
بغداد/ الزوراء:
قـررت رشكـة شـلمربجري العامليـة 
عدم العمل يف اقليم كردسـتان وعدم 
التقديـم عـىل أي مناقصـة يف قطاع 
النفط والغـاز يف االقليم التزاما بقرار 
املحكمة االتحادية العليا. فيما اعلنت 
رشكة دانـة غـاز اإلماراتيـة، امس، 
تطويـر  مـرشوع  يف  العمـل  تعليـق 
”كوركور km٢٥٠، دون أن يؤثر ذلك 

عىل إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل.
وقـررت رشكـة شـلمربجري العاملية 
يف رسـالة بعثتهـا اىل وزيـر النفـط 
االلتـزام بقـرار املحكمـة االتحاديـة 
بعدم العمل يف اقليم كردسـتان وعدم 
التقديـم عـىل أي مناقصـة يف قطاع 
النفط والغـاز يف االقليم التزاما بقرار 
املحكمة االتحادية العليا.وشلمربجري 
هـي أكرب رشكـة يف العالـم لخدمات 
حقـول النفـط، توظـف حـوايل ١٠٠ 
ألف شـخص يمثلون أكثـر من ١٤٠ 

جنسـية يعملون يف أكثر من ٨٥ دولة 
حـول العالـم، ولديها أربعـة مكاتب 
تنفيذيـة الرئيسـية تقـع يف كل من: 

باريس، هيوستن، لندن، والهاي.
وتقـدم الرشكة حزمة مـن املنتجات 
والخدمـات من خالل تقييم تشـكيل 
وحفـر  والتحفيـز،  املوجـه  الحفـر 
اآلبار، والربمجيات، وإدارة املعلومات 
وخدمات البنيـة التحتية لتكنولوجيا 
العمليـات  تدعـم  التـي  املعلومـات 
األساسـية.  الصناعيـة  التشـغيلية 
وسـيؤثر هذا القرار سلبيا عىل انتاج 
النفط يف كردسـتان خاصة أن رشكة 
شـلمربجري مـع رشكـة هاليربتـون 
االمريكية للطاقـة (التي يبدو انها يف 
طريقها اىل االنسحاب) لديهما عقود 
عمل يف حقول نفطية شـمالية منها 
(طقطق) و(طاوكـي) و(جمجمال) 

و(كورمور)، و ( خورماله).

بغداد/ الزوراء:
أكد وزيـر الداخلية، عثمـان الغانمي، 
االنتقـال  إىل  السـعي  االثنـني،  امـس 
بشـكل نهائي للعمـل االلكرتوني بدالً 
مـن الورقي ملواكبـة التطـور العاملي، 
وفيما اشـار اىل ان املعلومـات والعمل 
االسـتخباري هو جوهر العمل االمني، 
وجه بإرسال جداول الضباط املشمولني 
برتقيـة تمـوز إىل مكتب القائـد العام.

وقال الغانمي يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

إن ”العمل املخطط له عىل وفق أسـس 
علميـة رصينـة مـن املؤكـد أن تكون 
نتائجـه إيجابية“.وتابـع ”ننظر بعني 
التقدير إىل سلسلة اإلنجازات املتواصلة 
املدنيـة  األحـوال  مديريـة  قبـل  مـن 
والجوازات واإلقامة، بعد أن عملت عىل 
افتتـاح البناية الجديدة لدائرة البطاقة 
الوطنيـة يف قضـاء املَدْينـة بمحافظة 

البرصة“.

بغداد/ الزوراء:
وجهت مديرية املرور العامة السـماح 
للمركبـات الكبرية عـىل طريق رسيع 
يف  املديريـة  القاسـم.وذكرت  محمـد 
بيان لهـا تلقته ”الـزوراء“: أن“مدير 

املرور العام اللواء طارق الربيعي وجه 
بالسـماح للمركبات الكبـرية باملرور 
عـىل طريـق املـرور الرسيـع محمـد 
القاسـم، وذلك بعد اكتمال األعمال يف 

الطريق”.

برلني/ متابعة الزوراء:
أصدر قادة مجموعة الدول السبع بيانا 
تعهدوا فيه بالوقوف إىل جانب أوكرانيا 
”مهما استغرق األمر“، من خالل زيادة 
العقوبات عىل روسـيا ودعم االلتزامات 
بعـد  تسـوية  أي  يف  لكييـف  األمنيـة 
الحرب،فيمـا طالب الرئيـس األوكراني 
فولوديمـري زيلينسـكي، خـالل كلمته 
أمام زعماء مجموعة السـبع املّتحدين 
ضد روسـيا يف قّمتهم السنوية يف أملانيا 
بمزيـد مـن األسـلحة لبالده وبتشـديد 

إضايف للعقوبات الغربية عىل موسـكو.
وهيمنت الحـرب يف أوكرانيا وتداعياتها 
االقتصادية العاملية مثل ارتفاع أسـعار 
الطاقـة والغـذاء عـىل قمة هـذا العام 
لزعماء أملانيا والواليات املتحدة وفرنسا 
وإيطاليـا وكنـدا واليابـان وبريطانيا.

وجاء يف البيان، الذي صدر امس االثنني : 
”سنواصل تقديم الدعم املايل واإلنساني 
والوقـوف  والدبلومـايس  والعسـكري 
مـع أوكرانيـا مهما اسـتغرق األمر من 
وقت“، وفـق ”رويرتز“.وصدر البيان يف 

اليـوم الثاني للقمـة املنعقدة يف قلعة يف 
جبال األلب البافارية يف أملانيا، بعد وقت 
قصري من الكلمة التـي وجهها الرئيس 
األوكراني، فولوديمري زيلينسكي، لقادة 
مجموعـة السـبع بشـأن الحـرب عرب 
رابـط فيديو.وقال مسـؤول أوروبي إن 
زيلينسكي طلب يف الكلمة، التي لم تبث 
للجمهور، الحصول عىل أنظمة دفاعية 
مضـادة للطائـرات، وفـرض املزيد من 
العقوبات عىل روسيا وضمانات أمنية.

الزوراء/مصطفى فليح:
توقع السـيايس املسـتقل، عائد الهاليل، إن شخصية 
رئيـس الوزراء املقبل لن تكـون من الوجوه الحالية 
املألوفة ال من الصقور وال من الحمائم، فيما اشـار 
اىل انها يجـب ان تحظى بمقبوليـة الكتلة الصدرية 
واملرجعيـة ولديها القدرة عىل تنفيـذ الربنامج الذي 

يتعهد به االطار التنسـيقي.  وقـال الهاليل يف حديث 
لـ»الزوراء»: ان «مفاوضات االطار مستمرة وهناك 
سقوف ملطالب السيادة والديمقراطي الكردستاني، 
واعتقد انهم لن يدخلوا مع االطار التنسيقي دون ان 
يكون هناك ترتيب ألوراقهم التفاوضية وبالتايل لديهم 
جملة مـن املطاليب تتلخص بالنسـبة للديمقراطي 

الكردسـتاني بقانـون النفط والغـاز واملادة ١٤٠ يف 
كركوك».وأضـاف: «أما السـيادة فمطاليبهم تتمثل 
بالعفـو واملوازنة والوزارات السـيادية»، مشـريا اىل 
ان «االمـر يحتـاج اىل بعض الوقت حتـى يتم ترتيب 
االوراق ما بني الكتل السياسـية وبالتأكيد لن يحدث 
توافـق تام عـىل ما يطرحـه الرشكاء السياسـيون 

لكـن لربمـا يتقاربون يف بعـض االشـياء»، متوقعا 
«ان تسـتمر املفاوضات اىل ما بعـد العيد». ولفت اىل 
ان «االطـار والسـيادة والديمقراطـي متفقون عىل 
رضورة تشـكيل حكومـة يف ارسع وقت الن التأخري 

سيؤدي اىل مشكالت كثرية».  

عمان/ الزوراء:
ارتفع عدد ضحايا ترسب الغاز السـام 
يف مينـاء العقبة األردنـي إىل ١٠ وفيات 
و٢٥١ إصابة، وأطلقت الرشطة تحذيرا 
عاجال ملواطنـي العقبة برضورة إغالق 
النوافذ وعدم الخروج من املنازل.وأعلن 
الناطق باسم الحكومة األردنية، فيصل 
الشبول، يف ترصيح صحفي عن ارتفاع 

حصيلة وفيات حادث سقوط وانفجار 
صهريج غاز سـام بالعقبة إىل ١٠ قتىل 
و٢٥١ إصابة.وكانت السلطات األردنية 
أعلنـت حالـة الطوارئ، امـس االثنني، 
بعد تـرسب غاز يف مينـاء العقبة.وقال 
الناطـق باسـم مديريـة األمـن العام، 
عامـر الرسطاوي، إنه جـرى نقل عدد 
من املصابني إىل املستشـفى بعد ترسب 

مـادة غازية سـامة مـن صهريج بعد 
سـقوطه.أوضح الرسطاوي أنـه أثناء 
األعمال اليومية يف ميناء العقبة، وقعت 
حادثـة سـقوط لصهريج معبـأ بمادة 
غازية سـامة أثنـاء نقله ممـا أدى إىل 
تـرسب غـاز يف املوقع.وأشـار إىل أنـه 
تم عـزل املنطقة، ويبـارش املختصون 
التعامل مع الحادثة، فيما ينقل الدفاع 

املدنـي املصابـني إىل املستشـفى لتلقي 
العالج.وكالة «بـرتا» نقلت عن الناطق 
اإلعالمـي باسـم مديريـة األمـن العام 
أن «املختصـني وفريـق املـواد الخطرة 
يف الدفـاع املدني يتعاملـون لغاية هذه 
اللحظة مع حادثة ترسب الغار يف ميناء 
العقبة».وأشار إىل أنه نجم عن الحادثة 
لغاية اللحظة ١٠ وفيات و٢٥١ إصابة، 

وما زال التعامل جار مع الحادثة وعدد 
مـن اإلصابات يف املستشـفيات.وكانت 
الوكالة نقلت عن الناطق يف وقت سابق 
أنـه «وأثنـاء األعمال اليوميـة يف ميناء 
العقبـة امـس االثنـني، وقعـت حادثة 
سـقوط لصهريـج معبأ بمـادة غازية 
سامة أثناء نقله ما أدى إىل ترسب الغاز 

يف املوقع».
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
بعد اعدام جنوده السبعة يف إثيوبيا، اتخذ الجيش السوداني 
أوىل قراراتـه بإغـالق معرب القالبـات الذي يربط السـودان 
وإثيوبيا.ودان مجلس السيادة السوداني إعدام سبعة جنود 
ومدني معتربا ما حصل منافياً لكل األعراف والقوانني وطالب 
الحكومة اإلثيوبية بمحاسـبة الجناة.الخطوة تأتي بعد أن 
اتهم الناطق الرسـمي باسـم القوات املسـلحة السـودانية 
العميد ركن نبيـل عبدالله، الجيش اإلثيوبي بإعدام سـبعة 
جنود سـودانيني ومواطـن كانوا أرسى لديـه، والقيام بعد 

ذلـك بعرض الضحايا عىل مواطنيهم.وقال البيان الرسـمي 
الصادر عن الجيش السـوداني: إن الترصف اإلثيوبي يتناىف 
مع كافة القوانني واألعراف الدولية واإلنسانية.وأكد البيان 
أن هـذا املوقف الغـادر لن يمر بال رد، وسـيتم الرد عىل هذا 
التـرصف بمـا يناسـبه.توجه رئيـس املجلس السـيادي يف 
السـودان، الفريق عبد الفتاح الربهان، إىل منطقة الفشقة 
املحاذيـة للحدود مع إثيوبيا، التي تتهمها الخرطوم بإعدام 

7 جنود سوادنيني باإلضافة إىل مدني.

سنغافورة / متابعة الزوراء:
واصلـت أسـعار النفط مكاسـبها، مع ترقب 
املستثمرين ألي تحركات ضد صادرات النفط 
والغاز الروسية قد يتم اتخاذها خالل اجتماع 
زعماء مجموعة الدول السبع يف أملانيا.ويلوح 
يف األفق احتمال تزايد قلة اإلمدادات يف السوق 
مع سـعي الحكومات الغربية إىل سبل خفض 
قدرة روسـيا عىل تمويـل حربهـا يف أوكرانيا 
عىل الرغم من أنه من املتوقع أيضا أن يناقش 
زعماء مجموعة السبع إحياء االتفاق النووي 
اإليرانـي، ممـا قد يـؤدي إىل زيـادة صادرات 

النفـط اإليرانية.لكـن يف الوقـت الحايل طغت 
مخـاوف اإلمـدادات عـىل املخـاوف املتزايدة 
بشأن احتمال حدوث ركود عاملي بعد سلسلة 
من البيانات االقتصادية األمريكية املتشائمة.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 22 سـنتا 
بعـد  للربميـل،  دوالرا   113.34 إىل   0.2% أو 
ارتفاعها %2.8 يوم الجمعة.وبلغ خام غرب 
تكساس الوسـيط األمريكي 107.73 دوالرات 
بعـد   0.1% أو  11 سـنًتا  مرتفعـا  للربميـل 

ارتفاعه %3.2 يف الجلسة السابقة.
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الزوراء/ حسني فالح:
املشـرتكة  العمليـات  قيـادة  اعلنـت 
تفاصيـل اجتمـاع وفدها العسـكري 
مع البيشـمركة يف محافظة كركوك، 
غلـق  عـىل  االتفـاق  اكـدت  وفيمـا 
الثغرات وإنشـاء لواءين مشـرتكني، 
اشارت اىل وجود مراكز تنسيق وعمل 
وخطط وتدريب مشرتكة بني الجيش 

والبيشمركة.
وقال املتحدث باسـم قيادة العمليات، 
اللـواء تحسـني الخفاجـي، يف حديث 
لـ“الزوراء“: ان زيارة الوفد العسكري 
برئاسـة الفريق اول ركـن عبد االمري 
الشـمري اىل كركوك، وقبلها اىل اربيل، 
تأتي ضمـن إطار التنسـيق والتعاون 
والعمـل املشـرتك بني القـوات االمنية 
االتحادية ووزارة البيشـمركة. مبيناً: 
أن لدينا مراكز تنسـيق وعمل وخطط 
وتدريب وإمكانيات وقدرات مشرتكة.
بإعطـاء  قـام  الوفـد  ان  واضـاف: 
إيجـاز وتصـّور كامل عـن العمل ضد 
التنظيمات اإلرهابية واملناطق االمنية 
ذات االهتمام املشرتك، إضافة للثغرات 
األمنيـة. الفتا اىل: ان وفد البيشـمركة 
ابدى سعادته بالزيارة نتيجة التعاون 
املشـرتك املتمثل بعمليات أمنية والذي 
بـدأ منـذ فـرتة طويلـة، مـن ضمنها 
اتفـاق الطرفـني عـىل غلـق الثغرات 
لواءيـن واجبهما األسـايس  وإنشـاء 
العمـل والعمليـات املشـرتكة وضبط 

الحـدود ومنـع التهريـب وغريهـا إىل 
تأكيـد  إىل  ولفـت  التدريـب.  جانـب 
استعداد وزارة الدفاع العراقية وقيادة 
العمليـات املشـرتكة، ورئيـس أركان 
الجيش، لدعم قوات البيشـمركة التي 
تعد منظومـة أمنية أقرها الدسـتور. 
مؤكدا بدء العمل والتدريب معها وفتح 
مجـال قبولهم يف الكليات العسـكرية 

وكلية األركان وكليات القيادة، وكانت 
األعـداد امللتحقـة كبـرية جداً.وتابع: 
ان االجتمـاع شـدد عـىل تدريب ودعم 
منظومة البيشـمركة ألنهـا منظومة 
أمنيـة هدفها حماية العراق، وانشـاء 
لواءين مشرتكني بني القوات املركزية 
والبيشـمركة، الذي كان من املفرتض 
البـدء بهذين اللواءيـن منذ فرتة، رغم 

تهيؤ كل األمور، من إمكانيات وقدرات 
وأسماء، لكن بقيت الدرجات الوظيفية 
ولم يتبق لدينا سوى إقرارها، وناقشنا 
مخاطباتنـا خـالل زيارتنـا إىل إقليـم 
كوردسـتان، وكانت هناك اسـتجابة 
من وزارة املالية، وسـوف تحل مسألة 
الدرجـات الوظيفيـة لهذيـن اللواءين 
نهائيـاً.  القادمـة  القليلـة  األيـام  يف 

وأوضـح: ان االجتمـاع تمخض حول 
الفراغ األمني الذي كان داعش يحاول 
اسـتغالله عرب استثمار وجوده يف تلك 
املناطـق، خصوصـاً بتلك التي تتسـع 
بـني القـوات املركزيـة وقـوات إقليم 
كردستان املسافة، والتي تصل أحياناً 
إىل 40 كيلـو مـرتاً، وتـم االتفـاق عىل 
ملء هذه الفراغات، واسـتمرار العمل 
املشـرتك مـن أجـل تذليـل الكثري من 
األمور.ولفت اىل: ان جانب البيشمركة 
كان مسـتعداً لتقديم التعاون والعمل 
مـع القـوات األمنيـة العراقيـة بهـذا 
لتفهمهـم  إضافـة  بالـذات،  املجـال 
غلـق الثغـرات ومنع التهريـب، حيث 
كانت الردود إيجابية جداً ومشـجعة. 
مؤكـدا: ان االجتمـاع ركـز عـىل دعم 
وتسـليحها،  وتدريبهـا  البيشـمركة 
وتبـادل املعلومات املشـرتكة والقيام 
التنظيمـات اإلرهابية  بالعمليات ضد 
وغلق الثغرات وتأمني الحدود. واشـار 
إىل: ان رئيس أركان البيشـمركة طلب 
خـالل االجتماع زيـادة أعـداد الطلبة 
يف الكليـة العسـكرية وكليـة األركان، 
وكانـت هنـاك اسـتجابة مـن وزيـر 
الدفـاع ورئيس أركان الجيش. مؤكدا: 
أنـه تم قبول كل األسـماء املقدمة من 
إقليـم كردسـتان يف الـدورة املاضية، 
وامللتحقة والتي سـتلتحق، مع زيادة 
املقبولـني، ومعادلـة  الطـالب  أعـداد 

شهاداتهم.
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بغداد/ الزوراء:

بحث رئيس مجلس القضاء االعىل، القايض فائق 

العراق، منترص  السفري االردني لدى  زيدان، مع 

االردنية  اململكة  اىل  له  املرتقبة  الزيارة  الزعبي، 

القضاء  ملجلس  مقتضب  بيان  الهاشمية.وذكر 

تلقته «الزوراء»: ان رئيس مجلس القضاء االعىل 

الزيارة  معه  وبحث  االردني  السفري  استقبل 

االردنية  اململكة  اىل  املجلس  لرئيس  املرتقبة 

الهاشمية.
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بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة، امـس االثنني، 
لفـريوس  اليومـي  الوبائـي  املوقـف 
فيمـا  العـراق،  يف  املسـتجد  كورونـا 
اكدت تسـجيل ١٩٠٥ اصابات جديدة 
وحالتـي يف بغـداد وفاة وشـفاء ٤٨٧ 
حالة.وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقته 
الفحوصـات  عـدد  ان  «الـزوراء»: 
املختربيـة ليوم امـس: ٨٥٨٧، ليصبح 
الكلية: ١٨٧٤٢٣٩٤.  عدد الفحوصات 
مبينة: انه تم تسـجيل ١٩٠٥ اصابات 

جديدة وحالتي يف بغداد وفاة وشـفاء 
٤٨٧ حالة.واضافـت: ان عـدد حاالت 
الشـفاء الـكيل: ٢٣٠٦٦٧٩ (٩٨٫٥٪)، 
بينمـا عـدد حـاالت االصابـات الكيل: 
٢٣٤١٠٥٣، أما عدد الحاالت التي تحت 
العالج: ٩١٤١، يف حني ان عدد الحاالت 
الراقـدة يف العناية املركـزة: ١٦، وعدد 
حاالت الوفيات الـكيل: ٢٥٢٣٣. الفتة 
اىل: ان عـدد امللقحني ليـوم امس بلغ: 
١٤٢٠٩، ليصبح عـدد امللقحني الكيل: 

.١٠٨٣٩٢٧٨

\ãfl˛a@÷ãÃnéa@b‡Ëfl^@bÓ„aã◊Îc@k„bu@∂g@“Ï”Ï€bi@ÊÎáË»nÌ@…jè€a@fiÎá€a@Ú«Ï‡™
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بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي ارتفاع احتياطاته من الذهب إىل أكثر من ١٣٠ طناً.وقال البنك 
املركزي يف بيان تلقته «الزوراء»: ان العراق تقّدم عرشة مراتب ضمن جدول أكثر الدول 
يف احتياطي الذهب، ليصبح مجموع ما يمتلكه (١٣٠٫٣٩) طنًّا، يف املرتبة الثالثني عامليًّا 
بما  الذهب  من  جديدة  كميات  رشاء  العراقي  املركزي  البنك  عربيًّا.وأّكد  الرابعة  واملرتبة 
يقرب من (٣٤) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها ٣٥٪ عىل ما كان يف حيازته، وقد جاءت هذه 
مستويات  أعىل  يحّقق  بما  موجوداته  إلدارة  املركزي  البنك  اسرتاتيجية  إطار  يف  الزيادة 
االستقرار والقدرة عىل مواجهة املتغريات االقتصادية املحلية والدولية.يشار إىل أّن الذهب 
يعدُّ من أهم املوجودات التي تحتفظ بها البنوك املركزية واملؤسسات املالية الدولية، ومالًذا 

آمًنا يف ظروف عدم اليقني، ملا يمتاز به من مقبولية عىل املستوى الدويل.
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بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، امس االثنني، 
السعي إىل االنتقال بشكل نهائي للعمل األلكرتوني 
وفيما  العاملي،  التطور  ملواكبة  الورقي  من  بدالً 
االستخباري  والعمل  املعلومات  ان  اىل  اشار 
جداول  بإرسال  وجه  االمني،  العمل  جوهر  هو 
الضباط املشمولني برتقية تموز إىل مكتب القائد 
العام.وقال الغانمي يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن 
”العمل املخطط له عىل وفق أسس علمية رصينة 

من املؤكد أن تكون نتائجه إيجابية“.
وتابع ”ننظر بعني التقدير إىل سلسلة اإلنجازات 
املدنية  األحوال  مديرية  قبل  من  املتواصلة 
افتتاح  عىل  عملت  أن  بعد  واإلقامة،  والجوازات 
البناية الجديدة لدائرة البطاقة الوطنية يف قضاء 

املَدْينة بمحافظة البرصة“.
وأكد ”سنواصل سعينا إىل االنتقال بشكل نهائي 
ملواكبة  الورقي  من  بدالً  اإللكرتوني  العمل  من 
كل  يف  حارضون  ”إننا  مشرياً:  العاملي“،  التطور 

امليادين األمنية والخدمية“.
يف غضون ذلك، ذكرت وزارة الداخلية يف بيان تلقته 
الغانمي،  عثمان  الداخلية،  وزير  ان  ”الزوراء“: 
ذات  والجهات  الوزارة  قادة  ضم  اجتماعاً  ترأس 
املشمولني  الضباط  أسماء  عىل  لالطالع  العالقة 
بالرتقية يف جدول تموز املقبل، الفتا اىل ان الوزير 

للتدقيق  الحارضين  مع  شاملة  مراجعة  اجرى 
ذاته  الوقت  يف  مشدداً  األسماء،  من  والتأكد 
عن  واالبتعاد  املستحقني  من  أيٍّ  غبن  عدم  عىل 

املحسوبية، مؤكداً عىل إعطاء كل ذي حق حقه.
وأشاد الغانمي بجهود الجهات املختصة يف وزارة 
الداخلية عىل ما بذلته خالل الفرتة السابقة من 
أبناء هذه املؤسسة األمنية، متمنياً  أجل إنصاف 

للجميع دوام النجاح والعطاء الدائم. 
وتابع: انه بعد االنتهاء من مراجعة الجدول وجه 
للقوات  العام  القائد  مكتب  اىل  بارساله  الوزير  
القانونية  املدة  حسب  عليه  للمصادقة  املسلحة 

واعتبار هذه الجلسة النهائية له.
اىل ذلك، ذكرت الوزارة يف بيان: انه بعد اإلنجازات 
الكبرية واألعمال البطولية التي سطرها الشجعان 

يف وكالة االستخبارات سواء يف قتل وإلقاء القبض 
اإلرهابية  داعش  عصابات  وعنارص  قيادات  عىل 
ومكافحة الجريمة املنظمة، أشاد وزير الداخلية 
االستخبارات  وكالة  بعمل  الغانمي“  ”عثمان 
مختلف  ويف  امليداني  عملها  يف  جهودها  وتكثيف 

االوقات والظروف، مؤكداً انهم عني العراق. 
واضافت: ان هذه اإلشادة تأتي خالل الزيارة التي 
أجراها ، إىل مقر الوكالة، حيث كان يف استقباله 
الوزارة لشؤون االستخبارات والتحقيقات  وكيل 

االتحادية وعدد من الضباط. 
واشارت اىل: ان الوزير أجرى جولة يف مقر الوكالة 
مشيداً بالتطور الكبري فيها ومن جميع النواحي، 
اإلنجازات  أبرز  عن  موجز  رشح  إىل  استمع  كما 
املعلومات  ان  الوزير:  السيد  وأكد  املتحققة. 
والعمل االستخباري هو جوهر العمل االمني وأن 
هذه الوكالة أصبحت من املؤسسات االستخبارية 
ان استطاعت  بعد  بالبنان  لها  التي يشار  املهمة 
االرض  عىل  ُترِجمت  معلومات  عىل  الحصول 
وعنارصه،  االرهاب  لقيادات  موجعة  برضبات 

فضال عن تحجيم الجريمة املنظمة.
العراق  ان  االستخبارات  وكيل  أكد  جانبه،  من 
يستحق من جميع ابنائه ان يكونوا رهن اشارته، 
وان يواصلوا العمل ملستقبل أفضل لألجيال ولكي 

يعم االمن واالزدهار يف بلد القيم والحضارات.

الزوراء/مصطفى فليح:
توقع السيايس املستقل، عائد الهاليل، 
إن شخصية رئيس الوزراء املقبل لن 
املألوفة  الحالية  الوجوه  من  تكون 
الحمائم،  من  وال  الصقور  من  ال 
تحظى  ان  يجب  انها  اىل  اشار  فيما 
الكتلة الصدرية واملرجعية  بمقبولية 
الربنامج  تنفيذ  عىل  القدرة  ولديها 

الذي يتعهد به االطار التنسيقي.  
وقال الهاليل يف حديث لـ“الزوراء“: ان 
وهناك  مستمرة  االطار  ”مفاوضات 
سقوف ملطالب السيادة والديمقراطي 
الكردستاني، واعتقد انهم لن يدخلوا 
يكون  ان  دون  التنسيقي  االطار  مع 
التفاوضية  ألوراقهم  ترتيب  هناك 
املطاليب  من  جملة  لديهم  وبالتايل 
للديمقراطي  بالنسبة  تتلخص 
والغاز  النفط  بقانون  الكردستاني 

واملادة 140 يف كركوك“.
فمطاليبهم  السيادة  ”أما  وأضاف: 
والوزارات  واملوازنة  بالعفو  تتمثل 
”االمر  ان  اىل  مشريا  السيادية“، 
يتم  حتى  الوقت  بعض  اىل  يحتاج 
ترتيب االوراق ما بني الكتل السياسية 
وبالتأكيد لن يحدث توافق تام عىل ما 
لكن  السياسيون  الرشكاء  يطرحه 
االشياء“،  بعض  يف  يتقاربون  لربما 
متوقعا ”ان تستمر املفاوضات اىل ما 

بعد العيد“. 
والسيادة  ”االطار  ان  اىل  ولفت 
رضورة  عىل  متفقون  والديمقراطي 
الن  وقت  ارسع  يف  حكومة  تشكيل 
التأخري سيؤدي اىل مشكالت كثرية“.  
ويف ما يتعلق بأسماء املرشحني، أكد 
اكثر  وطرح  ترسيبات  ”مجرد  أنها 
نبض  لجس  فقط  لكنها  اسم  من 

الكتل  لدى  مقبوليته  ومدى  الشارع 
السياسية“.

وبني ”اعتقد ان هناك شخصية سوف 
رئيس  منصب  لتويل  بعيد  من  تأتي 
قد  الشخصية  ان  اعتقد  وال  الوزراء، 
طرقت يف السابق ال من الصقور وال 
املستقلني  من  ربما  وال  الحمائم  من 
من  املألوفة  الحالية  الوجوه  من  وال 
السياسية  بالعملية  عملت  التي 

الحالية“.
من  رسالتني  توجيه  ”نريد  واضاف   
خالل رئيس الوزراء القادم، الرسالة 
االوىل ان هناك طرفني يجب ان يحظى 
بمقبوليتهم،  القادم  الوزراء  رئيس 
واملرجعية،  الصدرية  الكتلة  هما 
واالمر االخر ان تكون لديه القدرة عىل 
تنفيذ الربنامج الذي يتعهد به االطار 
طوق  يكون  ربما  والذي  التنسيقي 

نجاة للعملية السياسية وينقذها من 
حالة االنهيار التام“. 

قال  االنتخابات،  اعادة  وعن   
التي  االمور  من  ”واحدة  الهاليل: 
ان  الخزعيل  قيس  الشيخ  طرحها 
بعض  إلجراء  مؤقتة  حكومة  تكون 
هيكلية  يف  والتغيريات  التعديالت 
االنتخابات  وقانون  املفوضية 
وهذه  قادمة،  النتخابات  والتحضري 
سنة“،  عمرها  يكون  قد  الحكومة 
حالة  باتجاه  نذهب  ال  ”حتى  معلال 
او  االمني  االنزالق  اىل  تؤدي  لربما 
سيكون  وبالتأكيد  حكومة،  تشكيل 
هناك مرتبصون بالحكومة باألخص 
النهم  الصدرية  الكتلة  يف  االخوة 
وهم  جدا،  دقيق  بشكل  سيتابعون 
قادرون عىل ان يحركوا الشارع وهذه 

االمور نحاول ان نتجنبها“.

واخفاقات  اخطاء  ”هناك  واوضح 
املشهد  يقرأ  ولم  االطراف  من جميع 
ودقيق،  صحيح  بشكل  السيايس 
بقانون  وربطت  االمور  فهولت 
نحتاج  اننا“  اىل  مشريا  النتخابات“، 
االتحادية  واملحكمة  جديد  قانون  اىل 
قالت ذلك فهذا القانون معقد واليوم 
قانون  عن  نتحدث  ان  نريد  عندما 
امريكا  يف  فهو  الكرتوني  انتخابات 
فكيف  وتزويرا،  خروقات  ويشهد 

نحن بإمكانياتنا البسيطة“.
أن  أكد  التيار،  مع  املفاوضات  وعن   
”االمور توقفت اىل هذا الحد خصوصا 
للنواب  القسم  وترديد  الجلسة  بعد 
نهائي،  بشكل  انتهت  اعتقد  الجدد 
غري  أنهم  رصاحة  أعلنوا  والصدريون 
جديدة  بحوارات  البدء  عىل  قادرين 

سواء مع اإلطار التنسيقي او غريه“.

