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بغداد/ الزوراء:
اكَد رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمـي، ان العـراق يـويل أهميـة 
كبرية للرشاكة مع فرنسا وتطويرها 
يف مختلف املجاالت، فيما رئيس وفد 
مجلس الشيوخ الفرنيس رغبة بالدها 
بتوسـيع تدريس اللغة الفرنسـية يف 
املؤسسات التعليمية العراقية. وذكر 
املكتـب االعالمي لرئيس الـوزراء يف 
بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان رئيـس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 

الشـيوخ  مجلـس  وفـد  اسـتقبل 
الفرنيس برئاسـة نيكول دورانتون، 
عضوة املجلـس ورئيسـة مجموعة 
الصداقة العراقية الفرنسـية، وشهد 
العالقـات  تعزيـز  اللقـاء مناقشـة 
بـني البلديـن يف مختلـف املجـاالت، 
ومناقشـة جهود الحكومة العراقية 
يف اطـالق سياسـات معالجـة آثـار 
التغـري املناخـي، والخطـط الحالية 

لإلصالح االقتصادي.

بغداد/ الزوراء:
قـرَر وزيـر العـدل سـاالر عبد السـتار، 
امـس األربعـاء، عـزل 7 موظفـني من 
دائرتـي التسـجيل  العقـاري واالصـالح 
العراقية الرتكابهـم مخالفات  قانونية.

وقالت الـوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إن ”وزيـر العـدل القـايض  سـاالر عبد 
السـتار محمـد، أصـدر قـرار بعـزل 7 
موظفـني يف دائرتي التسـجيل  العقاري 
واالصـالح العراقية الرتكابهم مخالفات 

 قانونيـة“، مبينة ان ”الوزير سـبق وان 
اصدر قرارات اخرى يف وقت سابق خالل 
العـام  الحـايل بعـزل موظفـني وحراس 
اصالحيني“.واضافـت ان ”الوزير ماٍض 
يف  تطبيـق القانـون بحـق املتجاوزيـن 
واملسـيئني للوظيفـة  العامـة والذي من 
شأنه يسـاهم يف وضع مصلحة  املواطن 
يف نصابها الصحيح واالرتقاء بمسـتوى 
 الخدمة والحد من ظاهرة التجاوز وهدر 

املال العام “.

بغداد/ الزوراء:
حدَد مـرصف الرافدين، امـس األربعاء، 
نسـبة الفائدة عىل الودائع الثابتة لستة 
أشهر.وذكر إعالم املرصف يف بيان تلقته 

”الـزوراء“: أن ”فائـدة الودائـع الثابتة 
لستة اشهر بلغت 4.5 باملئة مقابل إيداع 
األمـوال يف فـروع املـرصف املنتـرشة يف 

بغداد واملحافظات“.

بغداد/ الزوراء:
حذر خبري بـارز يف الصحة العاملية 
من أن تزايد نقـص الغذاء قد يمثل 
نفس التهديد الصحـي للعالم مثل 
جائحة كورونا. وقال بيرت سـاندز، 
املدير التنفيذي لـ“الصندوق العاملي 
ملكافحة اإليدز والسل واملالريا“، يف 
مقابلة مـع وكالة ”رويـرتز“ ، إن 
ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، الذي 
جـاء نتيجـة عـدة أسـباب أبرزها 

الحـرب يف اوكرانيا، ربمـا يؤدي إىل 
وفـاة املاليني بشـكل مبـارش وغري 
مبـارش. وأضـاف: ”يـؤدي نقـص 
الغـذاء إىل أمريـن. األول أنك تواجه 
مأسـاة موت الناس جوعاً بالفعل. 
وثانياً هـو معاناة أعداد أكرب بكثري 
من الناس من سـوء التغذية الحاد، 
مما يجعلهم أكثـر عرضة لإلصابة 
باألمراض املوجودة“. وقال ساندز 
إن الجهود املبذولة لتحسني التأهب 

ملواجهـة الجوائح ينبغـي أال توقع 
العامـة  الصحـة  عـن  املسـؤولني 
املتمثـل  الكالسـيكي“  يف ”الخطـأ 
يف االهتمـام فقـط باألزمـات التي 
تشـبه التهديد األخـري الذي واجهه 
العالـم.ورأى أن التهديـد الصحـي 
الجديـد الناجـم عـن أزمـة الغذاء 
”ليس واضـح املعالـم“ كالجراثيم 
الجديدة التي تظهر ومعها عوارض 
جديـدة ومحـددة ”لكنـه يمكن أن 

يكـون مميتاً بنفس القدر“. وتقدر 
 15 أن  العامليـة  الصحـة  منظمـة 
مليون شـخص قـد توفـوا نتيجة 

تفيش فريوس كورونا. 
واعترب سـاندز أن هنـاك حاجة إىل 
االسـتثمار لتعزيـز النظم الصحية 
للمسـاعدة يف االسـتعداد لتداعيات 
مـن  جـزء  وهـو  الغـذاء،  نقـص 
العاملـي  ”الصنـدوق  اختصـاص 
اإليـدز والسـل واملالريا“. ملكافحة 

ويسـعى هـذا الصنـدوق، ومقـره 
مدينة جنيف السويرسية، إىل جمع 
18 مليـار دوالر لتعزيـز األنظمـة 
الصحية، ومكافحـة أمراض اإليدز 
والسـل واملالريا، فضالً عن التعامل 
مـع اآلثـار الناجمـة عـن جائحة 
يف  الصنـدوق  نجـح  كورونا.وقـد 
جمع أكثر من ثلث املبلغ املستهدف 
لتمويل نشاطاته للفرتة املمتدة بني 

2024 و2026.

الزوراء/ حسني فالح:
أعربـْت لجنـة النفـط والغـاز والثـروات الطبيعية 
النيابيـة عن اسـتغرابها من صمـت الحكومة ازاء 
تجـاوزات حكومة اقليم كردسـتان عـىل القرارات 
االتحادية، وفيما اكدت ان اربيل تمتنع عن تسـليم 
االيرادات السـيادية اىل الحكومة االتحادية وتستلم 

من بغداد ٢٠٠ مليار دينار شهريا، راى خبري قانوني 
ان قـرارات املحكمـة االتحادية ملزمـة للجميع وال 
يمكن تدويل قضية نفط اقليم كردستان.وقال عضو 
لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب فالح 
الخزعـيل يف حديـث لـ»الزوراء»: انـه  «كانت هناك 
استضافة ملدير رشكة سـومو قبل اقل من اسبوع، 

بـنّي خاللهـا بصـورة واضحـة تحديات انعكسـت 
عىل عـدم ترشيع قانون النفط والغـاز، الفتا اىل ان 
ترشيع قانـون النفط والغاز سـوف يحقق العدالة 
بني ابناء الشعب العراقي، والتوزيع العادل للثروات 
مـن الشـمال اىل الجنـوب، كذلـك للتوزيـع العادل 
للثروات وعدم االسـتفراد بها من قبل قوة سياسية 

حاكمة ونافذة يف اقليم كردستان. واضاف: ان اقليم 
كردسـتان يرفض تسليم النفط ويعّد قرار املحكمة 
االتحادية بأنه اليرسي عليه، كما انه يرفض دخول 
ديوان الرقابة املالية يف محافظاته ملتابعة ما يتعلق 

بالقضايا االتحادية والتدقيق.

طهران/ متابعة الزوراء: 
الذريـة  الطاقـة  منظمـة  أعلنـت 
اإليرانية، إغالق الكامريات اإلضافية 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية يف 
إيران رًدا عىل السـلوك غري القانوني 
والتسييس من قبل الوكالة. واصدرت  

منظمة الطاقة الذرية االیرانیة بيانا 
اکدت فیـه ان  إيران تواصل تعاونها 
مع الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية 
حتى الیوم عىل نطاق واسع  ولسوء 
الحـظ ، فـإن الوكالـة لـم تتجاهل 
هـذا التعـاون الذي يعود اىل حسـن 

نية إيران فحسـب بـل اعتربته أيًضا 
واجبـاً عىل إيـران. واعلنـت منظمة 
الطاقـة الذريـة االيرانيـة يف  البيان 
عـن قطع كامريات املراقبـة التابعة 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية يف 
احـدى املنشـآت النوويـة اإليرانية.

واضافت الوكالة يف بيانها : لم تقدر 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية حتى 
اآلن تعاون إيران املكثف فحسب، بل 
اعتربته أيضا واجبا. اعتبارا من امس 
االربعاء ، صدرت أوامر للمسـؤولني 
املعنيني بفصل كامريات قياس خط 

التدفق  OLEM ومقيـاس  السـطح 
الخـاص بالوكالة.بالطبع ، أكثر من 
٨٠٪ مـن الكامريات الحالية للوكالة 
هي كامريات حماية، والتي ستستمر 

يف العمل كما كانت من قبل .
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بغداد/ متابعة الزوراء:
 رجح بنك االسـتثمار العاملي ”غولدمان 
النفـط  أسـعار  تواصـل  أن  سـاكس“، 
مكاسـبها،  لتصل إىل 140 دوالرا للربميل 
وايلـول يف ظـل  بـني شـهري حزيـران 
مخزونـات  تكويـن  إعـادة  إىل  الحاجـة 
النفـط الخـام عامليـاً. ويتوقـع البنك أن  
يصل متوسـط أسعار خام برنت إىل 140 
دوالًرا للربميل بني جوان وسبتمرب، وهذه 
األرقـام أعـىل بمقـدار 10 دوالرات عـن 
التوقعات السـابقة للبنك. وأكد املحللون 
بالبنـك يف تقرير إىل العمـالء أنه ”ال يزال 
االرتفـاع الكبري يف األسـعار ممكًنا تماًما 

هـذا الصيف“. وتشـري التوقعـات إىل أن 
األسـوأ لم ينته بعد بالنسبة للمستهلكني 
الذين يتعاملون بالفعل مع ارتفاع أسعار 
الغاز.وقـال بنـك غولدمـان سـاكس أن  
متوسط سعر خام برنت قد يسجل 135 
دوالًرا للربميـل خالل النصـف الثاني من 
هذا العام والنصف األول من العام املقبل.

وكتب الخرباء االسرتاتيجيون يف غولدمان 
ساكس: ”نعتقد أن أسعار النفط بحاجة 
إىل مزيـد من االرتفاع إلعادة املسـتويات 
املنخفضة بشكل غري مستدام ملخزونات 
النفـط العامليـة إىل وضعهـا الطبيعـي، 
وكذلك طاقات أوبك والتكرير الفائضة“.

السودان/ متابعة الزوراء:
انطلقِت الجلسـة االفتتاحيـة للحوار يف السـودان، فيما 
أكد املبعوث األممي للسـودان، فولكـر بريتس، يف كلمته، 
أن القرار يف النهاية بيد السـودانيني.وقال بريتس: ”نريد 
أن نحـدث تغيـريا حقيقيا من خالل الحـوار، ودورنا هو 
تسـهيل الحـوار، والقرار مـرتوك للسـودانيني“.واضاف 
املبعـوث األممي: ”نسـعى إىل رؤية نتائـج الحوار خالل 
األيـام القادمـة، بعـد أن خضنا مشـاورات كثيفة خالل 
وكالـة  الحوار“.وأفـادت  لتسـهيل  املاضيـة  األسـابيع 
بـني  املبـارشة  املحادثـات  بانطـالق  لألنبـاء  السـودان 
األطـراف السـودانية بتسـهيل مـن اآللية الثالثيـة التي 
تضم االتحاد اإلفريقـي ومنظمة االيجاد والبعثة األممية 
(يونيتامـس)، بحضور عدد كبري من القوى السياسـية 

وغيـاب قوى أخرى.وذكرت الوكالـة أن املحادثات تهدف 
إىل إيجـاد حلول لألزمـة السـودانية والتوافق عىل كيفية 
إدارة املتبقـي من الفـرتة االنتقالية.وقاطع ائتالف قوي 
الحريـة والتغيري - الذي يضم أحزابا سياسـية وحركات 
احتجاجيـة - االجتماع.وقال االئتالف إن املحادثات يجب 
أن تـؤدي إلقامـة سـلطة ديمقراطية مدنية.كمـا انتقد 
مشـاركة جماعـات مواليـة للجيش واإلسـالميني الذين 
كانوا حلفاء حكومة الرئيس السـابق عمر البشري.ودعا 
االئتالف إىل تنفيذ إجـراءات لبناء الثقة، من بينها إطالق 
رساح املعتقلني وإنهـاء العنف ضد املتظاهرين.ويف وقت 
سـابق، ذكر بريتس، أن اسـتمرار الوضـع الحايل وزيادة 
”االنتهاكات“ وعدم االسـتقرار يمكن أن يؤدي إىل ما هو 

أخطر يف ”التمهيد لعودة“ النظام السابق.
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بغداد/ الزوراء:
صـوت مجلـس النـواب عـىل مقـرتح 
قانـون الدعم الطـارئ لألمـن الغذائي 
والتنمية، فيما رفع جلسـته اىل اشعار 
اخر، وفيما اقرتح زعيم التيار الصدري 
السـيد مقتدى الصـدر، تشـكيل لجنة 
نيابيـة ملنع التالعب بتطبيـق القانون، 
كشفت اللجنة املالية النيابية، عن آخر 
التعديالت واملناقـالت التي اجريت عىل 

القانون.
وقالـت الدائـرة اإلعالميـة للمجلس يف 
بيـان مقتضـب تلقتـه ”الـزوراء“: إن 
مجلـس النـواب عـىل مقـرتح قانـون 
الدعـم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.
واضافـت، ان مجلس رفع الجلسـة اىل 
اشـعار اخر. وافتتـح الحلبويس أعمال 
الجلسة 11 من الفصل الترشيعي األول 
بحضـور 273 نائبـاً. من جهتـه، قدم 
زعيـم التيـار الصـدري السـيد مقتدى 
الصدر، مقرتحاً لتشـكيل لجنة برملانية 
رقابية ملنـع التالعـب يف تطبيق قانون 
األمـن الغذائـي. وقال السـيد الصدر يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”إقرار الربملان 
لقانون األمن الغذائي يعد انتصاراً آخر 
لفسطاط اإلصالح“، مبينا أن ”ذلك أثبت 
للجميع قـوة الربملـان العراقي التي لم 
يسبق لها مثيل يف السنوات املنرصمة“.

وأضـاف، ”القلق كل القلق من تسـلّط 

الفاسدين عىل هذا القانون وتطبيقه“، 
مشددا عىل ”عدم التغافل عن أن تواجد 
الكتلة الصدرية حالًيا ال يتعدى الربملان 
وال وجـود لهـا يف التشـكيلة الوزاريـة 
الحالية“. وقدم السـيد الصدر مقرتحا 
لـ“تشـكيل لجنة برملانيـة رقابية ومن 

اللجـان املتخصصـة وذات الصلـة ملنع 
التالعب والفساد يف تطبيق بنود قانون 
األمن الغذائي وإال ضاعت لقمة الشعب 
مرة أخـرى“، الفتا اىل ”انني لن أتهاون 
يف كشـف كل مـن تسـول لـه نفسـه 
التالعب بقـوت الشـعب ولقمته“. من 

جانبها، كشفت اللجنة املالية النيابية، 
عـن آخـر التعديـالت واملناقـالت التي 
اجريت عـىل قانون الدعم الطارئ الذي 
صـوت عليـه مجلس النواب يف جلسـة 
االمس. وقال عضو اللجنة جمال كوجر 
يف ترصيـح صحفـي، ان ”قانون الدعم 

الطارئ اجريت عليـه بعض التعديالت 
التخصيصات  وتخفيـض  واالضافـات 
مـن بينهـا، اضافـة 400 مليـار دينار 
اىل وزارة الدفـاع جـرى مناقلتها بواقع 
200 مليـار مـن وزارة الزراعـة وكذلك 
200 مليار من وزارة التجارة“. واشـار 
دينـار  مليـار   150 ”تخصيـص  اىل 
من اجـل تغطيـة رشاء ادويـة مرىض 
الرسطان والثالسيميا بعد مناقلتها من 
تخصيصـات وزارة الكهرباء“، مشـريا 
اىل ”تخصيـص 15 الـف عقـد جديـد 
لخريجي البكالوريوس لثالث سـنوات 
وبراتـب 300 الـف دينـار عـىل ان يتم 
توزيـع هذه العقود عـىل 15 محافظة 
ضمـن تخصيصـات تنميـة االقاليم“.

ولفـت اىل ان ”قانـون االمـن الغذائـي 
قسـم وفـق جدولـني (أ ، ب)، حيـث 
تضمن جـدول (أ) املتعلـق بتخصيص 
10 تريليونـات ونصـف الرتليون دينار 
والتي تشـمل الوجه الحقيقي لقانون 
االمن الغذائـي واملتعلق برشاء الحبوب 
والرعايـة  الغـاز  مسـتحقات  ودفـع 
الفالحـني  ومسـتحقات  االجتماعيـة 
والطبقات الهشـة“، الفتا اىل ان ”هناك 
14 تريليـون ونصـف الرتليـون دينار 
ضمن جدول (ب)، جرى االتفاق عليها 
بـرصف نصف املبلغ عىل ان يتم تاجيل 

النصف االخر بعد تشكيل الحكومة“.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€aNo: 7735     Thu   9     June     2022العدد:   7735    الخميس    9  حزيران     2022

بغداد/الزوراء:

أفاَد مصدر أمني، امس األربعاء، بالقبض عىل 

السورية  الجنسية  يحملون  اشخاص  عرشة 

حاولوا دخول العراق دون حملهم سمة دخول 

األمنية  «القوات  إن  املصدر،  اصولية.وقال 

بوابة  األشخاص يف سيطرة  القبض عىل  القت 

أن  بغداد».وأضاف،  العاصمة  شمال  الراشدية 

منطقة  من  عليهم  القبض  امللقى  «األشخاص 

دير الزور السورية».

@k„buc@10@Û‹«@ùj‘€a
@÷aã»€a@fiÏÇÜ@aÏ€Îby

@Ú◊aãì‹€@Ò7j◊@ÚÓ‡Ác@Ô€ÏÌ@÷aã»€a@ZÔ‡√bÿ€a
p¸b1a@—‹n¨@¿@bÁãÌÏ�mÎ@bè„ãœ@…fl

@·Ëibÿmä¸@µ–√Ïfl@7@fiç»Ì@fiá»€a@ãÌåÎ
ÚÓ„Ï„b”@@pb–€b¨
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بغداد/ الزوراء:
عـَرب رئيس جمعية الصحفيـني العمانية 
امتنانـه لنقيـب  العريمـي عـن  محمـد 
اتحـاد  رئيـس  العراقيـني  الصحفيـني 
الصحفيني العـرب مؤيد الالمـي، لدوره 
يف انجـاح مؤتمـر مسـقط، فيمـا تلقى 
الالمي جوابـا من أمني صنـدوق جمعية 
نقابـة  عضـو  الكويتيـة  الصحفيـني 
محـرري الصحافة اللبنانيـة عىل تهنئته 
لهما بمناسـبة فوزهمـا بعضوية اللجنة 
التنفيذيـة لالتحـاد الـدويل الصحفيـني.

وتلقى نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيـني العرب مؤيـد الالمي، 
برقيـة مـن رئيـس جمعيـة الصحفيني 

العمانيـة محمـد العريمي عـرب فيها عن 
امتنانه لنقيب الصحفيني لدوره يف انجاح 

مؤتمر مسقط.

بغداد/ الزوراء:
أكـدْت رشكة توزيـع املنتجـات النفطية، 
امـس األربعاء، أن جميـع محطات تعبئة 
الوقـود مفتوحة لتجهيـز املواطنني.وقال 
معـاون مدير عام رشكـة توزيع املنتجات 
النفطية احسان موىس يف ترصيح صحفي: 

إنه «ال صحة إلغالق محطات تعبئة الوقود 
ولن نشـهد أي أزمة جديدة»، مشرياً إىل أن 
«جميـع محطات تعبئة الوقود مفتوحة».
وتداولـت مواقع التواصل االجتماعي أنباًء 
عن إغالق محطـات تعبئة الوقود يف بغداد 

واملحافظات وخلوها من البنزين.

µÌ˝æa@ÒbœÎ@∂g@Ü˚Ì@b∑ä@Ú”b�€aÎ@ıaâÃ€a@äb»éc@ b–mäa@ZÚÓæb»€a@Úzó€a
ıaâÃ€a@ò‘„@Â«@·v‰m@á”@Ú‹j‘æa@ÚÓæb»€a@ÚÓzó€a@Úflå˛a@NNãÌâ•

بغداد/ الزوراء:
استقرْت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االربعاء، يف البورصة 
الرئيسة بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت بشكل طفيف يف اقليم كردستان.وقال مصدر 
إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلتا صباح امس ١٤٨٤٠٠ دينار عراقي 
إىل  مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، وهي األسعار نفسها التي سجلت صباح الثالثاء.وأشار 
بلغ  إذ  بغداد،  املحلية يف  باألسواق  الصريفة  استقرت يف محال  البيع والرشاء  اسعار  أن 
الرشاء  أسعار  بلغت  بينما  امريكي،  لكل ١٠٠ دوالر  دينارا عراقيا  البيع ١٤٨٧٥٠  سعر 
١٤٧٧٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد 
شهدت اسعار الدوالر انخفاضا طفيفا، إذ بلغ سعر البيع ١٤٨٣٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر 

امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٨١٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

ù–É‰ÌÎ@Ú‡ñb»€a@¿@ã‘nèÌ@ä¸Îá€a
@·Ó‹”�a@¿
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›j‘æa@Ô»Ìãìn€a:بغداد/ الزوراء
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  اكَد 
فرنسا  مع  للرشاكة  كبرية  أهمية  يويل  العراق  ان 
وفد  رئيس  فيما  املجاالت،  مختلف  يف  وتطويرها 
بتوسيع  بالدها  رغبة  الفرنيس  الشيوخ  مجلس 
التعليمية  املؤسسات  يف  الفرنسية  اللغة  تدريس 

العراقية. 
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان تلقته 
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  ان  ”الزوراء“: 
الفرنيس  الشيوخ  مجلس  وفد  استقبل  الكاظمي، 
ورئيسة  املجلس  عضوة  دورانتون،  نيكول  برئاسة 
مجموعة الصداقة العراقية الفرنسية، وشهد اللقاء 
مختلف  يف  البلدين  بني  العالقات  تعزيز  مناقشة 
يف  العراقية  الحكومة  جهود  ومناقشة  املجاالت، 
املناخي،  التغري  آثار  معالجة  سياسات  اطالق 
أشار  إذ  االقتصادي،  لإلصالح  الحالية  والخطط 
التوجهات اإلصالحية يف  لهذه  إىل دعم فرنسا  الوفد 

االقتصاد العراقي.
العسكري،  التعاون  اللقاء  بحث  كما  واضاف: 
واألمني، وأهمية تطوير العمل والتعاون يف مالحقة 
عمليات تحركات إرهابيي داعش، ومنع األشخاص 

الساعني إىل االلتحاق بفلولهم اإلرهابية.
أن  البيان،  بحسب  الوزراء،  مجلس  رئيس  وأكد 
فرنسا،  مع  للرشاكة  كبرية  أهمية  يويل  العراق 
وتعزيزها وتطويرها يف مختلف املجاالت السياسية 

واالقتصادية والتجارية واألمنية.
وأعربت رئيس وفد مجلس الشيوخ من جانبها، عن 
العالقات  شهدته  اللذين  والتعزيز  التطوير  أهمية 
العراقية الفرنسية يف ظل الحكومة العراقية الحالية، 

أطلقه  الذي  الزخم  استثمار  أولوية  إىل  وأشارت 
مؤتمر بغداد للرشاكة والتعاون، ورضورة البناء عىل 
الفرنيس  الجانب  مقرراته وتوسعتها، مؤكدة رغبة 
تدريس  وتوسيع  العراق  مع  الثقايف  التبادل  مّد  يف 
العراقية،  التعليمية  املؤسسات  يف  الفرنسية  اللغة 

وتطوير التعاون الثنائي يف هذا اإلطار.
 يف غضون ذلك، بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
براسيون  مارك  الربيطاني  السفري  مع  الكاظمي 
مكافحة  مجال  يف  الثنائي  التعاون  ريتشاردسون، 
اإلعالمي  الوزراء  رئيس  مكتب  داعش.وذكر  فلول 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي استقبل سفري اململكة املتحدة يف 
العراق مارك براسيون ريتشاردسون والوفد املرافق 
له“.وأضاف البيان، أنه ”جرى خالل اللقاء التباحث 
البلدين يف مختلف املجاالت، وبحث  يف العالقات بني 
اإلرهاب  الحرب عىل  الثنائي يف مجال  التعاون  سري 

ومكافحة فلول داعش اإلرهابية“.
جهود  يف  التباحث  أيضاً  شهد  ”اللقاء  أن  إىل  وأشار 
الحكومة الربيطانية لدعم العراق، وتعضيد مساعي 
الحكومة العراقية يف اإلصالح االقتصادي، والتنمية 

املستدامة عىل الساحة الدولية“.

الزوراء/ حسني فالح:
والثروات  والغاز  النفط  لجنة  أعربْت 
من  استغرابها  عن  النيابية  الطبيعية 
حكومة  تجاوزات  ازاء  الحكومة  صمت 
اقليم كردستان عىل القرارات االتحادية، 
تسليم  تمتنع عن  اربيل  ان  اكدت  وفيما 
االيرادات السيادية اىل الحكومة االتحادية 
دينار  مليار   200 بغداد  من  وتستلم 
قرارات  ان  قانوني  خبري  راى  شهريا، 
للجميع  ملزمة  االتحادية  املحكمة 
اقليم  نفط  قضية  تدويل  يمكن  وال 

كردستان.
وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات 
الطبيعية النائب فالح الخزعيل يف حديث 
لـ“الزوراء“: انه  ”كانت هناك استضافة 
ملدير رشكة سومو قبل اقل من اسبوع، 

تحديات  واضحة  بصورة  خاللها  بنّي 
قانون  ترشيع  عدم  عىل  انعكست 
النفط والغاز، الفتا اىل ان ترشيع قانون 
بني  العدالة  يحقق  سوف  والغاز  النفط 
العادل  والتوزيع  العراقي،  الشعب  ابناء 
كذلك  الجنوب،  اىل  الشمال  من  للثروات 
للتوزيع العادل للثروات وعدم االستفراد 
بها من قبل قوة سياسية حاكمة ونافذة 

يف اقليم كردستان.
يرفض  كردستان  اقليم  ان  واضاف:   
املحكمة  قرار  ويعّد  النفط  تسليم 
انه  كما  عليه،  اليرسي  بأنه  االتحادية 
يف  املالية  الرقابة  ديوان  دخول  يرفض 
بالقضايا  يتعلق  ما  ملتابعة  محافظاته 
االتحادية والتدقيق. وتابع: انه لم نر من 
برملان اقليم كردستان او نسمع اي يشء 

الرقابي،  الدور  وتفعيل  باالداء  يتعلق 
وبالتايل يدل هذا اليشء عىل عدم احرتام 
السلطة القضائية والقرارات الحكومية، 
رغم انهم رشكاء موجودون يف الحكومة 

والقرار السيايس.
مترضرون  االقليم  اهايل  ان  اىل  ولفت   
عىل اعتبار انه يف كل مشكلة لم ترصف 
موظفي  ان   اىل  الفتا  موظفيهم،  رواتب 
القوى  بني  الرصاع  ضحية  هم  االقليم 
حساب  عىل  بيوت  وتستفيد  السياسية، 
مصالح اهلنا يف االقليم او يف محافظات 

الوسط والجنوب.
بالغاء  االتحادية  املحكمة  قرار  وحول 
كردستان  اقليم  يف  والغاز  النفط  قانون 
يف  التميمي،  عيل  القانوني  الخبري  يرى 
حديث لـ“الزوراء“: ان هذا القرار يجعل 

ملغى  اإلقليم  يف  والغاز  النفط  قانون 
ملخالفته النصوص الدستورية وفق املواد 
و١٣٠  و١٢٢  و١١٥  و١١٢  و١١١   ١١٠
من الدستور ، الفتا اىل ان القانون أوجب 
عىل حكومة اإلقليم تسليم واردات النفط 
العقود  إبرام  تاريخ  من  رجعي  بأثر 
الرقابة  وديوان  النفط  لوزارة  والسماح 
املالية باالطالع عىل هذه العقود ويف حالة 
األحجام سيتم استقطاع هذه األموال من 

نسبة الـ١٧ % املخصصة لالقليم. 
واشار اىل ان املحكمة االتحادية ارتكزت 
النفط  بأن  الدستور  من   ١١١ املادة  عىل 
وبالتايل  العراقي  الشعب  ملك  والغاز 
التجارة  النفط والغاز هو من  إدارة  فإن 
الحكومة  الخارجية وهو من اختصاص 
من   ١١٠ املادة  وفق  املركزية  العراقية 

الحالية  الحقول  مفهوم  واما  الدستور 
أنها  يعني  فهو   ١١٢ املادة  يف  الوارد 
واملطورة  واملستكشفة  املنتجه  الحقول 
فقط  وليس  قبوال،  االكثر  التفسري  وفق 

املنتجة كما يرى اقليم كردستان. 
وليس  فيدرايل  بلد  العراق  ان  واوضح 
االختصاص  سومو  ولرشكة  كونفدرايل 
ان  مبينا   ، النفط  تصدير  يف  الحرصي 
وبات  ملزم  هو  االتحادية  املحكمة  قرار 
الذهاب  البعض  يقول  ما  وال يمكن مثل 
يتعلق  القرار  فهذا  الدولية  للمحاكم  

بسيادة الدولة حرصيا .
فإن  املربمة  العقود  نتائج  أما  وتابع: 
اقليم  عىل  تعود  العاملية  الرشكات 
كردستان العراق يف التعويض عن الرضر 

وليس عىل الحكومة االتحادية.

طهران/ متابعة الزوراء: 

إغالق  اإليرانية،  الذرية  الطاقة  منظمة  أعلنت 

للطاقة  الدولية  للوكالة  اإلضافية  الكامريات 

القانوني  السلوك غري  رًدا عىل  إيران  يف  الذرية 

والتسييس من قبل الوكالة.

واصدرت  منظمة الطاقة الذرية االیرانیة بيانا 

اکدت فیه ان  إيران تواصل تعاونها مع الوكالة 

نطاق  عىل  الیوم  حتى  الذرية  للطاقة  الدولية 

واسع  ولسوء الحظ ، فإن الوكالة لم تتجاهل 

إيران  نية  حسن  اىل  يعود  الذي  التعاون  هذا 

فحسب بل اعتربته أيًضا واجباً عىل إيران.

يف   االيرانية  الذرية  الطاقة  منظمة  واعلنت 

التابعة  املراقبة  كامريات  قطع  عن  البيان 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف احدى املنشآت 

النووية اإليرانية.

الوكالة  تقدر  لم   : بيانها  يف  الوكالة  واضافت 

إيران  تعاون  اآلن  حتى  الذرية  للطاقة  الدولية 

املكثف فحسب، بل اعتربته أيضا واجبا. اعتبارا 

للمسؤولني  أوامر  صدرت  االربعاء،  امس  من 

السطح  خط  قياس  كامريات  بفصل  املعنيني 

OLEM ومقياس التدفق الخاص بالوكالة.

بالطبع ، أكثر من 80 ٪ من الكامريات الحالية 

للوكالة هي كامريات حماية، والتي ستستمر 

يف العمل كما كانت من قبل .

وابلغت منظمة الطاقة الذرية اإليرانية مسؤويل 

باإلجراءات  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

الوكالة  رّدا عىل تحركات  اتخاذها  تعتزم  التي 

تفاصيل  عن  اإلعالن  وسيتم  مؤخراً،  الدولية 

الرّد اإليراني قريباً.

