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بغداد/ الزوراء:
اكـد رئيس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، أن الحكومـة دعمت ذي قار 
وتمكنت من إنجاز الكثري من املشـاريع 
فيها.وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيـس 
الـوزراء يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان 
مصطفـى  الـوزراء،  مجلـس  رئيـس 
الكاظمي، استقبل مجموعة من جرحى 
تظاهرات ترشين من أبناء محافظة ذي 

قار قبيل سفرهم للعالج خارج العراق.
الكاظمـي رحـب  ان  البيـان:  واضـاف 
الجرحى ومرافقيهـم، وثّمن  بالشـباب 
وصفهـا  التـي  الكبـرية  تضحياتهـم 
مسـتقبل  يف  لألمـل  األمثـل  بالنمـوذج 
عوائـل  سـيادته  شـكر  كمـا  أفضـل، 

الجرحى الصبورة لتحملها الكثري، وأكد 
أن واجـب الحكومـة تقديـم كل الدعـم 
لهـا، كما اكـد أن هـذه الحكومة دعمت 
محافظة ذي قار، وقد تمكنت من إنجاز 
الكثـري من املشـاريع فيها. واشـار إىل: 
أن هـذه الوجبة مـن جرحى التظاهرات 
سـتتوجه اليـوم الثالثاء للعـالج خارج 
العـراق، وقد سـبقتها وجبات عدة، عىل 
أن تكـون هنـاك وجبـة أخـرى قريبـاً.

وقال الكاظمي، بحسـب البيان: سـعيد 
بوجـودي بينكـم، وألتقيكم اليـوم قبل 
سـفركم للعالج... لقد خرجتم من أجل 
العـراق؛ كنتـم ومازلتم نموذجـاً لألمل 

بمستقبل أفضل.

بغداد/ الزوراء:
توقعـت الهيئة العامة لالنـواء الجوية 
والرصـد الزلزايل ، امس االثنني، تعرض 
البالد اىل عاصفة تربية ابتداًء من اليوم 
الثالثاء بتأثـره بامتـداد مرتفع جوي 
قادم مـن البحر املتوسـط.وقال مدير 
قسـم التنبؤ الجوي، حيـدر حبيب، يف 
بيـان تلتقـه ”الـزوراء“: انه ”سـوف 
يتاثـر البـالد ابتـداًء من مسـاء اليوم 
الثالثـاء املوافـق 21 حزيـران  2022  
بتقـدم كتـل هوائيـة معتدلـة وجافة 
مرافقـة للمرتفـع الجـوي القادم من 
البحر املتوسـط مسبباً طقسـاً مغرباً 
مـع حـدوث عواصـف ترابيـة يف عدة 
اماكـن مـن البالد مـع رياح شـمالية 
غربيـة معتدلة الرسعة اىل نشـطة من 
تـردي  اىل  تـؤدي  كـم/س   (30-40)
الرؤية االفقية اىل دون 1000 م“، الفتا 
اىل ان ”الطقس  بعد ظهر اليوم سـوف 
يكون فرصة لحـدوث عواصف ترابية 

متوسطة اىل شديدة يف مناطق ( تكريت، 
بيجي ، عنه)  ثم تتحرك تدريجيا لتأثر 
عـىل املناطق ( كركوك ، موصل ، اربيل 
، ديـاىل )“. وبـنّي التقريـر الصادر عن 
قسـم التنبؤ الجـوي: أن  ”صباح يوم 
غد االربعـاء املوافق 22 حزيران 2022 
سـوف تؤثر العاصفة الرتابية عىل عدد 
مـن مناطق البـالد ومنهـا ( العاصمة 
بغـداد ، الرمـادي ، كربـالء ، تكريـت، 
املوت ، الحلة )  ومسـاء تتحرك باتجاه 
املناطق الجنوبية لتشـمل ( النارصية، 
البـرصة)“. العمـارة،  السـماوه، 

وتابـع ان ”العواصـف الرتابية سـوف 
تـزول تدريجيـا صباح يـوم الخميس 
ويطرأ انخفـاض تدريجـي يف درجات 
الحـرارة بحـدود (8-5)  درجة مئوية 
ابتـداًء من يوم الثالثاء وتسـتمر حالة 
عدم اسـتقرار الجـو ليومـي األربعاء 
الحـرارة  درجـات  لتعـود  والخميـس 

بعدها لالرتفاع التدريجي“.

الزوراء/ خاص:
شـكا مواطنـون من االرتفـاع الكبري 
بسـعر امبري املولـدات االهلية، حيث 
وصـل اىل ٢٥ الف دينار للخط الذهبي 
يف بعض احيـاء العاصمة بغداد، فيما 
عزى اصحـاب املولـدات االهلية رفع 
اجور تجهيز الكهرباء اىل زيادة اسعار 

زيت الغاز (الكاز) تجاريا.وقال مراسل 
«الزوراء»: ان هناك تذمرا كبريا ألهايل 
بعض مناطـق العاصمـة كالعامرية 
واملنصور والكرادة والكاظمية نتيجة 
ارتفاع سعر امبري املولدات االهلية اىل 
٢٥ الـف دينار يف ظـل الصيف الالهب 
واالنقطاع املستمر للمنظومة الوطنية 

لشـبكة الطاقـة الكهربائيـة، برغـم 
من تحديـد محافظة بغداد تسـعرية 
االمبـري لـشـهر حزيـران للتشـغيل 
(العادي) من السـاعة ١٢ ظهراً حتى 
 (  ٧٠٠٠) سـتكون  ليـًال   ١ السـاعة 
آالف دينـار، وبالتناوب مـع الكهرباء 
الوطنية، بينما سـعر االمبري سيكون 

( ١٢٠٠٠) ديناراً بالنسـبة للتشـغيل 
الذهبـي (٢٤) سـاعة وبالتناوب مع 
الكهربـاء الوطنيـة، إال ان اصحـاب 
املولـدات االهليـة لـم يلتزمـوا بذلك.

من جانبـه، قال احـد املواطنني الذي 
يسـكن يف منطقـة املنصـور: انه مع 
ارتفاع درجـات الحرارة بدأت ترتاجع 

(الكهرباء الوطنيـة)، وهذا ما اعتدنا 
عليه يف كل موسم صيف من كل عام ، 
ويف املقابل هناك جشع واستغالل من 
قبل اصحـاب املولـدات االهلية برفع 
سـعر االمبري كيفما يشـاؤوا وحسب 

رغباتهم من دون رقيب او حسيب.

الزوراء/مصطفى فليح:
 شـّخص الخبري االقتصادي، صفـوان قيص، تأثريات 
رفع الفيدرايل االمريكي اسـعار الفائدة عىل االقتصاد 
العراقي، فيما اشـار اىل ان قانون االمن الطارئ حاول 
ان يمتـص التضخم العاملي وتحويله اىل دعم للسـوق 
املحليـة .وقـال الخبـري االقتصـادي، صفـوان قيص، 

يف حديـث لـ»الـزوراء»، ان «االقتصـاد االمريكي هو 
اقـوى اقتصاد بالعالـم وعملية زيادة اسـعار الفائدة 
بــ ٧٥٪ من النقطة من اجل كبـح جماح التضخم يف 
الواليات املتحدة االمريكية سيؤدي اىل سحب السيولة 
من السـوق باتجاه املصارف، وبالتأكيد هذا سـيؤدي 
اىل قلـة الحركـة االنتاجيـة عـىل مسـتوى االقتصاد 

االمريكي، وبالتايل عىل مسـتوى االقتصاد العاملي من 
اجل التقليل من مسـتوى االسـعار».واضاف ان «هذا 
املوضوع بالتأكيد سيسهم بتقليل سعر برميل النفط 
عىل اساس ان االقتصاد العاملي سينكمش خالل هذه 
الفـرتة لكن إذا لم تنجح الواليات املتحدة يف السـيطرة 
عىل االسعار سريتد سعر النفط اىل اضعاف ما هو عليه 

حاليا». واشـار اىل ان «مستوى التضخم ارتفع بسبب 
جائحة كورونا وبسـبب الحرب الروسـية االوكرانية، 
كذلك نقـص امـدادات الطاقة بسـبب العقوبات عىل 
روسـيا»، الفتـا اىل ان «الفيـدرايل االمريكـي يحـاول 

السيطرة عىل التضخم من خالل اسعار الفائدة».

باريس/ متابعة الزوراء:
ُمني االئتالف الحاكم ”معا“ بزعامة 
الرئيس، إيمانويل ماكرون، بنكسة 
سياسـية وفق نتائج الدورة الثانية 
من االنتخابات الترشيعية -حسـب 
تقديرات ملعاهد استطالعات الرأي، 
الفرنـيس  الرئيـس  تحالـف  وحـّل 

يف الصـدارة لكنـه خـرس األغلبيـة 
املطلقـة التـي كان يتمتـع بهـا يف 
الجمعيـة الوطنيـة، فلم يبـق أمام 
تحالـف ماكرون إال خيـاران وهما 
إما أن يربم اتفاًقا مع أحزاب أخرى 
عىل غـرار االتفاقـات الحكومية يف 
أملانيـا، أو أن يتفاوض عىل كّل نّص 

يريد تمريره.وأفـرزت نتائج الدورة 
الثانيـة من االنتخابـات الترشيعية 
الفرنسية، التي جرت األحد، تحقيق 
حـزب ”التجمع الوطنـي“ اليميني 
املتطـرف بزعامـة ماريـن لوبـان 
انتصـارا تاريخيا بعـد حصوله عىل 
الوطنيـة  الجمعيـة  يف  مقعـدا   89

املقبلة، حسـب التقديـرات األولية. 
وهـي نتيجـة لم يسـبق أن حققها 
هذا الحزب منذ تأسيسـه يف مطلع 
املايض.كمـا  القـرن  سـبعينيات 
أفرزت الدورة الثانية من االنتخابات 

مفاجآت أخرى،
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طهران/ متابعة الزوراء:
مع وصول املفاوضات مع إيران بشأن 
برنامجـه النووي عىل طريق مسـدود، 
رمت طهـران الكـرة مجـدداً يف امللعب 
األمريكي، محملة واشـنطن مسؤولية 
تعثرها.ويف هذا السياق، أبدى املتحدث 
باسـم وزارة الخارجية اإليرانية، سعيد 
خطيب زاده، يف مؤتمر صحفي متلفز، 
امس االثنني، أن بالده مستعدة للتوصل 
إىل ”اتفاق جيد“ مع القوى العاملية، إال 
أنه ألقـى باللوم عىل الواليـات املتحدة 
االتفـاق  إلحيـاء  املحادثـات  تعثـر  يف 
النـووي لعـام 2015، وفـق مـا نقلت 

وكالـة ”رويرتز“.وقـال خطيـب زاده 
”حتـى اليوم، نحن مسـتعدون للعودة 
إىل فيينـا للتوصـل إىل اتفـاق جيـد إذا 
أوفـت واشـنطن بالتزاماتها“.وكانـت 
أعلنـت  األمريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
الثالثـاء املايض (14 يونيـو 2022) أن 
الواليـات املتحـدة تنتظـر ردا بناًء من 
إيران بشـأن إحياء االتفاق، مشرية إىل 
رضورة العـودة لالتفـاق قبـل حيـازة 
طهـران للقنبلـة النوويـة. فيمـا كان 
مديـر الوكالة الذريـة، رفائيل غرويس، 
قد أكد أن املفاوضات مع إيران من أجل 
إحياء االتفاق النووي وصلت إىل طريق 

مسـدود.يذكر أن محادثات فيينا التي 
انطلقـت يف أبريل 2021 من أجل إعادة 
إحياء االتفاق النووي كانت توقفت منذ 
مـارس املايض، بعد تعثـر حل عدد من 
امللفات.ليتفاقـم الوضـع أكثر بعد مع 
إصـدار الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
التابعة لألمم املتحدة األسـبوع املايض 
قراراً أمريكياً أوروبياً ينتقد إيران رسمياً 
لعدم تعاونها، وذلك بعد تقرير سـابق 
الشـهر املايض أكدت فيـه الوكالة عدم 
حصولها عىل ”توضيحات“ بشأن آثار 
يورانيـوم مخصب عثـر عليها يف ثالثة 

مواقع غري مرصح عنها يف إيران.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اتفق رئيـس الحكومة اإلرسائيلية، 
نفتايل بينيت، مـع وزير الخارجية 
يائري البيد، امـس اإلثنني، عىل حل 
الكنيست (الربملان) األسبوع املقبل، 
وتعيني األخري رئيسا للوزراء وإجراء 
انتخابات.وكشـفت املعلومات عن 
أن اتفاقاً حصل بني رئيس الوزراء 
بينيت، ووزير الخارجية البيد، عىل 
طرح قانون حل الكنيست وتقديم 
اإلرسائيليـة  االنتخابـات  موعـد 
بذلـك  ليصبـح  املقبـل،  األسـبوع 

يائري لبيد رئيسا للوزراء يف املرحلة 
االنتقالية.وأفاد مراسـل ”سـكاي 
نيـوز ” أن االتفـاق يتضمـن أيضا 
تـويل يائـري البيد رئاسـة الـوزراء 
السـياق  االنتقالية.يف  الفرتة  خالل 
قـال البيـد إن إرسائيـل لـن تؤجل 
املطروحـة  التحديـات  مواجهـة 
حتى االنتخابـات املقبلة. فيما أتى 
اإلعالن وفقـا التفـاق التناوب مع 
بينيت، وهو من سيستقبل الرئيس 
الشـهر  األمريكـي خـالل زيارتـه 

القادم.
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الزوراء/ حسني فالح:
أكـد عـدد مـن النـواب أن االعتـداءات 
الرتكية املتكـررة عىل االرايض العراقية 
تتطلب جهدا حكوميا اسـتثنائيا، فيما 
طالبـوا باللجـوء اىل املحاكـم الدوليـة 
واسـتخدام الورقـة االقتصاديـة ضـد 

انقرة.
وقـال النائب عن تحالـف الفتح، فالح 
الخزعـيل، يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
هنـاك اكثر من 50 نقطـة توغل داخل 
االرايض العراقيـة من قبل قوات تركية 
تمركـزت يف اقليم كردسـتان بما فيها 
املوصل، ووجود قاعدة امريكية ونقاط 
يف اربيـل، رغـم قـرار مجلـس النواب 
بإخراج القـوات االمريكية من العراق.

واضاف: ان االعتداءات الرتكية املتكررة 
عـىل االرايض العراقيـة تتطلـب جهدا 
حكوميا اسـتثنائيا لردعها. معربا عن 
اسـتغرابه من الصمـت الحكومي ازاء 
هـذه االعتداءات.وشـدد عـىل رضورة 
اللجـوء اىل املحاكم الدولية واسـتخدام 
الورقـة االقتصادية ضد انقـرة لوقف 
هذه التجاوزات.من جانبه، قال النائب 
عن الحزب الديمقراطي الكردسـتاني، 
شـريوان  نينـوى،  محافظـة  وعـن 
الدوبردانـي، يف حديـث لـ“الـزوراء“: 
ان وجـود حـزب العمال الكردسـتاني 
سـيؤدي إىل اسـتمرار القصف الرتكي، 
وباملقابـل اسـتمرار حـزب العمـال يف 
قصف مواقع الجيـش الرتكي.واضاف 

الدوبردانـي: ان أفضـل طريقة إلنهاء 
تواجـد حزب العمـال الكردسـتاني يف 
سـنجار، وعدم اعطـاء ذريعة للجيش 
الرتكي الستهدافه، هي تنفيذ االتفاقية 
املربمة بـني بغـداد وأربيل وانسـحاب 
الكردسـتانية. املناطـق  مـن   (PKK)

واشـار اىل رضورة عودة أهايل سنجار، 

وتسـلم امللـف األمنـي مـن قبـل أهايل 
سـنجار، ومـن ثـم تعمـل الحكومـة 
مـن خـالل وزارة الخارجيـة للتباحث 
مـع الجانـب الرتكي بهـدف وضع حد 
السـتهداف املقاتـالت الرتكيـة لقـرى 
وقصبـات إقليم كردسـتان، إضافة إىل 
توجيـه (PKK)  للخـروج من األرايض 

العراقيـة يف اقليـم كردسـتان.بدوره، 
حّمـل النائـب عـن الكتلـة االيزيديـة، 
االتحاديـة  الحكومـة  خليـل،  محمـا 
مسؤولية ما يتعرض له قضاء سنجار 
مـن قصف تركي جديد.وقـال خليل يف 
حديث لـ“الـزوراء“: إن تكرار القصف 
الرتكي عىل سـنجار يعترب وصمة عار 

عـىل جبـني الحكومة ألنها غـري قادرة 
عىل حماية مواطنيها، وننتقد الصمت 
الحكومـي وعـدم تنفيذهـا لواجباتها 
تجـاه سـنجار.وأضاف: أن هناك نقالً 
للـرصاع بـني تركيـا وحـزب العمـال 
الكردسـتاني عىل أرايض سـنجار، وأن 
هـذا برنامج داخـيل خارجـي لتفريغ 
سـنجار من مواطنيه األصليني.وتابع: 
عـىل الحكومـة ان تعي جيـدا خطورة 
املوضـوع كون هناك انتهاكا للسـيادة 
وقصفا عىل اهايل سـنجار ذات االقلية 
الدينيـة.ويف وقت سـابق، دانـت وزارة 
الخارجيـة بأَشـدِّ العبـارات القصـف 
الرتكّي الذي اسـتهدَف مقاّراً حكوميًة 
ومنـازَل يف ناحيـة سـنوني يف قضـاء 
سـنجار بمحافظة نينوى، فيما أكدت 
اتخاذ إجراءات بعد اكتمال التحقيقات 
بشـأن االعتداء.وذكر بيان للوزارة: أن 
”الـوزارة تؤكـد أنَّ هذه املواقـف تمثُِّل 
انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتهديداً 
واضحـاً لآلمنـني مـن املدنيـني، الذين 
اسُتشـِهَد عـدٌد منهـم وُجـِرَح آخرون 
جـرّاء هـذا الفعل“.وأضـاف البيان أن 
”هذا االعتداء ُيَعدُّ استهدافاً ألمِن العراق 
واسـتقرار شـعبه، ويتطلّـُب ُموقفـاً 
ـداً ملواجهته، عرب الوقـوِف بحزٍم  ُموحَّ
ضدَّ أّي فعل يهدُف إىل إشاعة الُفوىض“، 
الفتاً اىل أن ”الوزارة سـتتخُذ اإلجراءات 
املُقرَّرة بعد اكتمال التحقيقات الالزمة 

بشأن هذا االعتداء“.
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بغداد/الزوراء:
أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرةوصول أكثر من 
الهيئة يف  املقدسة.وذكرت  الديار  اىل  ١٠ آالف حاج 
بيان تلقته «الزوراء»: ان «١٠٧٩ حاجا وصلوا اىل 
(ص)  الرسول  زيارة  اكملوا  ان  بعد  املكرمة  مكة 
مناسك  اوىل  التمتع  عمرة  وأدوا  املنورة  املدينة  يف 
اىل  الوافدين  الحجاج  «عدد  ان  الحج».وأضافت 
 ٦٩٩٠ منهم  حاج،   ١٠٢٠١ بلغ  املقدسة  الديار 
تم  حاجا  و٣٢١١  الجوي  النقل  طريق  عن  وصلوا 
عرب  الحجاج  «تفويج  ان  برا».وتابعت  تفويجهم 
املطارات العراقية الخمسة ومنفذ عرعر الحدودي 

تسري بانسيابية عالية من دون حدوث معوقات».

@xby@“¸e@10@Âfl@ãr◊c@fiÏñÎ
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بغداد/ الزوراء:

جـدَّد مجلـس القضاء األعـىل، امس 

االثنـني، توضيـح موقفه مـن حريَّة 

التعبري عـن الرأي، فيمـا أكد تقديمه 

جميع املتطلبـات القانونية الضامنة 

لحريـة التعبـري عـن الـرأي وحماية 

اإلعالمـي  املكتـب  الصحفيني.وذكـر 

ملجلـس القضاء األعـىل يف بيان تلقته 

يف  شـارك  «املجلـس  أن  «الـزوراء»: 

املؤتمر اإلقليمي للقضاة العاملني عىل 

قضايا حرية التعبري عن الرأي وسالمة 

الصحفيني يف املنطقـة العربية، الذي 

أقيـم يف العاصمـة املغربيـة الربـاط 

برعاية منظمة األمـم املتحدة للرتبية 

(اليونسكو)».وقال  والثقافة والعلوم 

ممثـل مجلس القضـاء حاتـم جبار 

عـودة يف كلمة لـه خالل املؤتمـر: إنَّ 

«مجلـس القضـاء األعـىل يدافع عن 

حريـة الـرأي وسـالمة الصحفيني»، 

مؤكداً أنَّ «اإلساءة والتشهري الُيَعدَّان 

تعبـرياً عـن حريـة الـرأي، إذ يجـب 

التمييز بني ذلك، وهـذا ما معمول به 

يف جميـع الدول العربية املشـاركة يف 

«التجربة  عودة:  املؤتمر».واستعرض 

العراقيـة يف هذا املجـال بوصفها من 

التجـارب النموذجيـة ودور مجلـس 

القضـاء األعىل يف تعزيز حرية التعبري 

عن الرأي»، موضحاً أن «موقف العراق 

ومجلـس القضـاء األعـىل عـىل وجه 

الخصوص يف مجال حرية التعبري عن 

الـرأي وحمايـة الصحفيني».وأكد أن 

«املجلس قدَّم ويقدم جميع املتطلبات 

القانونية التي تضمـن حرية التعبري 

عـن الـرأي وحمايـة الصحفيني من 

خالل اإلعمامات املوجهة اىل رئاسات 

املناطق االسـتئنافية كافة واملتضمن 

التأكيـد عـىل مراعـاة أحـكام املادة 

الدسـتور  ثانيـا) مـن  (٣٨/ فقـرة 

حريـة  عـىل  تنـص  التـي  العراقـي 

الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم 

والنـرش، فضالً عـن رضورة التعامل 

بدقة مع الشـكاوى التـي تقدم بحق 

الصحفيني».وأشاد القائمون عىل هذا 

املؤتمر «بـدور مجلس القضاء األعىل 

وإيضـاح موقـف العـراق بأجهزتـه 

املعنيـة يف مجـال حريـة التعبري عن 

الرأي وحماية الصحفيني وبالتجربة 

العراقية يف هذا الشأن».

CåbÃ€a@oÌåD@äb»éc@ÒÜbÌå@∂g@ıbiãËÿ€a@çÓË§@äÏuc@…œä@kjé@ÊÎç»Ì@ÚÓ‹Á˛a@paá€Ïæa@lbzñc
Ú‡ñb»€a@ıbÓyc@ù»i@¿@äb‰ÌÜ@—€c@25@∂g@7jfl˛a@ã»é@fiÏñÎ@á»i

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة، امس االثنني، صدور أمر قبٍض وتحرٍّ بحقِّ املدير العام األسبق للمرصف 
الزراعي ملخالفته واجباته الوظيفيَّة.وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة يف بيان تلقته «الزوراء»: 
ة بقضايا النزاهة وغسل األموال والجريمة االقتصاديَّـة،  ان «محكمة تحقيق الرصافة املُختصَّ
باستبدال  «قيامه  ُمبّينًة   .« الزراعيِّ للمرصف  األسبق  العام  املدير  بحقِّ  قبض  أمر  أصدرت 
توثيق القرض املمنوح ألحد املُقرتضني من خطاب ضماٍن إىل ضمانٍة عقاريٍَّة، وقيامه بهذا 
والتحرِّي  القبض  أمر  أصدرت  «املحكمة  انَّ  اإلدارة». وأضافت  دون موافقة مجلس  اإلجراء 
بحق املُتَّهم؛ استناداً ألحكام املادة (٣٣١) من قانون العقوبات». وتنصُّ املادة (٣٣١) «يعاقب 
ارتكب  أو مكلف بخدمة عامة  العقوبتني: كل موظف  أو بإحدى هاتني  بالحبس وبالغرامة 

عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها».
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بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
ذي  دعمت  الحكومة  أن  الكاظمي، 
من  الكثري  إنجاز  من  وتمكنت  قار 

املشاريع فيها.
لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان 
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس 
من  مجموعة  استقبل  الكاظمي، 
أبناء  من  ترشين  تظاهرات  جرحى 
سفرهم  قبيل  قار  ذي  محافظة 

للعالج خارج العراق.
رحب  الكاظمي  ان  البيان:  واضاف 
بالشباب الجرحى ومرافقيهم، وثّمن 
وصفها  التي  الكبرية  تضحياتهم 
مستقبل  يف  لألمل  األمثل  بالنموذج 
عوائل  سيادته  شكر  كما  أفضل، 
الكثري،  لتحملها  الصبورة  الجرحى 
كل  تقديم  الحكومة  واجب  أن  وأكد 
الدعم لها، كما اكد أن هذه الحكومة 
دعمت محافظة ذي قار، وقد تمكنت 
من إنجاز الكثري من املشاريع فيها.  
واشار إىل أن هذه الوجبة من جرحى 
الثالثاء  اليوم  ستتوجه  التظاهرات 
سبقتها  وقد  العراق،  خارج  للعالج 
هناك  تكون  أن  عىل  عدة،  وجبات 

وجبة أخرى قريباً.
وقال الكاظمي، بحسب البيان: سعيد 

بوجودي بينكم، وألتقيكم اليوم قبل 
من  خرجتم  لقد  للعالج...  سفركم 
نموذجاً  ومازلتم  كنتم  العراق؛  أجل 

لألمل بمستقبل أفضل.
تغيري،  حدث  ملا  لوالكم  واضاف: 
االصالح،  طريق  يف  مضينا  وملا 
ثقيلة  كانت  الرتكة  بأن  ونعرتف 

كريمة  حياة  أجل  من  خرجتم  وقد 
النارصية فقط،  يف  ليس  للعراقيني، 
وإنما يف عموم العراق، وإن شاء الله 
وستعودون  العالج،  اىل  ستتجهون 
وسنتعاون  أفضل  صحي  بوضع 
من  الكثري  إيجاد  أجل  من  سوّية 

الحلول ألوضاعكم.

أرض  النارصية  ان  اىل:  واشار 
لها  ومشهود  والتاريخ،  الحضارة 
بأنها أنجبت خرية املثقفني والعلماء، 
مؤكدا:  املجتمع.  لقادة  وّالدة  وهي 
اليوم يف ظل  أتابع قضاياكم ونعمل 
توجد  ال  إذ  للغاية،  صعبة  ظروف 
من  تمّكنا  هذا  مع  لكننا  موازنة، 

الحصول عىل التمويل لعالجكم.
تقاريركم  دراسة  تمت  انه  واوضح: 
تقرر  ضوئها  ويف  بعناية  الطبية 
العالج. أما الحاالت الصحية املعّقدة 
استعداد   عىل  ونحن  سندرسها، 

لتوفري العالج أينما استلزم االمر. 
الصبورة  عوائلكم  أشكر  وتابع: 
وضعها،  وأقدر  الكثري  تحملت  التي 
وواجبي هو دعمكم ودعم عوائلكم، 
وبعض  ملفاتكم  نتابع  مؤكدا 

القضايا ينظر بها القضاء حالياً.
دعمت  الحكومة  هذه  ان  اىل:  ولفت 
محافظة ذي قار، وقد انجزنا الكثري 
من املشاريع فيها، وشغلنا محطات 
وأسسنا  متوقفة  كانت  كهربائية 
ووجدنا  قار،  ذي  إعمار  لصندوق 
يوجد  ال  لألسف  لتمويله،  منافذ 
تواجه  التي  للحكومة  سيايس  دعم 
تحديات كبرية، وسأقف معكم يف كل 

الظروف.
أنفسنا  لنمنح  بالقول:  ومىض 
البلد  الفرصة، فإننا ال نريد أن يقاد 
اىل الفوىض، وعلينا أن نصلح أخطاء 

املايض التي ورثناها عن اآلخرين.
تضيع  لن  حقوقكم  القول:  وختم 
اعتقال  وتم  مجراه،  يأخذ  والقانون 
باإلعتداء  املتورطني  من  الكثري 

عليكم.

الزوراء/مصطفى فليح:

قيص،  صفوان  االقتصادي،  الخبري  شّخص   

تأثريات رفع الفيدرايل االمريكي اسعار الفائدة 

عىل االقتصاد العراقي، فيما اشار اىل ان قانون 

االمن الطارئ حاول ان يمتص التضخم العاملي 

وتحويله اىل دعم للسوق املحلية .

يف  قيص،  صفوان  االقتصادي،  الخبري  وقال 

االمريكي  ”االقتصاد  ان  لـ“الزوراء“،  حديث 

هو اقوى اقتصاد بالعالم وعملية زيادة اسعار 

الفائدة بـ %75 من النقطة من اجل كبح جماح 

املتحدة االمريكية سيؤدي  الواليات  التضخم يف 

اىل سحب السيولة من السوق باتجاه املصارف، 

وبالتأكيد هذا سيؤدي اىل قلة الحركة االنتاجية 

عىل  وبالتايل  االمريكي،  االقتصاد  مستوى  عىل 

التقليل من  اجل  العاملي من  االقتصاد  مستوى 

مستوى االسعار“.

سيسهم  بالتأكيد  املوضوع  ”هذا  ان  واضاف 

ان  اساس  عىل  النفط  برميل  سعر  بتقليل 

الفرتة  هذه  خالل  سينكمش  العاملي  االقتصاد 

السيطرة  املتحدة يف  الواليات  لم تنجح  إذا  لكن 

عىل االسعار سريتد سعر النفط اىل اضعاف ما 

هو عليه حاليا“. 

بسبب  ارتفع  التضخم  ”مستوى  ان  اىل  واشار 

الروسية  الحرب  وبسبب  كورونا  جائحة 

االوكرانية، كذلك نقص امدادات الطاقة بسبب 

”الفيدرايل  ان  اىل  الفتا  روسيا“،  عىل  العقوبات 

من  التضخم  عىل  السيطرة  يحاول  االمريكي 

خالل اسعار الفائدة“.

مرتبط  العراقي  ”االقتصاد  ان  الخبري  وبنّي 

باالقتصاد العاملي وبالسلعة الرئيسية التي هي 

يسمح  لن  ورشكاءها  اوبك  اتفاق  لكن  النفط 

ألسعار النفط ان تكون دون 100 دوالر، وكذلك 

من  احتياطيها  تعظيم  تحاول  حاليا  الصني 

ألنها  يوم   800 اىل  يوما   80 من  الخام  النفط 

تحاول ان تستعد للعقوبات االمريكية“.

صغرية  تبدو  قد  مشكالت  ”هناك  ان  واضاف 

تايوان،  مستوى  عىل  تتنامى  قد  لكنها  حاليا 

الخزين  بزيادة  اسرتاتيجي  قرار  ذات  فالصني 

النفط  اسعار  ان  بمعنى  وهذا  االسرتاتيجي، 

ما شهدنا  إذا  الحايل  املستوى  تنخفض عن  لن 

استمرارا يف اسرتاتيجية الصني يف عملية تكوين 

خزين اسرتاتيجي لتدارك االزمات املستقبلية“. 

السلع  اسعار  ارتفاع  عىل  ذلك  تأثري  وعن   

املستوردة، اكد ذلك، وقال: ان ”العراق يستورد 

الخارجي،  العالم  من  احتياجاته  من   90%

وعمليا االسعار قد ارتفعت بمعدالت تقرتب من 

%8، لكن قانون االمن الطارئ حاول ان يمتص 

دعم  اىل  التضخم  هذا  ويحول  العاملي  التضخم 

عاملية  بأسعار  الغذائية  املواد  رشاء  خالل  من 

وضخها لألسواق املحلية بأسعار شبه مجانية 

املحلية  السوق  اىل  التضخم  نقل  عدم  اجل  من 

وذات  الهشة  الطبقات  مستوى  عىل  خاصة 

الدخل املحدود“. 

تتبع  اقتصادية  سياسة  ”هناك  ان  واختتَم 

السوق  العاملي عىل  التضخم  آثار  لتقليل  حاليا 

البعيد  العراقية لكن عىل املدى املتوسط واملدى 

اجل  من  اقتصادي  اصالح  اىل  بحاجة  العراق 

يعتمد  وان  االجمايل،  املحيل  الناتج  تنمية 

طريق  عن  وليس  الداخل  من  االستهالك  عىل 

االسترياد“.

