
بغداد/ الزوراء:
بحـث رئيـس مجلـس القضـاء األعـىل 
القايض فائق زيدان ووزير العدل سـاالر 
عبـد السـتار، أمـس الثالثـاء، معالجة 
إشـكالية اشـغال العقارات املشـرتكة، 
فيمـا اكـد مجلـس القضـاء االعـىل ان 
العـدول عن قرار سـابق سـياق معتمد 
دولياً.وذكر بيان ملجلـس القضاء تلقته 
”الـزوراء“: أن ”رئيـس مجلس القضاء 

األعىل القايض فائق زيدان استقبل وزير 
العـدل سـاالر عبد السـتار“، الفتا اىل أن 
”الجانبني بحثا معالجة إشكالية اشغال 
العقارات املشرتكة بني املحاكم والدوائر 
التابعـة إىل وزارة العدل“.من جهته، أكد 
مجلس القضـاء األعىل، امـس الثالثاء، 
العـدول عن قرار سـابق سـياق معتمد 

دولياً.

الزوراء/ حسني فالح:
أعلنِت املفوضية العليا املسـتقلة 
وحـدات  افتتـاح  لالنتخابـات، 
خاصة لتسـجيل الناخبني خارج 
يف  مشـاركتهم  لضمـان  البـالد 
وفيمـا  املقبلـة،  االنتخابـات 
اكـدت العمـل عىل تطويـر نظام 
اىل  البايومرتي، اشارت  التسجيل 
انه ال يحـق ألي مواطـن عراقي 
تخـّىل عـن الجنسـية العراقيـة 
التصويـت يف االنتخابات املقبلة.

وقالـت الناطـق االعالمي باسـم 
املفوضية جمانة الغالي يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان اعضاء مجلس 
العليـا  باملفوضيـة  املفوضـني 
املسـتقلة لالنتخابات وافقوا عىل 
طلب اجتمـاع العمليات الخاص 
باملوظفـني املختصني يف الجوانب 
واالداريـة،  والقانونيـة  الفنيـة 
املتعلّق بإنشـاء بعـض الوحدات 

الخاصـة بالتسـجيل البايومرتي 
للناخبـني خـارج العـراق، وذلك 
لغرض مشاركتهم يف االنتخابات 
املقبـل، مبينـة ان هـذه الخطوة 
جاءت، بعد عدم امكانية املواطنني 
العراقيني يف الخارج من املشاركة 
بانتخابـات عـام 2021، بسـبب 
عدة مشـاكل تعلّقت باإلجراءات 
املتبعة للحّد من انتشـار فريوس 
كورونا.واضافت، انه بعد انشـاء 
بالخـارج،  التسـجيل  وحـدات 
سيجري العمل عىل آلية التسجيل 
ملعرفـة  للناخبـني  اإللكرتونـي 
عددهـم، مؤكدة انـه ال يحق ألي 
مواطـن عراقي يف الخـارج تخّىل 
عن الجنسـية العراقية التصويت 
بينمـا  املقبلـة،  االنتخابـات  يف 
سـيحق للناخب عراقي الجنسية 

كامل االهلية التصويت.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـْت وزارة الصحـة، امـس الثالثـاء، 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 
املسـتجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 
2212 اصابـة جديـدة و4 حـاالت وفاة 
وشـفاء 594 حالة، اشـارت اىل تسجيل 
اصابتـني جديدتـني بالحمـى النزفيـة.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان عـدد الفحوصـات املختربيـة ليـوم 
امس: 10594، ليصبح عدد الفحوصات 
تـم  انـه  مبينـة   ،18752988 الكليـة: 
تسـجيل 2212 اصابة جديدة و4 حاالت 

وفاة وشفاء 594 حالة.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
طالبْت روزماري ديكارلو، وكيلة األمني 
العام لألمم املتحدة للشؤون السياسية، 
الفصائل املتحاربة يف ليبيا باالتفاق عىل 
إجـراءات تحكم االنتقـال إىل االنتخابات 
خـالل محادثات جنيف املقـررة يف وقت 
الحـق هذا األسـبوع. وأعربـت ديكارلو 
عـن أملهـا يف أن يـؤدي ذلـك إىل إجـراء 
االنتخابات التي طال انتظارها ”يف أقرب 
وقـت ممكن“.وأبلغـت ديكارلو مجلس 

األمن الدويل أنه خالل محادثات القاهرة 
يف الفـرتة مـن 12 إىل 20 يونيـو، توصل 
الخصمان إىل إجماع واسـع حول معظم 
املـواد املثـرية للجـدل يف دسـتور 2017 
املقـرتح، والـذي وصفتـه بأنـه ”جدير 
الغنية  الدولـة  ليبيـا،  بالثناء“.ودمـرت 
بالنفط، بسـبب الرصاع الذي جاء عقب 
إطاحـة انتفاضة - دعمها حلف الناتو- 

بالديكتاتور معمر القذايف عام 2011. 

اربيل/ متابعة الزوراء:
عاشـْت جامعـة صـالح الديـن بمدينة 
أربيل عاصمة إقليم كردسـتان العراق، 
امـس الثالثـاء، صدمـة مروعـة، راح 
ضحيهـا عميد الكلية.فقـد أقدم طالب 
سـابق عـىل اقتحـام مدخـل الجامعة 
ليطلـق الرصاص نحـو عميـد الكلية، 
كاوان إسماعيل، فريديه قتيالً، ويصيب 
التفاصيل،  أيضاً.ويف  حارسه الشخيص 

أوضحـت مصـادر أمنيـة يف أربيـل أن 
الطالـب (أ.ع) ارتكـب جريمتـه بعدما 
رفـض عميـد كليـة القانـون يف صالح 
الديـن قبولـه يف الجامعـة، ونقلـه من 
جامعـة سـوران، عقب تقدمـه بطلب 
يف هذا الشـأن عـدة مرات.فما كان من 
الشاب إال أنه راح يهدد كاوان إسماعيل، 
ما دفـع األخري إىل طـرده، ورفع دعوى 
قضائية ضـده.إال أن الجانـي لم يرتدع 

وأفـرغ  الجامعـة  إىل  امـس  فتوجـه 
رصاصـه يف جسـد العميد.وقبـل ذلك، 
توجـه إىل منزل أسـتاذة أخرى تعمل يف 
جامعة سوران، لكنها لم تكن متواجدة 
فـأردى زوجهـا قتيـًال أيضـاً، انتقاماً 
منهـا.يف حـني أوضـح محافـظ أربيل 
أوميد خوشـناو، أن املشـتبه به هاجم 
صباحاً منزل األستاذة، لكنها لم تكن يف 
املنزل، فهم إىل قتل زوجها داخل املنزل. 

ثم توجـه بعدها إىل مجّمع صالح الدين 
وأطلـق 5 رصاصات عـىل عميد الكلية، 
مـا أدى ملقتله بعد نقله إىل مستشـفى 
طـوارئ أربيل.كمـا أوضـح يف مؤتمـر 
صحفـي مشـرتك مـع وزيـر الصحـة 
سـامان الربزنجي ومدير رشطة مدينة 
أربيـل دلري النجار وعدد من املسـؤولني 
املحليـني، أن القضيـة تعـود لسـنوات 
مضـت حيث فصـل الطالـب املتهم من 

كلية القانون يف سوران، لكنه حاول أن 
يعود مرة أخرى، إال أن القوانني لم تكن 
تسـمح بذلك.وأضـاف أن الطالب وجه 
تهديـدات اىل الدكتور كاوان إسـماعيل 
واعتقلتـه الرشطة، لكـن القضاء أفرج 
عنـه الحقـا بكفالة مالية.يشـار إىل أن 
رشطـة كردسـتان تمكنت الحقـاً من 
اعتقال املشتبه به، الفتة إىل أنه استخدم 

”مسدساً لتنفيذ جريمته“.

بغداد/ الزوراء:
أكد زعيـم التيار الصدري السـيد مقتدى 
الصـدر، انه مـن املخجل جـدا ان يرفض 
ما يسـمى برئيـس الجمهوريـة التوقيع 
عىل قانون تجريم التطبيع، فيما أشـارت 
رئاسـة الجمهورية اىل ان موقف الرئيس 
للقضيـة  وداعـم  ثابـت  صالـح  برهـم 
يف  الصـدر  السـيد  الفلسـطينية.وقال 
تغريدة عـىل «تويرت» تابعتـه «الزوراء»: 
انه «من املخجل جداً أن يرفض ما يسمى 
برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع 
عـىل قانـون (تجريم التطبيـع)»، مؤكدا 
انـه «مـن املعيب عـىل الشـعب أن يكون 

رئيسـهم تطبيعياًوغـري وطنـي بل تبعي 
للغـرب أو الرشق».واعلن السـيد الصدر 
براءته أمـام الله وأمام الشـعب العراقي 
عمـا وصفهـا بـ»الجريمـة»، معربا عن 

اسفه لـ»ترشيحه ملنصب الرئاسة سابقاً 
والحقـًا»، يف اشـارة اىل الرئيـس العراقي 
برهم صالح.يف غضون ذلك، أكدت رئاسة 
الجمهوريـة، أن موقـف الرئيـس برهـم 

صالح ثابت وداعم للقضية الفلسطينية. 
وقال الناطق باسـم رئاسـة الجمهورية 
يف بيـان تلقته «الزوراء»: انه «سـبق وأن 
تسـلّمت رئاسـة الجمهوريـة مـرشوع 
قانـون (تجريـم التطبيـع مـع الكيـان 
الصهيونـي) املُرسـل مـن قبـل مجلـس 
النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره 
واملصادقة عليـه ووفق اآلليات القانونية 
والدسـتورية املُتبعـة مـن قبـل رئاسـة 
الجمهوريـة للقوانـني التـي ُتـّرشع من 
قبل مجلـس النواب».وأضاف، «وقد وّجه 
رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعامل 
مع هـذا القانـون بالصيغة املُرسـلة من 

قبـل مجلـس النـواب دون أي مالحظة، 
وُنرش يف جريـدة الوقائع العراقية بتاريخ 
٢٠ حزيـران ٢٠٢٢ ليدخل حيز التنفيذ».
وتابـع، البيان أنه «يف هذا الصدد نؤكد أن 
موقـف رئيس الجمهوريـة برهم صالح، 
كمـا هو معروف، هو موقف ثابت وداعم 
الحقـوق  ونيـل  الفلسـطينية  للقضيـة 
الفلسـطيني  الكاملة للشـعب  املرشوعة 
الكيـان  احتـالل  مـن  وطنـه  وتحريـر 
الصهيوني، وأكد الرئيس صالح ذلك مراراً 
وتكراراً من عـىل املنابر الدولية والوطنية 
ويف اجتماعـات الجمعية العمومية لألمم 

املتحدة».

موسكو/ متابعة الزوراء:
مَع اسـتعار املعارك يف الـرشق األوكراني، 
أكـدت روسـيا أن القتـال سـيتوقف فور 
استسـالم القوات األوكرانيـة، وفيما دعا 
األمني العام لحلف شـمال األطليس، ينس 
سـتولتنربغ الدول األعضـاء كييف تواجه 

وحشـية لم تشـهدها أوروبا منذ الحرب 
العامليـة الثانيـة جـراء الغـزو الـرويس،  
حـذر ديميرتي مدفيديـف، أن أي محاولة 
لالعتداء عىل شـبه جزيرة القرم، السـيما 
من قبـل دولـة يف حلف شـمال األطليس، 
سـيعترب بمثابة إعالن حرب ضـد بالده.

وقال املتحدث باسـم الكرملـني، ديمرتي 
بيسـكوف أن الهجوم الـرويس يف أوكرانيا 
السـلطات  تستسـلم  عندمـا  سـينتهي 
ديمـرتي  األوكرانيني.وأكـد   والجيـش 
بيسـكوف يمكن للجانب األوكراني إنهاء 
النزاع يف غضون يوم واحد، إذا أصدر أوامر 

للوحـدات القوميـة وللجنـود األوكرانيني 
بإلقاء أسلحتهم.كما طالب أيضاً برضورة 
«تنفيذ كل الرشوط التـي وضعتها بالده 
إلنهاء القتال يف يـوم واحد» وفق تعبريه.
تأتي تلك الترصيحات فيما تشهد مناطق 
عدة يف دونباس أعنف املعارك، حيث سجل 

الطرفان خسـائر برشيـة ومادية هائلة، 
السيما يف لوغانسـك، التي شهدت معارك 
رشسة خالل األسابيع املاضية، أفضت إىل 
تقدم الـروس مقابل انسـحابات صغرية 

لألوكرانيني.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار النفط للجلسـة الثالثة عىل التوايل 
امـس الثالثـاء، يف ظـل التوتـرات الجيوسياسـية 
التـي تهـدد املعـروض، والضغـوط املتزايـدة عىل 
إمـدادات النفـط قبيل اجتمـاع ”أوبك بلـس“ هذا 
األسـبوع، علما أن أسـعار النفط ارتفعت نحو 50 
% منذ بداية هذا العام. وقفزت العقود اآلجلة لخام 

برنـت 1.9 دوالر للربميـل، أو 1.7 %، إىل 116.99 
دوالر للربميل بعد زيادة بنسـبة %1.7 يف الجلسـة 
السابقة.وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي 1.8 دوالر للربميل، أو 1.6 %، إىل 111.36 
دوالر للربميل، ليضيف إىل مكاسـب بنسـبة 1.8 % 

حققها يف الجلسة السابقة.

تكساس / متابعة الزوراء:
أعلنِت السـلطات األمريكية العثور عىل 46 جثة 
ملهاجرين يف شـاحنة بوالية تكسـاس، وأضافت 
أنهـا ألقت القبض عىل املشـتبه بهم املتسـببني 
يف وقوع الحادثة.وقالـت قناة ”ABC“ نقال عن 
السـلطات املحليـة إنه تـم نقـل 16 مصابا من 
بينهـم 4 أطفال إىل املستشـفيات لتلقي العالج.
وبحسـب إدارة اإلطفـاء يف سـان أنطونيو، فإن 
الشـاحنة التي تم العثور فيها عىل املهاجرين ال 
تحتوي عىل مياه ولم تكن مجهزة بمكيفات.وتم 

العثور عىل الشـاحنة عىل طريق صغري يؤدي إىل 
الطريق الرسيع، هذا وبدأت السـلطات املختصة 
التحقيق ملعرفة حيثيات الحادث.ويف وقت سابق 
ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ أن السلطات 
األمريكيـة عثـرت عـىل 40 قتيـال و15 جريحا.

كما كشـفت وسـائل إعالم أن تدفـق املهاجرين 
نحـو الواليات املتحدة وصل مـرة أخرى إىل أعىل 
مسـتوياته عىل خلفية الصعوبـات االقتصادية 
يف البلـدان الفقـرية يف املنطقة، والتـي تفاقمت 

بسبب الوباء.

ÚÓ‡‰n€a@lbèy@Û‹«@ÚÌåbÓnfla@…œb‰flÎ@ÚÓ◊˝Ënéa@µ„aÏ”@Û‹«@oÓ‰i@Ô€bæa@÷b–„¸a@pbÓvÓma6éa@Z@@@@@@@@@@@Ä€@á‡´@ãËƒfl
÷aã»€bi@›‡»€a@›ÿÓÁ@¿@7j◊@›‹Ç@ÜÏuÎ@∂a@äbía

الزوراء/مصطفى فليح:
اكَد مستشـار الحكومـة املايل، مظهر 
محمـد صالـح، وجـود خلـل كبري يف 
هيكل العمـل بالعراق ويف حني اشـار 
اىل جملة مـن الحلول املسـتدامة كما 

بـني ان اسـرتاتيجيات االنفـاق املـايل 
بنيت عىل قوانني اسـتهالكية  ومنافع 
امتيازيـة عـىل حسـاب التنمية.وقال 
صالـح يف حديث لـ“الـزوراء“ يف بلدنا 
لدينا مشكلة هي ان البطالة  مستمرة  

يف العرشيـن سـنة االخـرية وهـي لم 
تقل عـن مرتبتـني عرشيتـني بمعنى 
%10 واكثـر وهذا رقم كبري ويفرتض 
ان البطالـة ال تتجـاوز %3 لكن لدينا 
البطالة ما بني 15 % و%20  كمعدالت 

وهذا رقم كبـري“.  واضاف ”نحن امة 
كبرية والسـكان يتنامون فيها سنويا 
وسـوق العمل يضاف لـه  صايف 250 
الـف فرصة عمل سـنوية بـني راغب 
بالعمـل ويف سـوق العمل وقـادر عىل 

العمـل ولكـن ليـس كل واحد يف سـن 
العمـل يعترب عاطـال اال اذا كانت لديه 
الرغبة والقدرة الن الكثري من النسـاء 

ال يعملن“. 
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بغداد/ الزوراء:
امس  االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزارة  أعلنْت 
املضمونني  املتقاعدين  العمال  رواتب  إطالق  الثالثاء، 
يف بغداد واملحافظات لشهر تموز املقبل، فيما أشارت 
دينار  ألف   ١٠٠ تبلغ  عيدية  منحهم  سيتم  أنه  إىل 
العام  املدير  املبارك.وقالت  األضحى  عيد  بمناسبة 
خلود  للعمال  االجتماعي  والضمان  التقاعد  لدائرة 
إن «وزير  «الزوراء»:  تلقته  بيان  الجابري، يف  حريان 
العمل والشؤون االجتماعية وكالًة ساالر عبد الستار 
بغداد  يف  املضمونني  املتقاعدين  العمال  رواتب  أطلق 
واملحافظات لشهر تموز ٢٠٢٢، ومنحهم عيدية تبلغ 

١٠٠ ألف دينار بمناسبة عيد األضحى املبارك».
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بغداد/ الزوراء:
قـرَر مجلـس الـوزراء تشـكيل لجنة 
تتوىل تحويـل االجراء والعقـود وقراء 
املقاييـس لقـرار ٣١٥ وتعيـني االوائل 
وحملة الشـهادات، فيما اقر توصيات 
املجلس الـوزاري للطاقة.وذكر املكتب 
بيـان  يف  الـوزراء  لرئيـس  االعالمـي 
تلقتـه «الـزوراء»: أن رئيـس مجلس 
الـوزراء مصطفـى الكاظمـي، ترأس 
الجلسـة االعتيادية الرابعة والعرشين 
ملجلس الوزراء، تمت خاللها مناقشـة 
وبحـث  البـالد،  يف  العامـة  االوضـاع 
عدد من القضايا االساسـية والسـيما 
واألمنيـة  االقتصاديـة  الجوانـب  يف 
والخدمية. وأشار الكاظمي يف مستهل 
الجلسـة، بحسـب البيان، اىل الظروف 
االستثنائية التي تشكلت بها الحكومة 
الحاليـة، والتحديـات التـي واجهـت 
عملها، وتركيزها عىل الجانب الخدمي 
فيمـا يخـص احتياجـات املواطنـني، 
وآخرهـا كان وضـع الحجر األسـاس 
أللف مدرسـة يف عمـوم العراق ضمن 
مـن  الصينيـة،  العراقيـة  االتفاقيـة 
مجموع ثمانية االف مدرسـة ستشّيد 

عىل ثـالث مراحل.واسـتعرض رئيس 
الرسـمية  زيارتـه  الـوزراء  مجلـس 
الناجحـة اىل كل مـن اململكـة العربية 
اإلسـالمية  والجمهوريـة  السـعودية 
اإليرانية، والتي تخللت مناقشات بشأن 
عدٍد من القضايا املشرتكة فيما يخص 
االقتصـاد والطاقـة واألمـن الغذائي، 
ودور العـراق يف ترطيـب األجـواء من 
أجل اسـتقرار العراق وأمـن املنطقة.