االتفاق  يف  (األعضاء  أوروبية  دول  وتحاول 

خالل  إليران  اللوم  توجيه  وأمريكا  النووي) 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  اجتماع  أعمال 

الرامية  املحادثات  تعثر  ظل  يف  األسبوع،  هذا 

محاولة  ويف  النووي،   2015 اتفاق  إلحياء 

لتكثيف الضغوط عىل ايران الستجرار تنازالت 

منها.

أمريكا  أعدته  الذي  القرار  مرشوع  وسيلقي 

فرص  عىل  بظالله  وأملانيا  وفرنسا  وبريطانيا 

إنقاذ االتفاق النووي.

وبدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية اجتماعه من االثنني املايض عىل أن يمتد 

حتى الجمعة يف فيينا.

رغم  ايران  ضد  الغربية  الدول  تصعيد  وجاء 

إبداء األخرية حسن نيتها تجاه الوكالة الدولية 

إيران  الوكالة  خرباء  زار  فقد  الذرية،  للطاقة 

أنواع  جميع  طهران  لدى  وكان  أرادوا،  متى 

التعاون مع الوكالة الدولية.

أول  هذه  فستكون  القرار،  تبني  تم  حال  ويف 

خطوة من نوعها تلقي باللوم عىل الجمهورية 

ويأتي   ،2020 حزيران/يونيو  منذ  االسالمية 

انتهك  الذي  الطرف  هي  أمريكا  أن  رغم  هذا 

فيه  تواصل  التي  الوقت  ويف  النووي  اإلتفاق 

من  تنازالت  الستجرار  السياسية  مماطالتها 

ايران.

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  االول  النائب  حدَد 
النواب حاكم الزاميل، مطلع الفصل 
لتشكيل  موعدا  املقبل  الترشيعي 
اللجان  لجميع  دائمة  رئاسات 
إعادة  تضمني  اكد  فيما  النيابية، 
األجهزة  من  عقودهم  املفسوخة 

األمنية بقانون الدعم الطارئ. 
وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس 
النواب، يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان 
”الزاميل، ترأس اجتماعني منفصلني 
والعمل  النيابية،  النزاهة  للجنتي 
النيابية،  املدني  املجتمع  ومنظمات 
بحضور رؤساء واعضاء اللجنتني“. 
واوضح، ان ”اجتماع لجنة النزاهة، 
وصالحيات  مهام  يف  التداخل  بحث 
بعض اللجان سيما التي تم شطرها 
جرى  التي  او  الحالية  الدورة  خالل 
استحداثها ملواكبة الحاجة الرقابية 
”وجود  مبيناً  للبلد“،  والترشيعية 
الداخيل  النظام  لتعديل  مساع 
الجديدة  املتغريات  وفق  للمجلس 
وتحديد  التداخل  حالة  وانهاء 
عدم  يضمن  بما  لجنة  كل  صالحية 

التجاوز عىل مهام اللجان“.
النزاهة،  ”لجنة  ان  الزاميل  وأكد 
ملراقبة  االساسية  اللجان  من  ُتعد 

الصد  جدار  وهي  الحكومي،  االداء 
االول يف الحرب الحالية واملقبلة عىل 
الذي  الفساد  من  والحد  الفاسدين 
اىل  مشريا  والشعب“،  الدولة  انهك 
ان ”مطلع الفصل الترشيعي املقبل 
دائمية  رئاسات  تشكيل  سيشهد 

لكل اللجان“. 
ان  البيان،  ذكر  متصل،  سياق  ويف 
مع  اخر  اجتماعا  عقد  ”الزاميل، 
املجتمع  ومنظمات  العمل  لجنة 
يف  املبارشة  جرى  حيث  املدني، 
التقاعد  قانون  مقرتح  مناقشة 
للعمال“،  االجتماعي  والضمان 
موجه ”باالرساع يف اعداده وانضاجه 

بالتنسيق مع لجنة الخدمات“.
األول  النائب  أكد  ذلك،  غضون  يف 
لرئيس مجلس النواب حاكم الزاميل، 
املفسوخة  إعادة  فقرة  تضمني 
األمنية  األجهزة  من  عقودهم 
والعسكرية بقانون الدعم الطارئ. 

 : بيان  يف  اإلعالمي  مكتبه  وذكر 
مجلس  لرئيس  األول  ”النائب  إن 
تضمني  أكد  الزاميل  حاكم  النواب 
عقودهم  املفسوخة  إعادة  فقرة 
يف  والعسكرية  األمنية  األجهزة  من 
قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

والتنمية“.
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بغداد/ الزوراء:

اكـدْت وزارة التعليـم العـايل والبحث 

اسـتعداد  االربعـاء،  امـس  العلمـي، 

الجامعـات لتقديـم تبـادل الزمـاالت 

واملنح الدراسـية مع الجانب الصيني، 

وفيما اسـتعرضت مسـارات التنسيق 

بخصـوص افتتـاح الجنـاح الصينـي 

بجامعة بغـداد ، قررت لجنـة التعليم 

النيابية تشـكيل لجان فرعية ملراجعة 

القوانني السابقة الخاصة بالتعليم.

وذكر بيـان للوزارة تلقتـه ”الزوراء“: 

ان ”وزيـر التعليـم نبيـل كاظـم عبد 

الصاحـب، اسـتقبل السـفري الصيني 

لدى العراق تسوي وي، والوفد املرافق 

له، وناقش الجانبان مرشوع الجامعة 

العراقيـة الصينيـة التقنية املشـرتكة 

ومسـارات اإلفـادة منه عـىل الصعيد 

العلمـي واالسـتثمار املعـريف وتعزيـز 

العالقات األكاديمية وتعشيق التجارب 

املتعلقة بتقنيات الطاقة املتجددة“.

اللقـاء،  التعليـم خـالل  وأكـد وزيـر 

”استعداد الوزارة وجامعاتها للتعاون 

واألكاديميـة  العلميـة  املجـاالت  يف 

التبـادل  محـاور  بشـأن  والتنسـيق 

الثقـايف“، الفتـا اىل أن ”العـراق مهتم 

بتطوير العالقـات الثنائية مع الصني 

واقتباس مـؤرشات النجاح يف التجربة 

الصينيـة يف تطويـر البيئـة التنمويـة 

الشاملة“.

وأعـرب عبـد الصاحب، عـن ”حرص 

وزارة التعليـم العـايل والبحث العلمي 

عـىل تجديـد اتفاقية التعـاون الثقايف 

الربنامـج  واسـتئناف  البلديـن  بـني 

التنفيذي يف ضوء السـياقات املعتمدة 

لدى الجانبني“، مشـريا اىل ”اسـتعداد 

الجامعـات العراقيـة لتقديـم وتبادل 

الزماالت واملنح الدراسـية مع الجانب 

الصيني“.

من جهته، أوضح السـفري أن ”الصني 

والعراق يمتلـكان إرثا حضاريا عريقا 

يمهـد األرضيـة املناسـبة ملزيـد مـن 

التشـارك والتعاون يف املجـاالت كافة 

والسـيما العلميـة والثقافيـة منها“، 

الفتـا اىل ان ”تبـادل الزمـاالت واملنح 

الدراسية للطلبة من الجانبني سيسهم 

يف تعزيـز تواصـل الشـعبني عىل مدى 

األجيال القادمة“.

مـن  الجـادة  ”االسـتجابة  وثمـن، 

يف  العراقيـة  الحكوميـة  املؤسسـات 

إرسـاء التقارب وتحقيق النتائج التي 

تخدم البلدين“.

وتابـع البيـان، ان ”الجانبـني تـداوال 

ملـف الطلبـة العراقيني الدارسـني يف 

جمهورية الصني الشـعبية وتسـهيل 

إجـراءات منـح سـمات الدخـول لهم 

وتمكني بعضهم من استئناف مبارشة 

الصينيـة  الجامعـات  يف  الدراسـة 

مسـارات  واسـتعرضا  التخصصيـة 

التنسـيق بخصـوص افتتـاح الجناح 

الصيني يف جامعة بغداد“.

يف غضون، قررْت لجنة التعليم النيابية، 

تشكيل لجان فرعية ملراجعة القوانني 

السـابقة، فيما بحثت احتساب العام 

2022 سـنة عـدم   - 2021 الـدرايس 

رسوب. 

وقالت اللجنة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

إن ”لجنـة التعليـم النيابيـة عقـدت 

مزاحـم  النائـب  برئاسـة  اجتماعـا 

الخياط رئيس السن وحضور اعضائها 

ملناقشـة املواضيع املدرجة عىل جدول 

االعمال“. 

وأضـاف البيـان، أن ”االجتمـاع بحث 

مخرجـات اجتمـاع اللجنة مـع وزير 

التعليم العايل مؤخرا، ورضورة متابعة 

ما تمت مناقشته وخصوصا موضوع 

االشـغال والتدويـر ملقاعد الدراسـات 

العليا واحتساب العام الدرايس -2021

2022 سنة عدم رسوب“. 

وأشار إىل أن ”املجتمعني قرروا تشكيل 

اللجنـة  لجـان فرعيـة مـن اعضـاء 

ملراجعـة القوانـني السـابقة وتقديـم 

املالحظات واملقرتحات بشأنها“.

بغداد/ الزوراء:
عَرب رئيس جمعيـة الصحفيني العمانية 
محمـد العريمـي عـن امتنانـه لنقيـب 
اتحـاد  رئيـس  العراقيـني  الصحفيـني 
الصحفيـني العرب مؤيد الالمـي، لدوره 
يف انجـاح مؤتمـر مسـقط، فيمـا تلقى 
الالمـي جوابا من أمـني صندوق جمعية 
نقابـة  عضـو  الكويتيـة  الصحفيـني 
محرري الصحافـة اللبنانية عىل تهنئته 
لهما بمناسـبة فوزهما بعضوية اللجنة 

التنفيذية لالتحاد الدويل الصحفيني.
وتلقى نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيني العرب مؤيـد الالمي، 
برقيـة مـن رئيـس جمعيـة الصحفيني 
العمانيـة محمد العريمـي عرب فيها عن 
امتنانـه لنقيـب الصحفيـني لـدوره يف 

انجاح مؤتمر مسقط.
تلقتهـا  الربقيـة،  يف  العريمـي  وقـال 
”الزوراء“: ”انطالقا من أن الشكر يؤدي 

اىل محاصيل وفرية؛ كما يقول وليم بليك، 
فإن سعادتي اليوم -وأنا أُفصح لكم عن 
امتناني الكبري ملا قدمتوه إلنجاح مؤتمر 
مسـقط - هي األخرى تشـعرني بعظم 

االنجاز“.
واضـاف:“ كانت وقفتكـم معنا النجاح 
أعمال مؤتمر الكونجـرس الـ31 ال تقل 
أهميـة عـن املؤتمـر ذاته ملـا تركته من 
أثٍر نبيل يف أعماقنـا بجمعية الصحفيني 
كان  الحـدث  وأن  العمانيـة، خصوصـا 
 ، النقابيـة  عالمـة فارقـة يف مسـريتنا 

وحصدنا جميعا ثماره املجتناة“.
وتابع:“ بكل الحب أجدد الشـكر الجزيل 
لكم، راجياً لكم الطمأنينة كما بعثتموها 
يف نفوسـنا ملا بذلتموه مـن عطاء مقدر 

وثمني“.
يف غضـون ذلك، تلقـى نقيب الصحفيني 
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب 
مؤيـد الالمـي برقية مـن عضـو نقابة 

محرري الصحافة اللبنانية عيل يوسـف 
ملناسـبة انتخاب االخري عضـوا باللجنة 

التنفيذية لالتحاد الدويل للصحفيني.
وقال يوسف يف برقيته تلقتها ”الزوراء“:“ 
أشكر لكم التهنئة والعاطفة النبيلة التي 
ابديتموهـا والتي تعطينـا الدعم وتعزز 
الجهد لكي يكون موقعي الجديد يف اللجنة 
التنفيذيـة لالتحـاد الـدويل للصحفيـني 
فرصـة لخدمـة الصحافـة والصحفيني 
مهنـة  وتعزيـز  الصحفيـة  والحريـات 
الصحافـة يف عاملنـا العربـي خصوصاً، 
وخدمة قضايانا االساسـية ويف طليعتها 
قضية فلسـطني والدفاع عن الصحفيني 
الفلسطينيني الذين يتعرضون كما كامل 
الشعب الفلسطيني اىل عدوان دائم وقتل 

واعتقاالت من قبل قوات االحتالل“.
وابتهل يوسـف اىل الله ان يوفق الجميع 
بالقيام باملهام الكثرية والكبرية وامللقاة 

عىل عاتق الجميع.

كمـا تلقى نقيـب الصحفيـني العراقيني 
رئيـس اتحـاد الصحفيني العـرب مؤيد 
اللجنـة  عضـو  مـن  برقيـة  الالمـي، 
التنفيذية لالتحاد الدويل الصحفيني أمني 
صنـدوق جمعيـة الصحفيـني الكويتية 
دهريان مرمـح أبا الخيل بفوزه بمنصب 
عضو اللجنـة التنفيذية يف االتحاد الدويل 

للصحفيني.
تلقتهـا  برقيتـه  يف  الخيـل  أبـا  وقـال 
”الزوراء“: ”تلقينا ببالغ التقدير تهنئتكم 
الغاليـة عىل نفوسـنا جمعيا بمناسـبة 
فوزنا بمنصب عضو اللجنة التنفيذية يف 

االتحاد الدويل للصحفيني.
واعرب ابـا الخيـل عن شـكره وتقديره 
ملوقف الالمي املرشف ومواقف املجموعة 
العربيـة التـي شـاركت يف هـذا النجاح، 
واعـداً بـان يكـون عونـا لـكل قضايـا 
يف  والحريـات  والصحفيـني  الصحافـة 

الوطن العربي“.

 بغداد/ الزوراء:
اشـادْت جمعيـة الصحفيـني العمانية 
بالتعـاون الكبـري الـذي أبـداه االتحاد 
الـدويل للصحفيني والنقابات الصحفية 
كونجـرس  مؤتمـر  إلنجـاح  العامليـة 

الصحفيني 31 .
وذكر بيان لجمعية الصحفيني العمانية 
تلقته ”الزوراء“: ان جمعية الصحفيني 
الكبـري  بالتعـاون  اشـادت  العمانيـة 
الـذي أبداه االتحـاد الـدويل للصحفيني 
والنقابـات الصحفيـة العامليـة إلنجاح 
 31 الصحفيـني  كونجـرس  مؤتمـر 
الذي عقد يف مسـقط االسـبوع املايض 
بمشـاركة أكثر من 350 قياديا نقابيا، 
و70 صحفيا من 120 دولة من مختلف 

قارات العالم.
جمعيـة  إدارة  مجلـس  ان  واضـاف، 
الصحفيـني العمانيـة ثمـن الثقة التي 
لالتحـاد  العموميـة  الجمعيـة  اولتهـا 
الـدويل للصحفيـني واختيـار سـلطنة 
عمـان الحتضان هذا الحـدث اإلعالمي 

الكبـري، مشـيدة بجهـود القائمني عىل 
االتحاد الدويل للصحفيني يف تنظيم هذا 
التظاهرة اإلعالمية عىل أرض سـلطنة 
عمان مما كان له األثر الكبري يف إنجاح 

فعاليات املؤتمر.
واشار املجلس، بحسب البيان، اىل نجاح 
أعمـال املؤتمر الذي شـهد تنفيذ العديد 
مـن الفعاليـات والربامـج واألنشـطة 
التـي سـارت بحسـب مـا خطـط لها 
مـن قبـل االتحـاد الـدويل للصحفيني، 
مشـيدا بالتعاون الذي ابدتـه النقابات 
واالتحـادات الصحفيـة حـول العالـم 
وحرصهـا عـىل املشـاركة والتواجد يف 
فعاليات املؤتمر، وهو ما حظي بإشادة 
واهتمـام الجميـع مـن داخل سـلطنة 
عمـان وخارجهـا، وأكـد عليـه كل من 
دومنيـك برادايل رئيسـة االتحـاد الدويل 
للصحفيـني التي انتخبت يف هذا املؤتمر 
وزوليانا لينيز نائبـة الرئيس وانطوني 
بيالنجـر األمني العـام لالتحـاد، خالل 
كلماتهـم يف افتتاح وختام املؤتمر، فقد 

وصفت فيه الرئيسة دومنيك اجتماعات 
هذا املؤتمـر بالتاريخي مـن حيث عدد 

املشاركني والدول املشاركة فيه.
ولفـت املجلـس اىل ان املشـاركني اشـادوا 
بمـا وجدوه من حسـن الضيافة والتنظيم 
التنمويـة  بالنهضـة  مشـيدين  واإلعـداد 
لسلطنة عمان يف مختلف املجاالت السياسية 
واالقتصادية والثقافية والتاريخية، مثمنا 
دعم مؤسسـات الدولة املختلفة الحكومية 
والخاصـة يف رعاية ومسـاندة الجمعية يف 
احتضان اعمال هذا املؤتمر، والذي كان له 
الدور املهم يف حسن التنظيم واإلعداد الجيد 
ألعمالـه، وما صاحب ذلك مـن اجتماعات 
ولقاءات بني االتحادات القارية املشـاركة 

والنقابات الوطنية .
وبـارك املجلـس جهـود كافـة أعضاء 
الجمعيـة واملمثلـني يف اللجـان وفـرق 
وطالبـات  وطلبـة  املصاحبـة  العمـل 
واملتطوعـني  والكليـات  الجامعـات 
الذين أسـهموا بدور فاعل إلنجاح هذه 

التظاهرة التاريخية.
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جمهورية العراق           العدد/حجة وفاة / ٢٠٢٢
مجلس القضاء األعىل                    التاريخ: ٢٠٢٢/٦/٧ 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
محكمة االحوال الشـخصية يف املشـخاب

م/ اعالن 
اىل املدعوة زينب عباس حسن

اشـارة اىل الطلب املقدم من قبل وسـيم عباس حسـن 
والـذي يـروم فيـه اسـتصدار حجـة وفـاة لـك كونك 
متوفية وملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتـني محليتـني لغـرض الحضـور امـام هـذه 
املحكمة خالل ثالثة ايام من صدور الصحيفة ويف حالة 
عدم حضورك سوف تسري املحكمة بإجراءات استصدار 

الحجة وفق القانون.
      
                                        القايض
صفاء ناجي املوىل

جمهورية العراق         العدد/حجة وفاة / ٢٠٢٢
مجلس القضاء األعىل                 التاريـخ: 
النجف  استئناف  رئاسة محكمة   ٢٠٢٢/٦/٧
االتحادية   محكمـة االحوال الشـخصية يف 

املشخاب  

م/ اعالن 
اىل املدعوة غنيه خضري

اشـارة اىل الطلب املقدم من قبل وسـيم عباس حسـن 
والـذي يـروم فيـه اسـتصدار حجـة وفـاة لـك كونك 
متوفية وملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتـني محليتـني لغـرض الحضـور امـام هـذه 
املحكمة خالل ثالثة ايام من صدور الصحيفة ويف حالة 
عدم حضورك سوف تسري املحكمة بإجراءات استصدار 

الحجة وفق القانون.
                                            
 القايض
صفاء ناجي املوىل

فقدان
الوصـل  منـي  فقـد 
يف   ٧٧١٤٠٨ املرقـم 
والصـادر   ٢٠٢١/٣/٢٤
 مـن بلدية النجف بإسـم
(بهجت مجيد حميد) فعىل 
من يعثر عليه تسليمه اىل 

جهة االصدار.

إعالن
اىل الرشيك (امريه احمد حسني) اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف 
النجف وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة 
عىل قيام رشيـكك (احمد هادي حمود) 
بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة 
 /٣٦) املقاطعـة   (٤٤٥/٧٨) املرقمـة 
الشـويلة املناذرة) حـدود بلدية النجف 
ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمسـة عـرش يوما داخل 
العراق وشـهر واحد خـارج العراق من 
تاريـخ نـرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

فقدان
فقـد سـند العقـار املرقـم 
٣/٥٦١٥٢ حي النداء بإسم 
(ايمان  املتوفيـة  العراقيـة 
والصادر  جـودي حسـني) 
التسـجيل  مديريـة  مـن 
العقـاري يف النجـف، فعىل 
من يعثر عليه تسـليمه اىل 

جهة االصدار.

إعالن
اىل الرشيكـة (هيفـاء سـوادي محمد) 
اقتىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقـة عـىل قيـام رشيـكك (زهراء 
عـيل محمد جـواد) بالبنـاء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة (٣/٥٠٤٤٥) 
املقاطعة (٤/ حـي النداء ) حدود بلدية 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسـقط حقك يف االعرتاض مسـتقبال .

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من 
الرشكـة  الكهربـاء  وزارة 
الطاقـة  إلنتـاج  العامـة 
الكهربائية الفرات األوسط، 
بإسم (بالل رياض عمران) 
  A٩٥٣٩٥٣٧١ واملرقمـة
، فعـىل مـن يعثـر عليهـا 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقد سـند العقـار الصادر 
التسـجيل  مديريـة  مـن 
العقـاري يف النجـف املرقم 
امليـالد،  حـي   ٢٥٤٦١/٣
بإسـم املتويف (عبـد الواحد 
حسون جعبون)، فعىل من 
يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار.

جمهورية العراق                                   العدد: ٢٤٥٢ 
مجلس القضاء األعىل             التأريخ: ٨ /٦/ ٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية            
محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة          

                         
اىل / املدعى عليها / امل جلوب لعيبي

م/ تبليغ
اصدرْت هذه املحكمـة بحقك القرار الغيابي املرقم ٤٩ 
/ ش / ٢٠٢٢ يف ٤ /٣/ ٢٠٢٢ والـذي يقـيض الحكـم 
بتصديـق حـادث الطالق الرجعـي الواقع للمـرة االوىل 
خارج املحكمة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٣ بني املدعي خالد 
شـمخي جـرب وبينك وملجهوليـة محل اقامتك حسـب 
رشح القائـم بالتبليـغ ومختـار محلة الشـطرة تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني ولك حق الطعن بالقرار خالل 

املدة القانونية وبخالفه يكتسب الدرجة القطعية.
القايض
انمار عبد العزيز محمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل        العدد: ٥٨ / تجارية / ٢٠٢١ 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  
محكمة البداءة املختصة          التأريخ : ٨ / ٦ / ٢٠٢٢

بنظر الدعاوى التجارية يف النجف          
اعالن

اىل/ املدعى عليه (موجد شعالن رسحان املدير املفوض لرشكة قمة 
الهرم للمقاوالت العامة املحدودة)

أصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم ٥٨ / تجارية / ٢٠٢١  يف ١٨ / ٤ / 
٢٠٢١ واملتضمن الحكم (بإلزام املدعى عليه موجد شعالن رسحان املدير 
املفوض لرشكة قمـة الهرم للمقاوالت العامة املحدودة اضافة لوظيفته 
بأن يـودي للمدعي مدير عام الرشكة العامة إلنتـاج الطاقة الكهربائية 
مبلغـا قـدره (٤٢١٢٥٧١٨٤ اربعمائة وواحد وعـرشون مليون ومئتان 
وسبعة وخمسون ألفاً ومائة واربعة وثمانون ديناراً) ولثبوت مجهولية 
محـل اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائـي يف محكمة بـداءة الديوانية 
وإشـعار مختار صوب الشـامية / حسـن جياد جابر، لـذا تقرر تبليغك 
اعالنـا بالقـرار املذكور بصحيفتـني محليتـني يوميتني رسـميتني ولك 
حـق الطعن عىل القـرار املذكور خالل  املدة املقـررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول.

القايض                                   
      عيل عبد الرضا حسن

جمهورية العراق   العدد: ٢٠٢١/٣٠٢٥
وزارة العدل            التأريخ: ٢٠٢٢/٦/٦

دائرة التنفيذ              
مديرية تنفيذ النارصية

اىل املنفذ عليه املدين رحمن حسن عبدالله
لقـد تحقـق لهـذه املديريـة مديريـة تنفيـذ النارصيـة انك 
مجهـول محل االقامة وليـس لديك موطن دائـم او مؤقت او 
مختـار يمكن اجـراء التبليغ عليه واسـتناداً للمادة (٢٧) من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا التسـوية املفروضة البالغة 
(٥,٠٠٠,٠٠٠) ماليني دينار خالل خمسـة عرش يوما تبدأ من 
اليـوم التايل للنرش يف الصحف الرسـمية لغرض التسـديد ويف 
حالة عدم حضورك سـتبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل
عيل عوده حنيحن

اوصـاف املحـرر:
قرار السيد املنفذ العدل بالتسوية املقروضة يف ٢٠٢٢/٦/٢.

بغداد/الزوراء:
أكـدت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امـس االربعاء، 
أن هيئة اسـتثمار بغداد لم تتخذ إجراءات رادعة 
بحـق الـرشكات املتلكئـة، فيما حثَّت الـوزارات 
والجهـات كافة عـىل تفعيل النافـذة الواحدة يف 

هيئة استثمار بغداد.
وقـال بيـان لدائـرة الوقايـة يف الهيئـة تلقتـه 
«الـزوراء» أنها «اقرتحـت، يف تقريـٍر أعدَّته عن 
الزيـارات التـي قام بهـا فريقها املُؤلَّـف إلجراء 
زياراٍت ميدانيٍَّة إىل هيئة استثمار بغداد؛ لالطالع 
ة باملشاريع االستثماريَّـة  عىل آلية العمل الخاصَّ
والدوائر املُرتبطة بالنافذة الواحدة، قيام مجلس 
الوزراء بإعادة دراسـة وتقييم الفقرات املُتعلِّقة 
بالنافـذة الواحدة، والعمل عىل إيجـاد آليٍة بديلٍة 
عن النافـذة الواحدة يف حال تعذَّر تفعيلها ضمن 

ُمدٍَّة زمنيٍَّة ُمحدَّدٍة».
واوىص التقريراملُرسـلة نسـخٌة منـه إىل مكتـب 
ة ملجلـس الوزراء  رئيـس الـوزراء واألمانة العامَّ
يف  واالسـتثمار  واالقتصـاد  النزاهـة  ولجنتـي 
واملاليَّـة  التخطيـط  ووزاء  النـوَّاب  مجلـس 
والنفط واالتصاالت والثقافة والسـياحة واآلثار 
املُوافقـات  اسـتحصال  «بحـرص  والكهربـاء، 
القطاعيَّة عرب النافذة الواحدة يف هيئة اسـتثمار 
بغداد، وإنهاء مراجعة املُستثمرين لتلك الجهات 
القطاعيَّة، مع اإلشارة إىل قيام هيئات االستثمار 
الواحـدة؛ إلنجـاز  النافـذة  ـحي  ُمرشَّ بتكليـف 
متطلبات اإلجازة االسـتثماريَّـة مع الدوائر ذات 

العالقة».
ودعا التقريـر إىل «تفعيل الحوكمـة اإللكرتونيَّة 
بني الهيئة الوطنيَّة لالستثمار وهيئات االستثمار 
الفرعيَّة وربطها مـع الجهات القطاعيَّة لرسعة 
إنجـاز املُوافقات األصوليَّـة، وتيسـري اإلجراءات 
الالزمـة ملنـح اإلجـازات وتحديـد سـقٍف زمنيٍّ 
إلنجازهـا»، الفتـًا إىل أنَّ «املُـدد الزمنيَّـة التـي 
تسـتغرقها تلك الجهات يف اإلجابة عن كتب عدم 

املُمانعة التي ترد من هيئة اسـتثمار بغداد تصل 
يف بعض األحيان إىل (٦) سـنواٍت؛ بالرغم من أنَّ 
قانون االسـتثمار أشار إىل أنَّ عىل الهيئة البت يف 
إجازة االستثمار يف ُمدٍَّة ال تتجاوز (٤٥) يوماً من 

تاريخ تقديم الطلب».
ورصـد التقرير «منح أراٍض ُمميَّـزٍة يف أقيامها 
ومواقعهـا داخل حدود أمانة بغداد لالسـتثمار 
مقابـل بـدالٍت رمزيَّـٍة ال تزيـد عـىل (٢٪) من 
عـىل  ُمشـدِّداً  لـألرض»،  التقديريَّـة  القيمـة 
«الـوزارات والجهـات غـري املُرتبطـة بـوزارٍة، 
التي تقوم بتوفري العقـارات إلقامة املرشوعات 
االستثماريَّـة، بإعالم الهيئة الوطنيَّة لالستثمار 
بتفاصيلهـا إلعـداد خارطٍة اسـتثماريٍَّة تحدث 
سـنوياً تفعيالً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥ 

لسنة ٢٠١٩)».
ووجـه «الـوزارات بإيقـاف تخصيـص األرايض 
املُميَّـزة التي تقـع داخل حـدود البلديَّات التابعة 
ألمانة بغداد لالسـتثمار، وإيجاد الحلول بشـأن 
إجـازاٍت  منـح  قبـل  عليهـا  املُتجـاوز  األرايض 
ص منح إجازاٍت  اسـتثماريٍَّة»، الفتا اىل أنه «شخَّ

، إذ بلغ  اسـتثماريٍَّة مرشوطٍة دون سـنٍد قانونيٍّ
عدد اإلجازات املمنوحة لألعوام (٢٠١٨ – ٢٠٢٢) 
٢٠٣ إجـازات، منهـا (١٠٤) مرشوطـة، إضافة 
إىل قيـام هيئـة اسـتثمار بغـداد بمنـح إجازاٍت 
اسـتثماريٍَّة عـىل بعـض العقـارات دون اإلعالن 
عنها كفرصٍة اسـتثماريٍَّة خالفاً لقانون مجلس 
الـوزراء املذكـور، فضالً عـن عدم جبايـة أجور 
املُتابعـة البالغـة (٨,٣٤٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار التي 
ـة، ُمرتتِّبة  ُتَعدُّ إيـراداٍت ملصلحـة الخزينة العامَّ

ة املشاريع االستثماريَّـة لعدَّة سنواٍت». بذمَّ
وأوضـح أنه «تـم مالحظة وجود عـدٍد كبرٍي من 
الـرشكات االسـتثماريَّة لم تربم عقـداً مع هيئة 
اسـتثمار بغـداد بعدِّهـا الجهة مانحـة اإلجازة 
االسـتثماريَّـة»، الفتاً اىل «منح إجازات استثماٍر 
من قبل الهيئة دون الوقوف عىل موافقة الجهات 
القطاعيَّة، خصوصاً الجهة مالكة العقار وسحب 
عدَّة إجـازاٍت بدون تبليغ املُسـتثمر، بالرغم من 
استكماله ألعمال املرشوع، فضالً عن عدم التزام 
دة يف  املسـتثمر بأعـداد العمالـة األجنبيَّة املُحـدَّ
دراسـة الجدوى املُقدَّمة من قبله، وطلب عمالة 

أكثر أثناء التنفيذ».
وفيمـا يخص أسـعار بيـع الوحدات السـكنيَّة، 
أشـار التقريـر إىل «عـدم قيـام الهيئـة الوطنيَّة 
لالسـتثمار باتخاذ إجـراءاٍت بحقِّ املُسـتثمرين 
املُخالفني لألقـيام السـعريَّة الـُمثبَّتة يف دراسـة 
الـجـدوى للمشـاريع الـســكـنيَّـة، أو إصدار 
ـُم عمليَّـة بيع وحدات املشـاريع  تعليمـاٍت ُتنظِّ
ة ملجلس  االسـتثماريَّـة»، مبيناً أنَّ «األمانة العامَّ
دت يف عـام ٢٠٢٠ عىل وجوب تضمني  الوزراء أكَّ
العقود االستثماريَّـة السكنيَّة بنداً يلزم املستثمر 
بعدم احتسـاب قيمـة األرض عنـد تحديد قيمة 
الوحـدة السـكنيَّـة، ومراقبة ومتابعـة تنفيذها 

وإيقاع رشوط ٍجزائيٍَّة». 
وذكر التقرير أنَّ «قيمة املشـاريع االستثماريَّـة 
بلغـت   (٢٠٢١  –  ٢٠٠٩) عـام  مـن  للمـدة 
قيمـة  كانـت  دوالر،   (١٣,٦٨٨,٧٣٥,٤٦٥)
االستثمار األجنبي منها (٨٢٤,٢٢١,٧٠٢) دوالر؛ 
ُ ضعف العمليَّة االسـتثماريَّة األجنبيَّة  ا ُيؤرشِّ ممَّ
واملحليَّـة»، موضحـًا أنَّ «كثرياً من املُسـتثمرين 
ُمِنُحوا إجازاٍت؛ لغرض االنتفاع من مزاياها التي 

تشمل اإلعفاءات الرضيبيَّة والگمرگيَّة.
ونزه «بعدم اتخاذ هيئة استثمار بغداد إجراءاٍت 
ئة واالكتفاء بتوجيه  رادعـٍة بحقِّ الرشكات املُتلكِّ
إنـذاراٍت فقـط للمشـاريع التـي كانـت نسـبة 
إنجازها (٠٪) وتفاوت يف فرض بدالت االستثمار 
ملشاريع تتطابق من حيث الفرصة االستثماريَّـة 

واملستوى االقتصادي للمنطقة».
ولفـت التقرير إىل «غياب دور وزارة التخطيط يف 
وضع واقٍع تخطيطيٍّ يتناسـبُ مـع احتياجات 
، كون أغلب  كل قطاٍع؛ للنهوض بالواقع الخدميِّ
عاٍت  املشـاريع املُقامة يف بغداد عبارة عـن ُمجمَّ
ـٍة، بـدل  سـكنيٍَّة ومـوالت داخـل مـدٍن ُمكتظَّ
إنشائها خارج حدود املدن؛ لتنشيط تلك املناطق 
اقتصاديـاً، والتقليل من الزخم السـكنيِّ واملرور 

داخل املدن».