بغداد/ الزوراء:
أن  االثنني،  امس  املالية،  وزارة  أعلنت 
بعبور  ساهمت  اإلصالحية  إجراءاتها 
وفيما  النفط،  أسعار  انخفاض  أزمة 
بالتشهري،  توعدت بمقاضاة من يقوم 
استنكرت الترصفات التي قام بها عدد 
بمنع  واالدعاءات  الربملان،  أعضاء  من 
استقبالهم يف أثناء دخولهم إىل الوزارة.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
”نستنكر الترصفات التي قام بها عدد 
بمنع  واالدعاءات  الربملان،  أعضاء  من 
استقبالهم يف أثناء دخولهم إىل الوزارة“، 
بعض  بادعاءات  ورد  ”ما  أن  مبينة 
مسؤويل  استجابة  عدم  بشأن  النواب 
الوزارة  دقيق“.ونفت  غري  الوزارة 
”منح الوزير عيل عالوي تعليمات بمنع 
دخولهم، حيث إن دخول النواب كان يف 
الرسمي“،  الدوام  من  األخرية  الساعة 
مشرية اىل أن ”اللجوء إىل خيارات نرش 
للدوائر  والزيارات  املغلوطة  املعلومات 
الرسمية يعد مخالفة رصيحة إلعمام 
رئاسة مجلس النواب املتضمن اإلشارة 
مجلس  قانون  من  ثانياً   15 املادة  إىل 
لسنة   18 رقم  وتشكيالته  النواب 
2018، التي تنص عىل اتباع السياقات 
املخاطبات  إجراء  عند  األصولية 
وعدم  ورقابية،  ترشيعية  ألغراض 
مراجعة الوزارات والدوائر واملؤسسات 

والهيئات“.
وتابعت أن ”وزارة املالية وزارة سيادية 
تقدم خدمة عامة وساهمت إجراءاتها 
اإلصالحية بعبور البلد إىل بر األمان بعد 
األزمة التي عصفت بالعالم إثر جائحة 
النفط“،  اسعار  وانخفاض  كورونا 

ضمان  عىل  ”تحرص  أنها  اىل  الفتة 
حقوق جميع فئات املجتمع والطبقات 
الهشة خصوصاً، وبذلت جهداً يف الطلب 
تخصيصات  لتضمني  الربملان  من 
بكتابها  الصحية  املهن  ذوي  لخريجي 
2022 ضمن   /6  /6 يف   13699 املرقم 
قانون األمن الغذائي إىل جانب إخوانهم 
الرعاية  ومستحقات  املحارضين 

االجتماعية“.
االمتيازات  احرتامها  الوزارة  وأكدت 
والسيما  الربملان،  ألعضاء  املمنوحة 
يف  القانونية  اإلجراءات  من  الحصانة 
يجب  لكن  واجباتهم،  ألداء  سعيهم 
موازنة هذه الحصانة باملسؤولية األكرب 
استخدامها  إساءة  عدم  يف  املتمثلة 
أجندات  ملتابعة  ترخيصاً  وليست 
الغالبية  ”أن  عىل  مشددة  شخصية“، 
دراية  عىل  الربملانيني  من  العظمى 
ملوظفي  نسمح  لن  مما  بمسؤولياتهم 
بالتعرض  مسؤوليها  كبار  أو  الوزارة 
للتهديد أو الرتهيب من قبل أي شخص 

أثناء أدائهم لواجباتهم“.
احرتام  عىل  ”تحرص  أنها  وبينت 
إجراء  يف  بها  املعمول  والقوانني  النظم 
املختلفة  السلطات  بني  املخاطبات 
التواصل  قنوات  واعتماد  البلد،  يف 
الرسمية فيما بينها بما تكفله اللوائح 
والتعليمات ذات الشأن“، الفتة اىل أنها 
مقاضاة  يف  القانوني  بحقها  ”تحتفظ 
واالدعاءات  بالتشهري،  يقوم  من 

الكاذبة“.
مفتوحة  ”أبوابها  أن  الوزارة  وذكرت 
أمام الجميع، وال يقترص ذلك عىل فئة 

او جهة دون أخرى“.

بغداد/ الزوراء:
كشفت لجنة الرتبية يف مجلس النواب، امس االثنني، عن الحراك لرصف املنح الطالبية، 

فيما قدمت مقرتحات تخص القبول بمدارس املتفوقني واملتميزين.
وقال عضو اللجنة، محمود حسني القييس، يف ترصيح صحفي: إن ”اللجنة وضعت 
خطة بالتنسيق مع الجهات املعنية بشأن املنحة املالية للطلبة وفاتحنا وزارة الرتبية 
يف  تطبيقها  عىل  ”سنعمل  الطالبية“،.مؤكداً:  املنح  رصف  متطلبات  دراسة  إلكمال 
الفرتة املقبلة“. وبخصوص حماية األسئلة االمتحانية من الترسيب ملرحلة السادس 
االعدادي، أكد عضو لجنة الرتبية ”تواصلنا مع وزارة الرتبية وقد أخذنا منهم ضمانات 
بأن االمتحانات العامة للدراسة االعدادية ستسري وفق اإلجراءات والسياقات التي تم 
اعتمادها من خالل لجنة عليا ارشفت عىل خطة عمل االمتحانات الوزارية، وادخال 
بعض املتطلبات التي ستسهم يف حماية أمن العملية االمتحانية“.وعن دعم وتطوير 
العملية الرتبوية، أشار إىل أن ”هنالك جملة مقرتحات سيتم تقديمها إىل وزارة الرتبية، 
الرتبية”. بواقع  بالنهوض  ستسهم  التي   ،2022/2023 الدرايس  العام  انطالق  قبيل 

وأكمل بالقول: إن ”من ضمن هذه املقرتحات، ضوابط وتعليمات القبول يف مدارس 
املتفوقني واملتميزين أو املحارضين أو حركة املالكات التعليمية والتدريسية“.

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

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

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس ٢٠٢٢/٧/٢١.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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برلني/ متابعة الزوراء:
أصدر قادة مجموعة الدول السبع بيانا، 
تعهدوا فيه بالوقوف إىل جانب أوكرانيا 
”مهما استغرق األمر“، من خالل زيادة 
العقوبات عىل روسـيا ودعم االلتزامات 
بعـد  تسـوية  أي  يف  لكييـف  األمنيـة 
الحرب، فيما طالـب الرئيس األوكراني 
فولوديمـري زيلينسـكي، خـالل كلمته 
أمام زعماء مجموعة السـبع املّتحدين 
ضد روسـيا يف قّمتهم السنوية يف أملانيا 
بمزيـد مـن األسـلحة لبالده وبتشـديد 

إضايف للعقوبات الغربية عىل موسكو.
وهيمنـت الحرب يف أوكرانيا وتداعياتها 
االقتصادية العاملية مثل ارتفاع أسـعار 
الطاقـة والغـذاء عـىل قمة هـذا العام 
لزعماء أملانيا والواليات املتحدة وفرنسا 

وإيطاليا وكندا واليابان وبريطانيا.
وجاء يف البيان الذي صدر امس االثنني : 
”سنواصل تقديم الدعم املايل واإلنساني 
والعسـكري والدبلومايس والوقوف مع 
أوكرانيا مهما استغرق األمر من وقت“، 

وفق ”رويرتز“.
وصـدر البيـان يف اليـوم الثانـي للقمة 
األلـب  جبـال  يف  قلعـة  يف  املنعقـدة 
البافاريـة يف أملانيا، بعد وقت قصري من 
الكلمـة التي وجهها الرئيس األوكراني، 
فولوديمري زيلينسكي، لقادة مجموعة 

السبع بشأن الحرب عرب رابط فيديو.
وقال مسـؤول أوروبي إن زيلينسـكي 

طلب يف الكلمة، التي لم تبث للجمهور، 
الحصول عـىل أنظمة دفاعيـة مضادة 
للطائرات، وفـرض املزيد من العقوبات 

عىل روسيا وضمانات أمنية.
وأعرب زيلينسـكي عن رغبته يف انتهاء 
الحـرب الروسـية يف أوكرانيـا بنهايـة 

العام قبل حلول فصل الشتاء.
وقـال قـادة مجموعـة السـبع إنهـم 
لتلبيـة  سـيواصلون تنسـيق الجهـود 
العاجلـة  العسـكرية  االحتياجـات 

ألوكرانيـا، وأبـدوا اسـتعدادهم للعمل 
مع الدول واملؤسسـات املهتمة بشـأن 

االلتزامات األمنية الدائمة.
مـن جانبـه طالـب الرئيـس األوكراني 
فولوديمـري زيلينسـكي، خـالل كلمته 
أمام زعماء مجموعة السـبع املّتحدين 
ضد روسـيا يف قّمتهم السنوية يف أملانيا 
بمزيـد مـن األسـلحة لبالده وبتشـديد 

إضايف للعقوبات الغربية عىل موسكو.
وتحّدث زيلينسـكي عرب الفيديو خالل 

اجتمـاع القوى الصناعية السـبع الذي 
بدأ األحد يف قلعة إملاو عند سـفح جبال 

األلب البافارية.
كمـا طلب زيلينسـكي أيضا املسـاعدة 
يف تصدير الحبوب مـن أوكرانيا والدعم 
من أجل إعادة اإلعمار، بحسب مسؤول 

أوروبي رفض نرش اسمه.
ويريد الزعيم األوكراني، الذي سيشارك 
أيًضـا يف قّمـة حلف شـمال األطليس يف 
مدريد اعتباًرا من الثالثاء، الضغط عىل 

الزعماء السبعة من أجل زيادة دعمهم 
لبالده، غداة شـن روسـيا رضبات عىل 
كييـف وصفهـا الرئيـس األمريكي جو 

بايدن بأنها ”همجية“.
للمرة  األوكرانيـة  العاصمة  وتعرّضـت 
األوىل منـذ أسـابيع لقصـف بصواريخ 
روسـّية صباح األحد، وسـط استمرار 
املعـارك العنيفـة يف الـرشق األوكراني، 
يف وقـٍت دخـل الـرصاع الدامي شـهره 

الخامس.
وقال زيلينسكي يف مقطع فيديو مساء 
األحـد: ”ُقتـل رجل لم يكن يبلغ سـوى 
37 عاًمـا. هنـاك جرحـى بينهـم فتاة 
ُتدعى جينيا عمرها سبع سنوات وهي 
ابنة القتيل. أصيبت والدتها أيًضا وهي 
مواطنـة روسـّية. لم يُكـن هناك يشء 
ُيهّددهـا يف دولتنا، وهـي كانت آمنًة إىل 
أن قّررت روسـيا أن كل يشء ُمعاٍد لها“ 

يف أوكرانيا.
وأضـاف: ”قـادة مجموعـة الّسـبع .. 
لديهم إمكانات مشـرتكة كافية لوقف 
العـدوان الـرويس، لكّن هذا لـن يكون 
ممكًنـا إال عندمـا نحصـل عـىل كل ما 
نطلبـُه ويف الوقت املناسـب: األسـلحة 

والدعم املايل والعقوبات ضد روسيا“.
واعترب املستشار األملاني أوالف شولتس 
الذي تسـتضيف بالده قّمة إملاو، أن هذا 
القصف ُيذّكر مجّدًدا ”بأّن من الصواب 

أن نّتحد وأن ندعم أوكرانيا“.

من جهتـه، قـال بايـدن إن بوتني كان 
ُيعّول عىل ”انقسام حلف شمال األطليس 
ومجموعة السـبع بطريقة أو بأخرى. 

لكّن هذا األمر لم ولن يحصل“.
وأعلنت الدول الصناعّية السبع (أملانيا، 
فرنسا، الواليات املّتحدة، كندا، اليابان، 
إيطاليا وبريطانيا) يف اليوم األول للقمة 
أنها ستوّسـع العقوبات ضد موسـكو 
عـرب فرض حظـر عىل الذهـب الرويس 
املستخرج حديًثا.واعترب رئيس الوزراء 
الربيطاني بوريس جونسون أّن اإلجراء 
الـروس  سيسـتهدف ”األوليغارشـيني 
مبـارشًة ويسـتهدف قلـب آلـة بوتني 
الحربّيـة“، علًمـا بأّنه سـبق للغرب أن 
تبّنى مجموعات عّدة من العقوبات عىل 

روسيا.
وهذه أول إشارة دعم ألوكرانيا أظهرها 
رؤساء دول وحكومات مجموعة الّسبع 
خـالل هذه القّمة املكرّسـة إىل حّد كبري 

للحرب يف أوكرانيا وتداعياتها.
ومن أكثـر األمور إلحاًحـا، أزمة الغذاء 
التـي ُتهـّدد جزًءا مـن الكوكـب، بينما 
هناك آالف األطنان من الحبوب العالقة 
يف الصوامع األوكرانّية بسـبب الحصار 
أو احتـالل القـوّات الروسـية ملوانئ يف 

البحر األسود.
وقـال داونينغ سـرتيت إنه مـن املقّرر 
أن يدعـو جونسـون إىل ”تحرّك عاجل“ 
االثنـني يف ما يتعلّق بصـادرات الحبوب 

مـن أوكرانيـا، يف وقـٍت باتـت الـدول 
الفقـرية عـىل حافـة الهاويـة بسـبب 

األزمة الغذائّية.
وسـيكون هـذا التهديـد الخطـري الذي 
ُيخّيـم عـىل كثـري من الـدول الناشـئة 
حـاًرضا أيًضـا يف قلب املناقشـات التي 
ُيجريهـا رؤسـاء الـدول والحكومـات، 
االثنـني، مع األمني العـام لألمم املتحدة 
أنطونيـو غوترييـش، وكذلك مـع قادة 
الـدول الخمـس املدعـوة هـذا العام إىل 
بافاريـا (الهنـد واألرجنتني والسـنغال 
وإندونيسـيا وجنوب إفريقيا). وكانت 
الهنـد والسـنغال وجنـوب إفريقيا قد 
امتنعـت عن التصويت عـىل قرار لألمم 

املّتحدة ُيدين الغزو الرويس ألوكرانيا.
الرئيـس  يتوّجـه  أن  املقـّرر  ومـن 
اإلندونيـيس ورئيس مجموعة العرشين 
أوكرانيـا  إىل  قريًبـا  ويـدودو  جوكـو 
العواقب االقتصادّية  وروسيا ملناقشـة 

واإلنسانّية للغزو الرويس.
وتتعرّض االقتصادات الناشئة خصوصا 
لخطـر نقص الغـذاء، فضالً عـن أزمة 
املناخ التي ُتمّثل هي أيضا حالة طوارئ 
يتعنّي عىل القادة السبعة مناقشتها مع 

ضيوفهم.
ويف ظـّل نقـص الغاز الـرويس، تخىش 
منظمات بيئّية غري حكومية أن ترتاجع 
مجموعة السـبع عن التزاماتها بإنهاء 

التمويل الدويل للوقود األحفوري.

هنأ النائب املستقيل عن الكتلة الصدرية، عيل 
الساعدي، نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي واالرسة 
الصحفيـة ملناسـبة العيـد الوطنـي الثالـث 

والخمسني بعد املائة للصحافة العراقية.

جـاء ذلك خالل زيارة السـاعدي ملقـر نقابة 
الصحفيني العراقيني ولقائه نقيب الصحفيني 

مؤيد الالمي لتقديم التهنئة.
يذكر ان السـاعدي هو احد مستشاري نقابة 

الصحفيني العراقيني .

سنغافورة / متابعة الزوراء:
واصلت أسعار النفط مكاسبها، مع ترقب 
املسـتثمرين ألي تحركات ضـد صادرات 
النفـط والغاز الروسـية قد يتـم اتخاذها 
خـالل اجتمـاع زعمـاء مجموعـة الدول 

السبع يف أملانيا.
ويلوح يف األفق احتمال تزايد قلة اإلمدادات 
يف السـوق مع سـعي الحكومات الغربية 
إىل سـبل خفض قدرة روسـيا عىل تمويل 
حربهـا يف أوكرانيا عـىل الرغم من أنه من 
املتوقـع أيضا أن يكون زعمـاء مجموعة 
السـبع ناقشـوا إحيـاء االتفـاق النووي 
اإليراني، مما قـد يؤدي إىل زيادة صادرات 

النفط اإليرانية.
لكـن يف الوقـت الحـايل طغـت مخـاوف 
اإلمـدادات عىل املخـاوف املتزايدة بشـأن 
احتمال حـدوث ركود عاملي بعد سلسـلة 
األمريكيـة  االقتصاديـة  البيانـات  مـن 

املتشائمة.
وارتفعت العقـود اآلجلة لخـام برنت 22 
سنتا أو %0.2 إىل 113.34 دوالرا للربميل، 

بعد ارتفاعها %2.8 يوم الجمعة.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 
107.73 دوالرات للربميل مرتفعا 11 سنًتا 
أو %0.1 بعـد ارتفاعه %3.2 يف الجلسـة 

السابقة.
وسجلت تعاقدات الخامني ثاني انخفاض 
أسبوعي لها األسـبوع املايض، مع تعزيز 
ارتفـاع أسـعار الفائـدة يف االقتصـادات 
الرئيسـية الـدوالر وإثـارة مخـاوف مـن 

الركود.
لكـن أسـعار النفط ظلـت مدعومة جيدا 

فوق 100 دوالر للربميل مع اسـتمرار قلة 
املعروض مـن الخام واملنتجـات النفطية 
بسـبب العقوبـات الغربيـة عـىل النفـط 

الرويس.
ومن املتوقـع أن يكون زعمـاء مجموعة 
الدول السـبع قد ناقشوا خيارات ملعالجة 
ارتفاع أسـعار الطاقة واسـتبدال واردات 
النفط والغاز الروسـية، إضافة إىل فرض 
مزيد من العقوبات التي ال تؤدي إىل تفاقم 

التضخم.
ومن بني هـذه اإلجراءات وضع حد أقىص 
لسعر صادرات الخام واملنتجات النفطية 
الروسـية بهدف تقليص عائدات روسـيا 
مع الحد مـن إلحـاق رضر باالقتصادات 

األخرى.
وقال املحلل يف بنك الكومنولث األسـرتايل، 
فيفيك دار، يف مذكرة إنه ”من غري الواضح 
ما إذا كان سـقف السـعر سـيحقق هذه 

النتيجة“.
وأضاف: ”ال يوجد يشء بعد يمنع روسـيا 
مـن حظـر صـادرات النفـط واملنتجـات 
املكـررة إىل اقتصـادات مجموعة السـبع 
اسـتجابة لفرض حد أقىص للسـعر، مما 
يؤدي إىل تفاقم ظروف النقص يف األسواق 

العاملية للنفط واملنتجات املكررة“.
بالرئاسـة  مسـؤول  قـال  جهتـه،  مـن 
الفرنسـية، إن مجموعة السبع، ستبحث 
أيضا إمكانيـة إحياء املحادثـات النووية 
اإليرانية بعد أن التقى مسـؤول السياسة 
الخارجية باالتحاد األوروبي مع مسؤولني 
اسـتئناف  ملحاولـة  طهـران  يف  كبـار 

املفاوضات املتوقفة.

مكة املكرمة/ متابعة الزوراء:
سـرياً عـىل األقـدام ومصطحبـاً 
عربـة ذات ثـالث عجـالت لنقـل 
أغراضه، وصل العراقي آدم محمد 
إىل مكة املكرمـة، وكان قد انطلق 
مـن بريطانيا يوم 1 أغسـطس/

آب املـايض متجهـًا إىل مكة ألداء 
فريضة الحج.

وكان آدم قد وضع لنفسـه هدفاً 
بـأن يصل إىل األرايض املقدسـة يف 

يوليو/تموز.
وقال آدم إنه يسكن بريطانيا منذ 
نحو 25 عاماً، وعـن اتخاذه قرار 
الذهاب سـريا عىل األقدام إىل مكة 
املكرمـة، أوضح أنـه ”بعد فرض 
التجـول بسـبب جائحـة  حظـر 
كورونـا، شـغلت نفـيس بقـراءة 
القرآن وفهمه، وبعد سنة ونصف 
مـن الدراسـة العميقـة يف القرآن 
اسـتيقظت يف يـوم ما مـن النوم 
ووجدت يف صدري شـيئا يف داخيل 
يقول يل اذهب سريا عىل األقدام إىل 

مكة“.

ولفت إىل أن اسـتعداده للرحلة قد 
اسـتغرق شـهرين فقـط، ومدت 
لـه يف ذلـك منظمـة بريطانية يد 

العون.

وعـن طريق رحلته يؤكـد آدم أنه 
سـوى  ملضايقـات  يتعـرض  لـم 
توقيـف الرشطـة له يف عـدة دول 
لالستفسـار بعد اسـتغرابهم من 

وضعـه، مشـريا إىل أن كثـريا من 
النـاس سـاعدوه يف طريق رحلته 
لكنـه لـم يطلـب املسـاعدة مـن 
أحـد، ويؤكـد أن ما يقـوم به هو 

لوجه الله وليس من أجل تسجيل 
األرقام القياسية.

وأظهـر مقطـع فيديـو الفرحـة 
التي غمرت الرحالـة العراقي آدم 
محمد، البالغ من العمر 52 عاماً، 
عنـد وصوله إىل مكة املكرمة، بعد 
أكثـر مـن عـرشة أشـهر قضاها 
مشـياً عـىل األقـدام؛ قادمـاً من 

بريطانيا، ألداء فريضة الحج.
وعّرب عدد من أهـايل مكة املكرمة 
واملعتمرين املوجودين يف مسـجد 
عـن  بالتنعيـم  عائشـة  السـيدة 
فرحتهـم لحظة وصول آدم، الذي 
بدأ رحلته مشـيا عـىل األقدام من 
بريطانيا منذ ١٠ أشهر و٢٥ يوماً 
مروراً بــ ١١ دولـة، قاصداً مكة 
املكرمـة ألداء فريضـة الحج لهذا 

العام.
وقال عند وصوله إىل مكة: ”الحج 
أسـمى وأغـىل أمنياتـي“، معرباً 
عن شـكره ألبنـاء اململكـة الذين 
غمـروه بكرمهم منـذ وصوله إىل 

السعودية.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
السـبعة يف  بعـد مقتـل جنـوده 
إثيوبيـا، اتخذ الجيش السـوداني 
أوىل قراراته بإغالق معرب القالبات 

الذي يربط السودان وإثيوبيا.
ودان مجلس السـيادة السوداني 
إعدام سبعة جنود ومدني معتربا 
ما حصـل منافيـاً لـكل األعراف 
الحكومـة  وطالـب  والقوانـني 

اإلثيوبية بمحاسبة الجناة.
اتهـم  أن  بعـد  تأتـي  الخطـوة 
الناطق الرسـمي باسـم القوات 
املسلحة السـودانية العميد ركن 
نبيـل عبدالله، الجيـش اإلثيوبي 
بإعدام سـبعة جنود سـودانيني 
لديـه،  أرسى  كانـوا  ومواطـن 
والقيام بعد ذلك بعرض الضحايا 

عىل مواطنيهم.
وقال البيان الرسـمي الصادر عن 
الجيـش السـوداني، إن الترصف 
اإلثيوبي يتناىف مع كافة القوانني 

واألعراف الدولية واإلنسانية.
وأكـد البيان أن هذا املوقف الغادر 
لن يمر بـال رد، وسـيتم الرد عىل 

هذا الترصف بما يناسبه.
توجـه رئيـس املجلس السـيادي 
يف السـودان، الفريـق عبد الفتاح 
الفشـقة  منطقـة  إىل  الربهـان، 
املحاذية للحدود مع إثيوبيا، التي 
تتهمها الخرطوم بإعدام 7 جنود 

سوادنيني باإلضافة إىل مدني.
وقال مصدر عسـكري سـوداني: 
السـيادة  مجلـس  ”رئيـس 
الربهان،  الفتاح  السـوداني، عبد 
يوجد منذ صباح امس يف الفشقة 

عىل الحدود مع إثيوبيا“
السـودان  بـني  التوتـر  واحتـد 
األخـرية،  السـنوات  يف  وإثيوبيـا 
يف  الـرصاع  تداعيـات  بسـبب 
منطقـة تيغراي، شـمايل إثيوبيا، 
وبناء إثيوبيا سدا عمالقا للطاقة 

الكهرومائية عىل النيل األزرق.
وفر عـرشات اآلالف من الالجئني 
ووقعـت  السـودان،  رشق  إىل 
مناوشات عسكرية يف منطقة من 
املتنازع عليها  الزراعيـة  األرايض 
عىل طـول الحدود بني السـودان 

وإثيوبيا.
ويف سـياق آخـر، عقـدت اللجنة 
السـودانية  الثالثيـة  العسـكرية 
اجتماعا مع اآللية الثالثية بكامل 

عضويتها.
وأوضح الناطق الرسـمي باسـم 
أن  الثالثيـة  العسـكرية  اللجنـة 
اللقاء يهـدف للوقوف عىل جهود 
الطرفني يف إجراء املشـاورات مع 
القوى السياسـية بغرض إنجاح 
عملية الحوار الوطني. وأضاف أن 
اللجنة العسكرية الثالثية شددت 
عىل أهميـة عامـل الوقـت نظراً 

لظـروف البـالد وتعقيداتها التي 
تتطلـب ترسيع اآللية يف إنجاز ما 
تبقى من مشـاورات واسـتئناف 

جلسات الحوار الوطني.
كمـا لفـت إىل أن اللجنـة أكـدت 
رضورة أن يكـون الحوار وطنياً، 
ويشـمل جميع القوى السياسية 

عدا حزب املؤتمر الوطني.
منـذ  املسـتمر  النـزاع  ويرتكـز 
عقود مع إثيوبيا عىل مسـاحات 
شاسـعة مـن األرايض الزراعية، 

تقـع داخل حدود السـودان فيما 
تعرف بالفشـقة، وفقـا التفاقية 
حددت الخط الفاصل بني البلدين 

يف أوائل القرن العرشين.
املتنازع عليها   األرايض  وتنقسـم 
 3 إىل  وإثيوبيـا  السـودان  بـني 
مناطق، وهي الفشـقة الصغرى 
واملناطـق  الكـربى  والفشـقة 
الجنوبية، وتبلغ مسـاحتها نحو 
مليونـي فدان، وتقع بـني 3 أنهر 
هي سـتيت وعطربة وباسالم، ما 

يجعلها خصبة لدرجة كبرية.
 168 ملسـافة  الفشـقة  وتمتـد 
كيلومرتا مـع الحـدود اإلثيوبية، 
وتقع ضمـن املسـافة الحدودية 
إثيوبيـا  مـع  القضـارف  لواليـة 

والبالغة حواىل 265 كيلومرتا.
واستعاد السودان نتيجة عمليات 
باملئـة مـن هـذه   92 عسـكرية 
األرايض الخصبـة، العـام املايض، 
وذلك ألول مـرة منذ 25 عاما بعد 
انسحاب الجيش السوداني منها.
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إعالن
ريسـان  (حسـن  الرشيـك  إىل 
خشـاش) اقتـىض حضـورك اىل 
مديريـة بلديـة النجـف االرشف 
البنـاء  اجـازة  اصـدار  لغـرض 
للرشيـك (غـالب رهيـف جبـار) 
يف   ٣/٨٤١٩٧ املرقمـة  للقطعـة 
النجـف حـي النـداء مقاطعة ٤ 
خالل عرشة ايام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك.

جمهورية العراق                                                                                    العدد: ١٠٨١/ب٢٠١٣/٤      
التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٣٠     مجلس القضاء األعىل                                                                                                   

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية           
محكمة بداءة النجف

اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شيوع العقار املرقم (٧٤٩ براق) يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور 
اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه، فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (خمسة عرش) يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن 
النجف وصادرة من  بداءة  البالغة بموجب صك مصدق ألمر محكمة  املقدرة  القيمة  البالغة ١٠٪ من  القانونية  التأمينات  مستصحبا معه 
مرصف الرافدين رقم (٧) يف النجف، وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل 

املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية.
القايض 
عامر حسني حمزة

االوصاف:
 العقار املرقم ٧٤٩ براق يف النجف عبارة عن دار تقع عىل شارع فرعي بعرض ٢ مرت وتحتوي عىل ممر صغري يؤدي اىل ساحة مكشوفة 
ولوحظ وجود باب يطل عىل عرصة خالية من البناء (خربة) علما ان املساحة املكشوفة يوجد فيها ثالث غرف نوم وحمام وتواليت ومطبخ يف 
الطابق األريض. أما الطابق العلوي يحتوي عىل غرفة نوم وبيتونة وان بناء العقار من الطابوق القديم مسقف بالشيلمان والخشب يف بعض 
اجزاءه واالرض مبلطة باالسمنت يف جزء واالخر شتايكر قديم غري مشغول مجهز باملاء والكهرباء خربة مساحته االجمالية (٣٠٦,٥٠ مرت 

مربع)، وان القيمة الكلية للعقار مبلغ (٦٤٥,٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسة واربعون مليون وستمائة وخمسون الف دينار عراقي ال غريها.

اعالن
اىل الرشيكـة (وفيـه شـيال جيـاد) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف 
النجف وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (منى سـلمان وحيـد) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
النـداء)  (٤/حـي  املقاطعـة   (٣/٥٩٨٣٧)
حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريخ نـرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق                    العدد: ١٥٨٥/ب/٢٠١٨
مجلس القضاء االعىل              التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٢٩

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة بداءة النارصية

اعالن
اىل املدعي عليها (دالل نارص عودة)

بنـاءاً عـىل الدعوى البدائيـة املرقمة أعـاله واملقامة 
ضدكم من قبل املدعي (سعد تركي ثامر) بخصوص 
إزالة شيوع العقار تسلسل (٣٠/٥٦٩٥/٣٠ شامية) 
وملجهولية محل اقامتكـم تقرر تبليغكم بصحيفتني 
محليتـني ويف موعـد املرافعة املحـدد ٢٠١٨/١١/١٣ 
ويف حالة عدم حرضكم سـوف تتـم املرافعة بحقكم 

غيابيا.

القايض
حميد جبار مزغول

جمهورية العراق               العدد: ٤٠٩٠/ش/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل         التاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢٧

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النارصية

إعالن
اىل/ املدعي عليه (حليم وحيد عبد)

ملقتضيات حسـم الدعـوى الرشعيـة املرقمة أعاله 
قررت هذه املحكمة بجلستها املؤرخة ٢٠٢٢/٦/٢٧ 
وبالنظـر ملجهوليـة محل اقامتـك يف الوقت الحارض 
عليـه تقرر تبليغك يف صحيفتني رسـميتني محليتني 
يوميتـني للحضور امـام هذه املحكمـة خالل ثالثة 
أيام من اليوم التايل للتبليغ يف موعد املرافعة املصادف 
٢٠٢٢/٧/١٨ يف الدعوى الرشعية الخاصة بتصديق 
الطالق الرجعي الواقـع خارج املحكمة واملقامة من 

قبل املدعية (هناء عناد عبد).
القايض
عباس معني كاظم

اعالن
اىل الرشيك (رنا نعمة عبيد) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقـة عىل قيام رشيكك 
(امينة رشيد عبد جاسم) بالبناء عىل حصته 
املرقمـة (١٩/٩١٧)  القطعـة  املشـاعة يف 
املقاطعة (علـوة الفحل كوفة) حدود بلدية 
النجـف ولغرض تسـليفه قرض االسـكان 
وخـالل مـدة اقصاها خمسـة عـرش يوما 
داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال .
إعالن

إىل الرشكاء (ابهر يوسف مهدي 
اقتـىض  حسـني)  عـيل  وارساء 
بلديـة  مديريـة  اىل  حضـورك 
النجـف االرشف لغـرض اصدار 
(بيـان  للرشيـك  البنـاء  اجـازة 
بشـار حسـني) للقطعة املرقمة 
٣/٣٥٥٧١ يف النجف حي العدالة 
مقاطعـة ٤ خـالل عـرشة ايام 
وبخالفه سـتتم االجراءات دون 

حضورك.

إعالن
إىل الرشيك (فؤاد كاظم سلطان) 
اىل مديريـة  اقتـىض حضـورك 
بلديـة النجـف االرشف لغرض 
البنـاء للرشيك  اصـدار اجـازة 
الوهـاب جـرب)  (اينـاس عبـد 
للقطعـة املرقمـة ٣/٨٨٥٥١ يف 
النجـف حي امليـالد مقاطعة ٤ 
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك.

فقدان وصل
فقد الوصل املرقم ١٤١٣١٤١ 
يف ٢٠١٦/٤/٢٨ الـذي يحمل 
مبلغ ٧٦٠٠٠٠ فقط سبعمائة 
وسـتون الف دينـار الصادر 
من مديرية بلديـة النارصية 
العائد للسـيد سـجاد شوقي 
محسـن، فمـن يعثـر عليـه 

تسليمه اىل جهة اإلصدار.