واسـتضاف مجلـس الـوزراء املكلـف 
بإدارة وزارة الصحة، الذي قّدم تقريراً 
مفصالً عن جائحة كورونا حيث تشهد 
البالد موجًة جديدة تسـببت بزيادة يف 
أعداد اإلصابات اليومية.وأشـار اىل أن 
الحـل الناجع يكمن يف التزام املواطنني 
بالتدابـري الوقائيـة، وأخـذ اللقاح من 
املنافذ املعتمدة، وبنّي أن الوزارة هيأت 
جميع كوادرها ومؤسساتها الصحية 
ووّفرت املسـتلزمات الطبيـة الالزمة. 
واشـار البيـان اىل ان مجلـس الوزراء 
ناقـش عدداً مـن امللفـات التي تخص 
عمل وزارة الصحة، بضمنها ما يخص 

تعيني ذوي املهن الطبية والصحية.
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بغداد/ الزوراء:
إعادة  آليات  تدرس  لجنة  تشكيل  عن  الثالثاء،  امس  النيابية،  والدفاع  األمن  لجنة  كشفْت 
املفسوخة عقودهم يف وزارتي الدفاع والداخلية إىل الخدمة.وقال عضو اللجنة يارس اسكندر 
وتوت يف ترصيح صحفي: إن «لجنة شكلت تعمل عىل دراسة آليات من شأنها إعادة املفسوخة 
عقودهم يف الدفاع والداخلية والسنوات املشمولة بقرار العودة»، مبيناً أن «عدد املفسوخة 
ملف  حسم  «قرب  إىل  إعادتهم».وأشار  عىل  العمل  يتم  ألفاً  بـ٣٠  يقدر  الدفاع  يف  عقودهم 
ملحق الفقرة (ج) واملستقيلني املفسوخة عقودهم يف وزارة الداخلية».وكان وزير الداخلية 
لوزارة  األقدم  الوكيل  برئاسة  املستوى  رفيع  وفداً  سابق  وقت  يف  أرسل  الغانمي  عثمان 
الداخلية ومدير املوارد البرشية ومدير الشؤون املالية مدير االتصاالت والنظم املعلوماتية، اىل 
اللجنة املالية الربملانية، ملناقشة اإلجراءات الخاصة بموضوع الفاحصني الذين أكملوا جميع 

إجراءاتهم، وموضوع ملحق الفقرة «ج» واملستقيلني املفسوخة عقودهم. 
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بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  أكد 
الكاظمي، أن الحكومة جاءت يف ظروٍف 
استثنائّية ونجحت يف التغلّب عىل الكثري 
من الصعوبات، فيما تطرق مللفات املياه 
وإيران  للسعودية  وزيارتيه  والطاقة 

خالل جلسة مجلس الوزراء.
وقال الكاظمي يف كلمة له خالل جلسة 
مجلس الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ظروٍف  يف  جاءت  الحكومة  هذه  إن 
يف  تعمل  زالت  وما  وعملت  استثنائّية، 
الرغم من كل  ظروٍف استثنائّية، وعىل 
عىل  التغلّب  يف  نجحت  التحديات  هذه 
لم  التحديات  الصعوبات...  من  الكثري 
منذ  الحكومة  شعار  وكان  سهلة  تكن 

اليوم األول أنها حكومة قول وفعل.
العميل  الجانب  عىل  ركزنا  واضاف: 
باحتياجات املواطنني، نجحنا يف البعض 
منها، فيما يحتاج البعض اآلخر للمزيد 
قبل  انه  مبينا  ملعالجتها،  الوقت  من 
ملرشوع  األساس  الحجر  وضعنا  مدة 
بناء 1000 مدرسة يف عموم محافظات 
ضمن  األوىل  الوجبة  وهي  العراق، 
االتفاقية اإلطارية العراقية - الصينية.

واشار اىل ان  هذه اإلتفاقية حصل عليها 
لغط كبري من قبل بعض األطراف التي 
الحكومة  أن ترّوج لعدم جّدية  حاولت 
يف تطبيق اإلتفاقية أو ال تريد تنفيذها، 
نّفذت  من  هي  الحكومة  ان  مؤكدا 
االتفاقية، وبدأنا بمرشوع ألف مدرسة 
عموم  يف  مدرسة   8000 مجموع  من 

املحافظات، وعىل شكل مراحل. 
أحياناً  نسمع  الشديد  لألسف  وتابع: 
اإلعالم  وسائل  بعض  يف  حمالت 
الهدف  االجتماعي،  التواصل  ومنصات 
الحكومة،  عمل  عزيمة  كرس  منها 
ورّدنا هو الصمت، ال نريد أن ندخل يف 
مناكفات سياسية وذلك من أجل العراق 
والعراقيني، ونرّكز عىل العمل لالنطالق 
مجلس  ان  اىل  الفتا  املستقبل،  صوب 
النواب صّوت عىل قانون الدعم الطارئ 
عىل  العمل  وعلينا  الغذائي،  لألمن 
تنفيذه بكل قّوة من أجل خدمة الناس، 
موازنة،  ليس  القانون  أن  التذكري  وأّود 
استثنائي،  بظرف  نمر  كوننا  جاء  بل 
أعمال  ترصيف  كحكومة  لنا  يحق  وال 
األمن  قانون  إىل  فلجأنا  القوانني،  سن 
الغذائي الذي يتطلب منا أن نعمل بكل 

جدٍّ لتنفيذه ملصلحة العراقيني.

تتعاون  أن  نحتاج  بالقول:  ومىض 
معنا األطراف السياسية جميعاً لتنفيذ 
إىل  حاجتنا  مع  الغذائي،  األمن  قانون 
أن  يجب  والذي  أيضاً،  الرقابي  الدور 
وليس  العامة،  املصلحة  ضمن  يجري 
من أجل الضغط أو ألغراض شخصية، 

أو ضمن أجندات إلضعاف الحكومة.
نهاية  يف  تعمل  الحكومة  ان  اىل  ولفت 
دورتها، وننتظر من األطراف السياسية 
حكومٍة  تشكيل  عىل  قوة  بكل  العمل 
حتى  العراقي،  الشعب  تطلّعات  تمثل 
هذه  ملعالجة  رؤية  تقديم  من  تتمكن 
الحكومة  هذه  ان  موضحا  التحديات، 
باقية يف العمل إىل اللحظة األخرية لحني 
القادمة،  الحكومة  إىل  مهامها  تسليم 
بأهمية  السياسية  النخب  أذّكر  ولهذا 
اإلرساع بتشكيل حكومة تقوم بواجبها، 
للحظة  سنعمل  نفسه  الوقت  ويف 

األخرية عىل متابعة كل التفاصيل.
وتابع: علينا التزامات يجب أن ننفذها 
التحديات  ورغم  بها،  نستمر  وأن 
الداخلية الكثرية فقد نجحنا يف سياسة 
هدفاً  هذا  وكان  الخارجي،  التوازن 
رئيسياً منذ اللحظة األوىل يف العمل عىل 
الجوار والدول  إعادة عالقاتنا مع دول 

الصديقة ومع األشقاء.
وضعنا  لله  الحمد  القول:  يف  وزاد 

وهذا  األوىل،  بالدرجة  العراق  مصلحة 
العراق  مصلحة  من  ينطلق  التوازن 
بهذه  وسنستمر  العراقي  الشعب 
السياسة، ولن نذهب إىل أي محور عىل 
حساب محور آخر، مؤكدا نضع مسافة 
متساوية مع الجميع من أجل أن نجلب 

نعّوض  كي  ودعم،  استثمارات  للعراق 
وإحباٍط  فشٍل  من  باملايض  مّر  ما 
عىل  تداعياتها  تركت  عبثية  وحروب 

الشعب العراقي.
بناء  إعادة  املطلوب  ان  واوضح، 
العراقية  املصلحة  أساس  عالقاتنا عىل 

كل  مع  الظن  حسن  أساس  وعىل 
والعزلة  الخوف  سياسة  أما  الرشكاء، 
وسوء الظن مع اآلخرين فهي ليست يف 
الظن  نحسن  إننا  اىل  مشريا  سياستنا، 
أنفسنا  مع  نتصالح  حتى  بالجميع 
السياسات  من  ونتحرر  اآلخرين،  ومع 

العبثية التي أخذت العراق يف املايض إىل 
تصعيدية  أو  انعزالية  شبه  سياسات 
جزءاً  سيكون  وهذا  الجوار،  دول  مع 

من املايض.
للمملكة  األخرية  زيارته  وحول 
والجمهورية  والسعودية  العربية 
الكاظمي:  قال  اإليرانية،  اإلسالمية 
العربية  للمملكة  الزيارة  كانت 
فيها  ناقشنا  جداً  جيدة  السعودية 
واإلستثمارات  املشرتكة  القضايا 
السعودية يف العراق وآفاق املستقبل، 
الكهربائي  الربط  عن  وتحدثنا 
يستفيد  التي  املشاريع  من  والكثري 
تكون  أن  وأهمية  العراقيون،  منها 
يؤدي  وأن  املنطقة مستقرة وهادئة 
من  األجواء  ترطيب  يف  دوره  العراق 

أجل مصلحة العراق واملنطقة.
العاملية  التحديات  عن  تحدثنا  واكد 
بسبب الحرب يف أوكرانيا وانعكاساتها 
التعاون  وكيفية  الغذائي،  األمن  عىل 
من أجل توفري ما تحتاجه شعوبنا من 
احتياجات لتوفري هذا األمن، مبينا انه 
اإلسالمية  الجمهورية  إىل  زيارتنا  يف 
اإليرانية تكلمنا يف النقاط نفسها، ويف 
عىل  العمل  وكذلك  املشرتكة  امللفات 

موضوع الطاقة واملياه.
وتابع: أبدى اإلخوان يف إيران استعدادهم 

إلرسال وزير الطاقة إىل بغداد للحديث 
والطاقة  املياه  موضوع  يخص  فيما 
اإلشكاليات،  جميع  وحل  الكهربائية 
عىل  جد  بكل  نعمل  أن  نحتاج  مؤكدا 
املنطقة  بها  تمر  التي  التحديات  تذليل 
وترضر منها الجميع والعراق بالدرجة 
موضوع  الخصوص  وجه  وعىل  األوىل، 
من  أطلب  ولهذا  املناخية،  التغريات 
السادة الوزراء املختصني االهتمام بهذا 
والتغريات  املياه  يخص  فيما  الجانب 
وعىل  الزراعة  عىل  املنعكسة  املناخية 

حياة املواطنني.
العالقات  هذه  أن  نذّكر  أن  يجب  وبني 
وللعراقيني  للعالم  يثبت  التوازن  وهذا 
التاريخ،  يف  كبري  عمٍق  ذو  العراق  بأن 
املساعدة  يف  جداً  مهم  وموقعه  ودوره 
عىل بناء عالقات تخدم مصلحة شعبنا، 
مشريا اىل ان العراق يعمل ويسعى ألن 
واستقرارها،  املنطقة  من  جزءاً  يكون 
الدول من أجل  وأن نتعاون مع جميع 
تفادي تداعيات الحرب يف أوكرانيا فيما 

يخص األمن الغذائي والطاقة. 
إىل  سيستمر  عملنا  بالقول:  ومىض 
اللحظة األخرية من عمر هذه الحكومة، 
يجب  جديدة،  حكومة  تشكيل  لغاية 
لتذليل كل  نهاراً  و  ليالً  أن نعمل  علينا 

العقبات والتحديات.

بغداد/ الزوراء:
فائق  القايض  األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  بحث 
زيدان ووزير العدل ساالر عبد الستار، أمس الثالثاء، 
العقارات املشرتكة، فيما  معالجة إشكالية اشغال 
قرار  عن  العدول  ان  االعىل  القضاء  مجلس  اكد 

سابق سياق معتمد دولياً.
أن  ”الزوراء“:  تلقته  القضاء  ملجلس  بيان  وذكر 
”رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان 
استقبل وزير العدل ساالر عبد الستار“، الفتا اىل أن 
”الجانبني بحثا معالجة إشكالية اشغال العقارات 
وزارة  إىل  التابعة  والدوائر  املحاكم  بني  املشرتكة 

العدل“.من جهته، أكد مجلس القضاء األعىل، امس 
الثالثاء، العدول عن قرار سابق سياق معتمد دولياً.

وقال املجلس يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”املحكمة 
قراراً  أصدرت  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  العليا 
سنة  أصدرته  سابق  قرار  عن  (العدول)  تضمن 
تنهي  أن  يف  املرأة  حق  بكفالة  يقيض  كان   1973
البقاء  قادر عىل  دام جنينها غري  ما  حملها  طوعاً 
عىل قيد الحياة خارج رحمها خالل (22) أسبوعاً 
أن  إال  ويد)  ضد  (رو  قضية  يف  الحمل  بدء  من 
املحكمة العليا أصدرت قراراً بتاريخ 24/ 6/ 2022 
املبدأ)  هذا  عن  (العدول  النتيجة  حيث  من  تضمن 

وقررت السماح لكل والية وضع قوانني االجهاض 
الخاصة بها إذ أيدت املحكمة قانوناً صدر يف والية 
 15 مسيسيبي جرى بموجبه حظر االجهاض بعد 

أسبوعاً من الحمل“.
فقد  القضائي،  السياق  هذا  مع  ”اتساقاً  وأضاف: 
يف  االتحادية  واملحكمة  التمييز  محكمة  اتخذت 
عن  العدول  تضمنت  القرارات  من  عدداً  العراق 
ووفق  ظروف  يف  حينه  يف  اتخذت  سابقة  قرارات 
وقد  املحاكم  تلك  يف  عملوا  سابقني  قضاة  اجتهاد 
وجد خلفهم من القضاة أن هذه القرارات تستوجب 

العدول عنها“.

الزوراء/ حسني فالح:
لالنتخابات،  املستقلة  العليا  املفوضية  أعلنِت 
افتتاح وحدات خاصة لتسجيل الناخبني خارج 
البالد لضمان مشاركتهم يف االنتخابات املقبلة، 
وفيما اكدت العمل عىل تطوير نظام التسجيل 
البايومرتي، اشارت اىل انه ال يحق ألي مواطن 
عراقي تخّىل عن الجنسية العراقية التصويت يف 

االنتخابات املقبلة.
وقالت الناطق االعالمي باسم املفوضية جمانة 
اعضاء  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الغالي 
املستقلة  العليا  باملفوضية  املفوضني  مجلس 
لالنتخابات وافقوا عىل طلب اجتماع العمليات 
الجوانب  يف  املختصني  باملوظفني  الخاص 
بإنشاء  املتعلّق  واالدارية،  والقانونية  الفنية 
بعض الوحدات الخاصة بالتسجيل البايومرتي 
للناخبني خارج العراق، وذلك لغرض مشاركتهم 
الخطوة  هذه  ان  مبينة  املقبل،  االنتخابات  يف 
العراقيني  املواطنني  امكانية  عدم  بعد  جاءت، 
يف الخارج من املشاركة بانتخابات عام 2021، 
املتبعة  بسبب عدة مشاكل تعلّقت باإلجراءات 

للحّد من انتشار فريوس كورونا.
التسجيل  وحدات  انشاء  بعد  انه  واضافت، 
التسجيل  آلية  عىل  العمل  سيجري  بالخارج، 

مؤكدة  عددهم،  ملعرفة  للناخبني  اإللكرتوني 
انه ال يحق ألي مواطن عراقي يف الخارج تخّىل 
عن الجنسية العراقية التصويت يف االنتخابات 
املقبلة، بينما سيحق للناخب عراقي الجنسية 

كامل االهلية التصويت.
صياغة  عىل  تعمل  املفوضية  ان  اىل  واشارت 
لرسم  علمية  أسس  عىل  تعتمد  اسرتاتيجية 
خالل  من  املؤسسة  لعمل  العامة  السياسات 
املشكلة بموجب  التخطيط االسرتاتيجي  لجنة 
األمر الوزاري، إذ عقدت املفوضية ورشة عمل 
بالتعاون مع املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية 
لها  الخمسية  الخطة  بنود  لطرح   (IFES)
إىل  الورشة  نهاية  يف  خلصت  وقد  ومناقشتها، 
 -  2023) للسنوات  اسرتاتيجية  خطة  وضع 

.(2027
االنتخابات  مفوضية  تمكنت  كما  وتابعت: 
متضمنة  ناخًبا   (135.838) تسجيل  من 
حاالت التحديث (اإلضافة، الحذف، التصحيح، 
تسجيل النازحني والقّوات األمنية)، وقد تصدر 
مركز (الكرمة الثالثة) يف محافظة األنبار أعىل 
نسبة تسجيل، وصلت اىل (5.401) ناخب كما 
العام  للتصويت  بطاقة   (280.362) وّزعت 
والخاص والنازحني، كذلك تصدر مركز (كالر) 

إذ  توزيع،  نسبة  أعىل  السليمانية  محافظة  يف 
العمليتان  وتجري  بطاقة،   (1.935) بلغت 
عددهم  بلغ  الذين  املحليني  املراقبني  بحضور 
(833) مراقباً، فيما زار مراكز التسجيل (162) 

وكيل حزب سيايس.
إىل  تسعى  االنتخابات  مفوضية  ان  واوضحت 
تطوير نظام التسجيل البايومرتي، حيث عملت 
عىل ذلك من خالل اجتماع مع رشكات عاملية 
التسجيل  فنية مختصة ومجهزة خدمة نظام 
املساعدة  مكتب  رشحها  التي  البايومرتي 
ملساعدة  املتحدة  األمم  لبعثة  التابع  االنتخابية 
إمكاناتها  عىل  للتعرف   (UNAMI) العراق 

الفنية وأعمالها املماثلة املنفذة يف هذا املجال.
تويل  االنتخابات  مفوضية  ان  الغالي  واكدت 
من  اإلعاقة  ذوي  برشيحة  كبريًا  اهتماًما 
الناخبني، وتعمل عىل توفري البيئة املالئمة من 
واقرتاعهم،  تسجيلهم  عمليتي  تسهيل  اجل 
عدد  وعضوية  برئاسة  لجنة  تشكيل  تم  وقد 
اتخاذ  تتوىل  املفوضني،  مجلس  أعضاء  من 
يف  مشاركتهم  تسهل  التي  الالزمة  اإلجراءات 
خالل  من  املقبلة  االنتخابية  االستحقاقات 
يف  حقهم  تضمن  عمل  خطة  مسودة  مناقشة 

التصويت.

بغداد/ الزوراء:
امس  الصحة،  وزارة  اعلنْت 
اليومي  الوبائي  املوقف  الثالثاء، 
يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
تسجيل  اكدت  وفيما  العراق، 
حاالت  و4  جديدة  اصابة   2212
اشارت  حالة،   594 وشفاء  وفاة 
جديدتني  اصابتني  تسجيل  اىل 

بالحمى النزفية.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 
 ،10594 امس:  ليوم  املختربية 
الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 

تم  انه  مبينة   ،18752988
اصابة جديدة و4   2212 تسجيل 

حاالت وفاة وشفاء 594 حالة.
الشفاء  ان عدد حاالت  واضافت: 
 ،(98.5%)  2307273 الكيل: 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 
2343265، اما عدد الحاالت التي 
10755، يف حني ان  تحت العالج: 
العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد 
املركزة: 15، وعدد حاالت الوفيات 
عدد  ان  اىل  الفتة   ،25237 الكيل: 
 ،13451 امس:  ليوم  امللقحني 
الكيل:  امللقحني  عدد  ليصبح 

.10846684
وزارة  أعلنت  ذلك،  غضون  يف 
إصابتني  تسجيل  الصحة، 

جديدتني بالحمى النزفية.
وقال املتحدث باسم الوزارة سيف 
وتابعته  اإلخبارية  للعراقية  البدر 
(واع)  العراقية  األنباء  وكالة 
إصابتني  سجلت  ”الوزارة  إن 

جديدتني بالحمى النزفية“.
وأضاف إنه ”مع هاتني اإلصابتني 
ارتفع العدد الكيل 221 إىل إصابة 
مؤكدة من ضمنها 36 وفاة خالل 

العام الجاري“.