بغداد/الزوراء:
أكـد مديـر الدفـاع املدني اللـواء كاظم 
بوهان، امس األربعاء، أن ردع املخالفات 
التـي تتسـبب بالحرائق يتطلـب تعديل 
قانون املديرية، فيما كشـف عن شمول 
أكثـر مـن ٦ آالف مـرشوع بالغرامـات 

واإلحاالت للمحاكم.
وأوضـح بوهـان، يف ترصيـح صحفي 
بداية مهـام املديريـة يف تطبيق رشوط 
السـالمة يف املبانـي بالقـول: «نتلقـى 
الكثـري مـن املعامـالت ويتـم إنجازها 
ولدينا لجـان مختصة تفحـص وتقيم 
السـالمة  ورشوط  ضوابـط  وتضـع 

واألمـان»، الفتـا إىل أن «هنـاك بعـض 
املبانـي تـم بناؤها بـدون إجـازة بناء 
أصال، وهذه ليسـت مسؤوليتنا بل عىل 
األمانـة ودوائر البلديـة أن تتوافر لديها 

معلومات حول تلك املخالفات».
وأضـاف أن «متطلبات السـالمة تكون 
بحسـب نوعية املـرشوع ونوعية البناء 
واملسـاحة وعـدد الطوابق وقـد وردت 
تفصيال يف الدليل االستشـاري املرجعي 
الذي صدر من وزارة اإلسـكان واإلعمار 
وأيضا ما عممته أجهزة الدفاع املدني».

وحـول رضورات تعديل قانـون الدفاع 
املدنـي، قـال بوهـان إن «الجميع يعلم 

بسياسـات ومتطلبـات الدفـاع املدني، 
لكن يوجد تجاهـل لتنفيذها وتطبيقها 
وهو مـا أدى إىل تصاعد حوادث الحريق 
يف البـالد»، الفتـا إىل أن «مديرية الدفاع 
املدني تحيل وتغرم لكن قانونها ال يرقى 

إىل مستوى ردع هذه املخالفات».
وأضـاف أن «القانون حاليـا يف مجلس 
الدولـة منظـور فقـط وفيـه تعديل لو 
طبق سـتكون له انعطافة يف انحسـار 
املخالفـات ألنـه يقـع عـىل املـرشوع 

املخالف وليس عىل صاحب املرشوع».
ولفـت بوهـان إىل أن «التعديل يجب أن 
يعاقب صاحب املـرشوع املخالف بذاته 

سـواء مطعمـا أو معمـال أو مصنعـا 
بإغالقـه عىل أن ل ايعـاد لفتحه إال بعد 
تنفيـذ متطلبـات الدفـاع املدنـي التـي 
وضعـت مـن قبلنـا»، مؤكـدا أن «هذا 
التعديل سـيعمل عىل تقليص الحوادث 
والحرائق».وأوضح فيما يتعلق برشوط 
السـالمة: أن «رشوط السـالمة املهنية 
كثرية وحسب نوعية البناء واالستخدام 
وعدد الطوابق واملساحة، وهي موجودة 
وموثقـة لكل مـرشوع وتمـت كتابتها 
والتوقيع عليها من قبـل ضابط الدفاع 
املدني وصاحب املرشوع».وأشـار إىل أن 
«املشـاريع القائمة حاليا يتـم زيارتها 

بواقـع مرتـني يف السـنة»، الفتـا إىل أن 
«الغرامات واإلحاالت للمحاكم شـملت 
أكثـر مـن ٦ آالف مـرشوع، واملرشوع 
املخالف يخضع للفصل بحسب املادتني 

٢٠ و٢١ من قانون الدفاع املدني».
وبـني أن «املشـاريع املسـتهدفة تقدم 
إجازة بنـاء إىل األمانـة او دوائر البلدية 
يف املحافظات وتحال إىل ٤ جهات لوضع 
أن  األساسـية»، موضحـا  تصاميمهـا 
«املعاملة تبدأ من األمانة ودوائر البلدية 
والتـي بدورهـا تخاطب الدفـاع املدني 
لتضع رشوط السـالمة بحسـب نوعية 

املرشوع».
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت الهيئـة العامـة للجمـارك، امس 
األربعاء، ضبـط ٦ شـاحنات تحمل مواد 
مختلفـة مخالفـة للضوابـط يف مديريـة 

جمرك املنطقة الشمالية.
وذكر بيـان للهيئـة، تلقته «الـزوراء» أن 
«قسـم التحـري ومكافحـة التهريـب يف 
مديرية جمرك املنطقة الشـمالية تمكنت 
من ضبـط ٦ شـاحنات مخالفة لضوابط 

االسترياد».
واضاف أن «الشـاحنات املضبوطة كانت 
تحمل اجهزة طبية، كاربونات الكالسيوم، 
مواد غذائية، ماكنة قطع الحديد، مخالفة 

لضوابط وتعليمات اإلسترياد» 
وأشار إىل أن «عملية الضبط تّمت بإسناد 
رشطة الجمـارك»، مؤكداً أنـه «تم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحقها وفقاً للقانون 

والضوابط النافذة».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت الهيئة العامـة للمنافذ الحدودية، امس األربعاء، اتباع سياسـة جديدة ملنع إدخال 
املـواد املخـدرة تركز عـىل إبعاد العنارص الفاسـدة وتدويـر املوظفني واعتمـاد الحوكمة 
االلكرتونية يف اإلجراءات الرقابية.وقال املتحدث الرسـمي باسم الهيئة عالء الدين القييس 
يف بيـان اطلعت عليه «الزوراء» إن ”الهيئة شـددت إجراءاتها األمنية واالسـتخبارية ملنع 
إدخـال املخدرات بأنواعهـا إىل البالد.وأضاف أن ”هناك جهدا اسـتخباريا يعمل عىل مدار 
الساعة ملكافحة هذه اآلفة وآثارها السلبية عىل املجتمع، إذ تم خالل املدة القليلة املاضية 
ضبط بعض الكميات ومصادرتهـا وإحالة املهربني املتورطني باملتجارة بها إىل القضاء“، 
مشـريا اىل ”وجود سلسلة متصلة من السيطرات األمنية مزودة بأجهزة السونار الخاصة 
بالكشـف عن املخـدرات والـ K٩ لضبط الشـحنات التـي تحتوي عىل هذه املواد بشـتى 
أنواعها“.وأوضح القييس أن ”الهيئة اعتمدت سياسة خاصة ملنع تهريب املخدرات، حيث 
رفعنا مقرتح للحكومة ملنح الهيئة صالحية إبعاد العنارص الفاسـدة املشـخصة من قبل 
الهيئة، فضالً عن إجراء التدوير الوظيفي وعدم السـماح للموظف بالبقاء يف مكان واحد 
ملدة تزيد عن عام واحد لتجنب العالقات املشبوهة، إىل جانب اعتماد الحوكمة اإللكرتونية 

يف اإلجراءات الرقابية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك ورشطة الجمارك“. 

البرصة/الزوراء:
أعلنت وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديات العامة، امس األربعاء، تفاصيل مرشوع محطة 
مجـاري حمدان يف محافظة البرصة.وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء» أن «وزارة اإلعمار 
واإلسـكان والبلديـات العامة تواصـل العمل بمـرشوع محطة مجاري حمـدان/ املرحلة 
الخامسـة يف محافظة البرصة»، مبيناً أن «املرشوع بلغت نسبة انجازه الفعلية ١٣٪ وهي 
نسبة تسبق نسب االنجاز املخطط لها والبالغة ٤٪».وأضاف البيان أن «املرشوع ينفذ عىل 
مسـاحة تقدر بـ(١٠٨) دوانم، وبطاقة تصميمية تبلغ ( ١٥٠٠٠٠) م٣/يوم ويخدم نحو 
(٧٥٠) ألف نسـمة»، الفتاً اىل أن «هذا املرشوع يعد من املشـاريع الحيوية يف معالجة مياه 

الرصف الصحي للمحافظة وتحويلها اىل مياه صالحة لالستخدام الزراعي».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشـؤون االجتماعية، امس األربعاء، 
وضـع خطـة متكاملـة لتوفـري الخدمـات االلكرتونيـة 
البـرص،  وفاقـدي  والبكـم  الصـم  لفئتـي  والتعليميـة 
بالتنسـيق مع الـوزارات املعنيـة ملواجهة العقبـات أثناء 
مراجعتهـم الدوائـر الحكومية.وقـال رئيـس هيئة ذوي 
اإلعاقـة واالحتياجات الخاصة يف الـوزارة أحمد هادي يف 
بيـان اطلعت عليـه «الـزوراء» إن ”األشـخاص من ذوي 
اإلعاقـة السـمعية والبرصية يواجهون أثنـاء مراجعتهم 
مؤسسـات الدولـة املختلفة عقبـات عديدة تحـول دون 
إنجـاز معامالتهم، لذلك قامت الهيئـة بمخاطبة مديرية 
املرور العامة واللجان الطبية ملنحهم إجازات سـوق وفق 
االتفاقيـات الدوليـة، فضال عـن مفاتحـة وزارة التعليم 
العـايل للنظـر يف إمكانيـة فتح أقسـام وتهيئـة مالكات 

جديـدة لتعليـم لغة اإلشـارة، إضافـة إىل مفاتحـة هيئة 
اإلعالم واالتصال لتأمني مكاملات فيديوية مجانا أو بسعر 

مدعوم لهذه الفئة“.
وأشـار هـادي إىل ”مفاتحـة الجهـات ذات العالقة أيضا 
للتأكيد عىل تنفيذ مفردات القانون رقم ٣٨ لسـنة ٢٠١٣، 
منهـا توفري الـرصاف اآليل الناطق“.وأوضـح، أن ”الهيئة 
خاطبت كذلك وزارة الرتبية لتوفري مناهج تربوية مطبوعة 
بلغـة برايـل وللمراحل كافة، وقبـول املكفوفني يف جميع 
مدارسـها وإعفائهم من بصمة العني والتنسيق مع هيئة 
اإلعالم واالتصاالت وشـبكة اإلعالم العراقي إلقامة برامج 
هادفة وإعالنات ولقاءات تلفزيونية لتسـليط الضوء عىل 
اإلمكانيات والكفاءات واإلبداعات املوجودة لديهم ، فضال 
عـن مفاتحـة وزارة الرياضة والشـباب واللجنة األوملبية 

والباراملبية لتوفري مخيمات كشفية لهم“.
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بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس 

االربعاء، مرتفعا بنسبة (١٫١٤٪).
لـألوراق  العـراق  لسـوق  التـداول  مـؤرشات  وجـاءت 
املاليـة ليـوم امس كما يـيل: بلغ عـدد االسـهم املتداولة 
(١٫٨٤٦٫٤٢٧٫٢٧٣) سـهما، بينمـا بلغت قيمة االسـهم 

(٢٫٤٢٠٫٠٧٦٫٢١٤) دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امـس عـىل 
(٥٧٥٫٢٦) نقطة مرتفعا بنسـبة (١٫١٤٪) عن اغالقه يف 

الجلسة السابقة البالغ (٥٦٨٫٧٨) نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (٣٨) رشكة من اصـل (١٠٣) رشكة 
مدرجة يف السـوق، واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح 

املايل (١٤) رشكة.
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني 
يف السـوق (٩٤١) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (١٫١٧٤) 
مليـار دينار من خالل تنفيذ (١٥٠) صفقات عىل اسـهم 

ثالث رشكات.
بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعة مـن املسـتثمرين غري 
العراقيـني يف السـوق (٣٤٨) مليـون سـهم بقيمة بلغت 

(٧٥١) ماليني دينار من خـالل تنفيذ (١٧٦) صفقة عىل 
أسهم ست رشكات.

يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد اسـتخدم انظمة 
التـداول االلكرتونـي وااليـداع املركـزي منذ عـام ٢٠٠٩، 
ويسعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، 
وينظـم خمس جلسـات تـداول اسـبوعيا مـن االحد اىل 
الخميـس، ومدرج فيـه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقية 
تمثل قطاعات املصـارف واالتصاالت والصناعة والزراعة 

والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الزراعـة، امس األربعاء، 
أن بـؤر اإلصابة التـي ظهرت بمرض 
حقـول  أحـد  يف  الطيـور  انفلونـزا 
وتمـت  محـدودة  كانـت  الدواجـن، 
السـيطرة عليها، وال وجود إلصابات 
جديـدة، محملة قـرار فتح اسـترياد 
مسـؤولية  ومنتجاتهـا،  الدواجـن 
ظهـور تلك اإلصابات.وقـال املتحدث 

الرسمي باسـم وزير الزراعة، هادي 
هاشم اليارسي، يف ترصيح صحفي: 
إنه ”تبني لـدى الفرق البيطرية عقب 
فحصهـا لإلصابـات التـي ظهرت يف 
أحد حقول تربية الدواجن بمحافظة 
واسـط قبل أيام، أنها ليسـت مصابة 
بمرض انفلونزا الطيور الجديد رسيع 
العـدوى من نوع (H٥N٨)، وأنها من 
النوع االعتيادي، الذي يظهر عادة بني 

فرتات طويلة“، مؤكدا ”إبادة القطيع 
وطمـره، وال توجـد أي بـؤر جديدة 

للمرض بأي مكان يف البالد“.
وأضاف اليارسي أن ”العدوى بفريوس 
أنفلونـزا الطيـور قد تنقلهـا الطيور 
املهاجـرة“، محمـال ”قـرار مجلـس 
الـوزراء الـذي تحفظت عليـه وزارة 
الزراعـة والخـاص بفتـح االسـترياد 
مسـؤولية  رشط،  أو  قيـد  بـدون 
دخـول املـرض إىل البـالد، كونه فتح 
االسترياد من بلدان قد تكون موبوءة 
بفايروسـات مختلفة منهـا انفلونزا 
الطيور، ما يشـكل خطرا عىل الثروة 
الناطـق  للبالد“.وكشـف  الحيوانيـة 
باسـم وزير الزراعة يف السياق نفسه 
عن ”اتخاذ الوزارة إلجراءات احرتازية 
ووقائية يف املنافذ الحدودية من خالل 
الحجر البيطري، إذ يتم فحص جميع 
الشـحنات القادمة إىل البـالد باملنافذ 
الحدوديـة ومنحهـا شـهادة الصحة 
البيطريـة، إىل جانـب االعتمـاد عـىل 

شهادة املنشأ لتلك الشحنات“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع سعر خام البرصة الثقيل، امس 
االربعاء، بشكل طفيف، ليصل إىل أكثر 
مـن 111 دوالرا للربميـل. مـن جانبه، 
توقـع خبري نفطي أن تشـهد أسـعار 
النفـط ارتفاعـا أكثـر خـالل النصف 
الثانـي من العام الحـايل لتصل اىل 140 
دوالرا للربميـل نتيجة عدم االسـتقرار 
يف املناطـق املنتجة للنفـط، اضافة اىل 

الحرب الروسية األوكرانية.
وارتفـع خام البـرصة الثقيـل املصدر 
آلسـيا 0.16 دوالر وبنسبة تغيري بلغت 
دوالرا   111.60 اىل  ليصـل   0.14%

للربميل الواحد.
وارتفعـت ايضا جميع أسـعار خامات 
منظمـة أوبـك حيـث بلـغ سـعر خام 
دوالرا   124.09 االنغـويل  جرياسـول 
بارتفـاع بلـغ 1.91 دوالر، فيمـا بلـغ 
خام مربـان اإلماراتـي 118.86 دوالراً 
بارتفاع 1.85 دوالر، وبلغ الخام العربي 
بارتفـاع  دوالراً   118.73 السـعودي 
بلـغ 0.20 دوالر، وسـجل مزيج إيران 
الثقيـل الـذي 116.19 دوالراً بارتفـاع 
0.46دوالر، فيما سـجل مزيج سهران 

الجزائـري 125.62 دوالرا بارتفاع بلغ 
0.50 دوالر، وبلغ خام بوني النيجريي 
 1.08 بلـغ  بارتفـاع  دوالرا   126.38

دوالر.
وارتفعت أسعار النفط، امس األربعاء، 
مع شح املعروض وتوقعات بانخفاض 

املخزون األمريكي.
وكانت منظمة أوبـك أعلنت، امس، ان 
سـعر سـلة خاماتها ارتفع مع زيادة 
اسـعار النفط عامليا لتسـجل أكثر من 

120 دوالرا للربميل الواحد.
وذكـرت منظمـة أوبـك يف تقريـر لها 
اطلعـت عليـه ”الـزوراء“: إن ”سـعر 
سلة أوبك من ثالثة عرش برميالً للخام 
سـجلت امـس 120.16 دوالرا للربميل 
الواحد“، مبينة ان ”السـعر ارتفع عن 
اليوم الذي سـبقه بمقـدار 0.31 دوالر 

بعد ان سجل 119.85 دوالراً“.
مـن جانبـه، توقـع الخبـري النفطي، 
محمد الحسني، خالل حديث صحفي، 

أن تشـهد أسـعار النفط ارتفاعا أكثر 
خـالل النصف الثاني مـن العام الحايل 
لتصـل اىل 140 دوالرا للربميـل نتيجـة 
عـدم االسـتقرار يف املناطـق املنتجـة 
للنفـط، اضافـة اىل الحـرب الروسـية 
األوكرانيـة التـي ألقـت بظاللهـا عىل 
فضـال  والغذائيـة،  النفطيـة  السـوق 
الرأسـمايل  انخفـاض االسـتثمار  عىل 
االستكشـاف  يف  العامليـة  للـرشكات 
واإلنتاج النفطـي والرتكيز عىل الطاقة 

املتجـددة وتخزين الكربـون، هو الذي 
سيخلق ندرة النفط.

واضاف ان ”طاقـة إنتاج النفط الخام 
االحتياطية يف دول أوبك بدأت بالتقلص، 
وهو ما ادى اىل صعوبة الوفاء بالزيادة 
الشهرية املقررة، لبعض الدول يف أوبك 
ممـا زاد اتسـاع الفجـوة بـني االلتزام 
واإلنتـاج الفعـيل وقد سـاعد ذلك عىل 
ارتفـاع أسـعار النفـط والغاز بشـكل 

قوي.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن املجلـس العاملـي للذهـب، امـس االربعاء، 
ان العـراق حافـظ عىل مركـزه العاملـي، مبينا ان 
احتياطاتـه مـن الذهـب تمثـل %9.2 مـن باقي 
احتياطاتـه األخـرى. من جهة متصلـة، ارتفعت 
أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقي“ يف األسـواق 

املحلية بشكل طفيف، امس.
وقـال املجلـس العاملي للذهب يف أحـدث جدول له 
لشهر نيسان لعام 2022 واطلعت عليه ”الزوراء“: 
ان ”احتياطـي العاملي للذهـب ارتفع بواقع 19.4 
طنـا نتيجة قيـام البنوك املركزية بـرشاء كميات 
منه“، مبينـة ان ”الجزء األكرب مـن االرتفاع نتج 
عن عمليات رشاء من اوزبكسـتان (8.7 أطنان)، 
بينما واصلت تركيا الـرشاء بمقدار( 5.6) أطنان 

واشرتت كازاخستان (5.3 أطنان)“.
واضـاف ان ”أملانيـا قامـت ببيـع 0.9 طـن مـن 
الذهب“. واشـار اىل ان ”العراق حافظ عىل مركزه 
العاملـي 40 من أصل 100 دولـة مدرجة بالجدول 
بأكرب احتياطي للذهب بعد ان تراجع مرتبة واحدة 
خالل الشـهر املـايض لتبلـغ حيازته مـن الذهب 
96.4 طنـا وهي تمثل %9.2 من باقي احتياطاته 

األخرى“.ولفـت اىل ان ”الواليـات املتحدة ما زالت 
ترتبع باقي الـدول بأكرب حيـازة للذهب يف العالم 
وبواقـع 8.133 ألف طن تليهـا املانيا 3.357 ألف 
طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451 الف طن، فيما 

تذيلت السـلفادور باملرتبـة 100 وبواقع 1.4 طن 
تسبقها سورينام بواقع 1.5 طن“.

يذكر ان مجلـس العاملي للذهب الـذي يقع مقره 
يف اململكـة املتحـدة يمتلك خربة واسـعة ومعرفة 

عميقة بالعوامل املسـببة لتغيري السوق ويتكون 
أعضاؤه من أكـرب رشكات تعدين الذهب يف العالم 

وأكثرها تقدماً.
من جهة متصلة، ارتفعت أسعار الذهب ”االجنبي 
والعراقي“ يف األسواق املحلية بشكل طفيف، امس 

األربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة 
ب   شـارع النهـر يف العاصمة   بغداد سـجلت صباح 
امس، سـعر بيـع للمثقـال الواحد عيـار 21 من 
الذهب الخليجي والرتكي واألوربي 381 الف دينار، 
وسـعر الرشاء 377 الفاً، فيما كانت اسعار البيع 

ليوم الثالثاء 380 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من 
الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 341 الف 

دينار، وبلغ سعر الرشاء 337 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن 
سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح 
بني 380 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهـب العراقي بني 340 الفاً و350 
الـف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحـد من الذهب 

(خمسة غرامات).
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بغداد/ الزوراء:
أكـد البنك الـدويل ان نقص الكهربـاء يف العراق يحد من نمـو القطاع غري 
النفطـي، متوقعا نمو إجمايل الناتـج املحيل يف البالد اىل ٨٫٨ يف العام الحايل 

.٢٠٢٢
وقـال البنك يف تقرير له لشـهر حزيـران اطلعت عليه «الـزوراء»: انه من 
«املتوقـع ان يبلغ نمو اجمايل الناتج املحـيل يف العراق ٨٫٨٪ يف عام ٢٠٢٢، 
مدفوعا باالنتعاش يف قطاع النفط مع االلغاء التدريجي للقيود عىل االنتاج 

التي قررتها منظمة اوبك+».
وتابـع إال ان «نقـص إمدادات الكهربـاء املتفاقم من جـراء االختالالت يف 
واردات الطاقـة وقيود الطاقة االسـتيعابية يؤدي اىل الحد من نمو القطاع 

غري النفطي».
واشـار اىل انه مـن «املتوقع ان يشـهد العـراق اعىل نمـو يف الناتج املحيل 
االجمـايل خالل عام ٢٠٢٢ بالنسـبة للدول العربية وايـران وبواقع ٨٫٨٪، 

يليه السعودية بنسبة نمو ٧٪ ومن ثم مرص ٦٫١٪».
الفتـا اىل ان «النمـو الناتـج املحيل االجمـايل يف العراق سـينخفض يف عام 
٢٠٢٣ ليصل اىل ٤٫٥٪ فيما سـيكون اعىل نمـو للناتج املحيل يف املنطقة يف 
هـذه الفرتة من نصيب جيبوتي وبنسـبة ،٥٫٢ تليها مرص بنسـبة ٤٫٨٪، 
وسـينخفض النمو الناتج املحـيل للعراق لعام ٢٠٢٤ اىل ٣٪ اسـوة بباقي 

دول املنطقة».
ويعاني العراق من ازمة مستمرة يف انقطاع الطاقة الكهربائية عىل الرغم 
من انفاق املاليني من الدوالرات عىل هذا القطاع نتيجة الفسـاد املسترشي 
يف هذا امللف، فيما يقوم حاليا باسـترياد الغاز مـن ايران لتغذية املحطات 
الكهربائيـة ممـا ادى اىل تراكم الديون عىل العـراق يف حني تهدد ايران بني 

الحني واالخر بقطع الغاز ما لم تسدد مستحقاتها من الغاز املورد.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركزي عرب مزاده، امـس االربعاء، لتصل إىل أكثر 

من ٢٤٠ مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن «البنك املركزي باع أمس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، ٢٤٠ مليونا و٥٨٣ الفا و٩٧٤ دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسعر 

رصف اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
واضـاف املصدر ان معظم املبيعات ذهبـت لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل 
شـكل حـواالت واعتمـادات، حيث بلغـت ٢١٣ مليونـا و ١٨٣ ألفا و ٩٧٤ 
دوالرا، فيما ذهبت البقية عىل شـكل مبيعات نقدية التي بلغت ٢٧ مليونا 

و٤٠٠ ألف دوالر.
وأشـار إىل ان ٣١ مرصفـا قامت بتلبية طلبات تعزيـز االرصدة يف الخارج، 

و١١ مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ٩٣ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
كشـف نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، عيل املشـكور، 
امس األربعاء، عن تكبد العراق خسـائر تصل إىل ١٢ تريليون دينار سـنوياً 
جـراء جوالت الرتاخيص، مشـرياً إىل أن اللجنة سـتعمل عىل تعديلها خالل 

املرحلة املقبلة.
وقال املشكور يف حوار اطلعت عليه «الزوراء»: إن ”عقود جوالت الرتاخيص 
ما هي إال (غلطة شـاطر)، ومكسـب العراق الوحيد هو استفادة املالكات 
العاملة من الخربات العاملية والعمل وفق نظام الرشكات النفطية املعروفة 

دولياً“ .
وأضـاف أن ”عقود جـوالت الرتاخيـص ضبابية ونحن نسـعى ملراجعتها 
لدراسـة إمكانية تصويبها بما ال يرض مصلحة البالد، لكي ال يكون العراق 

بيئة طاردة لالستثمار“.
مبينـاً أن ”جوالت الرتاخيص عقود إذعان وخاطئة التنفيذ والتخطيط، وال 
تتجـاوز الفائـدة العامة للبلد من خاللهـا ١٠ ٪، فضالً عـن أنها لم تخدم 

املحافظات املنتجة للنفط». .
وأوضح املشـكور أن ”اللجنة املكلفة بتنظيم العقود أهملت التلوث الناتج 
من انبعاثات النفط املسـتخرج، ولهذا نشهد الكثري من األمراض املرتبطة 

بهذا املوضوع كالرسطان واألمراض التنفسية“.
مشـريا اىل أن ”اللجنـة سـتتواصل مع كل الـرشكات النفطيـة مع وضع 
معايـري جديـدة للعمل، والسـعي لتخصيص مبالغ لعـالج املترضرين من 
عملية اسـتخراج النفط والغاز التي تقـوم بها الرشكات داخل املحافظات 
املنتجـة للنفط، وإلزام جميع الرشكات بذلك“ «.وبني أن ”اللجنة سـتعمل 
أيضاً عىل تفكيك الشـبكات املسيطرة عىل هذه الرشكات، والخطوط التي 
تهمش عمـل اللجان النيابية، للتوجه إىل إنصـاف املنتج العراقي واملواطن 

أمام جوالت الرتاخيص غري املنصفة للشعب والثروة املبددة“.

بغداد/ الزوراء:
سـجلت الرشكـة العامـة ملوانئ العـراق، امس االربعاء، رسـو سـفينتني 

تجاريتني عىل ارصفة ميناء ام قرص الجنوبي.
ونقل بيان لوزارة النقل تلقت «الزوراء» نسـخة منه عن مدير عام املوانئ 
فرحـان الفرطويس قوله: «اننا نعمل لتحقيق املزيد من االنجازات وبكافة 

املفاصل املينائية وادخال احدث النظم والتقنيات االلكرتونية».
وأضاف ان «أرصفة ميناء ام قرص الجنوبي اسـتقبلت سفينتني تجاريتني 
االوىل  ANEMOS محملـة بــ ٤٣ ألف طـن من مـادة األرز لصالح وزارة 
التجـارة لدعم مفردات البطاقة التموينية رسـت عنـد رصيف ١ واألخرى 
  ٧UE - ALEXANDRIA رسـت عنـد رصيف ٤ وهـي سـفينة حاويـات
لحساب رشكة CGMCMA محملة بـ ٦٨٢ حاوية وال يزال العمل مستمرا 
وجـرت عمليات التفريغ واالرسـاء بالتعاون والتنسـيق بـني إدارة امليناء 

وشعبة الشحن والتفريغ وعمليات املالحة البحرية».
كما أعلنت الرشكة العامة ملوانئ العراق، امس األربعاء، رسو تسع ناقالت 

نفطية اىل ميناء خور الزبري التخصيص.
وقال الفرطويس ان «مشاريع التوسعة الجديدة يف املوانئ تسهم يف خدمة 

الحركة التنموية عىل األصعدة كافة».
وأضاف ان «أرصفة ميناء خور الزبري التخصيص اسـتقبلت تسـع ناقالت 
خمس منهن محمالت باملشتقات النفطية واألربع األخريات تزود باملنتوج 
الوطنـي املعـد للتصدير».وجـرت عمليـات التفريـغ واإلرسـاء بالتعاون 

والتنسيق بني إدارة امليناء والشحن والتفريغ وعمليات املالحة البحرية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديات العامة، امس األربعاء، حجم املبالغ 
املرصوفـة التي قام صندوق اإلسـكان العراقي التابع لها، برصفها للمواطنني 

كقروض سكنية منذ بداية العام الجاري.
وذكـر املركـز اإلعالمي يف الـوزارة، يف بيـان تلقته «الـزوراء» أن «حجم املبالغ 
املرصوفـة يف بغداد وعمـوم املحافظات، منذ بداية العـام الجاري تجاوز ٥٨١ 
مليار دينار، فيما تجاوز حجم املبالغ املرصوفة يف شهر ايار املايض ١٣٤ مليار 
دينار».وأوضح البيان أن «عدد املعامالت املقبولة الكرتونيا لشـهر ايار املايض 

بلغ (٢٫٧١٩) معاملة، وعدد املعامالت املكشوفة بلغ (٥٫٩٢٤) معاملة».
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بغداد/ متابعة الزوراء
الجهاز  عضو  حافظ،  سعد  أكد 
فريقه  أن  االوملبي،  للمنتخب  الفني 
األوزبكي  منافسه  تجاوز  عىل  قادر 
ربع  الدور  ضمن  املقبلة،  املباراة  يف 
 ٢٣ تحت  آسيا  كأس  من  النهائي 
نصف  الالعبون  قدم  حال  يف  عاماً، 

مستواهم املعهود.
صفحة  طوينا  حافظ  سعد  وقال 
تحد  عىل  ومقبلون  املجموعات،  دور 
طشقند  العاصمة  إىل  ووصلنا  كبري، 
يف  أوزبكستان  ملواجهة  للتحضري 

الدور ربع النهائي».
هو  األوزبكي  املنتخب  وواصل 
اآلن  حتى  فنياً  واألفضل  األصعب 

بالبطولة».
يعني  ال  التفوق  هذا  حافظ  وأوضح 
أننا لن نكون نداً قوياً لهم، بل أقولها 
بنصف  فريقنا  لعب  لو  برصاحة 
مستواه املعهود، فإننا سنتفوق عىل 

املنافس».
لم  الالعبني  بعض  ان  اىل  وأشار 
وأعتقد  املطلوبة،  بالصورة  يظهروا 
أن الضغوطات أثرت سلباً عىل األداء 

العام».
وأتم لدينا ثقة كبرية يف العبينا بتقديم 
االنتصار  وتحقيق  املستويات  أفضل 
النهائي،  نصف  الدور  إىل  والعبور 

وإسعاد جماهرينا الوفية».
من جانبه، قدم منتظر محمد العب 
للجماهري  اعتذاره  األوملبي   املنتخب 
عىل  اإلعالمية  واألوساط  الرياضية 
تسجيله  بعد  بها  قام  التي  الحركة 

هدف التعادل يف مرمى الكويت.
االنتقادات  نتقبل  محمد  وأوضح 
الهادفة، ولكن البعض من اإلعالميني 
وأحد  بناء،  غري  انتقادهم  كان 
األطوار  بغريب  وصفني  اإلعالميني 
بهذه  فعيل  ردة  جاءت  لذلك   ،

الطريقة».
حجز  قد  االوملبي  املنتخب  وكان 
النهائي  الدور ربع  إىل  التأهل  بطاقة 
الكويتي  شقيقه  عىل  تغلبه  بعد 
املجموعة  وصافة  ليحتل   ،(٣-١)
الثانية وليقابل أوزبكستان متصدرة 
املقبل،  السبت  يوم  األوىل  املجموعة 
فيما تلعب أسرتاليا أمام تركمانستان 

بالدور ذاته.
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بغداد/ متابعة الزوراء 
أعلـن االتحاد العراقي لكرة القـدم، حضور جمهور مباراة زاخو يف بطولة الكأس وعدم شـموله بالعقوبة 
التي ُفرضت عليه يف الدوري املمتاز . وقال أمني رس االتحاد محمد فرحان  ان مباراة زاخو ضمن منافسات 
ربع النهائي يف بطولة الكأس يوم ١٣ من الشـهر الحايل مع مصايف الجنوب، سـتكون بحضور الجمهور».