بغداد/ الزوراء:

استيفاء  تأجيل  عالوي،  عيل  املالية،  وزير  اعلن 

الديون املرتتبة بذمة الفالحني واملزارعني للمرصف 

الزراعي، الراغبني بتأجيلها، ملدة عامني.

”بحسب  إنه  صحفي:  ترصيح  يف  عالوي  وقال 

 ، الغذائي  األمن  قانون  من  عرشة  الثالثة  املادة 

الحكومية  الديون  استيفاء  تأجيل  تقرر  فإنه 

الراغبني  واملزارعني  الفالحني  بذمة  املرتتبة 

بتأجيل تسديد القروض ملدة عامني من الذين ال 

تزيد قروضهم عن 400 مليون دينار من قروض 

عموم  يف  الزراعية  واملبادرة  الزراعي  املرصف 

محافظات العراق“.

وأضاف أن ”نص املادة تضمن أيضا عدم تحميل 

هذه الديون اي فوائد خالل مدة التأجيل“.

وصوت مجلس النواب يف وقت سابق عىل قانون 

األمن الغذائي بمبلغ 25 تريليون دينار.

بغداد/ الزوراء:
الغانمي،  عثمان  الداخلية،  وزير  أكد 
ترقية  يف  واملجاملة  الغبن  عدم 

الضباط املستحقني يف جدول تموز.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
ترأس  ”الغانمي  أن  ”الزوراء“: 
ترقية  جدول  ملناقشة  اجتماعاً 
تموز  جدول  يف  املشمولني  الضباط 
وعدد  الوزارة  قادة  بحضور  املقبل، 

من الضباط املعنيني“.
وأضافت أن ”الغانمي استمع إىل عدد 
من املدخالت من قبل القادة والضباط 
للخروج  اإلجتماع  هذا  يف  الحارضين 
املستحقني  الضباط  تضع  بتوصيات 

السياقات  وفق  الصحيح  مكانهم  يف 
القانونية واإلدارية“.

أنه  البيان:  بحسب  الوزير،  وبني 
من  الالزمة  اإلجراءات  ”يتابع 
موضوع  يف  املختصة  الجهات  قبل 
الضباط  منح  عىل  مشدداً  الرتقية“، 
ممن  خاصة  استحقاقهم  املشمولني 
ووضع  عدة،  جداول  عليه  مىض 
هذا  يف  األبطال  الجرحى  الضباط 

الجدول“.
الغبن  ”عدم  عىل  الغانمي  واكد 
الرتقية،  موضوع  يف  واملجاملة 
ومتابعة العمل بشكل مستمر إلنجاز 

هذا امللف املهم“.

بغداد/ الزوراء:
”الجزء  رفع  الرتبية  وزارة  اعلنت 
العربية  اللغة  كتاب  من  الثاني“ 
”املؤلف  اإلعدادي  السادس  للصف 
اإللكرتوني  موقعها  عىل  حديثاً“ 
املنهج  عىل  الطالب  لحصول 

الدرايس يف وقٍت مبكر .
تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 
الرتبية/  وزارة  ان  ”الزوراء“: 
قامت  للمناهج،  العامة  املديرية 

برفع الجزء الثاني من كتاب اللغة 
اإلعدادي  السادس  للصف  العربية 
”العلمي  بفرعيه  حديثاً)   (املؤلف 
االلكرتوني  املوقع  عىل  واألدبي“ 

الخاص باملديرية . 
جاء  االجراء  ان  الوزارة:  وبينت 
بهدف تمكني الطالب من الحصول 
وقٍت  يف  الدراسية  املناهج  عىل 
إجراءات  بدء  مع  تزامناً  مبكر، 

الطباعة الورقية للكتاب .

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة العدل، امس االثنني، إحصائية 
العدول يف بغداد  الكتاب  رسمية بعدد دوائر 
إجراءات  عن  أفصحت  فيما  واملحافظات، 
مراجعة  دون  الوكاالت  إلصدار  جديدة 
الصدور  صحة  إللغاء  وآلية  الدوائر، 

الورقية.
وقال مدير عام دائرة الكتاب العدول، راستي 
يوسف حميد، يف ترصيح صحفي: إن ”عدد 
وكل  العراق  عموم  يف  العدول  الكتاب  دوائر 
االقضية والنواحي، تبلغ 186 دائرة موزعة 
تم  اسبوع  وقبل  واملحافظات،  بغداد  بني 
الغزالية  منطقة  يف  جديدة  دائرة  افتتاح 

ليكون عدد الدوائر 187 دائرة“.
 30 بلغ  بغداد  يف  الدوائر  ”عدد  أن  وأوضح 
واغلب  عدة،  مناطق  عىل  موزعة  دائرة 
الدوائر يكون الدوام فيها صباحيا ومسائيا 
ممن  املواطن  كاهل  عن  التخفيف  بغية 
الدوام  خالل  الدائرة  مراجعة  يستطيع  ال 
الصباحي  ”الدوام  أن  مبينا  الصباحي“، 
الساعة  من  يكون  العدول  كتاب  دوائر  يف 
والدوام  ظهراً   2 الساعة  ولغاية  صباحاً   8

املسائي من الساعة 3 ولغاية 7 مساًء“.
التي تواجه عمل دائرة  التحديات  أبرز  وعن 
يتم  الدوائر  ابنية  ”اغلب  أن  أوضح  العدل، 
اىل  االسباب  عازياً  ايجار“،  بصفة  اشغالها 
وزارة  عن  االعىل  القضاء  مجلس  ”انفصال 
العدل، وضم جميع االبنية اليه، مما اضطر 
وزارة العدل للجوء اىل ايجار االبنية من اجل 
احداث  وتفادي  للمواطنني  الخدمات  تقديم 

خلل يف العمل“.
مع  مستمراً  تعاوناً  ”هناك  أن  وأوضح، 

واالقضية  املحافظات  يف  املحلية  االدارات 
والنواحي، بهدف تخصيص بنايات حكومية 
ُحلت،  التي  املحلية  املجالس  منها  للدوائر، 
لدوائر  منها  كبري  جزء  تخصيص  تم  حيث 
وبعض  واسط  محافظة  يف  خاصة  العدل، 
واملدحتية  واملوفقية  الطارمية  مثل  املناطق 

والكوت وغريها“.
عىل  للقضاء  جادة  ”املساعي  أن  وأضاف، 
العمل  وتسهيل  املعامالت  انجاز  يف  الروتني 
التطور  واستثمار  واالجراءات  باملخاطبات 
نماذج  ”هناك  أن  مبينا  االلكرتوني“، 
عىل  تحتوي  والتصديق  للتنظيم  معتمدة 
للتزوير  قابلة  غري  قوية  امنية  مواصفات 
الخاصة  والوكاالت  العامة  الوكاالت  ومنها 

واستمارات تسجيل الرشكات“.
عدول  كتاب  فيها  دوائر  ”هنالك  أن  وتابع، 
العاملة  الوكاالت  عىل  للتصديق  مخولني 
خارجة العراق، وتواقيعهم موجودة يف وزارة 
الخارجية منها كاتب عدل الصالحية وكذلك 
من  وغريها  وتكريت  واملوصل  النجف  يف 
قانون  ”بحسب  بأنه  منوها  املحافظات“، 
كتاب العدول، فإن الوكالة بكل اصنافها ال 
احد  موت  او  العزل  اما  بحالتني  اال  تسقط 

طريف الوكالة (املوكل او الوكيل)“.
ولفت إىل أن ”دائرة الكتاب العدول وبتوجيه 
وزارة  مع  بالتعاقد  قامت  العدل،  وزير  من 
كتاب  دوائر  اتمتة  بغية  واملعادن  الصناعة 
العدول وتحويلها اىل الكرتونية“، مؤكدا أنه 
يف  تجريبي  بشكل  موقعني  تأهيل  ”سيتم 
اشهر   3 خالل  والشعب  املقدسة  الكاظمية 
فيها  الربنامج  تشغيل  اجل  من  املقبلة، 

استعداداً لتحويلها الكرتونية“.

يمكن  النظام  تجريب  ”بعد  واستطرد: 
االستمارة  وملء  الوكالة  اصدار  للمواطن 
الكرتوني  بشكل  املطلوبة  الوثائق  ورفع 
عرب االنرتنت وهو يف منزله، وبعدها يتوجه 
الخاص  الباركود  لتسلم  العدل  دائرة  اىل 
بالوكالة املطلوبة وتسلمها، فضال عن ربط 
والتسجيل  الرضيبة  دائرة  مع  سنرت  داتا 

العقاري لغرض اصدار صحة صدور“.
ملجلس  العامة  ”األمانة  أن  حميد  وأكد 
جهاز   111 العدل  لوزارة  قدمت  الوزراء 
من  للتأكد  امللحقات،  مع  متطور  حاسوب 
صحة صدور الوثائق، وال حاجة للمواطنني 
وإنما  الورقي  الصدور  بصحة  بالقيام 
هاتف  يف  يحفظ  الباركود  عىل  االعتماد 
صحة  طلب  من  التخلص  وبالتايل  املواطن 
الصدور بكتاب رسي مما يؤدي اىل اختصار 

الجهد والنفقات“.
أن  بني:  والوزارة،  القضاء  ارتباط  وعن 
االعىل  القضاء  مجلس  بني  وثيق  ”االتصال 
يتم من خالل مالكات  العدل، حيث  ووزارة 
يتم  مزورة  واوراق  وكاالت  ضبط  الوزارة 
مع  واحالتها  الدوائر  خارج  تنظيمها 

املتهمني اىل القضاء األعىل“. 
وذكر مدير عام دائرة كاتب العدول أن ”هناك 
دورات مستمرة، وحالياً هناك دورة يف معهد 
من  موظفاً   31 فيها  شارك  االعىل  القضاء 
مختلف انحاء العراق، ومدة الدورة 3 اشهر، 
بواقع شهرين نظري وشهر عميل، وبعدها 
العميل  للتطبيق  الدوائر  عىل  توزيعهم  يتم 
ومن ثم الخضوع اىل امتحان يف املعهد وبعد 
ككتاب  الدوائر  عىل  توزيعهم  يتم  التخرج 

عدول بحسب االحتياج“.

بغداد/ الزوراء:
اثرية  قطع  ضبط  من  االثنني،  امس  الوطني،  األمن  جهاز  مفارز  تمكنت 

ومخطوطات نادرة يف ثالث محافظات.
الوطني  األمن  ”مفارز  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الجهاز  اعالم  وذكر 
تمكنت من اإليقاع بشخصني يعمالن يف تجارة اآلثار، األول يف جانب الرصافة 
جانب  يف  والثاني  فرعونية،  تماثيل  شكل  عىل  أثرية  قطع  خمس  بحوزته 

الكرخ بحوزته قطعة ذهبية نادرة“.
املشبوهة  تحركاتهما  عن  االستخبارية  املعلومات  توافر  ”بعد  انه  واضاف 
عن  أسفر  لهما  محكم  كمني  نصب  تم  القضائية،  املوافقات  واستحصال 

إلقاء القبض عليهما باملجرم املشهود“.
وتابع ان ”مفارز الجهاز يف محافظة املثنى تمكنت ايضا من إلقاء القبض 
بحوزتهما  وُضبطت  اآلثار  بتهريب  يقومان  آخرين  إثنني  متهمني  عىل 
مخطوطتان نادرتان للتوراة واإلنجيل مذهبة ومرصعة باألحجار الكريمة“، 
إلقاء القبض عىل متهمني إثنني يف محافظة  مبينا ان ”املفارز تمكنت من 

البرصة وبحوزتهما مخطوطة أثرية قديمة مكتوبة بالذهب الخالص“.
التي  األسلحة  إىل  باإلضافة  األثرية  القطع  جميع  مصادرة  ”تم  انه  واكد 
ضبطت مع املتهمني واحالتهم جميعاً مع املضبوطات إىل الجهات القضائية 

املختصة لينالوا جزاءهم العادل“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة، امس االثنني، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 
اصابة جديدة وحالة وفاة يف   515 اكدت تسجيل  فيما  العراق،  يف  املستجد 
ان عدد  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  الوزارة يف  225 حالة.وذكرت  بغداد وشفاء 
الكلية:  الفحوصات  ليصبح عدد   ،6317 امس:  ليوم  املختربية  الفحوصات 
18691060، مبينة انه تم تسجيل 515 اصابة جديدة وحالة وفاة يف بغداد 
 2304557 الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   225 وشفاء 
2332692، اما عدد الحاالت  (%98.8)، بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 
التي تحت العالج: 2906، يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 
9، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 25229، الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: 

14420، ليصبح عدد امللقحني الكيل: 10797872.
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باريس/ متابعة الزوراء:

ُمنـي االئتالف الحاكـم ”معا“ بزعامة 

إيمانويـل ماكرون بنكسـة  الرئيـس 

سياسـية وفق نتائـج الـدورة الثانية 

مـن االنتخابـات الترشيعية -حسـب 

تقديـرات ملعاهد اسـتطالعات الرأي، 

يف  الفرنـيس  الرئيـس  تحالـف  وحـّل 

الصـدارة لكنه خـرس األغلبية املطلقة 

الجمعيـة  يف  بهـا  يتمتـع  كان  التـي 

الوطنية، فلم يبق أمام تحالف ماكرون 

إال خيـاران وهمـا إما أن يـربم اتفاًقا 

مع أحـزاب أخرى عىل غرار االتفاقات 

الحكوميـة يف أملانيـا، أو أن يتفـاوض 

عىل كّل نّص يريد تمريره.

وأفـرزت نتائـج الـدورة الثانيـة مـن 

االنتخابات الترشيعية الفرنسـية التي 

جـرت األحـد تحقيق حـزب ”التجمع 

الوطنـي“ اليمينـي املتطـرف بزعامة 

ماريـن لوبـان انتصـارا تاريخيـا بعد 

حصولـه عـىل 89 مقعـدا يف الجمعية 

التقديرات  املقبلـة، حسـب  الوطنيـة 

األوليـة. وهـي نتيجـة لـم يسـبق أن 

حققهـا هـذا الحزب منذ تأسيسـه يف 

مطلع سبعينيات القرن املايض.

مـن  الثانيـة  الـدورة  أفـرزت  كمـا 

االنتخابـات مفاجـآت أخـرى، أولهـا 

”معـا“  الرئـايس  االئتـالف  تراجـع 

الذي يقـوده حزب الرئيـس إيمانويل 

ماكرون، إذ فاز بـ 230 مقعدا ليخرس 

بذلك األغلبية املطلقة التي كان يتمتع 

بها خالل الوالية الرئاسـية األوىل التي 

امتدت من 2017 لغاية 2022.

يف  فتتمثـل  الثالثـة،  املفاجـأة  أمـا 

البيئـي  الشـعبي  ”االتحـاد  تحقيـق 

واالجتماعي الجديـد“ الذي يضم عدة 

أحزاب مـن اليسـار وأقىص اليسـار، 

كحركة ”فرنسـا األبيـة“ بقيادة جان 

لـوك ميلنشـون، والحزب االشـرتاكي 

والحزب الشـيوعي وحزب البيئة، عىل 

149 مقعدا، ليصبح بالتايل أبرز قطب 

معارض للرئيس ماكـرون. فيما جاء 

يف  اليمينـي  ”الجمهوريـون“  حـزب 

املرتبـة الرابعة بــ 76 مقعدا ليواصل 

تراجعه يف الساحة السياسة الفرنسية 

ويفقد بشـكل تدريجي الشعبية التي 

كان يتمتع بها يف السابق.

عملًيـا، أمام تحالـف ماكرون خياران 

وهمـا إما أن يـربم اتفاًقا مـع أحزاب 

أخرى عىل غـرار االتفاقات الحكومية 

يف أملانيـا، أو أن يتفاوض عىل كّل نّص 

يريـد تمريـره. لكـن كلّمـا كان عـدد 

النواب الناقصـني لبلوغ األغلبية أكرب، 

كلّما كانت املسألة أكثر صعوبة.

والشـخصيات  للـوزراء  بالنسـبة 

السياسية التي شاركت يف االنتخابات 

الترشيعيـة، فهنـاك ثـالث وزيرات يف 

حكومة إليزابيث بورن سيغادرن دون 

شك الحكومة بعدما انهزمن يف الدورة 

الثانيـة. وهـن بريجيـت بورغينيـون 

وزيرة الصحة وجوسـتني بينان كاتبة 

الدولـة املكلفـة بالبحـار وأميـيل دو 

منشـالن وزيـرة التحـول البيئي. كما 

انهزم رئيس الجمعية الوطنية ريشار 

فـريان واملقرب من إيمانويل ماكرون، 

وكريسـتوف كاسـتنري رئيـس الكتلة 

الربملانيـة للتحالـف الرئـايس يف نفس 

الجمعية ووزير الداخلية السابق.

وبهـذه النتائج غـري النهائيـة، يكون 

املشـهد السـيايس الفرنـيس قـد تغري 

بشـكل عميـق ومقلق أيضا بالنسـبة 

لبعض املحللـني، والذين يخشـون أن 

تسـود يف السـنوات الخمسـة املقبلـة 

حالة من عدم االسـتقرار السيايس يف 

فرنسا.

حيث مني الرئيـس إيمانويل ماكرون 

بنكسة سياسية مع خسارته الغالبية 

مـا  الوطنيـة،  الجمعيـة  يف  املطلقـة 

سيعقد قدرته عىل الحكم إثر انتخابات 

حقق فيهـا اليمني املتطرف واليسـار 

اخرتاقا كبريا.

ويتعني عىل ماكرون الذي أعيد انتخابه 

يف نيسـان/أبريل املايض لوالية ثانية، 

أن يجـد تحالفـات لتنفيـذ برنامجـه 

اإلصالحي عىل مدى السنوات الخمس 

املقبلة.

وكانـت ماريـن لوبان زعيمـة اليمني 

األوىل  السياسـة  املسـؤولة  املتطـرف 

التـي علقت عىل نتائج الـدورة الثانية 

مـن االنتخابـات الترشيعيـة، وأعلنت 

فرحتها وسـعادتها بفوز حزبها بعدد 

قيايس مـن املقاعد. وقالـت لوبان إن 

”الشـعب الفرنيس قال كلمته وتجاوز 

جميـع العقبات. لقد قرر إرسـال عدد 

كبـري مـن النـواب إىل الجمعيـة التي 

أصبحـت وطنيـة. إنـه فـوز تاريخي 

بالنسـبة لنا ولم يسبق أن حصلنا عىل 

مثل هذه النتيجة“.

أضافـت لوبـان التـي حافظـت عـىل 

مقعدها يف الجمعيـة الوطنية: ”اليوم 

أصبح ماكرون رئيسا يتمتع باألقلية. 

علينا أن نسـتمر يف تغيـري الجغرافية 

السياسـية الفرنسـية وتشـكيل كتلة 

برملانية قوية تدافع عن حقوق الشعب 

واملستضعفني“.

وتابعـت: ”سـنكون معارضـة بناءة 

ولن ندافع سـوى عىل مصلحة فرنسا 

والفرنسـيني“، معـربة عـن فرحتهـا 

بوصول ”نخبة جديـدة من الربملانيني 

الذين سـيتناوبون عـىل الحكم عندما 

ينتهي عهـد ماكرون“. وأنهت: ”أدعو 

إىل االلتحاق  الفرنسيني والفرنسـيات 

بنـا ألننـا نناضل من أجلهـم ولصالح 

أوالدنا ولصالح فرنسا“.

وقد وصف رئيـس ”التجمع الوطني“ 

بالوكالـة جوزيف بارديـال فوز حزبه 

بأنه ”تسونامي“ مشريا أن للمرة األوىل 

”الشعب الفرنيس سيدخل إىل الجمعية 

الوطنيـة“ واعدا بأن الحـزب اليميني 

املتطـرف سـيكون حزبـا ”معارضا“ 

وليس ”عكازة“ ملاكرون.

فيما اعتربت رئيسة الوزراء الفرنسية 

إليزابيـث بـورن أن النتيجـة تشـكل 

”خطرا“ عـىل البالد يف ضوء التحديات 

التي يتعني علينا مواجهتها“.

وقالـت بـورن يف ترصيح لإلعـالم إن 

حكومتها سـتتواصل اآلن مع رشكاء 

محتملني سعيا لحشد أغلبية تدعمها. 

وأضافـت: ”سـنعمل ابتداء مـن الغد 

أغلبيـة لضمـان  مـن أجـل تشـكيل 

االسـتقرار لبلدنا وتنفيـذ اإلصالحات 

الالزمة“. وتجدر اإلشـارة إىل أن بورن 

فازت نفسها يف سباقها للحصول عىل 

مقعد يف الجمعية الوطنية عن منطقة 

كالفادوس بشـمال البالد حيث تغلبت 

يف الـدورة الثانية عىل منافس من تيار 

اليسار.

أما جان لوك ميلنشون، زعيم ”االتحاد 

الشـعبي البيئي واالجتماعي الجديد“ 

فلم يخـف فرحتـه إزاء النتائـج التي 

حصـل عليهـا التحالف الذي تأسـس 

بعـد االنتخابـات الرئاسـية. واعتـرب 

ميلنشون أن خسـارة ائتالف ماكرون 

الغالبية املطلقـة يف الجمعية الوطنية 

هـو ”قبـل كل يشء فشـل انتخابي“ 

للرئيس الفرنيس.

وقال ميلنشون ”إنه وضع غري متوقع 

بالكامـل وغـري مسـبوق تمامـا. إن 

هزيمـة الحزب الرئـايس كاملة وليس 

هناك أي غالبية“.

وأضـاف: ”لقـد حققنـا الهـدف الذي 

سطرناه أال وهو إسـقاط الرجل الذي 

أراد أن يحكم فرنسا بمفرده“، منوها 

بـأن ”عالم ماكرون قد فشـل فشـال 

ذريعـا“، داعيـا الفرنسـيني إىل عـدم 

”التشـكيك يف قوتهـم“ ألن ”فرنسـا 

مفهـوم سـيايس، فحتـى إن قاطعت 

االنتخابـات بقوة، يجب االسـتماع إىل 

ما يقوله الشعب“.

اليسـار  مـن  األحـزاب،  كل  وأكـدت 

إىل اليمـني املتطـّرف، أنهـا سـتتحّمل 

”مسؤوليتها“، ملمحًة إىل أنها لن تقف 

يف صفـوف املعارضة بشـكل منهجي 

لعرقلة الحكومة فقط، إنما سـتكون 

منفتحًة عىل التفاوض.

لكّن بعـض األصـوات دعـت إىل إبرام 

اتفـاق لتشـكيل حكومـة، عـىل غرار 

النائب اليميني السابق جان-فرانسوا 

كوبيه الذي أكد أن ”اتفاًقا حكومًيا بني 

ماكرون والجمهوريني سيكون حيوًيا 

يف مواجهـة صعـود املتطرّفني“. ومن 

شـأن تكّتل مؤلّـف من نـّواب تحالف 

”مًعا!“ وحـزب ”الجمهوريون“ بلوغ 

األغلبية املطلقة.

ويضـع هـذا املشـهد الربملـان يف قلب 

اللعبة السياسـية يف فرنسا، يف سابقة 

يف ظّل الجمهورية الخامسـة، النظام 

الذي وضعه الجنرال ديغول عام 1958 

بالتحديـد لتجّنـب عدم االسـتقرار يف 

النظـام الربملانـي الذي كان سـائًدا يف 

ظّل الجمهورية الرابعة.

بغداد/ الزوراء:
بعث نقيـب الصحفيني العراقيـني رئيس اتحاد 
الصحفيني العـرب، مؤيد الالمـي، تهنئة وباقة 
ورد اىل قناة زاكروس بمناسـبة تدشـني مقرها 

الجديد.
وقدمت السيدتان سناء النقاش وزهرة الجبوري، 
نيابـة عن نقيـب الصحفيـني العراقيـني، باقة 
ورد اىل مديـرة القناة السـيدة هيفاء الحسـيني 
واملباركة لتدشـني املقر الجديد وافتتاحه والذي 

يعد رصحا كبريا مميزا للقنوات العراقية.
مـن جهتها، اعربـت مديرة القناة عن شـكرها 
لنقيب الصحفيـني العراقيني عىل هـذه املبادرة 

الجميلة.
مؤكـدة: ان القنـاة بـكل اقسـامها وقاعاتهـا 
واسـتديوهاتها بخدمة نقابة الصحفيني ويف اي 

وقت ويف كل املناسبات.
فيمـا تم تقديـم باقة اخرى باسـم الصحفيات 
العراقيـات للسـيدة املثابـرة هيفاء الحسـيني 
خاصة ان نسـبة كبـرية من العاملـني يف القناة 
هن مـن العنرص النسـوي املثابـرات يف عملهن 
ويقدمن برامج واعمـاال مميزة حازت عىل ثناء 

جمهور املشاهدين.
وتم خـالل الزيـارة اللقـاء بعدد منهـن واملالك 

العامل يف كل االقسام.

القاهرة/متابعة الزوراء:
وصـل ويل العهد السـعودي األمـري محمد بن 
سـلمان اىل مرص، امس االثنني، ضمن جولة 

يف املنطقة، تشمل أيضا األردن وتركيا.
والتقى الرئيس املرصي عبدالفتاح السـييس 
األمـري محمد بن سـلمان لبحـث العديد من 
القضايـا، من بينها تأثري الحـرب يف أوكرانيا 
عـىل املنطقة واالسـتعدادات لزيـارة الرئيس 
األمريكي جو بايـدن لعقد قمة مع قادة دول 
مجلـس التعـاون الخليجي ومـرص واألردن 

والعراق.
وتبـدو العالقة بني مرص والسـعودية مقبلة 
عـىل تحوالت تخرجها من نطاق فرض عليها 
تعاونـا وتنسـيقا حذرين يف مناقشـة بعض 
القضايـا اإلقليمية، عىل عكـس ما يحدث يف 
الشق الثنائي الذي حافظ عىل قدر من الدفء 
مّكن من تجاوز مطبات أزمتي اليمن وسوريا 
واستيعاب حقيقة املوقف املرصي من إيران.

ومن املتوقع أن تكون القمة -التي من املنتظر 
عقدهـا يف منتصف يوليو املقبـل بالرياض- 
فاصلـة يف موقفـي القاهـرة والريـاض من 
القضايا التي سيطرحها بايدن الذي سيلتقي 
يف هـذه القمـة ألول مـرة بـكل مـن الرئيس 

العهـد  وويل  السـييس  عبدالفتـاح  املـرصي 
السعودي األمري محمد بن سلمان.

وجـاءت إشـارات بايـدن متضاربـة حيـال 
الرئيس السـييس واألمري محمد بن سـلمان؛ 
ففـي الوقت الـذي يثمـن فيه األهميـة التي 
تنطـوي عليهـا العالقـات مـع بلديهمـا ال 
يـرتدد يف اإليحـاء بأنه لـم يغـري موقفه من 
الحريـات وحقـوق اإلنسـان يف كل من مرص 

والسعودية.
وقالـت مصـادر عربيـة إن لقـاء ويل العهـد 
السـعودي بالسـييس يسـتهدف دخول قمة 
الرياض بأجندة مشرتكة لتقوية موقفيهما، 
وعدم السماح لبايدن بإمالء رشوطه يف إطار 
تحديد شـكل العالقـة مع روسـيا، وطريقة 
التعامـل مع تداعيـات األزمـة األوكرانية، أو 
مـا تعلق بالحديث عـن أن هناك نمطا جديدا 

للتعاون اإلقليمي يضم إرسائيل.
وأشـارت املصـادر إىل وجود توافـق كبري بني 
القيادتـني يف امللفـني، ألن كليهمـا يريـد أن 
يسـتثمر األجـواء الراهنـة إلعـادة صياغـة 
منظومة العالقات مع واشـنطن، والتي بدت 
مرتبكة يف الفرتة املاضية ومثلت ضغطا كبريا 

عليهما يف لحظات معينة.

الزوراء/ خاص:
شـكا مواطنـون مـن االرتفـاع 
الكبـري بسـعر امبـري املولـدات 
االهلية، حيث وصـل اىل 25 الف 
دينـار للخـط الذهبـي يف بعض 
احيـاء العاصمـة بغـداد، فيمـا 
عـزى اصحاب املولـدات االهلية 
رفـع اجور تجهيـز الكهرباء اىل 
زيادة اسعار زيت الغاز ( الكاز) 

تجاريا.
ان  ”الـزوراء“:  مراسـل  وقـال 
هنـاك تذمرا كبـريا ألهايل بعض 
مناطـق العاصمـة كالعامريـة 
والكاظمية  والكـرادة  واملنصور 
امبـري  سـعر  ارتفـاع  نتيجـة 
املولدات االهلية اىل 25 الف دينار 
يف ظل الصيف الالهب واالنقطاع 
الوطنيـة  للمنظومـة  املسـتمر 
الكهربائيـة،  الطاقـة  لشـبكة 
محافظـة  تحديـد  مـن  برغـم 
بغـداد تسـعرية االمبري لـشـهر 
حزيران للتشـغيل (العادي) من 
السـاعة 12 ظهراً حتى الساعة 
1 ليـًال سـتكون (7000) ألـف 
دينار، وبالتناوب مـع الكهرباء 
الوطنيـة، بينمـا سـعر االمبـري 
دينـاراً   (12000) سـيكون 
الذهبي (24)  للتشغيل  بالنسبة 
سـاعة وبالتناوب مع الكهرباء 
الوطنية، إال ان اصحاب املولدات 

االهلية لم يلتزموا بذلك.
من جانبـه، قال احـد املواطنني 
الذي يسكن يف منطقة املنصور: 
انه مع ارتفاع درجـات الحرارة 
(الكهربـاء  ترتاجـع  بـدأت 
الوطنية)، وهـذا ما اعتدنا عليه 
يف كل موسم صيف من كل عام، 
ويف املقابل هناك جشع واستغالل 
من قبل اصحاب املولدات االهلية 
برفع سعر االمبري كيفما يشاؤوا 
وحسب رغباتهم من دون رقيب 

او حسيب.
 6 بــ  مشـرتك  انـه  واضـاف: 
امبـريات مـن املولـد االهـيل يف 
منطقتـه حيث يدفـع 150 الف 
دينـار شـهريا اىل املولـد االهيل، 
الشـهري ال  ان دخلـه  يف حـني 
يتجاوز الـ 500 الف دينار كونه 
متقاعـدا. متسـائال كيف يمكن 
للفقـري والـذي ليـس لديه دخل 
ثابت تأمني مبالغ اجور املولدات 
االهليـة يف ظل الغـالء الفاحش 

بجميع االسعار يف االسواق.
مـن جانبـه، ذكر احـد اصحاب 
منطقـة  يف  االهليـة  املولـدات 
ارتفاعـا  الكاظميـة: ان هنـاك 
كبـريا ومفاجئـا بأسـعار زيت 
الغـاز تجاريا، وهـذا ما انعكس 
يف  الواحـد  االمبـري  عـىل سـعر 
املولـدات االهليـة. الفتـا اىل: ان 
الكاز املجهز من الدولة غري كاف 
لسـد ماتحتاجـه مولداتنـا من 
الوقود يف ظل االنقطاع املسـتمر 

للكهرباء الوطنية.
واضاف: انه مـع ارتفاع درجات 
الحرارة السـيما يف الشهر الحايل 
بدأت الكهرباء الوطنية بالرتاجع 
وهـذا ما يزيد عبئـا عىل املولدات 
االهليـة ليـس فقط مـن ناحية 
الرصف الزائد للوقود وانما حتى 
عىل مسـتوى الصيانة والعطالت 
املسـتمرة وغريهـا وهـذه كلها 

تحتاج اىل االموال.
مراعـاة  رضورة  عـىل  وشـدد 
املولـدات  اصحـاب  الحكومـة 
االهليـة من خـالل توفـري الكاز 
بأسـعار مدعومة لكـي ينعكس 
ذلك عىل املواطن من خالل تحديد 

سعر مخفض لالمبري الواحد.
ويف وقـت سـابق، نفـت رشكـة 
توزيـع املنتجـات النفطيـة أيـة 
زيادة جديدة يف أسعار غاز الوقود 
(الكاز) للمولدات السكنية، وذلك 
ردا عـىل تقاريـر صحفيـة حول 

زيادة اسعار املنتجات النفطية.