دائرة التسجيل العقاري يف سوق الشيوخ
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٢ 
 ٢٩٢ نجـاده/   ٢٩٣ تسلسـل  للعقـار  املجـدد  لتسـجيل 
نجـاده/٢٩٤ نجاده بإسـم املدعـو (عبد الكريـم عبدالله 
مونـس) مجـددا باعتبـاره حائـزا بصفـة املالـك للمـدة 
القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسـجيل 
وفق احكام قانون التسـجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ 
قررنا اعالن هذه الطلب فعـىل كل من يدعي بوجود عالقة 
او حقـوق معينة عىل هذا العقـار تقديم ما لديه من بينات 
اىل هـذه الدائـرة خالل مدة ثالثـني يوما اعتبـارا من اليوم 
التـايل لنـرش هذا اإلعـالن وكذلك الحضـور يف موقع العقار 
يف السـاعة العـارشة صباحا مـن اليوم التـايل النتهاء مدة 
هـذا اإلعالن وذلـك إلثبات حقوقه موقعيا يف الكشـف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
مدير التسجيل العقاري يف سوق الشيوخ

اعالن
اىل الرشيـك (رواء كريـم عبد الحسـن) 
اقتىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقـة عـىل قيـام رشيـكك (عدنان 
حصتـه  عـىل  بالبنـاء  مطـر)  حسـن 
املشاعة يف القطعة املرقمة (٣/٥٣١٢٢) 
املقاطعـة (٤/حي النداء) حـدود بلدية 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق                             العدد: ١٦٢٥
مجلس القضاء االعىل     التاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢٠

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف ناحية القادسية 

 م / إعالن
قـدَم طالب حجـة الوفـاة (عيل كاظم حسـن) 
طلبـا اىل هـذه املحكمـة يـروم فيه اسـتصدار 
حجة وفاة بحق املدعوة (سـليمة كاظم حسن) 
قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك 
الحضـور امامها خـالل عرشة ايام مـن تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه سـيتم النظر بالطلب وفق 

القانون . 
القايض
حسن جواد الحبيب

جمهورية العراق                                             العدد: ٢٠٢٢/٩١١
وزارة العدل                              التأريخ: ٢٠٢٢/٦/٢١

دائرة التنفيذ              
مديرية تنفيذ الكوفة

اىل املنفذ عليه/  حسـني عيل عبيد مايح الفتالوي
لقد تحقق لهذه املديرية حسـب اشعار مختار املنطقة عدنان عبد 
الحسـني جاسـم مختار منطقة الرباكية انك مجهول محل االقامة 
وليـس لديك موطن دائـم او مؤقت او مختار يمكـن اجراء التبليغ 
عليه، واسـتناداً للمـادة (٢٧) من قانـون التنفيذ تقـرر تبليغك يف 
مديريـة تنفيـذ الكوفـة خالل خمسـة عرش يومـا تبدأ مـن اليوم 
التـايل للنرش مبارشة املعامالت التنفيذيـة بحضورك ويف حالة عدم 
حضـورك سـتبارش هذه املديريـة بإجراءات التنفيـذ الجربي وفق 

القانون :
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

اوصاف املحرر:
قرار الحكم املرقم ١٤٥٤/ش٢٠٢٢/٢ يف ٢٠٢٢/٥/٢٥ الصادر من 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت.

اعالن
اىل الرشيك (حسـني عيل كاظم حسون) 
اقتىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقـة عـىل قيـام رشيـكك (ميعاد 
بالبنـاء عـىل حصتـه  محمـد غافـل) 
املشـاعة يف القطعة املرقمة (١٥٠/٧٨) 
املقاطعة (٣٦/الشـويله) حـدود بلدية 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق                                 العدد: ١٩٠٣
مجلس القضاء االعىل          التاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢٣

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املشخاب

م / إعالن
اىل/ املدعوه (قبيله محمد عبد)

إشـارة اىل الطلـب املقـدم مـن قبل جبار سـلمان 
فرهود والـذي يروم فيه اسـتصدار حجة وفاة لك 
كونـك متوفيـة، وملجهوليـة محل اقامتـك قررت 
املحكمـة تبليغـك بصحيفتـني محليتـني لغـرض 
الحضور امام هذه املحكمة خالل سـبعة ايام من 
صـدور الصحيفـة ويف حالة عدم حضورك سـوف 
تسـري املحكمة بإجـراءات اسـتصدار الحجة وفق 

القانون.
القايض
صفاء ناجي املوىل
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
دعت هيئة النزاهة، امـس االثنني، للعمل عىل 
تخفيض سـعر إصدار بطاقة اللقاح الدوليَّة، 
وفيما بينت أنَّ جميـع العاملني عىل إصدارها 
ـة، اقرتحـت  فـي وزارة الصحَّ هـم مـن ُموظَّ
صحيـة  (بطاقـة  إىل  وتحويلهـا  توسـعتها 

شاملة).
وذكـرت الهيئـة يف بيـان ورد «الـزوراء»، أن 
«دائرة الوقاية أشارت، يف تقريٍر أعدَّه فريقها 
ة والبيئة  املُؤلَّف إلجراء زياراٍت إىل وزارة الصحَّ
وسـلطة الطـريان املدنـي؛ ملُتابعـة موضـوع 
إصدار بطاقة اللقـاح الدوليَّة ، اىل توقيع عقد 
بني دائرة العيادات الطبية الشـعبية والرشكة 
بـأنَّ  منوهـة  البطاقـة،  الصـدار  الوطنيـة 
ذة يقترص عىل تقديم  دورالرشكة الوطنيَّة املُنفِّ
الدعـم الفني وتوفـري األجهزة واملُسـتلزمات 

اإللكرتونيَّـة».
وطالب التقرير، املُرسـلة نسخة منه إىل وزير 
ة بإعادة النظـر «بإصدار البطاقة التي  الصحَّ
ُل عبئاً مالياً عـىل املُواطن، ال سـيما أن  ُتشـكِّ
أغلب دول العالم لم تعمل بها ، ُمنوِّهاً بإصدار 

ـة والبيئة أمـراً باملبارشة بإصدار  وزارة الصحَّ
البطاقة بـدءاً مـن (٢٠٢١/٩/٦) وتـمَّ إبالغ 
رشكات الطـريان العاملة يف املطارات العراقيَّة 
كافة بإلـزام املُواطنني الذين يرومون السـفر 

بإبراز شـهادة التلقيح الدوليَّة بلقاح (كوفيد 
١٩) بدءاً من (٢٠٢١/١١/١)».

وتطـرق التقريـر إىل أنَّ «مبلغ إصـدار بطاقة 
اللقـاح الدوليَّـة (٣٠) ألـف دينـاٍر للعراقيِّني 

حصـة  أنَّ  ُمبّينـًة  لألجانـب،  دوالٍر  و(١٠٠) 
الطرف الثاني (الرشكـة الوطنيَّة) تبلغ (١٨) 
ألف دينـاٍر عـن كّل بطاقٍة، والنسـبة الباقية 
تـؤول إىل دائـرة العيـادات الطبيَّة الشـعبيَّة، 
الفتـًة إىل قيـام الرشكـة الوطنيَّـة للطـريان 
والشـحن الجوي وخدمات املطارات وخدمات 
ٍة  املوانئ املحدودة بتقديم دراسة جدوى خاصَّ

بشهادة التلقيح الدوليَّـة».
واقرتح «توسعة بيانات البطاقة وتحويلها إىل 
(بطاقٍة صحيٍَّة شـاملٍة) وتضمينها « التاريخ 
املـريض» للُمواطن، ُموضحـًا أنَّ تلك البيانات 
ـة والتخطيط  ُتسـِهُم بتزويـد وزارتـي الصحَّ
اإلحصائيَّات املرضيَّـة للُمجتمع وإحصائيَّات 
ا ُيساعدها يف وضع الخطط  رشاء األدوية؛ ممَّ

املُستقبلية؛ لتلبية االحتياجات الصحيَّة».
تفاهـٍم  ـرة  ُمذكَّ «وجـود  التقريـر  وأوضـح 
ة يف العراق واألردن  عٍة بني وزارتـي الصحَّ ُموقَّ
بخصوص االعرتاف املُتبادل بشهادات التطعيم 
ضـدَّ الفايـروس، داعيـاً وزارة الخارجيَّـة إىل 
تكثيـف جهودها إلبـرام اتفاقيـاٍت مع الدول 

اإلقليميَّـة والعامليَّـة، لهذا الغرض».
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اعلنـت وزارة الرتبية مواعيد االختبارات الخاصة 
بالطلبـة املتقدمـني عـىل نظـام الترسيـع للعام 

الدرايس ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ .
وذكرت الوزارة يف بيان ان املديرية العامة للتقويم 
واالمتحانـات وجهـت املديريات العامـة للرتبية 
يف املحافظـات كافة، بان يكـون موعد اختبارات 
الترسيع للصـف الخامس االبتدائـي يوم االثنني 
املصادف ٤ / ٧ / ٢٠٢٢ ، يف تمام الساعة الثامنة 

صباحـاً ، ويتم اختيـار مراكز االختبـار بالقرب 
من بنايـة املديرية العامة للرتبيـة، اما اختبارات 
الدراسـة املتوسـطة (الثاني متوسط) والدراسة 
االعداديـة (الخامـس / االحيائـي والتطبيقـي) 
يكـون يـوم االربعـاء املوافـق ٦ / ٧ / ٢٠٢٢ ، 
عىل ان تجري تلك االختبـارات يف محافظة بغداد 
من قبـل املديرية العامـة للتقويـم واالمتحانات 

وباآللية السابقة املحددة .

بغداد/الزوراء:
وقـع رئيـس أركان الجيش الفريـق أول قوات 
خاصة الركـن عبد األمري رشـيد يارالله، امس 
االثنـني، مع قائـد بعثة حلـف الناتـو الجنرال 
جيوفاني م. اينوتيش  مذكرة تفاهم مشرتكة.

وقالـت وزارة الدفـاع يف بيان تلقتـه «الزوراء» 
إنه «من أجل دعم وتطوير النظام اللوجسـتي 
للقـوات املسـلحة العراقية وبنـاء قدراتها عىل 
جميع األصعدة، شـهدت رئاسة أركان الجيش 
حدثاً مهمـاً وعالمة مضيئـة يف تاريخ الجيش 
التفاهـم  مذكـرة  توقيـع  وهـو  إال  العراقـي 
املشـرتكة، مع حلـف الناتو والخاصـة بنظام 
الرتميـز(NCS) من قبل رئيـس أركان الجيش 
الفريـق أول قـوات خاصـة الركن عبـد األمري 
رشـيد يارالله، وقائد بعثة حلف الناتو الجنرال 

جيوفاني م. اينوتيش».
وأضافت أنه «تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور 
أمـني الـرس األقـدم لرئاسـة أركان الجيـش، 

ومعاونـي رئيـس أركان الجيـش (العمليات – 
اإلدارة – التدريـب) واملفتش العسـكري العام 
ومدير الدائـرة القانونية لـوزارة الدفاع وقادة 
األسـلحة (الربية – الجوية – البحرية – طريان 
الجيـش – الدفـاع الجـوي) ورئيـس جامعـة 
الدفاع للدراسات العسكرية ورئيس االكاديمية 
العسـكرية ورئيـس هيئـة االسـتعداد القتايل 

وأمني رس دائرة املرية ومديري املديريات».
وأوضحت، أن «هذه املذكرة (متوسـطة املدى) 
تعمـل عـىل ديمومـة التعـاون بـني الجانبني 
واللحـاق بركب الدول املنضويـة تحت مظلتها 
لرفد املؤسسة العسكرية بتكنولوجيا متطورة 
ترفع من قدرات الجيش واالسـتعداد القتايل يف 

جميع املستويات»
وتابعـت، أن «الحـدث لم يأِت بصـورة آنية بل 
سـبقته مراحل ليسـت بقصرية وأنمـا امتدت 
لسـنة تخللتهـا اجتماعات ولقاءات مسـتمرة 
وسـط جهود ومتابعـة رئيـس أركان الجيش 

وفريقه املختص الذين قدموا كل الدعم للدوائر 
املعنيـة يف انجـاح االتفـاق مـع حلـف الناتو، 
والتي حظيـت بإهتمـام من أعىل املسـتويات 
ومناقشتها بمستشارية األمن القومي»، الفتة 

اىل أن «املذكرة حصلت املوافقة عليها وعرضها 
أمـام أنظـار القائـد العـام للقـوات املسـلحة 
وحصلـت موافقتـه وتخويل الجهـات املعنية 

بالتوقيع».
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بغداد/ الزوراء:
تتجه الحكومة إلطالق سياسـات مضادة للتضخم املايل يف البالد خالل املرحلة 
املقبلة ملواجهة أزمة الغذاء والطاقة بعد ارتفاعها يف األسـواق العاملية بنسـبة 

٤٥٪ عن السابق.
وقال مستشـار رئيس الوزراء للشـؤون االقتصاديـة، مظهر محمد صالح، يف 
ترصيح صحفي إن «أزمة التضخم العاملية أثرت بشـكل كبري يف العراق، إذ انه 
يستورد مفردات البطاقة التموينية التي تمثل سلعاً أساسية للمواطن بنسبة 
٩٠ باملئة،» منوهاً بأن «ارتفاع أسعارها 

عاملياً أثر بشكل سلبي يف الدولة» .
وأضـاف أن الطبقات الفقرية تعتمد عىل 
مفـردات البطاقة التموينيـة بما يعادل 
٨٠ باملئـة من دخلهم، األمر الذي يضطر 
الحكومـة لتوفريهـا رغـم العـبء املايل 
الكبري لتاليف مشـكالت التغذيـة وازدياد 

مساحة الفقر والتعرض ملجاعات».
وتابع صالـح أن الحكومة تقـدم الدعم 
املـايل أيضاً للـوازم االنتـاج الزراعي من 
أسـمدة وبـذور، فضـال عن مـواد انتاج 
البيض والدجاج التي يسـتورد العراق ٧٠ باملئة منها من الخارج،» مشـرياً إىل 
أنها «اتخذت إجراء آخر تمثل يف تصفري كلفة الرضائب من رسوم وجمارك عىل 
البضائع وملدة ستة أشهر تتجدد كل ثالثة أشهر، األمر الذي يسهم بامتصاص 

جزء كبري من التضخم واالرتفاعات السعرية .
واسـتدرك «ان أزمـة الطاقـة ال تقـل خطورة عن أزمـة الغذاء، إذ لـوال الدعم 
الحكومي للمشـتقات النفطية، وخاصة البنزين الذي يتم اسـترياد جزء كبري 
منـه يومياً رغم ارتفاع أسـعاره عاملياً، لحدثت مشـكالت كبـرية». مؤكداً أن 

«الدولة أبقت عىل أسعار خدماتها ثابتة ملواجهة التضخم بكل أشكاله».

بغداد/ الزوراء:
تعهد محافـظ البنك املركزي، 
مصطفى غالب مخيف، امس 
االثنني، بدعم املصارف وتذليل 

املصاعب التي تواجهها.
وذكـر بيـان للبنـك املركـزي 
تلقته «الزوراء»: أن «محافظ 
العراقـي،  املركـزي  البنـك 
مخيـف،  غالـب  مصطفـى 
التقـى رئيـس اللجنـة العليا 
لإلرشاف عـىل قـروض البنك 
املركزي وأعضاءها»، مبيناً أن 

«املحافـظ عرض الخلفية التي 
انطلقـت بها مبادرة البنك املركـزي نتيجة التحديات األمنية والسياسـية 

واملالية التي واجهت العراق حني كانت الدولة يف وضع صعب».
وأوضـح مخيف، بحسـب البيان: ان «القطاع الحقيقي يواجه مشـاكل يف 
التمويل واالسـتدامة، فكان البّد من تدّخـل البنك املركزي إلعادة الحياة إىل 
االقتصاد واألمل إىل العاملني فيه»، متعهدا «بدعم املصارف والتنسـيق مع 

وزارة املالية لتذليل املصاعب التي تواجهها».
من جانبه، اسـتعرض رئيس اللجنة «اإلنجازات التي تحققت من املبادرة 
وعدد املشـاريع التي تم تمويلها يف قطاعات اإلسكان والصناعة والزراعة 

والقطاعني التجاري والخدمي».

بغداد/ الزوراء:
العاملية  قـررت رشكـة شـلمربجري 
يف رسـالة بعثتهـا اىل وزيـر النفـط 
االلتـزام بقـرار املحكمـة االتحادية 
بعدم العمل يف اقليم كردستان وعدم 
التقديم عـىل أي مناقصـة يف قطاع 
النفط والغاز يف االقليم التزاما بقرار 
املحكمة االتحادية العليا. من جانب 
متصـل، اعلنـت رشكـة دانـة غـاز 
اإلماراتيـة، امـس، تعليـق العمل يف 
 ،«kmمرشوع تطوير «كوركور ٢٥٠
دون أن يؤثـر ذلـك عىل إنتـاج الغاز 

الطبيعي من الحقل.
وقررت رشكـة شـلمربجري العاملية 
يف رسـالة بعثتهـا اىل وزيـر النفـط 
االلتـزام بقـرار املحكمـة االتحادية 
بعدم العمل يف اقليم كردستان وعدم 
التقديم عـىل أي مناقصـة يف قطاع 
النفط والغاز يف االقليم التزاما بقرار 

املحكمة االتحادية العليا.
شلمربجري هي أكرب رشكة يف العالم 
النفـط، توظـف  لخدمـات حقـول 
حوايل ١٠٠ ألف شخص يمثلون أكثر 
من ١٤٠ جنسية يعملون يف أكثر من 
٨٥ دولة حـول العالم، ولديها أربعة 
مكاتـب تنفيذيـة الرئيسـية تقع يف 
كل مـن: باريـس، هيوسـتن، لندن، 

والهاي.
وتقدم الرشكـة حزمة من املنتجات 
والخدمات من خالل تقييم تشـكيل 
الحفـر املوجـه والتحفيـز، وحفـر 
اآلبار، والربمجيات، وإدارة املعلومات 

وخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا 
العمليـات  تدعـم  التـي  املعلومـات 

التشغيلية الصناعية األساسية . 
وسـيؤثر هـذا القـرار سـلبيا عـىل 
انتـاج النفـط يف كردسـتان خاصة 
وان رشكـة شـلمربجري مـع رشكة 
هاليربتـون االمريكية للطاقة (التي 
يبدو انها يف طريقها اىل االنسـحاب) 
لديهمـا عقود عمل يف حقول نفطية 
شمالية منها (طقطق) و(طاوكي) 
و(كورمــــــور)،   و(جمجمـال) 

و ( خورمالـه).
مـن جانـب متصـل، اعلنـت رشكة 
دانة غـاز اإلماراتية، امـس االثنني، 
عن تعليـق العمل يف مرشوع تطوير 
«كوركـور km٢٥٠»، دون أن يؤثـر 
ذلـك عىل إنتـاج الغـاز الطبيعي من 

الحقل.

اطلعـت  بيـان  يف  الرشكـة  وقالـت 
”الهجمـات  إن  «الـزوراء»:  عليـه 
الصارخية عىل الحقل لم تسـفر عن 
خسائر برشية أو مادية، بالرغم من 
سقوط صاروخني آخرين عىل حقل 
كورمـور بإقليـم كردسـتان العراق 
يومي الجمعة والسبت املاضيني بعد 

حادثة الـ ٢٢ من حزيران“.
وأضافـت أن ”عمليـات االنتـاج يف 
الحقل مسـتمرة، وسنتخذ اجراءات 
أمنية أكثر شـدة، لكـن قررنا تعليق 
العمـل بشـكل مؤقـت يف مـرشوع 

.“kmتوسيع حقل كورمور ٢٥٠
وأشـارت دانة غـاز إىل أن ”حكومة 
االقليـم اتخذت كل السـبل من أجل 
تشـديد االجراءات األمنية يف الحقل، 
منهـا جلب املزيد من القوات األمنية 

لحماية الحقل واملؤسسات“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنـك املركزي العراقي مـن العملة 
الصعبـة، امـس االثنني، لتسـجل ٢٥٦ مليـون دوالر.

وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده أمس 
لبيـع ورشاء العمـالت االجنبيـة ارتفاعـا يف مبيعاته 
لتصل اىل ٢٥٦ مليوناً و١٥٦ ألفاً و٢٦٧ دوالراً، غطاها 
البنك بسعر رصف أساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.

وذهبت املشـرتيات البالغـة ٢٠٥ ماليـني و٦٠٦ آالف 
و٢٦٧ دوالراً، لتعزيـز األرصـدة يف الخارج عىل شـكل 
حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ ٥٠ 
مليونا بشـكل نقدي.وأشـار املصدر إىل أن ٣٣ مرصفاً 
قـام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف الخـارج، و٢٣ 
مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشـاركة ٣٦ 

رشكة رصافة.

 بغداد/ الزوراء:
طمأنت وزارة التجارة املواطنني بشـأن مخزون 
السلة الغذائية والطحني. من جانب متصل أعلنت 
الوزارة عزمها إصدار بطاقة تموينية إلكرتونية، 

ملواجهـة التكـرار والقضـاء عـىل الروتـني.
وقال مدير عام الرشكـة العامة لتجارة الحبوب 
للـوزارة، محمـد حنـون، يف ترصيـح  التابعـة 
الغذائيـة  السـلة  ”مــفـــردات  ان  صحفـي: 
مؤمنـة حتـى نهاية العـام الحايل، حيـث توجد 
سـيولة مالية لتأمني الحصص املقبلة، ووجبات 

الطحني“.
وأشـار إىل ”توفر الحبوب يف املخـازن بعد نجاح 
املوسـم التسـويقي، وهو مـؤشــر إيـجـابـي 
بــأن اإلجـــــراءات الحكومية فعالة ملواجهة 
تداعيـات األزمــة العاملية، مع وجــود سـيولة 

مالية ملواجهة أي أزمة“.
وكانـت وزارة التجـارة أعلنـت، باألمس، إجمايل 
الكميات املسـوقة منذ بدء التسـويق يف التاسـع 
من نيسـان املايض ولغاية تسـلم آخر كمية من 

أمس األحد وبلغ مليوناً و989 ألفاً و764 طناً.

من جانب متصـل، أعلنـت وزارة التجارة، امس 
اإلثنني، عزمها إصدار بطاقة تموينية إلكرتونية، 

ملواجهـة التكـرار والقضـاء عـىل الروتـني.
وقال مدير الرشكة العامة لتجارة الحبوب، محمد 

حنـون، يف ترصيح صحفي: إن ”الرشكة تناقش 
آليـات إصـدار البطاقـة التموينيـة اإللكرتونية 
بالتنسـيق مـع الـشــركـة الوطنية لتكنلوجيا 
املعلومـات، إذ من املحتمـل ان تعتمد عىل بصمة 

العـني لغرض منع الـتـكـرار وعمليات الفسـاد 
والــقــضـــاء عـلــى الــروتـــني، ومنـع 
التحايـل والتالعـب بالبطاقة، إىل جانـب تحديد 

مفرداتها“.
وأضاف حنون أن ”مرشوع البطاقة اإللكرتونية 
تـــم االتــفـــاق بـشــأنـه مـــع برنامـج 
الــعــاملـــي مـنــذ أعـــوام،  األغــذيـــة 
حيـث يتسـم بقدرتـه عـىل تحديـد املشـمولني 
بالبطاقة التموينية عـرب إجـــراءات حكومية، 
وبالتـايل تم اتخـاذ إجراءات بـني الرشكة العامة 
لتجارة الحبوب ودائـرة التخطيط واملـتـابـعـة 

فــي الـــــوزارة إلصــدار البطاقة“.
وتــابـــع أن ”هــــذا املـــشــــروع يمثل 
عـىل  حـصــل  حـكـومـيــاً  بـرنـامـجــاً 
اهـتـمـام األمــانــة الـعـامـة ملجلس الوزراء 
ووزارة التخطيط ورشكات األغــذيــة، ويـعـد 
خـطــوة باالتجاه الصحيح لتحقيقه“، الفتا إىل 
أن ”مــفـــردات السـلة الغذائيـة مؤمنة حتى 
نهايـة العـام الحايل، حيـث توجد سـيولة مالية 

لتأمني الحصص املقبلـة، ووجبـات الطحـني“.

بغداد/ الزوراء:
أفـاد معهد الـرشق األوسـط (MEIيف 
العاصمـة األمريكيـة- وهي مؤسسـة 
متخصًصـا  تحليـًال  تقـدم  فكريـة 
للسياسات وخدمات التطوير التعليمي 
واملهني- بأن معظـم العمال العراقيني 
غـري مهـرة، باإلضافـة إىل أن خريجي 

الجامعات ال يجدون وظائف مناسبة.
وقـال املعهـد يف تقرير لشـهر حزيران 
اطلعـت عليه ”الـزوراء“: ان العراقيني 
الذيـن تـرتاوح أعمارهم بـني 15 و24 
سنة يشـكلون ٪70 من القوة العاملة 
يف البالد، حسـب أرقام 2020 الصادرة 
عن الجهاز املركـزي لإلحصاء العراقي 
ومع ذلك، لم يتم توفري ملعظمهم فرصة 
لالنضمـام إىل القطاع العام أو العمل يف 

القطاع الخاص“.
واضاف ان ”معدل البطالة بني الشباب 
زاد بنسـبة مذهلة بلغت ٪27.2 يف عام 

2020، وفًقا ملنظمة العمل الدولية“.
كما لفت التقرير إىل أن ”معظم العمال 
العراقيـني غـري مهرة وتـم وضعهم يف 
النصـف السـفيل مـن ترتيـب إنتاجية 

الـدول التابعة ملنظمة العمـل الدولية، 
كما أن هناك مشـاكل يف إدارة وتحفيز 
العمال، مثل الفشـل يف تطوير التدريب 
املهني مما يمنع السـوق من التوسـع 

الستيعاب الشباب“.
واشار اىل ان ”هناك مصدر قلق آخر هو 
أن معظم خريجي الجامعات ال يجدون 
وظائف مناسـبة، ممـا أدى إىل ارتفاع 

معدالت البطالة بني هـذه املجموعة“، 
مبينا ان ”تحسـني الفرص لتوظيفهم 
تتطلب تدابري مالية عاجلة، مثل زيادة 
الوصـول إىل التمويـل وإعانات األجور 

واملهارات والتطوير يف إدارة األعمال مع 
دعم يف اإلنتاجية واالبتكار واالسـتثمار 
يف التعليم وتحسـني تمويـل الرشكات 
الصغرية واملتوسطة والزراعة وتطوير 

اسرتاتيجيات األشغال العامة“.
وتابع أنه من حيث ”القطاع املايل تحتاج 
اسـرتاتيجيات اإلنفاق إلعادة فحصها 
وتنفيـذ التدابـري الهيكليـة، الطريقـة 
العـام  املـايل  القطـاع  إلدارة  الحاليـة 
يفرض عبًئا عىل الوضع املايل العراقي، 
حيث يجب أن ُيفرض الشمول للتعامل 
مـع الوضـع االجتماعـي واالقتصادي 
املظالـم واملطالب، معالجـة التحديات 
الدولة  االقتصادية األوسـع، وتحريـك 
نحـو ابتكاريـة طويلـة األمـد وإيجاد 
حلول مستدامة يمكن تحقيق ذلك من 
خالل فرض حصص مركزة عىل الفئات 
العمرية أو التدابـري التي تزيد من عدد 
املرشوعات املتناهية الصغر والصغرية 
واملتوسـطة، كمـا يجـب زيـادة نظام 
اإلقراض مـن ٪7 إىل ٪30 يف السـنوات 
الخمـس املقبلة، كما أنـه يجب إعطاء 

األولوية للقطاع الزراعي“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رابطـة املصارف الخاصـة العراقيـة، امس االثنني، ارتفاع نسـبة 
مسـتخدمي أدوات الدفـع االلكرتوني يف العـراق، مؤكدة وجـود نحو ١٥ 

مليون بطاقة مرصفية مفعلة.
وقـال املدير التنفيـذي للرابطة، عيل طارق، يف بيـان ورد اىل «الزوراء»: إن 
«سياسـة البنك املركزي العراقي تعمل عىل زيادة أدوات الدفع االلكرتوني، 
مما يسـهم يف زيادة الثقة بني املواطن والقطاع املرصيف، باإلضافة إىل رفع 

نسبة الشمول املايل».
وأضاف أن «العام ٢٠٢١ شهد نمواً يف البطاقات املرصفية بنسبة ٢٦٫٨٧٪، 
إذ ان إجمايل البطاقـات املفعلة التي يمتلكها املواطنون تبلغ ١٤٫٩ مليون 
بطاقـة بـكل أنواعها، باإلضافـة إىل وجود ٢٫١ مليـون محفظة دفع عرب 

الهاتف مفعلة».
وأكـد طارق أن «هناك ١٥٦٦ رصافاً آلياً يف عموم العراق حتى نهاية العام 
٢٠٢١، باإلضافـة إىل وجود أكثر مـن ١٤٫٧ الف نقطة دفع مايل واكثر من 

٨٫٣ ألف نقطة دفع الكرتوني».
واوضـح أن «تفعيل البطاقـات املرصفية ونـرش أدوات الدفع االلكرتوني 
سيسـهم يف تسـهيل عملية الدفع عند الرشاء من داخـل العراق وخارجه 
اضافـة اىل تقليـل االعتمـاد عـىل األوراق النقديـة وزيادة حجـم التجارة 
اإللكرتونية يف البالد، مما يسـهم يف تحقيق إيـرادات أكرب للتجار، وتنظيم 

وتقليل الخسائر يف التجارة االلكرتونية».

بغداد/ الزوراء:
اوضحت هيئة السـياحة، امس االثنني، آلية منح اجازة لرشكات السـفر، 
فيما اشارت اىل اجراءاتها تجاه الرشكات غري املجازة.وقال رئيس الهيئة، 
عبـد القادر الجميـيل، يف ترصيح صحفي: ان «منح اجـازة مزاولة اعمال 
السـفر والسـياحة، يتم من خالل تقديم طلب اىل رئيـس الهيئة ويف حالة 
حصول املوافقة يتم منح صاحب الطلب كتاب يتضمن اجراءات التأسيس 
لـدى الجهـات، وبعدهـا يتـم املعاينـة وتزويد الهيئـة بالوثائـق الخاصة 
بإجـراءات التأسـيس وعند اتمامها يكـون هناك اجراء الكشـف املوقعي 
عىل مقر الرشكة ودفع الرسـم ليتـم منح اجازة مزاولة اعمال السـفر». 
واشـار اىل ان «االجراء املتخـذ بحق الرشكات غري املجازة، يكون اسـتنادا 
لألمـر الديوانـي ذي العـدد (٥٨٠٨) يف ٢٠١٣/١٠/٨ املتضمـن تشـكيل 
لجنة مشـرتكة (رئاسـة جهاز املخابرات وعضوية هيئة السياحة واالمن 
السـياحي) تكون مهمتها غلق الرشكات غـري املجازة (ميدانيا) وتتم عىل 
أثر ذلك احالة محارض الغلق اىل القسم القانوني يف الهيئة لتتخذ االجراءات 
القضائية بحق الرشكة». وعن تصنيف الفنادق، بني الجمييل: ان «تصنيف 
الفنادق السياحية يتم بموجب تعليمات تصنيف وتشغيل املرافق السياحية 
رقم (١) لسنة ٢٠٠٤ من قانون هيئة السياحة رقم ١٤ لسنة ١٩٩٦ وتبدأ 

الدرجات السياحية للفنادق (ممتازة /اوىل / ثانية / ثالثة / رابعة)».

@Íb§@bËmaıaãug@|öÏm@ÚybÓè€a
Òåb1a@7À@ã–è€a@pb◊ãí

@“äbóæa@·«ái@á�»Ì@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a
bËflbflc@k«bóæa@›Ó€âmÎ

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس االثنني، أن سـلف موظفي العقود يف دوائر الدولة 

تصل إىل ١٠ ماليني دينار .
واوضـح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان: ان املرصف يمنح سـلفة ٥ ماليني 
نة رواتبهم عىل مرصف الرافدين. مشريا اىل:  و١٠ ماليني ملوظفي العقود املوطَّ

أن مدة تسديد السلفة ٥ سنوات وبنسبة فائدة ٥ باملئة.
ولفت البيـان اىل: ان فروع املرصف يف بغداد واملحافظـات هي الجهة الوحيدة 

والرسمية التي تستقبل طلبات الرتويج عن السلف والقروض.