وبنّي فرحان أن «النادي وجمهور زاخو غري مشمولني بالعقوبة التي طالتهما يف مباريات الدوري» ، مؤكداً 
«اقتصار العقوبة عىل جمهور النادي يف مباريات الدوري املمتاز لألدوار املقبلة، فيما يحق للجمهور حضور 
مباراة فريقهم يوم ١٣ من هذا الشـهر». يذكر أن لجنـة االنضباط اصدر قرارا بمعاقبة نادي زاخو باللعب 
خـارج ملعبـه باالضافة اىل عدم حضور الجماهري اىل نهاية املوسـم مع غرامـة مالية قدرها عرشة ماليني 

دينار عراقي بعد اعمال شغب جمهور زاخو وقلع الكرايس وتحطيم محتويات من امللعب.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أعلَن نادي الحدود الريايض الصاعد 
حديثا للـدوري املمتاز، تعاقده مع 
املدافع اإليفواري ألكسـندر يوول، 
قادمـاً من صحـار العماني. ويعد 
التعاقـد مع يـوول، الصفقة األوىل 
باملحرتفني  الفريق  لتدعيم  للحدود 
قبل انطالق التحضريات للمشاركة 
يف الدوري املمتاز للموسـم 2022/ 
2023. وكان النـادي أعلـن مؤخرا 
إبـرام أول التعاقـدات مع الالعبني 
املحليني بانضمـام املدافع محمود 
خضـري قادماً مـن الرمـادي، أحد 
أندية الدرجة األوىل. وسبق للحدود 
أن تـوج بطالً لدوري الدرجة األوىل  
بعد فـوزه عـىل كربـالء يف املباراة 
النهائيـة بنتيجة (1 - 0). ويرشف 
عىل تدريـب الحدود املـدرب عادل 
نعمـة، الذي لم يكشـف حتى اآلن 
عـن مصري بقيـة املحرتفني، الذين 
ساهموا بالتأهل اىل الدوري املمتاز.

ومـن جهٍة اخـرى جـددت رشكة 
شفروليه للسـيارات عقد رعايتها 
التجاريـة لنادي الحـدود الريايض 

وجـرت  تواليـاً.  الثانيـة  للسـنة 
مراسـم توقيـع عقـد التجديـد يف 
مقـر النادي بحضور رئيس الهيئة 
اإلدارية اللـواء فؤاد نارص الركابي 
وامـني رس النـادي حـازم تيمـوز 
ممثلني عن ادارة النادي بينما مثل 
الرشكـة املديـر املفـوض للرشكة 
يف العـراق زيـاد الرفاعـي. واعرب 
الرفاعـي عـن سـعادته بتجديـد 
عقـد الرعاية مـع نـادي الحدود، 
شـهدت  االوىل  السـنة  ان  مؤكـداً 
التزامـاً وعمـًال احرتافياً مشـرتكاً 
من قبـل الطرفـني. واضـاف وما 
دفعنا لتجديد التعاقد عاماً اضافياً 
هـو النتائج املميـزة التي حققتها 
فرق النـادي املختلفة، ويف مختلف 
املشاركات املحلية والخارجية. من 
جانبـه ذكر رئيـس الهيئة اإلدارية 
اللواء فؤاد الركابي ان ادارة النادي 
دأبت اىل مواكبة التطور الحاصل يف 
مجال االدارة الرياضية خصوصاً يف 
مجال التسـويق، والذي يعترب احد 
اوجه االحرتاف الرضورية لضمان 

ديمومة نجاح االندية الرياضية.
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طهران/ جمعة الثامر 
اختتـَم منتخبنـا النسـوّي لكـرِة الصاالت 
مبارياتـه الودّيـة يف معسـكره التدريبـّي 
املُقـام يف املركـِز األوملبـّي بمدينـِة طهران 

بتعادٍل أمام منتخِب طهران.
وقـد تمت قراءُة ُسـورة الفاتحِة عىل روِح 

َفقيد الكرة العراقّية حيدر عبد الرزاق.
وحَرض املباراة ُعضو االتحاد  العراقّي لكرِة 
القدم املُرشف عىل اللجنِة النسـوية فراس 
بحـر العلـوم، ورئيس نادي نفط الوسـط 
ماجد عبـد الرضا الـذي يتواجـد يف مهمِة 
عمـٍل رسـميٍة لكنه حـرَص عـىل حضوِر 

املباراة دعماً للمنتخِب النسوي.
وديُة منتخب طهران تعدُّ األقوى يف املعسكِر 
التدريبي استعداداً لبطولِة غرب آسيا نظراً 
لقـوة منتخِب طهران الـذي تتمتُع العباته 
باملهـاراِت العالّية والقوة البدنّية والتنظيِم 
داخـل امللعـب، ويف املقابل وقفـت العباُت 
منتخبنـا نـداً لهن بشـكٍل واضـٍح وقدمن 

مباراًة كبريًة.
شـوُط املبـاراة األول تبـادَل املنتخبان فيه 
الهجمـات ولم تكن هنـاك أفضليٌة ملنتخٍب 
عىل حساِب اآلخر، ومن دربكٍة أمام املرمى 
أحـرَز منتخُب طهران هدفـه األول.. وبعد 
الهـدِف حاولـت العبـاُت منتخبنـا إدراك 
التعـادِل وضاعت عدٌد من الفرِص، لينتهي 
هذا الشـوُط بتقدِم املنتخِب اإليراني بهدٍف 

من دون رد.

وكثفت العباُت منتخبنا يف الشـوِط الثاني 
هجماتهن لتسجيِل هدِف التعادل، وتحقَق 
ذلك مـن عالمِة الجـزاء بعد إعثـاٍر واضٍح 
للمهاجمـِة شـاخوان نور الدين سـجلتها 
بنجـاٍح لنيا صديق.. واسـتمرت محاوالُت 
الفريقني، ومن تسـديدٍة قويٍة عاَد الفريُق 
املنافـس للتقـدِم بالنتيجِة مسـجالً هدفه 
الثانـي، ومع اقـرتاِب املباراِة عـىل نهايتها 
كان للمميـزِة شـاخوان نـور الديـن رأٌي 
آخر، حيث نجحت بإحراِز هدِف التعادل يف 
الثواني العرشين األخرية مـن عمِر اللقاِء، 
لينتهـي اللقاُء بالتعـادل اإليجابي بهدفني 

لكال فريق.
وعقـب املباراة، عّرب ُعضـو االتحاد، فراس 
بحر العلوم، عن ارتياحه الكبرِي للُمسـتوى 
الـذي قّدمتـه الالعبـات يف املبـاراِة، وأثنى 
كثرياً عىل حرِص الالعبات وتفانيهن داخل 
امللعِب، مبدياً تفاؤالً كبـرياً بقدرِة املنتخِب 
عىل تقديِم ُمسـتوى مميـٍز يف بطولِة غرب 
آسـيا، مؤكداً أن املنتخب العراقّي سيكون 

رقماً صعباً ومنافساً حقيقياً يف البطولِة.
 ووعـَد بحـر العلوم خالل لقائـه الالعبات 
واملالك التدريبـّي يف نهايِة املبـاراِة بتقديِم 
الدعم الكامِل للفريـِق وتذليِل كل العقبات 

التي تقُف يف طريِق نجاِح املنتخب.
املنتخـب،  مدربـُة  أكـدت  جانبهـا،  مـن 
شاهناز ياري، جاهزّيَة واستعداد املنتخب 
للمشـاركِة يف بطولِة غرب آسيا مبينًة إنه 

بالرغـم من قِرص فرتِة عملها مع الالعباِت 
إال أنهـا ملسـت تفاعالً واندفاعـًا كبرياً من 
الالعبـات للتعُلـِم والتطور، وإن املُسـتوى 
العـاّم للفريق يبُرش بخـرٍي، ووصَل ملرحلٍة 
متقدمـٍة مـن اإلعـداِد والجاهزيـة، وإنها 

تؤمُن كثرياً بقدرِة الالعبات عىل املنافسـِة 
يف البطولـِة وتقديـم األفضـل يف املبارياِت 

الرسمّية.
ويختتُم منتخبنا اليوم الخميس معسـكره 
التدريبي عىل أن يعوَد للعاصمِة بغداد يوم غٍد 

الجمعة، ومن ثم املُغادرة يوم 14/6 ملدينِة 
جدة للمشـاركِة يف بطولِة غرب آسـيا التي 
سـتنطلُق يـوم 16/6، ويلعـُب منتخبنـا 
يف مجموعـٍة ضمـت إىل جانبـه منتخبات 

البحرين واإلمارات وفلسطني.

بغداد/ فاطمة رحمة 
اكـد مدرب فريق نفط الوسـط بكرة 
القدم عبد الغني شـهد إن ” تجربتي 
مع نفط الوسـط لهـا مكانة خاصة 
لدي كونها فريدة يف الدوري العراقي، 
أن يتأهـل نـاٍد يف موسـم واحـد من 
املمتـاز  الـدوري  اىل  األوىل  الدرجـة 
ويحـرز اللقـب عىل فرق كبـرية جداً 
والتغلب عىل الرشطة والقوة الجوية“ 
، مضيفاً أن“التتويج ببطولة الدوري 
له طعم خاص، أنجزته بتعاون الهيئة 
اإلدارية ومؤازرة الجماهريالنجفية“. 

وأوضح شـهد أعتز بـكل الفرق التي 
دربتهـا وكان لنا نتائـج طيبة معها 
مـن  العديـد  بـروز  شـهدت  والتـي 
الالعبني ، سـواء مـع اندية الطلبة أو 
الرشطـة أو كربالء أو النجف أو نفط 
الوسـط، و أكنُّ كل اإلحرتام والتقدير 
اىل جماهري هذه الفرق ”. وأفاد شهد، 
أن  ” تجربة املنتخب االوملبي والتأهل 
اىل أوملبيـاد ريـودي جانـريو مـازال 
حتـى اآلن حديث الشـارع الريايض، 
فقـد كان التأهـل عىل حسـاب البلد 
املسـتضيف املنتخـب القطـري الذي 

أحـرز لقـب بطولة آسـيا ، والتجربة 
الناجحة يف النهائيات واملباريات التي 
خاضها املنتخب كانت عىل املسـتوى 
الفنـيٍّ العـايل، لذلـك كانـت التجربة 

غنية جداً“.
ولفـت شـهد : ”اعتـز بتجربتـي مع 
املنتخـب الوطنـي بالرغـم مـن انها 
كانـت يف فـرتة حرجـة وهـذا هـو 
الفيصل بني املدرب الذي يثق بقدرته 
وبقدرة الالعبـني ، واعتقد اننا وفقنا 
باملباراتـني وقدمنـا مباريـات طيبة 
نالت استحسان الشارع الريايض  ”. 

أما عن اختيار املدرب املحيل أو املدرب 
االجنبي، فقد اجاب شـهد بأنه ” مع 
القدرات الفنية العالية سـواء أكانت 
محلية أم أجنبية، ويبقى اتحاد الكرة 
هو الذي يحـدد هذه املسـافات التي 
يجـب أن تكـون وفق رؤية ودراسـة 
مسـتقبلية لوضع املنتخـب الوطني، 
وماذا نريد يف الفرتات املقبلة  وأعتقد 
اآلن  اىل  معدومـة  الرؤيـة  هـذه  أن 
وأتمنـى يف الفـرتة القليلـة املقبلة أن 
يوفق االتحاد باختيار الكادر املناسب 

للمنتخب الوطني ”.
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بغداد/ متابعة الزوراء 
خيـم التعـادل السـلبي عـىل نتيجة 
مبـاراة النفط وضيفه القوة الجوية، 
التـي أقيمت امـس األربعـاء، ضمن 
العراقـي  الـدوري  35 مـن  الجولـة 
املمتاز، التـي احتضنها ملعب النفط 

وسط حضور جماهريي متوسط.
وبهـذا التعـادل رفـع القـوة الجوية 
رصيده إىل 65 نقطة، فيما ظل النفط 

سادسا برصيد 57 نقطة.  
عـن  واملحـاوالت  الفـرص  وغابـت 
مجريـات اللقـاء، الذي أقيم وسـط 
ارتفـاع كبـري لدرجات الحـرارة التي 

أثرت عىل أداء الالعبني.
القـوة الجويـة  ولـم يظهـر العبـو 
بالصـورة املطلوبـة، وبقـي املهاجم 
عـالء عبـاس وحيـدا يف املقدمة دون 
مسـاندة يف ظل تراجـع صفاء هادي 

وإبراهيم بايش إىل الخلف.
ويف املقابل قدم وليد كريم نجم النفط 

مستوى مقنع طوال دقائق اللقاء.
وعـىل الرغم مـن التغيـريات الكثرية 
التي طرأت عىل تشـكيل الفريقني يف 
الشـوط الثانـي إال أن النتيجة بقيت 
عـىل حالها، لتنتهي عىل وقع التعادل 

السلبي.
وحقـق فريق الكرخ فـوزا مهما عرب 
ضيفه فريق  الديوانية يف اللقاء الذي 
اقيم عىل ملعب السـاحر احمد رايض 

وبهدف نظيف.
يف  الوحيـد  الهـدف  الكـرخ  وسـجل 
املبـاراة عنـد الدقيقـة 56 عن طريق 

يوسف فوزي.
وبهذا رفع الكرخ رصيده للنقطة 39 
باملركـز 13، وتجمد رصيـد الديوانية 

عند النقطة 32 باملركز 18.
وعىل عـىل ملعب النجف الدويل تعادل 
النجف  اصحـاب االرض والجمهـور 

مع ضيفه فريق امليناء بهدفني.
وسـجل امليناء هدفه االول عن طريق 
سالم احمد يف الدقيقة 27 من الشوط 
االول، ويف الدقيقـة 37 عـادل النجف 
النتيجـة عن طريق ارنس تيريي، ويف 
الدقيقـة 41 عاد العب امليناء سـالم 
الثانـي، ويف  احمـد ليسـجل هدفـه 
الدقيقة 66 عادل العب النجف معني 

احمد النتيجة.
وبهـذه النتيجة رفـع النجف رصيده 
للنقطـة 53 باملركـز السـابع، ورفع 
املينـاء رصيـده للنقطـة 26 باملركز 

.19
وكان فريق الرشطة بطل الدوري قد 
تغلب عىل أمانة بغداد بنتيجة (2-0)، 
يف املبـاراة التـي أقيمـت بينهمـا ، يف 
ملعب الشعب الدويل، ضمن مباريات 

الجولة 35 من الدوري املمتاز .

اقتنص بسـام شـاكر الهـدف االول 
للرشطة يف الدقيقة 43، وأضاف سعد 
ناطـق الهـدف الثانـي بالدقيقة 62 
من زمـن املباراة التي أقيمت وسـط 

حضـور جماهـريي     ضعيـف.
بهذا الفوز، رفـع الرشطة رصيده إىل 
86 نقطـة يف صدارة الرتتيـب، بينما 
ظل أمانـة بغداد باملركز الـ15 مؤقتا 

برصيد 35 نقطة. 
وبهـذا االنتصـار، اسـتعاد الرشطـة 

الـذي حسـم لقـب الـدوري رسـميا 
سـكة االنتصارات مجـددا بعد غياب 
3 مباريات، فيما واصل بغداد بقيادة 
مدربه عصـام حمد مسلسـل إهدار 
النقاط واالقرتاب من مراكز الهبوط.

وتفـرق  أربيـل عىل ضيفه سـامراء 
بنتيجة (2 - 1)، عىل ملعب فرانسـوا 
حريري ضمن الجولة 35 من الدوري  

املمتاز.
افتتـح حسـني عبـد الله التسـجيل 

لسـامراء بهـدف مبكـر يف الدقيقـة 
االوىل، وتمكـن مـروان حسـني مـن 
 ،3 إدراك التعـادل ألربيـل بالدقيقـة 
وأضاف حيدر قهرمان الهدف الثاني 
ألصحـاب االرض يف الدقيقـة 6 مـن 

زمن املباراة.
بهذا االنتصار، ارتقى أربيل إىل املركز 
الــ11 برصيـد 43 نقطـة، فيما ظل 
سـامراء يف قـاع الرتتيـب برصيد 11 

نقطة.
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االوسـاط الرياضية واالعالميـة والصحفية قدمت 
تعازيها الحـارة اىل عضو الهيئـة العامة لالتحاد 
العراقـي للصحافـة الرياضيـة الزميـل جنكيـز 
ياسـني ، وذلـك لوفـاة املغفـور لـه شـقيقه ... 
سائلني الله العيل القدير ان يتغمد الفقيد برحمته 
الواسـعة ويسـكنه جنات الفـردوس ويـرزق اهله 
ومحبيه الصرب والسـلوان وانا لله وانا اليه راجعون، كما 
تقـدم االتحاد العراقّي للصحافِة الرياضّية بأحر التعازي وأصدق املواسـاِة 
إىل عضو الهيئة العامة جنكيز ياسـني لوفاة (شقيقه).. تغمده الله بواسع 
رحمته وأسـكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصرب والسلوان وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.
******************

عضـو املكتـب االعالمـي للجنـة االوملبيـة الوطنيـة 
العراقية الزميلة منى احمد، اكد اكتسـابها الشفاء 

التـام من االزمـة الصحية التـي تعرضت لها قبل 
مـدة زمنية ليسـت بالقصرية ، خالـص االمنيات 
لزميلتنـا بالشـفاء التـام وان يلبسـها رب العزة 

واالجالل ثوب الصحة والعافية.



األملاني،  خضع 
زفرييف،  ألكسندر 
عاملًيا،  ثالًثا  املصنف 
يف  جراحية  لعملية 
أربطة كاحله املمزقة بعد 
الدور  من  املؤلم  خروجه 
روالن  لبطولة  النهائي  نصف 
غاروس، ثانية البطوالت األربع 
الكربى.وتعرّض زفرييف اللتواء 
لدى محاولة تصديه  كاحله  يف 
إلحدى كرات اإلسباني رافاييل 
نادال وراح يرصخ من األلم قبل 
وخرج  املسعف  الطبيب  تدّخل 
كريس  عىل  امللعب  أرضية  من 
عكازين  عىل  ليعود  متحرك، 
من  رسمًيا  انسحابه  ويعلن 
املباراة املثرية التي كانت تشري 
أوىل  بمجموعة  نادال  تقّدم  إىل 
٧-٦ (١٠-٨) و٦-٦ يف الثانية.

عرب  منشور  يف  األملاني  وقال 
مرفًقا  إنستغرام  عىل  حسابه 
املستشفى:  رسير  من  بصورة 
الخاصة  رحلتنا  جميًعا  «لدينا 
يف الحياة. هذا جزء من رحلتي. 
إىل  سأرتقي  املقبل  األسبوع 

التصنيف  يف  الثاني  املركز 
مسريتي  يف  األعىل  هو  العاملي 
عّيل  كان  الصباح  هذا  ولكن 
أن أخضع لجراحة».وتابع ابن 
من  املزيد  «بعد  عاًما:  الـ٢٥ 
تلقينا  أملانيا،  يف  الفحوصات 
الجانبية  األربطة  بأن  تأكيًدا 

األيمن  كاحيل  يف  الثالثة 
تمزقت».وأضاف:  قد 

«من أجل العودة إىل 
املنافسات يف أرسع 
أجل  من  وقت، 
تتعاىف  أن  ضمان 
جميعها  األربطة 

سليم  بشكل 
استعادة  أجل  ومن 

كاحيل،  يف  الثبات 
الخيار  كانت  الجراحة 

األملاني  يكشف  األفضل».ولم 
عن موعد عودته إىل املنافسات 
عن  سيغيب  أنه  يبدو  ولكن 
البطوالت  ثالثة  ويمبلدون، 
تنطلق  التي  الكربى،  األربع 
أن  علًما  الحايل،  الشهر   ٢٧ يف 
فالشينغ ميدوز، آخر البطوالت 

التي  للموسم،  الكربى  األربع 
 ٢٠٢٠ عام  فيها  وصيًفا  حل 
آب/أغسطس.وال   ٢٩ يف  تبدأ 
لقب  عن  يبحث  األملاني  يزال 
كبري أول رغم تتويجه بخمسة 

يف  واثنني  املاسرتز  دورات  يف 
يف  الختامية.وأضاف  البطولة 
تبدأ  التأهيل  «إعادة  املنشور: 
اآلن وسأقوم بكل ما يف وسعي 

للعودة أقوى من قبل».

فريقه  إعداد  جاتوزو،  جينارو  اإليطايل،  بدأ 
إعالنه  من  يقرتب  الذي  فالنسيا،  يف  الجديد 

رسميا مدربا للفريق.
األوروجوائي  مع  التعاقد  يف  جاتوزو  ويرغب 
هذا  عقده  سينتهي  الذي  بيسينو،  ماتياس 

الشهر مع إنرت ميالن.
العب  مع  التعاقد  حاول  أن  لفالنسيا  وسبق 
الوسط األوروجوائي يف يناير/كانون ثان املايض 

لكن مفاوضاته انتهت بالفشل.

االحرتافية يف  بيسينو (٣٠ عاما) حياته  وقىض 
وإمبويل،  باللعب يف فيورنتينا وكالياري  إيطاليا 

إضافة إلنرت.
قد  إنرت ميالن،  وكان ماتياس العب خط وسط 
خمس  بعد  النرياتزوري  صفوف  مغادرته  أعلن 

سنوات قضاها مع الفريق.
وكتب عرب حسابه الرسمي يف إنستجرام: «شكرا 
أعيش  لكي  الفرصة  منحي  عىل  شكرا  إنرت،  لك 

هذه التجربة الرائعة».

انتهت مباراة أملانيا وضيفتها إنكلرتا بالتعادل (١-١) 
الثالثة  املجموعة  منافسات  من  الثانية  الجولة  يف 

ضمن املستوى األول ملسابقة دوري األمم األوروبية.
للمنتخب  التسجيل  باب  هوفمان  يوناس  افتتح 
التعادل  كاين  هاري  وأدرك   ٥١ الدقيقة  يف  األملاني 

ملنتخب األسود الثالثة من ركلة جزاء يف الدقيقة ٨٨.
إيطاليا  مع  األوىل  الجولة  يف  تعادلت  أملانيا  وكانت 
(١-١) يف حني خرست إنكلرتا أمام املجر بهدف دون 
بعد  للمانشافت  توالياً  الثالث  هو  مقابل.والتعادل 
ومع  ودياً  املايض  آذار/مارس  يف  هولندا  مع  تعادله 

إيطاليا السبت املايض.
املباراة  طوال  األفضل  الطرف  األملاني  املنتخب  كان 

لكنه لم يحسن ترجمة أفضليته إىل فوز.
واستهل كاي هافرتس فرص اللقاء بعد مرور دقيقة 
الحارس  يدي  بني  قوية  تسديدة  بإطالق  واحدة 
جوردان بيكفورد. ثم رسعان ما أنقذ كريان تريبييه 
مرماه من هدف أكيد مشتتاً الكرة امام باب املرمى 

قبل أن يصل إليها توماس مولر .(٣) 
كاين  سدد  عندما  ألنكلرتا  األوىل  الفرصة  وكانت 
أملانيا  املنطقة بني يدي حارس  كرة قوية من خارج 
مانويل نوير .(٧) وسجل هوفمان هدفاً بعد تمريرة 
بداعي  يحتسبه  لم  الحكم  لكن  نوير  من  طويلة 

التسلل (٢٣).
يدي  بني  الطاير  عىل  كرة  موسياال  جمال  وسدد 

بيكفورد .(٤٥) 
وأنقذ نوير مرماه من هدف اكيد عندما سدد باكايو 
فعل  برد  األملاني  الحارس  أبعدها  قوية  كرة  ساكا 

رسيع إىل ركلة ركنية .(٤٥+١) 
بعد  التسجيل  افتتاح  يف  األملاني  املنتخب  ونجح 

تمريرة ذكية بينية من يوزوا كيميش باتجاه يوناس 
املنطقة  داخل  من  قوية  األخري  فأطلقها  هوفمان 

عجز بيكفورد عن التصدي لها .(٥١) 
أطلق  عندما  التعادل  يدرك  اإلنكليزي  املنتخب  وكاد 
وأبعدها  نوير  لها  طار  قوية  كرة  ماونت  مايسون 
لتسديدة  بالتصدي  بيكفورد  عليه  ورد   (٥٥) برباعة 

توماس مولر .(٧٠) 
وتدخل نوير مرة جديدة إلنقاذ مرماه من هدف أكيد 

لهاري كاين من مسافة قصرية جداً .(٧٧) 
عندما  الخسارة  من  بالده  منتخب  كاين  وأنقذ 

املانيا نيكو  إثر عرقلته من مدافع  ترجم ركلة جزاء 
شلوتربيك خادعاً نوير مسجالً هدفه الدويل الخمسني 

يف مسريته.
الرقم  معادلة  من  أهداف   ٣ بعد  عىل  كاين  وبات 
واين  باسم  املسجل  االنكليزي  املنتخب  يف  القيايس 

روني.
يف مباراة ثانية ضمن املجموعة ذاتها، فازت إيطاليا 
 ٤ برصيد  املجموعة  وتصدرت   (٢-١) املجر  عىل 
وبيليغريني   (٣٠) باريال  إيطاليا  هديف  سّجل  نقاط. 
(٤٥) ومانشيني (٦١) هدف املجر بالخطأ يف مرمى 

فريقه.
املسابقة  يف  حملته  استهل  «أتزوري»  منتخب  وكان 
فيما   ،١-١ أملانيا  أمام  ارضه  عىل  بتعادل  القارية 
حققت املجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها عىل 

ضيفتها انكلرتا ١-صفر.
وهو الفوز الثاني اليطاليا يف مبارياتها السبع االخرية، 
األوىل  الفرصة  وهزيمتني.الحت  تعادالت   ٣ مقابل 
نفذها  ركنية  بعد  مانشيني  جانلوكا  عرب  إليطاليا 
تصدى  رأسية  روما  مدافع  وتابعها  بوليتانو  ماتيو 
لها الحارس دينيش ديبوس (٢١)، إالّ أن االخري فشل 
الجزاء  منطقة  خارج  من  باريال  صاروخية  صد  يف 

استقرت يف الزاوية اليرسى .(٣٠) 
الفرنيس  جرمان  سان  باريس  حارس  وحال 
جانلويجي دوناروما قبل ٤ دقائق من افتتاح منتخب 
ارتمى  بعدما  الضيوف  تقدم  دون  التسجيل  بالده 
االملاني  فرايبورغ  العب  تسديدة  بيديه  ليصد  أرضاً 

روالند ساالي.
نجح  الشوط،  نهاية  صافرة  الحكم  يطلق  أن  وقبل 
أصحاب األرض يف مضاعفة النتيجة بعد لعبة جماعية 
لتصل الكرة داخل املنطقة إىل وسط روما بيليغريني 

سددها بيمناه من مسافة قريبة يف الشباك .(٤٥) 
الثاني عرب  الشوط  بداية  النتيجة مع  املجر  وقلصت 
مانشيني  اإليطايل  حّول  بعدما  الصديقة  النريان 
عرضية أتيال فيوال من الجهة اليمنى خطأ يف مرمى 
املجر  ادراك  دون  دوناروما  حال  فيما   ،(٦١) فريقه 

التعادل بانقاذه تسديدة ساالي .(٦٩) 
عىل  النتيجة  بقيت  الطرفني،  من  التبديالت  وبرغم 
حالها ليحقق رجال املدرب روبرتو مانشيني فوزهم 

األّول يف املسابقة القارية.

أكد سيزاري كوتشارسكي، الوكيل السابق ملهاجم 
ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  ميونيخ  بايرن 
بايرن  مغادرة  يف  الالعب  رغبة  تماًما  يتفهم  أنه 

واالنتقال لربشلونة.
يف  عالنية  رغبته  عاًما)   ٣٤) ليفاندوفسكي  وأعلن 
لربشلونة  واالنضمام  ميونيخ،  بايرن  عن  الرحيل 
يف  واحد  موسم  تبقي  رغم  الصيف،  هذا 

عقده مع الفريق البافاري.
يف  كوتشارسكي،  وقال 
ترصيحات أبرزتها صحيفة 
ديبورتيفو  موندو 
«برشلونة  اإلسبانية: 
برشلونة،  هو  دائًما 
رائع  تاريخ  وله 
كواحد من أفضل 
يف  األندية 
كرة  تاريخ 
عىل  القدم، 
من  الرغم 

نه  يف أ ليس 
فضل  أ
حاالته اآلن».

«روبرت  وأكد: 
اللعب  يريد 
ويرغب  لربشلونة، 
يف  بإسبانيا،  العيش  يف 
مدينة جيدة جًدا ويف ناٍد 
أكثر من مجرد ناٍد، ويف فريق 

عىل  سيساعده  وهذا  التاريخ،  يف  الفرق  أفضل  من 
اللعب بشكل أفضل».

وأضاف: «تحدثنا من قبل مع ريال مدريد، لكنهم لم 
يكونوا جادين يف مفاوضاتهم، كان ذلك قبل سنوات، 
كان لدى روبرت دائًما شعور بأنه ليس رقم واحد يف 

اهتمامات امللكي».
وتابع: «أويل هونيس وكارل هاينز رومينيجه يعلمان 
لقد  إسبانيا،  يف  اللعب  يريد  ليفاندوفسكي  أن  جيًدا 
وكانا  عديدة  لسنوات  ميونيخ  بايرن  مع  تحدثت 
عىل  يتعني  األحيان  بعض  «يف  ذلك».وأكمل:  يعرفان 
العب كرة القدم أن يقاتل من أجل حياته الشخصية 
شخص  إنه  واضحة،  روبرت  اسرتاتيجية  واملهنية.. 
قوي للغاية ولديه خربة كبرية.. من الواضح أنه يريد 
الرحيل، وأنه سئم العيش يف أملانيا بعد ثماني سنوات 
يف ميونيخ و٤ سنوات أخرى يف دورتموند، وبات يريد 

البحث عن تحديات جديدة».
وختم: «الرحيل عن بايرن ليس باألمر السهل، ألنه ناٍد 
عظيم وفريق عظيم، وله الكثري من التاريخ، وبالتايل 

أعتقد أن النادي قد يبيعه إذا عثر عىل هداف قدير».