وأكـدت الرشكة يف بيـان اإلبقاء 
عىل اسـعارها (أي الـكاز) لهذه 
الرشيحـة التـي تقـدم خدماتها 

املبارشة للمواطنني.
واسـتطرد البيان بالقـول: قرار 
زيـادة اسـعار وقود زيـت الغاز 
اىل  املجهـز  االسـود“  ”النفـط 
مصانع ومعامل االسفلت اليعني 
الغـاء الدعـم الحكومـي عنها ، 
بل االبقاء عىل نسـبة دعم يفوق 
االسـعار  مـع   (  70 % ) نسـبة 

الجديدة  .
كما أشـار اىل ان السـعر الجديد 
املجهز من النفط االسـود ملعامل 
االسـفلت ال يشكل سـوى نسبة 
( % 30 ) من سعر الطن الواحد يف 
االسواق العاملية ، بحسب النرشة 

املعتمدة.
وقالت الرشكة ايضا: ان املتغريات 
السـعرية يف سوق النفط العاملية 
الحكومي  النفطي  القطاع  تدفع 
اىل معادلة االسـعار بـني الداخل 

عمليـات  مـن  للحـد  والخـارج 
التهريب.

مـن جهتهـا، حـددت محافظة 
بغـداد، يف وقـت سـابق، الحصة 
الوقوديـة للمولدات خالل شـهر 
حزيـران الجاري، بعد التنسـيق 
املنتجـات  توزيـع  رشكـة  مـع 

النفطية.  
وقـال معـاون محافـظ بغـداد 
عبيـد  قيـس  الطاقـة  لشـؤون 
الكالبي، يف بيـان: إنه ”تم تحديد 
الحكوميـة  املولـدات  حصـة 
واالهلية من الكاز لشهر حزيران 
الجـاري ”السـادس“، بـ 20 لرت  
لـكل واحد (kva) ملن يمتلك دفرت 
وقودي. مشـريا اىل انه تم اضافة 
( 3 ) لـرتات كحصـة اختياريـة 
 ،( KVA  ) من الـكاز لكل واحـد
ألصحاب املولدات الراغبني بزيادة 
حصتهـم، ويف حالـة احتياجهم 
يمكـن  والتـي  الحصـة،  لهـذه 
تسـلمها من معامل االسفلت اىل 
املنتجات  حددتها رشكة توزيـع 
النفطيـة – هيأة توزيـع بغداد، 

وحسب الرقعة الجغرافية“.
ودعـا الكالبي اصحـاب املولدات 
املتسـلمني حصصهـم الوقودية 
يف شـهر حزيـران اىل ”مراجعـة 
رشكة توزيـع املنتجات النفطية 
يف بغداد، لتسـلم الحصة املتبقية 
والبالغة ( 3 ) لرتات عن كل واحد 
( KVA)، بعـد إكمـال االجراءات 

القانونية بهذا السياق“.
وشـدد معـاون محافـظ بغـداد 
لشـؤون الطاقة، عـىل ”رضورة 
متابعـة عمـل املولـدات من قبل 
االداريـة، ومحاسـبة  الوحـدات 
املقرصين، السيما بعد التسهيالت 
توزيـع  رشكـة  منحتهـا  التـي 
بغـداد،  يف  النفطيـة  املنتجـات 

بشأن الحصص الوقودية“.
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بريوت/ الزوراء:

لبنـان،  العامـة يف  الصحـة  أعلنـت وزارة 

يف  القـردة  بجـدري  إصابـة  أول  تسـجيل 

البالد.

وقالت وزارة الصحـة اللبنانية يف بيان لها: 

ان ”الحالـة وافـدة من الخـارج وهي تتبع 

حاليا العـزل املنزيل، ووضعها مسـتقر من 

الناحية الطبية..كما تتابـع الوزارة تحديد 

ومتابعة املخالطني املقربني“.

وأوضحـت الـوزارة قائلة: ”مـرض جدري 

القدرة ينتج من فريوس ينتقل اىل االنسان، 

إمـا من الحيوان إىل االنسـان عرب االحتكاك 

مع حيوانات مصابة (القوارض أو القردة) 

يف البلدان املستوطن فيها الفريوس يف الدول 

اإلفريقيـة بجنـوب الصحـراء ( نيجرييـا، 

الديموقراطيـة  الكونغـو  وجمهوريـة 

وكينشاسا، والكامرون وجمهورية اإريقيا 

الوسـطى...)، أو مـن إنسـان إىل إنسـان 

عـرب التالمس املبـارش مع اآلفـات الجلدية 

والـرذاذ، والعالقـات الجنسـية أو بطريقة 

غـري مبارشة عـرب األدوات امللوثة ال سـيما 

مالءات األرسة“. 

 ودعـت املواطنني إىل التزام املسـافة اآلمنة 

مع األشـخاص املصابني وعدم مشاركتهم 

أغراضهم الخاصة.

كما طالبت بعدم االحتكاك مع الحيوانات يف 

الدول االتي يسـتوطن فيها املرض، وتجنب 

تناول لحوم الحيوانات الربية.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
تـرأس رئيس هيئة النزاهـة االتحاديَّة، عالء جواد 
السـاعدي، وفد العراق بمؤتمر الـدول األطراف يف 
االتفاقيَّـة الدوليَّة ملُكافحة الفسـاد؛ السـتعراض 
التنفيذ يف دورته الثالثة عرشة املنعقدة يف العاصمة 
النمسـاويَّة فيينـا للمـدة مـن ١٣ – ١٧ حزيـران 
د رئيس الهيئة يف بيان ورد «الزوراء»،  الجاري. وأكَّ
ملُتطلبـات  العــراق  جـمهـوريَّــة  «اسـتجابة 
االنضمام التفـاقـيَّـة األمم املتحدة منذ انضمامه 
إليهـا عـام ٢٠٠٧»، الفتاً إىل أنَّ «العراق اسـتجاب 
لكثرٍي مـن ُمتطلَّبات االنضمام مـن تأليف هيئات 
ُمكافحة الفسـاد وسن قوانني تتصدَّى لهذه اآلفة 
ووضع سياسـاٍت بناءٍة لذلك، فضالً عن الوسـائل 
«تأليـف  السـاعدي،  الزجريَّة».وتابـع  الردعيَّـة 
فـرٍق عـدَّة للخـرباء الحكوميِّني؛ من أجـل القيام 
ـت عليها االتفاقيَّة،  بعمليَّة االسـتعراض التي نصَّ
وكان آخرهـا فريق الخرباء املُؤلَّـف بموجب األمر 
الـوزاريِّ (ق.ت/٩٣٤/١٤/١٠ يف ٢٠٢٢/٢/١٧)، 
وتـمَّ االنتهاء من الـدورة األوىل املُتعلِّقة بالفصلني 
تزويـد  وتـمَّ  االتفاقيَّـة  مـن  والرابـع)  (الثالـث 
ـص التنفيـذيِّ لالسـتجابة»، ُمبيِّناً  العـراق باملُلخَّ
أنَّ «جمهــوريَّـة العـــراق ماضيـة بالتزاماتها 
بخصــوص الـفصلـني (الثاني والخامس)، إذ تمَّ 
إرسـال اإلجابات النهائيَّة إىل األمم املُتَّحـدة، وقـد 
وردت مالحـظـات دولــة الكامـيــرون عليـها، 
و» نحـن بانتظـار إجابة (جـزر نيـوي) وتحديد 
موعد االستعـراض القطري»، فيما تزال املتابعات 
ُمسـتمرًة بصـدد ذلـك. كمـا تـمَّ تقييـم إجابات 
الـدول األقـران يف االتفاقيَّــة وإرسـالها إىل األمم 
املُتَّحـدة، حيث أنجز فريق الخـرباء تقييم إجابات 
الـدول األقـران (كنـدا وجـزر سـليمان وميانمار 
ومنتنغرو)».ونـوَّه بتعـاون السـلطات الثالث يف 
العراق يف ميدان ُمكافحة الفساد»، الفتاً إىل أنَّ «من 
أجىل صور التعاون بني تلك السلطات سن السلطة 
الترشيعيَّـة عدَّة قوانني ُتمثِّـُل املنظومة القانونيَّة 
املُتصدِّية ملُكافحة الفساد، وكان آخر تلك القوانني 
قانـون هيئة النزاهة والكسـب غري املرشوع الذي 
ـن مـواد وبنـوداً فيهـا جـزاءات وعقوبـات  تضمَّ

ة  وأحكام وإجراءات وقائيَّـة تصبُّ يف تسهيل مهمَّ
األجـهزة الرقابـيَّة يف ُمالحقة الفاسدين وتقليص 
مسـالك الفساد، وتمثل يف الوقت نفسه رادعاً لكل 
من ُتسـوُِّل له نفسـه التفكري بالتجـاوز عىل املال 
العـام، وإقـرار السـلطة التنفيذية االسـرتاتيجيَّة 
لألعـوام  الفسـاد  وُمكافحـة  للنزاهـة  الوطنيَّـة 
زت عىل ثالثة أهداٍف هي:  (٢٠٢١ – ٢٠٢٤) إذ تركَّ
(الردع واملنع، واالسـتباقية، واإلصالح والتطوير)، 
فيما عملت السـلطة القضائية عىل تأليف محاكم 
ٍة بقضايا النزاهة،  جزائيٍَّة ومحاكم تحقيٍق ُمختصَّ
ة بنظر  وتأليف محكمة الجنايات املركزيَّـة املُختصَّ
قضايا الفسـاد التي أُِعْيَد تأليفهـا بموجب البيان 
ـم (٩٦/ق/أ يف ٢٠٢١/١١/٢١).وعـن أبـرز  املُرقَّ
صة خالل مراحل االستعراضات  التحديات املُشـخَّ
القطرّية، نبَّه الساعدي إىل أنها تتمثل بعدم اعتماد 
بعـض الدول األطراف لالتفاقية كأسـاٍس قانونيٍّ 
ملزٍم لغرض تلقي أو االستجابة لطلبات املساعدة 
القانونية خالفاً للمادة (٤٦) من االتفاقية، فيما ال 
تزال العديد من الجهات الرقابيَّة يف الدول األطراف 
ال تعتمـد االتفاقيـة كأسـاٍس لتعزيـز التعـاون 
الدويل خالفاً للمـادة (٦٢) منها التي ألزمت الدول 
األطـراف باتخاذ ما يلـزم من تدابري تسـاعد عىل 

التنفيـذ، ُمنبِّهـاً إىل أنَّ آلية االسـتعراض لم تعالج 
بوضـوح حالـة مـا إذا أرادت الدولة املسـتعرضة 
إجاباتهـا  بتحديـث  االسـتعراض  قيـد  الواقعـة 
املُقدَّمـة يف إطـار تقييم األقـران بعد انتهـاء املَُدد 
املُحدَّدة بموجب الجدول الزمني النموذجي لتقييم 
اإلجابـات امللحق بآلية اسـتعراض التنفيذ الصادر 
ج رئيس هيئة  م (١/٣) وعـرَّ بموجـب القرار املُرقَّ
النزاهة عىل إجراءات العراق الوقائيَّة ملنع الفساد، 
ُموضحـاً أنَّـه تمَّ إصـالح القطـاع املـايل واإلداري 
يف  اإللكرتونيَّـة، ال سـيما  الحوكمـة  باسـتخدام 
قطاعي الرضائب والگمارك وضمان عدم احتكاك 
ـا نتجت عنه زيادة كبرية  ف؛ ممَّ املواطن مع املُوظَّ
يف اإليرادات الحكوميَّة وتجفيف جرائم الرىش، كما 
اْعُتِمَدت اإلجـراءات اإللكرتونيَّة يف إلـزام املُكلَّفني 
بتقديم كشف املصالح املاليَّة من أصحاب املناصب 
وآليـة التحـرِّي والتحقيـق ومقاطعـة املعلومات 
املُقدَّمـة، كلُّ ذلك عرب برنامـٍج إلكرتونيٍّ «حرصنا 
نا  فيه عـىل أمنيَّة ورسيَّـة تداول املعلومـات وتمكَّ
ـٍم لألموال وتضارب  فيه الوصـول إىل حاالت تضخُّ
ـد أنَّ «العـراق يطمـح يف  املصالح».السـاعدي أكَّ
انتهاج الدول الحوكمة اإللكرتونيَّة واألتمتة طريقاً 
يف املسـاعدة لتنفيذ االتفاقيَّة األمميَّة، ال سـيما يف 

تقديم املسـاعدة القانونيَّـة، ُمنوِّهاً بأنَّ ذلك يمنح 
الدول الرسعة والحريَّة يف اسرتداد أصولها املنهوبة 
واستعادة املُدانني، ُمقرتحاً إنشاء بوابٍة إلكرتونيٍَّة 
إلعداد ملفات االسـرتداد الدوليَّـة وإمكانيَّة إعداد 
نـرشاٍت يف ماهيـة األمـوال واألشـخاص املُدانـني 
والـدول املمتنعة وفق إجـراءاٍت أمنيَّـٍة وقضائيٍَّة 
دوليَّـٍة تنبثـق مـن بنـود االتفاقية تـوازن بني ما 
بـني حقوق الدول يف اسـرتداد أموالها والضمانات 
املتعلقة باألشـخاص املُدانني واألسـباب املرشوعة 
التي تعرضها الـدول الحاضنة لألصول املنهوبة يف 

عدم تعاونها.
من جانبه، اسـتعرض املُديـر العام لدائـرة الوقاية 
يف الهيئـة (عـيل قاسـم حمـود) مـا عملـت عليـه 
جمهوريَّـة العـراق ُممثلـة بهيئة النزاهـة يف مجال 
ة،  تعزيـز ثقافة النزاهـة وأخالقيَّات الخدمـة العامَّ
ُمبيِّنـًا أنَّ «هيئـة النزاهة االتحاديَّــة ُممثلة العراق 
يف اتفاقيَّة األمم املُتَّحدة ملُكافحة الفساد عملت عىل 
إطالق عدٍد من األنشطة التثقيفيَّة والتوعويَّة كعقد 
النـدوات وامللتقيـات الحواريَّـة وورش العمل، فيما 
أصـدرت العديد من املجالت والكراسـات التي ُتعَنى 
بنـرش ثقافة وقيـم النزاهة والشـفافية وُمكافحة 
الفسـاد، مشـريا إىل أنَّ «تلك النشاطات واإلصدارات 
سـات  شـملت فئات املجتمـع كافة، بما فيها املؤسَّ
الرتبويَّـة والتعليميـة، ابتـداًء من ريـاض األطفال 
وحتَّى املرحلـة الجامعيَّة، ُمنوِّهاً بإعداد دليٍل قيميٍّ 
للُمعلِّمني وتضمني املناهـج الرتبويَّة قيم ومفاهيم 
النزاهـة، فضالً عـن برامج إعـداد وتقديـم برامج 
ٍة بهيئة  إذاعيَّـٍة وتلفزيونيٍَّة، وإصدار صحيفٍة خاصَّ
النزاهـة، وإجـراء العديد من املسـابقات املدرسـيَّة 
ة واملعارض الفنيَّة واملرسحيَّات  كالنرشات املدرسـيَّ
والقصائد الشـعريَّة».بدوره، أشـاد رئيـس الدورة 
الثالثة عرشة الستعراض آلية التنفيذ بكلمة العراق 
واملُداخـالت التي أدىل بها رئيس الوفد العراقي (عالء 
جواد السـاعدي) ومـا جاء فيها مـن مقرتحاٍت، ال 
سيما مقرتح إنشـاء بوابٍة إلكرتونيٍَّة إلعداد ملفات 
االسـرتداد الدوليَّة، والدعـوة إىل تأليف تكتٍل ضاغٍط 
عىل الـدول املُمتنعة عـن تقديم املُسـاعدة يف مجال 

اسرتداد املدانني واألصول املُهرَّبة.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة الحمايـة االجتماعيـة، 
مسـتفيدي  شـمول  االثنـني،  امـس 
اإلعانة االجتماعيـة ببعض الخدمات 

املجانية.
وقالـت رئيـس هيئـة الحمايـة هدى 
سـجاد يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» إنَّ 
«الرشكـة العامليـة للبطاقـة الذكيـة 
(كـي كارد) وافقت بجعـل الخدمات 
الخاصـة  (اإللغاء،الدمج،التعديـل) 

بالبطاقة الذكية مجانية».
وأضافت أنَّ «الرشكة حددت استيفاء 
الرسـوم عىل حالتـني فقـط (إصدار 
البطاقـة، والبدل التألـف أو الضائع) 

وبمبلغ (١٠) آالف دينار الغري».
وتابعت أنَّ «كلَّ حركة انتقال للبطاقة 
تتم بمبلـغ (١٠) آالف دينـار، مبينًة، 
الحمايـة  مسـتفيدي  «متغـريات  أنَّ 
االجتماعية كثرية جداً وكانت تكلفهم 

مبالغ اليسطيعون أحياننا تأمينها»

صالح الدين/الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعالم األمني، امس االثنني، تدمري أوكار لداعش اإلرهابي يف محافظة 

صالح الدين.
وقالـت الخليـة يف بيان ورد «الـزوراء» ان «اللواء االول يف فرقة الرد الرسيع وقسـم 
اسـتخبارات الفرقة بالتعاون والتنسـيق مع طريان الجيـش العراقي نفذوا عملية 
واسـعة يف وادي املحاسـن غربـي قضـاء طوزخورماتـو رشقـي محافظة صالح 

الدين».
واضاف البيان ان «العملية أسـفرت عن تدمـري ٦ أوكار لعصابات داعش االجرامية 

وتفجري عبوة ناسفة تحت السيطرة من قبل الجهد الهنديس التابع للفرقة».
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بغداد/ الزوراء:
أعلن سوق العراق لألوراق املالية «البورصة»، 
امس االثنني، عن تداوله اسـهماً بقيمة مالية 
بلغت اكثر من ٧ مليارات دينار خالل االسبوع 

املايض.
وأظهر تقرير للسـوق اطلعت عليه «الزوراء»: 
أن عـدد الـرشكات املتـداول أسـهمها خـالل 
االسبوع املايض بلغ ٥٠ رشكة مساهمة، فيما 
لم تتداول اسـهم ٣٩ رشكة بسبب عدم تالقي 
اسـعار اوامر الرشاء مع اوامـر البيع، يف حني 
يستمر توقف ١٤ رشكة لعدم تقديم االفصاح 

من أصل ١٠٣ رشكات مدرجة يف السوق.
وبنّي تقرير البورصة العراقية: ان عدد األسهم 
املتداولـة بلغ ٦ مليـارات و٧١١ مليوناً و ٧٨٣ 
الف سهم بقيمة مالية بلغت ٧ مليارات و٢٢٣ 
مليونـاً و٨٠٠ الـف دينـار، مـن خـالل تنفيذ 
٢٩٩٥ صفقـة، موضحـاً أن مـؤرش األسـعار 

املتداولـة ISX٦٠ أغلـق عـىل ٥٨٨٫٧٧ نقطـة 
مسـجالً ارتفاعاً بنسـبة ٠٫٢٨٪ عن إغالقه يف 

الجلسة السابقة.
واشار التقرير اىل: ان عدد االسهم املشرتاة من 
املستثمرين غري العراقيني لألسبوع املايض بلغ 
٩٤٦ مليون سـهم بقيمـة مالية بلغت ١٫٢١١ 
مليار دينار من خالل تنفيذ ١٥٠ صفقة، فيما 
بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري 
العراقيني ٣٠٦ ماليني سهم بقيمة مالية بلغت 
مليار و٤٨١ مليون دينار من خالل تنفيذ ١٧٣ 

صفقة.
يذكر ان سـوق العـراق لـألوراق املالية ينظم 
خمس جلسـات تداول أسـبوعياً من األحد اىل 
الخميس، ومدرج فيه ١٠٣ رشكات مساهمة 
عراقيـة تمثل قطاعات املصـارف واالتصاالت 
والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس االثنني، اطالق وجبة جديدة من سلف املوظفني 
ومنتسـبي الدفاع والداخلية. من جهته، قال مرصف الرشـيد إنه مسـتمر 
بمنح السلف الخاصة بموظفي الدوائر الحكومية ومنتسبي القوات األمنية 
وموظفي العقود.وقال املكتب االعالمي ملرصف الرافدين يف بيان: إن السلف 
تبدأ من 5 ماليني وحتى 50 مليوناً، بعد اسـتكمال إجراءات املنح كافة وفق 
الضوابـط والتعليمات، حيث يكون التقديم عىل السـلف عـن طريق فروع 
املـرصف املنترشة يف بغـداد واملحافظات.مـن جانبه، قال مرصف الرشـيد 
إنه مسـتمر بمنح السـلف الخاصة بموظفي الدوائر الحكومية ومنتسبي 

القوات األمنية وموظفي العقود.
واوضـح املكتـب اإلعالمي: انه ال صحة ملـا تناولته بعـض مواقع التواصل 
االجتماعـي وتروج له بشـأن ايقاف السـلف من قبل املـرصف، وأن العمل 
مستمر برفع وجبات بعد تدقيق بيانات املتقدمني وبسقوف زمنية متتالية.
ودعا املرصف «زبائنه كافـة اىل متابعة اخبار املرصف عرب مواقع التواصل 

الرسمية الخاصة به وعدم االنجراف خلف الشائعات».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت األمانة العامة ملجلـس الوزراء، 
امس االثنني، أن رئيس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، أصـدر توجيهـا للتعاقد مع 
رشكات متطورة بشـأن مرشوع داري. 
من جانـب اخـر، أعلنت رئيـس الهيئة 
الوطنية لالستثمار، امس، سحب العمل 
من 165 مرشوعاً متلكئاً، فيما كشفت 
عن حـراك إللـزام املسـتثمرين بتحديد 

أسعار ثابتة للوحدات السكنية.
وقـال الناطـق باسـم األمانـة العامة، 
حيـدر مجيد: إنـه ”بحسـب توجيهات 
رئيـس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تم 
تكليف وزارة اإلعمار واإلسكان بالتعاقد 
مع رشكات مطورة واستثمارية إلنشاء 
البنـى التحتية التـي خصصت ملرشوع 

داري“.
مبيناً أنَّ ”الرشكات سـتعمل عىل البنى 
التحتية والخدمـات بما يخص املجاري 
والكهربـاء وكل مـا يحتاجـه املواطـن 

للسكن يف هذا املرشوع“.
وأضـاف مجيـد أّن ” املصارف سـتقدم 
قروضـاً ميـرسة اىل املواطنـني لفـرض 
تشجيعهم عىل انشاء الوحدات السكنية 
دعماً ملبادرة السكن التي اطلقها رئيس 

الوزراء“.

وأعلن مستشـار رئيس الوزراء لشؤون 
اإلعمار واإلسكان، صباح عبد اللطيف، 
يف وقـت سـابق، قـرب توزيع سـندات 

األرايض ضمن مرشوع داري.
وصوّت مجلس الوزراء، يف وقت سـابق، 
السـكنية  األرايض  توزيـع  آليـة  عـىل 
وفـق مبادرة (داري)، فيما أشـار وزير 

التخطيـط، خالـد بتـال، اىل أنه سـيتم 
توفري القروض من املصارف الحكومية 
بـاألرايض  املشـمولني  للمواطنـني 

السكنية.
من جانـب اخـر، أعلنت رئيـس الهيئة 
الوطنية لالسـتثمار، سـها داود نجار، 
امـس االثنني، سـحب العمـل من 165 

مرشوعـًا متلكئـاً، فيمـا كشـفت عـن 
حراك إللزام املستثمرين بتحديد أسعار 
ثابتة للوحدات السـكنية.وقالت النجار 
يف ترصيح صحفي: إنَّ ”أسـهل طريقة 
السـتثمار الفائض املايل يف تدعيم أركان 
االقتصـاد هي أن تكـون الدولة رشيكة 
للقطـاع الخاص“.الفتـة إىل أن ”جميع 

الـدول التي تملـك فائضاً ماليـاً والدول 
املنتجـة للنفط لديها صناديق سـيادية 
وبنوك اسـتثمارية وتنموية، وتمويلها 
يأتي من الفائض وتدخل الدولة رشيكاً 
يف املشاريع االقتصادية والبنى التحتية 

بشكل خاص“.
وأضافت أنه ”حسـب توجيهات رئيس 
املتلكئـة،  املشـاريع  بسـحب  الـوزراء 
 165 سـحب  مـن  الهيئـة  تمكنـت 
مرشوعاً“، مشريًة إىل أن ”هناك إنذارات 

مستمرة ونتوقع ارتفاع هذا العدد“.
وتابعت أنه ”بالنسـبة ألسعار املشاريع 
السـكنية، ال يمكـن إنكار وجـود أزمة 
سـكن حقيقية، لكن هنـاك مضاربات 
بسبب زيادة السيولة، وهي تحدث عىل 
أماكن ومجمعات محدودة جداً وليست 

يف العراق بأكمله“.
مشـرية اىل أنَّ ”هناك تعاونـًا مع البنك 
املركزي بخصوص املشـاريع السكنية، 
إذ سـيلتزم املسـتثمر بسـعر الوحـدة 
السـكنية وفق عقد وال يتمكن من رفع 

السعر“.
وأكـدت أن ”تدخـل الهيئـة والبنـوك يف 
تحديـد سـعر الوحـدة مـع املسـتثمر 
سـيكون لـه دور كبـري يف عـدم رفـع 

األسعار“.
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السعراملادة
 3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

  10000 دينار رز محمود ( 4.5 كغم )

 9,000 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2000 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

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

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

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

4000-4500 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
 9000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4500 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

5,000 – 5,500 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

بغداد/ الزوراء:
أظهرت بيانات من اإلدارة العامة للجمارك 
الصينية، امس االثنني، أن العراق جاء ثالث 
اكرب مصـدر للنفط اىل املصـايف الحكومية 
خـالل شـهر ايـار مـن عـام ٢٠٢٢. مـن 
جهتها، اعلنت رشكة نفط ميسان جنوبي 
العـراق، امس، إنجاز حفـر ٨ آبار نفطية 

جديدة يف حقل الحلفاية.
وقالـت اإلدارة العامة للجمـارك الصينية 
يف جـدول لهـا اطلعـت عليـه «الـزوراء»: 
إن «العـراق صـدر اىل املصـايف الحكومية 
الصينية خالل شـهر ايار من العام الحايل 
٢٠٢٢ مقدار ٤٫٦٨٧ ماليني طن من النفط 
بمـا يعـادل ٣٤٫٢١٥ مليـون برميل، وبما 

يعادل ١٫١٠٣ مليون برميل يوميا».
مبينة ان هذه «الصادرات ارتفعت بنسبة 
٤٫٥ باملئـة عن الفرتة نفسـها مـن العام 
املـايض ومرتفعة بنسـبة ١٤٪ عن شـهر 
نيسـان املايض التي بلغت فيها الصادرات 
٤٫٠٩٠ ماليـني طـن مـرتي بمـا يعـادل 

٢٩٫٨٥٧ مليون برميل».
واضافت ان «روسـيا جاءت باملرتبة االوىل 
كأكرب مـورد للخام للصيني يف شـهر ايار 

مـن عـام ٢٠٢٢ لتزيـح بذلك السـعودية 
التـي تربعت طوال االشـهر املاضية لتبلغ 
صادراتهـا للصـني ٨٫٤٢ ماليـني طن بما 
ومـن  برميـل،  مليـون   ٦١٫٤٦٦ يعـادل 
ثـم جـاءت السـعودية ثانيا حيـث بلغت 
صادراتهـا للصـني ٧٫٨٢ ماليني طن او ما 

يعادل ٥٧٫٠٨٦ مليون برميل «.
وبحسـب الجـدول فإن «االمـارات جاءت 
رابعا بصـادرات ٤٫٠٩ ماليني او ما يعادل 
٢٩٫٨٥٧ مليـون برميـل، وجـاءت عمان 

خامسـا بصـادرات بلغـت ٣٫٩٧٧ ماليني 
طن بما يعادل ٢٩٫٠٣٢ مليون برميل».

واشـارت اىل ان « واردات الصني اإلجمالية 
من النفط الخام ارتفعت بنحو ١٢ باملئة يف 
ايار اىل ١٠٫٨ مليـون برميل يوميا مقارنة 
مقابل متوسـط ١٠٫٣ مليون برميل يوميا 
يف عام ٢٠٢١».من جهتهـا، اعلنت رشكة 
نفط ميسان جنوبي العراق، امس االثنني، 
إنجاز حفر ٨ آبـار نفطية جديدة يف حقل 

الحلفاية.

وقال مدير عام الرشكة، عيل جاسم حمود، 
يف بيان ورد «الزوراء»: إن «اآلبار املحفورة 
وبوهـاي،  (داجـني،  رشكات  أنجزتهـا 
وانتـون اويـل) الصينيـة املتعاقـدة مـع 
املشـغل الرئيس للحقل رشكة برتوجاينا، 
وبارشاف كوادر قسـم الحفر بهيئة حقل 

الحلفاية يف رشكة نفط ميسان».
تّمـت  الحفـر  «عمليـات  أن  اىل  وأشـار 
بفـرتات قياسـية وبتقنية الحفـر األفقي 
والعمـودي»، مبينا ان «عمليـات التطوير 
يف حقل الحلفاية انطلقت العام ٢٠١٠ بعد 
جولـة الرتاخيص النفطيـة الثانية وإبرام 
عقد تطوير حقل الحلفاية الذي أسـهم يف 

رفع سقف االنتاج النفطي».
نت  وتابع البيـان أن «أعمال التطوير تضمَّ
حفـر العرشات من اآلبار النفطية، ونصب 
وتشـييد املجمعات اإلنتاجية الكبرية، ومّد 
خطـوط الجريـان والنقل، وبنـاء املكاتب 
التشـغيلية، ومراكـز السـيطرة والتحكم 
بالعمليـات النفطيـة، وتنفيـذ مشـاريع 
معالجة الغاز الطبيعي لالسـتفادة منه يف 
مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، وغريها 

من املشاريع الحيوية».

بغداد/ الزوراء:

حـددت وزارة الكهرباء، امس االثنني، نوعني مـن االلتزامات املالية تجاه 

إيـران، وفيمـا أعلنت مبـارشة وزارة النفط فعلياً باسـتثمار حقول الغاز 

العراقية، أكدت أن ذلك سيقلل من االعتماد عىل استرياد الغاز اإليراني.

وقال املستشـار الفنـي لوزير الكهربـاء، عبد الوهاب كاظـم، يف ترصيح 

صحفي: إن «التزامات العراق املالية تجاه إيران نوعني، األول مسـتحقات 

مالية مقابل الغاز املجهز حيث تم التوصل إىل صيغة مع املرصف التجاري 

العراقـي TBI لتسـجيل مسـتحقات عاديـة، والثاني مسـتحقات أخرى 

للمقاولني والرشكات املجهزة ملعدات الطاقة الكهربائية».

وأضاف كاظـم أن «موضوع الغاز من اختصـاص وزارة النفط، واألخرية 

عازمـة حالياً وبارشت فعلياً يف اسـتثمار حقول الغاز املهمة جداً يف حقيل 

عكاز واملنصورية».

وأكد أن «اسـتثمار حقول الغاز العراقية سـيوفر كميـات غاز كبرية جداً، 

ويقلل من االعتماد عىل الغاز اإليراني».

بغداد/ الزوراء:

ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي، امس االثنني، ألكثر من ٢٥٠ مليون دوالر 

وألول مرة خالل العام الحايل.وذكر مصدر أن البنك املركزي باع امس خالل مزاده 

لبيع ورشاء الدوالر األمريكي ٢٥٩ مليوناً و٥٠٦ آالف و٢٦٣ دوالراً أمريكياً غطاها 

بسعر رصف أساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.وأضاف: ان معظم املبيعات ذهبت 

لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمادات حيث بلغت ٢٠١ مليون 

و٩٥٦ ألفـاً و٢٦٣ دوالراً، فيمـا ذهبت البقية عىل شـكل مبيعات نقدية بلغت ٥٧ 

مليوناً و٥٥٠ الف دوالر.وأشار إىل ان ٣٢ مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 

يف الخارج، و١٧ مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ١٤٠ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:

أوضـح الخبري االقتصـادي، الدكتور مصطفى أكرم حنتوش، ان الفسـاد 

عطل الكثري من املشـاريع ووصل اىل قانون االمـن الغذائي، حيث أضيفت 

الكثري من املبالغ يف وقت مازالت فيه االف املشاريع من دون أي انجاز.

وقـال حنتـوش يف ترصيح صحفـي: ان ”هناك أكثر مـن ٧ االف مرشوع 

متلكئ يف العراق، يف حني تقوم الحكومة بإضافة مشاريع جديدة من دون 

التفكري يف كيفية استكمال تلك املشاريع“.