بغداد/ الزوراء:
أكدت النائبة عن تحالف الفتح، سـهيلة السـلطاني، امس االثنني، أن مسـألة 
تخفيِض سعر رصف الدوالر باتت قريبا بعد جمع تواقيع ١٠٠ نائب للتصويت 

عىل تخفيضه تحت قبة مجلس النواب.
وقالـت السـلطاني يف ترصيح صحفـي: إن ”كتلة صادقـون النيابية بمتابعة 
من النائب عدي عواد تسـعى لتخفيض سـعر الرصف بعد أكثـر من عاٍم عىل 

تغريِه“.
وأضافـت أن ”الورقـة التي جمعت فيها التواقيع شـاركت فيهـا جميع نواب 
الكتل السياسـية املنطويِة تحت لواء اإلطار التنسـيقي“، مشرية اىل ان ”تغيري 

سعر الرصف سيكون قريبا“.
يذكـر أن البنـك املركـزي العراقي أعلـن، يف (١٩ كانون األول ٢٠٢٠)، رسـمياً 
تعديل سـعر رصف العملة األجنبية (الدوالر األمريكي) لتكون ١٤٥ ألف دينار 
مقابـل كل ١٠٠ دوالر، وفقـاً للموازنة العامة للدولة للعـام ٢٠٢١ التي اقرها 

مجلس النواب.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لـألوراق املالية، امس االثنـني، مرتفعا 

بنسبة (٠٫٠١٪).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولة (٥٠٥٫٦٤٩٫٩١٣) سـهما، بينما بلغت قيمة االسهم 

(١٫١٧٠٫٥٢٩٫٥٣٥) دينارا. 
واغلق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امس عىل (٥٧٩٫١٢) نقطة مرتفعا 

بنسبة (٠٫٠١٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٧٩٫٠٨) نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (٣٩) رشكة مـن اصـل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبـح عدد الـرشكات املوقوفة بقرار من هيئـة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (١٤) رشكة.
وبلغ عدد االسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق (١٢٠) 
مليون سـهم بقيمة بلغت (٣٩٧) مليون دينار من خـالل تنفيذ (١١) صفقة 

عىل اسهم رشكتني.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (١٠٨) 
ماليني سـهم بقيمة بلغت (١٥٤) مليون دينار من خـالل تنفيذ (٦٤) صفقة 

عىل اسهم سبع رشكات.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد اسـتخدم انظمـة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركزي منذ عام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت 
للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميس، 
ومدرج فيه ١٠٥ رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت 

والصناعة والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 اعتـرب املدير االعالمي لنـادي القوة الجوية الريايض، عالء محمد، أن الهيئة املؤقتة التي شـكلتها وزارة الدفاع 
إلدارة النادي (غري رشعية).وقال محمد إن «الهيئة املؤقتة التي تم تشـكيلها من قبل وزارة الدفاع غري رشعية 
كونها غري معرتف بها من قبل وزارة الشباب والرياضة وهي الجهة التي تمنح الرشعية ألي انتخابات بحسب 
قانون االندية رقم ١٨ املعدل».واضاف ان «وزارة الدفاع ليس لها حق التدخل بأمور االنتخابات فهي فقط وزارة 
داعمة مادياً للنادي، كما انها تدعم أيضاً أندية الدفاع الجوي والجيش والبحري».من جانبه، قال ضياء حسني، 
املدير اإلعالمي الذي تمت تسميته من قبل الهيئة املؤقتة: ان «النادي مؤسساتي وليس ملكاً ألحد ووزارة الدفاع 

ارتأت أن تشكل هيئة مؤقتة لحني إجراء االنتخابات»واألمور تجري يف النادي بشكل طبيعي حالياً».
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بغداد  / حسام عبد الرضا
أكـد االتحـاد العراقي لكـرة اليد 
الوطنـي  املنتخـب  مـدرب  أن 
للعبـة  رشيـف مؤمـن مـا زال 
مدربا للمنتخب الوطني حسـب 
العقـد املربم بني رشيـف مؤمن 
واللجنـة  واالتحـاد  جهـة  مـن 
األوملبيـة الوطنيـة العراقية من 
جهة اخرى والذي يمتد ملدة عام 
واحد وال صحـة لجميع االخبار 
املتداولة بشأن توقعيه مع نادي 
مـرض السـعودي. وأكـد رئيس 
اللعبة محمـد األعرجي:  اتحـاد 

أنـه تمـت مفاتحتـه مـن قبـل 
نـادي مرض السـعودي  بشـأن 
تعاقد النادي مع املدرب املرصي 
مؤمن رشيف لقيادة نادي مرض 
يف بطولـة العالـم لألنديـة للعبة 
لكـرة اليـد التـي سـتقام خالل 
األشـهر املقبل وبنظـام اإلعارة 
إال ان االتحـاد العراقـي لم يتخذ 
بعد الجـواب النهائي، حيث من 
املؤمـل ان يكـون هنالك اجتماع 
ملجلـس ادارة االتحـاد لدراسـة 
املناسـب  القرار  العرض واتخاذ 

بصورة نهائية.

@÷bi@Âfl˚fl@—Ìãí@ãóæa@ZáÓ€a@Òã◊@Üb•a
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بغداد/ جمعة الثامر
استقبَل وزيُر الَشـباب والرياضة، رئيس 
االتحـاد العراقـّي لكـرِة القـدم، عدنـان 
درجـال، وفـَد املنتخـب النسـوّي لكـرِة 
الصـاالت لُِمناسـبِة فـوزه بلقـِب ُبطولِة 
كأس غـرب آسـيا الثالثـة التـي أقيمـت 
وحـرض  السـعودّية  يف  جـدة  مدينـِة  يف 
االسـتقبال النائب الثانـي لرئيس االتحاد 

يونس محمود.
ويف هـذه املناسـبِة، أقيمت مأدبُة عشـاٍء 
عـىل رشِف املنتخـب الفائـز، حيـث عّربَ 
رئيـس اتحـاد الكرة عـن رسورِه وفرحِة 
الجميـع باالنجاِز الذي تحقـَق، مؤكداً يف 
حديثـه إن هـذا االنجـاز سـيكون نقطًة 
مضيئـًة يف تاريِخ كـرِة القدم النسـوّية. 
مهنئاً الالعباَت والجهـاز الفنّي واإلداري 

للفريِق بهذا االنجاز.
وأشـاَر درجال إىل إن هذا االنجاز سيكون 
نقطـَة رشوع جديـدة لدعـِم كـرة القَدم 
أيضـاً  مطالبـاً  أكـرب  بشـكٍل  النسـوّية 

باالسـتفادِة مـن بروتوكـول التعـاون يف 
الكـرِة النسـوّية مـع الجانـِب الفرنـيس 
والعمـل عـىل تطويـر قـدراِت املـالكاِت 

العاملة يف مجاِل كرة القدم النسوّية. 
من جانبـه، ثّمَن ُعضـو االتحاد، املُرشف 
عىل اللجنِة النسـوية، فراس بحر العلوم، 
االهتماَم والدعم املُبارش من رئيِس االتحاد 
للمنتخـِب من أول انطالقِة إعداده ولغاية 

الفوز باملباراِة النهائّية.
ووعَد بحـر العلوم بمواصلـِة العمِل بجدٍّ 
مسـتقبلّية  اسـرتاتيجًية  ورسـم  أكـرب 

ملواصلِة النجاح يف كرِة القدم النسوّية.
واستمَع رئيس االتحاد يف اللقاِء إىل عرٍض 
لكل املعوقاِت التي َتحول دون نجاِح الكرة 
النسـوّية، ُقِدَم ِمـن ِقَبِل مدربـة املنتخب 
شـاهناز يـاري، وكذلـك رئيسـة اللجنة 
النسوية، رنا عبد الرحمن، وقد وَعَد رئيُس 
اتحاد الكرة بتذليل جميع الصعوباِت التي 
تواجُه عمَل املالك التدريبّي وتوفري فرص 

النجاح يف املُشاركاِت املُقبلة.

الدمام/ عدي صبار
قاَل ُمـدرُب ُمنتخبنا الوطنّي لكرِة الصـاالت ناظم الرشيعة يف 
املُؤتمِر الّصحفي، الذي عقَد امس االثنني، قبل املُباراِة النهائّية 

لبطولـِة كأس العـرب التـي سـيالقي فيهـا منتخبنـا نظريه 
املغربي: نحن مسـتعدون لهذه املواجهـِة املُِهمة والتي ال تخُلو 
مـن الصعوبِة، ونحرتُم املنتخـَب املغربّي الذي يعـدُّ من أفضل 
املنتخباِت العربّية، فضالً عن احرتامي ملنتخبي. وأشاَر الرشيعة 
إىل إن هدفنـا يف املبـاراِة النهائّية هو التتويـُج بالُبطولة ُمبيًنا 
عـزَم الالعبني عىل الظهوِر بالشـكِل األمثل إلسـعاِد الجماهري 
العراقّية. مؤكداً إن املنتخب يعاني كثرَة اإلصابات التي تعرَض 

لها عدٌد من الالعبني، وسيغيبون عن مباراِة اليوم.
ويف سـياق متصـل عقَد امـس االثنني، املؤتمـُر الفنـّي ملُباراِة 
ُمنتخبنـا الوطنـي ونظـريه املغربّي التـي تقام اليـوم الثالثاء 

لحساِب نهائي بطولة كأس العرب.
وحـَرض عن الجانـِب العراقّي املديـُر اإلداري عيل عيىس وُمدير 
التجهيزات طالب حسني. وتّم تحديُد أطقم املُنتخبني، وسريتدي 
ُمنتخبنا الَطقَم األخرض الكامل وحارس املرمى باللوِن األحمر، 
بينما سريتدي املنتخُب املغربي الَطقَم األبيض الكامل وحارس 
املرمـى باللوِن األزرق. وسـتقاُم املواجهُة بـني املنتخبني اليوم  
الثالثـاء يف تماِم السـاعِة الرابعـة عرصاً، وتحتضنهـا الصالُة 

الخرضاء يف مدينِة الدمام السعودّية.

بغداد/ ليث العتابي
يلتقي زاخو الكهرباء عىل ملعب 
النجف الدويل، أما الزوراء فيواجه 
الكـرخ بملعـب الشـعب الدويل، 
اليـوم الثالثـاء، يف نصـف نهائي 
كأس العراق.وحسـب تعليمـات 
البطولـة، فإنـه سـيتم اللجـوء 
لـركالت الرتجيـح حـال انتهـاء 
الوقت األصيل للمباراة بالتعادل. 

ويتطلع املدرب، فراس الخطيب، 
اىل أن ينهـي مشـواره مـع زاخو 
هذا املوسـم، بحصـد لقبه األول 

عىل صعيد كأس العراق.
وجهـز الخطيـب العبيه بشـكل 
جيـد، إضافـة إىل التوجه للنجف 
مبكـرا، للتأقلـم عىل األجـواء يف 
ظـل االرتفـاع الكبـري يف درجات 
الحرارة.ومنـح الخطيـب راحـة 
طويلـة لبعـض العبيـه خاصـة 
يف  بالبـدالء  ودفـع  املحرتفـني، 

مبـاراة القاسـم للحفـاظ عـىل 
نجومه من اإلصابات.

كمـا أن زاخو تلقـى هدية ثمينة 
من سـامراء يف الجولـة املاضية 
بالحصـول عىل 3 نقـاط، رفعت 
رصيده بالـدوري املمتاز، لتحفز 

الفريق كثريا.
أمـا الكهربـاء فريغـب يف بلـوغ 
بعـد  العـراق،  كأس  نهائـي 
املستويات الكبرية التي قدمها يف 

مرحلة اإلياب بالدوري املمتاز.
وبات الربتقايل مرشحا للمنافسة 
عىل اللقب بعد القفزة النوعية يف 
النتائج تحت قيـادة املدير الفني 

لؤي صالح.
مـن  نخبـة  الكهربـاء  ويمتلـك 
الالعبـني املؤثرين أمثـال الهداف 
مهيمـن سـليم ومحمـد سـالم 

وعالء محيسن. 
ويف املبـاراة الثانية يبحث الزوراء 

عن بلوغ النهائي وعبور منافسه 
العنيـد الكـرخ، وتأكيـد جدارته 
باملنافسـة عـىل اللقـب ال 15 يف 

تاريخه ببطوالت الكأس.
ويدرك املدرب، أيوب أوديشـو، أن 
مواجهـة الكرخ ليسـت سـهلة، 
لكنـه يعول عـىل نجـوم الفريق 
أمثـال جالل حسـن وسـعد عبد 
األمـري ومـازن فيـاض ومهـدي 
كامـل وأحمد رستيـب ومحرتفه 
صنـع  يف  طويـل  بـن  لهـواري 

الفارق.
ويحاول الكرخ أن ينهي موسمه 
بإنجاز تاريخي، بعد أن استطاع 
مسـاره  تغيـري  مـن  الكنـاري 

بالدوري املمتاز.
ويعول الكرخ عىل العبيه حسـن 
يونـس  ومنـاف  الكريـم  عبـد 
ويوسـف فوزي وجعفـر عبيس 

وعبد الهادي شلحة.
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حوار / امري رسول 
اكد عضو اللجنة التنفيذية لالتحاد الدويل 
لكـرة القـدم (فيفـا)، هاني ابـو ريدة، 
ان األوضـاع يف العراق تشـهد اسـتقرارا 
ملحوظـا يف كل النواحـي بفضـل تظافر 
جهـود أبنائـه مـع قيادتهـم الوطنيـة، 
ونتمنـى أن يتم رفع الحظر بشـكل كيل 
عن كل املالعب يف هذا البلد الغايل عىل قلب 
كل عربـي ومـرصي عىل وجـه التحديد، 
وأتوقـع قريبـا مـع اسـتقرار األوضـاع 
وعـودة الحياة إىل طبيعتهـا، أن يتم رفع 

الحظر عن كل مالعب العراق.
وقـال ابـو ريـدة يف اتصـال هاتفـي مع 
(الزوراء) من العاصمة املرصية القاهرة:  
ان العراق بالفعل بلد قادر عىل استضافة 

األحـداث الرياضيـة الكـربى بفضـل ما 
تمتلكـه مـن منشـآت رياضيـة مميزة، 
ومن بينها بالطبـع ملعب البرصة الرائع 
وكذلك ملعبـي املينـاء و النجف وغريها 
من املالعـب الرائعـة واملنشـآت الكبرية 
وقريبا كل تلك املنشـآت ستسـتقبل أكرب 
البطـوالت يف العالم وآسـيا ومرص دائما 
داعم كبري لوطننا العراق وال ننىس الزيارة 
التاريخية التي لبى الرئيس السييس فيها 
دعوة شقيقه الرئيس برهم صالح لتكون 
أول زيـارة لرئيس مرصي منـذ 30عاما 
لتأكيد أوارص األخـوة والصداقة العريقة 

بني الشعبني العراقي واملرصي .
واضـاف: إنـه عن قريـب سـيلبي دعوة 
األشقاء يف العراق لزيارة بغداد ومشاهدة 

منشـآتها الرائعـة واللقـاء مـع األخوة 
األعزاء يف هذا البلد الغايل عىل العرب وعىل 
قلب املرصيني بشـكل خاص، واعدكم ان 
الزيـارة سـتكون يف اقرب وقت ان شـاء 
الله. موضحا يف الوقت نفسه: انه عندما 
حضور املباراة الودية التي اقيمت يف  عىل 
ملعـب جذع النخلـة يف محافظة البرصة  
والتـي جمعـت بـني املنتخـب العراقـي 
حيـث  السـعودي،  املنتخـب  وشـقيقه 
وجـدت ان ملعـب البرصة رائـع وال يقل 
يف قيمتـه عندي عن أهـم وأفضل مالعب 
العالم الكبرية وهو منشـأة بالفعل تدعو 
إىل الفخـر، ونتمنـى أن يسـتضيف أكرب 

البطوالت يف املرحلة املقبلة.
وتابـع ابو ريدة: ان الـدول العربية لديها 
القـدرة عـىل اسـتضافة أفضـل وأكـرب 
األحداث الرياضيـة والكروية يف أي وقت 
وتثبـت للعالم أنها عىل قدر املسـاواة مع 
أوروبا وغريها يف تنظيـم أهم البطوالت، 
واسـتضافة كأس العالـم 2022 يف قطر 
بمثابـة حلم كونهـا أول دولـة عربية يف 

التاريـخ تسـتضيف بطولـة كأس عالم 
اسـتضافة  لهـا  وسـبق  القـدم،  لكـرة 
مونديال األندية وكذلك اإلمارات واملغرب، 
إضافـة إىل كأس آسـيا ودورات األلعـاب 
اآلسيوية، وغريها من البطوالت الكربى. 
مشـريا اىل: ان اسـتضافة كأس العالم يف 
قطر سـيفتح الباب أمام الـدول العربية 
السـتضافة البطولـة مرة أخـرى خالل 
السـنوات املقبلة، ونتمنى أن تقام كثريا 
يف وطننـا العربـي، كما أتوقـع قريبا أن 
تقـام وألول مرة يف التاريخ دورة األلعاب 
األوملبيـة يف دولة عربية لتكون أهم وأكرب 
البطـوالت واألحـداث جـرت عـىل أرض 
وطننا العربـي، وبالفعل لدينا العديد من 
البـالد العربيـة القـادرة عىل اسـتضافة 
املسـتوى األول مـن األحـداث الرياضية 
العاملية مثل مرص والسعودية  واإلمارات 

وقطر واملغرب.
واشـار اىل: ان قـرار اقامـة كأس العالم 
كل عامني ما زال حاليا قيد الدراسـة من 
جانب املسـؤولني يف الفيفـا واالتحادات 

القاريـة، وهنـاك تقـارب واتفـاق كبري 
عىل املسـتوى العاملي عىل إقامة البطولة 
العمالقة كل عامني كونها فرصة لتطوير 
الكرة يف العالم وفرصة ملشاهدة عمالقة 
اللعبـة كل عامني بدال مـن أربعة، ولكن 
يف النهايـة ال يمكـن الحديـث عـن قرار 
نهائي إال بعد اعتمـاده من جانب الفيفا 
ومجلسـه والجمعية العموميـة لالتحاد 

الدويل.
وختم رئيـس االتحـاد املرصي السـابق 
حديثـه بالقول: ان بطولـة  كأس العرب 
كانـت بالفعـل ممتـازة وتجربـة رائعة 
للغاية لجميع املنتخبات العربية ونتمنى 
أن تسـتمر يف املرحلة املقبلـة وتقام عىل 
األقـل كل عامـني تحـت مظلـة الفيفا، 
وهي كانت فرصة جيدة لتجربة منشآت 
ومالعب قطر قبل كأس العالم، باإلضافة 
إلثبات جودة منتج الكرة العربية، ويجب 
أن تشـارك بها املنتخبات بكامل نجومها 
لتعطيها قـوة و بريـق وجماهريية أكرب 

وأكرب.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
ثمـن عضـو الهيئـة العامـة يف االتحاد 
العراقـي للصحافـة الرياضيـة الزميـل 
اياد الصالحي املوقف املرشف لالسـاتذة 
االوسـاط  مـن  واالصدقـاء  والزمـالء 
والرياضيـة  واالعالميـة  الصحفيـة 
وتواصلهم املستمر عقب اجراء التداخل 
الجراحـي يف محافظـة السـليمانية، وكتـب الصالحـي عـىل صفحته 
الشـخصية يف موقـع التواصل االجتماعي (فيسـبوك): الحمـُد لله ربِّ 
العاملني عىل ما أنعَم وما تفّضَل عيلَّ ِمن نعمِة الشفاء والصّحة والعافية، 
خالـص الشـكر لألسـاتذة والزمـالء واألصدقاء الذيـن أبـدوا أهتماماً 
متواصـًال بحالتـي الصحية التـي اضطرّتني إلجراء تداخـل جراحي يف 

مدينة السليمانية، وقد َمنَّ الله عيلَّ بالشفاء التام.
ونهالً من نهج الرسـول محمد صىل الله عليه وسـلم بقوله (ال َيْشـُكُر 
اللََّه َمْن ال َيْشـُكُر النَّاَس) أتقّدم بالشـكر الجزيل ألخي الكبري د.حسني 
العميـدي املحرتم، عضـو املكتـب التنفيذي للجنـة األوملبيـة الوطنية، 
لزيارتـه يل يف بيتـي متفّقـداً حالتي الصحيـة، ناقالً تحّيـات زمالئه يف 

املكتب التنفيذي وتمنّياتهم يل بالشفاء.
كل التقديـر والعرفـان للُزمـالء يف اتحـاد الصحافة الرياضيـة واملكتب 
اإلعالمـي للجنـة األوملبية الوطنيـة ملتابعتهـم حالتي الصحيـة وإيالء 

االهتمام بها، بارك الله فيهم. 
خالص االعتزاز بمواقف اإلخوة واألخوات الكرام داخل وخارج العراق مّمن 
يتعّذر عّيل ذكر أسمائهم خشية نسيان أّحدهم ، الذين عّربوا عن مشاعرهم 
الطّيبـة يف منشـوراتهم ومكاملاتهـم ورسـائلهم التي طوّقتنـي بجميلهم، 

ع إىل الباري عّز َوَجلَّ أن ُيمتِّعهم بوافر الصحة وكمال العافية. وأترضَّ
وأختتُم بقول الله تعاىل {َولَْوَال َفْضُل اللَِّه َعلَْيُكْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه َرُءوٌف 

َرِحيٌم}.

بغداد/ متابعة الزوراء 
تفوق  النفط عىل مستضيفه سامراء بنتيجة (0-3)، يف املباراة التي أقيمت امس 

اإلثنني يف ملعب سامراء، ضمن افتتاح الجولة 38 واألخرية من الدوري  املمتاز.
جزاء،  ركلة  من   38 بالدقيقة  املقدمة  يف  النفط  وضع  من  محمد  كرار  وتمكن 
وأضاف صهيب رعد الهدف الثاني للضيوف يف الدقيقة 83 ، فيما اقتنص أحمد 

عبد الرزاق الهدف الثالث يف الدقيقة 88 من زمن املباراة.
51 نقطة، فيما بقي  إىل املركز الرابع برصيد  وبهذا االنتصار قفز النفط مؤقتاً 

سامراء يف قاع الرتتيب برصيد 12 نقطة.
ونجح النفط يف كسب أهم 3 نقاط له يف ختام مبارياته لريتقي إىل املربع الذهبي 

بعد أن فرض سيطرته عىل مجريات املباراة، وحقق االنتصار دون عناء.
مشوارهم  ختام  يف  إضايف  رقم  تحقيق  من  قاسم  باسم  املدرب  تالميذ  وتمكن 
بعدم الخسارة يف آخر 7 مباريات وكسب 15 نقطة جعلتهم يرتقون من منتصف 

الرتتيب إىل املركز الرابع.
فيما مني سامراء بالهزيمة الـ 28 ، يف أسوأ حصيلة له خالل مشاركاته بالدوري 

املمتاز، ليهبط إىل الدرجة األدنى بعدما حقق انتصاراً وحيداً يف املسابقة.

بغداد / ساجد سليم 
املركزي  العراقي  االتحاد  تلقى 
االتحاد  من  رسمية  دعوة  للدراجات 
الصناعة  لنادي  للدراجات  العربي 
لالندية  العربية  البطولة  يف  للمشاركة 
من  التي  الطريق  سباقات  يف  االبطال 
يف  وذلك  سوريا،  يف  اقامتها  املزمع 
لعام  ايلول  شهر  من  الثاني  النصف 
الدعوة لفريق الصناعة  ٢٠٢٢ وجاءت 
الذي توج للمرة ١٢ عىل التوايل، وايضا 
البطولة  يف  النسوية  الفرق  مشاركة 

الذين احرزوا بطولة الدوري .
وقال مدرب فريق الصناعة ضياء الدين 
البطولة  هذه  يف  مشاركتنا  ان  عباس: 
جميع  ستجمع  لكونها  للغاية  مهمة 
بطوالت  حققت  التي  العربية  االندية 
محلية يف دوريها وستكون منافساتها 
رشسة للغاية لكون هناك اندية خليجية 
وعربية لها انجازات كبرية عىل مستوى 

املنتخبات واالندية ولكن نادي الصناعة 
سيكون ندا قويا يف هذه املشاركة التي 

ستجمع ابطال الدوري.
 واضاف عباس: ان نادي الصناعة سبق 
ان حصل عىل عدة اوسمة يف البطوالت 
البطوالت  او  الرسمية  منها  السابقة 
الشباب  وزير  نطالب  مبينا:  الودية. 
والرياضة بدعم النادي يف هذه البطولة 
حال  حاله  العراق  يمثل  فريقنا  لكون 
بغريبة  ليست  وهذه  االخرى  االلعاب 
عىل الوزير درجال لكونه رياضيا والعبا 
بدعم  نطالب  كما  القدم،  بكرة  سابقا 
الفريق  مع  بالوقوف  الصناعة  وزير 
يتحملها  البطولة  الن  املادي  ودعمه 
وان  واطعام  وسكن  نقل  من  النادي 
من  بعدد  متوجني  سنعود  الله  شاء 
العراقي  العلم  املتقدمة ورفع  االوسمة 
التوفيق  ويبقى  دولية  يف هكذا محافل 

من الله .
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يتحـدد مصـري باولو مالديني، املديـر التقني لنـادي ميالن، داخل 
قلعة الروسـونريي، خـالل اليومني املقبلني.وينتهـي العقد الحايل 
ملالدينـي مع بطل إيطاليـا، يف 30 يونيو/حزيـران الجاري.ووفًقا 
ملوقـع ”فوتبول إيطاليـا“، فإن مالديني وفيدريكو ماسـارا املدير 
الريايض سـيوقعان عىل عقدهما الجديد مع الرسونريي، اليوم أو 
الغد.وأشـار إىل أن العقود الجديد ملديري ميالن، سـتمتد حتى عام 
2024، مع إمكانية التجديد ملوسم ثالث.وأوضح املوقع اإليطايل أن 
مريكاتو ميالن الحقيقي، سـيبدأ بعد توقيع مالديني وماسارا عىل 
العقود الجديدة.وسبق أن عقد مالديني، اجتماًعا إيجابًيا مع جريي 
كاردينايل، املالك الجديد مليالن، وتحدثا عن طموح الروسـونريي يف 
املريكاتـو الصيفي.يذكر أن ميالن لم يربم صفقات حتى اآلن، لكن 
زعمـت التقارير أن ديفـوك أوريجي مهاجم ليفربول، سـيخضع 

للكشف الطبي يف النادي.

طلب نادي برشلونة، التعاقد مع هاري ماجواير مدافع مانشسرت 
يونايتد، خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

وحسـب صحيفة ”ذا صن“، فإن برشـلونة طلب أن تكون صفقة 
ماجواير، جزءا من انتقال فرينكي دي يونج، نجم البارسا، إىل أولد 

ترافورد.
وأشـارت الصحيفة إىل أن مانشسرت يونايتد كان حريصا عىل عدم 
التخـيل عن ماجوايـر، ألن املدرب الجديد إريك تـني هاج، يرغب يف 
العمل معه.وظهر اقرتاح التعاقد مع ماجواير، عقب فشل يونايتد 
يف عـرض 69 مليون جنيه إسـرتليني، وهو املبلغ املطلوب من قبل 
برشـلونة، للتخيل عـن دي يونج.وأوضحت ”ذا صن“ أن املسـافة 
كانـت كبـرية يف املفاوضات بـني برشـلونة ومانشسـرت يونايتد، 
لكـن حدث تقارب يف وجهـات النظر خالل األيـام األخرية.ويرغب 
برشـلونة يف بيع فرينكـي دي يونج، من أجل تقليـل األزمة املالية 

للنادي الكتالوني، واملساعدة يف إبرام صفقات هذا الصيف.

وهران  يف  املقامة  املتوسط  األبيض  البحر  ألعاب  من  األول  اليوم  يف 
بالجزائر تصدر البلد املضيف جدول الرتتيب بخمس ميداليات منها أربع 

ذهبيات وميدالية فضية يف منافسات الكاراتيه.

الذهب كان من نصيب سيليا ويكان يف وزن تحت خمسني كيلوغراما، 
وشيماء  كيلوغراما،  وخمسني  خمسة  تحت  وزن  يف  بوريش  ولويزة 
ميدي يف وزن تحت واحد وستني كيلوغراما، وأسامة زايد يف وزن تحت 
خمسة وسبعني كيلوغراما يف حني نال عالء ساملي امليدالية الفضية يف 

وزن تحت ستني كيلوغراما.
ثالث  ميداليات،  خمس  مرص  حققت  أيضا  الكاراتيه  رياضة  وبفضل 
حققت  فيما  فضية،  ميدالية  تونس  نالت  كما  وبرونزيتان،  فضيات 

املغرب ميدالية برونزية، وإليكم جدول الرتتيب الخاص باليوم األول.
ويف مسابقة كرة القدم للرجال فاز منتخب الجزائر تحت ثمانية 

لحساب  رد  دون  بهدف  اإلسباني  نظريه  عىل  عاماً  عرش 
املجموعة األوىل.

منتخب  خرس  ذاتها  املجموعة  عن  أخرى  مباراة  ويف 
املغرب تحت ثمانية عرش عاماً عىل يد نظريه الفرنيس 

أصول  من  الفرنيس  أحرزه  جزاء  ركلة  من  بهدف 
مغربية أمني مسوسا.

بات الحارس الدويل التشيكي 
ثالث  تشيك  بيرت  السابق 
تشيليس  نادي  عن  الراحلني 
اإلنكليزي بعد انتقال ملكيته 
إىل كونسورتيوم الذي يرئسه 
تود  األمريكي  األعمال  رجل 
من  باستقالته  وذلك  بوهيل، 

منصبه االستشاري.
األمريكي  الرئيس  وكان 
واملديرة  باك  بروس  للنادي 
الروسية  الكندية  التنفيذية 
أعلنا  غارنوفسكايا  مارينا 
أيضاً رحيلهما عن نادي غرب 

لندن األسبوع املايض.
يف  أحرز  الذي  تشيك  وكان 
لقبا   ١٣ تشيليس  صفوف 

عني  ألوانه،  عن  دافع  عندما 
اعتزل  عندما  فنيا  مستشارا 

اللعب عام ٢٠١٩.
وقال تشيك يف بيان عىل موقع 
«شعرت  الرسمي:  النادي 

املنصب  هذا  لشغل  بامتياز 
الثالثة  األعوام  يف تشيليس يف 
املاضية. اشعر بأن الوقت قد 

حان لكي اتنحى».
ألن  سعيد  «انا  وأضاف: 

النادي يف وضعية جيدة مع 
واثق  وانا  الجدد  املالكني 
النجاحات  تحقيقه  من 
امللعب  داخل  املستقبل  يف 

وخارجه».
حالياً  بوهيل  وسيشغل 
النادي  رئيس  منصب 
بصورة  الريايض  واملدير 
مشيداً  قال  وهو  مؤقتة، 
عنرص  «بيرت  بتشيك 
عائلة  من  أسايس 
قراره  نتفهم  تشيليس. 
برتك منصبه ونشكره عىل 
كمستشار  مساهماته 
النادي  خدمة  يف  وتفانيه 

وانصاره».

كريستوف  رحيل  لوريان  نادي  أعلن 
املنافس يف  الفريق  تدريب  بيليسييه عن 
قد  الفرنيس.وكان  األوىل  الدرجة  دوري 
 ٢٠١٩ عام  الفرنيس  املدرب  مع  تعاقد 
للصعود  قيادته  بيليسييه يف  حيث نجح 
أن  قبل  نفسه،  املوسم  يف  آن»  «الليغ  إىل 
يتمكن من الحفاظ عىل مكانته يف دوري 
الدرجة األوىل خالل املوسمني املنرصمني.