أعلن نادي أودينيزي اإليطايل لكرة القدم أن مدافعه السابق 
أندريا سوتيل سيتوىل تدريب النادي حّتى عام ٢٠٢٣ خلفاً 
عن  تخليه  غداة  وذلك  تشويف،  غابريييل  السابق  للمدرب 
مهامه الفنية مع أسكويل يف الدرجة الثانية.وأفاد أودينيزي 
أن سوتيل: «هو املدرب الجديد للفريق األول، وقد وقع عقداً 
خيار  مع   ٢٠٢٣ حزيران/يونيو   ٣٠ حتى  بالنادي  يربطه 
للموسم التايل».وتابع: «هي عودة رائعة ألندريا بعد أن دافع 
عن ألواننا كالعب ملدة أربعة مواسم (١٩٩٩-٢٠٠٣) مع ١١٥ 
مباراة و٧ أهداف، بني دوري الدرجة األوىل اإليطايل والكأس 
اللحظات  يف  وساهم  وإنرتتوتو،  األوروبي  االتحاد  وكأس 
 (٢٠٠٠) إنرتتوتو  بمسابقة  بالفوز  فريقنا  يف  الرائعة 
مع  أودينزي  األوروبي».وتعاقد  االتحاد  كأس  إىل  والتأهل 
سوتيل (٤٨ عاماً)، والد ريكاردو العب فيورنتينا، بعد يوم 
من رحيله عن أسكويل يف الدرجة الثانية الذي أرشف عليه 
أن دّرب  له  منذ كانون األول/ديسمرب ٢٠٢٠، بعدما سبق 
العديد من األندية يف الدرجتني الثالثة والرابعة منذ بداياته 
عىل مقاعد املدربني يف عام ٢٠١١.وأنهى أودينيزي املوسم 

املايض يف املركز الثاني عرش يف الـ «سريي أ».
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أعلن الدويل اإلسباني، ساؤول نيغيث، عودته إىل أتلتيكو مدريد بعد موسم 
مخيب عىل سبيل اإلعارة مع تشيليس، بعد أن قّرر النادي اإلنكليزي عدم 

تفعيل خيار الرشاء.
وكان ساؤول (٢٧ عاًما) وصل إىل لندن يف صيف العام املايض 

اإلعارة  سبيل  عىل  ألوروبا،  بطالً  تشيليس  تتويج  بعد 
ملوسم كامل مع خيار الرشاء مع انتهاء الفرتة.

(يف  مباراة   ٢٣ يف  دقيقة   ١١١٩» خوضه  بعد  لكن 
جميع املسابقات) مع تشيليس»، وفق صحيفة 

أسلوب  مع  تأقلمه  وعدم  اإلسبانية،  ماركا 
سيعود  توخيل،  توماس  األملاني  املدرب 

أدراجه إىل العاصمة اإلسبانية.
قال العب الوسط يف منشور عرب حسابه 

جماهري  إىل  رسالة  يف  إنستغرام  عىل 
بما  أخربكم  أن  «أود  تشيليس: 

املغامرة.  هذه  خالل  شعرت 
جيدة.  بطريقة  تبدأ  لم  األمور 

بعد وقت طويل يف بالدي، لم 
تحسنت  سهال.  األمر  يكن 

األمور شيًئا فشيًئا».
يلعب  الذي  الالعب  وتابع 

أتلتيكو  يف  األول  الفريق  مع 
من  ونتطور  «نتعلّم   :٢٠١٢ منذ 

كل يشء يف الحياة وهذا ما آخذه من هذه 
املغامرة (...) فوق كل يشء، أريد أن أشكر زمالئي، لهم 

دعم  يف  لالستمرار  الرئييس يف عدم سقوطي. ساعدوني  الفضل 
الفريق والعيش بهدوء وإيجابية يومًيا».

العالم  كأس  بلقب  معه  وتّوج  تشيليس  مع  واحًدا  هدًفا  سّجل 
وحل  الربازييل،  باملرياس  حساب  عىل  النهائي  يف   ٢٠٢١ لألندية 
بخسارته  والرابطة  املحلية  الكأسني  يف  املنرصم  املوسم  وصيًفا 

أمام ليفربول.
 (٢٠٠٦-٢٠٠٨) مدريد  ريال  يف  الناشئني  فريق  مع  ساؤول  لعب 
ومن ثم إىل فرق الناشئني يف أتلتيكو (٢٠٠٨-٢٠١٠) قبل أن يرتقي 

إىل الفريق الرديف يف األخري ومن ثم إىل األول يف ٢٠١٢.
خاض موسم ٢٠١٣-٢٠١٤ عىل سبيل اإلعارة إىل رايو فايكانو.

توج مع أتلتيكو بألقاب الدوري (٢٠٢١)، يوروبا ليغ وكأس السوبر 
األوروبية (٢٠١٨)، وكأس السوبر اإلسبانية .(٢٠١٤) 

لطي  مستعد  إنه  اليوناني،  أوملبياكوس  العب  فالبوينا،  ماتيو  قال 
يف  مدريد،  ريال  مهاجم  بنزيما،  كريم  مواطنه  مع  الخالف  صفحة 
 RMC قضية االبتزاز الشهرية.وقال فالبوينا، خالل ترصيحاته إلذاعة
الصفحة، وهو  لطي  «مستعد  الفرنسية:   Sports
أيضا  تعبت  أنني  فصل سينتهي، وصحيح 
كثريا».وأضاف:  وعانيت  ذلك،  كل  من 
املستوى  عىل  كثريا  عاقبوني  «لقد 
يقرتب  الفصل   وهذا  الريايض، 
أخريا من نهايته».وأتم: «بنزيما 
الذهبية ملوسمه  الكرة  يستحق 
مدريد».وكان  ريال  مع  الرائع 
إلغاء استئنافه  بنزيما، قد قرر 
عام  ملدة  بالسجن  الحكم  عىل 
صدر  والذي  التنفيذ،  إيقاف  مع 
الثاني  نوفمرب/ترشين  يف  ضده 
املايض بتهمة التواطؤ يف ابتزاز ماتيو 
أن  فرساي  محكمة  فالبوينا.واعتربت 
املحادثة التي أجراها بنزيما مع فالبوينا، والتي 
حاول فيها إقناعه باالتصال باملبتزين، تعد «تدخال متعمدا» يف 

الواقعة، يندرج تحت بند التواطؤ.

الفرنيس  الواعد  الدويل  الوسط  العب  أن  أوروبية  إعالم  وسائل  أفادت 
والدوري  أوروبا  بطل  مدريد  ريال  إىل  سينضم  تشواميني  أوريليان 
أثلتيك»  و»ذي  اإلسبانية  «ماركا»  القدم.وبحسب  لكرة  اإلسباني 
الربيطانية فقد توصل الطرفان إىل اتفاق «نهائي» بينهما، فيما أكدت 
قناة «آر أم يس» ما تم تداوله مشرية إىل أن قيمة الصفقة تقدر بـ ٨٠ 
مليون يورو اضافة إىل ٢٠ مليوناً مكافآت.وإذا صحت هذه التقارير، 
سيكون تشواميني (٢٢ عاماً) ثاني العب ينضم إىل النادي امللكي بعد 
املدافع األملاني أنتونيو روديغر القادم من تشيليس اإلنكليزي.وتفجرت 
 ٢٠ مقابل  صفوفه  إىل  انتقاله  بعد  موناكو  مع  الوسط  العب  موهبة 
ومع  بوردو،  من  قادماً   ٢٠٢٠ الثاني/يناير  كانون  يف  يورو  مليون 
املنتخب الفرنيس الذي خاض معه ١٠ مباريات وسجل هدفاً.وشارك 
ضمن  «الديوك»  ملنتخب  األخريتني  املباراتني  يف  أساسياً  تشواميني 
أمام  الخسارة  يف  لقبها  يحمل  التي  األوروبية  األمم  دوري  مسابقة 

الدنمارك ١-٢ والتعادل مع كرواتيا ١-١.

امللحق  مباراة  يف  اإلماراتي ٢-١  األسرتايل عىل نظريه  املنتخب  فاز 
يونيو   ١٣ يف  بريو  منتخب  مع  موعداً  ليرضب  قطر،  يف  اآلسيوي 
 FIFA الحايل من أجل حجز بطاقة العبور إىل نهائيات كأس العالم

قطر ٢٠٢٢.
تقدمت أسرتاليا بواسطة جاكسون ايرفني يف الدقيقة ٥٣، وعادلت 
لكن  دقائق،  بأربع  بعدها  كانيدو  كايو  بواسطة  النتيجة  اإلمارات 
هروستيك  أيدين  لها  سجل  التي  ألسرتاليا  كانت  األخرية  الكلمة 

هدف الفوز يف الدقيقة ٨٤.
وسينضم الفائز من أسرتاليا والبريو إىل النهائيات ضمن منافسات 
والدنمارك  اللقب  حاملة  فرنسا  تضّم  التي  الثانية  املجموعة 

وتونس.
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لندن/ا.ف.ب:
مـن  نائيـة  منطقـة  يف  ُفقـد 
بريطانـي  صحفـي  األمـازون 
وخبـري برازيـيل متخّصـص يف 
شؤون الشعوب األصلّية، وكان 
تهديـدات،  تلقيـا  قـد  االثنـان 
عـىل ما أفـادت بـه السـلطات 
ومجموعات تدافـع عن حقوق 

السكان املحليني.
وُفقـد الصحفـي املسـتقل دوم 
فيليبس (٥٧ عاماً) أثناء قيامه 
بأبحـاث ألحـد الكتـب يف وادي 
جافاري إىل جانب الباحث برونو 
أروجو برييرا، بحسب ما ذكرت 
صحيفـة «ذا غارديـان»، التـي 
ينـرش فيهـا فيليبـس مقاالته 
بانتظـام. ولم ُيشـاَهد الرجالن 

منذ صباح األحد.
وقـال اتحاد منّظمات السـكان 
جافـاري  وادي  يف  األصليـني 
اإلنسـان  حقـوق  ومرصـد 
للشـعوب األصليني املعزولني إّن 
بحثاً أولّياً أطلقته مجموعة من 
السـكان األصليـني «يتمتعـون 
بمعرفـة ممتازة عـن املنطقة» 

لم يفض إىل أي نتيجة.
أّن  العامـة  النيابـة  وأعلنـت 
الرشطـة ُكلّفـت بعملية البحث 
املفقوَدْيـن تحـت إرشاف  عـن 

القـوات البحريـة، فيمـا أظهر 
العديـد من الربازيليـني تعاطفاً 

كبرياً عرب مواقع التواصل.
وكتب بول شريوود، وهو رشيك 
شـقيقة فيليبس، عرب «تويرت»: 
«نناشد السـلطات الربازيلية أن 
ترسل الحرس الوطني والرشطة 
الفيدرالية وكّل القوات املوجودة 
تحـت ترصفهـا بهـدف العثور 
مضيفـاً  العزيـز»،  دوم  عـىل 
أّن الصحفـي «يحـب الربازيـل 
وكرّس حياتـه املهنيـة لغابات 

األمازون».
الصحافـة  رابطـة  وأعربـت 
األجنبيـة يف الربازيل عن «قلقها 
البالـغ» جراء ما حـدث، داعيًة 

السلطات إىل التحرك «فوراً».
أمـا الرئيـس الربازييل السـابق 
لويس إيناسـيو لوال دا سـيلفا، 
وهـو املرشـح األوفـر حظـاً يف 
االنتخابات الرئاسـية املقررة يف 
أكتوبر/ ترشيـن األّول، فأعرب 
عـن أملـه يف أن يكـون الرجالن 
«سـليمني معافيـني وأن ُيعثـر 

عليهما قريباً».
وأفـاد اتحاد منظمات السـكان 
جافـاري  وادي  يف  األصليـني 
اإلنسـان  حقـوق  ومرصـد 
للشـعوب األصليـة املعزولـة يف 

بيـان مشـرتك بـأّن املفقودين 
«تلقيـا تهديدات أثنـاء عملهما 
عىل األرض خالل األسبوع الذي 

سبق اختفاءهما».
ولم تحّدد هاتـان الجهتان نوع 
التهديدات التي تلقاها الرجالن، 
لكّن برونو أروجو برييرا املّطلع 
عىل املنطقة والـذي عمل لفرتة 
طويلـة مـع «فونـاي»، وهـي 
متخّصصـة  حكوميـة  وكالـة 
يف شـؤون الشـعوب األصليـة، 
لتهديـدات  باسـتمرار  تعـرّض 
من حطابني وعمال مناجم غري 
رشعيني يطمعون يف اسـتغالل 

أراٍض تابعة للسكان األصليني.
وأكدت «فوناي» لوكالة فرانس 
برس أّنها تتعاون مع السلطات 
املحلّيـة يف عمليـات البحث عن 

املفقودين.
وأوضح بيـان اتحـاد منظمات 
وادي  يف  األصليـني  السـكان 
جافاري ومرصد حقوق اإلنسان 
أّن  املعزولة  للشـعوب األصليـة 
الرجلـني غـادرا منطقـة أتااليا 
واليـة  يف  الواقعـة  نورتـي  دو 
إلجـراء  الربازيليـة  أمازونـاس 
مقابلة مع السكان حول قاعدة 
تابعـة لـ»فونـاي» ووصـال إىل 
بحـرية جابورو مسـاء الجمعة 

املايض.
ثـم بارشا برحلـة العودة صباح 
ع أن يصال إىل  األحـد، وكان ُيتوقَّ
أتااليا دو نورتي قرابة السـاعة 
التاسعة صباحاً بالتوقيت املحيل 

(١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش).
لكـّن الرجلني توقفـا يف منطقة 
سـاو رافايل حيـث كان لربونو 
برييرا موعد مع املسؤول املحيل 
للبحث يف مسألة إطالق دورّيات 
مـن السـكان األصليـني تهدف 
إىل الحـد مـن عمليـات «غـزو» 
أراضيهـم التي تشـهد تزايداً يف 

ظل حكومة جايري بولسونارو.
وأشارت صحيفة أو غلوبو إىل أّن 
الرشطة أوقفت ليل أمس االثنني 
عـىل  كان  أحدهمـا  صياَدْيـن، 
موعد مـع الرجلـني املفقودين. 

ولم توضح الصحيفة ما إذا كان 
املوقوف هو املسؤول املحيل.

وبمـا أّن الرجل املوقوف لم يأت 
إىل املوعـد املحدد، قـّرر الرجالن 
نورتـي  دو  أتااليـا  إىل  العـودة 
التـي يسـتغرق الوصـول إليها 
ساعتني بالقارب، عىل ما ذكرت 
املشـرتك.  بيانهما  املنظمتان يف 
وشـوهد الرجـالن آخـر مرة يف 
غـري  غابرييـل  سـاو  منطقـة 

البعيدة من ساو رافايل.
وكانـا يتنقالن عـىل متن قارب 
جديـد مـزّود بــ٧٠ لـرتاً مـن 
البنزيـن، وهـي كميـة «كافية 
يف  وكانـت  الرحلـة»،  إلجـراء 
حوزتهما معـّدات اتصال تعمل 
باألقمـار االصطناعيـة، عىل ما 

ذكر املصدر نفسه.

باريس/متابعة الزوراء:
يف يوليو/تمـوز ٢٠٢١، بدأنـا يف منصة 
 tinyhandو   Frontline in focus
املتخصصة بقضايا األطفال يف مناطق 
الحـروب والفائـزة يف الدورة السـابعة 
مـن برنامج مركز التوجيـه للمبادرات 
التابـع لشـبكة الصحفيني  اإلعالميـة 
الدوليـني، بخطـة عمل جديـدة ركزت 
عىل إنتـاج تقارير صحفية من مناطق 
الحـروب باسـتخدام تقنيـات الواقـع 

االفرتايض والواقع املعزز.
بعد قرابة ١٠ أشـهر من العمل أطلقنا 
 Frontline in focus املنصة اإلعالميـة
الواقـع  تقنيـة  تسـتخدم  التـي   XR
االفرتايض والواقع املعزز، باالسـتعانة 
بأكثـر األدوات تقدمـاً، واالعتمـاد عىل 
فريـق مـن املراسـلني املحليـني الذين 
تـّم تدريبهـم عـىل اسـتخدام معـدات 
متخصصـة بأفضـل طريقـة ممكنة، 
لتقديم قصص وتقاريـر من الخطوط 
األماميـة، علًما أّن املرشوع حاز يف عام 
٢٠٢١ عىل جائزة «تحدي االبتكار» من 

جوجل.
باسـتخدام تقنيـة الواقـع االفرتايض، 
ستنقلك منصة فرونت الين إىل املناطق 
التـي يصعـب الوصول إليها، ال سـيما 
تلك التـي تعاني من نزاعـات وحروب، 
وإجـراء  بنـاء قصتـك،  يف  وتسـاعدك 
مقابـالت مـع األشـخاص املناسـبني. 
ستتمكن من طرح األسئلة التي تريدها 
والحصـول عىل ترجمة فوريـة إذا لزم 
األمر. والــXR هو مصطلـح يرمز إىل 

الواقع االفرتايض والواقع املعزز معاً.
فيمـا ييل، سـأقّدم مجموعـة خطوات 
تساعد الصحفيني/ات يف إنتاج قصص 
وتقاريـر باالعتماد عىل تقنيـة الواقع 
االفرتايض. والسؤال املطروح هنا ليس 
فقـط مـن أيـن سـتبدأ؟ بل مـن املهم 
أيضـاً أن تدرك ملاذا يجب أن تبدأ بإنتاج 
قصـص صحفيـة باسـتخدام تقنيات 
الواقع االفـرتايض وتقنيات فيديو ٣٦٠ 
درجـة، يف عاملنا الـذي ينمو فيه الطلب 

عىل املهارات الرقمية.
فاليـوم تتجـه الكثـري مـن الـرشكات 
الـميتافـريس  تطبيقـات  إنشـاء  إىل 
(metaverse) وهـي شـبكة من العالم 
االفـرتايض ثالثيـة األبعـاد تركـز عىل 
املبارش  االتصال االجتماعـي والتفاعل 
مـن خـالل «األفاتـار» الخـاص لـكل 
الرئيسـية  الحلقـة  مسـتخدم، وهـي 
التـي تربـط العالـم املـادي والرقمـي 
مًعا، كان قد أعلن عنها يف وقت سـابق 
مـارك زوكربـريج مديـر رشكـة ميتـا 

«فيسبوك».
خـالل  رشكتـه  إّن  قـال  زوكربـريج 
السـنوات الخمـس إىل العـرش القادمة 
ستطّور بيئات افرتاضية غامرة تسمح 
بالتفاعل مع األصوات والعطور وحتى 

اللمس يف عواملهم االفرتاضية. 
إًذا، كل ذلك سيؤثر عىل كيفية استهالك 
الجمهـور لألخبـار وكذلك عـىل كيفية 
جمع التقاريـر ونرشها، فالقضية هنا 
كلهـا حول خلـق تفاعل أكـرب وواقعي 
أكثـر مـع الجمهـور، وهـذا التفاعـل 
الـذي بـدوره سـوف ينتج تأثـرياً أكرب 
عىل جمهورك املسـتهدف، وهي الغاية 
التي نسـعى إليها كصحفيني يف موادنا 

اإلعالمية.
مـاذا يعني إنتاج قصة صحفية بتقنية 

الواقع االفرتايض؟
 (Virtual Reality) الواقع االفـرتايض
هو اسـتخدام التكنولوجيا إلنشاء بيئة 
ثالثيـة األبعـاد فيهـا محـاكاة للواقع 
الحقيقـي بشـكل تسـمح للجمهـور 
التفاعل مع هذا العالم بطرق يشعرون 
كما لـو أنهـم هنـاك، وبالتايل لـم يعد 
يخترب هذا الجمهور القصة من الخارج 
فقط بـل يصبح جزءاً من القصة وذلك 
يتم بطرق عديدة أهمها نظارات الواقع 
االفرتايض التي يضعها املتابعون داخل 
الحدث وتمكنهم من مشـاهدة الفيديو 

من جميع الزوايا.
الواقـع  لتجربـة  األوىل  الخطـوة   
الواقع  االفرتاضيالخطوة األوىل لتجربة 
االفرتايض. صـورة توضيحية من قناة 
frontline in focusيوتيوب الخاصة بـ
الواقـع  لتجربـة  الثانيـة  الخطـوة 
لتجربـة  الثانيـة  االفرتاضيالخطـوة 
الواقـع االفـرتايض. صـورة توضيحية 
 frontlineمن قناة يوتيوب الخاصة بـ

in focus
الواقـع  لتجربـة  الثالثـة  الخطـوة 

االفرتاضيالخطوة الثالثة لتجربة الواقع 
االفرتايض. صـورة توضيحية من قناة 
frontline in focusيوتيوب الخاصة بـ
وتتيح منصـة يوتيوب عرض القصص 
مـا  كل  االفـرتايض،  الواقـع  بتقنيـة 
تحتاجـه هو الضغط عىل عالمة نظارة 
الواقع االفـرتايض ووضع هاتفك داخل 
النظـارة لتجـد نفسـك داخـل الحدث، 
عىل سـبيل املثـال هـذه القصـة التي 
تنقلك مبـارشة إىل الخطـوط األمامية 
يف سـوريا، وتتيح لك التجول مع نازح 
سـوري يعيش بعيـداً عـن منزله ٣٠٠ 
مرتاً يف مدينة تادف السـورية التي تقع 
رشقي مدينة حلب. ويروي هذا النازح 
كيـف حالـت الحـرب دون عودتـه إىل 
منزلـه الذي نزح منـه  ليعيش يف منزل 

مدمر لصديقه.
إلنتـاج قصـة شـبيهة بقصـة النازح 
السـوري أبـو إبراهيم كل مـا تحتاجه 
هو «كامريا ٣٦٠ درجة، وميكروفون».
 frontline منصـة  يف  اخرتنـا  عندمـا 
in focus االنتقـال يف عملنـا إىل إنتـاج 
قصـص صحفيـة باسـتخدام تقنيات 
الواقع االفـرتايض، كان علينا أن نجيب 
عىل األسـئلة التالية والتي سـاعدتنا يف 

وقت الحق يف إنجاز املرشوع الحائز عىل 
جائزة جوجل لالبتكار لعام ٢٠٢١.

١- مـا املنصـات التي سـتعرض هذه 
التجربة؟

٢- مـن هو الجمهور املسـتهدف؟ وما 
هـو حجـم هـذه الجمهـور؟ مـا هي 

األجهزة التي يستخدمونها؟
٣- ما املواضيع التي تهمهم؟

٤- كيـف سـنبني هـذه التجربـة من 
النواحي التقنية؟ 

٥- هل امليزانية تناسـب مـا نعمل عىل 
إنتاجه؟

لهـذه  بالرتويـج  سـنقوم  كيـف   -٦
التجربة بعد االنتهاء منها؟

مجموعة من النصائح خالل العمل عىل 
هذا النمط من القصص:

توجيه انتباه املشاهد
هناك نقطة مهمة جـداً عند إنتاج هذا 
النمط من القصص التي يتم تصويرها 
بزاويـة ٣٦٠ درجة، قد يفوت املشـاهد 
تفصيـًال مهماً يف قصتك وبهذا يجب أن 
تضع ذلـك دوماً يف ذهنك خـالل العمل 

عىل قصة معينة.
عىل سبيل املثال هذه القصة الصحفية 
«٢٤ ساعة يف خيمة» التي اعتمدنا فيها 
عىل معلـق صوتي كي يـروي تفاصيل 
القصـة، بطريقة ترشح النقـاط التي 
نرغـب بإظهارها ولفت نظر املشـاهد 
إليهـا. ففي الدقيقة ١:٤٧ نوجه انتباه 
املشـاهد لكـي يلتفـت يمنـة ويسـاراً 
ويدقـق يف تفاصيل خيمة النازحني من 

الداخل.
وهنـا مثـال آخر، حـني يوجـه املعلق 
الصوتي املشـاهد بقولـه يف الثانية ٢٤ 

«هل تشاهد الباب األزرق هناك؟».
املفتـاح هنـا هـو اإلشـارات الصوتية 
يفـوت  ال  كـي  اسـتخدمها  واملرئيـة، 

املشاهدون ما تريد أن يروه.
امنح املشاهد بعض الحرية

ال يعنـي توجيه املشـاهد أنـه يجب أن 
تأخذ حريته، فتقارير الواقع االفرتايض 
تعّد فرصة للبحث واستكشـاف املكان 

الذي ترغب أن يكون هو جزءاً منه.
احـرص عـىل املوازنـة بـني اإلشـارات 
الصوتية واملرئية والسـماح للمشـاهد 

باالستكشاف.
تحتـاج إىل دمـج التجربتـني يف قصتك، 
يف  التأسيسـية  اللقطـات  دور  وهنـا 
تحقيـق ذلـك. احرص دومـاً أن تعطي 
كالم  بـدون  فـراغ  مسـاحة  املشـاهد 
لـكل  التأسيسـية  اللقطـات  هـذه  يف 
مكان ترغـب بالحديث عنـه وتقديمه 

ملشاهدك.
الكتابة عىل الشاشة

تذَكـر أّن الشاشـة يف هـذا النمـط من 
لذلـك  اتجـاه،  تلتـف يف كل  التقاريـر 
يجـب أن تحرص عـىل أن تعالج قضية 
 Frontline الكتابة، عىل سـبيل املثال يف
in focus xr  وجدنا الحّل بعد العديد من 
التجارب، وهـو كتابة السـكريبت من 
جهتني متقابلتني بحيث تتيح للشخص 
قـراءة السـكريبت أو الرتجمـة أينمـا 

توجه بنظره خالل متابعة القصة.
عىل سـبيل املثـال، هـذه القصـة عن 
الطفلـة السـورية هبة التـي تبلغ من 
العمر ١٢ عاماً، وتعيش يف أحد مخيمات 
الشمال السـوري، بعدما ألقت موجات 
النـزوح بهـا وعائلتهـا يف خيمة كثرية 
االهرتاء، ضعيفة وال تصمد أمام هبات 
الريح الخفيفة، ال تجد فيها الدفء، وال 

تشعر فيها بالسالم.
تسـتخدم هبة الخيوط لتخيط بيديها 
الصغريتني خيمتها املتشـققة، تحاول 
مـا اسـتطاعت منع الربد من التسـلل 
النايلـون  أو  القمـاش  قطـع  عـرب 
املنصوبـة عـىل األعمدة، تقـول بنربة 
حزينـة إنها كلما حاكت خيمتها تعود 

وتنشق مجدداً.
احـرص خـالل رواية هـذه القصص 

الرقمية عىل:
الربط الجيد بني املشاهد.

رسالة قوية وواضحة.
أظهر وال تخرب.

واآلن ما هـي املهـارات واألدوات التي 

تسـاعد الصحفـي إلنجاز هـذا النمط 
من التقارير؟

قـدرة عـىل التعامـل مـع الكامـريات 
املتخصصـة إلنتـاج قصـص الواقـع 
االفرتيض، مثل كامـريا insta ٣٦٠  أو 

.gopro
إذا كان الصحفـي مهتمـاً يف تحريـر 
قصته بنفسه، يمكن استخدام برامج 
املونتـاج الخاصـة لكل كامـريا ٣٦٠، 
يمكنك االطالع عىل هذا املثال لربنامج 
مونتـاج مقاطع فيديو تصوير كامريا 

.٣٦٠ insta
للرتويـج  املناسـبة  املنصـة  اختيـار 
للقصـة أو التقرير، فعىل سـبيل املثال 
النمـط مـن  يدعـم هـذا  «يوتيـوب» 
التقاريـر، ويمكنـك من خـالل منصة 
فيسـبوك تحميـل صـور وفيديو ٣٦٠ 

عىل صفحتك الخاصة بك.
اختيار الفكرة املناسـبة ألنها السـبب 
الرئيـيس يف نجـاح هـذا النمـط مـن 
التقاريـر وهناك عامـالن لهما دور يف 
ذلـك: الشـخصية األساسـية املالئمة 
التي سوف تنقل الجمهور إىل تفاصيل 
حياتها تدريجيـاً، والبيئة التي تتحرك 
فيها هذه الشخصية كلما كانت مثرية 

لالهتمام وتدفع املشاهد الكتشافها.
وأخرياً يجـب أن تكون القصة متوفرة 

عىل جميع األجهزة اإللكرتونية
إذا كنت تريد أن يكـون لقصتك تأثري، 
يجـب أن يكـون جمهورك قـادراً عىل 
الوصـول إليها بسـهولة، األمـر الذي 

توفره لك منصة يوتيوب.
فمن ال يملك نظـارة الواقع االفرتايض 
يمكنه مشـاهد القصة بتقنية عرض 
الفيديو ٣٦٠ درجة مبارشة بواسـطة 
الجهـاز الـذي يسـتخدمه، مـع العلم 
أننا نعيش اليـوم يف عالم أصبحت فيه 
أسـعار نظـارات الواقـع االفرتايض يف 
متنـاول اليد مـع الكم الهائـل لألنواع 

واألسعار.
 (عن/شـبكة الصحفيـني الدوليـني- 

هديل عرجة)
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بغداد/نينا:
دان املرصـد العراقـي للحريـات 
لنقابـة  التابـع  الصحفيـة 
الصحفيـني العراقيـني السـلوك 
العدواني ملنتسـبي قوى األمن يف 
الذين هاجموا  محافظة كربـالء 
خريجـي جامعـات وصحفيـني 
للمطالبـة  تظاهـرات  أثنـاء 

بالحقوق.
ان  لـه:  بيـان  املرصـد يف  وقـال 
اإلعتـداء عـىل صحفيـي كربالء 
ومنهم مراسل قناة وان نيوز عيل 
خالـد ومصور يف القنـاة والعبث 
بمعداتهمـا الصحفية، واالعتداء 
عـىل الخريجني مع مجموعة من 
البنـات جـاء عند مبنـى مديرية 
تربية كربالء وتم منع اإلعالميني 
من تصويـر الوقفة االحتجاجية 

من قبل قوات االفواج القتالية. 
هذا وقد قامت قوات فض الشغب 
باالعتـداء  كربـالء  محافظـة  يف 

بالرضب والسباب عىل صحفيني 
اثناء تغطيتهـم تظاهرة نظمها 
املحـارضون املجانيـون صبـاح 
يوم االثنني امـام مديرية الرتبية 

يف املحافظة .
كما قامت هذه القوات باالعتداء 
عىل املتظاهرين من كال الجنسني 

باالسلوب نفسه.

واشنطن/ا.ف.ب:
اّتهمت الواليـات املتحدة األمريكية 
يوم ، روسـيا بمحاولـة «ترهيب» 
املراسـلني األمريكيـني العاملني يف 
موسكو بعد اسـتدعائهم من قبل 
وتهديدهـم  الروسـية  الخارجيـة 
بأعمال انتقامية بسبب العقوبات 

التي تفرضها واشنطن.
وتوّجـه املتحدث باسـم الخارجية 
األمريكية نيد برايـس بالحديث إىل 
املراسلني يف واشنطن قائالً: «وزارة 
الروسـية  الخارجيـة  الشـؤون 
اسـتدعت زمالءكم وهنـا أقتبس: 

ليرشحوا لهم عواقب الخط املعادي 
لحكومتهم إعالمياً».