واضـاف ان ”مبالغ تصل اىل ١٢ تريليون دينار اضيفت ضمن قانون االمن 

الغذائي لعدد من املشـاريع، حيث سيكون هناك فساد ضمن هذا القانون 

بعد ان تم تخصيصها ملشـاريع متعددة ضمنها اعمار املناطق املحررة، يف 

وقـت تضمنت املوازنة وفق نظام ١ عىل ١٢ الكثري من املبالغ الكبرية التي 

باإلمكان استغاللها إلكمال املشاريع“.

وبنّي ان ”اضافة املبالغ الجديدة للمشـاريع بـدال من تفعيل املتلكئة يمثل 

رسقة لتلك املبالغ، حيث ان اللجنة املالية النيابية الجديدة بعيدة عن اصالح 

الوضع املايل، وبالتايل فإن هذا االمر يعد خطأ اسـرتاتيجيا، يف وقت عجزت 

فيه الدولة عن مواجهة الفسـاد ما دفع وزارة التخطيط إلعالن مشـاريع 

لعام واحد ومن ثم اندثارها يف العام املقبل بسبب الفساد“.
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بغداد/ الزوراء:
الذهـب  أسـعار  ارتفعـت 
يف  والعراقـي»  «االجنبـي 
بشـكل  املحليـة  األسـواق 

طفيف، امس االثنني.
وقال مصدر إن أسعار الذهب 

ب   شـارع  الجملـة  أسـواق  يف 
العاصمـة   بغـداد  يف  النهـر 
سـجلت، صباح امس، سـعر 
بيـع للمثقال الواحد عيار ٢١ 
من الذهب الخليجي والرتكي 
واألوربي بلغ ٣٨٠ الف دينار، 

الفـاً،   ٣٧٦ الـرشاء  وسـعر 
فيما كانت اسعار البيع ليوم 
امس االحد ٣٧٩ الفاً للمثقال 

الواحد.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال 
الواحـد عيار ٢١ مـن الذهب 
العراقي سـجل ارتفاعا أيضاً 
عنـد ٣٤٠ الـف دينـار، وبلغ 

سعر الرشاء ٣٣٦ ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب 
يف محال الصاغة، فإن سـعر 
بيع مثقال الذهـب الخليجي 
عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٠ الف 
دينار و٣٩٠ ألفاً، فيما تراوح 
الذهب  البيـع مثقـال  سـعر 
العراقي بـني ٣٤٠ الفاً و٣٥٠ 
الف دينار.. ويسـاوي املثقال 
الواحـد من الذهب (خمسـة 

غرامات).

@paäbÓ‹fl@7@Âfl@ãr◊di@�b‡Ëéc@fiÎaánm@ÚñäÏj€a
 Ïjéc@fi˝Ç@äb‰ÌÜ

ÚÀbó€a@fib´@¿@kÁâ€a@äb»édi@—Ó–†@ b–mäa

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000-1500 دينارالربتقال2,500 دينارالباميا

2000 دينارالو350- 500 دينار الطماطة

2000 دينارخوخ750دينارالبطاطا

2500 دينارمشمش750دينارالخيار

2000 دينارعنب1500دينارالفلفل

1500-2000 دينارتفاح مستورد 750دينارالباذنجان

1000 دينارتفاح عراقي  500-750 دينارالبصل

1500 دينارالليمون   1000دينارالجزر

2000 ديناراللنكي   2500 دينارفاصوليا

1250 ديناراملوز  750 دينارلهانة

1500 دينارعلبة فراولة 750دينارقرنابيط

3500 ديناررمان 750 دينارشجر

500 ديناررقي 1000 دينارخس

500 ديناربطيخ 750 دينارشلغم

1500 ديناركريب فوت 750 دينارشونذر

1500-2000 دينارالكيوي 2000 ديناراللوبيا

1500 دينارالسندي 1500 دينارباقالء

1250 دينارنارنج
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بغداد/ متابعة الزوراء
يعاني ملعب الشعب الدويل يف العاصمة بغداد من تزايد ضغط املباريات التي تقام عليه، يف املنافسات 
املحلية ملختلف الدرجات.وهذا يف وقت تزايدت فيه حالة اإلهمال وعدم االهتمام بمرافق امللعب، التي 
بدأ قسـم منها ينهار، ليصبح االسـتاد الرتاثي يشكل خطرا حقيقيا عىل أمن وسالمة الجماهري.وقد 
عـرض برنامـج «وقت إضايف»، الذي يذاع عرب قنـاة العراقية الرياضية، مشـاهد من ظهور «حفر» 
يف مدرجـات مقصورة امللعب، بشـكل أثار مخاوف املتابعني من حـدوث كارثة، يف حال عدم املبارشة 
برتميمـه، أو اتخـاذ قرار بمنعـه من اسـتضافة املباريات.ومن املقـرر أن يحتضن ملعب الشـعب، 

الخميس املقبل، قمة جماهريية جديدة بالدوري املمتاز تجمع الزوراء والقوة الجوية.

ãºcÎ@ã–ñc

@Ú†ãì€a@3bó€@äÎá‹€@bj‘€@\13^@lbènybi@Üb•¸a@k€b�Ì@›‰Ìå@äÜb‘€a@áj«

Ô„aãÌ�a@Í7ƒ„@…fl@Ú◊6ìfl@ÊÎb»m@ÚÓ”b–ma@…”ÏÌ@=æaäbj€a@Úybjè€a@Üb•a

بغداد/ حسني عمار 
الشباب  منتخب  يواصل 
تدريباته اليومية يف ملعب الربج 
بالجادرية  بغداد  جامعة  يف 
البطولة  يف  للمشاركة  تحضرياً 
العربية التي ستقام يف العرشين 
من شهر تموز املقبل يف اململكة 

العربية السعودية.
ملنتخب  اإلعالمي  املنسق  وقال 
إن»  املالكي  قحطان  الشباب 
منذ  التدريبات  يف  دخل  املنتخب 
بواقع  أيام  عرشة  من  أكثر 
صباحية  تدريبيتني  وحدتني 
تتخللها  الصباحية  ومسائية، 
والتمارين  الحديد  تمارين 
بالجانب  تهتم  املسائية 

الخططي والفني «. 
املنتخب  أن»  املالكي،  وأضاف 
نادي  أمام  وّدّية  مباراة  خاض 
بهدف  بالتعادل  انتهت  الطلبة 
مباراة  يخوض  ان  املؤمل  ومن 
الدوري  أندية  أحد  أمام  أخرى 

مبيناً،  املقبلة»،  األيام  يف  املحيل 
أن  املؤمل  املنتخب كان من  أن» 
مع  تجريبية  مباراة  يخوض 
تتعذر  ولكن  الجزائري  املنتخب 
موعد  تضارب  بسبب  إقامتها 
موعد  مع  العراق  اىل  وصوله 
سيغادر  الذي  منتخبنا  مغادرة 
من  ايام  ثمانية  قبل  السعودية 

انطالق البطولة».
الكرة  اتحاد  أن»  املالكي،  وتابع 
وّدّية  مباراة  إلقامة  يسعى 
للمنتخب ويف حال تعذر اقامتها 
خارجياً  معسكراً  سيقيم  فانه 
اآلن  حتى  مكانه  يحدد  لم 
بسبب بعض األمور اللوجستية 
واإلدارية «، الفتاً اىل أن» الذهاب 
أبها  مدينة  اىل  أيام  ثمانية  قبل 
التأقلم  منه  الغاية  السعودية، 
مع اجواء املدينة التي ترتفع عن 
مرت   2200 بنحو  البحر  سطح 
وانخفاض مستوى األوكسجني 

بغداد/ متابعة الزوراءيف هذه املدينة».
وصـل وفـد فريق الطلبـة بكرة القـدم إىل محافظـة البرصة 
اسـتعدادا ملواجهـة املينـاء يف الجولة السـابعة والثالثني من 

الدوري املمتاز.
وركز السـوري أنس مخلوف، املدير الفنـي للطلبة، عىل رفع 
العامل البدني لالعبني، السـيما أن الوحـدة التدريبية أقيمت 
وسـط ارتفاع كبـري بدرجـات الحـرارة وصـل إىل 50 درجة 
مئوية، ما أثر عىل طبيعة  تنفيذ مفردات املران املسائي، فيما 
تم منح الراحة لبعض الالعبني الذين شـاركوا يف اللقاء الودي 

مع منتخب الشباب وانتهى بالتعادل (1-1). 
وسيسـتعيد الطلبة يف مباراته املقبلة أمام امليناء التي ستقام 
يوم غـد األربعاء، الثالثـي محمد زامل ويـارس نعيم ومحمد 
جـواد، بعد غيابهم عن املباراة السـابقة أمام الكرخ بسـبب 

تراكم البطاقات.
فيمـا غـاب عـن التدريبـات كل من الحـارس حسـن أحمد 

واملهاجم عيل صالل بداعي اإلصابة.
يذكـر أن الطلبة يصارع عـىل انتزاع وصافـة ترتيب الدوري 
املمتـاز ، إذ يمتلك 67 نقطـة باملركز الثالث بفارق نقطة عن 

القوة الجوية صاحب املركز الثاني.

@…fl@lbjì€a@kÉn‰fl@Òaäbjfl@ıbÃ€g@ZÔÿ€bæa
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بغداد/ أمري الداغستاني
أكـَد الخبـري الكـروّي والرئيـس السـابق 
لنـادي الُرشطـة الريـايض، عبـد القـادر 
زينـل، أن الفريق الكروي للنادي فاَز بلقب 
الدوري 13 مرًة وليس سـت مرات كما هو 
موثـٌق لدى االتحـاد العراقي لكـرة القدم.

 

وقـاَل زينل، املقيـم يف دولة قطـر: إنه ”ال 
أن  ينبغـي  وال  التاريـخ،  طمـس  يجـوز 
تشـطب نتائـج ألقـاب نـادي الرشطة“، 
موضحـاً أن ”عـدد مـرات حصـول فريق 
الرشطة عىل اللقب كانت 13 مرة، وليست 
سـت مرات كما هو مثبت بشـكل خاطئ 
 يف سـجالت االتحاد، وأدعو إىل تصحيحه“.

وأضـاَف ان ”فريـق آليـات الرشطة وهي 
التسمية القديمة لنادي الرشطة، وهو جزء 
من مديريـة ألعاب الرشطـة، كان ينافس 
يف الـدوري العـام وفـاَز بلقـب الـدوري“.

 

وبـنّي زينل ”حينمـا كنا كآليـات الرشطة 

نلعب بالـدوري العاّم حققنا اللقب سـبع 
مـرات باسـم آليـات الرشطـة، لكـن تـم 
تغيري التسـمية مـن نادي آليـات الرشطة 
اىل نـادي الرشطـة بعـد أن قـررت اللجنُة 
منتصـف  يف  وتحديـداً  آنـذاك،  األوملبيـة 
سـبعينيات القـرن املـايض، عـزَل األندية 
عن املؤسسـات لكـن بقى نـادي الرشطة 
الرشطـة“. ألعـاب  مديريـة  مـن  جـزءاً 

 

ودعا زينل االتحـاَد العراقي لكرة القدم إىل 
”عدم بخس حـق النادي، ويجب أن ُيعتمد 
كالمـي كدسـتور كونـي الريـايض الـذي 
خـدَم الرياضـة العراقّية، وأعتـرب مرجعاً 
لهـذا النـادي الكبـري، إذ أننـي الوحيد من 
مّثـل النادي العباً ومدربـاً ومديراً للرشطة 
ورئيساً للنادي، وأنا الذي قمت ببناِء ملعب 
الشـخصيَة وبمساعدة  الرشطة بجهودي 
الالعبني واملراتب والضباط ليمتلك الرشطة 

أول ملعب خاصاً به“.

بغداد/ حسني الشمري .
التقـى عـىل هامش بطولـة السـباحة الدولية التي 
اختتمـت يف ايـران رئيس اتحاد السـباحة الباراملبي 
العراقـي هاشـم فـرز برفقـة زميلـه نائـب رئيس 
االتحاد حسـني عـيل مع رئيـس ألعـاب الرياضيني 
املعاقني واملرشف عىل بطولة السباحة نفسها محمد 

برويـن يف مكتب االخري يف العاصمة االيرانية طهران 
لغرض التمهيد  لعقد بروتوكول تعاون مشـرتك بني 
الجانبني لالسـهام يف تطوير اللعبـة عىل الصعيدين 

االسيوي والعاملي.
وقـال فرز: ان االجتمـاع تضمن اقامة املعسـكرات  
التدريبية املشرتكة والدورات التدريبية والتحكيمية 

مـن خـالل اسـتضافة املحارضيـن إلجـراء دورات 
تدريبية وتحكيمية  متطورة بني البلدين .

واشار رئيس اتحاد السباحة العراقي اىل: اننا وجدنا 
هنـاك رغبة كبرية مـن الجانب االيراني يف تسـهيل 
العمـل يف  بنود الربوتوكول خـالل الفرتة املقبلة بعد 
ان ابـدى رئيـس ألعـاب الرياضيني املعاقـني اتحاد  
السباحة االيراني تعاونا كبريا من جانبهم الحتضان 
املعسـكرات التدريبيـة واقامة الـدورات يف التدريب 
والتحكيم يف البلديـن ويف كل ما يخص واقع رياضة 

السباحة .
ومـن جانبه، ابـدى رئيس اتحاد السـباحة االيراني 
برويـن بعد الرتحيب بالوفد العراقـي تعاونه الكبري 
يف تسـهيل مهمة تنفيذ بنود عقـد الربوتوكول الذي 
سيوقع الحقا بيننا. مضيفا: اننا سنعمل عىل تقديم 
كل اوجـه التعاون املشـرتكة بني اتحادنـا واالتحاد 
العراقي السـيما اننا تربطنا عالقـات وثيقة وقوية 
بـني البلدين وسـتكون مسـابحنا مفتوحة امامكم 
الحتضان املعسكرات التدريبية املوحدة بني الجانبني 
اضافـة لتبادل خـربات  املدربـني والحـكام  إلجراء 
املحـارضات التدريبية او التحكيمية للمسـاهمة يف 

تطوير رياضة السباحة بني الطرفني.

@lã»€a@¿@ãófl@‚bflc@fiÜb»nÌ@fibuã€a@kÉn‰flÎ@bÓée@lãÀ@p¸bñ@¿@ÚÓ«bjèi@µ�è‹œ@|ènÿÌ@Ïè‰€a@b‰jÉn‰fl@
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بغداد/ متابعة الزوراء
تأهـل منتخبنا النسـوي بكـرة الصاالت 
اىل الـدور نصف النهائي من بطولة غرب 
اسـيا التي تتواصل فعالياتهـا يف مدينة 
جـدة باململكة العربية السـعودية عقب 
فـوزه الكبـري امس االثنني عىل شـقيقه 
الفلسـطيني بسـبعة اهـداف نظيفـة، 
ليحجز مكانـا له يف الدور نصف النهائي 
حيـث سـيواجه منتخـب الكويـت يوم 
االربعـاء يف الدور نصف النهائي، وانتهى 
الشوط االول ملباراة منتخبنا مع شقيقه 
الفلسـطيني بتفـوق منتخبنـا بهدفني 
احرزهما الالعبتان تبارك مؤيد وشوخان 
نـور الديـن، ويف الشـوط الثانـي واصل 
منتخبنا النسوي سـيطرته الكاملة عىل 
مجريات اللقـاء، حيث اضـاف املنتخب 
خمسة اهداف اخرى عن طريق الالعبات 
ديريـن محمـود التـي احـرزت الهدفني 
الثالـث والرابـع وزادت الالعبـة تبـارك 
مؤيد من غلة املنتخب الوطني بتسـجيل 
الهـدف الخامس واعقبتهـا زميلتها لينا 
صادق باالمضـاء عىل الهدف السـادس 
واختتمـت  الالعبة تبارك مؤيد مهرجان 
اهداف املنتخب النسوي بإحرازها الهدف 
السـابع للمنتخب والثالث لها شخصيا، 
ولتنتهي املباراة بفوز منتخبنا النسـوي 
عىل شـقيقه الفلسطيني بسبعة اهداف 

نظيفة.
ومـن جهتـه، فـرط منتخبنـا الوطنـي 
للرجال بفوز كان يف املتناول عىل منتخب 
مرص يف منافسات بطولة العرب الجارية 
فعالياتهـا يف مدينـة الدمـام باململكـة 
العربية السـعودية بعـد ان انتهى اللقاء 
بالتعـادل االيجابـي بثالثة اهـداف لكل 
من املنتخبني حيث انتهى الشـوط االول 
بالتعـادل بهدف لكل منهما، وسـيواجه 
منتخبنـا شـقيقه الجزائري يف السـاعة 

السابعة من مساء اليوم الثالثاء.
ويف سـياق منفصـل، أقيم، مسـاء امس 
االثنـني، يف قاعـة فنـدق مينـا املؤتمـر 
الصحفـي لبطولـة غرب اسـيا دون 17 
سـنة املجموعـة األوىل والتـي تضـم إىل 
جانب منتخبنـا كل من منتخبات األردن 
وعمان واليمن والتي تستضيفها مدينة 
العقبة األردنية للفرتة من 21 ولغاية 30 

من حزيران الحايل.

ويفتتـُح منتخبنا للناشـئني منافسـات 
غرب آسـيا يف مواجهـِة منتخـب اليمن 
يف السـاعة السادسة مسـاًء عىل ملعب 

العقبة.
وقـال املـدرب املسـاعد ملنتخبنـا سـعد 
العراقـي  املنتخـب  ان  الحميـد:  عبـد 
تحـرض بشـكل مميز وجـاء إىل البطولة 
للمنافسـة عـىل اللقـب والتعويض عن 
النسـخة املاضية التي لم تكن بمستوى 

طموحاتنا.

وأشـار إىل: أن جميـع منتخبات البطولة 
منافسـة ولديها طموح الفـوز بالكأس 
رغـم أننا نتحدث بأن بطولة غرب اسـيا 
هي محطة تحضري لتصفيات اسـيا، إال 
أن تحضرياتنـا وخصوصا بعد معسـكر 

تركيا جيدة ونطمح بخطف اللقب.
ومـن جانبـه، قـال قيس صالـح مدرب 
منتخب اليمن: نشـكر اتحاد غرب اسيا 
االسـتضافة،  عـىل  األردنـي  واالتحـاد 
البطولـة هـي تجمـع لألشـقاء وهـي 

محطة تحضرييـة لجميع املنتخبات من 
أجـل التحضـري لتصفيات اسـيا وبذات 

الوقت املنافسة عىل اللقب.
مبينة: هدفنا الحفاظ عىل اللقب مع أننا 
نعلـم وجـود منتخبات قوية ومنافسـة 
سـتكون رشسـة عـىل اللقـب مـع ذلك 
هدفنا الحفاظ عىل اللقب رغم أن الهدف 

الرئييس التأهل لنهائيات اسيا.
كمـا أقيـَم امـس يف قاعـِة فنـدق مينـا 
املؤتمُر الفني الخاّص بمبـاراِة منتخبنا 

للناشـئني ونظريه اليمنـي ضمن افتتاِح 
منافسـات بطولِة غرب آسـيا تحت سن 
١٧ عاماً التي تسـتضيفها مدينُة العقبة 

يف األردن.
وسـريتدي منتخبنا القمصاَن الخرضاء 
بالكامـل، فيمـا يرتـدي حـارس مرماه 
األصفـر الكامل بينما سـريتدي منتخب 
اليمن األحمر والرساويل السـوداء، فيما 
يرتـدي حـارس مرماه الـزي الرصايص 

الكامل.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية، الزميل هشام السلمان، اكد اكتسابه 
الشـفاء التام من االزمة الصحية التي تعرض 
لهـا قبل مدة زمنية ليسـت بالقصرية، خالص 
االمنيات لزميلنا بالشـفاء التام وان يلبسـه رب 

العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
 ********************

االفراح عمت منزل الزميل الصحفي عيل شدهان 
الذي يعمـل يف صحيفة البيـان االماراتية، الذي 
احتفل برفقة عائلتـه بتخرج فلذة كبده (زيد) 
من كليـة الهندسـة الكهربائيـة وااللكرتونية 

بدرجـة امتيـاز، نتمنـى البـن زميلنـا  التوفيق 
الصعيديـن  عـىل  املقبلـة  خطواتـه  يف  والنجـاح 

الشخيص واالكاديمي.

بغداد/ متابعة الزوراء
بارشت لجنة تقييم األندية الرياضية يف وزارة الشباب والرياضة، دائرة الرتبية 
البدنية والرياضة - قسم األندية الرياضية عملها يف محافظة نينوى لإلطالع عىل 

واقع األندية الرياضية.
وقال معاون مدير عام دائرة الرتبية البدنية والرياضة موفق عبد الوهاب: انه تم 
التنسيق مع مديرية شباب ورياضة نينوى لرتتيب جدول زمني، ومخطط جغرايف 
جميع  تدقيق  عن  فضالً  موقعي،  كشف  واجراء  املحافظة  أندية  جميع  لزيارة 
إعدادها  تم  التي  التقييم  إستمارة  وفق  عىل  بها  الخاصة  والسجالت  املعلومات 
لهذا الغرض، وفق الضوابط واملعايري املعمول بها لتأسيس األندية، ليتم بعد ذلك 

تقديم تقرير تفصييل معزز بالصور عن واقع حال كل ناٍد من هذه األندية“.
ت اللجنة زيارة 21 نادياً يف اليوم األول لعملها وهي  وأضاف عبد الوهاب :“ أتمَّ
الحرض وشباب القيارة والقيارة وجنوب القيارة والشورة وحمام العليل وجنوب 
املوصل وقرقوش وكفاءات  وسهل نينوى وبازوايا والفتوة وعمال نينوى والشهيد 
إياد شيت  وختارة  وتلسقف والقوش والرشيدية وشيخان ونرگال ونينوى ، عىل 
ان تستكمل زياراتها لباقي أندية املحافظة يف اليومني القادمني، ومن ثم ستكون  

أندية كركوك املحطة الثانية للجنة يف عملية التقييم .
وأكد عبد الوهاب: أن الوزارة بحاجة إىل هذا التقييم لالطالع عن ُقرب عىل البنى 
البدنية يف منح  الرتبية  التي تعتمدها دائرة  اللوجستية األخرى  التحتية واألمور 

إجازات تأسيس األندية الرياضية.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن االتحـاد العراقي لكـرة القدم 
موعدي مباراتي الدور نصف النهائي 
لبطولـة كأس العـراق، بعـد تأهـل 

الزوراء والكهرباء وزاخو والكرخ.
وسـتقام املواجهة األوىل بني الزوراء 
والكـرخ، عىل ملعب الشـعب الدويل، 
يوم 28 من الشـهر الجـاري، عىل أن 
يكون ملعـب النجف الـدويل مرسحا 
سـتجمع  التـي  الثانيـة،  للمبـاراة 
الكهرباء وزاخو يف مساء اليوم ذاته.

وكان االتحـاد العراقي لكـرة القدم، 
قد عقد صبـاح امس االثنني يف مقره 
ببغـداد، االجتمـاع الفنـي الخـاص 

بمباراتي نصف النهائي.
وتم االتفاق يف االجتمـاع الفني، عىل 
أن يرتدي فريق الزوراء اللون األبيض 
الكامـل وحـارس مرمـاه األخـرض، 
بينمـا يرتـدي الكرخ اللـون األصفر 

الكامل وحارس مرماه الرصايص.
وسـريتدي الكهرباء يف املباراة الثانية 
وحـارس  الكامـل،  األبيـض  اللـون 
مرمـاه اللون األسـود، فيمـا يرتدي 
زاخـو اللون األحمر وحـارس مرماه 

اللون األصفر.
كما تم اإلعالن عن اللجوء مبارشة إىل 
ركالت الرتجيح، يف حال انتهاء الوقت 

األصيل بالتعادل.
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دريسل  كاليب  األمريكي  السّباح  احتفظ 
فراشة  م   ٥٠ سباق  يف  العالم  بطل  بلقب 
العاصمة  يف  السباحة  العالم  بطولة  يف 
العاملي  اللقب  مسّجالً  بودابست،  املجرية 

الخامس عرش يف مسريته االحرتافية.
املخرضم  الربازييل  عىل  دريسل  وتقدم 
حّل  الذي  عاماً)   ٤٢) سانتوس  نيكوالس 
ثانياً بفارق ٠٫٢١ ث، فيما وصل األمريكي 

اآلخر مايكل أندرو يف املركز الثالث.
السباحة  العالم  بطولة  عجلة  وعادت 
أعوام  ثالثة  دام  توقف  بعد  الدوران  إىل 
األخرية عام ٢٠١٩  النسخة  وتحديًدا منذ 
أن  عىل  الجنوبية،  الكورية  غوانغجو  يف 
من  الثالث  حتى  العاملي  العرس  يستمر 

تموز/يوليو املقبل.
األخرى،  الرياضات  باقي  غرار  وعىل 
تسّببت جائحة «كوفيد-١٩» يف اضطراب 
السباحة  منافسات  روزنامة  عىل  كبري 
إلغاء  إىل  (فينا)  الدويل  االتحاد  قادة  دفع 
العاملية  والبطوالت  املسابقات  من  العديد 
يف  املطاف  به  ليستقر  األخرية،  األعوام  يف 
النهاية بإجراء نسخة كل عام حتى دورة 
عام  باريس  يف  املقررة  األوملبية  األلعاب 
املنتخب  احتفظ مع  ٢٠٢٤.وكان دريسل 
سباق  بلقب  السبت  للرجال  األمريكي 
عىل  بتفوقه  م   ١٠٠ مرات  أربع  التتابع 

املنتخبني األسرتايل واإليطايل توالياً.
بودابست  يف  مرشحاً  دريسل  وسيكون 
حرة  م  و١٠٠   ٥٠ يف  ألقابه  عن  للدفاع 

و١٠٠ م فراشة.
نيكولو  اإليطايل  السباح  بات  املقابل،  يف 

صدراً  م   ١٠٠ يف  للعالم  بطالً  مارتيننغي 
املطلق  املسيطر  غياب  ظل  يف  للرجال، 
األوملبي  والبطل  العالم  بطل  املسافة  عىل 

اإلنكليزي آدم بيتي إلصابة يف القدم.
وظّل مارتيننغي بعيداً عن الرقم القيايس 
 ٥٨٫٢٦ قدره  وقتاً  لبيتي، وسّجل  العاملي 

الهولندي  عىل  يتقدم  جعله  ما  ثانية، 
نيك  واألمريكي   (٥٨٫٦٢) كامينجا  أرنو 
األوىل  هي  امليدالية  (٥٨٫٦٥).وهذه  فينك 

إليطاليا يف هذا املونديال يف بودابست.
توري  األمريكية  واصلت  املقابل،  يف 
محققة  التصفيات،  منذ  تألقها  هاسكي 

ذهبية سباق ١٠٠ م فراشة للسيدات.
وسّجلت هاسكي أفضل رقم شخيص لها 
الفرنسية  لتهزم  ثانية،   ٥٥٫٦٤ بتوقيت 
فيما  ثانية،  نصف  بفارق  واتيل  ماري 
أكملت تشانغ يويف من الصني عقد منصة 

التتويج.
التي  العالم  وعادة ما يتّم تنظيم بطوالت 
تشمل منافسات يف مسبح أوملبي واملياه 
املفتوحة والغطس والسباحة الفنية وكرة 
املاء، كل عامني، يف السنوات الفردية. لكن 

فريوس «كوفيد-١٩» زعزع هذا اإليقاع.
البداية، تم تأجيل بطولة العالم ٢٠٢١  يف 
فوكووكا  مدينة  يف  مقررة  كانت  التي 
اليابانية إىل ربيع عام ٢٠٢٢. ثم يف بداية 
عن  الدويل  االتحاد  أعلن  الحايل،  العام 
تأجيل جديد، إىل صيف عام ٢٠٢٣، بسبب 

السياق الصحي.
 ٢٠٢٣ العالم  بطولة  تأجيل  اىل  ذلك  أدى 
املقرر عقدها يف الدوحة إىل كانون الثاني/

من  أشهر  ستة  قبل  أي   ،٢٠٢٤ يناير 
أوملبياد باريس.

وبعد أسبوع من إضفاء الطابع الرسمي 
الروزنامة  شهدتها  التي  التغيريات  عىل 
العاملية، قّرر االتحاد الدويل إضافة نسخة 
جديدة من بطولة العالم عىل برنامج عام 
أن  أن تقام يف بودابست علماً  ٢٠٢٢ عىل 
عام  نسخة  استضافت  املجرية  العاصمة 

.٢٠١٧

لم تشهد مراكز القمة يف التصنيف 
املحرتفني  التنس  لالعبي  العاملي 
األسبوع،  هذا  جذرية  تغيريات 
يف  اللعبة  أيقونة  يوشك  بينما 
السويرسي  املاضية،  السنوات 
مغادرة  عىل  فيدرير،  روجيه 
قائمة أفضل ١٠٠ العب، باحتالله 
للتصنيف الـ٩٦، عقب تراجعه ٢٦ 

مركزا.
واحتفظ الرويس دانييل ميدفيديف 
ألكسندر  األملاني  يليه  بالصدارة 
زفرييف وصيفا ثم الرصبي نوفاك 
فاإلسباني  ثالثا  ديوكوفيتش 

رافائيل نادال رابعا.

رود  كاسرب  النرويجي  وحل 
اليوناني ستيفانوس  خامسا يليه 
اإلسباني  ثم  تسيتسيباس 
آندري  فالرويس  ألكاراز  كارلوس 
فيليكس  والكندي  ثامنا  روبليف 

أوجيه ألياسيم تاسعا.
هوبرت  البولندي  دخل  بينما 
 ١٠ أفضل  قائمة  هوركاتش 
ليحل  مركزين  بصعوده  العبني 
عارشا عىل حساب اإليطايل ماتيو 

برييتيني.
صعدت  السيدات،  مستوى  وعىل 
جابر  أنس  التونيس  التنس  بطلة 
يف  الثالث  املركز  إىل  رسميا، 

لالعبات  الجديد  العاملي  التصنيف 
أمس  فجر  الصادر  املحرتفات، 

اإلثنني برصيد ٤٣٤٠ نقطة.
للمركز  جابر  أنس  صعود  ويأتي 
األحد  أمس  تتويجها  بعد  الثالث 
يف  الفوز  إثر  برلني،  بطولة  بلقب 
السويرسية  الالعبة  عىل  النهائي 
يف  انسحبت  التي  بينستش  بيلندا 

املجموعة الثانية بسبب اإلصابة.
أفضل  جابر  أنس  تحقق  وبذلك 
حتى  مسريتها  يف  عاملي  تصنيف 
الجنوب  الالعبة  رقم  لتعادل  اآلن، 
إفريقية أماندا كوترز كأعىل العبة 
منذ  العاملي  التصنيف  يف  إفريقية 
نشأته سنة ١٩٧٥، عندما حققته 
الثاني  نوفمرب/ترشين   ٣ يوم 

.١٩٩٧
ومن املنتظر أن تشارك أنس جابر 
إيستبورن  هذا األسبوع يف بطولة 
التي  نقطة)،   ٥٠٠) اإلنجليزية 
 ٧٥٧ املالية  جوائزها  قيمة  تبلغ 
إعفاؤها  تم  بأنه  ألف دوالر، علًما 

من الدور األول.
كما ستخوض أنس جابر مسابقة 
إىل  إيستبورن  بطولة  يف  الزوجي 

جانب األمريكية سريينا ويليامز.