الصحة،  وزارة  أعلنت  ذلك،  اىل 
تسجيل 17 إصابة جديدة بالكولريا 

وأول حالة وفاة باملرض.
وقال املتحدث باسم الوزارة سيف 
إن  صحفي:  ترصيح  يف  البدر 
الساعات  خالل  سجلت  ”الوزارة 
جديدة  إصابة   17 املاضية   24
الكيل  العدد  لريتفع  بالكولريا 
العام  لهذا  سجلت  حالة   76 إىل 

.“2022
كركوك  ”محافظة  إن  وأضاف 
باملرض  وفاة  حالة  أول  سجلت 

اليوم (أمس)“.
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بغداد/ الزوراء:
تحويل  تتوىل  لجنة  تشكيل  الوزراء  مجلس  قرَر 
 315 لقرار  املقاييس  وقراء  والعقود  االجراء 
اقر  فيما  الشهادات،  وحملة  االوائل  وتعيني 

توصيات املجلس الوزاري للطاقة.
بيان  يف  الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
الوزراء  مجلس  رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته 
االعتيادية  الجلسة  ترأس  الكاظمي،  مصطفى 
خاللها  تمت  الوزراء،  ملجلس  والعرشين  الرابعة 
عدد  وبحث  البالد،  يف  العامة  االوضاع  مناقشة 
الجوانب  يف  والسيما  االساسية  القضايا  من 

االقتصادية واألمنية والخدمية. 
بحسب  الجلسة،  مستهل  يف  الكاظمي  وأشار 
تشكلت  التي  االستثنائية  الظروف  اىل  البيان، 
واجهت  التي  والتحديات  الحالية،  الحكومة  بها 
فيما  الخدمي  الجانب  عىل  وتركيزها  عملها، 
وضع  كان  وآخرها  املواطنني،  احتياجات  يخص 
العراق  عموم  يف  مدرسة  أللف  األساس  الحجر 

مجموع  من  الصينية،  العراقية  االتفاقية  ضمن 
ثمانية االف مدرسة ستشّيد عىل ثالث مراحل.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء زيارته الرسمية 
السعودية  العربية  اململكة  من  كل  اىل  الناجحة 
تخللت  والتي  اإليرانية،  اإلسالمية  والجمهورية 
مناقشات بشأن عدٍد من القضايا املشرتكة فيما 
ودور  الغذائي،  واألمن  والطاقة  االقتصاد  يخص 
العراق يف ترطيب األجواء من أجل استقرار العراق 

وأمن املنطقة.
وزارة  بإدارة  املكلف  الوزراء  مجلس  واستضاف 
جائحة  عن  مفصالً  تقريراً  قّدم  الذي  الصحة، 
البالد موجًة جديدة تسببت  كورونا حيث تشهد 

بزيادة يف أعداد اإلصابات اليومية.
وأشار اىل أن الحل الناجع يكمن يف التزام املواطنني 
املنافذ  من  اللقاح  وأخذ  الوقائية،  بالتدابري 
الوزارة هيأت جميع كوادرها  أن  وبنّي  املعتمدة، 
ومؤسساتها الصحية ووّفرت املستلزمات الطبية 

الالزمة.

واشار البيان اىل ان مجلس الوزراء ناقش عدداً من 
امللفات التي تخص عمل وزارة الصحة، بضمنها 
والصحية،  الطبية  املهن  ذوي  تعيني  يخص  ما 

وأصدر بشأنها القرارات اآلتية: 
أوالً/ تمويل وزارة املالية مبلغ (169423803000) 
دينار اىل وزارة الصحة لتعيني ذوي املهن الطبية 
الطبي  التدّرج  بقانون  واملشمولني  والصحية، 
والصحي (6 لسنة 2000) وتعديالته، من إجمايل 
املرصوفات الفعلية وعىل مستوى الدولة أو وزارة 
يف  املذكورتني  (1، و2)  للفقرتني  تنفيذاً  الصحة، 
كتاب ديوان الرقابة املالية االتحادي املرقم بالعدد 
 ،2021 شباط   3 يف  املؤرخ   (1/1/15/2443)
لسنة   15) الوزراء  مجلس  قرار  ربط  املرافق 

.(2022
ثانياً/ إقرار توصيات محرض االجتماع (السادس 
لسنة   45) الديواني  األمر  للجنة  والعرشين) 
والحلول  واآلليات  السبل  بوضع  املعنية   (2018

الالزمة إلنجاز مرشوعات املستشفيات العامة.

الصحة  وزارة  بتمويل  املالية  وزارة  ثالثاً/قيام 
وأربعون  خمسة  دوالر،   (45000000) بمبلغ 
املركزة  العناية  خدمات  ملرشوع  دوالر،  مليون 

لحديثي الوالدة .
دراسة  لجنة  توصيات  الوزراء  مجلس  وأقّر 
وإجراءات  والسلع  البضائع  دخول  حال  واقع 
قرار  بموجب  املؤلفة  والدجاج  البيض  إسترياد 
لحماية   ،(2022 لسنة   109) الوزراء  مجلس 
عليها  والتعديل  املناقشة  بعد  الوطني  املنتج 
للشؤون  الوزراء  مجلس  رئيس  مستشار  من 
االقتصادية رئيس اللجنة؛ وُينفذ هذا القرار بدًءا 

من تاريخ 15/7/2022 .
املوضوعات  مناقشة  الوزراء  مجلس  وواصل 
بصددها  وأصدر  أعماله،  جدول  عىل  املدرجة 

القرارات اآلتية:
وزارة  عن  ممثل  برئاسة  لجنة  تأليف  أوالً/ 
املالية، وعضوية ممثلني عن وزارات: (التخطيط 
الرتبية)،  ووزارة  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 

أخذ  تتوىل  االتحادي،  العامة  الخدمة  ومجلس 
واإلداريني  املحارضين  تحويل  لغرض  االجراءات 
الوزارات  يف  املقاييس  وقرّاء  واألُجراء  والعقود 
وفق  عىل  كافة،  بوزارة  املرتبطة  غري  والجهات 
املعّدل   (2019 لسنة   315) الوزراء  مجلس  قرار 
 ،(2019 لسنة   337) الوزراء  مجلس  بقرار 
الخريجني،  الشهادات من  األوائل وحملة  وتعيني 
وُترفع توصياتها اىل السيد رئيس مجلس الوزراء 

للبت فيها.
ثانياً/إقرار توصية املجلس الوزراي للطاقة (22 

لسنة 2022) بحسب ماييل:
 318) الوزراء  قرار مجلس  نفاذية  تمديد مدة   -
لسنة 2019) املعّدل الخاص بمادة االسمنت نوع 
(جي) لغاية حصول املصانع العراقية عىل شهادة 
اآلبار،  لتسميت  الرضورية  للحاجة   ،(API)
والستخدامات رشكة نفط البرصة حرصاً، وتحدد 
املذكورة  الرشكة  من  املطلوبة  االسمنت  كميات 

آنفاً، رشيطة توافر التنافسية يف التجهيز.
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موسكو/ متابعة الزوراء:

مَع استعار املعارك يف الرشق األوكراني، 

أكدت روسـيا أن القتال سيتوقف فور 

القوات األوكرانيـة، وفيما  استسـالم 

دعا األمني العام لحلف شمال األطليس، 

ينس ستولتنربغ الدول األعضاء كييف 

تواجه وحشية لم تشهدها أوروبا منذ 

الحـرب العامليـة الثانية جـراء الغزو 

الرويس،  حذر ديميرتي مدفيديف، أن 

أي محاولة لالعتداء عىل شـبه جزيرة 

القرم، السـيما من قبـل دولة يف حلف 

شمال األطليس، سيعترب بمثابة إعالن 

حرب ضد بالده.

الكرملـني،  باسـم  املتحـدث  وقـال 

ديمرتي بيسكوف أن الهجوم الرويس 

يف أوكرانيا سـينتهي عندما تستسـلم 

السلطات والجيش األوكرانيني.

وأكد  ديمرتي بيسكوف يمكن للجانب 

األوكرانـي إنهـاء النـزاع يف غضـون 

يوم واحـد، إذا أصدر أوامـر للوحدات 

القوميـة وللجنـود األوكرانيني بإلقاء 

أسلحتهم.

كما طالب أيضـاً برضورة ”تنفيذ كل 

الرشوط التـي وضعتها بـالده إلنهاء 

القتال يف يوم واحد“ وفق تعبريه.

تأتـي تلـك الترصيحـات فيما تشـهد 

مناطق عدة يف دونباس أعنف املعارك، 

حيث سـجل الطرفان خسائر برشية 

ومادية هائلة، السـيما يف لوغانسـك، 

التـي شـهدت معـارك رشسـة خالل 

األسـابيع املاضيـة، أفضـت إىل تقدم 

الـروس مقابـل انسـحابات صغـرية 

لألوكرانيني.

افتتـاح  وقبيـل  ذلـك  غضـون  يف 

قمـة الحلـف يف مدريـد، دعـا األمـني 

العـام لحلف شـمال األطلـيس، ينس 

ستولتنربغ الدول األعضاء إىل مواصلة 

تقديم الدعم ألوكرانيا، معتربًا أن هذه 

األخرية تواجه ”وحشية غري مسبوقة 

منذ عقود“.

وقـال يف ترصيحـات صحفيـة، امس 

الثالثـاء: كييـف تواجـه وحشـية لم 

تشـهدها أوروبا منذ الحـرب العاملية 

الثانية جراء الغزو الرويس.

كمـا أوضـح أن القمـة سـتتفق عىل 

للسـلطات  كامـل  دعـم  برنامـج 

مسـاعدتها  أجـل  مـن  األوكرانيـة 

يف ضمـان احـرتام حقهـا يف الدفـاع 

املرشوع عن النفس.

كذلك شـدد عىل أهمية اسـتعداد دول 

الناتو عـىل مواصلة تقديـم الدعم إىل 

كييف، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وكان ستولتنربغ وصف سابقاً القمة 

املرتقبة، اليـوم بالتاريخية، مؤيداً أن 

قـرارات جذرية سـيعلن عنها بشـأن 

وضـع الحلـف وتسـليحه، فضالً عن 

امللف األوكراني بطبيعة الحال.

كما عادت روسـيا مجدداً إىل التحذير 

من نشـوب حـرب عامليـة ثالثة، عىل 

وقع تصاعد التوتر بينها وبني الغرب، 

جراء العملية العسكرية التي أطلقتها 

عـىل األرايض األوكرانيـة قبـل نحو 4 

أشهر.

فقـد نبه نائـب رئيس مجلـس األمن 

القومي الـرويس، ديميرتي مدفيديف، 

أن أي محاولـة لالعتـداء عـىل شـبه 

جزيرة القرم، السيما من قبل دولة يف 

حلف شمال األطليس، سيعترب بمثابة 

إعالن حرب ضد بالده.

مـع  مقابلـة  يف  ميدفيديـف  وقـال 

فاكتـي“  إي  ”أرغومينتـي  صحيفـة 

”أي  إن  الثالثـاء،  اليـوم  الروسـية، 

محاولة لالعتداء عىل القرم هي إعالن 

حرب وإذا ما فعلت ذلك دولة عضو يف 

الناتـو، فإن ذلك سـيكون رصاعاً مع 

حلف شمال األطليس بأكمله، وبالتايل 

يقـود لحرب عاملية ثالثة تخلف كارثة 

كربى“.

أما عن مسألة انضمام السويد وفنلندا 

إىل الحلف الدفاعي، فرأى أنه حتى بال 

هاتني الدولتني فـإن الناتو قريب من 

الحدود الروسية.

إال أنه أوضح يف الوقت عينه أن روسيا 

سـتتخذ خطوات مجابهة إذ انضمت 

هلنسـكي وسـتوكهولم فعليـاً عـىل 

األطليس، مضيفاً أن ”توسع الحلف يف 

هذه الحالة سـيؤدي إىل زيادة مسافة 

حـدوده الربيـة مـع روسـيا أكثر من 

الضعف، ما يتوجب تعزيز الحدود“.

وأردف قائـًال ”الوضـع غـري النـووي 

لبحـر البلطيـق سـيصبح شـيئاً من 

املايض، وسيزداد تجمع القوات الربية 

الشـمالية  االتجاهـات  يف  والبحريـة 

بشكل خطري“.

يذكر أن فنلندا والسـويد كانتا تقدمتا 

يف مايـو املـايض بطلـب لالنضمام إىل 

الناتو، ما أثار غضب موسكو.

إذ يثري هذا التوسـع حفيظة روسـيا، 

التي أعلنت مراراً رفضها تمدد الحلف 

الـذي تعتـربه رأس حربـة ضدهـا يف 

الـرصاع الدائر منـذ 24 فرباير املايض 

مع الغرب، جراء العملية الروسية عىل 

األرايض األوكرانية. السيما أن انضمام 

فنلندا سيوسـع الحدود املشرتكة بني 

الناتـو واألرايض الروسـية من حوايل 

440 ميـًال (708 كلـم) إىل أكثـر مـن 

1200 (1931 كلم(.

بغداد/ الزوراء: 
مـع  حسـني،  فـؤاد  الخارجيـة  وزيـر  بحـَث 
نظرييـه األردني والسـعودي مخرجـات زيارة 
رئيس مجلـس الوزراء مصطفـى الكاظمي اىل 
السعودية وايران، فيما اكد الرتكيز عىل مصادر 
القوة الناعمـة بالعمل الدبلومايس.وذكر املركز 
تلقتـه  بيـان  الخارجيـة يف  لـوزارة  االعالمـي 
”الـزوراء“: أن ”وزيـر الخارجّية فؤاد حسـني 
أجرى إتصالنَي هاتفيني بنظرييه، األُرُدنّي أيمن 
الصفدي والسـعودي فيصل بـن فرحان، جرى 
خالل االتصال بحث تطوير العالقات باملستوى 
الثنائي بـني الدول الثالث بما يسـاهم بتحقيق 
املزيد من رشاكة الُفرص و مواجهة التحديات، 
ُمبّيناً ُمجمل التطورات عىل املسـتوى اإلقليمّي 
ودور العراق يف إتمام مسـاعيه البّناءة يف تعزيز 
الحوار واستمرار التنسـيق والتعاون“.واضاف 
البيان، ”كما أشـار حسـني إىل أهـمِّ ُمخرجات 

مصطفـى  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  زيـارة 
الكاظمـي والوفد املرافق لـه إىل اململكة العربية 
السـعودية والجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانية؛ 
الفتـًا إىل مسـار الحـوار املفتوح بـني الجانبني 
وأهميته عىل مسـتوى املنطقة، لِما يكرسه من 
مزيد االسـتقرار والتوازن“.أكد وزير الخارجية 
فؤاد حسني، امس الثالثاء، الرتكيز عىل مصادر 
القوة الناعمة يف العمل الدبلومايس ألنها السبيل 
لتحقيق مصالح الدولة.وقال وزير الخارجية يف 
كلمة لـه خالل لقائـه بالكوادر الدبلوماسـية، 
وتلقتـه  الـوزارة،  مـن  صـدر  بيـان  بحسـب 
”الـزوراء“: ”علينـا الرتكيز عىل مصـادر القوة 
الناعمة يف عملنا الدبلومايس داخلياً ويف البعثات 
العراقيـة يف الخارج“.وتابـع: ”ألنهـا سـبيلنا 
لتحقيق مصالـح الدولة والسياسـة الخارجية 
يف العـراق، وبمـا يعـزز مسـرية الديمقراطيـة 

بوصفها سبيالً لبناء الدولة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن مركـز اإلعالم الرقمـي DMC، رصـده قيام 
العرشات مـن املواقع االلكرتونية لعصابات داعش 
االرهابية باالسـتفادة من الخدمـات التي تقدمها 
رشكـة ”كالود فلـري“ عـرب مراكزهـا املتواجدة يف 
العراق.وقـال مسـؤول االمـن السـيرباني باملركز 
مؤمـل احمد شـكري يف بيـان تلقتـه ” الـزوراء“، 
إن ”رشكـة (كالود فلـري( cloudflare،  تحتفـظ 
بمركزين رئيسني لها يف بغداد واربيل، والذي يتم من 
خاللهما توفري خدمات االمان للمواقع االلكرتونية 
وتسـهيل دخولها بسالسة ورسعة“، مشرياً اىل أنه 
”تـم رصد العرشات مـن مواقع عصابـات داعش 
االرهابية التي استفادت من خدمات رشكة (كالود 
فلري) وبالتايل بات من الصعب تحديد معلوماتها أو 
إيقافها بسبب طبقات األمان التي توفرها الرشكة 
وإخفـاء الـIP األصيل لهذه املواقـع االلكرتونية“.

وأكـد شـكري أن ”مراكـز بيانـات الرشكـة اآلنفة 
الذكر قد سّهلت تصفح مواقع داعش بوقت أرسع 
للجمهـور العراقي، بسـبب اسـرتاتيجيات رشكة 
(كالود فلـري) القائمة عىل التخزين املؤقت ملحتوى 

املواقـع االلكرتونية يف مراكز البيانـات التابعة لها 
يف العراق“.

مـن جهته، قـال الباحث يف املجـال الرقمي فاضل 
الدوخـي بحسـب البيـان إن ”عصابـات داعـش 
استغلت التكنولوجيا والوسائل الرقمية املتطورة، 
لجذب آالف املجنديـن الجدد واملؤيدين عرب مناطق 
جغرافية مختلفة“.ويرى الدوخي أن ”هناك تهاوناً 
يف حظـر مواقـع داعـش االلكرتونيـة يف العراق“، 
الفتـًا اىل أن ”رشكة (كالود فلري) تجاهلت يف العقد 
املايض الكثري من الدعوات لحظر املواقع االرهابية 
املرتبطة بداعـش، واعتربت أنه ليس من وظيفتها 
مراقبة املحتوى عىل شبكتها“.وأوضح الدوخي أن 
”الرشكة التي تحتفـظ بمركز بيانات رقم 128 يف 
بغداد باتت أقرب بكثري لجمهورها يف هذه املنطقة 
الجغرافيـة التـي كانت تعتمد سـابقاً عـىل مراكز 
الرشكة يف املانيا“.ودعا املركز ”الجهات الحكومية 
املختصـة اىل معالجـة هذه الثغـرة التنظيمية عرب 
مخاطبة رشكـة (كالود فلري) ورشكائها يف العراق 
بحظر هذه املواقـع وتقديم معلوماتها اىل الجهات 

األمنية العراقية“.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكَد مستشار الحكومة املايل، مظهر محمد 
صالـح، وجود خلـل كبري يف هيـكل العمل 
بالعراق ويف حني اشار اىل جملة من الحلول 
املستدامة كما بني ان اسرتاتيجيات االنفاق 
املايل بنيت عىل قوانني اسـتهالكية  ومنافع 

امتيازية عىل حساب التنمية.
وقال صالـح يف حديث لـ“الزوراء“ يف بلدنا 
لدينا مشـكلة هي ان البطالة  مستمرة  يف 
العرشيـن سـنة االخرية وهي لـم تقل عن 
مرتبتني عرشيتني بمعنى %10 واكثر وهذا 
رقـم كبري ويفـرتض ان البطالة ال تتجاوز 
%3 لكن لدينا البطالة ما بني 15 % و20%  

كمعدالت وهذا رقم كبري“. 
امـة كبـرية والسـكان   واضـاف ”نحـن 
يتنامون فيها سنويا وسوق العمل يضاف 
له  صايف 250 الف فرصة عمل سـنوية بني 
راغـب بالعمل ويف سـوق العمل وقادر عىل 
العمـل ولكن ليس كل واحد يف سـن العمل 
يعتـرب عاطـال اال اذا كانـت لديـه الرغبـة 

والقدرة الن الكثري من النساء ال يعملن“. 
 واشـار اىل ان ”انخفاض املهارات يتناسب 
عكسـيا مع ارتفاع البطالة فكلما ارتفعت 
البطالة تقـل املهارة الن مجـال العمل هو 
الذي ينمي املهارات وحتى لو كان االنسان 

يحمل شـهادة او مؤهـال وكان عاطال عن 
العمـل لفرتة طويل فـان املؤهالت تضعف  
مسـتدركا ”لذلـك فاحدى مزايـا الدول انه 
كلما قلت البطالة تراكم رأس املال البرشي 
بمعنى تراكـم الخربات واملهارات واملعارف 

بالعمل“. 
 واوضح ان ”اليوم مجال التوظيف بالقطاع 
الخاص ضعيف والنـاس تلجأ اىل الوظيفة 
الحكومية بسـبب االمتيازات الكبرية حتى 

وان كانت نسبية كالتقاعد وساعات العمل 
القليلـة وضمانة عـدم الترسيـح وعوامل 
كثـرية“، مؤكـدا ان هنـاك ”خلـال كبريا يف 
هيـكل العمـل بالعـراق والبطالـة واحـدة 
مـن اكرب االفـات يف العراق مثلمـا البطالة 
تعمل فقر وجـوع فهي ايضا تعمل فقر يف 

املهارات“.
 وعن اسـرتاتيجيات االنفاق املايل يف العراق 
بنـني انها ”بنيـت عىل قوانني اسـتهالكية  

ومنافع امتيازية التي اخذت حيزا كبريا عىل 
حسـاب التنمية وهذا واضـح اليوم عندما 
نرى االنفاق التشغييل مقارنة باالستثماري 
فالتشغييل %80 يف حني االستثماري 20% 

والتشغييل يعني الوظيفة الحكومية“.
واشـار اىل ان ”مـن الحلول املسـتدامة هو 
ان يتوجه االنفاق الحكومي اىل النشـاطات 
بمعنـى  الخـاص  القطـاع  يف  االنتاجيـة 
ايجـاد صناديق تنمية تتوجه لتنشـيط اي 
منتـج يف هـذا القطـاع اي ال ينفـق دينار 
مـا لم يولد انتـاج او اسـتخدام واعتقد ان 
االسـرتاتيجية املقبلـة هكـذا اي تضافـر 
الدولـة والقطـاع الخـاص نحـو تنشـيط 
القطاعـات االنتاجيـة“ مؤكـدا ان ”هناك 
االف الفرصة االسـتثمارية التـي يجب ان 
تشجع عليها الدولة وتعطي عليها قروض 
ميـرسة ويجب اسـتبدال سياسـة االنفاق 
الحكومـي تماما نحوالرشاكة بـني الدولة 

والقطاع الخاص“. 
 وعـن اعـداد العاطلـني التي اعلنـت عنها 
وزارة العمل بني ان ”هؤالء فقط املسجلون 
واعتقـد ان هنـاك أضعافهم غري مسـجل  
كالنسـاء الراغبـات وهناك من لم يسـجل 
لجهله بذلك“، الفتا اىل ان ”هذا يؤرش ركودا 

اقتصاديا كبريا يف العراق“.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار النفط للجلسـة 
الثالثـة عىل التوايل امـس الثالثاء، 
يف ظـل التوتـرات الجيوسياسـية 
التي تهـدد املعـروض، والضغوط 
املتزايـدة عىل إمدادات النفط قبيل 
اجتماع ”أوبك بلس“ هذا األسبوع، 
علمـا أن أسـعار النفـط ارتفعت 

نحو %50 منذ بداية هذا العام.