املركز  يف  املنرصم  املوسم  لوريان  وأنهى 

السادس عرش برصيد ٣٦ نقطة.
مباراة،   ١١٢ يف  لوريان  بيليسييه  وقاد 
 ٢٤ يف  تعادل  فيما   ٤٠ يف  الفوز  وحقق 
بري  لو  ريجيس  ٤٨.وسيتوىل  وخرس 
ثالثة  ملدة  لوريان  عىل  اإلرشاف  مهمة 
بيليسييه،  لكريستوف  كخليفة  أعوام 
أنهى  الذي  النادي  أعلن  ما  وفق  وذلك 
الفرنيس  الدوري  من  املنرصم  املوسم 

لكرة القدم يف املركز السادس عرش.

لويك  النادي  رئيس  وقال 
فريي خالل مؤتمر صحايف: 
لو  ريجيس  تسمية  «تمت 
بعقد  املدرب  ملنصب  بري 

متحدثاً  أعوام»،  ثالثة  ملدة 
عن «نهاية حقبة» يف تفسريه 

فريق  يف  الفني  التغيري  لهذا 
الهبوط  بيليسيه  بقيادة  تجنب 

موسمني عىل التوايل.

ذهبية  ويلربوك  فلوريان  األملاني  أحزر 
بطولة  يف  املفتوحة  املياه  يف  كلم   ٥ سباق 

العالم للسباحة املقامة يف بودابست.
٥٢:٤٨٫٨٠ دقيقة،  وسجل ابن الـ٢٦ عاماً 
ليتقدم عىل اإليطايل غريغوريو بالرتينيريي 
الربونزية  ذهبت  فيما  ثانية،   ٣٫٩٠ بفارق 
أنهى  الذي  روماتشوك  ميخايلو  لألوكراني 
األملاني  عن  ثانية   ٢٥٫١٠ بفارق  السباق 
املفتوحة  املياه  يف  كلم   ١٠ بذهبية  الفائز 

خالل أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠.
العالم  وسبق لويلربوك أن أحرز لقب بطل 
لسباقي ١٠ كلم يف املياه املفتوحة و١٥٠٠ 
يف   ٢٠١٩ مونديال  خالل  حوض  داخل  م 

غوانغجو.
سباق  يف  العاملي  بلقبها  أملانيا  احتفظت 
 ٦) م   ١٥٠٠ مرات  أربع  املختلط  التتابع 
باالتون  بحرية  يف  املفتوحة  املياه  يف  كلم) 
ضمن بطولة العالم للسباحة يف بودابست.

بزمن  السباق  مسافة  أملانيا  وقطعت 
التي  املجر  أمام  ساعة   ١:٠٤:٤٠٫٥٠
خطفت امليدالية الفضية من إيطاليا بفضل 
الصورة النهائية بعدما حققا التوقيت ذاته 

١:٠٤:٤٣٫٠٠ ساعة.
مجريات  عىل  سيطرتها  أملانيا  وفرضت 
البداية ووسعت الفارق إىل أكثر  السباق يف 
من دقيقة يف منتصفه بفضل السباح أوليفر 

كليميت والسباحة ليا بوي، لكن سّباحتها 
ليوني بيك عانت يف الـ١٥٠٠ م الثالثة حيث 
عنها  الفارق  فييل  ساشا  الفرنيس  قلص 
أن يفرض فلوريان فيلربوك نفسه يف  قبل 
الـ١٥٠٠ م األخرية أمام اإليطايل غريغوريو 

لسباق  العاملي  باللقب  املتوج  بالرتينيريي 
١٥٠٠ م.

سباحة  التناوب  مبدأ  إىل  أملانيا  تلجأ  ولم 
وسباحة يف هذا السباق، بل دفعت بالسباح 
وبيك،  بوي  بالسباحتني  وأتبعته  كليمنت 

م  الـ١٥٠٠  يف  بفيلربوك  تدفع  أن  قبل 
األخرية.

 ١:٠٤:٥٦٫٤٠ بزمن  رابعة  فرنسا  وحلت 
ساعة.

لدينا  «ليس  قائال:  فييل  الفرنيس  وعلق 

كان  ما  فعلنا  لقد  عليه،  أنفسنا  نلوم  ما 
نبدأ  أن  بإمكاننا  كان  به،  القيام  علينا 
بشكل  املنافسة  دخلنا  لكننا  أفضل  بشكل 

صحيح».
أول سباق ضمن سبعة يف منافسات  وهو 
املياه املفتوحة يف النسخة الحالية للبطولة 

العاملية.
كلم  كلم و٢٥  كلم و١٠   ٥ وتقام سباقات 
والخميس  األربعاء  غد  والسيدات  للرجال 

عىل التوايل.
وفاز الثنائي الصيني زونغ يوان وانغ ويوان 
منافسات  يف  األول  العاملي  باللقب  كاو 
بإحرازهما  بودابست  نسخة  يف  الغطس 
املركز األول يف منافسات الزوجي من منصة 

متحركة ٣ م.
وتفوقا  نقطة   ٤٥٩٫١٨ الصينيان  وجمع 
وأنتوني  لوغر  جاك  الربيطانيني  عىل 
هاردينغ (٤٥١٫٧١ نقطة) واألملانيني الرس 

روديغر وتيمو بارثيل (٤٠٦٫٤٤ نقاط).
وكان وانغ فاز باللقب األوملبي يف املسابقة 
ذاتها يف طوكيو يف صيف عام ٢٠٢١، ولكن 
مع مواطن آخر، بينما توج كاو بطالً للعالم 

يف عام ٢٠١٩ مع مواطن آخر أيضا.
ختام  حتى  الغطس  منافسات  وتستمر 
البطولة العاملية يف الثالث من تموز/يوليو 

املقبل.

أعلنت مجموعة beIN اإلعالمية، املجموعة العاملية الرائدة ضمن قطاع 
تمديد  عن  السلة  لكرة  الدويل  واالتحاد  والرتفيه،  واالعالم  الرياضة 
 beIN SPORTS ستلتزم  حيث   ،٢٠٢٥ عام  حتى  القائمة  رشاكتهما 
القناة الرياضية التابعة للمجموعة بتغطية األحداث والبطوالت الدولية 
نطاق  ضمن  السلة  لكرة  الدويل  لالتحاد  التابعة  الرئيسية  والقارية 

الرشق األوسط وشمال أفريقيا.
منذ  السلة  لكرة  الدويل  لالتحاد  الرسمي  الرشيك   beIN ساهمت  وقد 
السلة من  البطوالت اىل شاشات عشاق كرة  العام ٢٠٠٦، يف نقل أهم 
النسائية والشبابية  البطوالت  خالل تغطية مبارشة ومتنوعة، شملت 
اىل  تهدف  التي   ،beINSPIRED الرائدة  مبادرتها  من  جزًء  تعد  التي 
حقها  وإعطائها  املهمشة  واملواهب  الرياضات  عىل  الضوء  تسليط 
بمبادرة   beIN التزام  مدى  مجدداً  وسينعكس  واالنتشار.  التغطية  يف 
املسؤولية املجتمعية للرشكات خالل الشهر القادم مع تغطية نهائيات 
كأس العالم لكرة السلة دون ١٧ عاماً ٢٠٢٢ يف اسبانيا، وكذلك نهائيات 

كأس العالم لكرة السلة للسّيدات دون ١٧ عاماً ٢٠٢٢ يف املجر.
كما سيتمتع مشاهدو beIN بتغطية شاملة للمباريات التي تضم فرقاً 
اآلسيوي  لالتحاد  تابعة  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  من 
واالتحاد األفريقي لكرة السلة، بما يف ذلك تصفيات كأس العالم لكرة 
السلة ٢٠٢٣ التي ستقام يف ٣٠ من شهر يونيو الجاري، وكأس آسيا 

لكرة السلة ٢٠٢٢ الذي سيقام يف ١٢ من شهر يوليو القادم.
السلة  لكرة  الدويل  االتحاد  مع   beIN SPORTS رشاكة  تمديد  إن 
أكرب  أحد  باعتبارها  العاملية  البث  هيئة  مكانة  تعزيز  يف  سيساهم 
أكرب  من  وواحدة  الريايض،  االعالم  قطاع  ضمن  العامليني  املستثمرين 
الجهات اإلعالمية الرياضية يف العالم. وتأتي هذه االتفاقية يف أعقاب 

بطولة  لتغطية  للتنس  الفرنيس  االتحاد  مع  لرشاكتيها   beIN تمديد 
روالن غاروس واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم اللتني عقدتا خالل العام 

املايض يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا.
وقد باتت محفظة beIN تشمل قائمة واسعة من الرشاكات واالتفاقيات 
طويلة األمد لحقوق بث البطوالت الرياضية الكربى ضمن نطاق الرشق 
األوسط وشمال أفريقيا بما يف ذلك تغطية كأس العالم لكرة القدم حتى 
املؤتمر  ودوري  األوروبي  والدوري  أوروبا  أبطال  ودوري   ٢٠٣٠ عام 
أوروبا  أبطال  دوري  حقوق  تشمل  التي   -  ٢٠٢٤ عام  حتى  األوروبي 
للسّيدات، والدوري الفرنيس حتى ٢٠٢٤، والدوري االسباني حتى ٢٠٢٤، 
وبطولة  األوملبية،  واأللعاب  للمحرتفني،  األمريكي  السلة  كرة  ودوري 

ويمبلدون وغريها الكثري من البطوالت الرياضية العاملية.

رشاء  مدير  الدرهم،  محّمد  السّيد  قال  املناسبة،  هذه  عىل  وتعليقاً 
beIN الرشق األوسط وشمال أفريقيا:  الحقوق اإلعالمية الرياضية يف 
«يرسنا االستمرار يف رشاكتنا طويلة األمد مع االتحاد الدويل لكرة السلة 
مع  السلة  كرة  متعة  ومشاركة  القادمة،  األربع  السنوات  مدى  عىل 
أفريقيا  انحاء الرشق األوسط وشمال  الرياضة يف جميع  عشاق هذه 
السلة  كرة  مشجعي  وشاشات  منازل  من  الكثري  اىل  بها  واالنتقال 

القدامى والجدد».
من جهته قال السّيد فرانك ليندرز، املدير العام لخدمات اإلعالم والتسويق 
الرشاكة  هذه  بمواصلة  سعداء  «نحن  السلة:  لكرة  الدويل  االتحاد  لدى 
وتوسعة مستوى انتشار ومشاهدة بطوالتنا من قبل عشاق كرة السلة 

يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا عىل مدى السنوات املقبلة. 
حيث  جداً،  واعدة  الصيف  لهذا  الرياضية  األحداث  قائمة  «إّن  وأضاف: 
ينظمها  التي   ٢٠٢٣ السلة  لكرة  العالم  كأس  بطولة  تصفيات  تشمل 
العالم  كأس  وبطولة  الجاري،  الشهر  نهاية  السلة  لكرة  الدويل  االتحاد 
القادم. كما  االتحاد سبتمرب  التي ينظمها  السلة للسيدات ٢٠٢٢  لكرة 
إّن تمديد رشاكتنا اليوم مع beIN سيوفر تغطية استثنائية للمشاهدين 
السلة عىل  الدويل لكرة  التابعة لالتحاد  البطوالت  إىل  وإمكانية الوصول 

مدى السنوات القادمة».
العالم  لكأس  واألوروبية  واألفريقية  اآلسيوية  التصفيات  وستعرض 
 beIN ١ و beIN SPORTS PREMIUM لكرة السلة ٢٠٢٣ عرب قنوات
SPORTS PREMIUM ٢ و beIN SPORTS PREMIUM ٣، وذلك بدءاً 
الجاري والتي سريافقها  املوافق ٣٠ من شهر يونيو  الخميس  من يوم 
يف  الخرباء   beIN مواهب  من  مجموعة  قبل  من  العربية  باللغة  تعليق 

رياضة كرة السلة.
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يشعر الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم مانشسرت 
إدارة الشياطني الحمر  يونايتد، بالقلق من سلوك 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت  سوق  يف 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
اآلونة  يف  الالعبني  من  العديد 
دي  فرينكي  أمثال  األخرية، 
يونج وجورين تيمرب، لكنه 
لم يتمم أي صفقة بشكل 
نهائي حتى اآلن.وبحسب 
«إكسربيس»  صحيفة 
رونالدو  فإن  الربيطانية، 
ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري 
مانشسرت  دخول  عدم  بسبب 
يونايتد يف سوق االنتقاالت بقوة حتى 
لالستمرار  استعداده  أعلن  أنه  رغم  اآلن، 
العديد  يونايتد  مانشسرت  عن  الفريق.ورحل  مع 
من الالعبني هذا الصيف، مثل خوان ماتا وجييس 
لينجارد وبول بوجبا ونيمانيا ماتيتش وإدينسون 

أصيب نجم منتخب الربازيل وفريق باريس سان 
جريمان الفرنيس لكرة القدم نيمار بالذعر، بعد أن 
اضطرت طائرته الخاصة إىل الهبوط اضطراريا يف 
ليل اإلثنني-الثالثاء يف مدينة بوا فيستا يف شمال 
األمامي،  الزجاج  يف  مشكلة  بسبب  الربازيل، 

بحسب ما ذكرت وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 
يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 
حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 

االجتماعي صوراً لنيمار وهو 
بمعجبني  محاًطا  يبتسم، 
غري  بالوجود  مبتهجني 
املتوقع للنجم يف هذه املدينة 
األمازون،  قلب  يف  الواقعة 

بالقرب من الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
إنستغرام: «أشكر الجميع عىل الرسائل، لكن كل 
لقد  املنزل،  إىل  ذاهبون  نحن  يرام،  ما  عىل  يشء 

كان مجرد هلع».
وكان نيمار نرش عىل حسابه يف إنستغرام صورة 
قبل  ميامي،  يف  املطار  مدرج  عىل  أخته  مع  له 
ركوب الطائرة. ولم يعلق حتى اآلن عىل الحادث.
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الفحص  موعد  عن  صحفي،  تقرير  كشف 
جيسوس،  جابرييل  الدويل،  للربازييل  الطبي 
مهاجم مانشسرت سيتي، يف آرسنال.فقد كتب 
الالعبني  انتقاالت  خبري  رومانو،  فابريزيو 
عىل  حسابه  عرب  أوروبا،  يف  واملدربني 
«تويرت» :»سيسافر جابرييل جيسوس 
أجل  من  األسبوع،  هذا  إنجلرتا  إىل 
وتوقيع  الطبي  للكشف  الخضوع 
يونيو  حتى  آرسنال،  مع  عقده 

مانشسرت  «سريكز  ٢٠٢٧».وأضاف:  (حزيران) 
بيع  بعد  سرتلينج،  رحيم  صفقة  عىل  اآلن  سيتي 
جيسوس، خاصًة أن تشيليس يجهز عرًضا جديًدا».
وقالت تقارير صحفية سابقة، إن آرسنال سيتعاقد 
إسرتليني،  جنيه  مليون   ٤٥ مقابل  جيسوس  مع 
بعدما توصل إىل اتفاق مع ممثيل املهاجم الربازييل، 
عىل الرشوط الشخصية لعقده.وسيصبح جيسوس 
ثاني صفقات الجانرز، هذا الصيف، بعد ضم فابيو 

فيريا من صفوف بورتو، مقابل ٤٠ مليون يورو.

كشفت تقارير صحافية أن نادي بايرن ميونيخ قد حدد سعراً جديداً للتخيل 
الصيفية  االنتقاالت  ليفاندوفسكي خالل فرتة  البولندي روبرت  عن نجمه 

الجارية.
التقارير أكدت يف بداية فرتة االنتقاالت أن بايرن يطلب خمسني مليون يورو 
فقط للتخيل عن ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده مع النادي البافاري يف 
صيف ٢٠٢٣ إال أن تقارير جديدة كشفت أن بايرن رفع السعر إىل ستني 
مليون يورو عىل األقل مشرية يف الوقت ذاته إىل أن برشلونة قدم عرضا 
بلغ أربعني مليون يورو هذا األسبوع، لكن رد البافاري جاء بأن املهاجم 

البولندي ليس معروضا للبيع.
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القاهرة/متابعة الزوراء: 

السـنة،  قبـل قرابـة سـنة ونصـف 
سـأل زيـاد الورفـيل، مراسـل «قناة 
الغـد» التلفزيونيـة بالعاصمة الليبية 
طرابلـس، رئيس حكومـة «الوحدة» 
الليبيـة املؤقتـة عبد الحميـد الدبيبة، 
خالل مؤتمر صحفي، عن موقفه من 
هانيبعـل نجل الرئيـس الراحل معمر 
القذايف املوقـوف يف لبنان، ولكن عقب 

انقضاء املؤتمر اختفى زياد.
كانـت طرابلس يف تلك الفرتة منفتحة 
عىل ما يعتقـد أنه «عهد جديد»، إذ لم 
يمض عىل تويل الدبيبة مهامه سـوى 
بضعة أيام. ولرفع الحرج عن نفسه، 
اجتهد الدبيبة ومعه املجلس الرئايس، 
بالتوسـط لدى املجموعات املسـلحة، 
ونجح املسعى فأطلق رساح زياد بعد 
قرابـة ثالثة أيـام من إخفائـه قرساً، 
غري أن هذه الحادثة ظلت شـاخصة 
أمـام أعـني كل من يمتهـن اإلعالم يف 
ليبيا. وبقدر ما شـكلت عملية خطف 
مراسل تلفزيوني لتوه عقب مشاركته 
أمسية حرضها رئيس الوزراء، واقعاً 
مأسـاوياً لـألرسة اإلعالميـة يف ليبيا، 
فإنهـا كشـفت لإلعالميـني يف حينـه 
عن أزمة مسـتحكمة تتمثل يف كيفية 
الخـالص مـن إرث املـايض، وتحرير 
اإلعـالم من صناعة الخوف والجهوية 

والسلطوية.
مـا يجدر ذكره، أنه ينسـب لالحتالل 
اإليطـايل تدشـني أول إذاعـة يف ليبيا، 
وذلك عام ١٩٣٩ يف طرابلس، والحقاً، 
عـام ١٩٥٧ أسسـت أول إذاعـة ليبية 
محلية، وفيما بعد ألقى القذايف خطاب 
اإلطاحـة بملـك البالد الراحـل محمد 
إدريس السـنويس من خاللها. وفيما 
يـيل، يرصد عـدد مـن االختصاصيني 
واملشتغلني باإلعالم الليبي، يف لقاءات 
مـع «الـرشق األوسـط» جانبـاً مـن 
املعضلة التي يعيشـها اإلعالم الليبي، 

والتـي قالـوا إنها كلفـت كثريين من 
هـؤالء  وأوضـح  حياتهـم.  أقرانهـم 
مـدى تشـعب خارطـة الفضائيـات، 
كل حسـب ميول «املمول» وقناعاته، 
سـواًء كان جهـة حكوميـة أو رجال 
أعمـال، ومـدة تأثرها ذلـك بالفوىض 
السياسـية يف البالد. بعيداً عن «اللون 
الواحد» الذي كان تابعاً بشكل مبارش 
لرقابة السلطة يف عهد الرئيس الراحل 
معمـر القـذايف، قـال الكاتـب الليبي 
عيـىس عبد القيوم، إن «ليبيا شـهدت 
طفرة كبرية، وانتعاشاً واسعاً للقطاع 
الخاص بعد ثورة ١٧ فرباير (شباط) 
عام ٢٠١١، لكن بشكل أكرب من حجم 
وقـدرات الكـوادر املحليـة. وهـو ما 
أدى إىل اسـتقطاب العنـارص الجيـدة 
إليه... وتسـبب ذلـك يف تركها لإلعالم 
الرسـمي ما دفعه للتخبـط وانعكس 
ذلك عىل هبوط مستوى ما يقدمه من 

محتوى».
ويف الوقـت ذاتـه، دفعت الحسـابات 
االختالفـات  وأيضـاً  الجهويـة، 
السياسية، كثريين إىل االتجاه إلنشاء 
قنوات فضائية، إما بمسـاعدة رجال 
أعمـال محليني أو عـرب، أو االعتماد 
إىل بعـض الـدول املهتمة بمـا يحدث 
أنـه رسعـان  إال  الليبـي.  الداخـل  يف 
مـا انعكـس الوضـع األمنـي املرتدي 
عىل هـذه القنـوات، إذ قصفت مقار 
بعضهـا، وأغلقـت فيما بعـد لنقص 
التمويل أحيانـاً. وللعلم، تعرض مقر 
قنـاة «العاصمـة»، التـي أسسـت يف 
سـبتمرب (أيلـول) ٢٠١١ وكانت تبث 
مـن طرابلـس، للقصـف الصاروخي 
 ٢٠١٣ العامـني  بـني  مـرات  ثـالث 
و٢٠١٤، ووصـل األمر إىل تفجري املقر 
واالسـتيالء عـىل محتوياتـه وخطف 

مالك القناة.
قنـاة  يف  املذيـع  بوغرسـة،  أحمـد 
«املسـار»، يتذكر يف لقاء مع «الرشق 

األوسـط» فرتة ما قبل ٢٠١١، فيقول 
إن «اإلعـالم الليبي منذ تلـك األحداث 
يختلـف عمـا كان عليـه يف السـابق؛ 
خصوصـاً مـا واكب ذلك مـن انطالق 
قنوات مـن دول بعينهـا كانت صوتاً 
للثـورة والثوار... وصفت بأنها جبهة 
إعالمية تقـارع إعالم النظـام آنذاك. 
ثـم توسـعت الدائـرة لتضـم عرشات 
القنـوات بعضها يبث محليـاً؛ وكثري 
منها، وهي املؤثرة نظـراً إلمكانياتها 
الالمحدودة، يأتي من خارج الوطن».

وبالفعل، دفع اإلعالميون والصحفيون 
الليبيـون ثمنـاً باهظاً، قبـل أن يلوح 
األمـل يف األفق. غري أن املنتج املتاح ما 
كان كما يرجون، ال سـيما أن منظمة 
«مراسلون بال حدود» صنفت البالد يف 
املرتبة ١٦٥ من بني ١٨٠ بلداً يف مؤرش 
حرية الصحافـة. ومع انطالق العديد 
مـن القنوات، التي أسسـت يف أعقاب 
«أحداث فرباير» بدأ الخطاب اإلعالمي 
بوغرسـة  كالم  وحسـب  ينقسـم. 

«حتى املؤسسـات التي كان شعارها 
الوطن وحريته أصبحت تدعو ألفكار 
وجماعـات  ومنظمـات  أشـخاص 

متهمة من الشعب بشق الصف».
وبلهجـة طغـى عليهـا األىس، يتابع 
بوغرسـة - وهـو معلـق أيضـاً عـىل 
برامـج وثائقيـة - «لألسـف انحرف 
املسـار... ومع الوقت باتت األجندات 
تلعـب دوراً واضحـاً، وعـال خطـاب 
الكراهيـة لتفريق الليبيـني من خالل 
املصطلحـات التي تسـتخدمها بعض 
القنـوات التـي تبـث مـن الخـارج». 
ويلفت بوغرسـة، إىل أن بداية «الحالة 
السـائبة» يف بعض اإلعـالم اآلتي من 
الخارج، تضمنت «التشكيك يف رشعية 
بعض املؤسسـات القياديـة بالدولة، 
ووصل األمر إىل استضافة شخصيات 
وصفوا باملحللني السياسيني والخرباء 
واملهتمـني كانـوا يرتاشـقون بألفاظ 
نابية، ويرمون التهـم، ويعملون عىل 
إقصاء شخصيات سياسية وعسكرية 

حتى نجحوا يف كثري من األحيان بخداع 
الليبيني من خالل تزوير الحقائق».

وبـني دهاليـز مـا حـدث يف املـايض، 
إىل تفاصيـل الواقـع، يلخـص رامـي 
«ليبيـا  قنـاة  يف  املذيـع  املنصـوري، 
الحدث»، التي تبث من مدينة بنغازي، 
جانباً مـن الصورة الراهنـة، فيرشح 
«اإلعالم يف ليبيا حالياً موجه... وغالبية 
املؤسسات والقنوات تلعب دوراً معيناً 
يف دعـم حكومات أو جهـات بعينها»، 
إىل «الـرشق  يلفـت يف حديثـه  لكنـه 
األوسـط» إىل نقطة تتعلـق بالتمويل، 
هي أنه «ال يوجد دعم حقيقي لإلعالم 
فأغلـب  لـذا  للدولـة،  التابـع  املحـىل 
القنـوات التلفزيونيـة تعتـرب خاصًة، 
ومنهـا مـا يتلقـى دعمـاً خارجيـاً». 
وحقـاً، تتنوع الرسـالة التـي تقدمها 
كل قناة ليبية بحسـب املمـول. كذلك 
يتسـم خطابهـا بالجـرأة واملصارحة 
أو املمـاألة إذا كانـت تبث مـن خارج 
الوطن أو داخله، أو حسـب قربها من 

املجموعات املسلحة، أبو بعدها عنها. 
ولـذا نجد قناة «التناصح» املحسـوبة 
عىل التيار اإلسـالمي ويمتلكها سهيل 
نجل املفتي السابق الصادق الغرياني، 
قادت جبهـة التحريض من تركيا عىل 

خصومها بمعسكر رشق البالد.
من ناحية أخـرى، بني القنـوات التي 
كان يعـول عليها الليبيـون وتبث من 
داخل البـالد، قناتـا «ليبيـا الوطنية» 
مـن  تبـث  األوىل  الحـدث».  و«ليبيـا 
طرابلـس، وقـد أسسـت عـام ٢٠١٢ 
باعتبارها قناة الدولة الرئيسة، لتحل 
محل «تلفزيون الجماهريية»، وشارك 
الدبيبة مطلع أبريل (نيسان) املايض، 
يف إطالقهـا ثانيـة بعـد تطويرها. أما 
الثانيـة، فتبـث مـن بنغـازي وتتبنى 
وجهة نظر جبهة رشق ليبيا. وبجانب 
هاتني القناتني تأتي قنوات مثل «ليبيا 
األوىل» و«املستقبل» و«ليبيا بانوراما» 
و«ليبيا الرياضية» باإلضافة إىل «النبأ»، 
التـي أسسـت ٢٠١٣ لدعـم «املؤتمـر 
الوطنـي العام» (املنتهية واليته)، وقد 
تعـرض مكتبها يف طرابلـس للقصف 
يف يناير (كانـون الثاني) ٢٠١٦، وبعد 
اقتحامها وإغالقهـا التهامها يومذاك 
بـ«نـرش الفتنـة»، اسـتأنفت بثها... 

قبل أن تتوقف ثانية. 
بوغرسـة، يتحـدث عـن عمليـة فرز 
ملحتوى مـا تقدمـه غالبيـة القنوات 
الخاصـة، فيقـول «بعضها تسـاقط 
من أعني املشـاهدين كأوراق الخريف 
بعدمـا فضحـت أالعيبهـا... وأخرى 
أغلقت بسـبب تغري أجنـدات مصالح 
مموليهـا»، إال أنـه يسـتدرك فينـوه 
إىل بـروز قنـوات معـدودة «منها من 
لعـب دوراً وطنيـاً وكان واضحـاً منذ 
انطالقته يف محاربة خطاب الكراهية، 
بجانـب اسـتمرار بعض القنـوات يف 

خطابها املعادي ملناطق معينة».
وراهنـاً من أبـرز القنـوات التي تبث 

من خـارج ليبيـا «الوسـط» و«ليبيا 
األحـرار» و«قنـاة ليبيا» و«املسـار» 
و«سـالم» و«فربايـر»... واألخريتـان 
الـاليف وزيـر  يـرشف عليهمـا وليـد 
الدولة لالتصال والشـؤون السياسية 
بجانـب  وهـذا  الدبيبـة.  بحكومـة 
توقفتـا  اللتـني  و«٢١٨»  «قناتـي» 
عن البـث األسـبوع املـايض لظروف 

وصفتها إدارتهما بـ«املالية».
وأمام االنقسـام حول رسـالة اإلعالم 
الخـاص يف ليبيـا بالنظـر إىل مصادر 
تمويلـه والفـوىض السياسـية، يرى 
عبـد القيـوم - الـذي سـبق أن قـدم 
برنامـج بـ«الحـرب األزرق» عىل قناة 
«ليبيـا» التـي كان يمولهـا السـفري 
عـارف النايض قبل خفـوت دورها - 
أن «معظمـه تقريباً ممـول من دول 
وجماعـات خارجيـة، وهـو يبث من 
خـارج الوطـن... ويتوقـع أن يتأثـر 
بخيـارات املمول وينحـاز بصورة ما 
إىل أجنـدة، أو املرشـح املفضـل لـدى 
الدول املمولة حال أجريت االنتخابات 
العامة». ثم يشري إىل أن اإلعالم التابع 
لتيـار «اإلسـالم السـيايس»، ظـل – 
حسـب وصفه – «كما هو مسـتغرقاً 
يف اآليديولوجية التـي قادته إىل الغرق 
يف بحـر الفربكـة واسـتخدام الديـن 
ممـا جعله أداة سـلبية يف املناسـبات 
الوطنيـة». وحول اختفـاء بث بعض 
القنوات الليبية، وظهور أخرى بشكل 
مفاجـئ، يرجع بوغرسـة األمر إىل أن 
«تغـري املصالـح يف املنطقـة ونقـص 
إىل  القنـوات  يدفـع بعـض  التمويـل 
اإلغـالق، وإنشـاء أخـرى... ولكن يف 
املجمل توجـد قنوات قليلة، حتى وإن 
كانـت خاصـًة، تعمل منذ تأسيسـها 
عـىل التهدئة وتبني لغـة الحوار ونبذ 
االقتتـال والدفـع باتجـاه املصالحة 

الوطنية». 
(عن/صحيفة الرشق االوسط)

الرباط/متابعة الزوراء:
فتحـت السـلطات املغربيـة أخـرياً 
جبهـة جديدة يف حربها ضد األخبار 
الزائفة، لتشـمل هذه املـرة إطالق 
مبـادرة هـي األوىل مـن نوعهـا يف 
العالـم العربـي، مـن خـالل إصدار 
دليـل ملحاربـة التضليـل اإلعالمـي 
واالسـتعانة باملؤثرين عـىل مواقع 

التواصل االجتماعي.
وبـدا الفتـاً يف خضـم الحـرب التي 
األخبـار  ضـد  املغـرب  يخوضهـا 
العليـا  الهيئـة  إصـدار  الزائفـة 
لالتصال السمعي البرصي (الهاكا) 
دليـًال يحمل عنوان «دليـل محاربة 
مرجعيـات  اإلعالمـي:  التضليـل 
وأدوات وممارسـات»، يقـدم قوائم 
لتعلم كيفية تفكيـك الخرب الزائف، 
ومعجمـاً موجـزاً حـول التضليـل 
اإلعالمي يسـاعد عىل اإلملام بما هو 
كاذب، ويـزّود املواطـن باملهـارات 
الالزمـة للعثور عىل الخـرب الخادع، 
وتمييـز الصحيـح مـن الخاطـئ، 
التدابـري االحرتازيـة عند  واعتمـاد 

مواجهة األخبار املضللة.
وتأتي هـذه الخطـوة بالتزامن مع 
اتخـاذ الحكومـة املغربيـة تدابـري 
ملواجهـة  عليهـا  تراهـن  أخـرى 
أبرزهـا  مـن  الكاذبـة،  األخبـار 
والشـباب  الثقافـة  وزارة  توجـه 
لالسـتعانة باملؤثريـن عـىل مواقع 
أجـل  مـن  االجتماعـي  التواصـل 
الرتويـج للرتاث املغربـي، ومحاربة 
الشائعات والتضليل اللذين ينترشان 
التواصـل  مواقـع  منصـات  عـىل 

االجتماعي.
وتعكف الوزارة حاليـاً عىل صياغة 
اسرتاتيجية للتعريف بالرتاث املغربي 

عىل مواقع التواصل االجتماعي، عرب 
وضع خطة تواصليـة تنخرط فيها 
الصحافـة الوطنيـة والصحفيـون 
املؤسسـات  يف  العاملـون  املغاربـة 
والشـبان  و»املؤثـرون  الغربيـة، 
والشـابات املغاربـة الذيـن سـيتم 

تدريب ألف منهم سنوياً».
وكان ملفتاً لالنتباه سعي الحكومة 
املغربية مـن خالل املباحثـات التي 
جمعت يف الثامن من يونيو/ حزيران 
الحايل بـني وزير الثقافة والشـباب 
املهدي بنسعيد واملدير العام املساعد 
لالتصـاالت واملعلومـات يف منظمة 
«يونيسـكو» توفيـق الجـاليص، إىل 
وضع برنامج عمـل يهتم بمحاربة 
األخبـار الزائفة والرتبيـة اإلعالمية 
«يف ظـل مـا يعيشـه العالـم اليوم، 
مـن تطـور تكنولوجـي ملحـوظ، 
وطفرة يف مجال اإلعالم اإللكرتوني 

االجتماعـي»،  التواصـل  ووسـائل 
و»من دون املسـاس بحريـة الرأي 
والتعبري املكفولة بمقتىض الدستور 

واالتفاقيات واملعاهدات الدولية».
ويف ظـل تـوايل مبـادرات الحكومة 
الكاذبـة، يلفت  للتصـدي لألخبـار 
رئيـس منظمـة «حريـات اإلعـالم 
والتعبـري» (غـري حكوميـة) محمد 
العونـي إىل أنه ال يمكن الحديث عن 
خطط من أجل محاربة تلك األخبار 
وإنمـا يتعلـق األمـر بمجموعة من 
األمنـي،  الطابـع  ذات  اإلجـراءات 
وأخرى ذات طبيعة تربوية وتوعوية 
مـن قبيـل الدليـل الـذي أصدرتـه 

«الهاكا». 
ويقول ، إن مبادرة تدريب الشـباب 
واملؤثرين مسـألة إيجابيـة، لكنها 
تظهر أن هناك غياباً السـرتاتيجية 
لإلعـالم والتواصـل لـدى الـوزارة، 

والتوعيـة  التدريـب  أن  مؤكـداً 
رضوريـان لكـن األهم هـو تقديم 

املعلومات للجميع.
ويعتقـد العوني أن محاربة األخبار 
اسـرتاتيجية  تتطلّـب  الكاذبـة 
متكاملـة وعمـًال بمبـدأ «املعلومة 
الصحيحة تطرد املعلومة الزائفة»، 
مشـرياً إىل أن تقليـص مجال حرية 
وعـىل  عليهـا  والتضييـق  اإلعـالم 
حريـة اإلعالميني يؤثر عـىل املجال 
اإلعالمي وعىل ساحة تداول األخبار 
واملعلومـات، ويزيـد مـن إمكانيـة 
انتشـار األخبار املستندة إىل الرسية 
وغياب هويـة صاحبهـا واملعتمدة 

عىل آليات نرش الشائعات.
حـق  يف  تأخـر  وجـود  ويسـجل 
الحصول عـىل املعلومات يف املغرب، 
والعمـل بقانـون مـيلء بالعيـوب 
يتضمـن جوانـب عـدة ال تشـجع 

عـىل ترويج املعلومـات الصحيحة 
وتمكني املواطنـني من الوصول إىل 
املعلومـات التـي لهم الحـق فيها، 
فضالً عن غياب ثقافة الشـفافية 
وتقديم املعلومـات، معترباً أن هذا 
الوضـع يقتيض عمليـات وخططاً 
حكومية من أجل ترسـيخ الحق يف 

الحصول عىل املعلومات.
وفضالً عن اإلجراءات التي اتخذتها 
الحكومـة يف اآلونة األخرية، يراهن 
املغـرب يف معركتـه ضـد األخبـار 
محاربـة  قانـون  عـىل  الكاذبـة 
اإلشـاعة ونـرش األخبـار الزائفـة 
الصـادر يف عام ٢٠١٨، وينص عىل 
أن «كل من قام عمداً وبكل وسيلة، 
بمـا يف ذلـك األنظمـة املعلوماتية، 
بنـرش إشـاعة أو أخبـار مغلوطة 
مـن دون وسـائل إثبـات صحتها، 
أو التقـاط أو تسـجيل أو بـث أو 
توزيـع أقوال أو معلومـات صادرة 
بشكل خاص أو رسي دون موافقة 
أصحابها، سيعاقب بالسجن من ٦ 
أشهر إىل ٣ سـنوات، وغرامة مالية 
من ألفـني إىل ٢٠ ألـف درهم (نحو 

ألفي دوالر)».
غري أنه بالرغـم من ترتيب القانون 
الجنائـي وكذلك قانـون الصحافة 
والنـرش عقوبات عـىل نرش األخبار 
الزائفة، تلفـت نائبة رئيس النقابة 
الوطنيـة للصحافـة املغربية حنان 
رحـاب إىل عطب املدونـة القانونية 
عـن  «موروثـة  أنهـا  يف  املتمثـل 
سـياق طغت عليه تقنيات األخبار 
التقليديـة، حيـث يالحـظ كثريون 
قصورها عـن اإلحاطـة بالجريمة 
اإللكرتونية يف الشق املتعلق برتويج 

األخبار الزائفة».