لتدعيم  تشيليس  نادي  يسعى 
اإلصابات  ظل  يف  الظهري  مركز 
تشيلويل  بن  الثنائي  رضبت  التي 
املايض،  املوسم  جيمس  وريس 

وأثرت بشدة عىل مسرية الفريق.
«ذا  صحيفة  نقلت  ما  وبحسب 
تشيليس  فإن  الربيطانية،  صن» 
يهتم بضم جوناثان كالوس، العب 

النس الفرنيس.
قد  الذي  الوقت  يف  أنه  وأضافت 
من  باملريي  إيمرسون  فيه  يعود 
بن  ملنافسة  ليون  من  إعارته 
مع  األيرس،  الجانب  يف  تشيلويل 
ألونسو  ماركوس  رحيل  إمكانية 
توماس  يشعر  ال  برشلونة،  إىل 
أي  بأن  تشيليس،  مدرب  توخيل، 

أو  أودوي  هودوسن  كالوم  من 
بإمكانهما  أزبيليكويتا  سيزار 
األيمن،  الجانب  يف  تغطية جيمس 

لذا يفكر يف التعاقد مع كالوس.
العمر  من  البالغ  كالوس  ويعد 
يف  املدافعني  أبرز  من  عاًما،   ٢٩
إىل  انتقاله  منذ  الفرنيس،  الدوري 
بيلفيلد  أرمينيا  من  قادًما  النس 
فريق  يف  وتواجد   ،٢٠٢٠ عام  يف 
العام بالدوري الفرنيس خالل آخر 

عامني.
األوىل  للمرة  كالوس  وانضم 
كوت  أمام  الفرنيس  للمنتخب 
مارس/آذار  شهر  يف  ديفوار 
املايض، وخاض بعدها ٣ مباريات 
األمم  دوري  يف  أخرى  دولية 

األوروبية.
وسجل كالوس ٥ أهداف وصنع ١١ 
أنهاه  الذي  املايض  املوسم  خالل 
بالدوري  السابع  املركز  يف  النس 
مع  عقده  بأن  علًما  الفرنيس، 
فريقه ينتهي الصيف املقبل ويبلغ 
 ٨٫٥ تعاقده  يف  الجزائي  الرشط 

مليون إسرتليني.

لكرة  اإلسباني  الدوري  لقب  من  برشلونة  غريمه  مدريد  ريال  جرّد 
سلسلة  من  الرابعة  املباراة  يف  فوزه  إثر  باللقب  بتتويجه  السلة 

النهائي ٨١-٧٤.
فبعدما تفوق يف املباراة الثالثة، دخل امللكي اللقاء الرابع بمعنويات 
لينهيَّه  مجرياته،  معظم  يف  وتقدم  أفضليته  فرض  يف  ونجح  عالية 
متفوقاً بفارق سبع نقاط ويحقق االنتصار الثالث يف سلسلة النهائي 

مقابل فوز ٍ يتيم لربشلونة.
الفرق  كأكثِر  مدريد  ريال  تاريخ  يف  والثالثون  السادس  هو  اللقب 

تتويجاً بلقب الدوري اإلسباني.

بات فرينكي دي يونج، العب وسط برشلونة، عىل بعد خطوة 
واحدة من االنتقال إىل مانشسرت يونايتد هذا الصيف.وحسب 
صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة منفتح عىل بيع دي 
مليون  إىل ١٠٠   ٨٠ ترتاوح من  إذا حصل عىل عروض  يونج، 
يورو، بسبب األزمة االقتصادية التي يعيشها الفريق.ويوافق 
تشايف هرينانديز، مدرب برشلونة، عىل بيع فرينكي دي يونج، 
وحدد برناردو سيلفا نجم مانشسرت سيتي، كبديل له.وأشارت 
ملانشسرت  التنفيذي  املدير  أرنولد،  ريتشارد  أن  إىل  الصحيفة 
يونايتد، أكد يف مقطع فيديو مع مشجعي الشياطني الحمر، 
حسمها،  عىل  ويعمل  الصفقة  أموال  بالفعل  لديه  النادي  أن 
األمر  أن  تفسريها.وأوضحت  يمكن  ال  عقبات  هناك  لكن 
بأكمله صار اآلن يف يد دي يونج، الذي سينهي الصفقة إذا أراد 
االنتقال إىل قلعة أولد ترافورد والعمل مجدًدا مع املدرب إريك 
تني هاج.وذكرت الصحيفة أن دي يونج يرغب يف اللعب بدوري 
أبطال أوروبا، وإذا اضطر للموافقة عىل االنتقال إىل يونايتد، 
سيضحي بهذا األمر.كما أن دي يونج لن يضمن الحصول عىل 
لقب الدوري اإلنجليزي مع املانيو أو التواجد يف املربع الذهبي 
باملوسم املقبل، ألن الربيمريليج بطولة تنافسية بشكل كبري، 

وتضم العديد من الفرق القوية.
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نجوم الفريق الكتالوني، بسبب املباراة الودية التي خاضها الفريق 
يف أسرتاليا ضد نجوم الدوري املحيل هناك، بحسب تقرير صحفي.

وكان البارسا قد سافر إىل أسرتاليا، لخوض هذه 
املايض،  آيار  مايو   ٢٥ يوم  الودية  املباراة 
املوسم  انقضاء  من  فقط  أيام  عقب 
املنرصم، والتي انتهت بفوز الفريق 

الكتالوني .(٣-٢) 
كارلو  مونت  إلذاعة  ووفًقا 
الفرنسية، فإن العبي برشلونة 
أسرتاليا  إىل  الذهاب  انتقدوا 
للعب املباراة، بعد نهاية املوسم 

مبارشًة.
يف  بالالعبني  اجتمع  تشايف  لكن 

لهم:  وقال  املاليس،  غرفة 
 ٥ وضعت  إذا  «اآلن.. 

ماليني يورو عىل الطاولة 
من حسابك، سأحصل عليها 

وأمنحها إىل الرئيس (خوان البورتا) ولن 
نذهب إىل أسرتاليا».

البلوجرانا  أن  الفرنسية  اإلذاعة  وأوضحت 
خوض  مقابل  يورو،  ماليني   ٥ عىل  حصل 
يف  املبلغ  هذا  ساهم  وقد  املباراة،  هذه 
من  برشلونة  الفريق.ويعاني  رواتب  سداد 
أزمة اقتصادية كبرية، قد تجربه عىل بيع 
الهولندي فرينكي دي يونج، خالل  نجمه 

املريكاتو الصيفي الجاري.

تشيك،  لوفتوس  روبن  عب يرحب  ال
عن  بالرحيل  قلعة تشيليس، 

عن ستامفورد بريدج هذا الصيف، بحًثا 
خوض تحديات جديدة.

وبحسب صحيفة «ذا صن»، وفًقا لوكيل 
لوفتوس  يرحب  بارنيت،  جوناثان  أعماله 
يدربه  والذي  التسيو،  إىل  باالنتقال  تشيك 
أبرز  من  يعد  والذي  ساري،  ماوريسيو 

املعجبني بقدرات الدويل اإلنجليزي.
يض وعىل الرغم من خوض تشيك ٤٠ مباراة املوسم  ملا ا

إال أن اسمه يرتبط بالرحيل، كما أن التسيو  تحت قيادة توخيل، 
حاول ضمه العام املايض.

وعىل الرغم من فشل إتمام الصفقة يف ٢٠٢١، إال أن التسيو حافظ 
لسريجي  املناسب  البديل  باعتباره  الالعب،  تجاه  اهتمامه  عىل 

ميلينكوفيتش سافيتش.
وقال بارنيت يف هذا الشأن: «التسيو لم يتحدث مع تشيليس حتى 

الالعب  أن  كما  تشيك،  لوفتوس  بروبن  معجب  ساري  لكن  اآلن، 
يحب الكالتشيو».

وقدم تشيك أفضل مستوى له مع ساري عندما كان مدرًبا لتشيليس 
آخرين يف   ٥ أهداف وصناعة   ١٠ بتسجيل  يف موسم ٢٠١٨-٢٠١٩، 
بالدوري  التتويج  عىل  البلوز  وساعد  املسابقات،  بكافة  مباراة   ٤٠

األوروبي.
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االتحاد  رئيس  عىل  مبابي،  كيليان  الفرنيس،  الدويل  املهاجم  رّد 
العنرصية  اإلساءات  بتجاهل  غرايت  لو  نويل  القدم  لكرة  املحيل 
ركلة  إهداره  بعد  جريمان  سان  باريس  نجم  لها  تعرض  التي 
ترجيحية يف كأس أوروبا الصيف املايض.وانتهى مشوار فرنسا 
بطلة العالم يف الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا الصيف املايض 
عىل يد سويرسا بعدما أهدر مبابي ركلته الرتجيحية يف املباراة 
األصيل واإلضايف.تعرض  الوقتني  يف  بالتعادل ٣-٣  انتهت  التي 
البالغ ٢٣ عاماً إلساءة كبرية عىل وسائل  نجم سان جريمان 
التواصل االجتماعي نتيجة ركلته الرتجيحية الضائعة، ما دفعه 
الفرنيس.ويف  باملنتخب  مجدداً  االلتحاق  بعدم  حتى  التفكري  اىل 
مقابلة مع صحيفة «جورنال دو ديمانش» التي تصدر كل 
عن  الفرنيس  االتحاد  رئيس  تحدث  أحد،  يوم 
بعد  مبابي  به  شعر  الذي  الدعم  نقص 

الخروج من كأس أوروبا.
(مبابي)  «إنه  غرايت:  لو  وقال 
اعترب أن االتحاد لم يدافع عنه 
بعدما أهدر الركلة الرتجيحية 
وبعد االنتقادات التي طالته 
التواصل  مواقع  عىل 

االجتماعي».
ملدة  بعضنا  «رأينا  وتابع: 
خمس دقائق يف مكتبي»، 
املهاجم:  أن  كاشفاً 
يف  اللعب  يريد  يعد  «لم 
املنتخب الفرنيس - وهو 
ملياً  به  يفكر  لم  أمر 
الحال».ورد  بطبيعة 
غرايت  لو  عىل  مبابي 
تويرت،  عىل  بمنشور 
أسفه  عن  فيه  معرباً 
االتحاد  رئيس  ألن 
القدم  لكرة  الفرنيس 
االعتبار  يف  يأخذ  لم 
«العنرصية» التي كان من 

أن يكون ضحيتها.وقال مبابي: املمكن 
يتعلق  األمر  أن  له  رشحت  وأخرياً  «نعم 
بالعنرصية قبل كل يشء وليس بالركلة 
تكن  لم  أنه  اعترب  لكنه  الرتجيحية. 
غرايت  لو  عنرصية...».وكان  هناك 
أيلول/سبتمرب  يف  النتقادات  تعرض 
يف  العنرصية  أن  رأى  بعدما  املايض 
بالكاد  أو  القدم «غري موجودة  كرة 
تموز/يوليو،  يف  موجودة».وقبلها 
أعلن مكتب املدعي العام يف باريس 
أنه يحقق يف رسائل عنرصية تجاه 
الدوليني  الفرنسيني  الالعبني  بعض 
االتحاد  أوروبا.ونرش  كأس  بعد 
تقريراً  (فيفا)  القدم  لكرة  الدويل 
اإلهانات  عدد  زيادة  اىل  يشري 
القدم عىل مواقع  كرة  بحق العبي 
لهذه  االجتماعي.ووفقاً  التواصل 
الدراسة، حملت ٣٨ باملئة من هذه 

اإلهانات طابعاً عنرصياً.



لندن/متابعة الزوراء:
 وصفت منظمة العفو الدولية 
الذي أصدرته  ”أمنستي“ األمر 
الربيطانيـة  الداخليـة  وزارة 
موقـع  مؤسـس  بتسـليم 
ويكيليكس جوليان أسـانج إىل 
الواليات املتحدة بأنه ”رسـالة 
مخيفة تقشـعر لهـا األبدان“ 

للصحفيني حول العالم.
وقالت األمينة العامة للمنظمة 
السـماح  إن  كاالمـار  أنييـس 
الواليـات  إىل  أسـانج  برتحيـل 
لخطـر  ”سـيعرضه  املتحـدة 
كبري، وسيبعث برسالة مخيفة 
للصحفيـني يف أنحـاء العالم“. 
كما تخـىش املنظمة الحقوقية 
الدولية من أن أسـانج، يف حال 
ترحيله، سـيواجه خطرا كبريا 

بالسـجن االنفرادي املطول، ما 
ينتهـك الحظر املفـروض عىل 
التعذيـب أو غريه من أشـكال 

سوء املعاملة.
الداخليـة  وزارة  وأعلنـت 
الوزيرة  الربيطانية الجمعة أن 
عـىل  وّقعـت  باتيـل  بريتـي 
أمـر يقـيض بتسـليم أسـانج 
الواليـات املتحـدة ليواجـه  إىل 
اتهامـات بالتجسـس. وأمـام 
يومـاً   ١٤ فرصـة  أسـانج 
لالسـتئناف عىل القرار. وتأخذ 
الواليات املتحدة عىل األسـرتايل 
العـام ٢٠١٠ عـىل  أنـه نـرش 
موقعـه ويكيليكـس ٢٥٠ ألف 
برقية دبلوماسية ونحو نصف 
مليـون وثيقـة رسيـة تتناول 
أنشـطة الجيـش األمريكـي يف 

العراق وأفغانستان.
محكمـة  قضـت   ٢٠١٣ ويف 
املحلـل  بسـجن  عسـكرية 
العسـكري السـابق تشـيليس 
مانينـغ ٣٥ عاما لوقوفه خلف 
هـذا الترسيـب الهائـل. لكـن 

الرئيس األمريكي األسبق باراك 
أوبامـا عمـد إىل تخفيف هذه 
العقوبـة قبـل أن يتـم اإلفراج 
عـن مانينـغ الـذي بـات رمزا 
يف  الجنـيس  التحـول  لقضيـة 

مايو ٢٠١٧.
وأظهـر القضـاء حـذرا أكـرب 
بالنسـبة إىل أسـانج. وأطلقت 
”القرصنة  بتهمـة  مالحقـات 
املعلوماتية“ بشكل رسي نهاية 
٢٠١٧. لكن تهمة ”التجسس“ 
لـم توجـه إليه سـوى يف مايو 
٢٠١٩ بموجب قانون أقر العام 
١٩١٧ ملنـع كشـف معلومـات 

رسية يف زمن الحرب.
الواليـات  إىل  نقـل  حـال  ويف 
املتحدة، سـيحاكم أسانج أمام 
محكمـة فيدراليـة يف فرجينيا 
بعـد توجيـه ١٧ اتهامـا إليـه 
بينها الحصـول عىل معلومات 
الوطنـي  بالدفـاع  تتصـل 
وكشفها. ويواجه يف ضوء ذلك 
عقوبة سـجن تصـل مدتها إىل 

١٧٥ عاما.
ويتوقـع أن ترافـق املحاكمـة 
محورهـا  رشسـة  معركـة 
للدسـتور  األول  التعديـل 
األمريكـي والـذي يحمي حرية 
محاولـة  ويف  الصحافـة. 
لإلفـالت مـن هـذه املعركـة، 
تؤكـد السـلطات األمريكية أن 
أسـانج ليس ”صحفيـا“ و“ال 
نـارشا صحفيـا“ وقـد عرّض 
عسـكرية  ومصـادر  عمـالء 
للخطر. لكن امللف يثري أسـئلة 
قانونية صعبة يف وقت ينشـط 
عـىل  الصحفيـون  املواطنـون 
يلجـأ  أن  ويرجـح  اإلنرتنـت. 
أسـانج إىل الطعـن وصـوال إىل 

املحكمة العليا.
وكان موقع ويكيليكس أصدر 
بياناً عىل حسابه الرسمي عىل 
تويـرت أدان فيـه قـرار باتيـل، 
اليـوم ”هـو  أن هـذا  معتـرباً 
يـوم أسـود لحريـة الصحافة 
اململكـة  يف  والديمقراطيـة 
َتذّكـر  املّتحـدة“ وأنـه سـيتّم 
باتيـل عـىل أنهـا متواطئة مع 
واشـنطن يف مهّمتهـا لتحويل 
إىل  االسـتقصائية  الصحافـة 
أن  املوقـع  رأى  وإذ  جريمـة. 

أسـانج ُيعاَقب ألنه كان يؤدي 
ككاتـب  الطبيعيـة  وظيفتـه 
ونارش، فقد نّبـه إىل أنه ”يجب 
عـدم نسـيان أن قضيتـه هي 
سياسـية، بعدما نرش أدلّة عىل 
أن البالد التي تحاول تسـليمه 
ارتكبـت جرائم حرب وغّطتها، 
وارتكبت أعمال تعذيب ورشت 
وأفسدت  خارجيني،  مسؤولني 
يف  القضائيـة  التحقيقـات 
مخالفـات الواليـات املّتحدة“، 
مـا يجعلها تريـد االنتقام منه 
السـجون  أقبيـة  يف  بإخفائـه 
املظلمة حتى آخر حياته بهدف 
منـع اآلخريـن مـن محاسـبة 
حكوماتهـم. كما أكد البيان أن 
”الحـرب لم تنتِه بعـد“، ُمعلِناً 
أنـه سـيتّم اسـتئناف القـرار 
الربيطاني أمام املحكمة العليا، 
علماً أن أمام أسـانج مهلة ١٤ 

يوماً لالستئناف.
مـن جانبهـا نـددت املتحدثـة 
الخارجيـة  وزارة  باسـم 
زاخاروفـا  ماريـا  الروسـية 
بقرار بريطانيا تسـليم أسانج 
إىل الواليـات املتحـدة. وقالـت 
زاخاروفـا للصحفيني إن ”هذا 
قرار تعسفي من ناحية، ومهم 
مـن ناحيـة أخـرى، أي أن كل 
التعبري  الكلمات حـول حريـة 
واملوقـف املبدئـي مـن حقوق 
اإلنسان كلها أكاذيب وخداع“.

وّرصح منـدوب روسـيا الدائم 
لـدى األمـم املتحـدة فاسـييل 
نيبينزيا بأّن أسـانج ”سـيقبع 
يف السـجن حتى آخر أيامه“ يف 
حـال تـّم تسـليمه إىل الواليات 
إىل  نيبينزيـا  املتحـدة. وأشـار 
أّنـه ”لوال املـواد التـي نرشها 
أسـانج، ملا عـرف العالـم أبداً 
جرائَم العسـكريني األمريكيني 
العـراق  يف  والربيطانيـني 
وأفغانسـتان وسـوريا، وأيضاً 
مـا يتعلق بالتعذيـب يف معتقل 
غوانتانامو والسـجون الرسية 
األمريكية  االستخبارات  لوكالة 

يف أوروبا“.
الـرويس  املنـدوب  وتسـاءل 
”ماذا فعلت الـدول التي تدعو 
اليـوم إىل محاربـة التهرّب من 
املحاسـبة بعد أن ظهـرت تلك 
املعلومات إىل العلن؟ هل سعت 
لفتـح تحقيقـات ومحاسـبة 
املسـؤولني من بني مواطنيها؟ 
إعـالن  تـّم  الـذي  الوحيـد  ال. 
املطاردة الحقيقيـة بحّقه هو 

أسانج ذاته“.
أّن ”النظـام البولييس  وأضاف 
للدولـة يف الواليـات املتحـدة ال 
يرتك أّي شـكوك يف أّن أسـانج 
وراء  حياتـه  بقيـة  سـُيميض 
القضبـان، إن ظـل عـىل قيـد 

الحياة حّتى املحاكمة أصالً“.
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البرصة/نينا:
 اكد قائد رشطة محافظة البرصة، 
اللـواء عـيل عدنان عبـد الحميد، 
الصحافـة والصحفيني  عىل دور 
يف نقل االحداث والنشـاطات بكل 
بالتعـاون مع االجهزة  عناوينها 

االمنية من اجل استقرار االمن .
وزار قائـد الرشطـة فـرع نقابة 
الصحفيني يف البرصة مسـاء يوم 
األحـد، وناقش مـع رئيس الفرع 
سبل التعاون بني األجهزة االمنية 
والصحفيـني ودورهما الفاعل يف 

املرحلة الراهنة.
وقدم قائد الرشطة يف بداية اللقاء 
باقة ورد بمناسبة عيد الصحافة 
العراقيـة مهنئا صحفيي البرصة 
بعيدهـم األغـر ١٥٣ . مؤكدا عىل 
االجهـزة  بـني  املثمـر  التعـاون 
الصحافـة  ورجـال  االمنيـة 
كشـف  اىل  للوصـول  واالعـالم 
الحقائق واملساهمة من اجل امن 
واسـتقرار املحافظـة والحفـاظ 

عىل ارواح ابنائها .
بـدوره، اكد رئيس فـرع النقابة 
عـىل  العـيل  صـادق  البـرصة  يف 
توطيد العالقات مع دوائر الدولة 
كافة ومنها االجهزة االمنية بكل 
صنوفهـا للمحافظة عـىل االمن 

واألمان يف املدينة.
البـرصة  صحفيـي  ان  وقـال: 
يـؤدون  االعالميـة  واملؤسسـات 
رسـالتهم املهنية ونقل الحقائق 
بـكل شـفافية وحياديـة، وهـذا 

مشهود لصحفيي البرصة .

بريوت/متابعة الزوراء:
 نفـى مكتـب اإلعـالم يف الرئاسـة 
اللبنانيـة صحـة تقريـر بثته قناة 
”إم.تـي.يف“ املحلية حـول ”ثروة“ 
الرئيس ميشـال عون التي قدرتها 
دوالر  مليـون  و٢٠٠  بمليـار 

أمريكي.
الرئاسـة يف  وقـال مكتـب إعـالم 
بيـان: إن محطـة ”إم.تي.يف“ بثت 
يف نرشتهـا ”ليـل الخميس املايض 
تقريـراً ادَّعت فيـه أنَّ ثروة رئيس 
الجمهوريـة ميشـال عـون تقدَّر 
بمليار و٢٠٠ مليون دوالر أمريكي، 
ثم أعادت املحطـة بث هذا التقرير 
مته عىل موقعها اإللكرتوني“. وعمَّ
وأّكـد املكتب أنَّ ”ما ورد يف التقرير 
ة،  كاذب وال أسـاس له مـن الصحَّ
وهـو ينـدرج يف سـياق املعلومات 
التضليلّيـة التي تبثُّهـا محطة ’إم.
تي.يف‘ من حني إىل آخر، وتستهدف 
فيهـا موقـع رئاسـة الجمهورية 
وشـخص الرئيس“. وأشـار إىل أن 
هذا الخرب ”لم ُيسـند إىل أيِّ مصدر 

وأتى يف سياٍق ملتبس ومشّوه“.
وذّكـر البيان أنَّ ”هـذه املعلومات 
الكاذبـة سـبق أن ُنـرشت يف العام 
٢٠١٨، وُنِسـبت يف حينـه زوراً إىل 
مجلـة ’فوربس‘، واتضح أن املجلة 
املذكـورة لم تنرش الخرب، وليسـت 

هي مصدره“.
ولفـت البيـان إىل أن ”موقعـاً آخر 
يطلـق عـىل نفسـه اسـم ’إيليـت 
شريد‘ هو الذي أورد املعلومات من 

دون أن يسـتند فيهـا إىل أي دليل، 
وتناقلتها يف ذلك العام وسائل إعالم 
أخرى، األمـر الذي دفـع باملديرية 
العامة لرئاسة الجمهورية يف حينه 
إىل مراسـلة وزير العدل يف السـابع 
عرش من سبتمرب ٢٠١٨ للطلب إىل 
التمييزيـة بإجراء  العامة  النيابـة 
التحقيقات يف شـأن الخـرب امللفق 
تمهيداً التخـاذ التدابـري اإلجرائية 
واألصولية والقانونية بحق ملفقي 

الخرب“.
واختتـم البيـان ”اليـوم، ويف ضوء 
للخـرب  ’إم.تـي.يف‘  محطـة  نـرش 
الكاذب نفسـه من دون أي مستند 
إىل  العـودة  فـإن  صحتـه،  يثبـت 
القضاء تصبح أمـراً بديهيَّاً لوضع 

حدٍّ ملثل هذه األكاذيب“.
أبطلـت  عامـني  قبـل  أنـه  يذكـر 
محكمة لبنانية القرار الصادر عن 
رئاسـة الجمهورية اللبنانية بمنع 

دخول فريق محطة ”إم.تي.يف“ إىل 
القرص الجمهوري.

وكان فريـق ”إم.تـي.يف“ منع من 
دخول القرص الجمهوري. وأوضح 
مكتب اإلعالم يف رئاسة الجمهورية 
”املحطـة  أّن  حينـه  يف  بيـان  يف 
هاجمت رئيس الجمهورية ونزعت 
صفتـه الرسـمية عنـه، واكتفـت 
باسـمه مـن دون لقبـه، وتمادت 
بشـتمه وتجريحه وإطالق النعوت 

غري الالئقة بحقه“.
ملكيـة  ”مرصـد  مـرشوع  وكان 
أطلقتـه  الـذي  اإلعـالم“  وسـائل 
منظمة مراسلون بال حدود ومركز 
”سـكايز“ للدفـاع عـن الحريـات 
اإلعالميـة والثقافيـة يف مؤسسـة 
سمري قصري ببريوت، أكد أن لبنان 
يسـجل معـدال عاليـا يف تسـييس 
وسـائل اإلعالم مقارنة بـ١٦ دولة 

شملها املرشوع.
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رام الله/متابعة الزوراء:

وشـخصيات  مؤسسـات  طالبـت 
والضغـط عـىل  بالتحـرك  فلسـطينية 
لـإلرساع  الدوليـة  الجنائيـة  املحكمـة 
بالبدء بالتحقيق باستشـهاد الصحفية 
الفلسـطينية شريين أبو عاقلة مراسلة 
قناة الجزيرة، التي قتلت برصاص قوات 
االحتالل اإلرسائييل يف الحادي عرش من 
الشـهر املايض، خالل تغطيتها للعدوان 
عىل مخيم جنني شمال الضفة الغربية.

وجـاء ذلك خـالل حفل تأبني الشـهيدة 
الصحفية شـريين أبو عاقلة يوم األحد، 
بمدينة رام الله وسـط الضفة الغربية، 
املـرأة  شـؤون  وزارة  أقامتـه  والـذي 
الفلسـطينية بذكرى مرور أربعني يوماً 
عـىل استشـهادها، تزامناً مـع تنظيم 

معرض صور خاص بالشهيدة.
وقال رئيس الوزراء الفلسـطيني محمد 
الحفـل،  لـه خـالل  كلمـة  اشـتية، يف 
إن «قضيـة شـريين أصبحـت شـاهدة 
بمحكمة الجنايـات الدولية عىل جرائم 
االحتالل، لقد رفضنا التحقيق املشـرتك 
مـع إرسائيـل، ألن مـن يـرسق تاريـخ 
شـعب قـادر عـىل أن يـزور الروايـة، 
ورفضنا تسـليم الرصاصـة التي قتلت 
بها شريين، بل بالعكس نطالب بتسليم 

البندقية التي اغتالت شريين».
معاقبـة  عـدم  أن  عـىل  اشـتية  وأكـد 
إرسائيـل سـيجعلها تقتل أكثـر، «لذلك 
يجب معاقبـة إرسائيل»، فيما حيا قناة 
الجزيرة التي أبقت قضية شـريين حية 
منذ استشـهادها، كما أشـار إىل أن كل 
الوفـود األجنبيـة التي زارت فلسـطني 
والتقى بها عزت باستشهاد شريين أبو 

عاقلة.
بدوره، قال وزيـر الخارجية واملغرتبني 
الفلسـطيني ريـاض املالكـي، يف كلمة 

لـه، إن «اغتيـال شـريين أبـو عاقلـة 
جريمة حرب تضـاف إىل قائمة الجرائم 
املمنهجة، وإن االحتالل يرتكب جرائمه 
تكريسـاً  الفلسـطيني  الشـعب  بحـق 
لنظـام الفصـل العنـرصي، وانتهـاكاً 

ألحكام القانون الدويل».
وتابـع املالكي: «عىل الرغـم من اإلدانة 
الدوليـة لجريمـة قتـل أبو عاقلـة، إال 
أن إرسائيل لـم تكرتث لهـذه اإلدانات، 
واعتدت عـىل جثمانها وقمـع جنازتها 
واالعتـداء عىل منزلها ومنع املعزين من 

الوصول إليه».
وأشـار املالكي إىل أن «سياسـة اإلفالت 
من العقاب التـي تحّصنت بها إرسائيل 
سـمحت لها بتكرار هذه الجرائم بحق 
وارتـكاب  والصحفيـات،  الصحفيـني 
جريمة قتل الصحفية غفران وراسنة»، 
فيما شدد املالكي عىل أن ّ«دولة فلسطني 
مسـتمرة عىل الصعيد القانوني لتوفري 

الحماية للفلسطينيني والفلسطينيات.
وقـال: «قدمنـا بالغـاً ملكتـب الجنائية 
الدوليـة حول جريمة اغتيال أبو عاقلة، 
وسـلمنا املدعي العـام للمحكمة كريم 

خـان يف التاسـع مـن الشـهر الجاري، 
املتعلق باستشـهادها،  التحقيـق  ملف 
وأن دولة فلسـطني لن تقبـل أن تحقق 

إرسائيل بهذه الجريمة».
بـدوره، قال نائـب رئيـس حركة فتح 
محمـود العالـول يف كلمـة نيابـة عـن 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن 
«شريين أبو عاقلة جمعت كل فلسطني، 
وأدت رسـالتها بـكل إخـالص»، مؤكداً 
أن «جريمـة قتل شـريين وكل شـهداء 
فلسـطني الذين قتلتهم قـوات االحتالل 

لن تمر من دون عقاب».
التحقيقـات  أن  إىل  العالـول  وأشـار 
الفلسطينية الجنائية «شفافة ومهنية 
قامت بهـا النيابة العامة وأجهزة األمن 
الحقيقـة،  وأظهـرت  الفلسـطينية، 
وأن التحقيقـات متاحـة لـكل الجهات 
الدولية، وتم تسـليم نسخة منها لعائلة 

أبو عاقلة ولقناة الجزيرة».
يف حـني، أكـد مديـر مكتـب الجزيرة يف 
فلسـطني وليـد العمـري، يف كلمته، أن 
شـريين أصبحـت أيقونة فلسـطينية، 
وأصبح يسـمى باسمها امليادين العامة 

وأفواج التخرج واملنح الدراسية.
وقـال العمري: «إن مصابنـا جلل، لكنا 
لن ننىس ولن نغفـر إال بتحقيق العدالة 
املجرمـني  مـن  والقصـاص  لشـريين 
والجناة، لقد قتلوا شـريين مرتني، مرة 
بالرصاص ومرة باالعتداء عىل نعشها»، 
مشرياً إىل مالحقة قتلتها بكافة املحافل 
املمكنة، وأنه قرار من أعىل املسـتويات 

يف شبكة الجزيرة.
الصحفيـني  نقيـب  قـال  بـدوره، 
الفلسـطينيني نارص أبو بكـر يف كلمته 
إنـه «سـيأتي اليـوم الـذي سيحاسـب 
القتلة عىل جريمتهم، وإن قتل شـريين 

يأتي بسياق سياسة ممنهجة».
وأكد أبو بكر أن النقابة ذهبت للمحكمة 
الجنائية الدولية وسـلمت املدعي العام 
للمحكمة كريم خان قضية استشهادها 
بنـاء عـىل تحقيقـات النيابـة العامـة 

والنائب العام الفلسطيني.
وأشـار أبو بكر إىل أنه سـوف يتم البدء 
بحملة إعالمية بالتعاون مع املؤسسات 
والصحفيني يف العالم، للضغط من أجل 
أن يبـدأ املدعي العام للجنائيـة الدولية 
بالتحقيـق بقضية استشـهاد شـريين 
أبـو عاقلة وليس فتـح التحقيق، «ولن 
نرتاجـع إال ببـدء التحقيق واسـتدعاء 

املتهمني بكل هذه الجريمة».
مـن جانبها، قالت وزيرة شـؤون املرأة 
آمال حمـد، يف كلمـة لها، إن «شـريين 
نرى فيها قضية نساء فلسطني، وكذلك 
استشـهاد الصحفية غفران وراسـنة، 
وكذلـك األسـريات واألرسى يف سـجون 

االحتالل».
أما انطوان أبو عاقلة، شـقيق شـريين، 
فقد طالب بتحقيق العدالة لشـقيقته، 
لـ»تبقـى ذكراها مؤبدة»، فيما شـكر 
الجميع عـىل وقوفهم مـع العائلة عىل 

مدار ٤٠ يوًما املاضية.