وقفزت العقود اآلجلة لخام برنت 
 ،1.7% أو  للربميـل،  دوالر   1.9
بعـد  للربميـل  دوالر   116.99 إىل 
زيـادة بنسـبة %1.7 يف الجلسـة 

السابقة.
وارتفع سـعر خام غرب تكساس 
دوالر   1.8 األمريكـي  الوسـيط 
 111.36 إىل   ،1.6% أو  للربميـل، 
دوالر للربميل، ليضيف إىل مكاسب 

بنسـبة %1.8 حققها يف الجلسة 
السابقة.

يشـار إىل أن ”أوبك بلس“، وافقت 
عـىل زيادة إنتـاج النفـط بمقدار 
648 ألـف برميـل يومياً يف شـهر 
يوليـو، وبالوتـرية نفسـها خالل 
أغسـطس، مقابل زيادة سـابقة 

بلغت 432 ألف برميل.
وكانـت أسـعار النفـط، صعـدت 

دوالريـن للربميـل االثنـني، حيث 
أنهت عقـود خام برنـت القيايس 
العاملي ألقرب اسـتحقاق جلسـة 
التـداول مرتفعـة 1.97 دوالر، أو 
التسـوية  عنـد  لتسـجل   ،1.7%
حـني  يف  للربميـل،  دوالر   115.9
القيـاس  خـام  عقـود  أغلقـت 
األمريكي غرب تكسـاس الوسيط 
مرتفعة 1.95 دوالر، أو %1.8، إىل 

109.57 دوالر للربميل.
الطاقـة  وزيـر  قـال  ذلـك،  إىل 
اإلماراتـي، سـهيل املزروعـي، إن 
إنتـاج بالده من النفـط قريب من 
سـقف اإلنتاج املرجعـي للدولة يف 
اتفاق ”أوبـك بلس“ البالغ 3.168 

مليون برميل يوميا.
وأكد املزروعي أن االلتزام قائم بهذا 

السقف حتى نهاية االتفاقية.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
طالبـْت روزماري ديكارلـو، وكيلة األمني 
العام لألمم املتحدة للشـؤون السياسـية، 
الفصائـل املتحاربة يف ليبيـا باالتفاق عىل 
إجـراءات تحكـم االنتقـال إىل االنتخابات 
خـالل محادثات جنيـف املقـررة يف وقت 

الحق هذا األسبوع. 
وأعربت ديكارلو عن أملها يف أن يؤدي ذلك 
إىل إجراء االنتخابات التـي طال انتظارها 

”يف أقرب وقت ممكن“.
وأبلغـت ديكارلو مجلس األمـن الدويل أنه 
خالل محادثـات القاهرة يف الفرتة من 12 
إىل 20 يونيـو، توصل الخصمان إىل إجماع 
واسـع حول معظم املـواد املثرية للجدل يف 
دستور 2017 املقرتح، والذي وصفته بأنه 

”جدير بالثناء“.
ودمرت ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، بسبب 
الرصاع الذي جاء عقـب إطاحة انتفاضة 

- دعمهـا حلف الناتو- بالديكتاتور معمر 
القذايف عام 2011. 

وقالـت ديكارلو إن اجتمـاع القاهرة كان 
األول مـن نوعـه الـذي يشـهد مشـاركة 
ليبيـا،  رشق  ومقـره  النـواب،  مجلـس 
واملجلـس االعـىل للدولـة يف طرابلـس يف 
”مراجعـة جـادة“ ملرشوع الدسـتور منذ 

اعتماده عام 2017. 
وأضافـت: ”نشـعر بالتشـجيع ألن قادة 
املجلسـني قبلوا دعوة املستشارة الخاصة 
لألمم املتحدة ستيفاني ويليامز لالجتماع 
يف جنيـف يومـي 28 و29 يونيو ملناقشـة 
اإلجـراءات التي تحكم الفـرتة االنتقالية، 
والتي ستؤدي إىل االنتخابات، والتوصل إىل 

اتفاق بشأنها“.
وحثـت ديكارلـو الـدول الخمـس عرشة 
األعضاء يف مجلس األمـن وجميع رشكاء 
ليبيا الدوليني عىل ”دعوة قيادة املجلسـني 

الغتنـام الفرصـة التـي يتيحهـا اتفـاق 
القاهرة وإجراء االنتخابات“.

وفشـلت خطـة ليبيا إلجـراء انتخابات يف 
24 ديسـمرب املايض بعد أن فشلت اإلدارة 

املؤقتة يف طرابلس برئاسـة رئيس الوزراء 
عبد الحميد الدبيبة يف تنظيم التصويت. 

كان الفشـل بمثابة رضبة كبرية للجهود 
الدولية إلنهاء عقد من الفوىض يف ليبيا.

›Ófl5‹€@�aä¸ÎÜ@117@Ä€a@êfl˝Ì@o„ãiÎ@…–mãm@¡–‰€a@äb»écNN@s€br€a@‚ÏÓ‹€

pbibÉn„¸a@á«Ïfl@Û‹«@÷b–m˝€@ÚÓjÓ‹€a@“aã†˛a@s•@Òáznæa@·fl˛a

3 www.alzawraapaper.com

تقارير
No: 7749   Wed   29     June     2022العدد:   7749     االربعاء    29    حزيران     2022

َهنـأ رئيس كتلـة الفتح النيابيـة النائب عباس 
الزامـيل، نقيـب الصحفيـني العراقيـني رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي بمناسـبة 
الذكرى الـ 153 لعيد الصحافة العراقية.ويجدد 
الصحفيـون العراقيـون يف الخامـس عرش من 

حزيران من كل عـام احتفالهم بعيد الصحافة 
العراقيـة بذكـرى صدور أول صحيفـة عراقية 
هـي صحيفة (الـزوراء) سـنة 1869، واتخذوا 
من هذا التاريخ عيداً لهم منذ سنة 1869 عندما 

احتفلوا بالذكرى املئوية لتلك الجريدة. 



جمهورية العراق                           العدد:٣٤٤١/ش/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                             التاريخ:٢٠٢٢/٦/٢٦

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

تبليغ
إىل / املدعو/ طاهر عيل راشد

ملقتضيات حسـم الدعوى الرشعيـة املرقمة اعاله واملقامة 
مـن قبل املدعية (ابتسـام فرج صبيـح) واملتضمنة طلبها 
بتصديـق الطـالق الرجعـي من املدعـى عليـه (طاهر عيل 
راشـد) وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك اعالناً بواسطة 
صحيفتني محليتني واسـعة االنتشـار بالحضور امام هذه 
املحكمـة بموعـد املرافعة املصـادف ٢٠٢٢/٧/٣ السـاعة 

التاسعة صباحاً وافهم علناً.
القايض األول
ضياء قاسم الهاليل
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أمن ومجتمع

دياىل/الزوراء:
البيطـري يف محافظـة  اعلـَن املستشـفى 
ديـاىل، امس الثالثـاء، عن اعتمـاد ٣ آليات 
ملواجهة الحمى النزيفية مع اقرتاب موسم 

االضاحي.
وقالت مدير املستشـفى ابتسـام محمد يف 
ترصيـح  صحفـي ان ”موسـم االضاحـي 
عىل االبـواب ووضعنا خطة مبكرة من اجل 
مواجهة الحمى النزيفية اخذت ٣ مسارات 

متوازية يف آن واحد“.
هـو  اليـة  او  مسـار  ”اول  ان  واضافـت، 
تعقيم متكرر للساحة الكربى لبيع املوايش 
واالغنـام يف دياىل باالضافـة اىل التعاون مع 
ائمة دور العبادة من اجل دفع االهايل لعرض 
االضاحـي عـىل املراكـز البيطرية للكشـف 
عليهـا قبـل الذبح للتأكـد مـن خلوها من 
االمراض باالضافة اىل فتح املراكز البيطري 
عـىل مدار السـاعة مـن اجل اسـتقبال اي 

حاالت“.
وأشـارت محمد اىل ان ”جهود املستشـفى 
البيطـري تاتـي من اجـل منـع اي انتقال 

ملرىض الحمى النزيفية يف دياىل“. 
للجمعيـات  العـام  االتحـاد  كشـف  كمـا 
الفالحيـة، امـس الثالثـاء، عن خـروج ١٣ 
مليون دونم من الرقعة الزراعية وتصحرها، 

فيما اشارت اىل أن الثروة الحيوانية يف البالد 
باالنقراض.

وقال رئيس االتحاد حسـن نصيف التميمي 
يف حوار اطلعت عليه «الزوراء» إن التصحر 

امتـد لألرايض الزراعية بشـكل كبري نتيجة 
شـح املياه وقلـة تدفقها مـن دول الجوار، 
حيث قللت تركيا إطالقات املياه إىل النصف 

أو أكثر من ذلك“.
وأضـاف التميمـي، أن ”الثـروة الحيوانيـة 
بدأت باالنقـراض نتيجة عدم توفر األعالف 
أو قلتها“، مبيناً أن ”بادية السماوة شهدت 
نفوق آالف األغنام، وهذا األمر ينذر بالخطر 

ويهدد هذه الثروة بشكل عام“.
وأوضح التميمي أن ”قطاع الدواجن يعاني 
هو اآلخر من منافسة املستورد الذي يدخل 
عـن طريق إقليم كردسـتان بكميات كبرية 
جـداً، ما أدى إىل انخفاض الطلب عىل املنتج 
املحـيل، فضالً عـن ذلك فـإن هـذا القطاع 
يواجه مشكلة ارتفاع أسعار األعالف، األمر 

الذي سيعطل آالف حقول الدواجن“.
وبني أن ”اإلجـراءات الحكوميـة حتى اآلن 
الزالت خجولة يف االهتمام بقطاعي الزراعة 
والثـروة الحيوانيـة، إذ لم تتجـه لحل أزمة 
املياه مع دول الجوار، فضالً عن عدم توفري 

األعالف بالشكل الكايف“. 

بغداد/نينا:
 نظمت مديرية صنف اإلعالم والتوجيه املعنوي يف 
وزارة الدفاع ، ورشة تخصصية لضباط ومراتب 

جهاز مكافحة اإلرهاب.
تنفيـذاً  التخصصيـة  الورشـة  تنظيـم  وجـاء 
لتوجيهـات رئيـس أركان الجيـش الفريـق أول 
قوات خاصة الركن عبد األمري رشيد يار الله، من 
أجل مواكبة التطـور الحاصل يف مجال العمليات 
النفسـية، حيـث تلقـى املشـاركون يف الورشـة 
التي عقدت بمقـر املديرية محارضة مكثفة عن 

الحرب النفسية.  
وركـزت هبـة حسـني املحـارضة يف العلميـات 
النفسية عضو لجنة املراقبة يف نقابة الصحفيني 
العراقيـني، خـالل محارضتها التـي القتها عىل 
ضبـاط ومراتب جهـاز مكافحة اإلرهـاب، عىل 
مفاهيـم (الحـرب والعمليات) النفسـية وآثرها 
النفـيس عىل صنـوف القوات املسـلحة يف امليدان 
واملواطنـني التـي واكبـت عمليات تحريـر املدن 

العراقية من  تنظيم داعش اإلرهابي، مسـتذكرة 
باألحـداث الواقعية خـالل العمليات العسـكرية 
التـي جرت يف املُـدن املحررة وكيفيـة مواجهتها 
والتصـدي لهـا. وأشـارت املحـارضة إىل: «آثـار 
الحـرب النفسـية التـي يتعـرض لهـا صنـوف 
القـوات املسـلحة واملواطنني يف الحرب والسـلم، 
ودور اإلعـالم يف مواجهتهـا والحـد مـن آثارهـا 
السـامة». وجرت خالل الورشة التخصصية عن 
الحرب النفسـية، مناقشات موضوعية ومهنية، 
حيث أسـتذكر ضبـاط ومراتب جهـاز مكافحة 
اإلرهـاب األحداث التي مروا بهـا خالل العمليات 
العسـكرية والتحريـر للمناطـق العراقيـة مـن 
اإلرهـاب واإلرهابيني. يشـار إىل ان املحارضة يف 
العمليات النفسـية حارضت يف وقت سابق بعدد 
من الورش والدورات التخصصية يف مستشـارية 
األمن القومـي و مديرية صنف اإلعالم والتوجيه 
الصحفيـني  الدفـاع ونقايـة  وزارة  املعنـوي يف 

العراقيني.

بغداد/الزوراء:
االتحاديَّـة،  النزاهـة  هيئـة  أعلنـْت 
امس الثالثـاء، عن تنفيذهـا عمليَّات 
ضبٍط ملسـؤولني يف البلديَّة؛ إلخاللهم 
عـن  فضـًال  الوظيفيَّـة،  بواجباتهـم 
حـاالت تزويـٍر ومغاالٍة يف األسـعار يف 

عدٍد من دوائر محافظة نينوى.
وذكرت دائـرة التحقيقات يف الهيئة يف 
بيـان ورد لـ «الـزوراء»، أنَّ «مالكات 
نت من  ُمديريَّـة تحقيـق نينـوى تمكَّ
ضبـط ُمديـر قطـاع التحريـر البلديِّ 
وُمعاونه، فضالً عن مسؤويل اإليجارات 
والتجـاوزات يف القطاع؛ لعدم قيامهم 

باتخاذ اإلجـراءات القانونيَّـة الالزمة 
إلزالـة تجاوز أحـد األنديـة الرياضيَّة 

عىل عقاٍر تعود ملكيَّته للدولة».
وأضافت، إنه «تمَّ خالل العمليَّة ضبط 
رئيـس النادي؛ لقيامـه بالتجاوز عىل 
عقـاٍر مسـاحته (٦) دوانـم ُمنذ عام 
ُمنشـآٍت  لبنـاء  واسـتغالله   ،٢٠٠٥
رياضيَّـٍة ومالعـب وجبايـة إيـرادات 
اسـتحصال  دون  ملصلحتـه  النـادي 

املُوافقات األصوليَّة».
ـذ عمليَّتني  وأوضحـت أنَّ «الفريق نفَّ
ة لتجارة  ُمنفصلتني يف الرشكـة العامَّ
الحبوب – فرع نينوى كشف خاللهما 

عـن حـدوث حـاالت تزويـٍر رافقـت 
عمليَّات رشاء ونصب وصيانة منظومة 
الدفـاع املدنـي وكامـريات مراقبـٍة يف 
الرشكة، ُمنوِّهًة بـأنَّ قيمة املواد التي 
تمَّ رشاؤهـا وتزويـر وصوالتها بلغت 

(٥١,٩٤٠,٠٠٠) مليون ديناٍر».
وعىل صعيٍد ُمتَّصـٍل، أفادت الدائرة بـ 
«ضبـط ُمخالفاٍت وُمغاالٍة يف أسـعار 
رشاء منقـي ديـزل (فالتـر) ملصلحة 
ـة نينوى– قطـاع الرعاية  دائـرة صحَّ
الفتـًة  األيمـن»،  األوليَّـة  الصحيَّـة 
بلـغ  (الفالتـر)  رشاء  «مبلـغ  أنَّ  إىل 

(٤٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون ديناٍر».

بغداد/الزوراء:
حددت وزارة الرتبيـة، امس الثالثاء، أعمار 
قبـول الطلبة يف املراحـل الثانوية للمدارس 

النهارية للعام الدرايس املقبل .
وقـال املكتب اإلعالمي للـوزارة يف بيان ورد 
«الزوراء»، إن «املديرية العامة للتعليم العام 
واألهيل واألجنبي وجهـت املديريات العامة 

للرتبية يف املحافظات كافة بما ييل:-
- يقبـل الطالـب يف الصف األول املتوسـط 
إذا كان مـن تولـد ٢٠٠٧ بالنسـبة للذكور 
و٢٠٠٥ لإلنـاث يف حـال عـدم تركهـم او 

رسوبهم لسنتني يف صفوفهم.
- يقبـل الطالب يف الصف الثاني املتوسـط 

مـن مواليـد ٢٠٠٦ مـن جنـس الذكـور و 
٢٠٠٤ بالنسـبة لإلناث يف حال عدم تركهم 

او رسوبهم لسنتني يف صفوفهم.
- يقبـل الطالب يف الصف الثالث املتوسـط 
من مواليد ٢٠٠٥ للذكور، أما اإلناث فرشط 
أن تكـون قد وصلـت اىل ٢٠٠٣ يف حال عدم 

تركهم او رسوبهم لسنتني يف صفوفهم.
- قبـول الطلبـة الذكـور يف الصـف الرابع 
االعدادي من يحمل مواليد ٢٠٠٢ وبالنسبة 
لإلناث من تولـد ٢٠٠٠ يف حال عدم تركهم 

او رسوبهم لسنتني يف صفوفهم.
- قبول الطالب يف الصف الخامس االعدادية 
مـن مواليـد ٢٠٠١ إذا كان ذكـراً ، ويحـق 

لإلناث القبـول من كانـت مواليدها ١٩٩٩ 
يف حال عدم تركهم او رسـوبهم لسنتني يف 
صفوفهم.- قبول الطالب يف الصف السادس 
االعدادي من مواليد ٢٠٠٠ بالنسبة للذكور 
، واإلناث رشط ان التتجاوز مواليدها ١٩٩٨ 
يف حال عدم تركهم او رسـوبهم لسنتني يف 
«التعليمـات  ان  البيـان،  صفوفهموتابـع 
نّصـت عـىل جـواز نقـل الطلبة الراسـبني 
سـنتني يف صفوفهـم عدا مـن اعتربت لهم 
سـنة عدم رسوب اىل املدارس املسائية، كما 
ينقل الطلبة الذين تجاوزت اعمارهم السن 
النظاميـة للمـدارس النهاريـة اىل املدارس 

املسائية».