وأضاف: «لنكن واضحني، الكرملني 
عـىل  كامـل  هجـوم  يف  منخـرط 
حريـة اإلعالم وحريـة الوصول إىل 
املعلومات والحقيقـة»، منتقداً ما 
وصفه بأّنـه «جهد واضح وظاهر 

لرتويع الصحفيني املستقلني».
وكانـت املتحدثة باسـم الخارجية 
قـد  زاخاروفـا  ماريـا  الروسـية 
هّددت يف مايو/ أّيار بطرد وسـائل 
اإلعـالم الغربيـة يف حـال اسـتمر 
موقـع يوتيوب بحظر بـّث املؤتمر 

الصحفي األسبوعي لوزارتها.
وأعـادت زاخاروفـا يـوم الجمعة 
بتعمد  باتهـام واشـنطن  املـايض 
«قمـع وسـائل اإلعالم الروسـية» 

داخل الواليات املتحدة.
مـا  يبذلـون  «إّنهـم  وقالـت: 
باسـتطاعتهم لجعل عمل وسائل 
مسـتحيالً»،  الروسـية  اإلعـالم 
وتابعت: «إذا لم يسـمحوا لوسائل 
اإلعـالم الروسـية بالعمل بشـكل 
طبيعـي عـىل األرايض األمريكيـة، 
فسـتكون هنـاك إجـراءات قوية 

نتيجة ذلك».

الجزائر/ا.ف.ب:
قضت محكمة جزائرية بالسجن النافذ ستة أشهر 
بحق مدير إذاعة راديو أم وموقع مغرب إيمارجون، 
قـايض إحسـان، وفق مـا ذكرت منظمـة حقوقية 

لوكالة فرانس برس.
وقـال نائـب رئيس الرابطـة الجزائريـة للدفاع عن 
حقوق اإلنسان، سـعيد صالحي يف ترصيح: «دانت 
محكمة سيدي محمد قايض إحسان بالسجن ستة 
أشـهر مع النفـاذ، وبغرامة ماليـة قيمتها ٥٠ ألف 
دينار (٣٢٢ يورو)».وأوضح صالحي أن املحكمة لم 

تأمر بإيداع الصحفي السجن، وسيبقى حرّاً ملتابعة 
إجراءات االستئناف والطعن.

تتعلق القضية بشـكوى رفعتها وزارة االتصال ضد 
إحسان، بعد نرشه مقاالً يف مارس/آذار ٢٠٢١، عىل 
موقع إذاعة راديـو أم التي تبث عرب اإلنرتنت، دافع 
فيه عن «حق حركة رشـاد يف املشـاركة يف الحراك» 

الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.
وحركة رشـاد منظمة إسـالمية تنشـط من خارج 
الجزائـر، وصنفتها السـلطات منظمـة إرهابية يف 

مايو/أيار ٢٠٢١.
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الرباط/متابعة الزوراء:
قال محمد عبد النبـاوي، الرئيس املنتدب 
للمجلـس األعـىل للسـلطة القضائيـة إن 
”املواثيـق الدولية لحقوق اإلنسـان أولت 
حريـة الرأي والتعبري مكانـة متميزة بني 
الحقـوق والحريـات األساسـية املخولـة 
لألفـراد والجماعـات داخـل املجتمعات، 
واململكة املغربية عملت عىل دسـرتة هذه 
الحريـات، حيـث نـص الفصـل ١٩ مـن 
الدسـتور عىل تمتع الرجال والنسـاء عىل 
قدم املساواة بالحقوق املدنية والسياسية 
والثقافيـة  واالجتماعيـة  واالقتصاديـة 
ويف  الدسـتور،  يف  الـواردة  والبيئيـة، 
االتفاقيات واملواثيـق الدولية التي صادق 

عليها املغرب“.
وأضاف عبد النباوي، يف كلمة له بمناسبة 
الندوة الدولية املنظمة برشاكة مع منظمة 
اليونسـكو يف موضـوع ”دور القضـاء يف 
تعزيـز حرية التعبري باملنطقـة العربية“، 
أنه ”إذا كانت حرية الصحافة لم َتُعْد َمَحلَّ 
ِجـدال يف املجتمع اليوم، بل إنهـا ُتَعدُّ أهم 
صور حرية التعبري ومؤرشها األسـايس، 
ويتـم تصنيفهـا كسـلطة رابعـة، فـإن 
النقاش املجتمعـي والقانوني والحقوقي 
ينـرصف إىل تحقيـق املالءمة بـني حرية 
الصحافـة والـرأي والتعبـري مـن جهـة، 

وبـني الحقوق األساسـية املخولة لألفراد 
الدوليـة  املواثيـق  وللمجتمـع بمقتـىض 
لحقوق اإلنسان والدساتري املتقدمة، ومن 

بينها دستور اململكة، من جهة أخرى“.
وأكّد املسـؤول القضائي أنه ”إذا كان من 
حق األفـراد أن يعربوا عـن آرائهم بحرية 
وبمختلـف أشـكال التعبـري الشـفوية أو 
الكتابيـة أو غريها، فإن هـذا الحق مقيد 
بمقتـىض املـادة ١٩ مـن العهـد الـدويل 
للحقـوق املدنيـة والسياسـية بواجبـات 
ومسؤوليات خاصة يضعها القانون متى 
كانت رضورية لحماية حقوق أو سـمعة 

األشـخاص اآلخريـن، أو لحمايـة األمـن 
الوطنـي أو النظـام العـام أو الصحـة أو 

األخالق العامني“.
وأوضـح عبد النباوي أن ”مهنة الصحافة 
هي نرش األخبار بعد التحري عن صحتها 
بطريقـة مهنيـة، وزيـادة يف التأكيد عىل 
ذلـك، عهـد القانـون ملديـر النـرش تحت 
مسؤوليته الشخصية بالتحقق من صحة 
األخبار والتعاليـق أو الصور وغريها قبل 
نرشهـا، وبذلـك فالصحافـة تعترب مهنة 
نبيلـة، باعتمادها يف نقل األخبار ونرشها 
عىل تحريـات وصفها القانـون باملهنية، 

أي بالجديـة واالحرتافية، التي تتالىف نرش 
اإلشـاعات واألخبار غـري املحققة، ولذلك 
يعاقـب القانـون عـىل القذف والتشـهري 

والسب“.
وقـال محمـد عبد النبـاوي: ”لـنئ كانت 
حافـة تـؤدي دورهـا داخـل املجتمع  الصِّ
يف نقل األخبـار الصحيحة والكشـف عن 
الترصفات الضارة، واإلعالن عن املبادرات 
الحسـنة، كما تشكل سـيفاً مسلطاً عىل 
للقانـون بواسـطة تحرياتها  املخالفـني 
وتحليالتهـا وتعليقاتهـا، فـإن القضـاء 
يقـوم بـدور املحاِفـظ عـىل التـوازن بني 
الحقوق والواجبـات، وهو مدعو لحماية 
حافـة واملحافظة عـىل حريتها وعىل  الصِّ
حقهـا يف الوصـول إىل مصـادر الخرب ويف 

حماية مصادره املرشوعة“.
وجاء يف كلمة املسؤول القضائي أن ”تعرُّف 
حفيـني ُمفيد لهم  القضـاة عىل مهام الصِّ
يف تطبيـق املقتضيـات القانونية املتعلقة 
حفيـني  حافـة، كمـا أن تعـرُّف الصِّ بالصِّ
عـىل املهام القضائية ُمفيـد لإلعالميني يف 
تحليل اإلجـراءات القضائية والتعليق عىل 
األحكام، ومـن هذا املوقف يرحب املجلس 
بكل املبادرات الجادة للدراسة والتكوين يف 
حفيني  هذا املجال بالنسـبة للقضاة وللصِّ

عىل السواء“.
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 رياض العيل
إذا كان يحسـب للسـياب انه مجدد الشعر العربي 
فأن مظفـر النواب مجدد للشـعر العربي الفصيح 

والعراقي الشعبي عىل حد سواء.
فالنـواب اسـتطاع أن يّخلـص الشـعر العربي من 
ميوعته الفجة وتملقه السـخيف وغنائيته املقرفة 
ويقـدم نموذج للقصيدة الثوريـة الصادمة التي ال 
يحبها الحاكم  وهذه املدرسة الهمت شعراء اخرين 
كـي يحـذوا حذوه كأمـل دنقل واحمـد مطر وهذا 
االخـري كان قد كتـب قصيدة عن القـدس بدا فيها 
متأثراً جدا بقصيدة النواب القنبلة (القدس عروس 
عروبتكـم) والتـي اثـارت دهشـة كل الحضور يف 
القاعة الدمشـقية والتي خدع بها منظمي املؤتمر 
حيث اعطاهم نصاً مكتوباً لكنه قرأ نصاً اخر بقى 
رصخـة كبـرية يف وجـه الجبناء من حـكام العرب 

الذين ال يصدر عنهم إال قبض الريح.
وهذه القصيدة تسـببت يف طرد النواب من سـوريا 
فاتجـه اىل املخيمات الفلسـطينية يف لبنان وتتنقل 
بني البلدان حتى ذهابه اىل ليبيا حيث منحه القذايف 

وثيقة سفر ليبيبة ولسان حاله يقول :
(ويسألني من انت..؟ 

خجلت أقول له .. 
قاومت االستعمار فرشدني وطني)

ومضمونـا  شـكال  يبتكـر  ان  اسـتطاع  ومظفـر 
جديدين للشعر الشعبي العراقي بعيداً عن القوالب 
واملواضيع املتعارف عليها سـابقاً وهو بذلك تفوق 
عـىل عبود الكرخـي املجدد هو االخـر، لذلك يمكن 
القول ان مظفر النـواب بقصائده العراقية القليلة 
يعد مدرسـة بل أكاديمية شـعرية تخرج منها كل 
الشـعراء ابتـداًء مـن تلميـذه عريان السـيد خلف 
مروراً بكاظم اسـماعيل الكاطع وشـعراء االغنية 
السـبعينية وربمـا زامـل سـعيد فتاح اخـذ نفس 
منهـج النواب يف رسـم الكلمة واملشـاعر والعناية 
بالرومانسية الطبيعية التي عرف بها فكان التلميذ 
النجيب ألسـتاذه الكبري، لذا فـأن التجديد الغنائي 
الذي شهدته الساحة الفنية العراقية يف السبعينات 

ملظفر يد فيه .
ويتميز شـعر النواب الشـعبي بعنايته بالتفاصيل 
الدقيقـة واختياره ملفردات غـري مطروقة من قبل 
وتقديمـه قصائـد تنتمي للبيئـة الجنوبية الريفية 
مطعمـة بنكهة مدنيـة رقيقة وكذلـك يتميز نص 
النواب الشـعري بأن ال شـوائب او زوائـد او ترهل 
فيـه وكذلك قدرتـه الفائقة يف التشـبيه والتناقض 

الشعري .
وأحسـب انه يف قصائده الشعبية تفوق يف التشبيه 

عىل كاف السياب الشهرية.
ورائعتـه الكبرية (ليل البنفسـج) شـكلت ظاهرة 
ثقافيـة بحد ذاتها بما تحمله من رموز وإشـارات 
يف غاية االهمية وليل البنفسـج هـذا هو مقهى يف 
النارصية كان يرتدد عليه الشـيوعيني يف الستينات 
والسـبعينات لذا ليـس غريباً ان يقـوم نظام غبي 
بمنع بث أغنية البنفسـج التـي لحنها طالب القره 
غويل وغناها ياس خرض، وتعـد هذه القصيدة من 
اكثر قصائد النواب التي تحتاج اىل دراسة تفصيلية 

وعناية نقدية .
وال أعرف بالضبط ملاذا اعاد طالب القره غويل غناء 

لحن ( زرازير الرباري) لكن بقصيدة مختلفة كتبها 
زامل سـعيد فتاح ويذكر ان عبـادي العماري غنى 
هذه القصيدة قبل يـاس خرض لكن بلحن مختلف 
وبطريقـة الجلسـات التـي كانت تنتجهـا مكاتب 

التسجيالت يف السبعينات.
واحد الشـعراء يذكر انه سافر اىل سوريا فقط كي 

يسأل مظفر النواب عن معنى قوله:
( بيـه من الدعا لطولك الـف ورگة عنب) وملا عرف 
معناها تغريت اشـياء كثرية يف فهمه لشعر مظفر 
النـواب حيث يشـبه النواب هنا بـني حركة اليدين 

عند الدعاء بورقة العنب.
ومظفـر النواب ابـن املدينة الرتف الرقيق وسـليل 
عائلـة ثرية جـار عليها الزمن ذات يـوم يتعلم كل 
يشء عـن لغة أهـل الجنـوب وطباعهـم وطريقة 
تفكريهم وعشـقهم الخرايف االسـطوري من خالل 
مكوثه يف االهوار وهذا يـدل عىل ذكاء ونباهة لكن 
مظفـر كتب الشـعر قبل أن يمر بمحنـة مقاومته 
للسلطة وقبل أن يذهب اىل الهور حيث فاجأ الجميع 
كعادتـه يف ديوانـه ( الريل وحمـد ) وهي القصائد 
التي كتبها من سـنة 1956 لغاية سنة 1964 حتى 
ان البعض شكك يف ان مظفر هو الذي كتب قصائد 

هـذا الديوان  بل ان البعض يدعي ان قصائد مظفر 
يف الريل وحمد منسوبة اىل امرأة ريفية .

 لم يكن النواب ثائراً فقط بل أن حياته تشبه حياة 
ابطـال افالم هوليود املثرية فمـن ينىس هروبه من 
السـجن عىل طريقة هـروب اندي دوفرسـون من 
سجن شاوشنك يف رواية ستيفن كينغ الشهرية التي 
تحولـت اىل فيلم يضاهيها روعة ومن ينىس محنته 
امام جالوزة السافاك االيراني، حيث تعرض ألبشع 
تعذيب وقد سـجل كل ذلك يف احـدى قصائده، لكن 
لالسـف فأن محنة مظفر أنه حوسب عىل أنتماءه 
االيديولوجي وألنـه لم يكن يحب أن يعيش كاملاعز 
والغنـم بل كزرزور ال يسـتقر يف مكان بل أن التهم 
واالشـاعات الحقته بكثرة واحدى التهم سـمعتها 
من شاعر صديق اخجل ان أكتبها هنا ، ومن التهم 
التي اطلقها عليه الشيوعيني بعد ان القى قصيدته 
التي هاجم فيها تحالف الشيوعي مع البعث والتي 

يقول فيها:
(خيل يكعد فهد ويشوف
اجاها املوت جبهة شعب

خل يكعد ثناية عامر وصدام وخيل يشـوف يغافل 
غيبتك....) 

ويف قصيدة نادرة سـجلها النواب بصوته ويحتفظ 
حسان عاكف بالتسجيل الصوتي يقول :

(احنا دولة فلح والجايني دولة عربنجية نفط... 
بيهم فتايل اجنبية... 

وموش رجال لبجعبه فتيلة) 
وربما يكون هذا النص أوليا ومسـودة ولم يعد إليه 

النواب مرة اخرى.
ومظفر النواب صاحب الصوت الحزين حينما يلقي 
الشـعر كان يغني احيانـاً يف لحظات تجيل صوفية 
ويف غناءه لم يكن بطراً بل ان شجنه يمتد اىل النواح 
السـومري والبابيل القديم ويذكرنا بأسـلوب داخل 

حسن الفطري يف النواح العراقي االصيل.
لكن هل تتصوروا شاعراً كبريا بحجم مظفر ال أحد 
يعرف كيف يدبر أمور معيشـته كل تلك السـنوات 
وكان يعيش يف شـقة بائسة بدمشق ويرعاه شاب 
سـوري واال ملاذا يقبل دعوة شـيخ قبيل بوسـاطة 
جمعـة الالمي  يقال أنه مهتـم بالثقافة اال اذا كان 
محتاجـاً لهـذه الدعوة وسـط تجاهـل حكومي يف 

العراق.
ويتميـز النواب بكونـه لم يمـدح أي رئيس عربي، 
وكان الجواهري يحب مظفر ويقدره ففي جلسـة 
تحدث البعض عن الشـعر الشـعبي منتقـداً فقال 

الجواهري : (إاال مظفر النواب ال تصلوا له) .
والنـواب الذي كتـب اجمل قصائد الغـزل العراقية 
لـم يتزوج ربما ألنـه ال يحب القيـود حتى لو كان 
هـذا القيد ناعماً ترفاً كقندول لم يتذوقه سـكر او 
كالريحان.والعراقيـون يفضلـون قصائـد النواب 
املكتوبـة باللهجـة العراقية اكثر مـن تلك املكتوبة 
بالعربيـة ألن اغلـب تلـك االخرية كتبـت كنوع من 
االلتزام الشـعري وهو الخط الـذي انتهجه النواب 
عـىل طـول تاريخه املثـري والعراقي عـادة ال يحب 
الشـعر السـيايس منـذ أن تحكمـت قـوى الظالم 
الخاكية عىل مقاليد الحكـم بعد االطاحة بامللكية، 
لـذا فأن النواب قدم درسـاً بليغاً مفـاده ان ثورية 

الشعر ال تلغي غزله.
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سـنتحدث عن الوصف  الرسدي عند 
األديب طارق حربي  يف كتابه (الطريق 
إىل النارصية)، وهو يرسد لنا سلسلة 
األحداث  التي عاشها حربي يف مدينته 
النارصية بعد الرجوع إليها من املنفى 
و لشـد ما يؤمله  وصف النارصية من 
قبل أبنائها سواء العائدين من املنايف 
أو املاكثـني فيها حـني يطفو كل ذلك 
يف سيل الروايات الجارف الذي يعطي 
للنارصية صورتها السوداء القائمة، 
والحديث عـن  الحضارة السـومرية  
القديمـة ، والثراء السـابق ، والنعيم 
املقيـم ، والجمـال الباقـي يف تالفيف 
الـروح التواقـة الن تـرى النارصيـة  
من جديـد بصورتها القديمـة  ، تلك 
الصورة التي لن تنىس يف ذاكرة األديب 
طـارق حربـي، فنـراه يقـول : وعدا 
شوارع النيل والحبوبي والجمهورية 
والنهـر ، كان بـي شـوق ال يوصـف 
لزيارة مالعب الصبا يف محلة السيف 
بكرس السني وتشديدها ، فمع رساي 
الحكومـة وإدارة املدينـة يف مرحلـة 
التأسيس أنشئت صوامع بيع ورشاء 
الحبوب وسـميت بالسيف ، وشيدت 
أوىل اإلحياء السـكنية حول الصوامع 
وسـميت باسـمها بمـا شـملت من 
أسـواق الحدادين والنجارين وصاغه 
الذهب واملواد اإلنشائية، تميز أسلوب 
الشاعر ، والكاتب ( طارق حربي)  يف 
كتابه الجديد (الطريق إىل النارصية) 
بأسلوب يحيل اليوم إىل فن اليوميات 
أكثر من فن السـرية ، فهو يوم ليس 
ككل األيـام ، أو هو احتـدام األيام يف 
دورة زمان قياسية محددة، تتصادم 
فيهـا أيـام الدكتاتوريـة مـع أيـام 
االحتالل، وصباحات املنفى مع فجر 
العـودة ، سـاعات اإلحبـاط بأوقات 

األحـالم بالحياة إىل هذا الحد ، شـاء 
الشـاعر العراقـي حربـي  إلصـداره 
املغايـرة عن عادة كتاباته الشـعرية 
باالفرتاق عنها خارج الشعر، وخارج 
األشكال، والتقنيات التي إلف الكتابة 
بها يف إصداراته السابقة فجاء كتاب 
(الطريـق إىل النارصيـة ) رسدا يكاد 
يكون مرئيا، مخرتقا بأضواء الذاكرة 
عن مدينة  الكاتب النارصية تحديدا، 
حيـث اللغة هنا بأبسـط أشـكالها ، 
وليسـت عبارة (الطريق) عىل غالف 
الكتاب سـوى توثيق افـرتايض فني 
لهذا الطريق، وهنا كناية عن مناسبة 
لوصف ما يجـري يف النارصية قديما 
وحديثـا ، فهو طريق  له ما قبله،وما 
بعـده يف حيـاة الزمن،بينمـا األيـام 
الشـخصية للكاتب تجـري عميقا يف 
تاريخـه الشـخيص عرب نهـر طويل، 
فنراه يقول : وجدت نفيس ذات مساء 
من نهاية الشهر األول من الزيارة مع 
ثلة طيبة مـن األصدقاء القدامى ، يف 
املتنزه الذي لم تبق منه سـوى إطالل 
األمـس ارتقينـا السـاللم املهدمة لل 
( كازينـو) والتقطنـا صـورا للفرات 

الخالـد املار بقربها وكـم بدا حينذاك 
حزينـا ؟! وهل يقبـض النفس يشء 
مثـل انحسـار املياه فيـه وتحوله إىل 
نهري؟! وأزاد املشهد املسائي كآبة هو 
انطفاء املصابيـح املعلقة عىل أعمدة 
جرس النـرص البعيـد نسـبيا وكانت 
نصـف مصابيحـه معطوبـة أصال! 
خيـل إيل يف تلـك السـاعة أن ال يشء 
مثل تضامن الجرس مع النهر ، يرسم 
صورة واقعية ملا آلت إليه أحوال البرش 
والحجـر !  إن ما كتبـه املبدع طارق 
حربي  هو تسجيل بأقل ما يمكن من 
الصفـة األدبية واقل منها الشـعرية 
لكي يقرتب أكثر من هذا الواقع الذي 
اعتقد انـه بمجرد تصويـره يحتوي 
عىل أبعاد شـعرية إنسانية وتاريخية 
عـىل مسـتوى كبـري مـن األهميـة، 
وليـس  اآلن،  يكتـب  التاريـخ  الن 
هنـاك مؤرخـون مكلفـون وحدهم 
بكتابة التاريـخ، كلنا نكتب التاريخ، 
والتاريـخ الحديـث هـو محصلة كل 
الكتابات، فكانت عينا الكاتب حربي 
عدسات لرؤية صور مأساوية نقلها 
إلينا الشاعر بريشته كفنان محرتف، 

فنـراه يقـول : حتـى اليـوم تحكـي 
قصة األمـس عن مجتمع متماسـك 
متعايـش يف إطار السـلم االجتماعي 
توحدهـم الهوية العراقيـة الجامعة 
لكن السياسة مزقت نسيجهم فاجرب 
اليهود عىل الهجـرة وما زالوا يحنون 
إىل العراق والكرد الفيليون إىل إيران يف 
عـام 1980 ، فضال عن طيف واسـع 
من الوطنيـني والتنويريني والحاملني 
بنارصية أفضل وعراق خال من الظلم 
والدكتاتورية .. ولعل عنوان الكتاب ( 
الطريـق إىل النارصيـة ) يعد من أهم 
مفاتيـح الدخـول إىل عاملـه الفنـي، 
واستكشاف مكامنه ، وسرب أغواره، 
وإنارة األماكن املظلمة فيه ، بل حتى 
الغموض املهيمن عليه، أو عىل بعض 
أجزائه ينجيل حينما نلجأ إىل العنوان 
ونـدرس بنيتـه، فيصبـح عونـا عىل 
فهم الرتكيب األكثر غموضا وإيهاما 
مـن اجل الوصول إىل الداللة االشـمل 
يف النـص األدبـي ، واسـتيعابه، ولم 
يخطـئ محمود عبد الوهـاب حينما 
سـمى العنوان ثريـا النـص لتألقه، 
ويعـد  للنـص،  وإنارتـه  وتشـظيه 

العنوان منبها أسـلوبيا اليستهان به 
يف النـص ملـا يحمل من بنيـة داللية، 
والنـص لـه داللتـه ولغتـه الخاصة 
ذات اإلبعـاد املتعـددة، التي يوضحها 
املبدع طـارق حربي يف عنـوان كتابه 
(يف الطريق) فنـراه يقول : عدت بعد 
أكثر من 22 عاما من املنفى إىل بلدي، 
أمضيت سـنتني وأربعة أشـهر منها 
يف مخيم رفحـاء الصحراوي ، الواقع 
اململكـة  مـن  الرشقـي  الشـمال  إىل 
العربية السعودية يف إعقاب انتكاسة 
انتفاضـة آذار يف عـام 1991 ، ونحو 
عرشيـن يف املنفـى النرويجي فكرت 
طويـال قبـل اتخـاذ خطـوة الزيارة 
خشـية الصدمة التي سـوف يسببها 
يل طول البعاد وتغـري نفوس العباد ! 
وجـدت يف نهاية املطـاف إال مفر من 
زيارة العراق مهما طال الزمن ،وهنا  
الذي يرشف النص ال لييضء ما يعتم 
منه فحسب ،بل ليوجه القراءة كلها، 
وهـذا ما يفهمه شـعراء الحداثة من 
فلسـفة العنونـة، وعـد العنـوان يف 
الدراسـات النقديـة الحداثويـة بنية 
نصية وليس الفتة مجردة من الداللة 

فهو قـراءة نصية تسـتوقف وتوجه 
بقـدر محمولهـا ذاته، وما تتشـكل 
منـه يف عملية الكتابـة أوال، ومن ثم 
فهو  يف أضاءته السـبيل التي تتناغم 
مـع القراءة، واعتالئـه صهوة النص 
يسـمح بنـرش النـور الـالزم لتتبـع 
الدالالت الحافـة للنص ثانيا، وإذا ما 
تطرقنـا إىل  الزمن يف كتاب ( الطريق 
اىل النارصيـة ) نجده  محور العملية 
الجدلية التي تقـوم بتوظيف األفكار 
املندرجـة  والتصـورات  والرؤيـات، 
ضمن خصائص كل عرص لتميزه عن 
غريه من العصور ، إذ به يكشـف عن 
آفاق التجارب اإلنسـانية التي يمكن 
أن تقـف معطياتهـا عند حـد معني، 
إنما تسعى للبقاء يف استمرارية تنأى 
بهـا عن الوقوع يف ثبـات دائم ، وذلك 
عـرب إدراكها ضمـن بنيـات التحول 
املحتضنة لها ، واملتجسـدة يف مركبه 
املتنـاوب األبعـاد، إذ ما مـن يشء إال 
ناله الزمن بجانب من التغري والتبدل، 
 ، بـل إن الزمـن هـو التغـري عينـه 
وبدونه تبور الحركة وتنعدم الحياة، 
سـيربز املبدع طارق حربي  للشـارع 

الواحـد ، وللسـاحة الواحدة ، وللنهر 
وللبسـاتني، سـيربز لـكل صورتني، 
صـورة املـايض، وصـورة الحـارض، 
وسـتبدو الصورة األوىل القديمة هي 
األجمل، فيما ستبدو الصورة الثانية 
بائسـة ، وليس السـبب مردودا عىل 
االحتالل فقط ، فاملسـؤول عنه أيضا 
نظام الحكم السـابق ،إذ بدأت األمور 
 ،(9/4/2003) يـوم  قبـل  تسـوء 
التاريخيـة  املعلومـات  بعقـود عـدا 
عـن النارصيـة، وعـدا الكتابـة عن 
حيـاة الناس فيهـا الزمـن الجميل ، 
والزمـن القبيـح، أي يف السـتينيات 
وما بعدها، يقرأ املرء تفسريا معقوال 
عن ظاهـرة تدمري مدينـة النارصية 
، الن الكتـاب لـم يتوقفـوا أمامـه ، 
وهو ترييف النارصية، فمأسـاة هذه 
املدينة بـدأت حقا منـذ اللحظة التي 
بدأ فيهـا الريفيون العراقيون يغزون 
املدينة ، وبدال مـن أن تمدنهم مدينة 
النارصية، فقد ريفوهـا أي حولوها 
إىل ريـف، وهـذا هـو رس مقتـل هذه 
املدينة يف الزمن الحايل ، إذ فقدت بذلك 
دورهـا الحضاري ، ومـا كان لها أن 
تصـل إىل ما وصلت إليه لوال الرتييف، 
ومـن ثـم الدكتاتـور، ولـو واصلـت 
املدينـة نزوعها املدني، ومدنت الريف 
والريفيون ألسـهمت أسـهاما كبريا 
يف التطـور ، ولربمـا كان للعراق دور 
مهم جدا يف العالم العربي ومن خالل 
نصوص طـارق حربـي الرسدية انه 
معـارض للنظام السـابق، فقد أدانه 
غـري مـرة، وحملـه مسـؤولية أيضا 
فيما آلت إليه األمور يف العراق ، أليس 
صدام نفسـه ابـن قرية قالـت عنها 
ابنته ذات يوم أن طموح أكثر أبنائها 
لم يكـن يتجاوز أن يصبـح معلما يف 
مدرسـة، فإذا بابيها وأرسته يغدون 

رأس النظام وابرز أعمدته .
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منذوٌر أنا لحضن االرض
ويف فمي قصيدة باكر لن تموت..

  ***
اتأمل هذا الفراغ

وساترك األمكنة العاقر]
الشتاء يف هذا الليل طويل

والجدائل قارة من الصمت بائسة
  ***

أغطي عظامي 
بالصمت

كي احس بالديفء اكثر
  ****

مازالت االرشعة  قوية
الن الريح مهذبة ...

  ***
ال أريد

ان اشعل الشموع ال أحد
كي ال أضطر ان اطفاءها بأصابعي  

 **
أنا زهرٌة بيضاء

وحويل اصابع ديناميت 
لقد فتحت شهيتي للغد 

كي اتنفس الصباحات املؤجلة
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حبيبة املحرزي
القصيدة بكٌم معجمّي عشقّي عذرّي 
يطـّوح بالشـاعر عند جميـل يغازل 
بثينـة .قصيدة تنقل توّتر املعشـوقة 
الزمـان  ليكـون  العاشـق  والحـاح 
وظروفه دالة عىل التوتر واالستمرار 
والتجـدد ألن ”كلما...“تعنـي تكرار 
محاوالت الوصل بلذيذ العشق وخجل 
اللقـاء والزمان ال يتوقف عند التجدد 
بل يغـرق يف مـاض بعيد ” نـام منذ 
سنني لسـنني ..“ حب شـبيه بنومة 
”اهل الكهف“هل هو التناص معهم 
للتعبـري عـن أن الزمن عند العاشـق 
الـذي صـار حلمـه ”هذيانـا ”ليس 
بنفس املدى عند من سلم من الحب، 
والتضحية سـتكون من سجل الزمن 
والعمر وسـنينه ”خذي بضع سـنني 

وعاما جميال“ واملعاناة تظل لصيقة 
بالزمن كجزء من كل ”كبار النجوم ” 
فالنجوم تحيل عىل الليل ووجع الفقد 
والشـوق مع اإللحاح عىل االستمرار 
الٌندى..“هـذا  فجرها...حيـث  ”يف 
التشبث بالزمن املتماهي مع وضعية 
عاشـق شـفه الوجـد ليقـذف بخرب 
ابتدائـٌي اعـرتايفّ صدامـّي ”أحٌبـك“ 
مع اسـتعارات ملؤثثات اللوعة والحد 

األقىص من الوجد والهيام
 ”ابتالل الدموع بالدموع...