واشنطن/متابعة الزوراء: 
وّجه ستة أعضاء جمهوريني يف مجلس 
الشـيوخ األمريكـي رسـالة إىل الرئيس 
التنفيـذي لتطبيق «تيك تـوك» الصيني 
الشـهري، يطالبون فيها بتقديم تفسـري 
عن «الدعايـة الخطرية املؤيدة للحرب»، 
التي تنفذها وسـائل اإلعـالم الحكومية 
الروسـية عـىل املنصـة. ويعـد تطبيـق 
«تيك تـوك» من أكثر منصـات التواصل 
االجتماعي شيوعاً، خصوصاً يف أوساط 
األطفال والشـباب، مع أكثـر من مليار 
مستخدم نشـط يف جميع أنحاء العالم، 
بينهم أكثـر من ١٠٠ مليون مسـتخدم 
داخل الواليات املتحدة. وأشـار األعضاء 
يف رسالتهم إىل الرئيس التنفيذي شو زي 
شـيو، إىل أن التطبيق، منع املستخدمني 
داخل روسـيا من نـرش محتوى جديد ال 
يتناسب مع الدعاية الروسية الرسمية، 
ومنعهم أيضاً من الوصول إىل منشورات 
تـم تحميلهـا بواسـطة حسـابات غري 

روسية.
وبحسـب الرسـالة، التـي وقـع عليهـا 
كل من السـيناتور سـتيف داينز وجون 
كورنـني وروجـر ويكر وجون باراسـو 
وجيمـس النكفـورد وسـينثيا لوميس، 
فقد أدى هذا التغيري، الذي جاء استجابة 
لقانون «األخبـار الكاذبة» الـذي أقرته 
روسـيا ملنـع االنتقـادات عـرب اإلنرتنت 
لغزوهـا، إىل «تعتيـم معلومـات يحـرم 
الشـعب الرويس من الوصـول إليها عن 
تقاريـر موضوعيـة عن الفظائـع التي 
ُترتكب يف أوكرانيا». كما اتهم املرشعون 

«تيك توك» بالتطبيق غري الكامل 

يف الواليات املتحدة التحقيق يف تداعيات 
جمـع «تيك تـوك» للبيانـات األمريكية 
عـىل األمن القومي. وعـام ٢٠٢٠، هّدد 
الرئيس السـابق، دونالد ترمب، بحظر 
التطبيـق تماماً أو بيـع فرعه األمريكي 
لرشكة أمريكية، بسبب مخاوف من أن 
الحكومة الصينية قد تسـتخدم «بايت 
دانـس» لجمـع ملفات مـن املعلومات 
الشخصية حول مستخدمي «تيك توك» 
التسجيالت املرسبة  األمريكيني. وتشري 
إىل أن الرشكـة ربمـا تكون قـد ضللت 
ومسـتخدميها  األمريكيـني  املرشعـني 
والجمهـور، بعدمـا تبـني أن موظفـي 
الرشكة يف الصـني يمكنهم الوصول إىل 

البيانات األمريكية، بحسب املوقع.
وتنفـي «تيـك تـوك» مشـاركة بيانات 
مسـتخدميها مع الحكومـة الصينية، 
قائلة إنها تخـزن فعلياً جميع البيانات 
يف  األمريكيـني  مسـتخدميها  حـول 
الواليـات املتحدة، مع نسـخ احتياطية 
يف سـنغافورة، وهي ال تخضع للقانون 
الصينـي. لكن هـذه التأكيدات ال تقنع 
املشـككني، حيـث قـال مديـر برنامج 
السياسة الرقمية والفضاء اإللكرتوني 
آدم  الخارجيـة،  العالقـات  بمجلـس 
سـيغال، يف رسـالة إلكرتونيـة ملوقـع 
«بزفيـد»، إنـه «ال يهـم املوقـع الفعيل 
إذا كان ال يـزال مـن املمكن الوصول إىل 
البيانات من الصني». وأضاف أن «القلق 
سيكون من أن البيانات ستظل يف أيدي 
املخابـرات الصينيـة إذا كان املوظفون 
الصينيـون ال يزالـون يصلـون إليها». 

(عن/صحيفة الرشق االوسط)
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لقواعـده، مـا سـمح لوسـائل اإلعالم 
التابعـة للكرملـني بـ«إغـراق املنصة» 

بالدعاية حول الغزو.
مـن جهة أخـرى، أفاد موقـع «بزفيد» 
اإلخبـاري األمريكي، بـأن رشكة «بايت 
دانس» املالكة للتطبيق، وصلت لبيانات 
مسـتخدمي «تيك تـوك» األمريكيني، ما 
يعـزز شـكوك الخصوصية التـي طاملا 
اتُّهمـت بها الرشكة. وقـال املوقع نقالً 
إن  مرسبـة،  تسـجيالت صوتيـة  عـن 
موظفـي «بايـت دانـس» املقيمـني يف 
الصني وصلوا مراراً وتكـراراً إىل بيانات 
األمريكيـني.  باملسـتخدمني  مرتبطـة 
وكشـفت املقاطع الصوتية املرسبة من 
٨٠ اجتماعـاً داخليـاً للرشكة الصينية، 

تـوك»،  «تيـك  يف  تسـعة موظفـني  أن 
مهنـديس  أن  إىل  عـدة  مـرات  أشـاروا 
«بايـت دانـس» يف الصـني، تمكنوا من 
الوصول إىل بيانات مستخدمي الواليات 
املتحـدة، خـالل الفرتة ما بني سـبتمرب 
(أيلول) ٢٠٢١ وينايـر (كانون الثاني) 
٢٠٢٢ عـىل األقـل. ويف اجتمـاع عقد يف 
سـبتمرب ٢٠٢١، قال عضو بقسم الثقة 
والسـالمة يف «تيك تـوك»، إن «كل يشء 
ُيرى يف الصني». ورغم الشهادة التي أدىل 
بها مسـؤول تنفيـذي يف التطبيق خالل 
جلسة استماع ملجلس الشيوخ بأكتوبر 
(ترشين األول) ٢٠٢١، بأن «فريقاً أمنياً 
عاملياً ومقـره الواليـات املتحدة» يقرر 
مـن يمكنه الوصول إىل هـذه البيانات، 

أشـار ثمانيـة مسـؤولني إىل «املواقـف 
التي اضطر فيها املوظفون األمريكيون 
إىل اللجـوء إىل زمالئهم يف الصني لتحديد 
كيفية وصـول بيانات املسـتخدمني يف 
الواليات املتحـدة»، يف حني أن املوظفني 
األمريكيـني، لـم يكـن لديهـم اإلذن أو 
معرفة كيفيـة الوصول إىل تلك البيانات 
بأنفسهم.وُتظهر محتويات التسجيالت 
أيضاً أنه تم الوصول إىل البيانات بشـكل 
متكرر، أكثر مما تم اإلبالغ عنه سابقاً، 
ما يرسـم صـورة واضحـة للتحديات 
التـي واجههـا التطبيـق، يف محاولـة 
لفصـل عملياته يف الواليات املتحدة عن 
عمليات الرشكـة األم يف بكني. ويف عام 

٢٠١٩، بدأت لجنة االستثمار األجنبي



عبد الهادي مبارك، مخرج تلفزيوني ومخرج سينمائي عراقي ولد ١٩٣٥ وتويف يف 
بغداد عام ٢٠١٢،  شغل العديد من املناصب.. أخرج العديد من األفالم السينمائية ولعل 

فيلم عروس الفرات عام ١٩٥٧ من أشهرها إال أنه فقد من أرشيف السينما العراقية.
اسهم يف تشكيل صناعة السينما يف العراق، فقد شارك كعامل كالكيت يف أول فيلم روائي 
عراقي أنتج عام ١٩٤٨ للمخرج الفرنيس أندريه شوتان، وكان من بطولة إبراهيم جالل 
كامل  احمد  املرصي  للمخرج  العراق)  يف  (ليىل  فيلم  بعدها عمل كومبارس منشدا يف 

مريس .
الزوراء باعتزاز كبري تستذكر مسرية هذا الفنان الكبري مثلما استذكرت قبله العديد من 

املبدعني يف مجال اإلذاعة والتلفزيون واملجاالت الفنية العديدة .

يعد املخرج السـينمائي العراقي عبد 
الهادي مبارك من الجيل الذي خاض 
تجربة السينما العراقية بحماس كبري 
، وكان من طموحاته انه كان يتأمل 
يف أن تتحرك عجلة السينما العراقية 
، وكانـت لديـه العديـد مـن الحلول 
إلعادة االنتـاج ، فهو ينظر يف حينها 
اىل رشكـة بابـل لالنتاج السـينمائي 
والتلفزيوني عىل انهـا املنقذ الوحيد 
للنهـوض الواقع السـينمائي ، فهي 
برأيه قادرة عىل ان تنهض اذا ما اخذ 
الفنانون بيدهـا واعدوا لها هيبتها.. 
عبـد الهـادي مبـارك .. كان يقـف 
حامالً سـيناريو فيلم جديد ويجوب 
به االمكنة بحًثا عـن تمويل ، يطرق 
االبـواب وال مبسـتم لـه ، فالعبوس 
يرتسم عىل محيا كل من يطرح عليه 
الفكـرة، والسـبب هـو ان السـينما 

العراقية ليسـت لها من يحميها.
يف خضم تلك االحداث وتلك الفرتة كان 
مبارك يحمل بني طياته فيلما روائيا 
يحمل عنوان (العراقي) مقتبسا من 
الواقع والحقيقة ، كتب له السيناريو 
عـن احداث حقيقية، إذ قام شـابان 
عراقيان إلنقاذ حالة معينة ، يمنعان 
الوطـن  تـراث  مايخـص  تهريـب 
وتاريخه ، تـدور احداثه يف بغداد عن 
عصابة مؤلفة من شخصيات تنتمي 
لدول عربية واجنبية ، وتتمكن هذه 
العصابـة مـن تحقيق النجـاح الذي 
كانت تسعى اليه وهو يف حالة خروج 
هذا اليشء من العراق تكون العصابة 
قـد حصلـت عىل ماليـني الـدوالرات 
، وقـام شـابان عراقيـان مؤمنـان 
بوطنهما باالنضمام اىل العصابة عىل 
اسـاس انهم تجـار ممنوعات ايضا، 
القصـة حقيقيـة ، والفيلم فيه حب 
واثـارة وغناء ورقـص وهو من نوع 

(االكشـن) واملغامرات .
املخـرج العراقي عبد الهـادي مبارك 
السـيناريو  ان  حينهـا  يعلـن  كان 
جاهـز ، وباالمكان البـدء بالتصوير 
عىل الطريقـة السـينمائية الجديدة 
ويقصد بهـا تصويره عـىل الفيديو 
ومن ثـم نقله اىل الفيلم السـينمائي 
وهـذا يوفـر حسـب رأيـه ٤٠ ٪ من 
الكلـف ، لكنه كان يف حرية من امره 
النه بحاجـة اىل ممول ، اىل ما ال يقل 

عن ١٥٠ الف دوالر.
مـع هـذا لـم يطـرق مبـارك بـاب 
دائرة السـينما واملـرسح النها كانت 
تعيـش عـىل التمويـل الثانـي ، ولم 
يكـن باسـتطاعته ان يعالج العملية 
وحقيقة ليس لديه اموال ولهذا بقي 
يجوب االمكنـة التي مـن املمكن ان 

تنتج له ذلك الفيلم.
رغـم انه سـبق لـه ان التقـى وكيل 
وزارة الثقافـة ، ورشح لـه حكايتـه 
مع هذا الفيلـم فعاضده وطلب منه 
ان يكمل املرشوع مع دائرة السـينما 
واملـرسح، ولكـن مبـارك توقف الن 
الدائرة ليـس لديها امكانـات والنها 

تحت نظام التمويل الثاني.

Èfl˝œc@ãÇe
«الحب كان السـبب» هـو آخر فيلم 
اخرجه عبد الهادي مبارك للسـينما 
العراقيـة عام ١٩٨٩ ، وهـو الروائي 
الثالث يل بعـد فيلم (عروس الفرات) 
عـام ١٩٥٦ ، وفيلـم (بديعـة) عـام 

.١٩٨٧

ÚÓ”aã»€a@b‡‰Óè‹€@Èmãƒ„
من ارائه حول السينما العراقية فقد 

كان عبد الهادي مبارك يرى ان الخلل 
يكمـن يف ان رشكـة (بابـل) حينمـا 
لتصنـع  تنشـأ  ان  تقـرر  تأسسـت 
وتلفزيونيـة،  سـينمائية  اعمـاال 
وكان راحلنـا هو احـد املجتمعني يف 

اقرارهـا وملرتـني ، ولكن الذي حصل 
ان رشكـة بابل تولتها ايـادي املدراء 
املفوضني الذين قامت بنفيهم وزارة 
الثقافـة اىل الرشكـة ، ولذلك انهارت 
الرشكة. امـا القائمون عليها فربأيه 
انهـم اليفقهـون شـيًئا يف الصناعة 

السينمائية او التلفزيونية .

Ú◊ãì‹€@bèÓˆä@⁄äbjfl@Üb:a@áj«
جميـع الذيـن عملوا يف رشكـة بابل 
لالنتاج السـينمائي يعرفون جيدا ان 
عبـد الهادي مبـارك تـرأس الرشكة 
بانتخـاب من قبل الهيئة االدارية ويف 
حينها  إشـرتى للرشكة دار سـينما 

(غرناطة).
بإمكانـه رشاؤهـا لرشكتـه   وكان 
املكونـة مـن زمالئه ، لكنـه لم يقدم 
عىل ذلـك النه رئيـس مجلس رشكة 
بابـل لالنتـاج ، وهذه الـدار ما زالت 
تعطـي رزًقا قـدره اكثر مـن (٤٨) 
مليـون دينار سـنوًيا  عىل الرغم من 

كونها كسينما قد اغلقت .

b‡‰Óè€a@pb„buãËfl@Íb§@ÈÌcä
شـهدت مرحلة الراحل عبـد الهادي 
مبارك اقامـة العديد من املهرجانات 
السـينمائية العربية ومنها مهرجان 

الخليج وحققوا نتائج جيدة.
 وكانوا برأي مبارك شبابا متحمسني 
ويعشـقون السينما ويبذلون جهوًدا 
فرديـة ويعانـون الكثـري ، لكن تلك 
املهرجانـات لـم تـالِق صـدى عنـد 
املسؤولني ملا يقدمونه عكس ما كان 
يف الخليج، إذ توجد سينما وتلفزيون 
جيدان الن الدول تشرتي من املنتجني 
اعمالهـم عـىل عكـس ما يحـدث يف 

العراق .
لقد كانت لراحلنا نظرة خاصة حول 
السـينما فهـي برأيه عمليـة الفكر 
البالغـي الن السـينما تريـك العالـم 
بساعة ونص وتطلع من خاللها عىل 
جوانب ذلك العالم ، السينما صناعة 
البالغة متى ما اعتمـدت الدولة عىل 
العمل السـينمائي تكون قد أمسكت 

خيط الثقافة ورعته رعاية كاملة .

ÈuaãÇg@Âfl@‚˝œc
اخـرج عبـد الهـادي مبـارك خـالل 
حياتـه عددا من االفالم السـينمائية 

نتذكر منها فيلـم - بديعة – ١٩٨٩- 
٩٩ دقيقة (بديعة) امرأة تختلف مع 
زوجهـا (فـوزي) ألن يف حياته امرأة 
ثانيـة، هي امرأة يف الخمسـني تقبل 
عىل الحياة بيشء من الحذر واليقظة 

وهـي تعمـل يف التنقيب عـن اآلثار، 
لكـن يبدو أن الحفر بحًثا عن الكنوز 
ال يقابله نجاح ، تأليف: معاذ يوسف 
(قصـة وسـيناريو وحـوار)، طاقم 
العمل: فوزية عارف  طعمة التميمي  
قاسـم املالك  راسـم الجمييل  سناء 

عبدالرحمن  طه سـالم.
فيلـم - الحـب كان السـبب - ١٩٨٦ 
( ١٠٠)  دقيقـة تم عرضه يف حينهـا 
يف ٢٥ مـارس ١٩٨٦  وفكرتـه انهـا 
تتولد عالقة حب بني الشاب (عماد) 
وزميلته (عشـقاء)؛ التي تعمل معه 
يف املكان نفسه، يقع يف حبها ضابط 
ويحاول إفساد هذه العالقة، يستغل 
أتباعـه،  سـطوته وسـيطرته عـىل 
ويقـوم باعتقـال (عمـاد) من دون 
وجـه حـق، والزج بـه يف املعتقل مع 
العديـد مـن املعتقلـني السياسـيني، 
ويتعرضون يف السـجن ألسـوأ أنواع 
التعذيب، فتقوم الثورة ويكون أملهم 
يف تخليصهم مما هم فيه. الفيلم من 
اخراج: عبدالهـادي مبارك وهاشـم 
ابـو عـراق (مسـاعد مخـرج أول) 
تأليف: عـيل خيون..طاقـم العمـل: 
جواد الشكرجي  سـناء عبدالرحمن  

سمر محمد  فوزي مهدي  عبدالجبار 
كاظم  عبدالخالق املختار .

›yaã€a@’y@¿@ıaäÎç‹€@aÏ€b”

Ô‡Ó‡n€a@È‡»†@ëäbœ

رحم الله املخرج االنيـق عبد الهادي 
مبـارك كان مـن خـريه املخرجـني 
ولـه  والتلفزيونيـني  السـينمائيني 
بصمة كبرية عىل مسـتوى السـينما 
والتلفزيون، اتذكر عندما كنت طالبا 

يف اكاديميـة الفنـون الجميلة وكان 
والدي بطال لفيلم بديعه وكنت احرض 
بعض ايام التصوير وكيف كان يقود 
كادر العمـل بحـب ودرايـه عميقة، 
اضافـة اىل عـّده افالمـا سـينمائية 
حققـت نجاح كبريا منها فيلم الحب 
كان السـبب -وفيلم عـروس الفرات 
-ومسلسـالت  تلفزيونيـه - جـذور 
واغصـان - وعـده اعمـال - تميـز 
بإخراجهـا شـخصية لـن تتكـرر يف 
العراقيه  تاريـخ السـينما والدرامـا 

رحمه الله واحسن مثواه.

’ibè€a@µ„b‰–€a@kÓ‘„@ãój€a@µèy
رحم الله املخرج عبد الهادي مبارك، 
إذ شـهدت اكثـر مراحـل مسـريته 
وشـاركت معـه الكثـري مـن اعماله 
ومن معلوماتي عنه انه دبلوم معهد 
الفنـون الجميلـة ، العـراق، ويمتلك 
شـهادة التلفزيون العربـي ، مرص، 
وشـهادة معهد سـيتو ، لندن ، دورة 
القاهـرة وشـهادة معهـد االذاعـي 
 ، السـيناريو  دورة  والتلفزيونـي، 
العـراق الخربة العمليـة ( ٦٠ ) عاما 
يف االخراج السـينمائي والتلفزيوني، 

ساهم يف اخراج وانتاج وكتابة الحوار 
ألول فيلم سـينمائي عراقي صميم ( 
فتنة وحسـن ) من انتـاج صالح ابو 
سيف،  صالح الدين البدري املحامي.. 
تصوير وليم سايمون اخراج املرحوم 

حيدر العمر ..
سنة  ( ١٩٥٦ ) قام يف كتابة سيناريو 
واخـراج الفيلم العراقـي الصميم  ( 
عـروس الفـرات )  وهمـا فلمان لم 
تدخـل صنعهما يد غري عراقية وعام 
١٩٥٦ قام يف انشـاء مؤسسة مبارك 
للسـينما واالعالن  ( صنع اكثر من( 
١٧٢ ) فيلم اعالني ، وصنع اكثر  من 
( ٢١١ ) فيلم ساليد اعالني ) ويف عام 
( ١٩٥٧ ) انضم اىل التلفزيون مخرج 
افالم اخبارية وتسـجيلية ومشـاهد 
توضيـح للربامـج الحواريـة ( عمل 
مونتـري أخبار لالفـالم السـينمائية 
)  ( ١٩٥٩ ) انتقـل للربامـج .. اليف 
.. الحيـة عـىل الهـواء مبـارشة قبل 
عمليـات  يف  التلفزيـون  يتطـور  ان 
والربامـج  للمسلسـالت  التسـجيل 
والسـهرات،   والنـدوات  والحفـالت 
سـنة ( ١٩٦٤ ) اول عمـل فديـوي 
(ثـورة العرشيـن) كتب السـيناريو 
واالخـراج للتلفزيون العـراق احدث 
ضجـة لروعـة العمـل كـون مبارك 
السـينمائي  االيقـاع  فيـه  زاوج 
مـرة،    ألول  التلفزيونـي،  الفديـوي 
عـام ( ١٩٦٨ ) تم افتتـاح تلفزيون 
التأميم ونسب معاون مدير تلفزيون 
التأميم ١٩٦٩ مديـر تلفزيون بغداد                                                                           
املنوعـات  قسـم  رئيـس   (١  ٩٧٢  )
 (  ١٩٧٤  ) الرتفيهيـة  والربامـج  
للربامـج  التنسـيق  قسـم  رئيـس 
العامـة ( لتفزيـون بغـداد والبرصة 
واملوصـل،  (١٩٧٦) رئيـس لقسـم 
الدرامـا واملنوعـات، اخـرج الكثـري 
من املسلسـالت والسـهرات واالفالم 
الخـاص  للقطـاع  السـينمائية 
ورشكـة بابـل لالنتـاج السـينمائي 

والتلفزيوني..
هكـذا نسـج املرحـوم عبـد الهادي 
بعطائـه  املحبـة  خيـوط  مبـارك 
السـينمائي والتلفزيونـي  (١٩٨٢) 
احيـل عـىل التقاعد  واسـتمر يعمل  
مع مخرجا ألكثر من اعالن ملؤسسة 
مبارك  لالنتاج السـينمائي واالعالن 
نقابـة  رس  امـني  ااملرحـوم  وعمـل 
الفنانـني مع البرصي بعـد االحتالل 

كان صديقا صادقا صدوقا شخصية 
دمثة وسـاهم مع البرصي يف الحفل 
الكبـري التـي أقامتهـا امانـة بغداد 
بمناسـبة افتتاح شـارع ابـو نؤاس 
بعملة املرسحـي ( الزنزانه )  انتخب 
مبارك رئيـس مجلـس ادارة  رشكة 
بابل لالنتاج السينمائي والتلفزيوني 
سنة ( ١٩٩٢ ) وبرز نشاطه االبداعي 
اداريـآ ومخرجـآ  ويف  عام ( ١٩٩٥ ) 
وانتخـب يف ( ١٩٩٩ ) عضـو مجلس 
ادارة السـينما واملـرسح  ويف نهايـة 
املطـاف يف ( ٢٠٠٣ ) انتخـب عضـو 
مجلس نقابة الفنانني  ممثال لفناني 

السينما والتلفزيون واألذاعة.

Ô‡ì‰€a@78
كان الراحـل قبل أن يدخل عالم الفن 
بشـكل رسـمي يعمـل يف مصلحـة 
السكك الحديد ـ وفيما بعد املؤسسة 
العامـة للسـكك ، ومنذ فرتة شـبابه 
كان يعشـق عالـم السـينما والعمل 
فيـه لذلك حينما اتيحـت له الفرصة 
األوىل عمـل عامـل كالكيـت يف أحـد 
االفـالم سـنة ١٩٤٨ ، وبقـي حبـه 
للعمل الفنـي مالزما له حتى أتيحت 
له فرصة اخراج فلم ( عروس الفرات 
) عـام ١٩٥٧، وقد رهـن بيته حينها 
من أجـل اخراج هـذا الفلـم ، وفعال 
تمـت لـه الفرصـة وظهـر فلمه إىل 
النور وحاز عىل اعجاب الجمهور قي 
حينه ، وإن االستاذ مهدي عباس قد 
نسـبه إىل املخرج عبد الهادي الراوي 
يف أحد مقاالته ، ثم يعود فينسـبه إىل 
عبد الهـادي مبارك ، هذا وقد اتيحت 
لألسـتاذ عبد الهادي مبارك الفرصة 
بعد ذلك يف دائرة اإلذاعة والتلفزيون، 
وقـد أخـرج الكثـري مـن التمثيليات 
والسهرات واملسلسالت، وكان رحمه 
اللـه يدعوني ملشـاهدة العمـل أثناء 
تسجيله ، وخاصة مسلسل ( دمشق 
الحرائق ( ومسلسـل ( خلب حبيبتي 
) فكنـت أحرض داخل االسـتديو من 
بداية تسـجيل املشاهد حتى االنتهاء 
، وبذلـك يكـون  مـن آخـر مشـهد 
رحمه الله قـد أفادني عمليا للتعرف 
عىل مراحل التسـجيل ومـا يقع من 
توقفات خالل تسجيل املشهد الواحد 
يف بعـض االحيـان، وكان رحمه الله 
يتميـز بحس مميـز عند التسـجيل 
إضافـة إىل دقة متناهيـة يف معالجة 
بعـض املواقـف رسيعـا ، ففـي مرة 
كانت لديه أغنية تحتاج إىل مشحوف 
وهور وهو داخل االستديوا قد أعطى 
أجواء الهور وجعل املشحوف يتحرك 
داخله باسـتخدام تقنية السكة التي 
يتحـرك عليها املشـحوف وكان دائم 
املتابعـة يل وألعمـايل الدراميـة التي 
أكتبهـا لإلذاعـة، وقـد رايتـه يدخل 
علينـا االسـتديو ليسـتمع إىل حوار 
الشخصيات ، وكان يلتقي بي خارج 
االذاعة يف سبعينات وثمانينات القرن 
املايض يف مقهى يف الصالحية تسمى 
(مقهـى جعفـر الشـوك)، ويتبادل 
معـي الكثري مـن الكالم حـول الفن 
والكتابة وغري ذلك من املوضوعات ـ 
ولكن يف منتصف سـنة ٢٠٠٢ وأنا يف 
طريقي إىل دائرة االذاعة والتلفزيون 

سـمعت صوتـا ينادينـي، وحينمـا 
التفـت رأيـت املرحـوم عبـد الهادي 
مبارك (أبو بسمة) فأدخلني يف محل 
لبيع النظـرات وطلب مني أن أعّد له 
عمال تلفزيونيـا يتناول حقبة زمنية 
محـددة مـن تاريـخ العـراق وبغداد 
خاصـة وهي فرتة  تغيـري الوايل داود 
باشـا وما حـدث يف زمنـه وما حدث 
بعـد ذلـك يف زمـن الـوايل الجديد من 
معاناة ألهايل بغـداد وبعض املناطق 
القريبة منها، وبعـد أن حصلت عىل 
املصـادر املطلوبة بـارشت بالكتابة 
وكنـت أعطيـه كل حلقـة انجزهـا 
لغـرض مراجعتهـا ، وفعـال واصلت 
الكتابة لعدد غـري قليل من الحلقات 
ولكن احـداث سـنة ٢٠٠٣ قد قلبت 
املوازيـن كما تعلمـون وتوقفت عن 
اكمـال العمـل يف حينـه، ويف سـنة 
٢٠١٠ قـد زرانـي يف دائـرة االذاعـة 
والتلفزيون حينما كنت مديرا للدراما 
وكالة وفاتحتـه بخصوص العمل إال 
أنه ابدى اعتـذاره ألنه االجواء كانت 
ال تـزال غامضـة ولم يعـد األمر كما 
كان سابقاً ثم انقطعت أخباره عني 
وتفاجأت بخرب وفاتـه بعد أن أحلت 
عىل التقاعـد ، وكانـت وفاته رحمه 
الله يوم االحد املوافق  ٢/ ٩ / ٢٠١٢ 
وقد شـيع جثمانـه من مقـر دائرة 
السـينما واملـرسح .. وعبـد الهادي 
مبارك يف حياته كان قد أسس رشكة 
لإلعـالن مقرهـا يف البـاب الرشقـي 
مقابل جـرس الجمهورية ، كما كان 
أول من أسـس معمال إلنتاج أكياس 
النايلون فكان يتدفق بأفكار جديدة 
دائما ، وقد خرسته السينما العراقية 
رائدا وموسساً، ومع ذلك فقد دخل يف 
أواخر خدمته معهد الفنون الجميلة 
إلكمـال دراسـته العلميـة وحصوله 

عىل الشهادة يف مجال تخصصه.

Êbyãœ@á‡´@xãÉæa
الفنان االنسـان عبد الهـادي مبارك  
رجـل عميل جـاد قليـال ما تـراه يف 
العامـه اليبخـل بمعلوماته  املحافل 
عمـن يطلبهـا، اعطانـا اكثـر مـن 
محـارضة عن كيفيـة صناعة الفلم 
الوثائقـي يف معهد التدريب االذاعي..  
االستاذ عبد الهادي كان يعطينا ادق 
التفاصيـل يف تكوين اللقطة وحركة 
الكامـرا  والتفاصيـل الفنية ويعترب 
التحضـري قبـل التصويـر احـد اهم 

اسباب نحاح العمل.
التقيـه بني فـرته واخـرى يف رشكة 
بابل لالنتاج السينمائي والتلفزبوني 
وتسـتذكر مقلبـا عملتـه فيـه ففي 
احد االيـام اتصلـت به وقلـت له ان 
اخاك وصل املطار فلنذهب نستقبله، 
وتردد وقال انا ال املك أخا مسـافرا، 
فقلـت هـل انكـرت اخـاك حسـني 
مبـارك فضحك مـن اعماقـه، وقال 
اريـد ان أورطه يا محمـد .. اخراجيا 
عبد الهـادي مبارك دقيـق يف اختبار 
النـص وياخذ وقتا طويـال يف اختبار 

الكادر الفني.
وهكذا رحل عبد الهادي مبارك تاركا 
تاريخا فنيا رائعا ومرشفا بعد ان ولد  

يف  ١٩٣٥ ورحل عام ٢٠١٢ .
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قـد يكون الـزواج املثايل وهمـاً أو خياالً 
هذه األيام بسـبب الضغوط االجتماعّية 
واالقتصادّيـة والحياتّية التي نشـهدها، 
يف  الهائلـة  التطـورات  مـع  والسـيما 
التكنولوجيا الرقمّية. لذا، يتساءل العديد 
منـا عن األرسار الكامنـة وراء الزيجات 
الناجحـة والطويلة األمـد. إليك أبرز تلك 

األرسار...
العاطفة الصادقة

يظن بعض األشخاص أن الزواج الناجح 
ينجم عـن التفاهـم واالتفـاق الضمني 
عىل الركائز الحياتّية األساسـّية، بهدف 
تأسيس عائلة ناجحة مبنية عىل الحب.

لكن هـذه الركائـز الحياتيـة ال تقترص 
فقـط عـىل االسـتقرار املادي، وحسـن 
اإلجمـايل  واإلحسـاس  األوالد،  تربيـة 
إىل  لتصـل  تتعداهـا  بـل  باالسـتقرار، 
العاطفة الصادقـة والحقيقية، البعيدة 
عـن التزلـف. فالعافطفة هـي أحد أهم 
دونهـا،  الناجـح. ومـن  الـزواج  أرسار 
يصبح الزواج فاشـًال، مليئاً باملشكالت، 

أشبه بالجحيم اليومي.
وال بد من اإلشـارة إىل أن املرأة بطبيعتها 
إنسـانة حساسـة، ولذلك تبحـث دوماً 
عن الحبيـب والصديق والـزوج يف رجل 
واحد، وليس فقط عن زوج يكملها أمام 

املجتمع. كمـا يبحث الرجـل من جهته 
عن امرأة يحبها ويشعر باالرتياح معها 

ليتمكن من إكمال بقية حياته معها.
االحرتام املتبادل

ما من زوجني يف هذا العالم ال يتشاجران 
أو يختلفـان بـني الحـني واآلخـر. إنهـا 
الطبيعة البرشية. لكـن ال بد من التحيل 
بالعقالنيـة، والسـعي إىل تجـاوز تلـك 

الخالفات بأرسع ما يمكن، لتعود الحياة 
الزوجية إىل الوترية الهانئة.