مقديشو/متابعة الزوراء:
أصيـب صحفيان عىل األقل يف هجوم 
اسـتهدف دوريـة حكوميـة يف إقليم 
هريان، وسـط الصومال، إثر انفجار 
لغم أريض، مّما ألحق أرضاراً بسيارة 
تقّل الصحفيني صباح امس االثنني.

وقال مصـدر من نقابـة الصحفيني 
، إن الصحفيـني عبـد  الصوماليـني 
الكريـم محمد سـياد وخالد محمود 
عثمـان، واللـذان يعمـالن يف مكتب 
اإلعـالم لوالية هرشـبييل الفيدرالية، 
حكوميـاً،  وفـداً  يرافقـان  وكانـا 
قـد تعرّضـا لإلصابـة بعـد تعـرض 
سـيارتهما لتفجـري ويرقـدان حالياً 
يف مستشـفى مدينة بلدوين وسـط 
صحفيـة  مصـادر  البالد.وبحسـب 
مسـتقلّة فإن الهجـوم أّدى إىل مقتل 

ثالثة عسكريني وسائق السيارة.
ولم تتبـّن أّي جهة بعد مسـؤوليتها 

عن هذا الهجوم.
وعّربت نقابة الصحفيني الصوماليني 
عن اسـتنكارها الشديد لهذا االعتداء 
الـذي اسـتهدف الصحفيـني، وقـال 
نقيـب الصحفيـني عبد اللـه مومن 
مـن  مزيـدا  تطلـب  النقابـة  إّن   ،
التحرّيات حول مالبسـات استهداف 

الصحفيني.
ودعـا مومـن األطـراف املتصارعـة 
يف الصومـال، ومـن بينهـم حركـة 
الشـباب املرتبطة بالقاعدة، بحماية 

الصحفيني وصون حرّيتهم.
ُيذكر أّن الصومال شـهد يف السنوات 
املاضيـة تراجعـاً يف عـدد االعتداءات 
الجسـدية ضد الصحفيـني يف البالد، 
لكّنها ال تزال خطراً محدقاً بالنسـبة 
لهم، إضافًة إىل مواجهتهم تضييقات 
وانتهـاكات تـؤّدي بهـم أحيانـاً إىل 

السجن لعّدة أشهر.

@Ú‡◊b´@pbè‹u@∂Îc@ıbuäg
lãÃæa@¿@äÏ◊bi@Êb‰y@ÚÓ–zó€a

Úiàbÿ€a@äbjÇ˛a@Úiäb0@∂Îc@paÏ�ÇNNlãÃæa

Ü˝j€a@¡éÎ@‚ÏvÁ@¿@µÓ€bflÏñ@µÓ–zñ@Úibñg

الرباط/ متابعة الزوراء:

قّرر القضاء املغربي، امس االثنني، إرجاء أوىل جلسات محاكمة الصحفية حنان باكور، 

التـي تواجه تهمة «بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باسـتعمال األنظمة املعلوماتية 

بقصد املسـاس بالحياة الخاصة لألشـخاص أو التشـهري بهم»، إىل ١٩ سبتمرب/ أيلول 

املقبل.

وجاء قرار املحكمة االبتدائية يف مدينة سال، القريبة من العاصمة املغربية الرباط، إرجاء 

محاكمة الصحافية املتابعة عىل خلفية شـكوى رفعهـا حزب التجمع الوطني لألحرار، 

قائـد االئتالف الحكومي الحايل، بناًء عىل طلب تقّدم به دفاع الطرفني، من أجل منحهما 

مهلة لإلعداد.

وكانت الصحفية ومديرة التحرير السابقة ملوقع اليوم ٢٤ املغربي قد أعلنت، يف أكتوبر/ 

ترشين األّول املايض، عن اسـتدعائها عىل خلفية شـكوى رفعهـا ضّدها حزب التجمع 

الوطني لألحرار، بعد تدوينة نرشتها عىل موقع فيسبوك إثر وفاة السيايس عبد الوهاب 

بلفقيه.

والتمـس الحزب يف شـكواه من القضـاء املغربي «إجراء بحث من أجل جرائم الوشـاية 

الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية وتوزيع تركيبة مكونة من شخص دون موافقته». 

كما التمس متابعة باكور يف حالة اعتقال، وإحالتها إىل املحكمة طبقاً للقانون.

وكان عبد الوهاب بلفقيه قد تويف يف سـبتمرب املايض يف املستشفى جرّاء «إصابته بعيار 

ناري يف منزله»، وفق بيان للنيابة العامة أشار إىل أّنه عثر عىل مسدس بالقرب منه.

وكان خـرب وفـاة بلفقيه قد أثار جدالً يف املغرب بني مشـّككني بفرضّيـة االنتحار، ومن 

اعترب أّن الرجل اسُتهِدف، نظراً لكونه سبق أن تعرّض ملحاوالت قتل، وفق ما روى بعض 

الناشطني.

إثر ذلك، نرشت حنان باكور تدوينة استغربت فيها كيف قبلت رئيسة جهة (محافظة) 

كلميم واد نون وعضو الحزب مباركة بوعيدة أن تجرى عملية انتخاب بينما زميل لهما 

بني الحياة واملوت.

ويف أكتوبر املايض، أعلنت الصحفية أّن الحزب تقدم بالشكوى نيابًة عن مباركة بوعيدة، 

بسبب منشور عىل «فيسبوك» نرشته قبل أسابيع.

ورّدت الصحفية عىل اسـتدعاء املحكمة عرب «فيسـبوك» قائلة: «السيد رئيس الحكومة 

وحزبـه تركوا ارتفاع األسـعار وحنـق البرش والحجـر، لريكزوا عىل سياسـة التخويف 

والرتكيع لكّل صوت ال يطرب وال يصطف مع الكورال».

وأضافت: «سـأقف أمـام املحكمة ضّدكم وضـّد حزبكم الذي يريـد أن يحجر عّيل وعىل 

حّقي يف التعبري... سـأقف ضد سياسـتكم التي تسـعى للتخويف ليسـود الصمت. أنتم 

حزب له السلطة واملال… وأنا صحافية حرة».
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الـزوراء اسـتضافت الفنان فاضل 
الحـوار  ال يحيـى فـكان  عبـاس 

التايل:-
* الـزوراء ترحب بك كثريا ونود ان 
تطلعنا عىل بعض مما قدمته خالل 

مسريتك الطويلة .
اسـتضافتي  عـىل  لكـم  -شـكرا 
ومسـرية  بمسـريتي  واالهتمـام 
املبدعني. أما االعمـال التي قدمتها 
وشاركت بها فهي كثرية اسأل الله 
ان يوفقني يف اسـتذكاراتها ومنها: 
مكاشفات – دراما مرسحية اخراج 
غانـم حميـد -قـراءة ممرسحـة 
مللحمـة شـعرية بعنـوان سـنمار 
الخفاجـي   عـيل  محمـد  للشـاعر 
-احالم كارتون تأليف كريم سبيدل 
واخراج اكرم نصار -اوبريت بغداد 
-توأم الشمس اخراج غانم حميد-
مطر صيـف دراما مرسحية تأليف 
عـيل عبـد النبـي واخـراج كاظـم 

نصار 
دونكشـوت  -كيشـوت مـن غـري 
الرجـل الـذي ال اسـم لـه – دراما 
مرسحيـة كان هـو بطـل العرض 
-  مرسحيـة  الجزائـر  يف  وكانـت 
ابـو حيـان  ورقـة حـب منسـيه 
التوحيـدي تأليـف واخـراج و كان 
فيها ممثـال و مخرجا- ومسـاعد 

رومو لـوس - دراما مرسحية ظلم 
االقـوى- مرسحيـة انـا يف الظلمة 
ابحـث - تأليـف واخـراج عواطف 
زاده  مسـافر  مرسحيـة  نعيـم- 
الخيـال - تأليف الدكتوره عواطف 
واخـراج عزيز خيـون - مرسحية 
اعتذر ألسـتاذي لم اقصـد - دراما 
مرسحيـة لجـاك بريفر عـن حياة 
الشـاعر الفرنـيس جـاك ريفريا - 
الفرقـة  انتـاج  الحجريـة  العلبـة 
القوميـة للتمثيـل و تأليـف محيد 
ديـن زنكنـه و اخـراج فتحي زين 
العابديـن- االبجديـه االوىل درامـا 
تاريخية- كنز مـن امللح مرسحية 
لألطفال - العراق ارض الحضارات 
زمانـه  ملـك   - شـعرية  درامـا 
مرسحية شـعرية معـدة من نمط 
امـالك يف بابـل - انظـر وجـه املاء 
مرسحية - شهريار وحكاية االلف 
ليىل و ليىل دراما موسيقية شعرية 
- حكايـة امللـكات الخمـس دراما 

شـعرية-و الـذي ظل فيـه هذيانه 
مرسحيـه  اخـراج غانـم حميـد - 
اولئـك - مرسحية - هويـة املدينة 
و سور الصني واملتنبي من جديد و 
عشتار وفاوس و االمرية الصلعاء - 
ابن ماجد و الروح الطيبة والشارع 

الرشيد يف ذاكرة بغداد .
أمـا املهرجانـات فـق شـاركت يف 
مهرجانات عديـدة منها املهرجان 
املـرسح  ومهرجـان  القطـري، 
العراقـي وبابـل الدويل و شـاركت 
و  الجزائـر  و  االردنـي  املـرسح  يف 
فيهـا اختياري  افضـل ممثل.. ويف 
كردسـتان ايضا كانت يل مشاركة 
ايضـا ويف مهرجان بغـداد عاصمة 
مهرجـان  يف  وشـاركت  الثقافـة 
املـرسح يف الشـارقة وشـاركت يف 

االردن بمرسحية احالم.
* نسـألك ايضا عن قلـة رغبتك يف 

اجراء الحوارات الصحفية؟
-سـبب قلة حواراتـي يف الصحافة 
انني احب ان انجز شيئا و مسريتي 
هـي التي تدل عىل عميل ألن الفنان 
يرى بإنتاجه هذا هو السـبب الذي 
يجعلنـي ابعد عن الضوء وأنا اليوم 
يف لقائي معكم اشـعر بالفرح وما 
قدمتـه يؤكـد شـيئا واحـدا و هو 
اننـا كم نعيش بعنـاد و ال نحب ان 
ننطفىء ألي سـبب وأنا اشعر اننا 
اآلن بعد كل هذه املسرية من العمل 
يف التلفزيـون و املـرسح و االذاعة 
ويف القراءات الصوتية واالوبريتات  
و السـفر و املهرجانـات و الدراما  

التلفزيونية اسـأل نفيس فأبدأ من 
النهاية ملن كل هـذه الذي قدمناه 
ومـن اجل مـن، ملن نقـدم كل هذا 
؟  لالصدقـاء  ؟  والوطـن  للعـراق 
للنخبـة ؟ سـؤال يف داخلنا يف داخل 
الناقـد ويف داخل املمثـل و يف داخل 
الجميع، أنا يف اعتقادي ان هذا جزء 
من االخالص للمشـايخ و االستاذة 
الذين علمونا ومنهم االستاذ بدري 
حسـون فريد رحمهم اللـه، وهذا 
يعني اننا ال نسـلم الراية بسهولة 
لكـي نؤكد ان من زرع فينا شـتلة 
و نبتـة و وردة صالحة نجعل منه 
حيـا فنحن إذا لم نمسـك كل هذه 

الدروس .
باملايـك  عالقتـك  عـن  حدثنـا   *

االذاعي؟ 
امـام  بالحـرج  نشـعر  -فعـال 
بأننـا  يشـعرنا  النـه  املايكرفـون 
نقف وجهـا لوجه مع املسـتمع .. 
االذاعـة كبرية يف معناها وواسـعة 

يف مضامينهـا كبـرية يف ثقافتها و 
مسـتمعيها. أمـا إذا سـألتني عن 
مشـاركاتي مع االذاعة فهي كثرية 
منهـا تقديم لربامج كثـرية ومنها 
مـن  العديـد  تمثيـل  يف  مشـاركة 
التمثيليـات االذاعيـة، كذلك قامت 
العديـد مـن الربامج باسـتضافتي 
و انـا سـعيد بأنني قدمـت الكثري 

فاالذاعـة هـي اسـاس لـكل عمل 
تلفزيوني او مرسحي او سينمائي، 

االذاعة هـي االنطالقـه االوىل التي 
تعطـي الجـرأة و اللغة و اسـلوب 

الخطابة .
* هل تشعر انك حققت ما تريد ؟

-انـا لم احقـق كل ما اريـد ما زال 

امامي الكثـري وال يمكن ألي مبدع 
الوصول اىل ما يريد ألن الوصول اىل 
الهـدف غاية يف الصعوبـة ويف هذا 
اتذكر مقولة للراحل قاسـم محمد 
كان يذكـر مقولـة عـن الجاحـظ 
(اياكم و الخالصـات فكل خالصة 
هي املوت فيعني بها سـعة املعرفة 
و بقاء املبدع وشـعوره بالدهشـة 
وبقاءه يكتشـف و يف هذا يشـعر 
باملتعـة فالعـرض املرسحـي مثال 
هـو حياتنا و ما نشـارك به الناس 
و املجتهـد يأخـذ مـن هـذا و ذاك 

ليعكسه عطاء جميال).

ÛÓ±@fia@ëbj«@›öbœ@¿@aÏ€b”
الفنان سعد عزيز عبد الصاحب:

اريد ان اتحدث عـن قضيتني االوىل 
وهـو  الدراماتـورج  املمثـل  هـي 
توصيـف جديـد و هـو الباحث يف 
نـص الخشـبة ويف نـص العـرض 
وعملية التحويـل هذه يكون فيها 
هـذا  و  للمخـرج  دعامـة  املمثـل 
التوصيف ينطبق كليـا عىل فاضل 
عباس ال يحيـى ألن فاضل عباس 

عندما يدخـل اىل التمثيل املرسحي 
يحول كثري من املفاهيم و يكشـف 
من خالل بصريته الكثري من خبايا 
املمثـل وعمل الشـخصية الدرامية 
للمخـرج و للممثلـني املوجوديـن 
ويعمل عملية ربط بعد االسـتئذان 

مـن املخـرج فهـو يعمـل عمليـة 
افرتاضية للمشاهد وقد عملت معه 
اربعة اعمال مرسحية و هو افضل 
مونتري وممثل يف العراق ألنه يمتلك 
القـدرة عىل ربط املشـاهد بشـكل 
عجيـب و يفتـح مفاتيـح ويجـد 
منافـذ مهمة جدا للمخـرج وادعم 
هذا التوصيف بانفتاحه الجسـدي 
مع عمل املمثـل ألن فاضل ال يقبل 
أن يجعـل املمثـل صنمـا يف جملـة 
معينه يربـط اللفظـي بالحركة و 
هذه موهبته وهي جزء من تعاليم 
قاسـم محمد يف الحقيقة و الراحل 
الكبري قاسـم محمـد ال يجعل عند 
حوار املمثل لذلك فاضل عندما يجد 
ترابطا بينه وبني ممثل اخر ال يبقى 
سـاكنا يعمل و يشـتغل و يستغل 
مالمح وجهه وحركته الجسـدية، 
اما عن القيمة االخالقية و الرتبوية 
التي عززها فاضل و التي نفتقدها 

اآلن عند املمثل .

µèy@Î˝«@Ôyãèæa
معرفتي بالفنـان فاضل بدأت عام 

١٩٨٧ عندما كنـت طالبا بالفصل 
الثاني بمعهـد الفنـون الجميلة و 
الثالث  شاهدت مرسحية ريتشارد 
و كان هنـاك اثنان يتنافسـان عىل 
البطولة هما فاضل عباس ورحمن 
عبد الحسني وفيها شاهدت ممثال 

مختلفـة  طاقـة  يمتلـك  مختلفـا 
جسـدا مرنا و صوتـا و حضورا و 
هنـاك مشـهد للمبارزة كنـت اراه 
و كأننـي ارى مشـهدا من املرسح 
الشكسـبريي يف حينهـا مـن هناك 
بـدأت اركـز عـىل فاضـل عباس و 
من حسن حظي انني التحقت بعد 
تخرجي او باملرحلـة الرابعة طلب 
مني حيدر منعثر ان اكون ممثال يف 
العمل املرسحي يف مرسحية سـور 
الصـني و فيهـا قدم حيـدر منعثر 
اطروحتـه  وكان  ممثـال  ثالثـني 
بيـرت فايز فقدمه مـع املمثل جواد 
الشـكرجي وكان االمرباطـور هو 
فاضـل عباس وعندمـا اعيد العمل 
كنت انـا موجـودا وكانـت مباراة 
مهمة يف االداء بـني جميع املمثلني 
وألهمية ذلـك العمل اسـتعانت به 
الفرقـة القوميـة للتمثيـل ليقـدم 
عىل مرسح الرشـيد فتمت مكافأة 
العمـل و قـدم ايضـا مـن خـالل 
مهرجـان املـرسح العربـي وهكذا 
كان فاضل عبـاس بطال مغوارا يف 

جميع اعماله 

*  طيب اسـمح لنا قليال ان ندخل 
اىل عواملك الفنية والخاصة ونسالك 

اوال :- ما الذي تعشقه ؟
- أعشق رائحة األمكنة القديمة

- من انت بثالث كلمات ؟
- جاهل حتى اتعلم.

- لو لم تكون فنانا  لكنت؟
املرسحيـة/  للدرامـا  معلمـا   -
االخالقيـة عرب املـرسح يف املدارس 

االبتدائية.
- آخر كتاب قرأته؟

- بـاب الطباشـري روايـة للكاتـب 
الصديق احمد سعداوي .

- آخر موقع إلكرتوني زرته؟
-موقـع الهيئة العربيـة للمرسح.. 

اتابعه دائما .
- أسوأ كتاب قرأته؟

- ليس هنالك كتاب سيئ او جيد... 
نحن نقرأ ما يثري شهيتنا للمعرفة.. 

وان كان مضاداً العتقادنا.

- الفيلم السـينمائي الـذي بقي يف 
ذاكرتك؟

واآلخـرون»   البعـض   » فيلـم   -
للمخرج كلود ليلوش.

- هل تحفظ الشـعر؟ وان تحفظه 
يف  علـق  الـذي  البيـت  هـو  فمـا 

ذاكرتك؟
-  أقـرأ الشـعر الذي تسـتجيب له 
مقطعـاً  دائمـا  واردد  ذائقتـي... 
للراحل يوسف الصائغ « انا ال انظر 
من ثقب الباب اىل وطني.. انا انظر 
من قلـب مثقوب... واميـز ما بني 

الوطن الغالب والوطن املغلوب.»
* حكمة تتمسك بها؟

- إذا كان ليس امامك سوى الوقوف 
عـىل الجمـرة.. فـال بد لـك من ان 

تفتعل الحلم.. لتقول انها باردة .
تلفزيونـي  برنامـج  آخـر   *

شاهدته؟
- برنامـج « موسـيقى الشـعوب» 
اعداد وتقديم الفنانة املطربة عبري 

نعمة عىل قناة امليادين.
* االغنية التي ترددها دائما؟

-اغنية « قصـة حب عىل الصليب» 
لكاتبهـا محمـود درويـش تلحني 

وغناء الفنان خالد الشيخ.
* ما الذي بقـي يف ذاكرتك من ايام 

الطفولة؟
- سـنوات عمـري االوىل يف محلـة 
الكـرخ القديمـة، وتقاليـد املحلة، 
وعالقـات الناس املتخمـة بالطيبة 
يف  الطاعنـة  واملهـن  .واالخـالق، 
العراقـة والقدم، ورائحـة االمكنة 
التي لهـا تاريخ موغـل يف الحكايا 

والقصص.
*  كم مرة احببت؟

- مـرة واحـدة .. والباقي تمرينات 
للنسيان كما يقول صديقي الشاعر 

وسام هاشم.
* أقرب اعمالك لنفسك؟

- مشـاركتي يف مرسحيـة « الـذي 
ظل يف هذيانه يقظاً» اعداد الراحل 
احسان التالل واخراج غانم حميد.

* بمـاذا  يتميـز فاضـل عباس الـ 
يحيى ؟

- بمـا احبه لغريي.. اجهل الكثري.. 
وامامي الكثري ألتعلم منه.

*  صف املرأة بثالث كلمات؟
- كف ماء لعطشك.

* ما الذي يزعجك اآلن ؟
- اشعر بمرض يمنعني من حركتي 

املعهودة .
* وماذا عن لقائنا بك ؟

- يشء اعـاد يل بعضـا ممـا ارتاح 
اليه.

* قول يف شبابنا اليوم ؟
- االلتـزام باملهنيـة وحـب الفـن 

وتطوير الذات 
* الحركة الفنية ؟

وارى  اتمناهـا  عديـدة  امنيـات   -
املستقبل من خاللها 

- يف الختـام لـك التحيـة واالماني 
بصحة وعافية .

كل من يطلع عىل ما قدمه الفنان فاضل عباس آل يحيى من اعمال مرسحية 
وتلفزيونية واذاعية ال بد انه يشعر بالفخر واالعتزاز بفنان كبري ملا يمتلكه من 
التي  لالدوار  والتقمص  التلون  يف  عالية  قدرة  اىل  اضافة  وادبية وثقافية  فنية  قدرات 

تناط به . 
فاضل عباس آل يحيى من مواليد ١٩٦٢ بغداد اكاديمية الفنون الجميلة بدرجة جيد 
جدا اضافة اىل تجاوزه معهد الفنون الجميلة وحصوله عىل شهادة الدبلوم وهو االول 
عىل قسمه .. عمل يف اماكن متعددة ضمن حدود الفن، اشتغل ممثال ومخرجا ومعلما 
واستاذا لتدريس الدراما.. عمل مدرسا يف العديد من املؤسسات ومنها كان مدرسا يف 
مدرسة املوسيقى والباليه ويف دار االزياء العراقية، كما كان ممثال لبعض اعمال هذه 
والفنون  العرض  وابدع يف مجاالت  الجزائرية  الثقافة  وزارة  يف  الكبرية.. عمل  الدائرة 

السمعية والبرصية وهو استاذ ملادة اإللقاء يف اكاديمية الفنون الجميلة .
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الصدق والشفافية من أساسيات الزواج 
الصحي الناجـح، بالتأكيد هناك أرسار 
شـخصية قد يحتفظ بها أحد الزوجني 
ألنها ال تؤثر عىل اآلخر وال تعنيه، ولكن 
يجـب أن نفّرق بني األرسار التي تندرج 
تحت مصطلـح الخصوصية، واألرسار 
التـي تحـّول العالقـة إىل عالقـة غـري 

صحية، وتهدم الزواج.
يف التايل نتعرف إىل األرسار التي يخفيها 
األزواج عـن أزواجهم، وتـؤدي إىل هدم 

الزواج.
1. إخفاء الشعور بالتعاسة

قد يخفي أحد الزوجني شعوره بالتعاسة 
مشـاعر  جـرح  خشـية  العالقـة،  يف 
رشيـك حياتـه، لكـن ذلـك يقيض عىل 
أي فرصة إلصالح املشـكلة واسـتعادة 
السـعادة يف الزواج، ومـع مرور الوقت 
يتضخم الشعور بالتعاسة ويصبح من 

املستحيل استكمال الزواج.
2. إخفاء القرارات املالية

القـرارات املالية مثـل امليزانيـة وبنود 
اإلنفـاق وتحديـد األولويـات، يجب أن 

تكون مشـرتكة بني الزوجـني، وانفراد 
أحـد الزوجـني بالقـرارات املاليـة مع 
إبقائهـا رساً، يكرس الثقـة يف العالقة، 

فهـو بشـكل أو بآخـر يتعامـل بخبث 
وتخوين للطرف اآلخر، ما يسبب فجوة 

كبرية بني الزوجني.

3. إخفاء الخالفات
بنّية سليمة، قد يخفي أحد الطرفني 
خالفـه مع رشيك حياتـه، إذ يعتقد 

البعض أن الخالفـات قد تنتهي مع 
الوقت من تلقاء نفسها، بينما يزيد 
الوقـت الخالفـات سـوءاً، فإخفاء 
الخالفات يقيض عىل فرص الوصول 
إىل حلـول، وخلق انسـجام حقيقي 

وتفاهم بني الزوجني.
4. إخفاء العالقات السابقة

مـن  جـزء  السـابقة  العالقـات 
الخصوصيـة، ولكن ليـس مطلقاً، 
العالقـات  تفاصيـل  أن  بمعنـى 
السـابقة يعد أمراً شـخصياً يمكن 
االحتفـاظ بـه لخصوصيتـه، ومن 
أجـل حمايـة خصوصيـة الرشكاء 
السـابقني، ولكـن ال يجـب إخفاء 
العالقـات برّمتها وكأنهـا لم تكن، 
فالرشيـك الحايل من حقـه أن يعلم 
للعالقـات  العريضـة  الخطـوط 
السـابقة، حتـى يبنـي ثقتـه عىل 
أساس سليم. واكتشـاف أن رشيك 
الحيـاة أخفـى عالقـة سـابقة له، 
يرضب الثقة يف املقتل، وقد يسـبب 

تدمري العالقة بني الزوجني.

للنـوم فوائـد كثرية، فهو يسـاعد عـىل الراحة 
النفسية والهدوء العقيل، ويقّوي جهاز املناعة، 
ويحافـظ عىل حيوية البـرشة و نضارتها، كما 
يقلـل من خطـر ارتفـاع ضغط الـدم وأمراض 

القلب.
ولقـد أشـارت صحيفـة «هافنغتون بوسـت» 
أطعمـة تجعلـك تشـعر  أن هنـاك  األمريكيـة 
بالنعـاس والنـوم عند تناولها، وهـذه األطعمة 

هي:
1 - السلطة الخرضاء:

بشكل عام يتناول األشخاص اللسلطة الخرضاء 
فقط، سـعيا إلنقاص وزنهم،و بالتايل فإنهم ال 
يحصلوا عىل الربوتني والنشـويات التي تزودهم 
بالطاقـة الالزمـة إلكمـال اليـوم، فيشـعرون 

بخمول وحاجه إىل النوم أكثر من غريهم.

2 - منتجات األلبان:
قد تحفز منتجات األلبـان مثل الزبادي والجبن 
عـىل النـوم نظـرا ألنهـا تزيـد من مسـتويات 
هرمـون السـريوتونني، وهـو الهرمـون الـذي 

يسبب النعاس.

3 - املوز واملكرسات:
املوز واملكرسات غنيان باملغنيسيوم، وهو املعدن 

الذي يساعد عىل اسرتخاء خاليا العضالت. 
4 - املعجنات:

تحتـوي املعجنات مثـل املعكرونة عىل الحمض 
األمينـي «الرتبتوفـان»، الـذي يعتـرب مـن أهم 

العوامل التي تساعد عىل النوم واالسرتخاء.
5 - األسماك:

مـن األكالت املعروفـة بتحفيزهـا عـىل النوم، 

ويحتوي السـمك عـىل الرتبتوفان أيضـا، الذي 
يدفعك للنعاس.