ذي قار/الزوراء:
محافظـة  عـن  النائـب  أكـَد 
ذي قـار داخـل رايض، امـس 
الثالثـاء، أن ثـروات املحافظة 
ال تجلب عىل سـكانها سـوى 
البطالـة والفقر،  املزيـد مـن 
مطالبا الحكومة بتوفري فرص 

العمل.
ترصيـح  يف  رايض  وقـال 
ذي  ”محافظـة  إن  صحفـي 
قار تشـكو من ارتفاع نسـب 
البطالـة والفقـر نتيجة اآلثار 

االقتصادية املريرة“.
تحـرك  ”هنـاك  أن  وأضـاف 
نيابيـة إليجـاد فـرص عمـل 
للتخفيف من الفقر“، مشـريا 
إىل أن ”نسـب الفقر يف ذي قار 
وصلـت إىل مسـتويات تفوق 

النسبة املعلنة بكثري“.
”ثـروات  أن  رايض،  وأوضـح 

املحافظة ال تجلب عىل سكانها 
البطالـة  مـن  املزيـد  سـوى 
والفقـر“، مؤكـدا أن ”زيـادة 
نسبة البطالة يف محافظة ذي 

قار تحتاج إىل وقفة جادة من 
قبل الحكومة“.

وكانـت النائبة عـن محافظة 
الديوانية ضحى القيرص أكدت 

تدهـور  ان  سـابق،  وقـت  يف 
القطاع الزراعـي يعد من أبرز 
ارتفاع نسـبة  االسـباب وراء 

الفقر يف الديوانية. 

بغداد/الزوراء:
حـددت وزارة املـوارد املائية، 
الرئيس  الثالثاء، السبب  امس 
الرتفاع نسـبة امللوحة يف شط 

العرب.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، 
عيل رايض، يف ترصيح صحفي 
إن «من بني األسباب الرئيسة 
الرتفاع األمالح يف شط العرب 
أو  انعـدام  أو  انقطـاع  هـي 
قلـة اإليـرادات املائيـة يف نهر 
أنـه «جرى  الـكارون»، مبينا 
االتفاق عىل انعقاد اجتماعات 
مشـرتكة مع الجانب اإليراني 
عـىل املسـتوى الفنـي، ومـن 
بينهـا الزيـارة التـي أجراهـا 
اىل  اإليرانـي  الرئيـس  نائـب 
العراق ولقائه برئيس مجلس 

الوزراء بحضـور وزير املوارد 
املائية».

لديـه  «العـراق  أن  وأضـاف 
مـن  متطلبـات مهمـة جـداً 
ميـاه رشب إىل تغذية الجانب 
األهـوار،  وحصـة  الزراعـي 
وكذلـك دفـع اللسـان امللحي 
يف البـرصة، إضافـة إىل جميع 
االستخدامات األخرى املتعلقة 
بالجانب الكهرومائي والصحي 
والصناعي»، الفتاً اىل أن «هذه 
تعويـض  تحتـم  املتطلبـات 
باإليرادات  الحاصـل  النقـص 
املائيـة عـن طريق اسـتخدام 
الخزين املائي من أجل تلبيتها 
ويف النتيجـة سـيؤدي ذلك إىل 
انخفـاض مسـتوى الخزيـن 

املائي بالتدريج».

االنبار/الزوراء:
أعلَن مدير قسم الصحة العامة 
يف دائرة صحة محافظة االنبار 

محمـد صبـاح الدليمـي، امس 
حـاالت  ازديـاد  عـن  الثالثـاء 
االصابة بمرض كورونا يف مدن 

املحافظـة بالتزامـن مـع قرب 
دخول موجة جديدة سـتعيدنا 

اىل ارتداء الكمامة من جديد.
ترصيـح  يف  الدليمـي  وقـال 
“مستشـفيات  ان  صحفـي  
االنبـار  يف  الصحيـة  واملراكـز 
شـهدت خـالل الفـرتة الحالية 
تضاعـف االصابـات بفـريوس 
كورونـا حيـث سـجلت بعض 
كانـت  مـا  اضعـاف  املناطـق 
تسـجله خالل الفـرتة املاضية 
وهذا يعـود اىل عزوف املواطنني 
عن اخـذ اللقاح ناهيـك من ان 
البعض وصـل اىل درجة اليقني 
ان  اال  انتهـى  املـرض  ان  مـن 
هذا االعتقاد تسـبب بمضاعفة 
االصابـات مـا ينـذر بعواقـب 

وخيمـة عـىل صحـة املواطنني 
وحياتهم”.

واضاف ان“ املؤرشات الصحية 
تفيد بان مدن االنبار ستشـهد 
يف غضون اربعة اسابيع دخول 
فـريوس  مـن  جديـدة  موجـة 
كورونـا مـا يعيدنا مجـددا اىل 

ارتداء الكمامة من جديد“.
وأوضـح، أن ”خطـر تسـجيل 
اصابات تصـل اىل ٨ اضعاف ما 
كنا نسـتقبله يف الفرتة الزمنية 
املاضيـة امر وارد نتيجة عزوف 
جرعـة  اخـذ  عـن  املواطنـني 
التطعيـم ناهيـك ايضـا من ان 
نسـب التلقيـح يف عمـوم مدن 
االنبار ال تلبي مستوى الطموح 

ولم تصل اىل درجة الوقاية“. 
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الهجرة واملهجرين،  امس الثالثاء، 
عن تهيئة ٤٦٠ الف ارسة نازحة لشمولها بمنحة 

العودة البالغة ١٫٥ مليون دينار.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة عيل عباس 
جهاكـري يف بيـان اطلعـت عليـه «الـزوراء» إن 
”الـوزارة عملت عىل اسـتخدام أحـدث األنظمة 
والربامـج اإللكرتونيـة الختيار األرس املشـمولة 

بمنحة النزوح للعائدة منها“.
وأضـاف جهاكري، أن ”الربامج تعمل عىل اختيار 

األرس املسـجلة مسـبقاً بحسـب تاريـخ إدخال 
معلوماتهـا الخاصـة بقاعـدة بيانات الـوزارة، 
حيث تضمنت الدفعة السـابقة أسماء مشمولة 

بمنحة العودة منذ العام ٢٠١٤“.
وأشـار إىل أن ”الوزارة تهيئ حالياً نحو ٤٦٠ ألف 
أرسة مسـتحقة للشـمول بمنحة العودة البالغة 
مليونـاً و٥٠٠ ألـف دينـار، حيث سـيتم اختيار 
أعـداد محـددة تصـل إىل ٦ آالف أرسة أو أكثـر، 
بحسـب توفر السـيولة املخصصـة للمنحة من 

وزارة املالية“. 

دهوك/الزوراء:
افاَد مصدر عسـكري، امس الثالثاء، بوقوع اشـتباكات مسـلحة بـني الجيش الرتكي 
وعنارص حزب العمال الكردستاني بالقرب من معرب رسزير الحدودي مع تركيا التابع 
لناحية كاني مايس شـمايل دهوك. وقال املصدر ، إن االشـتباكات ادت اىل احراق احدى 
(الشـفالت) التابعة للجيش الرتكي، مبينا ان عدداً من قذائف املدفعية سقطت بمحيط 
قـرى رسزير وهلوة، مما تسـببت باشـعال النريان بمسـاحات واسـعة مـن األرايض 

الزراعية والغابات. 
وتكثف تركيا قصفها الجوي واملدفعي عىل مناطق حدودية داخل إقليم كردسـتان منذ 

عدة اشهر، وتقول إنها تستهدف مقاتيل حزب العمال الكردستاني.
ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرّدا ضد الدولة الرتكية منذ عام ١٩٨٤، ويتمركز 
يف مناطـق جبليـة نائيـة يف العراق. ومنتصف أبريـل، أعلنت تركيا، التـي تقيم منذ ٢٥ 
عاما قواعد عسـكرية يف شـمال العـراق داخل إقليم كردسـتان، تنفيـذ عملية جديدة 
ضـد املقاتلني الكرد.  وتأتي العملية التي أطلق عليها اسـم «قفل املخلب» بعد عمليتي 

«مخلب النمر» و «مخلب النرس» اللتني أطلقهما الجيش الرتكي عام ٢٠٢٠.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـْت مديريـة مكافحة إجرام بغـداد، امس الثالثـاء، إلقاء القبـض عىل مبتز 
إلكرتونـي هـدد فتاة بنرش صورها عىل مواقع التواصـل االجتماعي، إذا لم تدفع 
لـه عـرشة آالف دوالر. وذكـرت املديرية يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»، أن مفارزها 
«تمكنـت مـن إلقاء القبض عىل متهـم لقيامه بابتزاز فتـاة إلكرتونيا وتهديدها 
بنـرش صورهـا عىل مواقـع التواصـل االجتماعي إذ لـم تدفع له مبلـغ من املال 
قـدره عـرشة آالف دوالر أمريكي». وأضاف البيـان، أن «عملية القبض تمت بعد 
أن استنجدت املشـتكية بمفارز مكتب الكاظمية ملكافحة اإلجرام حول تعرضها 
البتـزاز إلكرتوني من قبـل أحد األشـخاص وتهديدها بنرش صورهـا عىل الفور 
وألهميـة املوضوع تم تشـكيل فريق عمل ملتابعة الحالة، وتـم التوصل إىل املتهم 
والقبض عليه بالجرم املشهود». وتابع: «ولدى إجراء التحقيق مع املتهم، اعرتف 
رصاحـة بقيامه بابتزاز الفتاة ومسـاومتها بنرش صورها مقابـل مبالغ مالية، 
حيث تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا وقرر قايض التحقيق توقيفه وفق أحكام 

٤٣٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل».

@ÜáÁ@Ô„Î6ÿ€g@çnjfl@Û‹«@ùj‘€a
ÜaáÃi@¿@bÁäÏñ@ãì‰i@Òbnœ



بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، منخفضا 

بنسبة (٠٫٠٤٪).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولة (٩٩٢٫١٠٣٫١٣٦) سـهما، بينما بلغت قيمة االسهم 

(١٫٦٦٣٫٦٦٩٫٥١٢) دينارا. 
واغلق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسة امس عىل (٥٧٨٫٨٦) نقطة منخفضا 

بنسبة (٠٫٠٤٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٧٩٫١) نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (٣٦) 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 (٤٧٥) 
مليون سـهم بقيمة بلغت (٦١٦) مليون دينار من خـالل تنفيذ (٣٢) صفقة 

عىل اسهم رشكتني.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (١٧٨) 
مليون سـهم بقيمة بلغت (٦٦٨) مليون دينار من خالل تنفيذ (١٤٠) صفقة 

عىل اسهم خمس 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.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجـارة يف بيـان لها وصـول الباخـرة (  Super Saka ) اىل 
منطقـة األدالء واملحملة بكميـة ( ٤٢,٠٠٠ ) الف طن مـن الرز التايلندي 
لحسـاب السـلة الغذائية .واكد البيان لوزارة التجارة نقـال عن مدير عام 
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية ملى املوسوي: ان فريقا فنيا رقابيا من 
فاحيص املخترب يف قسـم السيطرة النوعية برشكة الغذائية ودائرة الرقابة 
التجارية قام بسحب النماذج األولية إلرسالها اىل مخترب الرشكة املركزي يف 
بغداد لغرض اجراء الفحص املختربي لبيان صالحيتها لالستهالك البرشي 
ومطابقتها للمواصفات التعاقدية .واشار البيان اىل «انه بعد ظهور نتائج 
الفحص املخترب سـتقوم الرشكة بتفريغها واعداد خطة تسـويقية لهذه 
الكمية وتوزيعها للمحافظات وحسب حاجة كل محافظة لغرض تجهيز 

املادة ضمن مفردات السلة الغذائية» .

بغداد/ الزوراء:
أعلـن صندوق إعمـار ذي قار، امس 
الثالثـاء، عـن وجـود ٣٠٠ مرشوع 
الصحـة  قطاعـات  يف  اسـرتاتيجي 
والكهربـاء  والجسـور  والطـرق 
والرياضة والسياحة والزراعة، فيما 
أعلـن اسـتبعاد ٢٠ رشكـة متلكئة. 
فيمـا، أحصـت محافظـة ميسـان، 
امـس، اعـداد املشـاريع الخدمية يف 

املحافظة. 
وقـال مدير صندوق إعمـار ذي قار، 
رزاق الركابي، يف بيـان اطلعت عليه 
تعيـش  ”املحافظـة  إن  «الـزوراء»: 
عـىل وقع اإلعمار والبناء ألول مرة يف 

تاريخها“.
أن ”٤٢ مرشوعـًا منهـا  إىل  مشـرياً 
دخلـت الخدمـة بشـكل فعـيل وتـم 
تسـليمها إىل الدوائر املسـتفيدة، من 
بينها مشـاريع يف قطاعـات الصحة 
والرياضـة  واملجـاري  والكهربـاء 

والشباب والطرق والجسور“.
وأضـاف أن ”الصنـدوق وّسـع مـن 
مشاريعه للعام الحايل وشمل جميع 
أقضيـة ونواحي املحافظة“، مشـرياً 
إىل أن ”الصنـدوق الـذي تـرشف عىل 
العامـة  األمانـة  مشـاريعه  إدارة 
ملجلس الوزراء حقق نسـبة إنجاز يف 
بقية املشاريع وصلت إىل أكثر من ٥٠ 

باملئة“.

مبينـا أن ”عرشين رشكة متلكئة تم 
استبعادها من تنفيذ مشاريع خطة 
العام الجـاري ٢٠٢٢ بعد اخفاقها يف 

تنفيذ املشاريع املوكلة لها“.
وذكـر الركابـي أن ”صنـدوق إعمار 
ذي قار يتمتع بالشـخصية املعنوية 
كونه هيئة مستقلة مرتبطة برئاسة 
الـوزراء وتخصيصاتـه منفصلة عن 
برنامـج تنميـة األقاليـم الـذي تبلغ 
حصـة املحافظة سـنوياً منه ٦٫٨ ٪ 

حسب الكثافة السكانية“.
من جانب متصـل، أحصت محافظة 
ميسان، امس الثالثاء، اعداد املشاريع 

الخدمية يف املحافظة. 

عـيل  ميسـان،  محافظـة  وقـال 
صحفـي:  ترصيـح  يف  الزم،  دواي 
تنفيـذ  يف  مسـتمرة  «املحافظـة  إن 
املشاريع وبحسب االولويات وضمن 
الخطـة املرسـومة لهـا»، مبينـا ان 
«هناك اكثـر من ٢٠٠ مرشوع  تحت 

التنفيذ حالياً».
واضـاف: «سـيتم ادخـال اكثـر من 
(٤٠٠) مرشوع خدمـي يف املحافظة 
لعـام ٢٠٢٢»، الفتـا اىل انـه «خـالل 
الفرتة القادمة سـيتم تنفيذ خدمات 
يف الوحـدات االداريـة كافـة، وعـىل 
مسـتوى االحياء الجديـدة والقديمة 

والقرى واالرياف».

بغداد/ الزوراء:
اكـد الخبري االقتصادي، رياض الخشـايل، أن وترية اغالق 
املعامـل العراقيـة ارتفعـت بنسـبة ١٠٪ يف زمن حكومة 

الكاظمي.
وقـال الخشـايل يف حديـث صحفـي: ان ”ديـاىل وبقيـة 
املحافظـات تضم املئات مـن املعامـل واملصانع والورش 
الصناعية لكنها لألسـف بدون دعـم حقيقي من قبل كل 
الحكومـات املتعاقبة بعد ٢٠٠٣ ألسـباب متعددة ابرزها 
اهمال قطـاع حيوي واغراق االسـواق باملسـتورد وعدم 

وجود اي سياسة حقيقية لحماية املنتج الوطني“.

واضاف ان ”وترية اغالق املعامل العراقية ارتفعت بنسبة 
١٠٪ يف زمـن حكومـة الكاظمي التي ارتكبـت ٣ اخطاء 
متعاقبـة من خالل رفع سـعر الـدوالر وعـدم وجود اي 
رقابة عىل االسواق واستمرار التهريب من كردستان دون 

اي قيود“.
واشـار اىل ان ”كل وعود حكومة الكاظمي بخلق صناعة 
وطنية ذهبت ادراج الرياح“، مبينا ان ”االزمة االقتصادية 
يف العراق تعمقت واصبح الوضع صعبا وحرجا للغاية ”.

وكانت دياىل فقدت مؤخرا العديد من املعامل والتي أغلقت 
أبوابها بسبب عدم وجود أي دعم لها.

بغداد/ الزوراء:
شـهد العراق، ثاني أكرب منتج يف أوبك، 
قفـزة ملحوظـة يف إضافـات الطاقـة 
التكريريـة، ليكـون ثانـي أكـرب منتج 
للطاقـات التكريريـة بعد السـعودية. 
فيما ارتفع سـعر خام البرصة الثقيل، 
امـس، إىل أكثـر من دوالريـن ليحافظ 

عىل السعر فوق 100 دوالر للربميل.
ووفًقـا آلخـر نرشة إحصائية سـنوية 
ألوبك ان مجموعة أوبـك أضافت 400 
الف برميل يف اليـوم من طاقة التكرير 
قدرتهـا  رفـع  ممـا   ،2021 العـام  يف 
اإلجماليـة لتكرير الخـام للمنظمة إىل 

3.327 ماليني برميل يف اليوم.
واضافـت ان معظـم الزيـادة جـاءت 
من السـعودية والعراق، حيث ارتفعت 
طاقـة التكرير للعراق بنسـبة 34.7٪ 
إىل 1.116 مليون برميل يومًيا يف العام 
2021 مـن 828 ألـف برميـل يومًيا يف 
العـام 2020 ليكون العـراق ثاني أكرب 
منتـج للطاقات التكريريـة يف منظمة 

اوبك.
وتعود الزيـادة االنتاجية للعراق إىل حد 
كبـري إىل التحسـينات يف مصايف بيجي 
والبرصة، حيث أضافت مصفاة بيجي، 
التـي تعرضـت ألرضار أثناء اسـتيالء 

تنظيـم داعـش عليها، 87 ألـف برميل 
يف اليـوم، لرتتفع طاقتهـا إىل 140 ألف 
برميـل يف اليـوم، وأضافـت مصفـاة 
البـرصة 70 ألف برميل يف اليوم لرتتفع 

طاقتها إىل 350 ألف برميل يف اليوم.
يف  االوىل  املرتبـة  السـعودية  واحتلـت 
الطاقـات التكريرية العام 2021 حيث 
ارتفعت بنسـبة ٪13.7 يف العام 2021 

، لتصـل اىل 2.548 مليون برميل يومًيا 
من 2.177 مليون برميل يومًيا يف العام 

. 2020
مـن جانب متصـل، ارتفع سـعر خام 

البرصة الثقيـل، امس الثالثاء، إىل أكثر 
من دوالرين ليحافظ عىل السـعر فوق 

100 دوالر للربميل.
وارتفـع خام البـرصة الثقيـل املصدر 
تغيـري  وبنسـبة  دوالر   2.02 آلسـيا 
بلغـت %2.01 ليصل اىل 102.56 دوالر 

للربميل الواحد.
وارتفعت ايضا جميع اسـعار خامات 
منظمـة أوبك باسـتثناء مزيـج ايران 
دوالرات   108.73 بلـغ  الـذي  الثقيـل 
بانخفاض 13 سـنتا، فيما بلغ سـعر 
خام جرياسول االنغويل 117.38 دوالرا 
بارتفاع بلغ 0.37 دوالر، فيما بلغ خام 
مربان اإلماراتي 116.33 دوالراً بارتفاع 
العربـي  3.69 دوالرات، وبلـغ الخـام 
السـعودي 111.66 دوالرا بارتفاع بلغ 
2.22 دوالر، فيما سـجل مزيج سهران 
الجزائـري 117.73 دوالرا بارتفاع بلغ 
0.48 دوالر، وبلغ خام بوني النيجريي 
 0.52 بلـغ  بارتفـاع  دوالرا   118.15

دوالر“.
وارتفعت اسـعار النفط مع محدودية 
انتـاج النفط الخام العاملي واسـتمرار 
الحـرب يف اوكرانيـا والحظر املفروض 
عـىل النفط الـرويس ثاني اكـرب منتج 

للنفط يف العالم.