ولعـل االحـرتام املتبـادل هو أحـد أبرز 
الرشوط لكي ينجـح الزوجان يف تخطي 
خالفاتهمـا وشـجاراتهما. فعدم جرح 
مشـاعر اآلخـر، والحرص عـىل احرتام 
كيانه ومشاعره، واالبتعاد عن الغطرسة 
والفوقية، وتفـادي الكذب، وعدم اتخاذ 

املوقـف العدائـي هي مـن أبـرز األمور 
الكفيلـة بتخطـي الزوجني ملشـاكلهما 
وعودة حياتهمـا إىل طبيعتها بأرسع ما 

يمكن.
الدعم املادي

قـد تكـون الخالفـات املادّيـة مـن أبرز 
أسباب املشاحنات التي يشهدها األزواج 
هـذه األيـام، وهي لسـوء الحـظ األكثر 

فتكاً يف العالقة الزوجّية.
فإذا كان الرجل عاطالً عن العمل لسبب 
معني، سيشـعر باإلحباط والتوتر لعدم 
قدرتـه عـىل تلبيـة االحتياجـات املادية 
لعائلتـه، وقـد يفـيض ذلـك إىل نشـوب 

شجارات بينه وبني الزوجة.
يف هـذه الحالة، يتوجب عىل املرأة التحيل 
بالـذكاء الـكايف لدعـم زوجهـا معنوياً 
ومادياً إذا أمكن. فإذا كان الرجل عاطالً 
عن العمل، فيما الزوجة تعمل وتكسـب 
مدخوالً شـهرياً جيداً، ال داعي ألن تمنن 
الزوجـة زوجها باملال الـذي تنفقه عىل 
عائلتهـا. ففـي النهايـة، تعتـرب املـرأة 
رشيكة الزوج يف العائلة وال ضري أبداً إذا 

شاركته يف املرصوف املادي.
وإذا كانـت املـرأة ال تعمـل، قـد تصبح 
املشـكلة أكثـر خطـورة بسـبب الضيق 
املـادي املفـروض عـىل العائلـة. يف هذه 
الحالة، تنصح املرأة بالبحث عن أي عمل 

محرتم ملساعدة زوجها.
ومع التطـورات التكنولوجيـة املتوافرة 
هـذه األيام، بات بوسـع املرأة العمل من 
منزلها مـن دون الحاجة إىل االبتعاد عن 
البيت واألوالد. ويعترب ذلك ميزة إيجابية 
إذ يتيح للمرأة العمل وجني املال، والبقاء 

يف الوقت نفسه مع عائلتها.

يتـم قيـاس املسـافة باألمتـار، ودرجـة 

الحرارة بالدرجة املئوية، أما قوة املحركات 

فتقاس بالحصان، لكن ملاذا تسمى هكذا؟ 

حسـناً، اتضح السـبب بأن الحصان كان 

يسـتخدم يف الجر وسـحب اآلالت قديماً، 

لكن ما عالقة ذلك يف املحركات الحديثة؟

يف عـام 1781، قـدم العالـم جيمس وات 

املحرك البخـاري للعالم، وهو الذي أحدث 

ثـورة يف عالم اآلالت يف ذلـك الوقت، حيث 

كان الغالبية العظمى من الناس تستخدم 

الخيـول يف تنفيذ املهام امليكانيكية، وجاء 

قـوة  ملقارنـة  ”الحصـان“  بوحـدة  وات 

مرشوع الخيول املستخدم.

من خالل سلسـلة من التجـارب قام وات 

بتقييم العمل بقوة الحصان التي تساوي 

33,000 باوند-قـدم (تشـري إىل رفع وزن 

الدقيقـة  يف  قـدم)   1 يف  باونـد   33,000

الواحـدة. وبالتـايل نشـأت هـذه الوحدة 

الجديدة.

بفضل استخدام الحصان كوحدة واحدة، 

كان الجميـع قادراً عىل فهـم قوة املحرك 

عندما يتقدم املشـرتين لـرشاء اآللة. كان 

وات لديـه محـرك 5 حصـان، إذ إن هـذا 

الحصان كان يعادل يف القوة 5 خيول.

العبقرية الحقيقـة لجيمس وات أعطت 

العالـم محـرك رفيـع املسـتوى يعمـل 

بالبخـار، وإن وحـدة ”الحصان“ خلقت 

سـوق كبـري بـني النـاس الذيـن كانـوا 

يعيشـون يف املايض. ومع ذلك فإن وحدة 

الحصـان مـا زالت مسـتخدمة يف العديد 

مـن الصناعات اليوم، خصوصاً يف قياس 

االحـرتاق  ملاكينـات  القصـوى  القـدرة 

الداخيل للسيارات والشاحنات والحافالت 

والسفن.
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قبل تنظيف البالسـتيك املذاب عن 
فـرن الغـاز، يجـب فتـح النوافذ 
لتهوئـة املطبـخ. علًما بـأن مادة 
أبخرة  البالسـتيك املحرتقة تنتـج 
خطرية ورائحة كريهة. كما يجب 
تـرك الفـرن حّتى يـربد تماًما، ثم 

تطبيق الخطوات اآلتية:
1. ُيزال البالسـتيك قدر املستطاع، 
من خالل تقشريه بلطف بواسطة 

سّكني.
WD- 2. ترّش آثار البالستيك بمادة

السـوبرماركت)،  يف  (تتوّفـر   40

التـي ترتك من دون مسـح لبضع 
دقائق.

3. ُتستخدم شفرة الحالقة لكشط 
الحرص  املتبقي، مـع  البالسـتيك 

عىل عدم خدش سطح الفرن.
باملـاء   WD-40 مـادة  تـزال   .4
املنطقـة  وُتجّفـف  والصابـون، 

جّيًدا.
5. ُيسـتخدم مزيل طـالء األظافر 
لنـزع اآلثار العنيدة، مـع اختباره 
عـىل منطقة صغـرية مخفية من 
فرن الغـاز أّوًال، للتأكـد من أنه ال 

يلحـق الـرضر باألخـري. أو يمكن 
مزج القليل من الـ“بيكينغ صودا“ 
واملاء لتشـكيل عجينة متماسكة، 
توضـع عـىل اآلثـار العنيـدة. ثّم، 
ينّظف البالستيك، بفرشاة ناعمة.

6. تجّفف املنطقة النظيفة بقطعة 
قماش رطبة.

الرغبـة يف  مالحظـة: عنـد عـدم 
اسـتخدام املواد الكيميائية، يمكن 
محاولـة فـرك مكعـب الثلج عىل 
ا، ثّم كشطه  البالستيك لجعله هشًّ

بشفرة الحالقة.

املقادير:
بهارات تتبيل الدجاج:

ملعقـة   2 الليمـون:  عصـري 
كبرية.

زيت الزيتون: ملعقة كبرية.
ملعقـة   2 الـكاري:  بـودرة 

صغرية.
بابريكا: ملعقة صغرية.

فلفل أسود: ملعقة صغرية.
الزنجبيل: ملعقة صغرية.

بهارات: ملعقة صغرية (بهارات 
شواء الدجاج).

(بهارات  بهارات: ملعقة كبرية 
السازون).

ملح: ملعقة كبرية.
لتتبيلة األرز:

ملح: ملعقة صغرية.

مرق دجاج: 2 كوب.
فلفل أسود: ملعقة صغرية.

ملعقـة  مشـكلة:  بهـارات 
صغرية.

لوز: حسب الرغبة (مقيل).
أرز بسمتي: كوب

لحم مفروم: 250 غراماً (مقلية 
و متبلة بامللح والفلفل األسود)

طريقة التحضري:
اخلطـي  الدجـاج:  لتتبيـل   .1
مكونـات تتبيلـة الدجاج بطبق 
ووزعي الخليط عىل الدجاج من 
الداخل والخـارج جيداً، وضعي 

الدجاج جانباً.
2. لتحضـري األرز: ضعي الزيت 
يف قدر عىل النـار، أضيفي األرز 
املغسـول واملصفى،  البسـمتي 

والبهـارات  بامللـح،  ونكهـي 
األسـود،  والفلفـل  املشـكلة، 
وبودرة مـرق الدجاج، ثم صبي 

املاء واتركي األرز حتى ينضج.
3. قلبـي اللحم املفروم والبصل 
الفلفـل  وأضيفـي  بالزيـت، 
األسـود، وامللـح، وحركي حتى 
يسـتوي، ثم أضيفيـه مع اللوز 

عىل األرز وقلبيه حتى يتوزع.
4. احـيش األرز بالدجاج املتبل، 

وأغلقي بأعواد الخشب.
5. أدخـيل الدجـاج للفـرن مدة 
سـاعة وربع عىل درجة حرارة 

.200
املحـيش  الدجـاج  قدمـي   .6
ساخناً بجانب السلطة بحسب 

الرغبة.
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يجلس الكثري من األشـخاص عـىل املقاعد 
أو الكـرايس لفـرتات طويلـة، أثنـاء القيام 
بعملهـم أو حتى الدراسـة، ولكن الجلوس 
لفرتات طويلة يشـكل خطـرا عىل صحتك، 
خاصـة إذا كنت تجلس ملدة سـت إىل ثماني 
سـاعات يومًيا، فأنت معـرض لخطر كبري 

لإلصابة بأمراض القلب واملوت املبكر.
و وجـدت دراسـة دوليـة شـملت أكثر من 
100000 شـخص مـن 21 دولـة، أن وقت 
الجلـوس األطول مرتبـط بزيـادة مخاطر 
الوفـاة املبكـرة وأمـراض القلـب واألوعية 
الدموية، وأظهر املشـاركون الذين جلسـوا 
ملدة سـت إىل ثماني سـاعات يف اليوم زيادة 
يف مخاطـر الوفـاة املبكرة وأمـراض القلب 
بنسـبة 13-12 %، بينمـا ارتفعت املخاطر 
إىل 20 % ملن يجلسـون ألكثر من 8 ساعات 
يومًيـا، وفًقا للدراسـة التي نرشت يف مجلة 

جاما ألمراض القلب.

قلـل مـن وقـت جلوسـك أو تمـرن أكثر يف 
أوقات أخرى:

وينصح سـكوت لري، أستاذ العلوم الصحية 
يف جامعـة سـيمون فريزر يف كنـدا، الناس 
بــ ”تقليل مقدار جلوسـك، وأضـاف: ”إذا 
كان ال بد من الجلوس، فإن ممارسـة املزيد 
مـن التماريـن يف أوقـات أخرى مـن اليوم 
سـتعوض هذا الخطر“.و يف الدراسـة فقد 
كان املشـاركون الذين جلسوا أكثر، لكنهم 
كانوا أيًضا األكثر نشاًطا، أقل عرضة لخطر 
املوت املبكر وأمـراض القلب (حوايل 17%) 
مقارنـًة بأولئـك الذين جلسـوا أكثر وكانوا 

األقل نشاًطا (50%).
وأشـار لري إىل أنه إذا كنت جالًسا ألكثر من 
أربع سـاعات يف اليوم، فإن استبدال نصف 
ساعة من الجلوس بممارسة يمكن أن يقلل 
املخاطر بنسـبة %2. باإلضافة إىل ذلك فقد 
وجدت الدراسة أن مزيًجا من الجلوس وقلة 

النشـاط يمثل 8.8 % مـن جميع الوفيات، 
وهـو مـا يقـرب مـن مسـاهمة التدخـني 
(%10.6).يمكـن أن يؤدي الجلوس لفرتات 
طويلـة إىل تـورم القدمني وعرق النسـا، و 
عرق النسـا هو شكوى شائعة بني املهنيني 
العاملـني، الذيـن يقضون سـاعات طويلة 
جالسـني أمـام الكمبيوتر، ويحدث بسـبب 
التهـاب أو ضغط العصـب الوركي و يمكن 
أن يظهـر األلم عىل شـكل وجـع خفيف أو 
وخز عىل طول الظهر ومن خالل السـاقني 
إىل أصابع قدميك.و يمكن أن يؤدي الجلوس 
لفرتة طويلة أيًضا إىل تورم الساقني، يحدث 
تـورم القدمـني، والـذي ُيطلق عليـه أيًضا 
اسـم الوذمة التابعة، عندما يحبس السائل 
الزائـد يف أنسـجة الجسـم، عندمـا تجلس 
ورجليـك متدليتني ألسـفل لفـرتة طويلة، 
فإن الجاذبية تسـحب السـائل إىل أسفل إىل 
سـاقيك وقدميك، وتسـبب تورًما.و يرتبط 

قضاء الكثري من الوقـت يف الجلوس، ألكثر 
مـن 10 سـاعات، بزيـادة خطـر اإلصابـة 
بالنوبـات القلبيـة، حيـث أظهرت دراسـة 
نرشت عام 2016 يف مجلة الكلية األمريكية 

ألمـراض القلـب، أن زيـادة وقـت الجلوس 
يرتبط بارتفـاع احتمالية تكلـس الرشيان 
التاجـي، مما يزيد بدوره من خطر اإلصابة 

بنوبة قلبية.

يعترب نقص عنرص الحديد يف الجسـم خطريا ويتسـبب بالعديد من املشـكالت بجسم 
األشـخاص الكبار، فمـا بالك بجسـم األطفال، حيث يعـد هذا األمر مـن األمور التي 
تتسـبب يف تعـرض اآلباء واألمهات لإلصابة بالقلق والتوتـر والخوف عيل أبنائهم، ألن 

نقص نسبة الحديد يف الجسم تزيد من فرص إصابتهم بالعديد من األمراض.
وقـد أكـد تقرير أن تعرض األطفال لإلصابة بنقص الحديد يكون بسـبب نقص خاليا 

الدم الحمراء يف الجسم، أي صعوبة وصول األكسجني إيل خاليا الجسم.
ويظهـر العديد مـن األعراض عىل األطفـال الذين يعانـون من نقص نسـبة الحديد، 
ومنهـا، شـحوب البـرشة، والضعف العـام يف الجسـم، باإلضافة إىل الرغبـة يف النوم، 
وزيـادة رضبـات القلب، وأيضا التعـرض لتورم رضبات اليديـن والقدمني، والصداع، 

الشعور بضيق يف التنفس، الدوخة.
وأكـد التقرير عىل أن الطفل عند إصابته بنقص نسـبة الحديد يف الجسـم، فهذا األمر 
يتسـبب يف التعـرض للعديـد من املضاعفات عـيل الصحة يف حالة إهمـال العالج، ألن 
الطفل يكون يف مرحلة بناء، ولذا يجب عيل األم اتباع هذه النصائح للحفاظ عيل صحة 

أطفالها من اإلصابة بنقص الحديد، ومنها:
- االهتمـام بنوعية الطعام املتناول للطفل، أي يجب أن يكون غني بالجميع العنارص 

الغذائية التي يحتاجها الجسم يف مرحلة البناء، ولكن باألخص الغنية بالحديد.
- اللحوم الحمراء تعد خيارا غذائي رائع إلمداد الجسم بالحديد.

- اإلكثار من تناول الخرضوات والفواكه فهي قيمة غذائية رائعة، وغنية بالحديد.

برييجنايـا  إيرينـا  الطبيبـة  كشـفت 
اختصاصيـة أمراض الجهـاز الهضمي، 
خبـرية التغذيـة الروسـية، ملـاذا يعتـرب 
التخـيل عـن وجبـة العشـاء واإلفـراط 

بتناول الطعام قبل النوم ضارا.
ولفتـت إىل أن البعـض تعود عـىل تناول 
وجبة العشاء يف وقت متأخر وقبل النوم 
مبـارشة، والبعـض اآلخر يتخلـون عن 
تناولهـا ولكـن كالهما ضـار بالصحة، 

وفق (روسيا اليوم).
وقالـت: ”تناول الطعـام يف وقت متأخر 
ضـار جـدا، خاصـة إذا كان قبـل النوم 
مبـارشة ألن الشـخص يسـتلقي أفقيا 
ومعدتـه مملـوءة بكميـة كبـرية مـن 
الطعـام، ما يـؤدي إىل ارتـداد بعضه إىل 
املريء مسـببا الحرقة، وركـود يف املعدة 

وتكاثـر البكترييـا، التـي بدورها يمكن 
أن تسـبب متالزمة فرط النمو البكتريي 
وباإلضافة إىل هـذا يحدث خلل يف عملية 
الهضم، حيث يشعر الشخص يف الصباح 
بعـدم الراحـة وألـم يف البطن وتجشـؤ 

مزعج“.
وأضافـت“ يؤثر العشـاء املتأخر سـلبا 
ليس فقط يف عملية الهضم، بل ويف الكبد 
أيًضا، و بعد العشاء املتأخر، تعمل جميع 
األعضـاء بصـورة سـيئة وعندمـا ينام 
اإلنسـان، تختلف حاجتـه للطاقة تماما 
ونتيجـة لذلك، يمكن أن يؤدي اإلفراط يف 
تنـاول الطعام قبل الذهـاب إىل الفراش، 
إىل تشـحم الكبد (الكبد الدهني)، والذي 
يحدث حتى لدى األشخاص النحيفني يف 

حالة التغذية السيئة“.

يعترب البلسم هو أحد منتجات الشعر 
األساسية التي يجب أن تحصيل عليها 
ألنه عىل عكس الشـامبو الذي تتمثل 
وظيفته الرئيسـية يف تنظيف شعرك 
وفروة رأسـك، فإن البلسـم سيضيف 
املزيـد من العنارص الغذائية لشـعرك 
ويجعلـه يبـدو مرطباً جيـداً وصحياً 

والمعاً.
ومع ذلك، نظراً لبعض األسباب، هناك 
بعـض النسـاء اللواتـي يسـتخدمن 
البلسم عىل شـعرهن فقط مع توقع 
الحصـول عـىل مظهر أفضل للشـعر 
وهـو ما ُيعرف بالغسـل املشـرتك أو 

غسل الشعر بالبلسم فقط.
يوجـد يف الوقـت الحـارض الكثري من 
أنـواع البلسـم مـن البلسـم العـادي 
الذي تسـتخدمينه بعد الشامبو حتى 
البلسـم الذي يرتك عىل الشـعر والذي 
يمكنـك وضعـه وقتما تشـائني دون 

الحاجة إىل شطفه.
ملمساً رائعاً لشعرك

هناك الكثري من أنواع الشـعر وهناك 
بعض أنواع الشـعر التـي تبدو مملة 
ملجـرد أنهـا تفتقـر إىل امللمـس قـد 
يضيف الغسل املشرتك لشعرك نسيجاً 

ليجعله يبدو رائعاً بشكل طبيعي.
مثايل للشعر املموج

يحب بعض الناس الحصول عىل شعر 

أملـس بينمـا يفضـل البعـض اآلخر 
الحصـول عىل شـعر ممـوج املرطب 
اإلضايف الذي يضاف إىل شعرك عندما 
تقومني بغسله فقط سيجعل شعرك 

مموجاً بشكل طبيعي.
ال داعي للقلق بشـأن الشـعر الجاف 

أو الباهت
مـن املعـروف أن الشـعر الجـاف أو 
الباهت يحدث نتيجة افتقار شـعرك 
إىل املرطـب قـد يؤدي غسـل شـعرك 
بالشـامبو كثـرياً إىل إزالـة الدهـون 
الطبيعيـة التي تكشـف عـن مظهر 

شـعرك هذا هو السـبب يف أن الغسل 
املشرتك لشعرك يمكن أن يكون بديالً 

إذا كان شعرك جافاً.
أسهل يف األسلوب

سـيكون الشـعر املرطـب أسـهل يف 
التحكم والتصفيف سـيضيف الغسل 
املشرتك لشعرك املزيد من الرطوبة إىل 

شعرك لتسهيل التصفيف.
يحفـظ املزيد من منتجـات تصفيف 

الشعر
عندما تقومني بغسـل شـعرك بشكل 
مشـرتك فقـط ، يمكنك توفـري املزيد 

مـن منتجـات التصفيف ألن شـعرك 
يمكن التحكم فيه وتصفيفه بسهولة 
تحتاجـني أحياناً إىل إنفـاق املزيد من 
املـال فقـط لتجهيـز شـعرك ليكون 
جاهزاً للتصفيف، ولكن عندما يكون 
شـعرك رطباً جيداً، لن تحتاجني إليه 
ألن شـعرك سيكون جاهزاً للتصفيف 

وقتما تشائني.
أضيفي العنارص الغذائية لشعرك

تتمثل الوظيفة الرئيسـية للشـامبو 
يف تنظيف شـعرك وفروة رأسك بينما 
يضيـف البلسـم املزيد مـن العنارص 

الغذائيـة لشـعرك إذا كنـت تقومـني 
فقط بالغسـيل املشـرتك، فهذا يعني 
أنـك تضيفـني املزيـد مـن العنـارص 

الغذائية لشعرك أكثر من املعتاد.
يوقف تكرس الشعر

إذا كنت تحبني تصفيف شـعرك، فقد 
تكـون الحـرارة الناتجـة عـن الكي 
املسطح أو رذاذ الشعر ضارة لشعرك 
قد تؤدي إضافة املزيد من الرطوبة إىل 
شعرك إىل حل املشـاكل ويمكنك فعل 
ذلك بمجرد غسـل شـعرك باملشاركة 
ألن الشامبو قد يزيد األمر سوًءا بينما 

قد يجعله البلسم أفضل.
يجعل شعرك أكثر نعومة وإرشاقاً

أحد األسـباب الرئيسـية التي تجعل 
النـاس يحبـون إضافة البلسـم بعد 
الشـامبو هو أن هذا املنتج يمكن أن 
يجعل شعرك ناعماً والمعاً ومع ذلك، 
من خالل املشـاركة يف غسل شعرك، 
يمكنـك جعـل شـعرك أكثـر نعومة 

وملعاناً.
يوفر الوقت

باسـتخدام طريقـة  يـوىص بشـدة 
الغسـل املشـرتك ملن ليس لديك وقت 
كاٍف لغسل الشعر ألنه يمكنك توفري 
الكثـري مـن الوقـت بشـكل ملحوظ 
عندمـا يجـب عليـك تخطـي جـزء 

الشامبو.
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يسعى الجميع إىل تحقيق السعادة 
يف الحياة، لكن قد يمنع ذلك نقص 
مـا وملعرفتـه يمكن خـوض هذا 
االختبـار من خـالل اختيار املكان 

املفضل:
1. الحديقة مع املقعد

فقـدت التواصـل مع شـخص ما 
قد يكـون صديق أو قريب. ولتعيد 
السـعادة إىل حياتـك عليـك إعادة 
التواصـل مـع هذا الشـخص من 
خالل دعوته إىل جلسة ما ونسيان 
ما حدث من أمور سـلبية يف األيام 

املاضية.
2 .الغابة

تحتـاج إىل الخـروج مـن الروتني 
وإدخـال التغيـريات عـىل حياتك. 
ومن املفيد مثـًال أن تعتمد مظهراً 

حياتـك  إىل  يعيـد  فهـذا  جديـداً، 
األجواء اإليجابية ويجعلك تقومي 

بخطوات مفيدة إىل األمام.
3. املنظر البارييس

لتعيش السـعادة تحتاج إىل إدخال 
التجـارب الجديـدة واملغامـرة إىل 
حياتك. ولهذا يمكنك السفر أو بدء 
مرشوع جديد أو القيام بنشاطات 
ترفيهية تحتاج إىل الشجاعة. ومن 
املهـم أن تسـتفيد مـن كل أوقات 

الفراغ واللحظات الجميلة.
4 .املنزل الجبيل

أنـت متعـب وتحتـاج إىل الراحة. 
ولهذا عليـك االبتعاد عن الضجيج 
وتمضيـة بعض الوقـت بمفردك. 
يمكنـك  هادئـاً  مكانـاً  اخـرت  إذاً 
أسـبوع،  ملـدة  فيـه  االسـرتخاء 

أطفئ هاتفك واسـتمع إىل أصوات 
الطبيعة فقط.

5 .البحرية
تحتاج إىل أن تتمتع ببعض الحرية 
بعيـداً عن القيـود والضغوط وإىل 
أن تفكر بكل ما تحلم به وبالطرق 
التـي تسـاعدك عىل تحقيقـه. إذاً 
امنح نفسك بعض الوقت وتنفس 

الهواء بحرية.
6 .الحّي القديم

ما تحتـاج إليه يف حياتـك لتعيش 
السعادة هو أن تعيد إليها النظام، 
إذاً من الـرضوري أن تخطط لكل 
خطوة قبل أن تقوم بها وأن تدون 
كل مهماتـك عىل مفكـرة خاصة، 
وهكـذا يمكنـك االلتـزام بعملـك 
والقيام بالنشـاطات الرتفيهية يف 

الوقت نفسه.
7 .الشاطئ

لـم تحلم منـذ وقت طويـل وبات 
عليـك أن تفعـل ذلك اآلن لتشـعر 
باالرتيـاح. إذاً فّكر يف هذه املرحلة 
بأهدافـك الخاصـة وتوقـف عـن 
التضحيـة من أجل اآلخرين. فأنت 

تحتاج إىل مساحتك أيضاً.
8 . املنتجع

لتشـعر بفـرح الحيـاة عليـك أن 
تحظـى بإجـازة وأن تنىس هموم 
العمـل لبعض الوقـت. إذاً األفضل 
أن تحـزم حقائبك مـن دون ترّدد 
وأن تذهـب إىل وجهـة تحبهـا ألّن 
هذا يسـاعدك عىل تجديـد طاقتك 
إىل  والنظـر  حيويتـك  واسـتعادة 

الحياة بتفاؤل.   

قـام أحد األطبـاء بتوظيف بعـض املجرمني 
املحكـوم عليهم باإلعدام يف تجاربه و أبحاثه 
العلميـة املثـرية ، مقابـل تعويضـات مالية 

ألهله !
وبالتنسـيق مع املحكمة العليـا ويف حضور 
مجموعـة مـن العلمـاء املهتمـني بتجاربه، 
أجلس الدكتور أحد املجرمني املحكوم عليهم 

باإلعدام ! .
وإتفـق معه عـىل أن يتمَّ إعدامـه ” بتصفية 
دمه ” بحجة دراسـة التغريات التي يمر بها 
الجسـم أثنـاء تلك الحالـة ، غّطـى الدكتور 

عيني الرجل.
ثم رّكب خرطومني رفيعني عىل جسـده بدًءا 
من قلبه وانتهاًء عند مرفقيه ! وضخَّ فيهما 
مـاًء دافئاً بدرجة حرارة الجسـم يقطر عند 

مرفقيه ..
ووضع دلوين أسـفل يديه وعىل ُبعد مناسب 
املـاء مـن  حتـى تسـقط فيهمـا قطـرات 
الخرطومني و ُتصدر صوًتا ُيشبه سقوط الدم 
املسال وكأنَّه خرج من قلبه ماراً برشايينه يف 

يديه ساقطاً منهما يف الدلوين. . .
ۆبـدأ تجربتـه متظاهـرًا بقطـع رشايني يد 

ي دمه وينفذ حكم اإلعدام . املجرم ليصفِّ
بعـد عدة دقائـق الحـظ الباحثون شـحوباً 
املحكـوم  جسـم  كل  يعـرتي  واصفـراراً 

باإلعدام...
فقاموا ليتفحصوه عن قرب .. فوجدوه ميتا 
مات بسـبب خيالـه املتقن صوًتـا و صورة 

دون أن يفقد قطرة دم واحدة !!
واألدهـى أنَّـه مـات يف الوقـت نفسـه الذي 

يستغرقه الدم ليتساقط من الجسم ويسبِّب 
املوت ..... !!

مما يعني أنَّ العقل يعطي أوامر لكل أعضاء 
الجسم بالتوقف عن العمل استجابًة للخيال 

املتقن كما يستجيب للحقيقة تماًما !!
إنتبهـوا جيـًدا لخيالكـم فأعضـاؤك كلهـا 

ستستجيب للصورة التي رسمتها بإتقان.
الرسائل الدماغية سواء اإليجابية أو السلبية 
تحدد نهج حياتنا التي نعيشها ( تقنع نفسك 

إنك ُمرهق ستكون أكثر إرهاقا وتعبا).
(حـاول ان تعطي ”عقلك“ رسـائل إيجابية 
إنـك اقـوى بالتحمـل أو إنك نشـيط ، أو إنك 

تقدر تواصل يومك بقليل من الراحة).
تصنعون السعادة وستسعدون فإن للسعادة 

مكونات ، وال تكثر الشكوَى .. فيأتيَك الهم.

11 مرفأ
www.alzawraapaper.com
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تـقلـك وناســــك  تــــــــــدري  زيـن  كلـش 
لـك يوصـــــل  وادري  عليـك  احجـي  اظـل 
ويــاك النهـار  وادري  نجـم  انـت  ادري  و 
انـــــدلـك الزم  باجــــــر  لـــــــيـــل  باجـر 
بنـور هســـه  وجــــــــاي  بالظـالم  عقدتـك 
افــــلـك مـا  اشـلون  عقدتـي  اعـرف  وآنـا 
يفـوت عليـّه  إيل  حـزن  بـرق  ومظـت  لـون 
ظـــــلـك لجـح  لـو  يلجحـه  شـخصلك  ومـو 
بعيـد انـت  حزنـي  عـن  شـهر  ممـىش  إذا  و 
يسـلك يخطـف  بـس  عليـه  إيل  حـزن  ثـق 
عاملـــــردود عالكلبـي  الصفـر  مـن  وابـدا 
يمــلـك الـذي  مـن  تركــــض  اشـفيك  اكلـه 
الغــــيـم بـاب  تـدك  مـا  االرض  طبـع  اخـذ 
لـك ينــــزل  هـو  بـس  املطـر  عـايل  صـح 
البــري انـت  وتخـاوي  العطـش  ذاك  ومـو 
يــذلـك والزم  تطــلبـه  مدنــــك  تجـــــي 
وثقـــيـت لـك  يـــــزرع  واعـدك  املنجـل 
لـك يشـتل  اشـلون  حصـاد  بـس  اشـيعرف 

صــــورة و حــــدث

217 ق م - قوات قرطاجنة 
بقيادة حنبعل تنصب كمينا 
للجيـش الرومانـي بقيادة 
جايوس فالمينيوس وتلحق 
به الهزيمة يف معركة بحرية 
تراسـمانيا خـالل الحـرب 

البونيقية الثانية.
مدينـة  تأسـيس  ـ   1749
«هاليفاكـس» يف مقاطعة 

نوفا سكوشا الكندية.
1824 - القـوات املرصيـة 
تستويل عىل «جزيرة بسارا» 
اليونانيـة الواقعـة يف بحر 
إيجة إبان حرب االستقالل 

اليونانية.
1898 - الواليـات املتحـدة 
تسـتويل عىل جزيـرة غوام 
مـن إسـبانيا بـال مقاومة 

تذكر من حامية الجزيرة.
األملانيـة  القـوات   -  1940
تسـيطر عىل كامل األرايض 
الفرنسـية وذلـك يف الحرب 

العاملية الثانية.
دمشـق  سـقوط   -  1941
بأيـدي القـوات الربيطانية 
الحـرة،  فرنسـا  وقـوات 
وخالل األيام التالية بسـط 
الحلفـاء سـيطرتهم عـىل 

قوات  واستسـلمت  سوريا 
حكومـة فييش الفرنسـية 
بموجـب هدنـة عـكا التي 

وقعت الحقا يف 12 تموز.
1942 - الجنرال إرفني رومل 
يهاجم القـوات الربيطانية 
يف طربق بليبيا، وانتهى هذا 
الهجـوم باالنتصار عليهم، 
واستسـالم أكثر من ثالثني 
ألف جندي للقوات األملانية.

1958 - إعـالن الجمهورية 
يف موريتانيا.

1963 - الحكومة الفرنسية 
لقواتها  تعلن عن سـحبها 
البحرية من أسـطول حلف 

شمال األطليس.
1976 - قوات الردع العربية 
تبدأ بالوصول إىل لبنان بعد 
العربية  الدول  قرار جامعة 
اإلقتتـال  لوقـف  إرسـالها 

الدائر هناك.
2003 - الجيش اإلرسائييل 
يغتال القائد القسامي عبد 
املطلوب  القواسـمي،  اللـه 
األول لالحتـالل اإلرسائيـيل 

آنذاك.
2011 - الجمعيـة العامـة 
انتخاب  املتحدة تعيد  لألمم 

أمني عام األمم املتحدة بان 
كي مون لوالية ثانية تبدأ يف 

1 يناير 2012.
2016 - محكمـة القضـاء 
تقـيض  املرصيَّـة  اإلداري 
ِبُبطـالن تنـازل الُحكومـة 
املرصيَّة عـن جزيرة تريان 
العربيَّـة  اململكـة  لِصالـح 
الُسـعوديَّة الذي تمَّ يف شهر 

أبريل الفائت.
الجامـع  -تدمـري   2017
النوري مع منارته الحدباء 
التاريخيـة خـالل معـارك 
تحرير املوصل من سيطرة 

داعش.
العربيـة  اململكـة  ملـك   -
السعودية سـلمان بن عبد 
يعفـي  سـعود  آل  العزيـز 
األمري محمد بـن نايف من 
ويعلـن  مناصبـه  جميـع 
محمـد بـن سـلمان ولًيـا 

للعهد.
2021 - فـوز حـزب العقد 
املدنـي الحاكـم يف أرمينيـا 
برئاسـة نيكول باشـينيان 
االنتحابـات  يف  باألغلبيـة 
أرمينيـا  املبكـرة لجمعيـة 

الوطنية.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
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أبـــــــراج

تبدو اليوم عاطفيا جـدا وربما تقع يف الحب 
مـن أول نظـرة. يف املسـاء ربمـا تجـد فارس 
األحـالم الذي كنت دوما تبحـث عنه يف كل مكان. 
إذا كنت مرتبطا بالفعل بشـخص ما،ربما تحاول 
تجديد عالقتكما وتصحيح مسارها. تريد أن تنىس 

مشاكلك مع الرشيك وتبدأ حياة جديدة.