دموع الرحيل ودموع الرجوع ..“
هـو زمن االحتواء زمـن الكل يف الكل 
”الطبـاق“ بـني الرحيـل والرجـوع 
للداللة عىل استواء الحال عند العاشق 
حزنا وفرحا .ليمرر االخبار والتأكيد 
واإللحاح مرة أخرى بتكرار مقصود 

مع سـبق االرصار والرتصد ”أحّبك“ 
ليكـون التشـبيه باعتمـاد الجناس 
كقوة تعبريية مربكة ”اهتدى/هدى 
” ليكـون التضاد بني تحديـد الغاية 
وتوصيف التقاطع بني من ينفي عنه 
ليثبته للمعشـوقة كسـبيل  االعتداء 

للوجود والثبات ”ظله /ضل“
فالظـل هـاد للمفعول الـذي اكتفى 
الشـاعر بضمري النصـب ”احب..ك“ 
ليكـون املآل هـو الضـالل. واعرتاف 
بهزيمة وكان الحـب املرصح به هو 
يف األصل مـن طرف واحد. حب ترٌنح 
سـنوات ليكـون البـوح واالعـرتاف 
شـبيه بالظل الذي سيفسـخ بعامل 
الزمن املتواطئ مع معشوقة مراوغة 

مستبّدة.
بوح تدرج فيه الشـاعر من التلميح 

إىل الترصيـح ومن الغيبة إىل املبارشة 
.تدرج بـدأ بالدموع وانتهى بالضالل 
.لتصبـح القصـة العشـبية بكم من 
الوجـع والتيـه ال يختلف عـن وجع 
بشـار وعنرتة وجميل مـادام ”غزال 
قديما“ بعث من جديد بشكله القديم 
ألن املشـاعر واألحاسيس أزلية أبدية 
ليظـل  الوجـود  بتشـوه  تتشـوه  ال 
”الغزل قديمـا“ يف عرص النت بقدرة 

شاعر متمكن .
غزل قديم 

كلما قلِت هاك
قلُت خذي 

وكلما اصطنعت ِامتناعا
اصطعنُت الزعل

                  ونخجل من عشقنا
                       ويشجعنا ان نعشق

                                      هذا الخجل
 واحمرار الخدود وحرقة يف الفؤاد
وخشية من ان تنامي بال اي حلم 

يذكرك بالذي نام منذ سنني  لسنني
 رجـاء دبيـب اقدامـك الحانيـة عىل 

جفنه يف الحلم
بالذي صار يهذي

كلما قال خذي
خذي بضع سنني وعاماجميال 

ورأسا غسلته الغيوم
 ومشطت شعره كبار النجوم

وصغـار الرمـال واوانـي الفخـار يف  
فجرها االول املنسدل

                 حيث الندى واألمل
احبك 

حد ابتالل الدموع بالدموع
دموع الرحيل ودموع الرجوع 

اىل مقصلة ال تميت وال تتعطل
احبك 

حب الذي
مااهتدى يوما وهدى كل من 

يف ظله سار لريى 
                       ثم ضل.



عندما يقرتب موعد زفافك، يتطوع 

واملعـارف  األقـارب  مـن  الكثـري 

واألصدقاء بالنصائح، بعضها يكون 

مفيداً، واآلخر هو مجرد إرث خاطئ 

يتداولـه الجميع بـدون التحقق من 

مدى صحته.

اقرئي السـطور التاليـة لتتعريف إىل 

أكثـر النصائـح الزوجيـة الخاطئة 

حياتـك  يف  تنفذيهـا  وال  الشـائعة، 

الزوجية.

1. زوجك سوف يكمل ما ينقصِك

زوجـك هو نصفـك اآلخـر عاطفياً 

رمـزي،  هنـا  واملصطلـح  فقـط، 

فالواقـع أنِك إنسـان كامل تمتلكني 

طموحاتـك  ولـِك  القـرار  حريـة 

وأفكارك، وزوجك ليس مسؤوالً عن 

إكمـال ما تشـعرين بأنـه ينقصك، 

فالعالقـات الصحيـة قائمـة عـىل 

يسـتطيعان  مسـتقلني  شـخصني 

العمل معاً كفريق واحد.

مـا سـبق يجنبـِك التوقعـات غـري 

الواقعيـة للزواج، ما يكسـبك مزيداً 

والوفـاء  زواجـك،  يف  الـرىض  مـن 

لزوجك.

2. ارتباطـك بالشـخص املناسـب، 

يجعل زواجك بال مشاكل

بـال مشـاكل، وكل  ال يوجـد زواج 

عالقـة تمر بفـرتات فتـور وركود، 

فاملشـاكل تعنـي أنكمـا تتمتعـان 

بالرصاحـة والشـفافية، ولديكمـا 

الرغبـة يف اسـتكمال الحيـاة معـاً، 

والدليل رغبتكمـا يف التوصل لحلول 

للمشاكل والخالفات بينكما.

قطعـاً،  سـتحدث  املشـاكل  إن  أي 

والتحدي يكون يف كيفية النجاة منها 

بأقل الخسائر، إن لم يكن بمكاسب 

جديدة تثري حياتك الزوجية.

3. ال ينبغـي أن تنامـي وأنـِت عـىل 

خالف مع زوجك

يف بعض أوقات الخالف بني الزوجني، 

قد يكون األفضل هو ترك مسـاحة 

من الوقت للطرف اآلخر حتى يجتاز 

فرتة انفعاله، ويسـتعيد قدرته عىل 

اسـتكمال النقاش بهدوء، فال بأس 

من الذهاب إىل الفـراش والنوم عىل 

أمل حل الخالف يف اليوم التايل.

4. زوجك هو الزوج املثايل

معايـري اختيار الـزوج ال تكون عرب 

اختيـار املواصفـات املثاليـة، ولكن 

الـذي يمكنـِك  الشـخص  باختيـار 

التفاهم معه، ومشـاركته تفاصيل 

حياتـك بحـب وشـغف، وتقبـل كل 

منكما لعيوب اآلخر، فالزواج السعيد 

ال يعني مشاركة الحياة مع شخص 

مطابق للمواصفات القياسية. 

5. زوجـك يجـب أن يكـون محـور 

حياتك

بعـض الثقافـات الشـعبية، تصّور 

للفتاة أن الزواج يجعلها ملكاً للرجل، 

وبهـذا تنتهي حياتهـا االجتماعية، 

وتتخىل عن طموحاتها، وهواياتها، 

بل وشـخصيتها أحياناً، من أجل أن 

تهب كل وقتهـا وتفكريها لزوجها، 

فيما الزواج الصحي قائم عىل الثقة 

الزوجـني،  املتبادلـة، والدعـم بـني 

فهمـا يقفـان عىل أرض مشـرتكة، 

ومصلحتهما واحدة. 
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تنـاول  يف  اإلفـراط  يشـكل   
السـكر خطـراً داهمـاً عـىل 
الصحـة، إذ إنـه يرفع خطر 
فضـًال  بالبدانـة،  اإلصابـة 
عـن تسـوس األسـنان. فما 
هـي كمية السـكر القصوى 
التـي يوىص بعـدم تجاوزها 

يوميا؟
ولتجنب هذه املخاطر، ينصح 
املسـتهلك  حمايـة  مركـز 
الراين ستفاليا  بوالية شمال 
بتنـاول  البالغـني  األملانيـة، 
كميـة من السـكر ال تتجاوز 

خمسـني غراماً يومياً، وذلك 
اسـتناداً إىل توصيات منظمة 
وتـويص  العامليـة.  الصحـة 
منظمة الصحـة العاملية بأال 
املأخـوذ  مجمـوع  يتجـاوز 
اليومي من السـكر خمسني 
 12 يعـادل  مـا  -أي  غرامـا 
ملعقة شاي- وذلك لشخص 
يتناول حمية من ألفي سعر 
حراري يوميا.ولهذا الغرض، 
ُيـويص املركـز بإلقـاء نظرة 
متفحصـة عىل قيم السـكر 
املدونـة عـىل أغلفـة عبوات 

املختلفـة،  الغذائيـة  املـواد 
مشرياً إىل أن السكر قد يظهر 
بأسماء مختلفة، منها الكتوز 
وفركتوز وغلوكوز وسكروز 
و ديكسـرتوز.  وأشار املركز 
إىل إمكانيـة الحد مـن تناول 
السكر بنسبة تصل إىل 70% 
مـن خـالل بعـض التدابـري 
تنـاول  منهـا  البسـيطة، 
من  بـدالً  الطازجة  الفواكـه 
الفواكه املعلبة، وكذلك إعداد 
الزبـادي بالفواكـه يف املنزل 

بدالً من الزبادي الجاهز.

املقادير
كبـري،  سـمك  كيلوغـرام   ٢⁄١

منظف
٤ فص ثوم، مفروم

٤⁄١ كوب خل 
١ ملعقة صغرية كاري 

١ ملعقة صغرية زيت زيتون 
ملح 

الصلصة
٢ بصل، مفروم ناعم

٢ طماطم، مفرومة صغري

١ بقدونس باقة، مفروم ناعم
٤ فص ثوم، مفروم ناعم

٢ ملعقة كبرية زيت نباتي 
معجـون  كبـرية  ملعقـة   ٣

الطماطم 
طريقة تحضري سـمك املسكوف 

العراقي
١. ادهني صينية بالزيت وضعي 
السـمكة عليها ثـم وّزعي عليها 

امللح والكاري والثوم والخل.
٢. ضعيهـا يف الفرن حوايل نصف 

ساعة عىل حرارة متوسطة.
٣. لتحضري الصلصة: إقيل البصل 
الثـوم  ثـم  بالزيـت،  والبنـدورة 
معجون  وأضيفـي  والبقدونـس 
الطماطم ودعي املزيج يغيل ملدة 

5 دقائق.
٤. عندما تنضج السمكة، اسكبي 
فوقها الصلصة وضعيها يف الفرن 

مجدداً لحوايل 10 دقائق.
٥. يمكن تقديم السـمكة مع أرز 

بالشعريية.
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االهتمـام بالتغذيـة رضوريـاً أثنـاء الحمـل، 
وبعد الـوالدة، وطـوال فرتة الرضاعـة أيضاً، 
العنـارص  تسـتهلك  الطبيعيـة  فالرضاعـة 
الغذائيـة املوجودة يف جسـدك، كما أن التغذية 
الجيدة تسـاهم يف الحفاظ عىل معدالت إدرار 

حليب الثدي. 
وكمـا تهتمـني بتنـاول األطعمـة التـي تعزز 
نظامك الغذائي أثنـاء الرضاعة، فهناك بعض 
األطعمة واملرشوبات التي تسـبب لِك أعراضاً 
مزعجة أو بعض املشـاكل يف الرضاعة، والتي 
عليـِك اسـتبعادها من نظامـك الغذائي طوال 

فرتة الرضاعة الطبيعية.
أطعمـة   7 عـىل  وتعـريف  القـراءة  تابعـي 
ومرشوبـات عليـِك اسـتبعادها مـن نظامك 

الغذائي أثناء فرتة الرضاعة.
1. البصل والثوم

البصـل والثـوم أطعمـة ذات رائحـة نفـاذة، 
زيادتها يف الطعام تسـبب تغـرّي رائحة وطعم 

حليب الثدي، مما ينفر طفلك من الرضاعة.

لـذا حـاويل تجنـب إضافـة البصل والثـوم إىل 
طعامـك، وإذا كان رضوريـاً، فضعـي كمية 
قليلـة، واحريص عـىل أن جيـدة الطهي حتى 

تصبح خفيفة الرائحة والطعم.
2. امللفوف والقرنبيط

الخرضوات من عائلة الصليبيات مثل امللفوف 
والقرنبيـط والكرنب، جميعها تسـبب غازات 
البطـن، وتنتقل إىل طفلـك الرضيع عرب حليب 

الثدي، مما يصيبه بالغازات واملغص.
3. البقوليات

البقوليات من األطعمة التي يجب استبعادها 
قدر اإلمـكان من نظامـك الغذائي طوال فرتة 
الرضاعة، فهي تسبب تهّيج القولون، وزيادة 
غازات البطن، واملغص، وهو ما يصيب طفلك 
الرضيـع أيضاً، فتجنبي البقوليـات تماماً، أو 

تناوليها مرة يف الشهر بحد أقىص.
4. األطعمة الحارة والتوابل

األطعمة الحارة، أو التـي تحتوي عىل كميات 
كبـرية من التوابـل، تغرّي نكهـة حليب الثدي، 

مما ينفر الطفل من الرضاعة، كما قد تصيب 
الهضمـي،  الجهـاز  الطفـل باضطرابـات يف 
فتجنبي األطعمة الحارة تماماً، واسـتخدمي 

كميات قليلة جداً من التوابل الرضورية.
5. الفواكه الحمضية

اإلفـراط يف تنـاول الفواكـه الحمضيـة مثـل 
الليمون، والربتقـال، واألناناس، والكيوي، قد 

يؤدي إىل إصابة الطفل باإلسهال.
6. املرشوبات الغازية

املرشوبـات الغازية تؤثر عـىل صحتك العامة 
وتجعلِك عرضـة لإلصابة بهشاشـة العظام، 
كمـا أنها تصيبك بالغازات، التـي تنتقل أيضاً 

إىل الطفل وتشعره باالنزعاج.
7. القهوة والشاي

القهوة والشـاي يحتويان عـىل الكافيني الذي 
يتسلل عرب حليب الثدي مصيباً طفلك الرضيع 
باألرق، لذا حاويل تجنب تناول القهوة والشاي، 
أو تناوليها باملعدل املسـموح لـِك، كوبان من 

الشاي يومياً، أو فنجان واحد من القهوة.

تتعـرض برشتِك إىل البثور والحبوب التي تشـّوه مظهـرِك الخارجي. 

لذلك، ننصحِك بتجربة بعض الخلطات التي تحتوي عىل مواد طبيعية 

بعيداً عن الكريمات ومستحرضات التجميل التي قد تّرض ببرشتِك. 

تعتـرب هـذه الخلطـات سـهلة التطبيق يف املنـزل بخطوات بسـيطة 

وتضمن لكن نتائج مذهلة. 

1. خلطة امللح:

يعتـرب امللـح مثالياً لعالج البثور وحب الشـباب وهـو مطّهر طبيعي 

للبرشة ما يخفض من الزيوت التي تؤدي إىل البثور. 

ضعـي ملعقتـني صغريتني من امللـح والقليل من امليـاه واخلطيها يف 

وعـاء. أتركـي املزيـج عىل جنب ملـدة 20 دقيقة قبـل أن تدهنيه عىل 

وجهِك عىل املنطقة املصابة.

بعد 10 دقائق، إغسيل وجهِك باملياه الباردة.

2. خلطة زالل البييض:

إدهني وجهِك بزالل بيضة واتركيه ملدة 20 دقيقة، اغسـليه يف ما بعد 

باملياه الفاترة.

3. خلطة الزبادي:

ضعي يف وعاء ملعقة صغرية من الزبادي وملعقة صغرية من العسـل 

وأخلطـي املكّونات جيداً. يف الخطوة التالية، أدهني املزيج عىل وجهِك 

واتركيه ملدة 20 دقيقة قبل غسل وجهِك باملياه الباردة.

4. خلطة العسل والشوفان:

إخلطـي يف وعاء نصف كوب من العسـل مع كوب من الشـوفان، ثم 

أدهنـي املزيج عىل وجهـِك وأتركيه ملدة 20 دقيقة. بعد ذلك، إغسـيل 

وجهِك باملياه الباردة. كّرري هذه الخلطة مرتني يف األسبوع للحصول 

عىل نتائج مذهلة.

5. خلطة النعناع والزبادي:

ضعي يف وعاء ملعقة كبرية مـن النعناع املهروس وملعقتني كبريتني 

من الزبادي وملعقتني كبريتني من الشوفان واخلطي املكونات جيداً. 

يف الخطـوة التالية، ادهني املزيج عىل وجهـِك واتركيه ملدة 10 دقائق 

قبل غسله باملياه الباردة.

الكـذب هو سـلوك معقد يتبعه 
الكثريون ومـن مختلف الفئات 
العمريـة، وهنـاك عدة أسـباب 
تدفعهم لذلك، لكن هذا السـلوك 
وإن بـدا لك سـهالً فهو خاطئ 

وال يجب انتهاجه.
عالج الكذب عند األطفال

عنـد القيـام بعالج الكـذب عند 
األطفال عليك القيام بذلك بحذر، 
حيـث يجـب أال تعاقـب طفلك 
عندمـا يقوم بالكـذب، بل يجب 
املحافظة عـىل الهدوء وتوضيح 
أن الكذب سلوك خاطئ وأن يتم 
تشـجيعهم عـىل قـول الصدق، 
وحافظ عىل التواصل الدائم مع 
الطفـل ليصارحـك بـكل يشء، 
الخطوات التالية ستسـاعدك يف 

التعامل مع أكاذيب األطفال.
اكتشـف الكذب حتـى ال يفلتوا 
به مـن العقاب، حيث أن الطفل 
يقـوم دائمـاً بتطويـر مهاراته 

بالكذب تجنباً للعقاب.
طريقـة  إيجـاد  يف  سـاعدهم 
للتعامل مع األمور املحرجة ومع 
بعـض املواقـف املختلفـة حتى 

يتمكن من إخبارك بالحقيقة.
ادحـض األكاذيـب بالحقائق - 
مـع األطفـال دون سـن الثالثة 
– عليـك تقديـم حقائـق وأدلة 

تتعارض مع أكاذيبهم.
دع األطفال يعرفـون أن الكذب 
تجـارب  خـالل  مـن  خاطـئ 

ومواقف معينة.
كن قدوة لهـم، فإن رأوك تكذب 
سـيفعلون املثل، لذا تجنب ما ال 

يحمد عقباه.
يجب أن تقلق من كذب األطفال 

يف الحاالت التالية.
عندمـا يكـذب طفلـك بشـكل 
متكرر وبدون مربر، فقد يرتبط 
ذلـك باملشـاكل النفسـية مثـل 

العزلة أو الوحدة.
يف حـال لـم يظهـر أي عالمات 

للندم أو الشعور بالذنب.
عالج الكذب عند املراهقني

فيمـا ييل بعض األسـاليب التي 
عـالج  عـىل  اآلبـاء  ستسـاعد 
وتجنـب الكذب عنـد املراهقني، 

ومن أهمها.

تجنب الكذب وكن قدوة لهم.
حـدد قواعد واضحة مع عواقب 
معقولـة مـع مرعـاة أن تكون 

متفهماً.
كن متاًحا وأشعرهم باالهتمام 
الدائم وال تفقد التواصل معهم، 
اخـرت الوقت الصحيـح للحديث 

معهم.
حاول معرفة السـبب أو الدافع 
الحقيقـي الذي دفـع املراهقني 
للكـذب حتى تعرف مـا يمرون 

به.
باالعرتاف  اإلجبـار  ابتعـد عـن 
بالكـذب حتى وإن كنـت تعلم، 
ألن ذلك سيولد ردة فعل عكسية 
نتيجة شـعورهم بعدم التعامل 

معهم بشكل رصيح.
تجنب الربط بني سـن املراهقة 
والكـذب، فإنهـم سـيتخذونها 
عنهـم  نمطيـة  كصـورة 

ويتبعوها.
افهم ما قد يقوم به املراهقون، 
حيث أنهم يقومـون بلعب دور 
الكبار ويحاولوا حماية ومراعاة 
مشاعرهم، لذا يجب مناقشتهم 
حـول أن الكـذب مهمـا كانـت 

أسبابه فهو سلوك خاطئ.
عالج الكذب عند الكبار

هنـاك العديـد من الطـرق التي 
تسـاعد يف عـالج الكـذب عنـد 
ومـن   – البالغـني   – الكبـار 

أشهرها ما ييل.
ملسـاعدتك  املختصون  اسـترش 

بالتغلب عىل الكذب.
واألسـلوب  الوقـت  اخـرت 

الصحيحني لتفادي الكذب.
قـل الحقيقـة بشـكل مخترص 
بالتفاصيـل  الخـوض  دون 

وتجنب التربيرات.
فكر بقول الصدق أوال، فالصدق 
يحل املشـكالت أما الكذب فهو 

عبارة عن مماطلة.
راجـع وافحـص محفزاتـك: يف 
املـرة القادمـة وقبـل الخـوض 
يف الكـذب توقـف لربهـة وفكر 

باألمر.
حدد نوع األكاذيب التي تقولها: 
حيـث قد يسـاعدك معرفة نوع 
الكذب عىل فهم أسبابه ودوافعه 

بشكل أفضل.
فكـر مطوالً بأسـوأ االحتماالت 
عنـد قولك للحقيقة، من املمكن 
أن ال تكـون بهـذا السـوء الذي 

اعتقدته.
ضع حدودك والتزم بها وعرفها 
ذلـك  سيسـاعدك  لآلخريـن، 
بالتحـدث عن األشـياء األفضل 
لديـك وبعيـداً عـن كل مـا يثري 

تحفظك.
اتجه نحو الصدق خطوة خطوة 
– كن صادقاً أكثر فأكثر كل يوم 
- وال تتوقف فجـأة عن الكذب، 
العملية قد تستغرق وقتاً طويال 
لكـن ليسـت مسـتحيلة لـذا ال 

تستسلم.
عالج الكذب القهري

يكـون العـالج أفضـل وأنجـع 
عندما يعرتف املريـض بحالته، 
حيث يكـون مقتنعـاً تماماً أنه 
وسـيبذل  للمسـاعدة  بحاجـة 
جهـداً للتغيري؛ هنـاك مجموعة 
من طرق عـالج الكذب القهري 
 – املختصـون  يتبعهـا  والتـي 
املؤهلـون – حيـث  املعالجـون 
يسـاعدون املـرىض عـىل فهـم 
حالتهم بشـكل صحيـح ومدى 
تأثريهـا عىل اآلخرين، ومنها ما 

ييل.
أو  الفرديـة  العـالج  جلسـات 

الجماعية أو الفردية.
استشـارة األزواج إذا كان األمر 
متعلقـاً بالعالقات الشـخصية، 

الرومانسية، أو الزواج.
االسـرتاتيجيات  اسـتخدام 
املرتبطـة بتعديل السـلوك مثل 

لعب األدوار لقياس التقدم.
عالج الكذب املريض

املـريض  الكـذب  عـالج  يعتـرب 
معقداً ويعـد العالج النفيس هو 
الخيار األفضل للعالج علماً بأنه 
مصحوب بالكثري من التحديات 
نظـراً لعـدم تمكن املـرىض من 
فقـد  الكـذب،  عـىل  السـيطرة 
يقولـون الكـذب للمختص بدالً 
عن الحقيقة التي سيبني عليها 

طريقة العالج.

كل مصاب لـه طريقة عالج قد 
تكـون مختلفة حسـب حاجته 
وما يسـتجيب له أثناء جلسات 
العالج، ومن خالل ذلك يستطيع 
املختـص ومع مـرور الوقت أن 
يضـع خطة عالجية للسـيطرة 
عىل الكذب املريض ونتيجة لذلك 
سـيتمكن املريـض تقليـل آثار 

سلوكه عىل نفسه وأحبائه.
أسباب الكذب

للكـذب دوافـع وأسـباب كثرية 
حسـب ما يـراه البعـض، حيث 

وباختـالف  الكثـريون  يقـوم 
فئاتهم العمريـة بالكذب، ولعل 

من أهم هذه األسباب ما ييل.
الحفاظ عىل الخصوصية.

لتجنب اإلحراج أمام اآلخرين.
املحافظة عىل مشاعر اآلخرين.

لتجنب التوبيخ أو العقاب: وهو 
أكثر األسباب شيوعاً.

ملمارسة السـلطة عىل اآلخرين 
مسـببات  أخطـر  مـن  وهـو 

الكذب.
الحصـول عـىل يشء مـادي أو 
بـني  منتـرش  وهـو  معنـوي: 

األطفال والبالغني.
لالبتعاد عـن روتني الحياة اململ 
أو  االجتماعـي  كاملناسـبات 

اجتماعات العمل.
لحمايـة شـخص آخـر: وهو 
شـبيه بتجنب العقاب لنفسـك 
لكن هذه املرة تجنب وقوعه عن 

اآلخرين.
لكسـب إعجـاب اآلخرين: وهو 
الفئـات  جميـع  بـني  منتـرش 
العمرية – سـائد عنـد األطفال 

واملراهقني.
األذى  مـن  النفـس  لحمايـة 
الجسـدي: وهـو منتـرش عنـد 
األشـخاص  وكذلـك  األطفـال 
الذين لديهم ضعف بالشخصية 

أو الثقة بالنفس.
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يف  الشـخصية  تختبـئ ارسار 
الكثري من الدالالت واملؤرشات 
التـي ال يتم االنتباه اليها عادة 
مثل بعض السلوكيات العفوية 
والخيـارات يف مختلف نواحي 
الحياة. كما يمكن اكتشـافها 
من خـالل بعـض االختبارات 
البسـيطة التي يمكن خوضها 
قليلـة.  دقائـق  ويف  بسـهولة 
ومنها هذا االختبار الذي يقوم 
عىل النظر اىل الصورة وتحديد 
ما تتم رؤيته من دون التفكري 
لوقـت طويـل. وهذا يسـاعد 
الشخصية  عىل كشـف ارسار 
التي تشكل مفاتيح  وطباعها 
االيـام  يف  والسـعادة  الفـرج 

املقبلة. 
يسـاعد هذا االختيـار إذاً عىل 
الشـخصية  ارسار  كشـف 
وبعـض الصفات التـي تتميز 
بها والتي يمكن ان تساعد عىل 

التمتع بالسعادة. 
السنجابان واالوراق والصخور 
إذا تمت رؤية السـنجابني مع 
اوراق الشـجر والصخور فهذا 
يعنـي ان مـن الصفـات التي 
يمكـن ان تسـاعد عىل تحقيق 
السعادة امليل اىل التضحية واىل 
تقديـم بعـض التنـازالت غري 
املسيئة يف االوقات الصعبة من 
اجل تحقيق االهداف املستقبلية 
بعيدة املدى. كمـا يدل عىل انه 
يمكـن الشـخص الذي يتسـم 
يمتلـك  ان  الشـخصية  بهـذه 
مفاتيح الفـرج اذا عرف كيف 
يسـتفيد من مواهبـه الخفية 
ومـن قدراته التـي ال يظهرها 
عـادة من اجـل ابتـكار بعض 
االفكار غري املسـبوقة وتنفيذ 
بعض املشـاريع التي يمكن ان 
تحقق التميز. ويكشـف ايضاً 

ان مـن ابـرز اسـباب النجاح 
اظهـار  الحالـة هـو  يف هـذه 
والتحمـل  للصـرب  االسـتعداد 
والتعامل مـع املصاعب بهدوء 
وبعيـداً عن االنفعال. ويشـري 
اىل الحـرص عـىل االعتماد عىل 
التفكري العقالني يف كل املواقف 
بعيداً عن تقلب املزاج وعن بناء 
االحـكام عىل اسـاس منطقي 
وبمعزل عـن العاطفة. اضافة 
اىل ذلـك تدل رؤية السـنجابني 
واوراق الشـجر والصخور عىل 
االيجابيـة  بالطاقـة  التمتـع 
وبالقـدرة عىل  رؤيـة الجانب 
املـرشق مـن االمـور حتـى يف 
االوقـات الصعبـة. وتفيد بأنه 
مـن املمكن السـيطرة عىل كل 
املواقف وتويل القيادة يف بعض 
نواحـي الحيـاة بفضـل قـوة 
الشـخصية التي تظهر تحديداً 

يف االوقات الحرجة. 
وجها املرأتني 

قد تتم ايضاً رؤية وجهي املرأتني 

اوالً وهذا يدل عىل بعض ارسار 
الشـخصية الخفيـة والطبـاع 
التـي تتميـز بها والتـي يمكن 
ان تعترب عامالً اساسياً ومهماً 
السـعادة واالهداف  يف تحقيق 
التـي تم انتظـار بلوغهـا منذ 
سـنوات طويلة. ومن ابرز تلك 
الطباع بحسـب هـذا االختبار 
القـدرة عىل مواجهـة املواقف 
الذيـن  واالشـخاص  الصعبـة 
يرتكبـون االخطاء بعيـداً عن 
او  الضعـف ومـن دون تـردد 
خـوف. ومنهـا ايضـاً التمتـع 
بالحيوية الفكرية التي تساعد 
عىل ابتـكار االقرتاحات البناءة 
الكثـري  لتنفيـذ  والرضوريـة 
من املشـاريع املهمة. كما تدل 
رؤيـة الوجهـني يف املقابل عىل 
العنـاد واظهـار التصلـب غري 
حـال  يف  وخصوصـاً  السـلبي 
الدفاع عن الصواب يف مواجهة 
الخطـأ. وهـو مـا يجعـل من 
السهل اكتسـاب ثقة اآلخرين 

والحصول عىل توكيلهم للقيام 
ببعض املهمـات الصعبة. كما 
ان هـذا يضمـن التميـز ولفت 
االنظـار يف الكثري مـن نواحي 
الحيـاة. ومـن الصفـات التي 
يكشـفها هـذا االختبـار ايضاً 
امليل الدائم اىل التعاطف مع كل 
شـخص يحتاج اىل ذلك اضافة 
اىل عدم الشعور بالقلق والخوف 
يف حـال خوض تجربـة جديدة 
وغـري مسـبوقة. فمـن يـرى 
وجهي املرأتني شـخص جريء 
بالحمـاس  ويشـعر  ومقـدام 
التـام تجـاه كل مهمة جديدة. 
كما انه يبث االندفاع يف نفوس 
الذيـن  اآلخريـن  االشـخاص 
معـه.  يعيشـون  او  يعملـون 
ولهـذا ينتظر الجميـع قدومه 
بفارغ الصرب يف معظم االمكنة 
التي يقصدها واملناسبات التي 
يحرضها. وهذا يعترب من ابرز 
ارسار الشـخصية التـي يمكن 
كشفها من خالل هذا الرسم. 

صــــورة و حــــدث
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أبـــــــراج

كن أكثر يقظة اليوم فربما ال ينجذب اآلخرون إىل 
أسلوبك املنمق بالدرجة التي كنت تتمناها. ننصحك 
بأال تجرب نفسـك عىل القيام بأمـر ما. انتبه فاملقاومة 
واإلرصار عىل إنجاز أمر ما ربما يجعلك تتسبب يف وجود 
من يحقدون عليك مما يعوق محاولتك إلنجاز مهامك.

يعرض عليك أحد الزمالء يف العمل املشـاركة يف 
مرشوع شخيص. ربما توقع اليوم بعض العقود 
أو االتفاقيـات أو بعـض الوثائـق القانونية، ولكن 
انتبه فهذه األمور تتطلب تركيزا ودقة. عليك أن تقرأ أي 
وثيقة جيدا حتى تدرك ما تحويه من عبارات. سـتتغري 

حياتك قريبا إىل األفضل.

اليوم أنت متفق مع ذاتك، وهذا يتضح لآلخرين 
من خالل سلوكك. 

يف العمل، سـيطلب منـك الزمـالء النصيحة، وكذلك 
الحال يف حياتك الخاصة. تأكـد من االحتفاظ بالتوازن 
بـني األخـذ والعطـاء حتى تتمكـن من االسـتفادة من 

الصداقات.

إذا كان هنـاك الكثري مـن االرتباك أو الحرية يف 
حياتـك مؤخرا، حـان الوقت للتخلـص من هذه 
األحاسـيس. يعاملـك األشـخاص الذيـن تقابلهـم 
بطريقة ودودة بسـبب حالتك اإليجابية. عامل اآلخرين 

بالكثري من االحرتام، إذا أردت أن يعاملوك باملثل.

اسـتفد إىل أقـىص درجـة من جميـع الفرص 
املتاحـة أمامك اليوم. الحديث مـع األصدقاء أو 
الزمالء وتغيري نظرتك الخارجية لألمور قد يكونان 
مفيديـن. كن منفتحا للتجارب واألفـكار الجديدة التي 
ُتَقدم لك، ولكن ال تنقاد بعيدا عن مسارك األصيل. يجب 

أن تظل صادقا مع نفسك.

هناك يشء ما بحاجة إىل التغيري. يجب أن تستيقظ 
هـذا اليـوم مبكرا. عندمـا تنظـر يف املـرآة، تجد أنك 
متحمـس للغاية لإلقبـال عىل حياتك بتفـاؤل. هل حان 
الوقت التباع حمية غذائية قاسـية؟ أم هل سـتضطر للقيام 
ببعـض األنشـطة الرياضيـة يف املسـاء؟ أي يشء تقـوم به 

لتحسني مظهرك ومستواك سيجعلك تشعر أنك أفضل.

كل يشء يسـري عـىل ما يـرام يف العمـل ولذلك 
تشـعر بالثقة يف نفسك وباالطمئنان. ربما تقرر 
فجـأة أن تعلق بعض األعمال إذا وجدت أن األمور ال 
تسـري كما خططت لها. ال تتوقع حدوث املستحيل هذا 

اليوم ولكن توقع األفضل عىل األقل.

قـد يعـرض عليـك أحـد األصدقـاء أو الزمالء 
فكرة ما تزيد من أرباحـك خالل الفرتة القادمة. 
ستشعر بالسعادة اليوم من خالل القيام بكل املهام 
ألنك تحب عملك جدا. تحقق من املعلومات التي تتلقاها 

اليوم وفكر فيها جيدا قبل اتخاذ أي خطوة أو قرار.