بغداد/ الزوراء:
يدرس العـراق عروضاً هندية يف مجال 

الطاقة والكهرباء.
واستقبل وزير الكهرباء، عادل كريم، 
يف مقـر الـوزارة يف العاصمـة بغداد، 
السفري الهندي لدى العراق براشانت 
بيساي، مع وفد من ممثيل الرشكات 
مجـاالت  يف  املتخصصـة  الهنديـة 

الطاقة .
واستعرض السـفري الهندي امكانيات 
الرشكات الهندية يف العمل عىل خطوط 
النقل واملحطات التحويلية، معززاً ذلك 
باالمثلـة عـىل حجـم الكفـاءة املالية 
واالعمـال املماثلـة التي عملـت عليها 
تلـك الـرشكات يف اإلمـارات وماليزيـا 

وإندونيسيا وجنوب إفريقيا .
كما وضح السـادة املمثلون إمكانيات 

القابلـوات  صناعـة  يف  رشكاتهـم 
واالسـالك والكيبـالت، باالعتمـاد عىل 

الرسعـة العاليـة ونوعيـة قائمة عىل 
املواصفـة والتنافس، وقدمـوا إقرتاحاً 

إلقامة معرض للمنتجات الهندية، من 
شأنه أن يفسح املجال للهند ليكون لها 

دوراً يف صناعة الطاقة داخل العراق .
ويف رده عىل طروحات الجانب الهندي، 
بنّي وزيـر الكهرباء :“لدينـا صداقات 
قديمـة مع الهنـد وعملنـا يف مجاالٍت 
شتى ، ولكن الوزارة بحاجة اىل دراسة 
ترغـب  التـي  الـرشكات  بروفايـالت 
بالعمل عىل تطوير قطاعات الكهرباء، 
رشيطـة ان تحكـم باملواصفـة الفنية 
والجدوى االقتصاديـة، ولكوننا نمتلك 
حجم عمـل كبـري كمشـاريع الطاقة 
الشمسـية، ونصب الـدورات املركبة ، 

وتطوير قطاع نقل الطاقة ” .
وأضـاف ”عملنـا بحـرص، ونحتـاج 
اىل تطويـر قطـاع االنتـاج، وإضافـة 
طاقـات توليدية اىل املنظومة الوطنية، 

بالتزامن مع توسـيع الخطوط الناقلة 
لترصيف االحمال وفك اإلختناقات، غري 
متناسـني التدمري الذي اصابها بسبب 
االرهاب، وقد تمكّنا من اعادتها للعمل 
بجهود وطنية، أما بخصوص الكيبالت 
اىل  باسـتمرار  فنحتـاج  والقابلـوات، 
املزيد منها، ونأمل منكم إنشاء مصانع 

إلنتاجها يف العراق ” .
وأكـد، يف ختـام اللقـاء، عـىل ”رغبـة 
الوزارة يف فتح مكاتب للرشكات الراغبة 
للعمل معها يف العراق، كوننا اضطلعنا 
بخلق بيئة جاذبة لالستثمار، ومضينا 
بالكثري من املشـاريع عـىل هذا النهج، 
وما يرسّنـا ان الصناعـات الهندية قد 
تطورت كثـرياً خالل السـنني الخمس 
عرشة املاضية، ونحـن نتابع باهتمام 

هذا التطور“.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركزي العراقـي من العملة الصعبة، امس 

الثالثاء، لتسجل ٢٤٤ مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد خالل مزاده امس لبيع ورشاء 
العمالت االجنبية اسـتقراراً يف مبيعاته لتصل اىل ٢٤٤ مليوناً و٠١٥ 
ألفاً و٣١٠ دوالرات، غطاها البنك بسـعر رصف أسـاس بلغ ١٤٦٠ 

ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشـرتيات البالغة ١٩١ مليونـًا و٥٦٥ ألفاً و٣١٠ دوالرات، 
لتعزيـز األرصـدة يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمـادات، فيما 

ذهب املبلغ املتبقي البالغ ٥٢ مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصدر إىل أن ٣٣ مرصفاً قـام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخارج، و١٩ مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية. الفتاً إىل مشـاركة 

٣٨ رشكة رصافة.

 بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين اطالق وجبة جديدة من سـلف املوظفني ومنتسبي 
الدفاع والداخليةوقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ورد اىل «الزوراء»: 
انه» تم اطالق وجبة جديدة من سلف املوظفني ومنتسبي الدفاع والداخلية 
التـي تبدأ مـن ٥ ماليني دينار وحتـى ٥٠ مليون دينار بعد اسـتكمال كل 
اجـراءات املنح وفـق الضوابـط والتعليمات».وأكد: «يكـون التقديم عىل 
السـلف عن طريق فروع املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات».واضاف 
ان» الفروع مازالت مسـتمرة يف اسـتقبال طلبات معامـالت الرتويج عن 

السلف للموظفني ومنتسبي القوات االمنية».

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب «االجنبـي والعراقي» يف األسـواق املحلية، امس 
الثالثاء.وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف 
العاصمة بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ 
من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي ٣٧٥ الف دينار، وسعر الرشاء ٣٧١ 
الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم االثنني ٣٧٧ الف دينار للمثقال الواحد.

وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 
انخفاضا أيضاً عند ٣٣٥ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣١ ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٥ الف دينار و ٣٨٥ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقال الذهب العراقي بـني ٣٣٥ الفاً و ٣٤٥ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
اكـد الخبـري النفطي املحيل، بكر جعفر، ان انسـحاب الـرشكات االجنبية من 
كردسـتان جاء لتفادي اتهامها بتهريب النفط العراقي.وقال جعفر يف حديث 
صحفي: ان ”انسـحاب املتسـارع للرشكات االجنبية من حقول النفط والغاز 
يف اقليم كردسـتان لم يأت بسـبب تهديـدات امنية مبـارشة او القلق خاصة 
انهـا تعمل باالسـاس يف مناطق اخرى غري مسـتقرة حـول العالم“.واضاف 
ان ”الرشكات ايقنت بأن اسـتخراج النفط وتصديـره ليس قانونيا، وان اعىل 
مؤسسة قضائية يف العراق اصدرت قرارا رسميا حيال املوضوع قبل اشهر ما 
جعلهـا عىل يقني بأن بيئـة العمل غري قانونية وانها قـد تتطالها تهم تهريب 
النفـط العراقـي القادم من اقليم كردستان“.واشـار اىل انـه“ رغم االغراءات 
املادية بسـبب العوائد الضخمة يف حقول االقليم لكن الرشكات ال تريد التورط 
يف ملفـات غـري قانونية مع بغداد قد تؤدي اىل رضر بالغ يف سـمعتها». مؤكدا 
«ان مـن ٣-٤ رشكات اخرى ستنسـحب خالل اسـابيع اخـرى بينها رشكات 
تعمل يف مشاريع ثانوية“.وكانت بعض الرشكات االجنبية انسحب مؤخرا من 

العمل يف حقول نفطية ضمن حدود اقليم كردستان“.

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@…ua6Ì@ã–ñ˛a@Êá»æa

@Â†@—€c@42@fiÏñÎ@Â‹»m@Òäbvn€a
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@Âfl@ÚÓ�–‰€a@pb◊ãì€a@lbzè„a@Z7jÇ
kÌãËn€bi@bËflbËma@Üb–n€@ÊbnéÜã◊

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابـل الدينار العراقي بشـكل 
طفيـف، امس الثالثاء، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمـة بغداد، ويف إقليم 
كردسـتان.وقال مصدر إن بورصـة الكفاح والحارثيـة املركزية يف بغداد، 
سـجلت، صباح امس، ١٤٨١٠٠ دينار عراقي مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، 
فيما كانت األسـعار ليوم االثنني ١٤٨٠٧٥ ديناراً عراقياً مقابل ١٠٠ دوالر 
امريكي.وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة 
باألسـواق املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٥٠٠ دينار عراقي 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار عراقي 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت 
اسـعار الدوالر ارتفاعا طفيفا ايضا، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٢٥٠ ديناراً 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٨١٥٠ ديناراً لكل ١٠٠ دوالر 

امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيط، امـس الثالثاء، عن اسـتقرار معدل التضخم 
الشـهري لشهر أيار املايض وارتفاعه السـنوي، مبينة أن اإلنفاق عىل 

الغذاء يشكل ٣٠ باملئة من نسبة دخل األرسة الشهري.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، يف حديث صحفي: 
إن «معدل التضخم لشهر ايار املايض استقر بنسبة ٠٫٢٪، وهي نفس 
النسـبة التي شهدها شهر نيسـان املايض»، مبينا ان «معدل التضخم 
السـنوي لشـهر ايار لسـنة ٢٠٢٢ باملقارنـة بنفس الفـرتة من العام 

املايض ٢٠٢١، شهد ارتفاعا بنسبة بلغت ٥٫٤٪».
واضاف ان «اإلنفاق عىل الغذاء يشكل ٣٠ باملئة من نسبة دخل األرسة 
الشهري إال أن قسم الغذاء واملرشوبات غري الكحولية لم يشهد ارتفاعا 
كبـريا فيه خالل شـهر أيار املـايض نتيجة الدعـم الحكومي من خالل 
توفـري مفـردات البطاقـة التموينية وبالتـايل حافظ هذا القسـم عىل 

استقراره».
واشـار اىل ان «املجاميع السـلعية التي كانت األكثر ارتفاعا يف األسعار 
لشـهر ايـار من عـام ٢٠٢٢ هو قسـم التجهيـزات واملعـدات املنزلية 
والصيانـة التي ارتفعت بنسـبة ١٫٩ باملئة، وقسـم الرتفيـه والثقافة 
ارتفع ايضا بنسـبة ١٫٥ باملئة، وقسم املطاعم والفنادق ارتفع بنسبة 

١٫٢ باملئة».

@¿@b–Ó–†@aÜÏ»ñ@áËìÌ@ä¸Îá€a
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@ıbõ«c@Âfl@aÜá«@ÏÿìÌ@Ÿnéb‰‡ßa@Üb•a@êÓˆä
Ú†ãì‹€@Úflb»€a@Ú˜Ó:a

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلَن النائب األول لرئيس اللجنة األوملبية رئيس اتحاد الجمناستك أياد نجف، تعرضه لالعتداء الجسدي واللفظي، 
من قبل أعضاء يف الهيئة العامة لالتحاد، وفيما بنّي أنه اقام دعوى قضائية ضد املعتدين، اكد ان االتحاد سـيقيم 
بدوره دعوى قضائية أيضا ضدهم. وقال نجف إن «عدداً من أعضاء الهيأة العامة باتحاد الجمناستك املعارضني 
تهجمـوا عليـه يف مقره باالتحاد».  وتابع نائـب رئيس اللجنة االوملبية ان «هؤالء األعضـاء وبدل أن يتوجهوا اىل 
املؤتمـر جاؤوا اىل مقر االتحـاد وتجاوزوا بالكالم واالعتداء عّيل واعتدوا عيل جسـدياً»، مبينا أنهم «تجاوزوا عىل 
القانون ما دفعني لتقديم شـكوى ضد املعتدين يف احد مراكز رشطة بغداد السـرتداد حقي بعد القيام بالتجاوز 

عّيل بمقر عميل ألن البلد فيه قانون وال يحق ألحد التجاوز عىل االخرين بدون حق وخارج األطر القانونية».

ãºcÎ@ã–ñc

fibj”g@ÊaáÌå@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@k«¸@á‘«@Üá∞@ánÌb„ÏÌ@6èì„bfl

äÎá€bi@ÜaáÃi@Ú„bfla@ÈuaÏÌ@Új‹�€aÎ@ÚÓ„aÏÌá€a@ÚœbÓõi@›�j€a@‚ÏÓ€a

بغداد/ احمد الداغستاني 
إقليـم  حكومـة  رئيـس  ثمـن 
بارزانـي،  مـرسور  كردسـتان 
جهود العبـات املنتخب العراقي 
النسـوي لكـرة الصـاالت بعـد 
فوزهـن ببطولـة غـرب آسـيا، 
فيما تم تكريمهن بمناسبة هذا 
اإلنجـاز. وقـال مديـر الرياضة 
يف إقليم كردسـتان شاكر احمد 
سمو  إن ” رئيس حكومة إقليم 
كوردسـتان مـرسور بارزانـي، 
اسـتقبل صباح امـس الثالثاء، 
النسـوي لكـرة  املنتخـب  وفـد 
الصاالت الحائز عىل لقب بطولة 

غرب آسيا للصاالت“.

”رئيـس  ان  سـمو  وأضـاف 
حكومة اإلقليم مرسور بارزاني 
ثمن الجهود الكبرية التي بذلتها 
االنجـاز  تحقيـق  يف  الالعبـات 
والتتويج باللقب فيما تم تكريم 
العبات الوفد النسوي لجهودهن 

يف تحقيق البطولة“.
يف  الرياضـة  مسـؤول  وتابـع 
اإلقليـم إن ”االلتفاتـة األبويـة 
لرئيـس حكومـة اإلقليـم تعـد 
لتحقيـق  لرياضيينـا  حافـزاً 
نتائـج مقبلـة أكـرب“، مبينا أن 
”التكريم حرضه محافظ اربيل 
وعضو اتحـاد الكرة فراس بحر 

العلوم“.

@Ô„aåäbi@äÎãèfl@ÊbnéÜã◊@·Ó‹”g@ÚflÏÿy@êÓˆä
p¸bó€a@Òãÿ€@Ïè‰€a@b‰jÉn‰fl@‚�ãÿÌ

@ÊÏÿÓé@Üb‰‹€@áÌáßa@k»‹æa@åb≠a@ZÚ†ãì€a@ÒäaÜg
ÔébÓ”@o”Ïi

بغداد/ متابعة الزوراء

يونايتـد  مانشسـرت  نـادي  إدارة  أعلنـْت 

اإلنكليـزي، امس الثالثـاء، عن تجديد عقد 

العبه العراقي زيدان إقبال بشكل رسمي.

وقال مانشسرت يونايتد، يف بيان عىل موقعه 

الرسـمي ”يرس النادي اإلعـالن عن توقيع 

زيدان إقبـال عىل عقد جديـد طويل األمد، 

سيبقيه يف مانشسرت يونايتد حتى حزيران 

2025، مع خيار التمديد لعام آخر“.

وأضـاف ”ظهر العـب الوسـط البالغ من 

العمر 19 عاماً، والـذي انضم إىل أكاديمية 

النـادي يف سـن التاسـعة، ألول مـرة مـع 

الفريـق األول يف مباراة يونـغ بويز بدوري 

أبطـال أوروبا يف كانـون األول املايض عىل 

ملعب أولد ترافورد“.

واختتـم ”مثّل زيدان إقبال منتخب العراق، 

وشـارك معه يف مباراتـني ضمن تصفيات 

آسيا املؤهلة إىل كأس العالم“.

بغداد/ متابعة الزوراء 
تستكمل اليوم األربعاء، مباريات الجولة 
الـ38 واألخرية من الدوري املمتاز بإقامة 
5 مواجهات، أبرزهـا لقاء الطلبة وأمانة 
بغداد. ويبحث القاسـم عن إنهاء املوسم 
بحصيلة جيدة من النقاط وتجاوز ضيفه 
العنيد نفط الوسط الذي يسعى لتحقيق 
االنتصـار والعودة إىل املركـز الرابع الذي 
فقـده مؤقتـا لصالح النفـط الفائز عىل 
سـامراء يف افتتاح مباريات هذه الجولة. 
ويحـل الرشطة بطل الدوري ضيفا ثقيال 

عـىل الديوانيـة، يف مبـاراة يغلـب عليها 
طابع اإلثارة، لتخيم األجواء ”املشحونة“ 
عىل طـريف املواجهة رغم أن األول حسـم 
اللقب بوقت مبكر، بينما يبحث الديوانية 

عن االنتصار من أجل تفادي الهبوط. 
ويسـتضيف الصناعة يف ملعبه منافسه 
القـوة الجويـة، يف مواجهـة تعـد مهمة 
للضيـوف يف محاولتهـم لكسـب نقـاط 
الفـوز والبقاء يف وصافـة الرتتيب، فيما 
يتطلـع أهـل الـدار إىل مباغتـة الصقور 
بانتصـار جديـد بعـد ضمـان البقـاء يف 

الدوري املمتاز للموسم املقبل. 
ويشـهد ملعـب الشـعب الـدويل، أبـرز 
مباريات الجولة، عندمـا يلتقي الطلبة 
ضيفه أمانـة بغداد، يف مبـاراة تختلف 
فيهـا الطموحـات، حيـث يأمـل أبناء 
املدرب السـوري أنس مخلـوف تحقيق 
االنتصـار الــ21 والوصـول إىل املركـز 
الثاني، حال تعثر القـوة الجوية، بينما 
يرفع أمانة بغداد شـعار الفوز من أجل 
الوصول للنقطة الــ41 التي تضمن له 

البقاء. 

lãÃæa@‚bfla@ÈmäbèÇ@k‘«@lã»€a@Ú€Ï�i@¿@Úõ–€bi@xÏnÌ@p¸bó€a@kÉn‰fl
bÓéa@lãÀ@ÔˆbË„@—ó‰i@Êb‰j€@‚bfla@ãè≤@µ˜íb‰€a

الدمام/ عدي صبار
حصَل منتخبنا الوطنـّي لكرِة الصاالت 
عـىل املركِز الثاني يف اختتاِم ُمشـاركته 
ببطولـِة كأس العرب التـي احتضنتها 
مدينـُة الدمـام السـعودّية، وذلـك إثر 
امـس  النهائّيـِة  املبـاراِة  يف  خسـارته 
الثالثـاء أمـام نظـريه املغربـّي بثالثة 

أهداٍف من دون مقابل.
وقـّدَم منتخبنـا، الـذي افتقـَد خدماَت 
أربعـة مـن العبيـه املميزيـن بسـبب 
اإلصابـِة والحرمـان، ُمسـتوى جيداً يف 

اللقاء. 
وقـاَل ُعضـو االتحـاد العراقـّي لكـرِة 
القـدم، رئيس الوفد، يحيـى زغري، بعد 
نهايـِة املباراة نحمُد الله ونشـكره عىل 
ما تحقَق من مسـتوياٍت ونتائج طيبٍة 
يف هذه البطولة، قياسـًا بفـرتِة اإلعداد 
القصـرية، كانـت املواجهـُة قويـًة بني 

املنتخبني، خصوصاً أن املنتخب املغربي 
يعدُّ مـن أقوى منتخبات قـارة إفريقيا 
إىل إن قـوة املنتخـب املغربـي  مشـرياً 

وخربة العبيه حسمت النتيجَة.
وتوجـَه زغـري بجزيـِل الشـكر لجميع 
أفراد الوفِد عىل جهودهـم التي بذلوها 
مـن أجـل تحضـرِي الالعبـني للوصول 
للجاهزّيـة القصـوى عـىل الرغـم من 
ضغـِط املباريـات، كمـا قـّدَم شـكره 
إىل االتحـاِد العراقّي بشـخص رئيسـه 
عدنان درجال ونائبيـه وجميع أعضاء 
املكتب التنفيـذي، وإىل اإلعالِم الريايض 
والجماهـري العراقّيـة، لوقوفهـم مـع 
فـرتة  طيلـة  لـه  ودعمهـم  املنتخـِب 

البطولة.
مـن جانبه، أبدَى املدرُب ناظم الرشيعة 
رضـاه بـاألداِء والنتيجـِة التـي قدمها 
الالعبـون يف مشـوار البطولـة، حيـث 

قـاَل لعبنا جميـَع املباريات بُمسـتوى 
فني عاٍل، وتجاوزنـا منتخباٍت لها باٌع 
وتاريـٌخ طويـٌل يف عالِم كـرة الصاالت، 
حيث كان املنتخُب يف املسـتوى املعهود، 
وخضنـا خمـَس مباريـات يف غضـون 
ثمانية أيام، وهـذا ليس باألمِر الهني يف 
لعبـِة كرة الصـاالت، ووصولنا للنهائي 
إنجـاٌز يحسـُب للعـراق الذي يعـدُّ أوَل 
منتخب من عرب آسـيا يصُل إىل نهائي 

هذه البطولِة منذ انطالقها حتى اآلن.
ومن جهته هنأ وزيُر الَشباب والرياضة، 
رئيـس اإلتحـاد العراقـّي لكـرِة الَقدم، 
عدنـان درجال، منتخبنـا الوطنّي لكرِة 
الصـاالت بحصولـه عىل املركـِز الثاني 
يف بطولـِة العـرب التـي اختتمت، أمس 

الثالثاء، بمدينِة الدمام السعودّية.
وعـّد رئيُس اإلتحاد نيَل منتخب الرجال 
مركـز الوصافـة العربـي بأنـه رشٌف 

كبـرٌي لكـرِة الصـاالت وإنجـاٌز جيٌد يف 
ظِل تنافسـه مع املنتخِب املغربّي أقوى 

املنتخبات العربّية واإلفريقّية.
وأشـاَد بالتطـوِر الحاصِل يف مسـتوى 
املنتخـِب كونه قـارَع منتخبـاٍت قويًة 
مثلما هو حال األوساط الرياضّية التي 
أشادت بأداِء الالعبني والروحّية العالّية 
التي تحـىل بها الجميع مثمنـاً الجهوَد 
والروحّيـة  املباريـاِت  يف  بذلـت  التـي 
الهائلة واالنضبـاِط الكبري داخل امللعِب 
وخارجه، مـا يعطينـا األمـَل بتحقيِق 

النجاحات يف قادِم البطوالت.
وفقـَد منتخبنـا الوطنّي لكـرِة صاالِت 
الرجـال فرَص نيـل اللقب العربـّي إثر 
خسـارته  امس يف نهائي البطولِة أمام 
منتخب املغرب بثالثـة أهداٍف من دون 

رد ليكتفي باملوقِع الثاني.
منتخـب  خـرس  منفصـل  سـياق  ويف 

الناشـئني امام شـقيقه منتخب لبنان 
بهدف مقابل ال يشء  ضمن منافسـات 
نصف نهائي بطولة غرب آسيا للناشئني 

املقامة يف مدينة العقبة األردنية. 
وشـهدت املبـاراة تفـوق لبنـان خالل 
الشـوط األول، حيـث اسـتطاع التقدم 
عرب محمد ياسـني يف الدقيقـة 44، إثر 
كرة مبارش أرضية عىل يسـار الحارس 

منتخب الناشئني. 
وحاول املنتخب العراقي الدخول بنفس 
هجومي مع بداية الشـوط الثاني، لكن 
الحـارس جـاد جوهر ودفاعـات لبنان 
اسـتطاعوا تخفيـض وتـرية الهجمات 

العراقية من خالل النسق الهادئ. 
ويف الوقت املحتسب بدل الضائع حاول 
املنتخب العراقي تسجيل هدف التعادل 
من خالل مهاجمه كرار، إال أن الحارس 

جاد جوهر كان نجما فوق العادة.