تبدو اليوم عىل ما يرام، تتميز بنشـاط وحيوية 
عىل مدار اليوم، وتهتم بالتغيري وبالتجديد سواء يف 
حياتك املهنية أو الشخصية. يدعوك البعض لزيارتهم 
أو للخـروج معهـم ملكان مـا، ال تضع هـذه الفرصة، 

فربما تلتقي بشخص ما يأرس قلبك وعقلك.

ربما ال تسري األمور كما تم التخطيط لها اليوم. 
تجنب قـول ما ال تعنيـه أثناء الخالفـات حتى ال 
تتفاقم هـذه الخالفات، وإنما تـرصف بهدوء وبعد 
تفكـري. عندما تزداد األمور تعقيـدا، يجب أن تفهم أنك 
ال تستطيع السيطرة عىل أعصابك، ولذلك عليك أن تهدأ 

حتى تجد حال ولو مؤقتا لها.

حكمـك عىل اآلخرين مبني عـىل آراء عامة 
وليس عىل أساس قوي. بمجرد أن تلتقي بأي 
شـخص اليوم تقبل وجهة نظره دون محاولة 
التحقـق مما يقوله أو حتـى التفكري فيه. إهمالك 
املستمر سـيجعلك عرضة للمشـاكل واألزمات يف 

الفرتة املقبلة.

لم يتبق سوى خطوات بسـيطة جدا للوصول 
إىل أهدافـك التي كنـت تحلم بها لفـرتة طويلة. 
يترصف من حولـك من األهل واألصدقـاء بطريقة 
غريبـة لدرجـة أنك ستشـعر أنهم ليسـوا سـعداء بما 
حققتـه. ال تصدر أحكاما قبـل أن تتأكد من كل يشء، 

فربما يعاني أحدهم من مشكلة ما.

قـد تقابلـك يف حياتـك الخاصـة اليـوم بعض 
املواقف الحرجة والتي ليسـت بالرضورة صعبة 
الحل كما قد تبدو يف أول األمر. ال تبحث عن العيوب 
يف رشيكك أو يف أصدقائك، ولكن أعد تقييم وجهة نظرك 
يف نفسك أوال. كن متفائال وستتغري األمور إىل األفضل.

سـتعرب اليوم عن مشـاعرك بصـورة واضحة 
وصادقـة جـدا. كل أشـكال التواصل مـع األهل 
واألصدقـاء متاحـة اليـوم، ولذلـك ال تضـع هـذه 
الفرصـة. ربما تكون أشـكال التواصـل املتاحة أمامك 
اليوم هي ما كنت تحتاجه خالل الفرتة املاضية لتقوية 

عالقاتك بمن حولك.

ربمـا تعرض عـىل الحبيب اليـوم قضاء الوقت 
معـا أو برفقـة األصدقـاء. إذا لم تسـتغل وقتك 
جيدا اليوم وتفعل شيئا جديدا، قد تصاب باالكتئاب 
والتوتر يف املساء. حاول أن تتوصل إىل حل يريض جميع 

األطراف اليوم، ولكن اهتم برأي الحبيب أوال.

تبحث اليوم عن وسائل مختلفة لتطوير ذاتك 
ومسـتوياتك يف العمل. وتبحث عن قيم جديدة 
يف حياتك الشـخصية. ال تود اليـوم أن تتفاعل مع 
اآلخريـن وال ترغـب يف إقامة أي عالقات سـحطية أو 
تافهة. تحتاج إىل اختيار أصدقاء يستحقون االهتمام 

والحب وااللتقاء بنوعية مختلفة من األشخاص.

قد يكـون هذا هـو التوقيت املناسـب لتكوين 
عالقـة صداقة جديـدة، أو لتقويـة عالقاتك مع 
اآلخرين بشـكل عام. إذا كنت أعـزب، فهناك العديد 
من الفرص التي تسمح لك بلقاء فارس أحالمك. أما إذا 
كنـت مرتبطا عاطفيا، فربما تتطـور عالقتك بالحبيب 

وتأخذ شكال جديدا.

أنت اليوم أقل عدوانية عن األيام املاضية. الفرتة 
املاضيـة تعترب أصعب فرتة قضيتها يف حياتك فقد 
واجهـت خاللها العديد مـن التحديـات والصعوبات 
بشكل متوال. تريد أن تعيش اليوم يف سالم وهدوء! وقت 
الراحة والهدوء محدود اليوم، ألنك عن قريب ستستأنف 

العمل من جديد.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

إذا انفعلـت اليوم فمـن الصعب التعامل مع أي يشء أو 
أي مشـكلة. خصص وقتا للراحة وإلعادة شحن طاقتك 
مـن جديـد. يف لحظة مـا اليوم، تقـرر تغيري بعـض األفكار 
والقرارات دون سـبب. تـرصف بتأن وال تكن مترسعـا. ما زالت 
أمامـك الفرصة والوقت للتفكري يف بعض األمور قبل اتخاذ القرار 

النهائي.

Â†bj€a@›‘»€a@Ú™ãi

1. يسـتعان به عـىل ركوب 
الفرس - حجر البناء.

2. مجموعة مناطق مزروعة 
يف الصحراء - للنداء.

3. مخلوقات صغرية مؤذية 
تقفز 300 ضعفا من طولها 

- ثعبان ضخم هارص.
4. ثالثـة اربـاع وارف - من 

أوراق اللعب (الكوتشينة).
5. تسـدان ونسـتغني عـن 

اآلخرين - حرفان من نور.
6. خض.

7. اشكال وانماط مرسومة 
- هدم بشدة.

8. حرفـان من صاغ - نبات 
يشبه الفجل.

9. بلد املليون شهيد - ثعبان 
شديد السمية.

10. حضارة ما بني النهرين 
- بنت الرسول األكرم.

1. آيل يعمل عمل االنسـان يف 
الصناعة - خوف مريض.

2. عاصمة فنزويال - للنفي.
3. أجـادل يف البيع والرشاء - 

عمل يجب القيام به.
لغـزل  جهـاز   - معتـِد   .4

النسيج.
5. جزيرة مرصيـة يف البحر 

األحمر.
6. تحـول الـيشء مـن مادة 

طرية إىل ألياف.
7. حرف للداللة عىل املعنى - 

تاجر الفراء.
توصـف  طبيـة  عشـبة   .8

للقحة.
9. ملتقى العصابة - تسبب 

بضعف السمع.
عربـات  مجموعـة   .10
مرتبطة الستعماالت النقل - 

مؤسسة صحافية.
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وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربـع من املربعات التسـعة 
الصغرية , ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

Ï◊ÎÜÏé



املقبلة   األيام  تطرحها  سوف  جديدة  أغنية  تسجيل  من  أنغام  النجمة  انتهت 
من كلمات الشاعر أمري طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم. وكانت 
أنغام قد طرحت مؤخرًا «لوحة باهتة» عرب يوتيوب من كلمات نادر  النجمة 
الغناء  نجمة  وعادت  مدكور،  طارق  وتوزيع  عاشور،  عامر  وألحان  الله  عبد 
أنغام للتعاون مجدًدا مع الشاعر الغنائي نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت 
معه مطلع ٢٠١٩ من خالل ألبومها «حالة خاصة جدا»، حيث كتب لها أغنية 

«يا ريتك فاهمني»
املوافق ٢٤ يونيو  الجمعة  غنائياً جديداً  أنغام تحيي حفالً  النجمة  أن   يذكر 
الكويتي  الحفل  يف  بالغناء  ويشارك  بالكويت،  األرينا  مرسح  عىل  الجارى، 
مطرف املطرف، ومن املقرر فتح باب حجز تذاكر الحفل غدا األربعاء الساعة 

٦ مساء.
باململكة  جدة  موسم  يف  الجاري،  يونيو   ٤ يوم  حفالتها  آخر  أنغام  وأحيت 
ويدها  اللون،  أسود  فستانا  ترتدي  وهي  أنغام  وظهرت  السعودية،  العربية 
مربوطة خضوعا ألوامر األطباء، حيث كان ظهورها األول بعد األزمة الصحية 

التي نقلت عىل أثرها إىل أحد املستشفيات.

نانيس  اللبنانية،  الفنانة  أشعلت 
مدينة  يف  حفلها  أجواء  عجرم، 
معها  ليتفاعل  األردن،  يف  العقبة 
خاصة  الفت،  بشكل  الجمهور 
الشهرية  أغنيتها  أدائها  خالل 
(حبك مانجا وتفاح)، كما أثارت 
حماسه برقصها عىل أنغام أغنية 

(الدنيا حلوة).
األنظار  عجرم  نانيس  ولفتت 
البنفسجي،  باللون  بجمبسوت 

والجليرت،  بالرتتر  مرصع 
عاٍل  بكعب  المعاً  حذاء  وارتدت 
واختارت  الفوشيا،  باللون 
منسدلة. شعر  ترسيحة  معها 
لنانيس  فيديو  مقطع  وكان 
صالة  يف  تركض  وهي  عجرم 
األردن،  يف  علياء  امللكة  مطار 
تمّيزت  كبري،  بشكل  انترش  قد 
نانيس خالله بطرافتها، إذ دخلت 
بنوبة ضحك قوية وهي تركض 

من  خوفاً  فريقها،  بصحبة 
إىل  املتجهة  الطائرة  تأخرها عىل 
العقبة، وذلك عقب تأخر الطائرة 
القادمة من بريوت ساعة كاملة. 
حفالً  أحيت  قد  نانيس  وكانت 
كبرياً، قبل عدة أيام، عىل مرسح 
األوملبيا، يف باريس، شهد حضوراً 
يخُل  لم  الفتاً،  وتفاعالً  قوياً، 
أحد  أحرض  فقد  الطرافة،  من 
الحارضين من الجمهور املانجا، 

وسط دهشة نانيس، التي عّربت 
عن سعادتها.وقد طرحت نانيس 
أو  شانك)  (عىل  أغنيتها  عجرم 
وتفاح)  (مانجا  بـ  املعروفة 
أكثر  وحّققت  املايض،  الصيف 
من ١١ مليون مشاهدة. أما آخر 
أعمالها، فكان فيديو كليب أغنية 
(ما تعتذر) والتي تخّطت حاجز 
١١ مليون مشاهدة منذ طرحها 

يف آذار/ مارس املايض.
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أضـاف WhatsApp عـدًدا قليالً 
املكاملـات  لجعـل  امليـزات  مـن 
الجماعية أكثر سهولة، واعتباًرا 
مـن هذا األسـبوع يمكنـك كتم 
صوت أشخاص معينني وإرسال 
مكاملاتـك  ىف  إليهـم  رسـائل 
أعلنـت  حسـبما  الجماعيـة، 
رصدهـا  تغريـدة  يف  الرشكـة 
 The (عـرب   Android Central

.(Verge
ويجـب أن يكـون األول مفيـًدا 
بشـكل خـاص ىف املواقـف التى 
قد ال يكون فيها شخص ما عىل 
دراية بأن أي شخص آخر يمكنه 
سماع ما يجري يف خلفية منزله 

الرشكـة  أو مكتبـه، وأضافـت 
أيًضـا الفتة ُتعلمك عندما ينضم 

شخص ما إىل مكاملة جماعية.
مـن  عـدًدا   WhatsApp وقـدم 
امليزات الجديدة مؤخرًا إىل جانب 
الجماعـي،  االتصـال  وظيفـة 
وشهد هذا األسبوع إضافة أدوات 
تبديل خصوصيـة جديدة تمنح 
املزيد من الضوابط  األشـخاص 
الدقيقـة عـىل صـور ملفاتهـم 
الشـخصية وحالة آخـر ظهور، 
كما سـهلت الرشكـة أخريًا عىل 
ترحيـل   Android مسـتخدمي 
سجالت الدردشـة الخاصة بهم 

إىل iPhone الجديد.

اعلنت مجموعة بحثية اطالق فرضية جديدة لحماية األرض من أشـعة الشمس 
تعتمد عىل إنشاء حاجز فاصل بني الكوكب األزرق ونجمها العمالق؛ لحمايته من 
-Space Bu ”التأثريات السـلبية للتغـري املناخي.ويحمل املرشوع البحثي اسـم 

bles“ التي من املتوقع أن تكون الطبقة العازلة بني األرض والشـمس؛ لحمايتها 
من وصـول طاقتهـا الحرارية الضخمة لسـطح األرض، ويـرشف عىل املرشوع 
.“MIT” بمعهـد “Sensible Cities Lab” البحثـي الجديـد باحثون مـن فريـق
ويعتمد أحد اإلجراءات التي يدرسها املرشوع، عىل تشتيت جزء من أشعة الشمس 
املوجهة ناحية األرض، وهو ما يسمى بـ“الهندسة الجيولوجية للشمس“.ويرى 
الباحثون أنه ”يف حال تم النجاح يف إبعاد 1.8 % من اإلشعاع الشميس عن األرض، 
سـيكون من املمكن حماية الكوكب من ظاهرة “االحرتار العاملي” وتخفيف حدة 
تأثريها“.وتعتمـد فرضيـة العلماء عىل إطـالق مركبة فضائية إلنشـاء فقاعات 
عمالقة شـفافة تحول بني األرض والشـمس.ويرى الباحثون أن ”هذا الحل يعد 

عمليـا؛ ألنه بسـهولة يمكـن التخلص من تلـك الفقاعـات يف أي وقت، دون 
الحاجة إىل استخدام عتاد مادي ضخم، وذلك سيحقق الهدف املطلوب من 

التخلص من جزء من طاقة الشمس، ويف نفس الوقت سنتفادى تلويث 
الفضـاء الخارجي باملخلفات الفضائية“.وأشـار الفريق البحثي إىل 

أن ”تلـك الفقاعـات سـيتم تكوينها من رشيط رقيق وشـفاف، 
يدخل يف مكوناته السيليكون، وسيوضع يف نقطة “الرانج” يف 

الفضاء، وهي نفس النقطة املثبت بها التليسكوب الكوني 
الشهري ”جيمس ويب“، بني األرض والشمس، مما يتيح 

للفقاعات الثبات يف املدار املحيط باألرض“.
والحـظ الباحثون أن ”هـذه الطريقـة ال تهدف إىل أن 
تكون حًال شـامًال لحل ظاهرة تغـري املناخ، بل تهدف 

إىل اسـتكمال الجهود املبذولة حاليا ملواجهتها“.

 ١٧ تشهد  أن  املتوقع  من 
العالم منها ٧ دول  دولة حول 
عادية،  غري  ظاهرة  عربية، 
انعدام ظل األشياء وقت  وهي 
بالتزامن  وتحدث  الظهرية، 
يف  الصيفي  االنقالب  يوم  مع 
وذلك  عام،  كل  من  يونيو   ٢١
بسبب وقوع هذه املناطق عىل 

مدار الرسطان.
فوق  الرسطان  مدار  ويمر 
العالم،  يف  دولة   ١٧ أرايض 
انعدام  ظاهرة  جميعها  تشهد 
االنقالب  يوم  الظهرية  ظل 
سيحدث  حيث  الصيفي، 
الصيفي  الشميس  االنقالب 
يونيو   ٢١ الثالثاء  يوم   ٢٠٢٢
ظهراً   ١٢:١٣ الساعة  عند 
صباحاً   ٠٩:١٣) مكة  بتوقيت 
وستكون  غرينتش)  بتوقيت 
مدار  فوق  مبارشة  الشمس 
أيام  بأول  إيذاناً  الرسطان 

الصيف فلكياً حسب ما نرشته 
يف  بجدة  الفلكية  الجمعية 

السعودية.
يمر  التي  العربية  الدول  ومن 
أراضيها:  فوق  الرسطان  مدار 
والسعودية،  اإلمارات، 
وموريتانيا،  وليبيا،  والجزائر، 

ومرص، وسلطنة عمان.
وبالتزامن مع الظاهرة النادرة 
اليوم  العالم  سيشهد  للشمس 
حيث  مهّماً،  فلكّياً  حدثاً 
الشمايل  القطب  سيكون 
نحو  له  ميل  أقىص  يف  لألرض 
الشمس  فتتعامد  الشمس، 
فوق مدار الرسطان، ويحصل 
الشمايل  األرضية  الكرة  نصف 
يف هذا اليوم عىل أطول نهار يف 
العام وأقرص ليل، وهي البداية 
من  األول  واليوم  الرسمية 
الكرة  نصف  يف  الصيف  فصل 

الشمايل.

  

paáÌãÃm

ÂÓébÌ@ÂÓèy

@äbnè€a@áj«@ãÓ–è€a
Ôib‰v€a

@bflÏÌ@ÂÌãì«@äÎãfl@á»i@bÓ€b�Ìa@¿@Ïmb◊ãæa@…ibnÌ@â€a
@Ò7jÿ€a@ÚÌá„¸a@NNáÓ◊a@ bj�„hi@xã≤@ÈnÌaái@ÛÄÄ‹«
@LÏÓèm¸Î@bflÎä@LÔ€Ïib„@b»j†@bË»flÎ@6„a@LÊ˝Ófl@LÛœÏÌ

A@A@ãè€a@ÑÌäbm@¿@›ó±@%@b‡◊@Úè‹–fl

@ÜÏ»è€a@Ôÿ‹æa@ÊaÏÌá€a@‚b‘fl@∂a@Êb‰nflaÎ@ãÌá‘mÎ@ãÿí
@òóÉnfl@·”b†@…ÄÄfl@=†@ı˝Çg@ÒãÄÄˆb†@òÓó¶@ÛÄÄ‹«
@∂a@Úÿ‹‡æa@Âfl@Ôiaãí@lÏ‹u@ÜÏ»é@Ô”aã»€a@ùÌãæa@›‘‰€
@Úzó€aÎ@ bœá€a@paäaåÎ@∂a@fiÏÄÄñÏfl@ãÿÄÄì€aÎ@NN÷aã»€a
@ÚÓ‹‡«@¿@o‡Ábé@>€a@pb◊˝æaÎ@pbËßa@›◊Î@ÚÓuäb©aÎ

N·ÿÓ‹«@ÚjÌãÀ@ÔÁ@bflÎ@·ÿÓœ@!a@⁄äbi@NNı˝Ç�a

Òeãæa@¿

تعدُّ جرائُم الفساد املايل واإلدارّي من أكثر الجرائم انتشاراً وخطورًة عىل 
التي  العوامل  أهم  من  الفساد  ظاهرُة  وان  البلدان،  واقتصاِد  العام  املاِل 
تؤدي إىل تبديِد األموال والثروات، بل إنها ترضُب يف الصميِم كَل مفاصل 

الدولة ومؤسساتها. 
ديننا الحنيُف أكَد عىل حرمِة املال العام، وحّذر أيضاً من أن تمتَد األيادي إىل 
يشٍء منه، فال يجوُز لكل من تسول له نفسه استحالل يشء من املاِل العام 

لنفسه، أو لغريه من دون وجِه حق.
كيفّيَة  توضح  جداً،  معربة  لكنها  ظريفًة،  قصًة  قرأُت  الصدد،  هذا  ويف 
استغالل توجيه املسؤول وانحرافه عن مساره من قبل الحاشيِة وغريهم، 
وكيف ممكن أن نصنَع من صغائر األمور مشاريَع قد تكون وهميًة، لكنها 
تستنزف املاَل العام وتهدره، وترصفنا عن أهدافنا الكربى التي نطمُح من 

خاللها إىل خدمِة الناس. 
أقوُل .. روي أن ملكاً كان يتفقد أنحاَء مملكته عندما مـرَّ عىل قريٍة ووجَد 
ثم  منه  ليرشبوا  زيٍر  بوضِع  فأمر  مبارشًة  «الرتعة»  من  يرشبون  أهلها 
مىض ليكمَل باقي جولته..  أمَر كبرُي الوزراء فوراً بـشـراء زيـٍر ووضعه 

عىل جانِب «الرتعة» ليرشب منه الناس ..
وبعد أن وصَل الزيُر إىل املكاِن، قال أحُد املوظفني: هذا «الزير» ماٌل عاّم، 
بّد من  ال  بحراسته، وكذلك  يقوم  البّد من خفرٍي  لذلك  وعهدٌة حكومّية.. 

«سـّقاء» ليمأله كل يوم.. 
وبالطبع .. ليس من املعقول يكون هناك خفرٌي واحٌد وسقاٌء واحد يمكن 
أن يعمل طوال األسبوع، فتم تعيني ٧ خفراء، و٧ سقائني للعمِل بنظام 

الدوريات، لحراسِة وملء الزير!!!
ثم نهَض موظٌف آخر، وقال: «هذا الزيُر يحتاج إىل حمالٍة وغطاٍء وكوز»، 
لذا البّد من تعينِي فنيي صيانة لعمِل الحمالة والغطاء والكوز..  وهنا بادَر 
موظٌف «خبري متعمق صاحب نظره ثاقبة»، وقال: طيب، وَمن الذي يعمل 
إدارٍة  ، لذلك البّد من إنشاِء  الذين يعملون؟  الناس  كشوفاً ملرتباِت هؤالء 
حسابّيٍة وتعيني محاسبني فيها ليرصف للعمال مرتباتهم.. ثم جاَء بعده 
َمن يقول: طيب، وَمن يضمن أن الناس سيعملون بانتظام؟، لذلك يجب 
أن نوفَر لهؤالء َمن يتابعهم، ويرشف عىل الخفراِء والسقائني والفنيني.. 
وانرصاف  حضور  دفاتر  وعمل  العاملني  لشؤون  إدارة  إنشاُء  فـتّم 

للموظفني والعاملني.
ثم أضاَف موظٌف كبرٌي آخر: «طيب، فلو حصلت أي تجاوزاٍت أو منازعاٍت 
بني العمال وبعضهم فَمن الذي سيحكم فيها»؟، أرى أنه البّد من إنشاِء 
إدارة شؤون قانونّية للتحقيق مع املخالفني والفصل بني املتنازعني.. وبعد 
أن تم تكويُن كل هذه اإلدارات، جاَء موظف «موقر»، وقال: «َمن سريأس 

كل هؤالء املوظفني»؟، األمُر يتطلب انتداَب موظف كبري ليدير العمل.
أرجاَء مملكته، فوجَد  كالعادة متفقداً  يمّر  امللُك  وبعد مرور سنة.. كان 
مبنى فخماً وشاهقاً مضاًء بأنواٍر كثرية، وتعلوه «الفتة كبرية» مكتوب 
عليها «اإلدارة العامة لشؤون الزير»!!.. ووجَد امللك يف املبنى غرفاً وقاعاِت 
اجتماعات ومكاتب كثرية. كما وجَد رجالً مهيباً أشيب الشعر يجلس عىل 

مكتٍب كبرٍي وأمامه الفتة مكتوب عليها: «املدير العاّم لشـؤون الزير».
فتساءل امللُك مندهشاً عن رسِّ هذا املبنى، وهذه اإلدارة الغريبة التي لم 
يسمْع بها من قبل، فأجابته الحاشية امللكية:  إن كل هذا للعنايِة بشؤون 

«الزير» الذي أمرت به للناس يف العاّم املايض يا موالي!
ذهَب امللك لتفقد الزير، فكانت املفاجأة .. إنه وجَد الزير فارغاً ومكسوراً 
وبداخله «ضب ميت» وبجانبه غفري وسقاء نائمني، وقربهم الفتة مكتوب 
عليها: « تربعوا إلصالح الزير».. مع تحياِت اإلدارة العاّمة لشؤون الّزير!!

يف  األمور  ُتدار  هكذا  حقاً  وهل  العام،  طيلة  امللُك  كان  أين  هنا:  السؤاُل 
بلداننا.. وهل سيأتي يوٌم – ال قّدر الله- ليصبح حالنا كحال «الزير» فارغاً 

ومكسوراً.. أم سنرى املال العاّم بأفضل حاله ويتمتع به أبناء البلد؟!
ويف الختام أقول.. يجب الحفاُظ عىل املاِل العاّم واحرتامه، ويحرم إزهاقه 
وإهداره يف غرِي طائٍل، وحرمته أشّد من حرمِة املال الفردّي، ألن اململوك 
الفردي حقه مقتٌرص عىل صاحبه. أما املاُل العاّم فحقه مشرتٌك بني جميع 

املواطنني، ولذلك فهو أشّد حرمًة من غريه.
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لم يحقق الجزء الثاني من مسلسل «الوسم» ما كان ينتظره 

فريق العمل واملنتجون عىل حد سواء، ويبدو أن التعرس هو 

وصفها  التي  األحداث  ورسم  الحكاية  لتفاصيل  الرؤية  يف 

انتظار  يف  املشاهدة  نسبة  خفض  ما  بالبطيئة؛  املتابعون 

الجزء الثالث الذي حكي عنه من قبل اإلنتاج واملمثلني.

إىل ذلك، استأنف قيص خويل تصوير مسلسل «من إىل» الذي 

تأجل قبل وقت وخرج من السباق الرمضاني ٢٠٢٢ بسبب 

قد  معلومات  وكانت  التصوير،  عملية  يف  واملبارشة  التأخر 

بإكمال  مارديني  بشار  املساعد  الكاتب  تكليف  عن  بت  ُرسّ
القصة بعدما غادر كاتب القصة بالل شحادات بريوت وتوجه 

إىل دمشق دون معرفة األسباب أو الخالف إن كان هناك من 

خالف مع الرشكة.

يشارك يف بطولة املسلسل فالريي أبو شقرا إىل جانب فريق 

يسعى  وقت  يف  وسوريا،  لبنان  من  ممثلني  بني  يجمع  عمل 

منتصف  املسلسل  إىل عرض  سمرية  مجدي  التونيس  املخرج 

آب املقبل بحسب معلومات خاصة .

ُيذكر أن قيص خويل مرشح من قبل رشكة الصباح ملسلسل 

وقصة  فكرة  يدرس  زال  ما  لكنه   ،٢٠٢٣ لسنة  رمضاني 

املسلسل الذي ُعرض عليه يف انتظار املوافقة النهائية، عىل أن 

يتم البدء بالتصوير قبل نهاية السنة الحالية.

التقطت عدسات املصورين، النجمة العاملية آمرب 
هريد، داخل محال التسويق يف قسم الخصومات، 
األخرية  أزمتها  بعد  لها،  ظهور  أحدث  يف 
زوجها  ضد  رفعتها  التي  للقضية  وخسارتها 

ما  ورسعان  ديب،  جوني  العاملي  النجم  السابق 
تداول عدد كبري من مستخدمي السوشيال ميديا 
وهي   TMZ نقلتها صحيفة  التي  «هريد»  صور 
ترتدي قميص باللون األبيض داخل أحد املحاالت 
املالية  أوضاعها  تردي  اىل  لإلشارة  التجارية، 
عقب خسارتها للقضية الشهرية والحكم عليها 
تتوانى  دوالر.وال  مليون   ١٢ من  أكثر  بتعويض 
إدانتها  بعد  براءتها  إثبات  محاولة  عن  هريد 
جوني  السابق  زوجها  ضد  التشهري  قضية  ىف 
 Savannah ديب، وذلك خالل املقابلة املثرية مع 
Guthrie التي تم بثها يوم الجمعة املاضية، عىل 
«Dateline» ، حيث يكشف مقطع فيديو مدته 
٢٠ دقيقة أن هريد قدمت لشبكة NBC العديد من 
املستندات من طبيبها.وأضافت هريد، يف مقطع 

الفيديو: «هناك عدة سنوات من املالحظات يعود 
التي  عالقتي  بداية  منذ   ٢٠١١ عام  إىل  تاريخها 
اإلساءة»،  عن  أبلغه  كنت  الذي  طبيبي،  أخذها 
عىل  تظهر  التي  الوثائق،  أن  إىل  التقرير  وأشار 
 ٢٠١٢ عام  يف  واحدة  حالة  تفصل  الشاشة، 
ُيزعم أن ديب فيها «رضبها، وألقاها يف الحائط 

وهددها بقتلها».
وبعد ثمانية أشهر من ذلك، ُيزعم أن ديب «مزق 
ثوب النوم الخاص بها، وألقى بها عىل الرسير» 
- وفًقا للربنامج - ويف عام ٢٠١٣، ورد أنه «ألقى 
بها عىل الحائط وهددها بقتلها»، فيما لم يتمكن 
فريق هريد القانوني من قبول املستندات كأدلة 
يف املحاكمة التي حظيت بتغطية إعالمية كبرية 

بسبب «الشائعات».
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م  تقد
قنطوش  يارس 
دانا  لرشكة  القانوني  املستشار 
لإلنتاج الفني والتوزيع، ببالغ ملكتب 
ريمون  املنتج  ضد  العام  النائب 
مالبس  أزمة  بسبب  رمسيس، 
الفنانة هنادي مهنا يف فيلم تماسيح 

النيل .
يحمل  الذي  البالغ  تفاصيل  وجاء 
رقم ( ٢٧٣٨٢)، وتقدم به قنطوش 
بتاريخ  كاآلتي:  العامة،  للنيابة 
الفنانة  مع  الرشكة  تعاقدت   ١/١
تمثييل  بدور  لقيامها  مهنا،  هنادي 
إنتاج  من  النيل،  تماسيح  فيلم  يف 
عىل  االتفاق  وتم  الشاكية  الرشكة 
قيام الفنانة برشاء املالبس الخاصة 

السينمائي،  حيث بدورها  و
املشكو  يف أن 

حقه 

بأجر،  الشاكية  الرشكة  لدى  يعمل 
للفيلم وهو  الفني  املنتج  أنه  إذ 
املسؤول عن رشاء كل ماهو 
اإلنتاج  املستلزمات  من 
بالفيلم  الخاصة 
واملرشف  واملمثلني 
الفيلم  عىل  العام 
االتفاقات  وجميع 
الخاصة  واملعامالت 
 ١٠٠ واملمثلني.  بالفيلم 

الف جنيه.
 وأضاف البالغ: بتاريخ ٨ يوليو 
وقدرة  مبلغ  بدفع  الفنانة  قامت 
مالبس  لرشاء  جنيه  ألف   ٩٧٠٠٠
لتصميم  كوجاك  أزياء  بيت  من 
والتي  بالفيلم  الخاصة  األزياء 
السينمائي،  دورها  يف  تستخدمها 
الفيلم،  تصوير  من  االنتهاء  وبعد 
باالستيالء عىل  املشكو يف حقه  قام 
تلك املالبس وعدم ردها للفنانة عىل 
يجوز  وال  عهدته  يف  أنها  من  الرغم 
الفنانة  جعل  مما  فيها  الترصف  له 
لنقابة  تتقدم بشكوى  هنادي مهنا 
املهن التمثيلية للمطالبة بقيمة تلك 
عدم  النقابة  من  وطلبت  املالبس، 
تصاريح  أو  موافقات  أية  إصدار 
بعد حصولها عىل  إال  الفيلم  لعرض 

املالبس أو قيمتها املالية.
طالبت  وبالفعل  البيان:  واستكمل 
العهدة  برد  املشكو يف حقه  الرشكة 
املسلمة (املالبس) ألنه قام بتبديدها 
وبيعها واالستيالء عىل ثمنها لنفسه، 
مما  بالرشكة  أرض  قد  الفعل  وهذا 
قيمة  بتسديد  تقوم  الرشكة  جعل 
عىل  تحصل  حتى  املالبس  تلك 
وقامت  الفيلم  لعرض  ترصيح 
الرشكة بسداد مبلغ وقدره مائة 
 ،٢٠٢٢/١/٢٣ بتاريخ  جنيه  ألف 
وذلك بموجب إيصال موقع من 
الفنانة بأنها استلمت املبلغ 
فيلم  املالبس-  نظري 

تماسيح النيل.
يف  البالغ  وطالب 
بصدور  نهايته، 
بتحقيق  أمر 
تحقيًقا  الواقعة 
وسماع  قضائًيا 
واثبات  شهود 
وتقديم  الواقعة 
حقه  يف  املدعو 
كمة  للمحا
الجنائية العاجلة 

التبديد.