6 - الحمص:

يحتـوي الحمص عىل فيتامـني B6، الذي يحفز 
السريوتونني (هرمون النوم)، والذي سيساعدك 

عىل االسرتخاء والنوم الهادئ.
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كثري مـن السـيدات يسـتخدمن 
مكعبـات مرقة الدجـاج يف إعداد 
الطعـام  أصنـاف  مـن  الكثـري 
إلعطائها نكهـة ومذاقا مختلفا، 
ولكن أثبتت الكثري من الدراسات 
املكعبـات مكونـة مـن  تلـك  أن 
للدجـاج  الداخليـة  األحشـاء 
واألظافر وعظام ومخلفات لحوم 
الدواجـن، وتحتـوي عـىل مـادة 
الصوديـوم  جلوتامـات  أحـادي 
التي تؤثر ثأثرياً مدمراً عىل خاليا 
مخ األطفال، فضـالً عن ثأثريها 
عـىل الكبـد والـكىل، وغريها من 
األمـراض املدمـرة التـي تصل إىل 
حد الرسطـان عىل املدى الطويل، 

حسبما نرشت صحيفة الرشوق 
املرصية.

وقدمـت الصحيفـة عـن طريق 
الدكتـورة ليندا جاد، استشـاري 
والسـمنة،  العالجيـة  التغذيـة 
طريقـة صحية وآمنة لربة املنزل 
مكعبـات  إعـداد  مـن  تمكنهـا 
الدجـاج تغنيها عـن رشائها من 

الخارج.
وإىل خطوات تحضري املكعبات:

- نحرض عظم الفراخ ونغسلها 
جيًدا باملاء وامللح والخل، يمكنك 

إحضار العظم بعد خيل الفراخ.
- بصلة مبشورة ثم نضعها عىل 

العظم ونخلطهم سوًيا.

- نضـع الخليـط املكـون مـن 
البصـل والعظـم يف الفـرن عىل 
درجة حـرارة 180 درجة مئوية 

ملدة ساعة.
- نحرض إناء به لرت ونصف ماء 
وملح وفلفل وورق لوري وجزر 

وبقدونس وحبهان.
- نخـرج الخليـط مـن الفـرن 
ونضعـه يف إناء املـاء بالبهارات 

عىل نار هادئة ملدة ساعة.
- الشـوربة الناتجة عـن غليان 
الخليـط نصفيهـا ونضعهـا يف 
قوالب ثلج ونرتكهـا حتى تربد، 
وبهذا يمكن استخدامها كمرقة 

للدجاج.

املقادير:
⅓ كوب زبدة.

½ كوب سكر بني.
½ كوب زبادي.

½ كوب حليب1 ملعقة صغرية 
خالصة الفانيليا.
¼ 1 كوب طحني.

بيكنـج  صغـرية  ملعقـة   1
باودر.

بيكنـج  صغـرية  ملعقـة   1
صودا.

½ معلقة صغرية ملح.
لتحضري التويف:

⅓ كوب زبدة1 ملعقة صغرية 
فانيليا.

2 كوب سكر بودرة.
⅓ كوب صلصة كراميل.

طريقـة كيكـة التـويف بـدون 
بيض:

سخني الفرن عىل 175 درجة 
مئويـة يف وعـاء قلبـي الزبدة 

والسكر البني.
واخفقـي  الزبـادي  اضيفـي 
أضيفـي  يتجانـس  حتـى 
الحليب،اخلطـي الدقيـق مـع 
البيكنـج صودا والبيكنج بودر 

وامللح يف وعاء.
الزبـدة  خليـط  إىل  أضيفيهـا 
واخفقي حتـى تمتزج جميع 
يف  الخليـط  املكونات،صبـي 
صينيـة واخبزيها ملدة 30-40 

دقيقة.
يف وعاء اخفقي الزبدة وصلصة 
الكراميـل حتـى يصبح املزيج 

رقيًقا.
البـودرة  السـكر  أضيفـي 
عـىل دفعـات وارضبـي حتى 
يتجانس،أضيفـي القليـل من 

الفانيليا.
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يعاني الكثري من األشخاص من مشكلة ضعف 
البرص، فقد يكون ضعف البرص نتيجة للعادات 
وخيارات نمط الحياة، بجانب الظروف الصحية 
املوجودة مسـبًقا لدى البعـض، فكيف تتجنب 

تفاقم هذه املشكلة الصحية؟
ويمكـن أن يؤثـر التقـاء العوامـل بمـا يف ذلك 
العوامـل الوراثيـة والعمر وبيئتك الشـخصية 
عىل الرؤية، وبينما قـد يصحح الناس رؤيتهم 
بمجـرد الحصـول عـىل زوج من النظـارات أو 
العدسـات الالصقة، فإنهـم يميلون إىل تجاهل 
الخطوات األخرى الرضورية للعناية ببرصهم.

ونظـرًا ألن العالـم محـاط بالشاشـات فمـن 
السـهل تطويـر عـادات سـيئة قد تسـاهم يف 
ضعـف البرص، ووفًقا لتقريـر منظمة الصحة 
العاملية يعاني 2.2 مليار شـخص عىل األقل يف 
جميـع أنحاء العالم من ضعـف البرص القريب 

أو البعيد.
من بني الرقم السابق ذكره ما ال يقل عن مليار 
حالـة كان يمكنهـا الوقاية مـن ضعف البرص 

بتغيـري بعـض العـادات أو التوجـه للمتابعـة 
والعالج.

وكشف الدكتور توشار جروفر، املدير الطبي يف 
مركـز Vision Eye يف نيودلهـي، عن 5 عادات 
يوميـة يجـب عىل املـرء كرسهـا للحفاظ عىل 
رؤية صحية لبقية حياتـه وهذه العادات التي 

تشمل:
1. االستخدام املفرط للهواتف الذكية

يمكن للهواتف الذكية إجهاد برصك والتسـبب 
تسـتخدمها  كنـت  إذا  الرؤيـة  مشـكالت  يف 
لسـاعات طويلة يومياً، خاصة إذا كنت تحاول 
قراءة نص صغري عىل شاشات هاتفك املحمول 

كثرياً.
تماماً مثـل الهواتـف الذكية، يمكـن أن يؤدي 
التعرّض الطويل لشاشـات الكمبيوتر املحمول 
إىل اإلرضار بعينيـك ألن الضوء املنبعث من هذه 
الشاشـات يمكن أن يتسـبب يف جفـاف العني 
والصداع وإجهاد العني، وقد يتسـبب التعرّض 
املفـرط للشاشـات يف تشـوش الرؤيـة وعـدم 

وضوحها.
2. التدخني

يف حـني أن هنـاك العديـد مـن األسـباب التي 
تدفعـك للتوقف عن التدخـني، بما يف ذلك زيادة 
خطر اإلصابة برسطان الحلق ورسطان الرئة، 
فإنك تحتاج إىل التخيل عنه هذه العادة ألنها قد 

تحدث مشاكل يف الرؤية أيضاً.
وتم ربط تدخني السجائر وأشكال التبغ األخرى 
بحـاالت خطرية مثل الضمـور البقعي وإعتام 

عدسة العني الذي يمكن أن يؤدي إىل العمى.
3. عدم ارتداء النظارات الشمسية

تتعـرض عينيـك لألشـعة فـوق البنفسـجية 
الضارة إذا كنت ال ترتدي النظارات الشمسـية 
بانتظام أثناء الخروج من املنزل وتسـبب هذه 
األشـعة الضارة مشـاكل يف الرؤيـة، وقد تقف 
وراء مشـاكل أخـرى يف البـرص مثـل الضمور 

البقعي ورسطان العني.
وحتـى إذا كنـت ترتـدي العدسـات الالصقـة، 
يمكـن أن تعمـل النظارات الشمسـية كحاجز 

بني عينيـك والهواء الخارجـي والذي قد يكون 
محمـًال بامللوثـات الضـارة وهذا مهـم لصحة 

العينني.
4. كثرة فرك العينني

تحتـاج إىل تجنـب إغراء فرك عينيك، والسـبب 
أنه يمكـن أن تتلف السـطح الخارجي لعينيك 
مسـببة الشـعور بالوخـز والحرقـان، إضافة 
إىل نـرش األوسـاخ والبكترييـا يف عينيـك أيضا 
يمكن أن يتسـبب فرك العني املتكرر يف إضعاف 
القرنيـة، ما قد يؤدي إىل تدهور الرؤية بشـكل 

ال رجعة فيه.
5. اسـتخدام قطـرات العـني دون استشـارة 

الطبيب
اعتـاد النـاس اسـتخدام قطـرات العـني دون 
استشـارة أطبائهم، لكن اإلفراط يف اسـتخدام 
قطرات العني دون مناسبة طبية تستدعي ذلك 

يمكن أن يرض عينيك.
أسباب شائعة تضعف البرص

وقـال الدكتور توشـار جروفـر: ”برصف 

النظر عن هذه العادات، فإن عدم تضمني 
نظامـك  يف  للعـني  الصديقـة  األطعمـة 
الغذائي، وعدم رشب كمية كافية من املاء، 
وعدم الحصول عىل قسـط كاٍف من النوم 

يمكن أن يسبب أيضاً ضعف البرص“.
اقرتحت الدراسات أيضاً أنه ال ينبغي ألحد 
وضـع العدسـات الالصقـة القديمة ليوم 
كامـل أو النـوم بها ليـًال، إذ قـد يعرضك 
هذا الترصف لخطر اإلصابة بالحساسـية 
وجفاف العني الشـديد والتهابات القرنية 
الشديدة التي تهدد البرص، وفقاً للطبيب.

واختتـم: ”العيـون هـي أثمـن عضـو يف 
الجسم لحياة صحية، لذا يجب أن يحافظ 
األفـراد عىل بـرص ممتاز طـوال حياتهم 
مـن خالل تجنب األشـياء الصغـرية التي 
نقوم بها يومًيا بوعـي أو دون وعي، كما 
يعـد فحص العني املنتظـم أحد اإلجراءات 
الوقائيـة العديـدة التي تسـاعد يف تجنب 

هذه املشكالت“.

يعتـرب الحاجبـان رضوريان يف الحفاظ عىل أنسـجة الوجـه، كونهم يمنحون 
الوجـوه التماثـل والتعريـف كل فتـاة ترغـب يف الحصول عـىل حواجب قوية 
ومحـددة، ولكـن يف كل مرة تذهبـني فيها إىل الصالون لتنظيفهـا، قد تغادرين 

بخيبة أمل.
فهل واجهت شيئاً مشابهاً؟ قد يكون ذلك ألنك ترتكبني واحدة من هذه األخطاء 

الفادحة يف حق حواجبك.
هذه بعض األخطاء الفادحة األكثر شـيوعاً التي ترتكبها النسـاء عندما يتعلق 

األمر بتشكيل الحاجب:
نتف الحاجب:

تعتـرب املالقط قاسـية عـىل حواجبك، لذا ابتعـدي عنها وحتـى عندما تقومني 
باستعمال امللقط يف املنزل، فإن شعر الحاجب ينمو بطريقة غري متسقة، مما 
يجعل من الصعب عىل خبري الصالون معرفة كيفية تشكيل حواجبك من جديد 

لذلك، بني جلسات الصالون، قاومي الدافع لنتف حواجبك.
عـىل الرغم مـن أنه قد يبدو غـري ضـار، إال أن نتف حواجبك يعرض مسـامك 
للكائنـات الحية الدقيقة إذا لم يكن امللقط نظيفاً، فقد ينتهي بك األمر بإصابة 
غري سارة - لذا طهري امللقط بقطعة قطن مغموسة يف محاليل مطهرة لتقليل 

املخاطر.
يجـب تجنب نتـف الشـعر الزائد ألن الشـعر قد ال ينمـو من بعدهـا، كما أنك 
تخاطرين بفقدان الشـكل األكثر جاذبية بشكل دائم من الجيد دائماً استخدام 

مزيج من الخيوط والشمع والنتف لتحقيق القوس املثايل.
تحديد الحواجب

يعد تحديد حواجبك أمراً رضورياً ملنح وجهك مظهراً أكثر تحديداً تفقد الحواجب 
الطبيعية للجاذبية عندما تفرطني يف تحديد حواجبك لجعلها متناسـقة وبارزة 

اجعليها طبيعية وغري معقدة، مع حد أدنى من إزالة الشعر.
تلوين الحاجب

يعـد ملء حواجبك باللون املناسـب أمراً بالـغ األهمية مثل اختيـار لون القلم 
املناسـب لبرشتك ال ُينصح بملء حواجبك بنفس لون شـعرك أو أغمق من لون 
شـعرك الطبيعـي يجب أن يكـون لون حواجبـك أفتح بدرجة واحـدة من لون 

شعرك.
مسافة بني الحاجبني

عليك االبتعاد عن إنشـاء مساحة واسعة بني حواجبك، والتي تبدو غري طبيعية 
وتجعـل جبهتك تبدو أوسـع مما هي عليه يف الواقع استشـريي فني الصالون 
الخاص بك للتأكد من أن حواجبك تبدأ بالزاوية املناسـبة امسـكي قلم التحديد 

عىل طول حافة األنف؛ يجب أن تبدأ حواجبك من حيث يقطع الخط املنطقة.
ميك أب

بعـد وضع كريم األسـاس وقبل وضع باقي مكياجك، قومـي بتحديد حواجبك 
هذا يمنحها نظرة أكثر طبيعية سيسـاعدك ذلك عىل مطابقة حواجبك مع لون 

برشتك وكريم األساس.

تشري اإلحصاءات إىل أنَّ واحًدا من كل 
خمسة مستخدمني لإلنرتنت يتلقون 

طلبات جنسيَّة من الغرباء
يالحظ يف اآلونة األخرية إقبال نسـبة 
كبرية مـن األطفـال عـىل الـ«فيس 
بـوك» تقليًدا للكبـار، أو ربما هروًبا 
من مشاكل األرسة أو للتسلية فقط.

هنـا نكشـف  لـك مخاطـر وفوائـد 
الـ«فيس بوك»عـىل طفلك، والحدود 

املسموح بها واملمنوع.
عرفيه أوالً معنى اإلنرتنت

قبـل أن تعـرِّيف طفلـك عـىل معنـى 
خاصـة  االجتماعيَّـة،  الشـبكات 
الـ«فيـس بـوك» عرفيـه أوالً عـىل 
معنى «اإلنرتنت» بمفهومه البسيط 
وليـس العلمي، فمثال قومي برسـم 
دائـرة صغرية عىل أنَّها اإلنرتنت ولها 
شـبكة متفرعة، ووضحي له أنَّ هذا 
التفريع يمتـد حول العالم ثم يتفرع 
إىل تفريعـات أصغـر تمتـد إىل بيتنـا 
ومكاتبنا ومؤسسـاتنا لنتشارك من 
خاللهـا املعلومـات مع مـن حولنا، 
ويتـم إيصـال هـذه املعلومـات عن 
طريق إشـارات تنتقل مـن مكان إىل 

آخر.
عريف له الـ«فيس بوك»

عرفيه أنَّ الـ«فيس بوك» مثل املكتبة 
يف مدينـة كبـرية، يأتي إليهـا الناس 
مـن كل مكان، وكل مـن هؤالء لديه 
كتـاب يضع فيـه أشـخاًصا يريد أن 

يشـاركهم األفـكار واملعلومات، ولو 
مثلنا هذا عـىل أرض الـ«فيس بوك» 
نجد أنَّ كل شخص له صفحة بيضاء 
يعـرض فيهـا أعماله، ولـه أصدقاء 

يريد أن يشاركوه النشاطات.
مخاطره وفوائده عىل األطفال

تشري خبرية الحاسـب اآليل، سوسن 
الغامدي، إىل أنَّه رغم كثرة املخاطر يف 
الـ«فيس بوك» إال أنَّ له فوائد منها:

- يكسـب الطفل املعلومات والبحث 
عنها.

- االحرتافيَّـة يف اسـتخدام اإلنرتنـت 

والكومبيوتـر، خاصة يف هذه الفرتة، 
التي يعد االسـتخدام االحـرتايف فيها 

من أهم املتطلبات.
الزمـالء،  بـني  املعلومـات  تبـادل   -

خاصة املدرسيَّة فيما بينهم.
- التواصل مع باقـي أفراد األرسة يف 

الدول األخرى.
املخاطر

- تشـري اإلحصاءات إىل أنَّ واحًدا من 
كل خمسـة مسـتخدمني لإلنرتنـت 
يتلقون طلبات جنسـيَّة من الغرباء، 
مـن  هـم  املوجوديـن  أنَّ  فتأكـدي 

األقرباء وأصدقائهم.
- االنطواء والعزلة.

- الخلـط بـني الصديـق الحقيقـي 
واالفرتايض.

- اإلدمـان عليـه لسـاعات طويلـة 
والجلـوس الـذي يولـد مخاطر مثل 

السمنة والكسل
- امليل للثقافـات األخرى والبعد عن 

ثقافته وتراث بالده.
نصائـح لتحمي طفلـك من مخاطر 

الـ«فيس بوك»
لـه  تكـون  أن  طفلـك  أراد  إذا   -

صفحـة خاصة فأنشـئيها له وهو 
يف سـن العارشة أو الحادية عرشة، 

وبقوانني تفرضينها عليه.
معنـى  لـه  توضحـي  أن  بعـد   -
الـ«فيس بوك» ارشحي له املخاطر 

املوجودة فيه.
- أفريض له قوانني االسـتخدام بأن 
ال يضيف من يشاء، فقط أصدقاءه 

وأقاربه،
ملـدة  لـه  اسـتخدامه  اجعـيل   -
سـاعتني يومًيا فقط، عىل أن تكون 

متقطعة.
- اجعـيل اسـتخدام الكومبيوتـر يف 

مكان مكشوف كصالة الجلوس.
- نوعي نشـاط طفلك يف السـباحة 

ولعب الكرة.
- حصني أطفالـك دينًيـا وثقافًيا، 
وناقيش معهم أي معلومة سـمعوا 

بها.
املوجـودة  التطبيقـات  تعلمـي   -
وطريقـة  بـوك»  الـ«فيـس  عـىل 

استخدامها.
إحصائية

تشـري الدراسـات إىل أنَّ %49 مـن 
للشـبكات  املسـتخدمني  األطفـال 
صداقـات  يعقـدون  االجتماعيَّـة 
جديدة مع أشـخاص ال يعرفونهم. 
وأنَّ ما يقارب الـ%43 منهم سـبق 
وتـم االتصال بهـم من قبـل أناس 

غرباء يشكلون خطرًا عليهم.
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ال شـك يف ان العالقة الزوجية تأثرت 
انتشـار  التـي فرضهـا  بالظـروف 
فـريوس كورونـا املسـتجد. فللمرة 
املنـزل  يف  الزوجـان  اجتمـع  االوىل 
لساعات طويلة. ويف بعض الحاالت 
سـاعد هذا عـىل تعـرف كل منهما 
إىل اآلخر بشـكل افضل فيما أدى اىل 
نشـوء الخالفـات يف بعضهـا اآلخر. 
كذلـك اصبـح بعـض االزواج اكثـر 
تمسـكاً احدهما باآلخر فيما توصل 
آخـرون اىل العكـس. ويمكـن هـذا 
االختبار ان يكشـف التغيريات التي 
قـد تشـهدها الحيـاة الزوجية بعد 
كورونا. ولتجربته يجب اختيار احد 
االشـكال باعتباره يتضمـن اللونني 

االكثر تناسقاً.
من اجل معرفة درجة االنقالب التي 
يمكـن ان تحدث يف العالقة الزوجية 
بعـد انتهـاء الظروف التـي فرضها 
انتشار فريوس كورونا يجب اختيار 

واحد من االشكال االربعة.
الشكل 1

يـدل اختيـار هـذا الشـكل عـىل ان 
العالقة بني الزوجني يمكن ان  تتغري 
نحـو االفضـل. فـكل منهمـا بـات 
يعرف تفاصيل االمور التي يفضلها 
اآلخـر والكثري عن طباعـه الخفية. 
كمـا انهمـا اظهـرا خـالل الحجـر 
الكثري مـن التضامن والتعاون الذي 
جعلهما يعيشـان حالة من التكامل 
واالنسـجام. ويـدل هذا ايضـاً عىل 
امكانيـة ان يشـعرا بالحمـاس من 
اجل تنفيذ بعض املشـاريع الجديدة 
التي تساعدهما عىل تحقيق اهداف 
قاما بتأجليها. فهما سيشعران بأن 

للحياة مذاقاً آخـر مميزاً وانها اكثر 
اهمية مما كانا يعتقدان.

الشكل 2
احـد  ان  الشـكل  دالالت هـذا  مـن 
الطرفني اصبح اكثر تعلقاً بالطرف 
اآلخر وانه بات يشعر بأهمية وجوده 
اىل جانبـه اكثر مـن اي وقت مىض. 
ومنها ايضاً زيادة قدرة هذا الطرف 
عىل التضحية والعطاء وتقديم املزيد 
من التنازالت من اجل الحصول عىل 
رىض الطرف اآلخر. ويمكن ان يؤدي 
هذا اىل خلل يف التوازن عىل مسـتوى 
العالقة وان يحول احد الرشيكني اىل 
مسـيطر واآلخر اىل مسـيطر عليه. 
كذلك يشـري هذا الخيـار اىل احتمال 
سـيطرة الحذر عـىل العالقة نتيجة 

تراجع الثقة بني الزوجني.
الشكل 3

يعني هذا الخيار ان امللل التوتر الذي 

فرضه الحجر املنزيل يف ظل انتشـار 
فـريوس كورونا قد ينعكسـان عىل 
العالقة بني الزوجني. ويف هذه الحالة 
مـن املمكـن ان يشـعر كل منهمـا 
بغياب االرضية واالفـكار واالهداف 
املشرتكة. ولهذا قد تتحول حياتهما 
والحـوارات  للنقاشـات  حلبـة  اىل 
الحادة. وقـد يصبـح اي تفصيل يف 
الحيـاة مـادة للخـالف. ولهـذا من 
حسـاباتهما  يعيـدا  ان  الـرضوري 
وان يسـتعيدا هدوءهمـا وان يفكرا 
ملياً باملرحلة السـابقة ومعطياتها 
املختلفـة. وعليهما ان يـدركا ان ما 
حـدث عاملي وشـمل ماليـني الناس 
وان الظـرف ليس خاصـاً. ويف هذه 
الحالة ال بـد لهما من ان يتوصال اىل 
التفكـري بوضوح وان يجـدا الحلول 
للمشـاكل التـي تواجههما حيث قد 

يدركان انها ال تكتسب اي اهمية.

الشكل 4
يف حـال تم اختيار هذا الشـكل فهذا 
يشـري اىل ان العالقـة الزوجية تقوم 
منذ البداية عىل اساس من العقالنية 
واملنطـق. وهـذا يعنـي ان الزوجني 
يقومـان بعمليـات حسـابية عنـد 
مواجهتمها اي مشـكلة او عقبة او 
ظـرف صعب. كمـا يدل عـىل انهما 
قـد يأخـذان قـراراً مصرييـاً مهماً 
يمكن ان يقلب حياتهما رأسـاً عىل 
عقب وقـد يغري مسـارها يف اتجاه 
لـم يتوقعاه يومـاً. كذلك يـدل هذا 
االختيـار عـىل انهمـا قد يعيشـان 
حالـة مـن االزدهـار الرسيـع بعد 
اختبارهما ازمـة كبرية. كما انهما 
قد يتخليان عـن بعض االمور التي 
ويتعلمـان  املـايض  يف  ازعجتهمـا 
بعض الـدروس التي تعود بالفائدة 

عىل العالقة الزوجية.  
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ويـــــــــــــاي يازمـن  توصـل  تريـد  ويـن 
شـحـــــدي واخضـع  تحلـم  راس  اطخلـك 
النـاي عـىل  اعـزف  مـن  كصبـة  احتـاج  مـا 
بالــــــــــــربدي حتـى  تطلـع  احـزان  بيـة 
سـيف اكـرب  معانـد  جرحـي  بـزود  وافـوت 
ابــدي مـن  وبكيفـي  انتهـي  بكيفـي  وانـي 
بملكــــاي واسـتصغرا  الزمـن  يجرحنـي 
كــــــــدي زغريمـو  واكـول  واسـتخطيه 

صــــورة و حــــدث

الحكومـة   -  1882

الربيطانيـة تقرر رسـمًيا 

احتالل مرص.

أمـري  اغتيـال   -  1914

النمسـاوية  اإلمرباطورية 

املجريـة فرانـس فرديناند 

عىل يـد الرصبـي غافريلو 

وباغتيالـه  برينسـيب، 

تـم إشـعال فتيـل الحرب 

العاملية األوىل.

عـىل  التوقيـع   -  1919

معاهدة فرساي يف فرنسا، 

وتعد هذه املعاهدة النهاية 

الرسـمية للحـرب العاملية 

األوىل.

1922 - سـلطة االنتـداب 

الفرنيس عىل سـوريا تعني 

صبحي بك بركات رئيًسـا 

عليها.

1950 - سـقوط عاصمة 

كوريا الجنوبية سيول بيد 

قوات كوريا الشمالية.

1960 - كوبا تؤمم مصايف 

األمريكية  النفـط  تكريـر 

املوجودة عىل أراضيها.

عـىل  التوقيـع   -  1972

بـني  سـيمال»  «اتفاقيـة 

لتسوية  وباكسـتان  الهند 

مشـكالت الحـرب بينهما 

التي نشبت عام 1971.

عمليـة  وقـوع   -  1981

تفجـري إرهابيـة يف مقـر 

الجمهـوري  الحـزب 

طهـران،  يف  اإلسـالمي 

إيـران، مـا أسـفرت عـن 

مقتل 73 مسؤوالً بالحزب 

الجمهوري اإلسالمي ومن 

بينهـم قـايض القضاة آية 

الله محمد بهشتي.

1991 – تفكيـك منظمـة 

الكومكون السوفيتية.

مايـك  املالكـم   -  1997

أمـام  يخـرس  تايسـون 

إيفانـدر هوليفيلد  غريمه 

وذلـك عندمـا قـام بقضم 

جزء مـن أذنه أثناء سـري 

املباراة.

2004 - الحاكـم املدني يف 

العـراق بول بريمر يسـلم 

مقاليد السـلطة للحكومة 

العراقية املؤقتة قبل املوعد 

املحدد بيومني.

2009 -قـوات الجيـش يف 

هنـدوراس تعتقل الرئيس 

مانويل زياليا بعد محارصة 

القرص الرئايس وتنفيه بعد 

إىل كوستاريكا بسبب  ذلك 

رغبتـه القيـام بالتجديـد 

لنفسه لوالية ثانية.

- منتخـب الربازيـل يفوز 

األمريكـي  املنتخـب  عـىل 

مقابـل  أهـداف  بثالثـة 

هدفـني، ويفـوز ببطولـة 

كأس القـارات املقامـة يف 

جنوب أفريقيا.

هجـوم  وقـوع   -  2016

برتكيـا  أتاتـورك  بمطـار 

راح ضحيتـه 41 شـخًصا 

وإصابة 147 آخرين.

اإلصابـات  عـدد   -  2020

بجائحـة كورونا  املؤكـدة 

يتخّطـى حاجـز العـرشة 

حـول  شـخص  ماليـني 

العالـم، مـن بينهـم أكثر 

مـن 499 ألف حالـة وفاة 

ماليـني  خمسـة  وحـوايل 

و69 ألـف حالـة تماثلـت 

للشفاء.
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أبـــــــراج

ربمـا تالحـظ اليـوم أن هناك شـخصا ما يحـاول أن 
يقـف يف طريقـك ويعطلـك عـن آداء عملك. قـد تحاول 
معالجة األمور واملواقف بطريقـة حكيمة ولكنك بعد فرتة 
لن تسـتطيع التحكـم يف أعصابك بهذه الدرجـة. ال تتخذ أي 

قرارات هذه الفرتة حتى لو كانت بسيطة.

من الصعب جدا اليوم أن تتخذ قرارا بمفردك. كل األمور 
تبدو مشوشـة أمامك وغري واضحة. ال تقلق بسبب تغري 
األوضـاع والظروف، فكلها أمور طارئة. كن حذرا من ظهور 

بعض األشخاص غري املتوقعني يف حياتك اليوم. 
قد يضطرك هؤالء أن تعيد فتح بعض ملفات املايض املؤملة.

ــخصيتك قد يزعج البعض،  التحول الذى يحدث فى ش
حاول أال يفهم احمليطون هذا التحول بطريقة خاطئة حتى 
ــم. العزلة هي احلل  ــن يعتبرونك مهما فى حياته ــر م ال تخس
األمثل لك اليوم، ولكن من األفضل أن تبحث عن أقرب أصدقائك 

وتتحدث معه عن مشاكلك وهمومك.

ستنشـط حياتـك اليـوم وتزدهـر، وربمـا تتفاجأ 
باتصـال أو برحلـة أو بتطـور معـني يف العمل.تنجز 
أعمالـك بحيويـة وخصوصـا يف السـاعات األوىل من هذا 
اليوم.قد تكون هذه الفرتة أكثرها نشـاطا وفعالية نظرا إىل 
كثرة الجهود التي تبذلها.أفضل ما تتميز به حاليا هو القدرة 

عىل التواصل مع اآلخرين بلباقة وذكاء ومهارة.

سـاعد نفسـك وال تعتمد عـىل اآلخريـن خاصة يف 
العمـل. ال تكـن خجـوال. قـد يكـون هـذا الوقت هو 
األنسب للنهوض واسـتغالل املواهب واملهارات الخاصة. 

تعامل مع املشاكل والخالفات بأسلوب حيكم.
 ال تكن ساخطا أو مراوغا. الهروب من املشاكل بالتأكيد ليس 

حال واقعيا.

ال تتخذ قراراتك بشكل عشوائي قبل أن تستشري أشخاصا 
ذوي خربة مروا بتجارب مماثلة. يومك رائع وجيد بال شـك، 
فاليوم تتاح لك العديد من الفرص التي تحسن مستواك املهني. 

من األفضل أن تتعاون مع الزمالء للحصول عىل نتائج أفضل.
 لديك مهارات ممتازة يجب أن تستغلها اليوم يف العمل.

ال تضيـع وقتـك هذا اليـوم، وتـرصف بشـجاعة وقوة. 
تخلص من شعورك الدائم بالخوف والتوتر.

 روحـك املرحـة سـتتيح لك فرصـا عديدة للتعـرف عىل بعض 
األشـخاص. انضـم إىل فريـق العمـل وسـاهم يف إنجـاز بعـض 

املرشوعات.
 ال بأس اليوم من ممارسة بعض األلعاب التي تنشط ذهنك.

ــدة خطوات  ــوم أن تقوم بع ــروري الي ــس بالض لي
ــل يكفيك  ــا بعد، ب ــا فيم ــتندم عليه ــراءات س وإج
ــن حولك.  ــب األمور م ــف وتراق ــوة للخل ــود خط أن تع
ستسطيع التفكير اليوم بهدوء وستصل إلى قرارات جيدة 

في النهاية. كن صديقا مخلصا ودافع عن من حولك.

إنه يوم مختلف عن أي يوم قضيته يف هذا األسبوع، 
فربمـا تتمتـع اليـوم بدعـم مـن جميع األشـخاص 
ومسـاندة ومساعدة من أشـخاص غري متوقعني تماما. 
تتميز اليوم بمزاجك املعتـدل، كما أن عالقاتك باآلخرين عىل 
مـا يرام طـوال اليوم. اسـتمتع بوقتك وقم باألنشـطة التي 

تجعلك تشعر بالسعادة.

إحساسـك باملسـؤولية يـزداد يوما بعد يـوم، ولكن 
تزايد عدد املسـؤوليات وتضاعفها قـد يجعلك مصابا 
بالقلـق واألرق عـىل مـدار اليوم. ابـذل كل جهدك لتحقق 

شيئا من التوازن واالنسجام.
 أنـت بحاجة اليوم إىل إنجـاز أعمالك يف وقت قصري. ال تؤجل 

أي مهمة إىل الغد.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تضطر اليـوم إلجراء بعـض التعديالت املهمة 
والرضوريـة يف قراراتـك وخطواتـك مـن أجـل 
سـهولة التعامل مع فريق العمل.تشعر أنك بحاجة 
إىل تغيـري بعض األفكار واملعتقـدات، ولذلك ربما تبحث 
عـن إجابـات لبعض األسـئلة التـي تطرحهـا اليوم يف 

مجموعة من الكتب أو عرب االنرتنت.