بعـض العالقات بينك وبـني أصدقائك أصبحت 
أكثر توترا. لديك القدرة عىل تعزيز قدرات اآلخرين 
بحيث يصبحون أكثر تسامحا وانفتاحا. أيا ما كان 
الذي سـتفعله مع أصدقائك، ستنجح وتصبح محبوبا، 
وسـيؤدي ذلك بمرور الوقت إىل تقوية ثقة األشـخاص 

فيما بينهم.

صحتك الجسـدية والعقلية يف أحسن أحوالها، 
فال تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. 
ستكسب املؤيدين الذين يشـاركونك نفس األهداف 
ويمكنهـم امليض قدمـا كفريق. تسـتطيع العمل اليوم 
بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبري لكي تصل يف النهاية 

إىل أهدافك.

تحاول اليـوم ابتكار بعض األفكار السـتثمار 
وقتـك وأموالك. هـذه األفكار سـتصنع فارقا يف 
حياتـك يف املسـتقبل القريب. يجـب أن تكون لديك 
القـوة والعزيمـة لتنفيذ خططـك ومشـاريعك. لطاملا 
كنـت واثقا يف نفسـك هذا اليوم، سـتتمكن من تحقيق 

ما تريد.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مشـاحنات وخالفـات قد تنشـب اليـوم بينك 
وبـني مجموعـة مـن الخصوم بسـبب وجهات 

النظر املختلفة وغري املتقاربة. 
يتحـول اليوم العناد والعدوان إىل رصاع وربما إىل حرب. 
انتبه لطريقة معاملتـك لآلخرين ألن كلماتك قد تجرح 

مشاعرهم.

641 - املسـلمون بقيادة عمرو بن العاص 
يتمكنون من القضاء عىل آخر معاقل الروم 
يف اإلسـكندرية وذلك بعد نحو عام من فتح 
أغلب مناطق مرص وخاّصًة حصن بابليون 
الذي كان يشكل عاصمة الحكم الرومي يف 

مرص.
1898 - اململكـة املتحـدة تجـرب الحكومة 
الصينيـة عـىل التوقيـع عىل عقـد لتأجري 

هونغ كونغ بعد أن احتلتها عسكرًيا.
1923 - تعيـني الجنـرال مكسـيم ويغـان 
مندوباً سامياً يف سوريا ولبنان خلفاً لهنري 
غورو. بقي ويغان يف املنصب حتى ترشين 

الثاني 1924 وخلفه موريس رساي.
1928 - بداية البث التلفزيوني املنتظم من 
مدينة نيويورك ملدة ساعتني يف اليوم وثالث 

مرات يف األسبوع.

تشـارليز كينجزفـورد سـميث وطاقمـه 
يقومون بأول رحلة عابرة للمحيط الهادي 
بطائرة «فوكار إف.سفن بي /3إم» تسمى 
«الصليـب الجنوبـي»، حيـث رحلـوا مـن 
أوكالند بكاليفورنيا يف 31 مايو ووصلوا إىل 
بريزبان عرب هونولولو وفيجي، واستغرقت 

الرحلة 83 ساعة.
الجويـة  القـوات  تشـكيل   -  1938
النيكاراغوية كقوة حربية يف ناسيونال دي 

غارديا.
1940 - الجيش النرويجي يستسلم لقوات 

أملانيا النازية خالل الحرب العاملية الثانية.
1965 - بداية ثورة ظفار يف ُعمان.

1967 - الرئيس املرصي جمال عبد النارص 
يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية 
وذلك بسبب الهزيمة يف حرب األيام الستة.

1982 - طائرات القوات الجوية اإلرسائيلية 
تشـن هجـوم جـوي كثيـف عـىل مواقـع 
الدفاعي الجوي السوري يف البقاع اللبناني 
وتدمر معظمهـا وذلك يف إطار الحرب التي 

تشنها عىل لبنان.
1989 - عـودة العالقات الدبلوماسـية بني 

مرص ولبنان.
1996 - القـوات الجوية السـويدية تفتتح 

مدرسة لتعليم الطريان يف «ساتيناس».
1999 - األمـرية رانيا العبد الله تتوج ملكة 
عىل اململكة األردنية الهاشمية وذلك يف يوم 
احتفال امللك عبد اللـه الثاني بتتويجه عىل 

العرش.
2012 - املجلس الوطني السـوري ينتخب 
عبد الباسـط سيدا رئيًسـا له خلًفا لربهان 

غليون.

أسرار الشخصية وصفات تشكل مفتاح الفرج بحسب الرسم 
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1.قـذف بالكلمـات - صاحـب يشء ومسـؤول عنـه - 

معنوياته يف الحضيض.
2.أكرب أهرامات مرص - حرف عطف.
3.يغطي الطيور - يف القالدة - جواب.

4.توضـع فيهـا الصـور - تقـال عنـد الشـعور بالربد - 
متشابهان.

5.حارس - يتعاطاه بعض الرياضيني لتحقيق الفوز.
6.حيوان منقرض.

7.تجرب وتكرب وظلم - اسـم مبدأ يف الرياضيات (للقوة) - 
قال كالما رصيحا.

8.موسيقى امريكية للسود - تلف يف دائرة.
9.سائل حي أحمر اللون - عملة اليابان - نصف سويش.

10.قصة ممثلة أمام الجمهور - أصبح غري عاقل لألشياء 
حوله.

أفقي
1.قائم يف الليل - حب شديد.

2.تتكون من اسكتلندا وانجلرتا وويلز.
3.سكني - القمر وقت اكتماله.

4.طري خرايف - بني جبلني (مبعثرة) - صفار.
5.عاصمة رومانيا.

6.عكس حزن - تدفع ألهل امليت.
7.فاكهة صفراء - وعاء.

8.أتباع.
9.يهبط به الجندي من الطائرة - رضس.

10.جبل راسخ - لبسه الناس أيام األتراك خصوصا.
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لكل فرد أهميته

العراق ”أرض السواد“

ترسـل  سـنغافورة  يف  مدرسـة   
قبـل  التالميـذ  آلبـاء  رسـالة 

االمتحانات ماييل ترجمتها:
- أعزائي اآلباء :

إن امتحانـات أبنائكم عىل وشـك 
البدء، ونحـن نعلم أنكـم قلقون 
جداً بخصوص أداء أبنائكم، لكن 

تذكروا من فضلكم:
• أنـه بني هـؤالء التالميـذ الذين 
االمتحانـات  هـذه  سـيدخلون 
هناك طبيب، ليس من الرضوري 
الرياضيـات، وهنـاك  أن يفهـم 
مقـاول ليس من الـرضوري أن 
يتقـن التاريـخ، هنـاك معلم يف 
الرياضيات ليـس من الرضوري 
أن يتفـوق يف الكيميـاء، كما أن 
هناك رياضياً صحته الجسـدية 
ولياقته البدنية أهم من عالماته 

يف الفيزياء.
• إن حصـل إبنكم عـىل عالمات 
عاليـة، فذلـك يشء عظيم أما يف 

حالـة عـدم حصولـه عليها فال 
تجعله محط سخرية وال تجعله 

يفقد ثقته بنفسه وكرامته.
• هدئوا من روعهم وارشحوا لهم 
أن ذلـك ال يتجاوز كونـه امتحاناً 
صغـرياً وأن هنـاك أشـياء أكثـر 

أهمية يف الحياة.
• قولـوا لهم إّنكم تحبونهم مهما 
كانـت عالماتهـم، ولـن تصدروا 

أحكاما أبداً عليهم. طمئنوهم.
• من فضلكم، إفعلوا هذه األشياء 
وبعدها شاهدوا أبناءكم يحققون 

نجاحاتهم.
• إمتحان واحد وعالمة سـيئة لن 
ترسق منهم أحالمهم ومواهبهم.

• رجاء، ال تفكروا للحظة واحدة 
أن املهندسني واألطباء هم أسعد 
الناس عـىل وجـه األرض، فلكل 
فـرد أهميتـه، والناجح هو الذي 

يتقن عمله يف مجاله أياً كان.
هكذا ُيقاس تقدم الشعوب.

هل تعلم أن العراق كان يسـمى بأرض السـواد نتيجة لكثرة أشـجار 
النخيل وشدة اخرضارها املائل إىل السواد، فكان له هذه التسمية.

هـل تعلم أن الكتابـة اخرتعت يف العراق، اي ان التاريخ املوثق يبدأ من 
العراق.

هـل تعلم أن نهـري العراق دجلة والفرات من انهار الجنة يف اإلسـالم 
واملسيحية.

هـل تعلم أن الحضـارة السـومرية يف العراق أول حضـارة يف التاريخ 
والدولة السومرية أول دولة مدنية يف التاريخ.

هـل تعلـم أن العراق كان مركز الخالفة اإلسـالمية ألكثر من 5 قرون 
من الزمن يف العرص العبايس.

هـل تعلـم أن اإلمرباطورية األكدية يف العراق هـي أول إمرباطورية يف 
التاريخ وأن رسجون األكدي العراقي هو أول إمرباطور يف التاريخ.

هل تعلم أن بغداد عاصمة الخالفة العباسية ومنار املعرفة منذ القدم، 
كانت تسـمى بعدة أسـماء مثل الزوراء، دار السـالم، مدينة الرشيد، 
املدينة املدورة، وأن اسمها الحايل هو اسم مركب يعني باللغة البابلية: 

هبة الله .. ونقلت بعدها إىل سامراء (رس من رأى(.
هـل تعلم أن مقربة وادي السـالم يف النجـف يف العراق هي أكرب مقربة 

يف العالم.
هل تعلم أن العراق استقل عن بريطانيا عام 1932.

هـل تعلـم أن صالح الديـن األيوبي كان مـن العراق، وولـد يف تكريت 
وعاش فيها طفولته وصباه.

ــر ــــنهي يصي ــدري ش ــوفك مـ ــه أش ــن أنـــ م
ــة مرجـــوح ــر  تصي ــد  تري ــي  روح ــس  أحــــ
ــروح ال ــى  أعل ــم  يتالطـــ ــى  صف ــك  حبـــ الن 
ــة مجروح ــي  جـــروح ــروح  اجل ــد  ك ــن  ومـــ
ــنني أس ــن  م ــك  ألجــلـــ ــه  نذرت ــي  لــب كً والن 
ــة ــص نوح ــه وماخـــل أنتــ ــت  ــت ورحـ أجيـــ
ــكاك ــر مللـــ وأنطــ ـــــوفك  ــن أش ــرح م وافـــ
ــة مرفوع ــال  جبـ ــا  جــنه ــوش  رم ـــــوف  وأش
ــصار ــدك بيـه أنــه ش ـــــوف بعـــ تعـــال وش
ـــــايـــغ بروحـــة  ــال اليتيـــم الش مثـــل حــ
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نفسية»،  «حرب  الجديد  مسلسلها  تصوير  جودة  أروى  الفنانة  تستأنف 
استوديوهات  أحد  داخل  املقبل  األسبوع  بداية  شفيق  أحمد  للمخرج 
مسلسل»  تصوير  يف  انشغالها  بسبب  تأجيالت  عدة  بعد  وذلك  شربامنت، 
بابلو» الذى عرض خالل شهر رمضان املاىض ثم سفرها مهرجان «كان»، 
الذى  درويش  مصطفى  من  متزوجة  سيدة  دور  األحداث  خالل  وتجسد 
يعمل ضابط رشطة ويواجهان العديد من املواقف ىف إطار سيكو دراما.
أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى  مسلسل «حرب نفسية» بطولة 
درويش، أرشف زكي، عصام السقا وعدد آخر من الفنانني، وهو من 
تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور األحداث يف إطار 
من السيكو دراما، ومكون من ١٥حلقة. ويف سياق آخر، تعاقدت 
رزق»  «بنات  فيلم  بطولة  يف  املشاركة  عىل  مؤخراً  جودة  أروى 
املقرر بدء تصويره بعد شهر رمضان املقبل، ويشارك يف بطولته 
غادة عادل، مى عمر، شريين رضا، رزان مغربي، وعدد آخر من 
إبراهيم،  إسحق  فكرة  والفيلم  معهم،  التعاقد  جاري  الفنانني 

وسيناريو وحوار كريم شريين، وإخراج مرقس عادل.

بانتصاره  ديب  جوني  أن  يبدو 
آمرب  السابقة  زوجته  عىل  التاريخي 
هريد فتح الطريق أمام نجوم هوليوود 
فعىل  القديمة.  حساباتهم  لتصفية 
خطى ديب، قام النجم براد بيت برفع 

السابقة  زوجته  دعوى قضائية ضد 
محكمة  يف  جويل،  أنجلينا  النجمة 
سبب  العليا.أما  أنجيلوس  لوس 
فرباير  شباط/  إىل  فيعود  الخالف، 
املايض، حني قامت أنجلينا جويل ببيع 

حصصها يف رشكة (مارفال) لصناعة 
مع  رشاكتها  تتقاسم  التي  النبيذ، 
براد بيت؛ ما دفع األخري لرفع دعوى 
باعت  قد  جويل  وكانت  قضائية. 
يوري  الرويس  للملياردير  حصصها 
شيفلر، وهو ما يعتربه بيت بيعاً غري 
يوري  الدعوى  طالت  وقد  قانوني.. 
شيفلر مالك رشكة الفودكا الروسية 
الدعوى،  (ستويل).ويف  بـ  املعروفة 
يثبتوا  أن  بيت  براد  محامو  يحاول 
خطورة رشكة ستويل الروسية، التي 
حاولت النأي بنفسها عن الحرب التي 
أوكرانيا،  ضد  بوتني،  فالديمري  شّنها 
مقراً  التفيا  دولة  من  اتخذت  والتي 
إىل  بتغيري اسمها  لها، وقامت  جديداً 
لنفي  منها  محاولة  يف  (ستوليشانا) 
بروسيا.وترى  تجمعها  عالقة  أي 
من  الرغم  عىل  بأنه  املّقّدمة  الدعوى 
ستويل  لرشكة  اليائسة  املحاوالت 

إال  لالبتعاد عن ربطها بنظام بوتني، 
رشكتي  بني  االرتباط  أّن  تؤكد  أنها 
عىل  خطراً  يشكل  ومارفال،  سولتي 
بيت ألكثر  براد  التي طّورها  الرشكة 
الدعوى  الزمان.وتزعم  من  عقد  من 
أن جويل تقوم بمؤامرة بقصد إلحاق 
بيت  وبرباد  مارفال  برشكة  الرضر 
التي  لالّدعاءات  تكرار  يف  وذلك  ذاته، 
املايض.وبعد  فرباير  لشباط/  تعود 
رشكة  أصدرت  القضائية،  الدعوى 
ستويل بياناً رسمياً تؤكد فيه أن دور 
امللياردير الرويس شيفلر يف الرشكة ال 
بيت  واشتكى  مستثمراً.  كونه  يعدو 
تتفق  فلم  الصفقة،  توقيع  منذ  بأنه 
التوجيه  إدارة  الرشكتني عىل  كل من 
كما  مارفال،  لرشكة  االسرتاتيجي 
بمحل  التمّتع  بإمكانه  يعد  لم  أنه 
من  مملوكاً  أصبح  أن  بعد  إقامته، 

ِقبل الغرباء، عىل حد وصفه.

من  العراقية  الطالبة  حققت 
محمد  نينا  كركوك،  محافظة 
عاملياً  الثانية  املرتبة  خرض، 
الذهني يف  الحساب  بمسابقة 

مرص.وقال والد الطالبة محمد 
البالغة  نينا  «ابنته  إن  خرض 
من العمر ١١ عاما استطاعت 
يف  الثانية  باملرتبة  تفوز  أن 

بالحساب  العاملية  املسابقة 
الذهني التي أقيمت يف مرص».
استطاعت  «نينا  أن  وأضاف 
أن تتأهل إىل املسابقة العاملية 

عىل  األول  باملركز  فوزها  بعد 
العراق يف املسابقة التي أقيمت 
األول  املركز  وكذلك  بغداد،  يف 

عىل محافظة كركوك».
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إىل  املحمولـة  الهواتـف  مـن 
سـيتمكن  الرقمية،  الكامـريات 
املستهلكون قريًبا من استخدام 
شـاحن واحد لجميـع أجهزتهم 
اإللكرتونيـة املحمولـة، بحلـول 
2024، سـيصبح  خريـف عـام 
الشـحن  منفـذ   USB Type-C
الهواتـف  لجميـع  املشـرتك 
اللوحيـة  واألجهـزة  املحمولـة 
أعلنـه  ملـا  وفًقـا  والكامـريات، 
والربملـان  األوروبـى  االتحـاد 
واملجلس.هـذا القانون هو جزء 
مـن جهـود االتحـاد األوروبـى 
األوسع لجعل املنتجات يف االتحاد 
استدامة، وتقليل  أكثر  األوروبي 
اإللكرتونية، وتسـهيل  النفايات 
وبموجـب  املسـتهلكني.  حيـاة 
القواعـد الجديـدة، لـن يحتـاج 
املسـتهلكون بعـد اآلن إىل جهاز 
شـحن وكابل مختلف يف كل مرة 
يشـرتون فيهـا جهـاًزا جديـًدا، 
ويمكنهم استخدام شاحن واحد 
لجميـع أجهزتهـم اإللكرتونيـة 
املحمولـة الصغرية واملتوسـطة 
الحجم، ويجب أن تكون الهواتف 
اللوحيـة  واألجهـزة  املحمولـة 

وأجهـزة القـراءة اإللكرتونيـة 
وسـماعات األذن والكامـريات 
الـرأس  وسـماعات  الرقميـة 
وسـماعات الـرأس ووحـدات 
تحكم ألعاب الفيديو املحمولة 
ومكـربات الصـوت املحمولة 
القابلة إلعادة الشـحن عرب 
كابل سـلكي مـزودة بمنفذ 

USB مـن النـوع C، بغـض 
النظـر عـن الرشكـة املصنعة 
لها، وسـيتعني أيًضـا تكييف 

الكمبيوتـر املحمولة  أجهزة 
مـع املتطلبـات بحلول 40 

شـهرًا بعـد دخولها حيز 
أيًضـا  التنفيذ.ويتـم 

تنسيق رسعة الشحن 
التي تدعم  لألجهـزة 

الرسيـع  الشـحن 
يسـمح  ممـا   ،

مني  للمسـتخد
بشـحن 

تهـم  جهز أ
بنفس الرسعة 
م  ا سـتخد با
شـاحن  أي 

متوافق.
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منذ اندالع الحرب بني روسيا واوكرانيا ، وأصحاب الرأي يف 
الشأن السيايس يمارسون الضغط عىل رؤوسهم ، ويكتبون 

وفق ما يفرزه هذا الرصاع من مستجدات وأحداث .
الكثري من هؤالء وقع تحت تأثري االعالم االمريكي والغربي 
التي  القاسية  العقوبات  وراح يبرش بنهاية روسيا نتيجة 
فرضتها امريكا وحلف الناتو عىل روسيا ، والفريق اآلخر 
الساحق  روسيا  بانتصار  يبرش  وراح  النرص  اعالم  رفع 
املاحق ، ومحنة الفريقني انهم ينظرون اىل ما يحدث بعني 

التاريخ ، وما حدث ابان الحرب الكونية الثانية .
سحبت  عندما  امريكا  انصار  لدى  واضحا  التشكيك  بدأ 
روسيا  انصار  وأقسم  كييف،  محيط  من  جنودها  روسيا 
بأن ما حصل من انسحاب عبارة عن تكتيك عسكري غاية 

يف الذكاء واملناورة .
اختلف  ماريوبول،  يف  آزوفستال  مصنع  اقتحام  وحول 
املحللون ، بعضهم ذهب اىل استحالة السيطرة عىل املصنع 
نتيجة خصوصيته وما يتمتع به من انفاق وممرات تحت 

االرض ، والبعض اآلخر يرى عكس ما يراه الفريق االول .
بدأ  الناتو  امريكا وحلف  قبل  املقدمة من  االسلحة  وحول 
االختالف واضحا بني املحللني حول تأثري هذه االسلحة عىل 
 ، التي احتدمت يف شوارع سيفريودونيتسيك  املعارك  سري 
شبه  السيطرة  خالل  من  الرويس  التفوق  وضوح  رغم 

الكاملة عىل اقليم دونباس .
محنة الرأس التحلييل عندما يدخل اىل عالم السياسة تتجىل 
يف النظر من زاوية واحدة دون االلتفات اىل الزوايا االخرى 
املتعلقة بالعوامل التاريخية واالقتصادية والسياسية التي 
رافقت هذه الحرب ، دون ان يدرك بأن هذه العوامل باتت 
تفرض سطوتها عىل االتحاد االوربي تحديدا وتضعه امام 
امتحان عسري، وان ثمة مجاعة تلوح بلسانها العالم اجمع 

وتهدد أوربا قبل غريها .
إن السالح االقتصادي الذي تستخدمه روسيا اليوم سيكون 
امىض من السالح العسكري ، وان التفوق الرويس يف الجانب 
يمنحنا  الرصاع  مفاتيح  من  الكثري  وامتالكه  االقتصادي 
الحفاظ  له  يمكن  ال  العالم  ان  مفادها  واضحة،  اشارة 
الجديدة  املرحلة  وان  سابقا،  به  ينعم  الذي  التوازن  عىل 
الالعبني،  من  الكثري  ومغادرة  اللعبة  تغيري  مرحلة  هي 
سواء انترصت روسيا ام لم تنترص، وسواء تحركت الصني 
باتجاه تايوان او لم تتحرك فهي يف كل االحوال احد اطراف 

هذه اللعبة الكبرية والخطرية .
انه  سماته  اول  لعل  جديد  مشهد  عىل  مقبل  اليوم  العالم 
حرب  اىل  الحرب  تطورت  سواء  االقطاب،  متعدد  مشهد 

كونية ثالثة ام انحرصت يف دائرتها الحالية .
العالم سيشهد قريبا تغيريا هائال ، ولم تكن الحرب الروسية 
االوكرانية السبب املبارش لهذا التغيري ، وإنما كانت البداية 

لهذا التغيري الذي يعصف بالعالم اجمع.
إىل اللقاء...

ويبقى العراق الدولة املهمة يف موقعها وأهميتها عىل املستوى اإلقليمي 
رجاالتها  مواقف  خالل  من  بها  يمر  التي  الظروف  كل  رغم  والدويل 
ممن يضعون ذلك نصب أعينهم يف املحافل الدولية سواء عىل الصعيد 

السيايس او اإلعالمي.
ولعل ما يقودنا للحديث عن ذلك هو مشاهدات الكاتب وانطباعاته 
نسخته  يف  للصحفيني  الدويل  لالتحاد   ( الكونغرس   ) مؤتمر  يف 
الحادية والثالثني الذي احتضنته سلطنة عمان قبل أسبوع، إذ لم 
أشاهد اهتماما من جميع الوفود الصحفية التي جاءت من جميع 
دول العالم أكثر من اهتمامهم بنقيب الصحفيني العراقيني الزميل 
مؤيد الالمي، والذي يؤرش هذا االهتمام هو إن الزميل مؤيد الالمي 
صحفيي  مستوى  عىل  مهما  رقما  وأصبح  أساسيا  ثقال  شكل 
العالم من خالل تواجده يف قيادة االتحاد عضوا يف املكتب التنفيذي 
طوال السنوات املاضية وأصبح املحرك األسايس لتوجهات االتحاد 
وقراراته .. ولعل املتابع للشأن الصحفي الدويل يدرك أهمية االتحاد 
وجمعية  نقابة   ١٥٠ من  أكثر  يضم  باعتباره  للصحفيني  الدويل 
يتسابقون  اآلخرين  جعل  مما  العالم  حول  للصحفيني  واتحادا 
للحصول عىل اي من مناصب قيادة االتحاد، حتى إن كان يف موقع 
العضوية االحتياط، وان أكثر املرشحني يف هذا املؤتمر تحركوا سواء 
الصحفيني  نقيب  موقف  الستمالة  الكواليس  خلف  من  او  بالعلن 
يحسب  بالتأكيد  املوقف  وهذا  لهم،  تشجيعه  وكسب  العراقيني 
للعراق من خالل زميلنا مؤيد الالمي الذي يتحرك عربيا ودوليا من 

خالل مواقعه الصحفية القيادية وفقا لتلك املعطيات.
الستضافة  األخرى  هي  تتسابق  نراها  العالم  دول  من  العديد  إن 
مؤتمرات االتحاد باعتبار ذلك يمثل مؤرشا ألهمية الدولة املضيفة 
وعنوانا إلبراز تقدمها وازدهارها ، وما قامت به سلطنة عمان الذي 
انعقد مؤتمر االتحاد بنسخته األخرية عىل أراضيها يقع ضمن تلك 
املؤرشات، فوضعت كل إمكانياتها الحكومية والشعبية واالعالمية 
تحت ترصف جمعية الصحفيني العمانية، وفعال نجحت يف ذلك ايما 
نجاح، وأصبح العمانيون أيا كانت صفاتهم ومستوياتهم يفتخرون 
بتلك االستضافة فضال عن إشادة الوفود املشاركة بذلك، ويف مقدمتهم 
الوفد العراقي حيث كانت كلمة نقيب الصحفيني العراقيني يف حفل 
 .. الرسمي ألعمال املؤتمر وبحضور ممثل سلطان عمان  االفتتاح 
ترشيحه  عدم  أعلن  عندما  رائعة  التفاتة  ضمنها  التي  الكلمة  تلك 
لعضوية املكتب التنفيذي واحدة من استقراءات الزميل مؤيد الالمي 
لالتحاد الدويل ومستقبله جعلته يفسح املجال للزمالء من قيادات 
النقابات العربية للرتشيح لالتحاد الدويل وهي تعد خطوة استباقية 
منه للتوجه نحو محيطه العربي باعتباره رئيسا التحاد الصحفيني 
القادمة  املرحلة  الجاد واملخلص واملثمر يف  العمل  العرب، والبد من 
العربية  الصحفية  والجمعيات  النقابات  قيادات  مع  وبالتعاون 
للنهوض بواقع اتحاد الصحفيني العرب وجعله يف موقع يوازي من 
للصحفيني،  الدويل  لالتحاد  الفاعل  والدور  والعطاء  االهمية  حيث 
وذلك الن املشرتكات التي تربط قيادات اتحاد الصحفيني العرب اهم 
اتحادنا  انعكاسات  ان  الدويل، فضال عن  االتحاد  من  بكثري  واقوى 
العربي ستكون ذات اهمية قصوى عىل املستوى الصحفي الدويل، 
مستقبال،  لتحقيقه  العراقيني  الصحفيني  نقيب  يسعى  ما  وهذا 
الذي  التوجه  لهذا  ومساندين  داعمني  نكون  أن  بالجميع  فحري 

يصب بالنتيجة لصالح العراق وإعالء شأنه.

›Ìá‰ßa@áºa

ãÇbœ@|Ójñ@ aãó€a@îflbÁ@Û‹«
bÓ„aã◊ÎcÎ@bÓéÎä@µi

@ÊÏÓ«@¿@÷aã»€a
%b»€a@ÔÓ–zñ

نجم  سوزان  السورية،  الفنانة  أعربت 
أثناء  الكبرية  الدين، عن سعادتها 

زيارتها بغداد لحضور أسبوع 
املرسح  يف  السوري  الفيلم 

وزارة  من  بدعم  الوطني 
والسياحة  الثقافة 
هيئة  وبرعاية  واآلثار 
واالتصاالت. اإلعالم 

سوزان  الفنانة  وقالت 
وخالل  الدين،  نجم 

زيارتها برفقة الوفد الفني 
اإلعالم  شبكة  مبنى  السوري 

توصف  ال  «سعادتي  العراقي: 
لإلبداع  الحاضنة  السالم  بغداد  يف  وأنا 

«زيارتها  أن  اىل  العصور»، مشرية  َمرِّ  واملبدعني عىل 
العراقي  اإلعالم  متحف  أروقة  يف  والتجوال  العراقي  اإلعالم  شبكة  مبنى 
تمثل رمزية كبرية لهذا املكان اإلعالمي الذي يضج باإلبداع والحياة وعبق 
التأريخ لهذا الرصح املهم الذي خرج من جلبابه الكثري من األسماء الكبرية 
أعمال  تنتج  أن  الرضوري  أنه»من  والصحافة».وأضافت  اإلعالم  يف مجال 
فنية درامية عراقية - سورية مشرتكة ال سيما بعد توقيع مذكرة برتوكول 
العامة  واملؤسسة  العراقية  واملرسح  السينما  دائرة  بني  املشرتك  التعاون 
الفنية  الرشاكة  للميض يف هذه  أن»الوقت حان  مبينة  السورية،  للسينما 

التي حتماً ستنتج مسلسالت نوعية رائعة، ستعجب الجمهور العربي».

نضّمت  ا

الشاّبة  املرصّية  الفّنانة 

 Universal«إىل «بسملة» 

وأطلقت   «Music MENA

أوىل أغنياتها املُنفردة بعنوان 

«حلو مودك».   

أغنية  مودك»  «حلو 

رومانسّية باللهجة املرصّية، 

من كلمات إيهاب عبدالعظيم 

أّما  الشاذيل،  عمرو  وألحان 

فلعمرو  واملاسرتيتغ  امليكس 

تتناول  وهي  الخرضي، 

ع  ضو مو

ربة  ملُحا ا

الحّب،  سبيل  يف  والتضحية 

الرشيك  لتقّبل  وتدعو 

حاالته  وبكّل  هو  كما 

للُمحافظة عىل عالقة 

عىل  مبنّية  ناجحة 

كون  متينة،  أسس 

قوّة الحّب هي التي 

تغلب دائماً.

عّربت  وقد  هذا، 

أماندا هودجز عضو 

املُنتدب  اإلدارة  مجلس 

أسرتاليا   SS Heliodor لـ 

الفنّية  باألعمال  والقائمة 

سعادتها  عن  لـ»بسملة» 

بهذا التعاون وبهذه الفرصة 

التي ُتعزز مكانة «بسملة» يف 

الرشق  منطقة  أنحاء  جميع 

األوسط وشمال أفريقيا.

من جهتها، عّربت «بسملة» 

الكبرية  سعادتها  عن 

باالنضمام  وحماستها 

 Universal رشكة  إىل 

هذا  كون   Music MENA

من  الكثري  يحمل  التعاون 

يف  وُيساعد  الفنّية  الفرص 

أوسع  نطاق  االنتشارعىل 

أكرب  إىل  الوصول  بهدف 

الجمهور.  من  رشيحة 

«أحّب  بالقول:  وتابعت 

وبلهجات  كثرياً  الغناء 

لطرح  وأحّرض  عّدة، 

مع  جديدة  أغنيات 

املرحلة  يف  الرشكة 

وذلك  املُقبلة، 

للهجه  با

بّية  ملغر ا

قية  ا لعر ا و

لخليجّية  ا و

وغريها...».

بالرد  الوهاب  عبد  شريين  قامت 
عىل عريس تقدم لطلب ابنتها عرب 
خالل  اإلجتماعي  التواصل  مواقع 
طرحتها  التي  وجواب  سؤال  فقرة 
عىل إنستغرام..وتقدم عريس لطلب 
صادماً  شريين  رد  فكان  ابنتها 
بالرضب  هددته  حيث  للجميع 
السياسة  يف  بتتكلم  «إنت  وقالت: 
ومش عايزة أمد إيدي عليك…جواز 

إيه بس لسه يف تعليم ومستقبل».

هذا الكالم من شريين أحدث ضجة 
قاطعاً  رفضاً  ترفض  أنها  واسعة 
من  الحايل  الوقت  يف  بناتها  زواج 

أجل إكمال تعليمهما.
سؤال  عىل  ايضاً  شريين  وردت 
يف  حسام  إىل  ستعود  كانت  ما  إذا 
أنها  فأكدت  ذلك  منها  طلب  حال 
وال  تحبه  ال  وأنها  ذلك  سرتفض 
تكرهه أي ال تملك أي مشاعر منها 

تجاهه.
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