بغداد/ متابعة الزوراء

أعلنْت ادارة نادي الرشطة تخصيـص وزارة الداخلية قطعة أرض 

رشقي بغـداد، لبناء ملعب خاص بفريق كرة القدم عىل أن إنجازه 

بـ“وقـت قيايس“، فيما لفتت اىل معاناتها نتيجة عدم توفر مكان 

للتدريب املوسم املنرصم.

وقال نائـب رئيس النادي غالب الزامـيل إن ”نادي الرشطة أصبح 

بحاجـة ملحـة مللعب خاص به إلعـداد الفريق واجـراء التدريبات 

استعداداً للدوري العراقي املمتاز للموسم 2023-2022، وال سيما 

أن النـادي ال يمتلك ملعبـاً حتى االن بعد ان تم هدم امللعب الرئيس 

السـابق إلنشـاء مدينة رياضيـة متكاملة بدال منه وهـذا يحتاج 

لوقت طويل“.

وأضـاف الزامـيل ”لقد فاتحنـا وزارة الداخلية بمعانـاة الفريق يف 

املوسم السابق بسبب عدم امتالك ملعب خاص بنا، اذ كان الفريق 

يتنقل بني مالعب أندية ومؤسسـات أخرى إلجـراء تدريباته وهو 

ما جعله غري مسـتقر بتدريباته ألنه محدد بأوقات معينة من قبل 

الجهة املالكة .

واشـار نائب رئيس النـادي اىل ان ”االدارة وجـدت أن من اولويات 

عملها للموسـم املقبل انشاء ملعب خاص وفاتحنا وزارة الداخلية 

الراعيـة للنـادي والتـي أبـدت تعاوناً كبـريا بهذا املوضوع سـيما 

مـن قبل الوزير وتم تخصيص ارض إلنشـاء ملعـب خاص بنادي 

الرشطة يف حي البلديات ببغداد وسـتبارش الكوادر الهندسية البدء 

بإنشائه وانجازه بأقرب وقت ممكن“.

وكان فريق نادي الرشطة حسـم الدوري املمتاز للموسـم -2021

2022 لصالحـه قبل سـبع جوالت مـن انتهاء الدوري وسـيالقي 

مضيفـه فريق الديوانية يف اخـر مبارياته يف الـدوري الحايل اليوم 

االربعاء.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
صـدر يـوم امـس الثالثـاء العـدد الرابـع واالربعون 
لصحيفة رشطـاوي التي تصدر عن الدائرة االعالمية 
لنـادي الرشطة الريايض.. العدد تضمن مجموعة من 
املواضيع التي تخص فرق النادي االخرض والبطوالت 
التـي تشـارك فيهـا عىل املسـتوى املحـيل فضال عن 
موضوعـات اخـرى تخـص رياضتنـا املحليـة... كل 

التوفيق والنجاح ألرسة الصحيفة املميزة.
 *******************

الصحفي الشـاب الزميل امري رسـول احتفل بعيد 
ميالده مؤخـرا، خالص االمنيـات لزميلنا بالعمر 
املديـد ومواصلـة النجـاح يف حياتـه ومشـواره 

املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
الثالثاء، لقيادة مباراة منتخب  الدويل أحمد الشوييل إىل بريوت، امس  الحكم  وصَل 
ويواجه  العالم.  كأس  إىل  املؤهلة  اآلسيوية  التصفيات  ضمن  األردن  أمام  لبنان 
املنتخب اللبناني للسلة نظريه األردني يوم األول من تموز املقبل، ثم يالقي السعودية 
قيادة  يف  وتواجده  آسيا  نخبة  حكام  من  الشوييل  ويعد  ذاته.  الشهر  من  الرابع  يف 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس العالم، لنجاحه الكبري يف إدارة املباريات املهمة 
يف مونديال السلة بالصني، وأيضا اوملبياد طوكيو التي جرت العام املايض، كما قاد 
مؤخًرا نهائي كأس الكويت ومباراة ختام الدوري البحريني. ويتقاسم األردن ولبنان 
صدارة املجموعة الثالثة بـ7 نقاط مع أفضلية لألردن بفارق السالت املسجلة، بينما 

تحتل السعودية املركز الثالث برصيد 6 نقاط وإندونيسيا املركز الرابع بـ4 نقاط.

بغداد/ متابعة الزوراء
تعاقده  الريايض  أربيل  نادي  أعلَن 
رسمًيا مع املدافع الدويل أحمد إبراهيم، 
الخاصة  التفاصيل  عن  الكشف  دون 

بقيمة الصفقة أو مدة العقد.
أربيل  رسمي  بيان  يف  النادي  وقال 
يتعاقد مع املدافع الدويل أحمد إبراهيم.. 

مرحباً بك يف القلعة الصفراء».
وتعد صفقة إبراهيم هي الثانية للنادي 
بعد تجديد التعاقد مع املدرب السوري 

نزار محروس قبل أيام قليلة.

ناديه  أسوار  إبراهيم،  أحمد  وغادر 
السابق القوة الجوية، إثر خالفات مع 
لتزداد  شاكر،  حكيم  السابق  املدرب 
حدتها الحقاً بعد رفع الالعب لشكوى 
الكرة،  اتحاد  لدى  السابق  ناديه  ضد 

بشأن املستحقات املالية املتأخرة.
يذكر أن أحمد إبراهيم، سبق له تمثيل 
2009 وحتى  5 مواسم من  أربيل ملدة 
بلقب  أربيل  بتتويج  وساهم   ،2014
املمتاز مرتني، كما تأهل معه  الدوري 

إىل نهائي كأس االتحاد اآلسيوي.
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طلب نادي تشـيليس التعاقد مع العب جديد من مانشسرت سيتي، 
خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

ويتفـاوض البلـوز مـع السـيتي منذ أسـابيع للتعاقد مـع رحيم 
سـرتلينج، نجم السـيتيزينز، الذي ينتهي عقده يف صيف 2023.

ووفًقـا لصحيفـة دييل ميـل الربيطانية، فـإن تود بويـيل، رئيس 
تشـيليس، أجـرى اتصاالت بمانشسـرت سـيتي للتعاقـد أيًضا مع 
املدافع الهولندي ناثان آكي.وأشـارت إىل أن توماس توخيل، مدرب 
البلـوز، هو من طلب ضم آكي، حيث أنه معجب بالالعب منذ فرتة 
عمله يف بوروسيا دورتموند، خاصة أن ناثان يستطيع اللعب ضمن 
منظومة ثالثية يف الخـط الخلفي.وأوضحت الصحيفة الربيطانية 
أنـه من املتوقع تقديم تشـيليس لعرض جديد مـن أجل ضم ثنائي 
مانشسـرت سـيتي يف األيام القليلة املقبلة.يذكر أن تشيليس خرس 
هـذا الصيف خدمات أنطونيـو روديجر وأندرياس كريستينسـن، 
كمـا أن الفريق يف طريقـه لفقدان سـيزار أزبيليكويتا وماركوس 

ألونسو حيث يضغطان من أجل الرحيل.

كشـف تقرير صحفـي عن حقيقة تقديم برشـلونة لعرض جديد 
من أجل إقناع الجناح الفرنيس عثمان ديمبيل بتجديد عقده، الذي 

ينتهي مع نهاية الشهر الجاري.
كانت تقارير صحفية، أشـارت إىل أن برشلونة، قدم عرضا جديدا 
ونهائيـا لديمبـيل يف اجتماع األمـس بني وكيله موىس سيسـوكو 
ومسؤويل النادي، وتم خفض الراتب السنوي املعروض من 8 إىل 6 
ماليني.وكتب فابريزيو رومانـو، خبري انتقاالت الالعبني واملدربني 
يف أوروبا، عىل حسـابه بموقع التواصـل االجتماعي ”تويرت“: ”لم 
يقدم برشـلونة عرضا نهائيا يف اجتماع األمس بني إدارة برشلونة 

ووكيل ديمبيل، وسيتخذ عثمان قراره هذا األسبوع“.
وأضـاف: ”يسـتبعد ممثلو ديمبـيل تمديد العقد ما لـم يتم تقديم 
عرض محسـن، بينما سيستغرق برشـلونة بعض الوقت لدراسة 
األمـر وتحليل إذا كان لديهـم فرصة رفع العـرض وعدم مخالفة 

قانون اللعب املايل النظيف“.
يذكـر أن ديمبيل يحظـى أيضا باهتمـام من تشـيليس وليفربول 

وباريس سان جريمان خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

الربازييل  السابق  اإلنكليزي  سيتي  مانشسرت  وقائد  وسط  العب  عاد 
فرناندينيو إىل بالده للدفاع عن ألوان فريق بداياته أتلتيكو باراناينيس، 

وذلك وفق ما أعلن األخري.
جوزيب  اإلسباني  سيتي  يف  مدربه  فاجأ  الذي  عاماً  الـ٣٧  ابن  ووّقع 
يف  أمىض  بعدما  املمتاز  الدوري  بطل  عن  الرحيل  بإعالنه  غوارديوال 

صفوفه تسعة مواسم، عقداً مع باراناينيس ملدة عامني ونصف العام.
كوريتيبا  مدينة  إىل  وصوله  لدى  صحايف  مؤتمر  يف  فرناندينيو  وقال 

الجنوبية «ُيسعدني العودة اىل الوطن... مدركاً أنه يمكنني تطبيق القليل 
من كل ما حققته يف هذه األعوام باللعب يف أوروبا».

رغبته  أعلن  بعدما  نيسان/أبريل  يف  غوارديوال  مدربه  الربازييل  وصدم 
بالرحيل عن النادي بعد الوصول اىل نهاية عقده هذا الصيف.

وكشف العب الوسط عن قراره عشية مواجهة أتلتيكو مدريد اإلسباني 
يف إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي وصل فيها سيتي 
اىل نصف النهائي قبل الخروج عىل يد ريال مدريد اإلسباني املتوج الحقاً 

باللقب.
وفوجئ غوارديوال املتواجد اىل جانب الالعب الربازييل 

أعلم!. هذا خرب  أكن  الفريق «لم  بقرار قائد 
أعرف  «لم  اإلسباني:  جديد».وتابع 

ال  سيحصل.  ماذا  سنرى  بذلك. 
هو  سيحصل.  ماذا  أعرف 

هام. سأسأله».
ان  غوارديوال  واعترب 

كان  فرناندينيو 
رائعاً  «العباً 

نشسرت  ملا
سيتي»، 

أمسرتدام  أياكس  نادي  يتطلع 
إىل  جديد  مهاجم  لجلب  الهولندي 
ملعب يوهان كرويف أرينا، لتعويض 
الرحيل الوشيك لإليفواري سيباستيان 

هالر إىل بوروسيا دورتموند.
وبحسب التقارير، فإن دورتموند أتم 
صفقة الدويل اإليفواري مؤخرا، لكنه 
يوليو/  حتى  عنها  اإلعالن  سريجئ 

تموز املقبل، بناء عىل طلب أياكس.
سبورت  «سكاي  لشبكة  ووفقا 
يف  ضالته  وجد  أياكس  فإن  أملانيا»، 
جوشوا  الشاب  الهولندي  املهاجم 

زيركزي، العب بايرن ميونيخ.
لكنها أشارت يف الوقت ذاته إىل صعوبة 
إبرام الصفقة، نظرا لدخول ناٍد أملاني 

الذي  شتوتجارت،  وهو  السباق،  يف 
يتطلع هو اآلخر لنيل توقيع صاحب 

الـ٢١ عاما.
لضم  أيضا  شتوتجارت  ويخطط 
املحتمل  الرحيل  لتعويض  زيركزي، 

للنمساوي 
شا  سا

فرتة  خالل  كاالدزيتش، 
االنتقاالت الصيفية الجارية.

مفاوضات  يف  شتوتجارت  ودخل 
مهاجم  ممثيل  مع  بالفعل  مكثفة 
الحال  هو  كما  البافاري،  الفريق 
مع أياكس، ما يشعل السباق حول 

ضمه يف األسابيع القليلة املقبلة.
املوسم  أمىض  زيركزي  أن  يذكر 
أندرلخت  إىل  معارا  املايض 
معه  نجمه  بزغ  الذي  البلجيكي، 
 ٤٧ خالل  هدفا   ١٨ سجل  بعدما 

مباراة بمختلف البطوالت.

دي  أنخيل  واألرجنتيني  يوفنتوس  بني  املفاوضات  أن  إىل  إعالمية  مصادر  أشارت 
ماريا تشهد تقدماً مضطرداً.

بعد  املفاوضات  وترية  من  رفع  قد  العجوز  السيدة  نادي  أن  إىل  أشارت  املصادر 
مطالبة مدربه ماسيمليانو أليغري برضورة إكمال صفقة انتقال الدويل األرجنتيني 

يف أقرب وقت ممكن ومضت املصادر إىل القول إّن مفاوضات الجانبني قد وصلت إىل 
مرحلة التفاصيل النهائية خاصة أن دي ماريا يعترب الصفقة الثانية املستهدفة من 

قبل إدارة يوفنتوس بعد الفرنيس بول بوغبا.

للدور  دجوكوفيتش،  نوفاك  الرصبي،  عرب 
الثاني من بطولة ويمبلدون لكرة املرضب 
الكربى، بفوزه عىل  البطوالت األربع  ثالثة 
بثالث  كون  وو  سوون  الجنوبي  الكوري 

مجموعات لواحدة.
دجوكوفيتش املصنف األول يف البطولة دخل 
اللقاء بقوة، ونجح يف إنهاء املجموعة األوىل 
فاجأ  كون  وو  لكن  لثالثة  أشواط  بستة 
«دجوكو» يف املجموعة الثانية وأنهاها بذات 
الرصبي  النجم  يستعيد  أن  قبل  النتيجة، 
تألقه ويحسم املجموعتني الثالثة والرابعة 
بستة أشواط لثالثة، وستة ألربعة توالياً، يف 

مباراة امتدت لساعتني ونصف الساعة.
الكوري  أمام  بداية  معقدة  املباراة  وكانت 
الجنوبي البالغ ٢١ عاماً الذي راهن بكل ما 

لديه وأبدى شجاعة أمام دجوكوفيتش.
يف  إرساله  كرس  عقب   ٣-١ تأخر  وبعدما 
الشوط األول، قلب الرصبي النتيجة بخمسة 
األوىل. باملجموعة  ليفوز  متتالية  أشواط 
وتوّقفت املجموعة الثانية لبضع دقائق بعد 
تململ من الجمهور، لكن كوون تقّدم مرة 
أخرى بكرس اإلرسال يف الشوط الثالث قبل 
الحقاً. املجموعة  ويحسم   ٤-١ يبتعد  أن 

ويف الثالثة، كان دجوكوفيتش حاسماً منذ 
قبل  عادله  الجنوبي  الكوري  لكن  البداية، 

خسارة مجموعتني متتاليتني.
عىل  سابع  لقب  عن  دجوكوفيتش  يبحث 
إنكلرتا،  عموم  نادي  يف  األخرض  العشب 
سامرباس،  بيت  العظيم  األمريكي  ليعادل 
يحمل  فيدرر  روجيه  السويرسي  أن  علماً 

الرقم القيايس .(٨) 
يف  املتوج  دجوكوفيتش،  يخوض  وقد 
 ،٢٠١٥  ،٢٠١٤  ،٢٠١١ أعوام  ويمبلدون 
الكربى  بطولته  و٢٠٢١،   ٢٠١٩  ،٢٠١٨
بالحرمان  السنة كونه مهدد  األخرية هذه 
املفتوحة  املتحدة  الواليات  يف  املشاركة  من 
لعدم تلقيه اللقاح ضد فريوس كورونا كما 

حصل يف أسرتاليا مطلع العام.
كامريون  الربيطاني  عرب  ذاته  الدور  وإىل 
أندوخار  بابلو  نوري بفوزه عىل اإلسباني 
الذي  نوري  رد،  دون  مجموعات  بثالث 
بستة  بسهولة  األوىل  املجموعة  حسم 
أشواط نظيفة احتاج لشوط كرس التعادل 
يف الثانية لينهيها بسبعة أشواط لستة، قبل 

أشواط  بستة  الثالثة  املجموعة  يحسم  أن 
بسبب  مراراً  توقفت  مباراة  يف  لثالثة، 

هطول األمطار.
رود  كاسرب  النرويجي  حقق  املقابل،  يف 
بفوزه  ويمبلدون،  يف  األوىل  للمرة  انتصاراً 
اإلسباني  عىل  متتالية  مجموعات  ثالث  يف 

ألربت راموس فينيوالس.