1 .البقية الجافة من حصاد القمح 
- قمـاش داخـيل للثـوب مـن أجل 

ملمس مريح أو لحفظ الحرارة.
2 .هـرب - ملعـان جـذاب - أقراص 
صغـرية أو غريهـا لربـط أطـراف 

الثوب ببعضها.
عـن  الصـوف  - قـص  3 .صحـن 

املاشية.
4 .قطعة صغرية يف ماكنة الخياطة 
تحقيـق  بهـدف  الخيـط  لتلقيـم 

الغرزة.
5 .أداة موسـيقية هوائيـة - لباس 
واسع للرجل (او املرأة) كان منترشا 

يف بالد الشام.
6 .يشء المـع يوضع عـىل املالبس 
تجعلهـا براقـة - يتسـبب يف منـع 

اآلخر عن الحركة.
7 .نظف اليشء من حوافه - صيغة 
وصـف لحالـة الجو يف حالـة املطر 

العادي.
8 .ثوب كامل فضفاض تلبسه املرأة 

أو الرجل - حالفه التوفيق.
9 .جهاز غزل الصوف عند البادية أو 

قرى الفالحني قديما- متشابهان.
10 . امـرأة مـن البادية - ما يوضع 
إضافيـة  مـواد  مـن  الثـوب  عـىل 

لتزيينه.

1 .ثوب يلبسه الرجل و املرأة يف 
املغـرب العربي - غطاء للرأس 

تلبسه املرأة املسلمة.
2 .سقى نفسه - أغلق.

النصـف  يف  يلبـس  رداء   .  3
العلوي من الجسم - طري لييل 

(مبعثرة).
ينتسـب   - .متشـابهان   4
(انتسـاب  وأهلهـا  للبالغـة 

وليست  صفة).
5 .لبـاس للرأس أحمـر اللون 
كان يلبـس قديمـا يف الشـام 
حلـة   - والسـودان  ومـرص 

موحدة.
او  املعنـى  عـىل  للداللـة   .6

االسرتسال - ذو كرم.
7. زخرفة كالحناء عىل الجسم 
- الشخص الذي يرسم الوشم

8. معطف طويل للشتاء.
9 . حـذف ورمـى ووضـع يف 
مـكان غـري مكانـه - حركـة 

أجنحة الطري.
10 . عـدد مـن القطـب عـىل 

القماش - تلبس عىل الرأس.
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وزع األرقـام من ١ اىل ٩ داخل كل مربع من املربعات التسـعة الصغرية، 
ثـم أكمل توزيـع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

Ï◊ÎÜÏé

كان هنـاك عـرب يسـكنون الصحراء 
طلبـاً للمرعـى ملواشـيهم، ومـن عادة 
العرب التنقل من مكان إىل مكان حسب 
مـا يوجد العشـب والكأل واملـاء، وكان 
من بني هؤالء العـرب رجل له أم كبرية 
يف السن وهو وحيدها، وهذه األم تفقد 
ذاكرتهـا يف أغلـب األوقات نظـرا لكرب 
سـنها، فكانت تهذي بولدها فال تريده 
يفارقها، وكان تخريفها يضايق ولدها 
منهـا ومـن ترصفهـا معه ، وسـيقلل 
مـن قدره عند قومـه ! هكذا كان نظره 

القارص .
ويف أحـد األيـام أراد عربـه ان يرحلـوا 

ملكان آخر .
فقـال لزوجتـه: إذا ذهبنا غـداً ، اتركي 
أمي بمكانها واتركي عندها زادا وماءا 
حتى يأتي مـن يأخذها ويخلصنا منها 

أو تموت !!
فقالـت زوجتـه : أبـرش سـوف أنفـذ 

أوامرك .
شـد العـرب من الغـد ومـن بينهم هذا 

الرجل ..

تركت الزوجة ام زوجهـا بمكانها كما 
أراد زوجهـا ، ولكنها فعلت أمرا عجبا ، 
لقد تركت ولدهما معها مع الزاد واملاء، 
(وكان لهمـا طفل يف السـنة األوىل من 
عمـره وهو بكرهمـا وكان والده يحبه 
حبا عظيما ، فإذا اسرتاح يف الشق طلبه 

من زوجته ليالعبه ويداعبه ) .
سـار العرب ويف منتصف النهـار نزلوا 
لـألكل  مواشـيهم  وترتـاح  يرتاحـون 
والرعي ، حيث إنهم من طلوع الشمس 

وهم يسريون .

جلس كل مع ارسته ومواشـيه ، فطلب 
هـذا الرجل ابنه كالعادة ليتسـىل معه. 
فقالـت زوجتـه : تركتـه مـع امـك ، 

النريده.
قال : ماذا ؟ وهو يصيح بها !

قالـت : ألنه سـوف يرميـك بالصحراء 
كما رميت امك .

فنزلـت هذه الكلمة عليـه كالصاعقة ، 
فلم يرد عىل زوجتـه بكلمة واحدة آلنه 

رأى أنه أخطأ فيما فعل مع امه .
أرسج فرسـه وعـاد ملكانهـم مرسعـا 

عساه يدرك ولده وأمه قبل أن تفرتسهما 
السباع ، ألن من عادة السباع والوحوش 
الكارسة إذا شـدت العربان عن منازلها 
تخلفهم يف أمكنتهم فتجد بقايا أطعمة 

وجيف مواش نافقة فتأكلها .
وصل الرجل اىل املـكان وإذا أمه ضامة 
ولده اىل صدرها مخرجة راسه للتنفس 
، وحولها الذئاب تدور تريد الولد لتأكله 
، واألم ترميهـا بالحجارة ، وتقول لها : 

ابتعدي هذا ولد فالن .
وعندمـا رأى الرجل مـا يجري ألمه مع 

الذئـاب قتل عددا منها وهـرب الباقي، 
حمل أمـه وولده بعدما قبـل رأس امه 
عدة قبالت وهـو يبكي ندما عىل فعلته 
، وعـاد بها اىل قومه ، فصار من بعدها 

بارا بأمه ال تفارق عينه عينها .
وصار اذا شدت العرب ملكان آخر يكون 
اول ما يحمـل عىل الجمل امه ويسـري 
خلفها عىل فرسـه كما زاد غالء زوجته 
عنـده لفعلتهـا الذَّكيَّـة، والَّتـي علمته 
درًسا لن ينسـاه أبًدا.. اللهم ارزقنا الرب 

بوالدينا.

ــم والود  ــوم، فالتفاه ــريك الي ــاول أن تتقرب من الش ح
ــتقرة خالية من أي  ــيجعل حياتكما هانئة مس بينكما س

مشاكل.
ــك املتعمد  ــة إذا واصلت إهمال ــة حرج ــى مرحل ــت مقبل عل أن
ــاطك  لوضعك الصحي احلرج هذه الفترة. احرص على جتديد نش

وانطلق في رحلة بحرية أو برية للترفيه واملتعة.



رسالة  الخشاب،  سمية  املرصية،  الفنانة  كتبت 
غامضة عرب حسابها الخاص عىل موقع التواصل 
حول  املتابعني  خاللها  من  حرّيت  االجتماعي، 
عن  سمية  كلمات  تقصده.وجاءت  ما  حقيقة 
األصدقاء املزيفني، فقالت: «الصحاب اليل بيتعاملوا 
كويس وعادي مع حد مزعلكم بيبقوا صحاب مش 
املتابعني،  فضول  الرسالة  هذه  وأثارت  حقيقيني». 
إذ أن سمية ُتعرف بأنها صديقة جيدة للجميع، وال 
يوجد أزمات بينها وبني أحد، وهذا وفق ما علّق به 
املتابعني.ُيذكر أن سمية الخشاب هاجمت التعليقات 
وكتبت  املنصورة،  طالبة  مقتل  قضية  عىل  السلبية 
أنا شايفاه ده، دول املفروض  :»أنا مش مصّدقة اليل 
«دول  وأضافت:  بعض».  يف  وياكلوا  سجن  يف  يتحطوا 
السجن،  مكانهم  دول  برشي،  مجتمع  يف  يبقوا  مينفعش 
دول لو بقوا آباء هيطلعولنا جيل وحوش مش بني آدمني، 

وهما مش أقل من املجرم اليل ارتكب الجريمة».

أكد الخطاط، حيدر ربيع، أن العراق أصل الخط 
العراقيني  الخطاطني  أن  اىل  مشرياً  العربي، 
يحتلون الصدارة عاملياً. وقال ربيع، لوكالة األنباء 
والزخرفة  العربي  «الخط  إن  (واع):  العراقية 
جمايل  هما  نوعني  بني  يتوزعان  اإلسالمية 
وخدمي»، مؤكداً أن «الخط الفني يظهر بوضوح 
واملسابقات،  واملشاركات  الخطية  التكوينات  يف 
أما الخط الخدمي أو الوظيفي فيظهر يف القراءة 
يصبح  «لكي  وأضاف:  التجارية».  واإلعالنات 
أوالً،  باملوهبة  يتمتع  أن  يجب  خطاطاً  اإلنسان 
وأن يصقل تجربته بدورة ودراسة أكاديمية، وأن 
وق ألنه يخترص مسافات يف التعلم  املوهوب يتفَّ
الفنون  أن «كلية  ولديه استعداد فطري»، مبيناً 
مهمان  رافدان  هما  الفنون  ومعهد  الجميلة 
وتربويون  أساتذة  ويوجد  والزخرفة،  للخط 
يف  كان  «العراق  أن  إىل  الخط.»وأشار  مجال  يف 
املقدمة عاملياً، وأن الخطاط العراقي مازال يحتل 
موقع الصدارة يف الخط «. مؤكداً أن «العراق هو 

أصل الخط».
قصبة  يصادر  لم  «الكومبيوتر  أن  وتابع 
أن  رغم  مساعد،  عامل  هو  بل  الخطاط، 
الخط،  يف  الحاسبة  عىل  يعتمد  من  هناك 
لكن قصبة الخطاط هي األصل»، مبيناً أن 
«التطور يف جماليات الخط ال حدود له من 

ألن  جديدة،  فنية  مدارس  استحداث  دون 
العهد  منذ  املتوارثة  الخط  وأنواع  املدارس 
لها،  اإلضافة  يمكن  وال  جامعة  العبايس 
ولكن يمكن التطوير فيها، إذ تظهر حروف 
طباعية جديدة لغرض التنضيد أو ما شابه، 

فالخط  والقواعد  األصول  ناحية  من  لكن 
م  أخذ مساره الثابت واملسابقات التي ُتنظَّ

تعزز ثباته».
ولفت ربيع إىل أن «الحداثة هي أن يضع الخطاط 

بصمًة، يتأثر بها جيل كامل».

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
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داخل مسـتودع يف واليه نيو ساوث 
ويلـز، سـيتم قريًبا تخزيـن املوتى، 
بالنيرتوجني  مـن خـالل تغليفهـم 
السـائل عند درجات حـرارة قريبة 
مـن – 200 درجـة مئويـة يف غرفة 
فوالذيـة، مقابـل 150 ألـف دوالر،  
بانتظار قدرة تطور العلم عىل إعادة 
األشـخاص إىل الحياة.وتأمل رشكة 
أسـرتالية عىل قدرة العلم مستقبال 
عـىل إعـادة األشـخاص إىل الحياة، 
وحجـزت 40 مكانـا حاليـا، أصبح 

معظمها محجوز ملؤسسيها.
يف سياق اخر، طورت رشكة أمازون 
برنامجـا يمكنه تعلـم تقليد صوت 
الشـخص يف أقل من دقيقة واحدة، 
عـىل الرغم مـن أن الرشكـة عمالق 
التكنولوجيـا أثارت أيضـا انتقادات 
لقيام الرشكة بتقديم الربنامج عىل 
إنه وسـيلة لتقليد أصـوات األقارب 
الربنامج  الرشكة  املتوفني.وعرضت 
خـالل حدث عـرب فيديو للمسـاعد 
الصوتـى ”أليكسـا“ يقـرأ قصـة ” 

ساحر أوز“ لصبي صغري باستخدام 
صوت جدته. وأشار روهيت براساد، 
رئيس أبحـاث أليكسـا، عند عرض 
الفيديـو إىل حقيقـة أن العديـد من 
األشـخاص فقـدوا أحباءهـم أثناء 
جائحة كورونـا وفقا لتقرير البيان 

االماراتية.
وقال عىل خشـبة املرسح يف مؤتمر 
الس  ىف  مـارس“  ري:  ”أمـازون 
فيجـاس: ”بينمـا ال يمكـن للذكاء 
االصطناعـى أن يمحو ألـم الفقدان 
هـذا، إال أنـه بالتأكيـد يمكنه جعل 
براسـاد  تدوم“.وشـدد  ذكرياتهـم 
الحقـا أن الجـدة يف العـرض كانت 
الحيـاة خـالل  قيـد  تـزال عـىل  ال 
مقابلـة مع موقع ”تك كرانش“عرب 

االنرتنت.
وحقيقة أن الربنامـج يمكنه تقليد 
الصوت باسـتخدام مقدار قليل من 
البيانـات- يف أقـل مـن دقيقـة من 
الـكالم- هو االخـرتاق التكنولوجي 

الذي تروج له أمازون.

مجموعة  إطالق  أبل  رشكة  تعتزم 
بني  ما  الجديدة  األجهزة  من  كبرية 
املقبل  العام  وبداية  الحايل  الخريف 
 The موقع  نقله  لتقرير  وفقاً   ،٢٠٢٣
Verge عن وكالة بلومبريغ اإلخبارية.

الجديدة  املنتجات  مجموعة  وتشمل 
ومجموعة   ،١٤ آيفون  هواتف  أربعة 
آيباد،  الجديدة  اللوحية  الحواسب  من 
وثالث ساعات، وعدة أجهزة ماك تعمل 
وسماعات   ،Mو٣  M٢ بمعالجات 
جهاز  وكذلك  جديدة   AirPods Pro
أبل محسن  تلفاز  HomePod وموديل 

املواصفات.
وعىل الرغم من إعالن أبل عن جهازين 
الرائد  بمعالجها  يعمالن  جديدين  ماك 
M٢ يف مؤتمر املطورين العاملي يف وقت 
سابق من الشهر الجاري، توقع مارك 
غريمان، صحفي شبكة بلومبيريغ، أن 
يظهر هذا املعالج وإصدارات أخرى منه 
يف عدة أجهزة أخرى، تشمل ماك ميني 
 M٢ بمعالج  ميني  وماك   M٢ بمعالج 
Pro، وماك بوك برو بحجمني ١٤ و١٦ 
بوصة ويعمالن بمعالجات Pro M٢ و

Max M٢، وكذلك ماك برو بمعالجات 
Ultra M٢ وExtreme M٢، ونظارات 
الواقع املعزز / االفرتايض التي تنترش 
عنها الشائعات والترسيبات منذ فرتة 
تعمل  أبل  أن  غريمان  طويلة.وأضاف 
والتي   M٣ معالجات  تطوير  عىل 

يف  تظهر  أن  يرجح 
بوك  ماك  البتوب 

بحجمني  اير 
و١٥   ١٣

صة  بو
م  لعا ا
. ملقبل ا

تشري  و
ء  نبا أل ا

غريمان  وفق 
برو  هاتَفي  أن  إىل 

سيحصالن  ماكس  وبرو 
وكذلك   A١٦ الجديد  املعالج  عىل 

أما  التشغيل،  دائمة  الشاشة  خاصية 
بمعالج  سيعمالن  اآلخران  الهاتفان 
آيفون  سلسلة  يشغل  الذي   A١٥
الحواسب  يخص  الحالية.وفيما   ١٣
أن  إىل  التقرير  أشار  «آيباد»،  اللوحية 
برو  آيباد  من  موديلني  ستطلق  أبل 
وقت  يف  بوصة  و١٢٫٩   ١١ بحجَمي 
إىل  باإلضافة  الجاري،  العام  من  الحق 
آيباد أكرب حجماً ما بني ١٤ و١٥ بوصة 
قادم يف العام املقبل أو بعد عامني.أما 
بالنسبة للساعات الذكية، فمن املتوقع 
 Watch هي  ساعات  ثالث  نرى  أن 
Series ٨، وساعة SE جديدة، وساعة 
أخرى متينة تتحمل الصدمات موجهة 
الرياضات  يمارسون  الذي  لألشخاص 

الخطرية.

يف الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة يف مياه الرشب بسبب التغريات املناخية، 
يتمكن من  ابتكار جهاز  الرتيكي من  إيهاب  الشاب  التونيس  املخرتع  استطاع 
خالله من تحويل الرطوبة املتواجدة يف الهواء إىل مياه صالحة للرشب.ويطمح 
إن  وقال  شخص  مليون  لنحو  املياه  لتوفري  الجهاز  عىل  االعتماد  يف  الرتيكي 
الجهاز الجديد يمكنه من إنتاج ما بني ٢٠ إىل ٣٠ لرتا من مياه الرشب يومياً، 
الشمسية بصورة  الطاقة  استخدام خاليا  تعتمد عىل  آلية عمله  أن  إىل  مشرياً 
طاقة  مصادر  وجود  عن  النظر  بغض  مكان  أي  يف  لالستخدام  تجعله صالحاً 
تقليدية من عدمه، واوضح أن الجهاز صالح لجميع األجواء املناخية وخاصة 
يف منطقتي الرشق األوسط وشمال أفريقيا.ويعتمد الجهاز عىل تقنيات الذكاء 
االصطناعي تمكنه من اتباع أساليب تحاكي ما يحدث يف الطبيعة الستخالص 
املياه من الهواء،وال يقترص االمر عىل ذلك وإنما يشمل تنقية املاء من البكترييا 
عىل  الجهاز  عمل  طريقة  اإلنسان.وتعتمد  لصحة  الالزمة  باألمالح  وتشبيعها 
تجميعها  يتم  التي  املاء  قطرات  إلنتاج  باردة  غرفة  إىل  ونقله  الهواء  تصفية 

وتنقيتها من البكترييا قبل أن يتم إضافة األمالح املعدنية لها.
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يف مثِل هذا اليوم قبل ١٨ عاما،  سلّم الحاكم املدني يف العراق «بول بريمر» يسء 
الصيت، مقاليَد السلطة للحكومة العراقّية املؤقتة قبل املوعد املحدد بيومني، 

وقد تزامَن نقل السلطة مع عملياٍت مسلحٍة يف عدة مناطق بالعراق.
املدنية  لإلدارة  رئيساً  بوش،  جورج  األمريكي،  الرئيس  عّينه  بريمر..   بول 
لإلرشاف عىل إعادِة إعمار العراق يف ٦ أيار/ مايو ٢٠٠٣ ، بعد الدماِر والخراب 
الذي تعرَض له جرّاء الحروب والعقوبات والحصار، بدالً من الجنرال املتقاعد، 

جاي غارنر، الذي توىل املهمَة ملدة شهر واحد.
أيار/ مايو ٢٠٠٣ ليعمل مرشفاً عىل شؤوِن  وصَل بريمر إىل بغداد يوم ١٢ 
العراق بوصفه املبعوث الشخّيص للرئيس جورج بوش االبن، بمساعدِة عدٍد 

من السفراء والجنراالت األمريكيني.
السابق،  العراقي  الجيش  بحل  قراراً  بريمر  أصدَر  قليلٍة  بأياٍم  وبعد وصوله 
وجميع املؤسسات ذات الصلة باألمِن الوطني، وكل التشكيالت العسكرّية، 
وإلغاء قانون الخدمة اإللزامية «خدمة العلم»، والذي عّده العراقيون قراراً 
جائراً بحق الجيش العراقي الذي يتمتع بتأريٍخ مرشٍف منذ تأسيسه، وهذا 
القراُر كان بمثابِة الضوء األخرض إلشعال الفتن وإحالل الفوىض التي سعى 
العراقي،  الجيش  إىل  املنتسبني  جميع  خدماَت  أنهى  القراُر  االحتالل،  إليها 

واإلعالن عن إنشاء جيٍش عراقي جديد.
شهدت حقبُة الحاكم «بول بريمر» للعراق، والتي دامت أكثر من عام، والتي 
انتهت فعليا بالعراق يف ٢٨ حزيران/ يونيو ٢٠٠٤، سلسلَة تحوالت مصريّية 
غري مجديٍة للعراقيني، تركت آثارها الواضحة عىل حارض البالد ومستقبله. 

أصدَر بريمر عرشاَت القرارات والقوانني املثرية للجدل منذ توليه الحكم، والتي 
ال يزال بعضها سارياً.. فقد أقّر عام ٢٠٠٧ أمام جلسِة مساءلة بالكونغرس 
بأنه «ارتكب أخطاء»، مضيفا أن الزمن لو عاَد به إىل الوراء لكان عالج عدَة 

قضايا بطريقة مغايرة.
والتشتت  الدمار  أن حل  بعد  االعرتاِف  العراقيون من هذا  ماذا جنى  أقول.. 
هذا  بحق  العراق  حكمت  التي  املتعاقبة  الحكومات  فعلت  وماذا  ؟  البالد  يف 

االعرتاف ؟
إدارة  أكَد إساءَة  اإلدارة األمريكية عام ٢٠٠٥ كان قد  أعّدته  أن تقريراً  كما 
األموال يف العراق، واختفاء نحو تسعة مليارات دوالر كانت مخصصًة إلعادة 
اإلعمار، وهذا املبلغ كان حينها كبرياً جداً، إال أن التقرير لم يتحدث عما إذا 

كان بريمر مسؤوالً عن ذلك شخصيا أم ال.
وهنا «زاد الطني ِبلَّة» كما يقال باملثل الشعبي، فإضافة اىل الفوىض والجرائم 

التي خلفها االحتالل، ترسق أموال البلد ولم يحدد َمن السارق.
الحكومة العراقّية املؤقتة تسلمت رسمياً يف خطوٍة مفاجئٍة (٢٨ حزيران/ 
يونيو٢٠٠٤) السلطَة من قوات االحتالل األمريكي، وذلك قبل املوعد املحدد 
بيومني، وأدت اليمنَي الدستورية بعد ساعاٍت من ذلك يف حفٍل دعا فيه الرئيُس 

العراقّي األسبق غازي الياور إىل وحدِة الصف العراقي.
الياور  غازي  والرئيس  كبار  عراقيني  مسؤولني  بحضور  السلطة  نقُل  وتم 
ورئيس الحكومة املؤقتة إياد عالوي، الذي تسلَم وثيقًة تنهي رسمياً االحتالل 

من الحاكم األمريكي بول بريمر.
الحكومة  تنصيِب  قبل  التسليم  مراسم  انتهاء  فور  العراق  بريمر  وغادَر 
التحالف»،  وقوات  االنتقالّية  الحكومة  «مقر  املؤتمرات  قرص  يف  العراقّية 
وتخليه عن مقاليد السلطة بعد أن كان الحاكَم الفعيل للعراق خالل أكثر من 

عاٍم، اتخذ خالله جملَة قرارات أثارت جدالً واسعاً يف األوساط العراقّية. 
جون  العراق،  يف  الجديد  األمريكي  السفري  وصول  أعلن  الحٍق،  وقٍت  ويف 
نيغروبونتي، يف خطوٍة عّدتها واشنطن تدشيناً الستئناف عالقاتها مع العراق 

بعد قطعها عام ١٩٩١.
القوات  أن  الرئيس األمريكي، جورج بوش،  أكَد  السلطة،  ويف مقابِل تسليم 
حيث  هذا،  حدث  وفعالً  مطلوباً،  ذلك  دام  ما  العراق  يف  ستبقى  األمريكية 
وأمريكا  العراق  توقيع  رغم  العراق  يف  متواجدًة  األمريكية  القواُت  زالت  ما 
اتفاقيًة عىل انسحاِب جميع القوات األمريكية بتاريخ ال يتعدى ٣١ كانون 
األول/ ديسمرب ٢٠١١، وتحُل محلها القوات العراقّية، تبعها الحقاً تصويت 
الربملان العراقّي يف الخامس من كانون الثاني ٢٠٢٠ عىل قرار تضمن ُمطالبَة 
األرايض  عىل  أجنبيٍة  قواٍت  أي  تواجد  إنهاِء  عىل  بالعمِل  العراقّية  الحكومة 
العراقّية، ومنعها من استخدام األرايض واملياه واألجواء العراقّية ألي سبٍب 

كان.
ورغم  ما،  نوعاً  سياسياً  مستقٍر  غري  العراُق  زال  ما  عاما   ١٩ منذ   : اقول 
ميض أكثر من ثمانيِة أشهر عىل إجراِء االنتخابات الربملانّية ولغاية اآلن لم 
مبادراٍت  عدِة  الحكومة، يف ضوء طرح  ولم تشكْل  للجمهورية  رئيٌس  يسَم 

وانسحاب الكتلة الصدرّية من الربملان.
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املسابقة  يف  العرب  جمال  ملكة  الزيني  رضوى  املرصية  تّوجت 
يف  أقيمت  والتي   ،٢٠٢٢  Miss World Next Top Model العاملية 

لبنان األسبوع املايض.
مهما  العاملية  واملهرجانات  والفّن  الجمال  بلد  سيبقى  الذي  لبنان 

عصفت به األحوال.
جرى التتويج يف حفل ضخم قّدمه السيد إييل نحاس عىل املرسح، 
تتمنى  الكواليس،  ويف  االروقة  داخل  تتجّول  امللكات  كانت  حيث 
اهل  جمعت  مميزة  سهرة  امللكة.  هي  تكون  ان  منهن  واحدة  كل 
الصحافة و االعالم و لجنة تحكيم استطاعت ان تختار االفضل و 

االجمل يف سهرة استثنائية.

للنجمة  القانوني  الفريق  قدم 
أمرب هريد استئنافا عىل الحكم 
دعوى  يف  بحقها  صدر  الذي 
قد  كان  التي  «التشهري»، 
عىل  ديب  جوني  النجم  رفعها 
الفرق  هريد.واجتمعت  طليقته 
ديب  وجوني  لهريد  القانونية 
فريفاكس  محكمة  قاعة  يف 
القايض  مع  فريجينيا  بوالية 
من  وبدال  أزكاريت،  بيني 
عىل  األخرية  اللمسات  وضع 
سعت  الطرفني،  بني  تسوية 
هريد،  لـ  الرئيسية  املحامية 
تحديد  إىل  بريدهوفت  إيلني 
أجل  من  واملزيد  إحاطة  جدول 
ملوكلتها. املقرتح  االستئناف 
وأخربت القاضية بيني أزكاريت 
املحامية  فريجينا  محكمة  يف 
أرادت  إذا  أنها  إيلني بريدهوفت 
من  الصادر  الحكم  استئناف 
من  املكونة  املحلفني  هيئة 
فسيتعني  أشخاص،  سبعة 

إىل  طلبات  تقديم  املحامي  عىل 
أزكاريت  أبلغ  كما  املحكمة، 
أن  هريد  لـ  القانوني  الفريق 
بقيمة  كفالة  تقديم  عليها 
٨٫٣٥ مليون دوالر مع ٦ النسبة 
املئوية للفائدة السنوية عىل أي 
رسميا. قدما  للميض  استئناف 
بريدهوفت  إيلني  وأوضحت 
الحكم،  ستستأنف  هريد  أن 
لديب،  املال  دفع  تستطيع  وال 
حق  صاحبة  أنها  وأضافت 
هيئة  أبدا.وكانت  تستسلم  ولن 
من  كال  أن  وجدت  املحلفني 
آمرب هريد وديب مسؤوالن عن 
التشهري يف دعاوى قضائية ضد 
بعضهما البعض، ومنحت ديب 
كتعويضات  دوالر  ماليني   ١٠
كتعويضات  دوالر  ماليني  و٥ 
آمرب  الهيئة  ومنحت  عقابية. 
كتعويض  دوالر  مليوني  هريد 
دفع  وعدم  األرضار  عن 

تعويضات عقابية.

نجمة  أتاغول  نسليهان  أنهت 
فيلمها  تصوير  السفري»  «ابنة 
السينمائي الجديد «آه بيليندا» 
األوىل  للمرة  به  تشارك  الذي 
نتفليكس  منصة  شاشة  عىل 
العاملية بعد العديد من املشاريع 

الفنية املؤجلة بينهما.
اإللكرتونية  املواقع  أحد  وذكر 
«آه  فيلم  قصة  أن  الرتكية 
حول  أحداثها  تدور  بيليندا» 
سيفيالي،  تدعى  شابة  ممثلة 
وتعيش  قوية  شخصية  لديها 
الحياة  وتكره  الحرية  حياة 

بشكل  وبينما األرسية  عام، 
نت  كا

لديها  منزل  ربة  دور  تمثل 
إعالنية  حملة  يف  طفالن 
«بيليندا»،  يدعى  لشامبو 
الخاصة  الربوفات  وخالل 
سيفيالي  فوجئت  باإلعالن 
العمل  وفريق  املرسح  باختفاء 
حقيقة  وكأنه  اإلعالن  لتعيش 
املنزل  ربة  هاندان  اآلن  فهي 
مع  أرسية  حياة  تعيش  التي 
يعد  ولم  والطفلني،  زوجها 
إن  حتى  سيفيالي  يعرف  أحد 
من  تعاني  أنها  تظن  أرستها 
االكتئاب فتبدأ رحلة سيفيالي 
وإثبات  حقيقتها  عن  للبحث 

شخصيتها الحقيقية.
دور  تشاي  رسكان  ويجّسد 
يجسد  بينما  سيفيالي  حبيب 
نجيب ميميل دور زوج هاندان 

باإلعالن.
وكان قادير أوغلو قد قام 
نسليهان  زوجته  بزيارة 
نهاية  قبل  أيام  قبل 
ونرش  العمل  تصوير 
من  له  خاصة  صوراً 
موقع  داخل 
ير  لتصو ا

تجمعه 
يق  بفر

عمل 
زيتون الفيلم. ناصيف  يكسب  التوايل،  عىل  الرابعة  للمرة 

مرسح  من  مجدداً  الحضور،  كامل  بحفل  الرهان 
مع  الذكريات  أجمل  أحيا  حيث  األثري،  قرطاج 
مجدداً  اآلالف  أشعل  وقد  العزيز.  التونيس  جمهوره 
بحفل يوصف باالستثنائي يف أيقونة املتوسط قرطاج. 
مواقع  عرب  الجماهريية  ناصيف  قاعدة  وهتفت 

التواصل االجتماعي كم كانت الحماسة مشتعلًة بكّل 
أغاني ناصيف حيث رقص الجمهور وغّنى مع ملكه. 
هكذا كان التفاعل عىل مرسح قرطاج، فوق الطبيعة.

والالفت أن ناصيف قد خصص خالل الحفل مفاجأة، 
أغنية جديدة حرصياً مع جمهوره. وقد غنى  بأداء 
أغنيتني تونسيتني مرفقاً بآلة املزود، األوىل «يا مرحبا 

بوالد سيدي» والثانية «أصل الزين يف العينني» اللتان 
يضفي  ناصيف.  مع  الجمهور  تفاعل  من  زادتا 
لجمهوره  فيقّدم  التجدد،  من  قالباً  زيتون  ناصيف 
االفضل وكّل مّرة بفكرة أو مفاجأة، كما يفّكر بطرح 
من  سلسلة  خالل  الجمهور  مع  الجديدة  االغاني 

حفالته حول العالم. 
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هجوماً  روجينا،  الفنانة،  تلقت 
عن  إعالنها  بعد  قاسياً 
«ستهم»  الجديد  مسلسلها 
تعلن  أن  اختارت  والذي 
الكعبة.  أمام  من  عنه 
عىل  روجينا  وردت 
االنتقادات، خالل  هذه 
 et» مع  لها  مقابلة 
بالعربي»، وقالت إنها لم 
ملسلسلها  الرتويج  تقصد 
الجديد « ستهم» كما اعتقد 
البعض، ولكن فضلت أن تشكر 
الكعبة، بعد  أمام  الله عز وجل من 
اختيار عمل جديد ومميز من  أن وفقها يف 
النجاح  عىل  أيضاً  لله  الشكر  توجيه  جانب  إىل  نظرها  وجهة 
الكبري الذي حققه مسلسل» انحراف» والذي خاضت به املوسم 
روجينا  واختتمت  العام.  لهذا  املنقيض  الرمضاني  الدرامي 
حديثها بتوجيه رسالة لكل من وجهوا لها سهام النقد..قائلة: 

«لكم نيتكم وأنا ليا نيتي».
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