حّل  والذي  عاملياً  سادساً  املصنف  وفاز 
بطولة  يف  نادال  رافايل  لإلسباني  وصيفاً 
وقت  يف  غاروس)  (روالن  املفتوحة  فرنسا 
بنتيجة  الحايل،  حزيران/يونيو  من  سابق 

٧-٦ (١/٧)، ٧-٦ (٩/١١)، و٦-٢.
الفرنيس  املقبل  الدور  يف  رود  وسيواجه 
أوغو أومبري الفائز عىل األرجنتيني توماس 
 ،٦-٣  ،٤-٦  ،٣-٦  ،٦-٣ إتشيفريي  مارتن 

و٦-٤.
عاملياً  عارشاً  املصنف  البولندي  وودّع 
هوبرت هوركاش من الدور األول بخسارته 
دافيدوفيتش  أليخاندرو  اإلسباني  أمام 
 ،٦-٢  ،٧-٥  ،٤-٦  ،(٧/٤)  ٦-٧ فوكينا 
مرتني  توقفت  مباراة  يف   (١٠/٨) و٦-٧ 

بسبب األمطار.
ويعترب خروج هوركاش مفاجئاً، خصوصاً 
وأنه كان أقىص فيدرر يف ربع نهائي البطولة 

نفسها العام املايض.
ألكاراث  كارلوس  اليافع  اإلسباني  وتأهل 
عىل  الشاق  بفوزه  الثاني  للدور  بصعوبة 
األملاني يان لينارد شرتوف بثالث مجموعات 

مقابل مجموعة واحدة.
وتأهل الربيطاني آندي موراي بطل عامي 
٢٠١٣ و٢٠١٦ اىل الدور الثاني بعد أن عّوض 
االسرتايل  عىل  فوز  إىل  بمجموعة  تأخره 

جيمس داكوورث ٤-٦، ٦-٣، ٦-٢، ٦-٤.
املصنف  سينر  يانيك  اإليطايل  ورافقه 
السويرسي  عىل  فوزه  بعد  عاملياً   ١٣
ثالث  لقب  حامل  فافرينكا  ستانيسالس 

بطوالت كربى ٧-٥، ٤-٦، ٦-٣، ٦-٢.
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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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منح ريال مدريد نجمه البلجيكي، إيدين هازارد، 
املقبل،  املوسم  يف  الثقة  الستعادة  أخرية  فرصة 

بحسب تقرير صحفي.
انتقاله  منذ  اإلصابات،  توايل  من  هازارد  وعانى 
لريال مدريد يف صيف ٢٠١٩، قادًما من تشيليس 
أي  ترك  يستطع  ولم  يورو،  مليون   ١٠٠ مقابل 

بصمة مع املريينجي.
فإن  األملانية،   «١ «سبورت  صحيفة  وبحسب 
املوسم الجديد سيكون الفرصة األخرية لهازارد داخل 

لآلمال بسبب  بعد ٣ مواسم مخيبة  برنابيو،  سانتياجو 
اإلصابات املتكررة، باإلضافة إىل تراجع مستواه الفني.

وقد يعتمد كارلو أنشيلوتي، املدير الفني للفريق امللكي، 
عىل هازارد يف صناعة األلعاب، خاصة مع شغل الثنائي 
ملركزي  ورودريجو،  جونيور  فينيسيوس  الربازييل، 

الجناح.
حتى  الريال  مع  بعقد  السابق  تشيليس  نجم  ويرتبط 
صيف ٢٠٢٤، وقد ارتبط اسمه بالعودة إىل الربيمريليج، 

من بوابة البلوز أو آرسنال.

دائمة  بصورة  تعاقده  هام  وست  أعلن 
من  أريوال  ألفونس  الفرنيس  الحارس  مع 
باريس سان جريمان، بعدما لعب املوسم 
النادي  مع  اإلعارة  سبيل  عىل  املايض 
عىل  أريوال  اإلنكليزي.ووّقع 
مع  سنوات  خمس  ملدة  عقد 
بلغت  صفقة  بعد  هام  وست 
 ٧٫٧٥ التقارير  وفق  قيمتها 
إسرتليني  جنيه  ماليني 
عىل  دوالر)،  ماليني   ٩٫٥)
البولندي  مع  ينافس  أن 
عىل  فابيانسكي  لوكاش 
واحد  رقم  الحارس  مركز 
ابن  اللندني.قال  الفريق  يف 
التوقيع  بهذا  سعيد  «أنا  عاماً:  الـ٢٩ 

وأتوق  دائم  بشكل  هنا  بالبقاء  وسعيد 
للبدء بالتمارين والقيام بواجبي».

بحب  شعرت  أنني  األهم  «األمر  وتابع: 
جًدا  مهم  وهو  املايض،  املوسم  الجماهري 

بالنسبة يل أن أشعر أنني محبوب».
وخاض أريوال املتوج مع فرنسا بلقب كأس 
املحلية  الكأس  مسابقتي   ،٢٠١٨ العالم 
املوسم  ليغ»  «يوروبا  األوروبي  والدوري 
املايض، يف حني كان فابيانسكي الحارس 

األول يف الدوري االنكليزي املمتاز.
مويز  ديفيد  اإلسكتلندي  املدرب  وأعرب 
«ألفونس  قائالً:  أريوال  بضم  سعادته  عن 
ساهم بشكل كبري مع الفريق خالل فرتة 
ملاذا  أداؤه  أظهر  املايض.  املوسم  اإلعارة 

هو حارس من الطراز العايل».
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ديفـوك  البلجيكـي،  وصـل 
أوريجـي، مهاجـم ليفربول، إىل 
عيـادة ميـالن، من أجـل إجراء 

الكشف الطبي.
ونرشت شبكة ”سكاي سبورت 
وصـل  أوريجـي  أن  إيطاليـا“ 
لبـدء  صباحـا   9:50 السـاعة 
الفحوصات الطبية، ثم سيوقع 
صفـوف  إىل  انتقالـه  عقـود 

الروسونريي.
وأشـارت إىل أن عقـد أوريجـي 
مواسـم،   4 ملـدة  سـيكون 
وسـيحصل املهاجـم البلجيكي 
عىل راتب سـنوي يبلغ 4 ماليني 

يورو.
يذكـر أن أوريجـي سـينتقل إىل 
ميالن عرب صفقة مجانية، حيث 
إن عقـده مع ليفربول ينتهي يف 
الجـاري،  يونيو/حزيـران   30
وأعلن الريدز عن رحيله بشـكل 

رسمي.
ويعاني ميالن من أزمة يف مركز 

املوسـم  خـالل  الحربـة  رأس 
الجديد، بسبب تعرض السويدي 
إلصابة  إبراهيموفيتش  زالتـان 
يف الربـاط الصليبي تهدد تجديد 
عقـده مـع الروسـونريي الذي 

ينتهي هذا الصيف.
عىل صعيد متصـل باالنتقاالت، 
عـاد نـادي ميـالن، ملراقبة أحد 

مدافعي باريس سـان جريمان، 
ملحاولـة ضمه خـالل املريكاتو 

الصيفي الجاري.
وكتب فابريزيـو رومانو، خبري 
انتقـاالت الالعبـني واملدربني يف 
أوروبـا، عـىل حسـابه بموقـع 
التواصل االجتماعـي ”تويرت“ : 
لدى عبـدو ديالو، مدافع سـان 

جريمـان، العديد مـن العروض 
هذا الصيف“.

وأضاف: ”ميالن عـاد لالهتمام 
أخـرى،  مـرة  معـه  بالتوقيـع 
رئيسـيا  هدفـا  كان  بعدمـا 
لباولـو مالديني، املديـر التقني 
يناير/كانون  يف  للروسـونريي، 

الثاني املايض“.
واختتم رومانو: ”سيتخذ عبدو 
ديالـو القـرار النهائـي بشـأن 

مسـتقبله قريبا“.
وسـبق أن تفـاوض ميـالن مع 
باريس حول ضم عبـدو ديالو، 
عقـب إصابـة سـيمون كايـري 
بقطـع يف الربـاط الصليبـي يف 
العام املايض، لكن سان جريمان 

وضع سعرا مرتفعا للصفقة.
وكان ميـالن يراقـب الهولنـدي 
سـفني بوتمان العب ليـل، قبل 
إىل  االنتقـال  الالعـب  يقـرر  أن 
األيـام  يف  يونايتـد  نيوكاسـل 

األخرية.
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سـيضطر مانشسـرت يونايتد إىل دفع مبلغ كبري من أجـل التعاقد مع ثنائي 
أياكس، لدعم صفوفه قبل انطالق املوسم الجديد.وأفادت صحيفة ”ذا صن“، 
بأن نادي أياكس، يطالب بـ115 مليون جنيه إسـرتليني عىل األقل، من أجل 
التخيل عن ليسـاندرو مارتينيـز وأننوني لصالح مانشسـرت يونايتد.وارتبط 
يونايتـد بشـكل متكرر مـع هذا الثنائي الـذي يحظى بثقة مـدرب اليونايتد 
الجديـد إريك تـني هاج الفائـز بالدوري الهولنـدي مع أياكس يف املوسـمني 
املاضيني.ويواجه مان يونايتد منافسـة من آرسنال الذي قدم بالفعل عرًضا 
ثانًيـا بقيمة 34 مليون جنيه إسـرتليني إىل أياكس مـن أجل ضم األرجنتيني 
مارتينيز.وأضافـت ”ذا صن“، أن أياكـس يعتقد أنه يف موقف قوي للمطالبة 
بأمـوال ضخمـة، حيث يقدر قيمـة مارتينيز بـ45 مليون جنيه إسـرتليني، 
وحوايل 70 مليون جنيه إسرتليني للجناح الربازييل أنتوني.وتابعت الصحيفة، 
أن أياكس مرص عىل طلباته، ألنه يعرف أن مانشسرت يونايتد يائس من أجل 

التعاقد مع العبني جدد مع انطالق املعسكر التدريبي للفريق. 
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تونس/متابعة الزوراء:

 أصدر مجلـس الصحافـة والنقابة 
التونسـيني  للصحفيـني  الوطنيـة 
”ميثاقـا أخالقيـا وتحريريا لتغطية 
مسـار االسـتفتاء“، بهـدف تأمـني 
الحق يف اإلخبار عن الحياة السياسية 
إدراك  مـن  التونسـيني  وتمكـني 
رهانات االستفتاء املقرر يف الخامس 

والعرشين من يوليو ٢٠٢٢.
وأوضح الصـادق الحمامـي، عضو 
مجلس الصحافة، أن املبادرة بإصدار 
هذا امليثاق ”تتنزل يف سياق التهديدات 
التـي تتعرض لهـا الصحافـة، قبل 
فرتة االسـتفتاء وبعدها، بخصوص 
رشعيتها كمؤسسـة توفـر األخبار 

بموضوعية“.
وقـد تمت صياغة هـذا امليثاق، وفق 
ما ورد يف مقدمته، عقب ورشة عمل 
تـم تنظيمهـا يف السـابع عـرش من 
يونيو ٢٠٢٢ وشـارك فيهـا أعضاء 
املكتـب التنفيـذي للنقابـة الوطنية 
وأعضـاء  التونسـيني  للصحفيـني 

مجلس الصحافة ولجانه.
وتضمـن امليثاق عددا مـن الفصول 
تعلقـت بـأدوار الصحافة يف مسـار 
الشـامل  وباالحـرتام  االسـتفتاء 
للمعايري األخالقية واملهنية والتعديل 
الذاتي، فيما تعلقـت باقي الفصول 
بحّث الصحفيني عىل عدم االقتصار 
عـىل دور النقـل ورضورة التمييـز 
الصحافـة والدعايـة واإلعالن  بـني 

السيايس والتبليغ عن الضغوط.

وحمل امليثاق توقيـع ممثيل النقابة 
التونسـيني  للصحفيـني  الوطنيـة 
ومجلس الصحافة واالتحاد التونيس 
والجامعـة  الجمعياتـي  لإلعـالم 
التونسـية ملديري الصحـف والغرفة 
الوطنية ألصحاب التلفزات الخاصة 
والنقابـة العامة لإلعـالم يف االتحاد 

العام التونيس للشغل.
املسـتقلة  العليـا  الهيئـة  وكانـت 
لالنتخابـات قالت إنها سـتمنع كل 
مـن يدعـو إىل مقاطعة االسـتفتاء 
من املشـاركة يف الحملة وإن كل من 
يخالف ذلك سـيكون محـل تتبعات 
جزائية بتهمـة ارتكاب ”جرائم حق 

عام“. 
وأكـد نائـب رئيـس الهيئـة العليـا 
املستقلة لالنتخابات ماهر الجديدي 
أن ”األطـراف الداعيـة إىل مقاطعـة 
االسـتفتاء غري معنية باملشاركة يف 
الحملة وسـتكون معرضًة لتتبعات 
خاضعة لقانون الحق العام يف صورة 
دعوتها إىل مقاطعة االستفتاء أثناء 

الحملة“.
ورأى الجديـدي، يف ترصيـح لإلذاعة 
التونسـية (عمومية)، أن  الوطنيـة 
االسـتفتاء  مقاطعـة  إىل  ”الدعـوة 
سـتصنف ضمن جرائـم الحق العام 

وليست جرائم انتخابيًة“.
بدوره، أكد عضـو هيئة االنتخابات 
محمـد التلييل املنـرصي أن األطراف 
املشاركة يف حملة االسـتفتاء سواء 
من األحزاب السياسية أو الجمعيات 
بإظهـار  مطالبـة  األشـخاص،  أو 

تزكيـة مـن ١٠٠ شـخص، والقيام 
بحملتها سـواء بـ“نعـم“ أو بـ“ال“ 
لالسـتفتاء، رشيطة أن تقوم بإعالم 
الهيئة بموقفها من هذا االسـتفتاء 
وذلك ملراقبة مدى التزامها بضوابط 

الحملة االنتخابية.
الترصيحـات  إن  الحمامـي:  وقـال 
الصادرة عـن بعض أعضـاء الهيئة 
العليا املسـتقلة لالنتخابـات يف هذا 
ومخيفـة“،  ”مضطربـة  السـياق 
باعتبارها تسـعى إىل الحد من أدوار 
”مهنـة  أن  إىل  مشـريا  الصحافـة، 
الصحافـة ُملزمـة باحـرتام التنوع 

داخل املجتمع“.

وأضاف: أن أهل املهنة ”لهم الحق يف 
ضبط معايريهم األخالقية بأنفسهم 
وال يحـق ألي هيئـة دسـتورية أن 
تراقب الشؤون التحريرية ملؤسسات 
الصحافة، باعتبارها تخضع لسلطة 
الذاتـي وهـي مـن شـأن  الضبـط 
الصحفيـني دون سـواهم“، معتربا 
أن دور هـذه الهيئـات الدسـتورية 
يقتـرص عـىل السـهر عـىل احـرتام 
حفية ملبـدأ التوازن  املؤسسـات الصُّ
وعدم تحويلها إىل اإلعالن السـيايس 

وتزييف الحقائق.
وأكد أن امليثاق األخالقي والتحريري 
الدوليـة  املعايـري  مـع  ”يتمـاىش 

والوظائـف الديمقراطية للصحافة، 
كمـا أنـه يخدم حـق املواطـن يف أن 
تتوفر لديه املعرفة حتى يكون القرار 
الذي سـيتخذه يوم االستفتاء قرارا 
عقالنيا ومسـتنريا، عىل ضوء املادة 
التـي توفرها لـه صحافـة ملتزمة 

بالتنوع“.
ودعا الصـادق الحمامي الصحفيني 
إىل التفاعـل مع مقـرتح امليثاق، إما 
بالرفـض،  أو  باإلثـراء  أو  بالقبـول 
مشريا إىل أنه يف حالة الرفض فإنهم 

مدعوون إىل اقرتاح ميثاق بديل.
من جانبـه، أفاد نقيـب الصحفيني 
ياسني الجاليص بأن هذا امليثاق الذي 

تمـت صياغته ببـادرة مـن لجنتي 
أخالقيـات املهنـة، ضمـن النقابـة 
إىل  يهـدف  الصحافـة،  ومجلـس 
”التصـدي لترصيحات أعضاء هيئة 
االنتخابات املتعلقة بمنع ظهور كل 
األصوات يف وسـائل اإلعالم يف عالقة 
بمواقفها من االستفتاء“، مؤكدا أن 
التنوع ”مسـألة مبدئية بالنسبة إىل 
مهنة الصحافـة وال يمكن التغايض 

عنها“.
رافضـة  أطـراف  وجـود  ويطـرح 
مقاطعتـه  إىل  وتدعـو  لالسـتفتاء 
إشكاال بالنسـبة اىل الصحفيني عىل 
مسـتوى التغطية، باعتبـار أن قرار 
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 
١٤ املتعلق بضبط رشوط وإجراءات 
املشاركة يف حملة االستفتاء ال ينص 
عىل إدماج املقاطعني لالسـتفتاء يف 

الحملة االنتخابية.
وأضـاف الجـاليص أنـه بالنظـر إىل 
أن أغلـب املؤسسـات الصحفيـة ال 
تملـك مواثيق تحريريـة، فإن نقابة 
هـذا  صياغـة  ارتـأت  الصحفيـني 
امليثاق، حتى يكون دليال للصحفيني 
يف مجال االلتـزام بأخالقيات املهنة، 
ومجلـس  النقابـة  أن  إىل  مشـريا 
الصحافـة سـيتابعان اإلشـكاليات 
حفية  املتعلقة بتوجيه املضامني الصُّ

أثناء فرتة االستفتاء.
ُيذكر أن رئيس الهيئة العليا املستقلّة 
لالتصال الّسمعي البرصي (الهايكا) 
الّنوري اللّجمي عـّرب قبل أيام قليلة 
عـن رفضه فـرض تضييقـات عىل 

وسـائل اإلعـالم بشـأن اسـتضافة 
الّداعـني إىل مقاطعـة االسـتفتاء يف 
الدستور، حيث قال ”املبدأ هو حّرية 

الّتعبري يف وسائل اإلعالم“.
وأكـد أّن القانون يفرض عىل الهيئة 
ضمـان الّنفـاذ إىل وسـائل اإلعـالم 
لـكّل الّذيـن سيشـاركون يف الحملة 
االنتخابيـة الخاّصة باالسـتفتاء يف 
مرشوع الّدسـتور الجديد، مشريا إىل 
أنه لم يتّم إىل حد اآلن حسـم مسألة 
وكيفّيـة  لالسـتفتاء  املقاطعـني 

التعامل معهم إعالمّيا.
وأبـرز أّن التأخـر يف ضبـط رزنامة 
مراقبة عملّية االسـتفتاء يف وسائل 
اإلعـالم املسـموعة واملرئّية وضبط 
منهجّية العمل بالّتنسـيق مع هيئة 
االنتخابـات يؤثـر عـىل عملها وعىل 
عمل وسـائل اإلعالم كذلـك، خاّصة 
يف  املشـاركة  تصاريـح  إيـداع  وأّن 
حملـة االسـتفتاء انطلقـت الثالثاء 
(الحـادي والعرشين من يونيو) عىل 
أن تبدأ الحملة االنتخابّية يوم الثالث 
مـن يوليو املقبـل وتتواصل إىل غاية 

الثالث والعرشين منه. 
وأثـار ترصيـح نائب رئيـس الهيئة 
العليا املسـتقلة لالنتخابات ورئيس 
اللجنـة القانونيـة ماهـر الجديدي 
األحـزاب  تتبـع  فرضيـة  بشـأن 
لالسـتفتاء  املقاطعـة  واالئتالفـات 
ومعاقبتهـا ومنعها مـن الظهور يف 
وسـائل اإلعالم جدالً واسـعاً، وسط 
تنديد بما اعتربه املعارضون تهديدا 

للمقاطعني.

  
القاهرة / متابعة الزوراء:

عثـرت أجهـزة األمـن املرصية عىل 
جثة املذيعة املرصية، شيماء جمال، 

والتي اختفت منذ ٣ أسابيع.
وعثـرت األجهزة األمنيـة عىل جثة 
املذيعـة داخل مزرعـة فيال بإحدى 
مدن محافظـة الجيزة، فيما ذكرت 
املذيعـة  زوج  أن  العامـة  النيابـة 
ويعمـل قاضيـاً وراء مقتلها، وأنه 

ارتكب الجريمة لخالفات بينهما.
وكشـفت التحريات عن أن خالفات 
نشـبت بني املذيعـة وزوجها بعدما 
هددته بإخبار زوجته األوىل بزواجه 
منها، وتبـني أن املذيعة خرجت مع 
زوجها لرشاء بعض املستلزمات، ثم 
طلبت انتظارها لتصفيف شـعرها 
يف كوافري بالشـيخ زايد، ولكنها لم 
تعـد - حسـب أقوال الـزوج - الذي 
حرر محرضا داخل قسـم الرشطة 

باختفائها.
وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت 
بالًغا يفيد بتغيب مذيعة تلفزيونية 
تعمل يف إحدى الفضائيات الخاصة، 
ُتدعى شـيماء جمـال، حيث كانت 
تقدم برنامجاً بعنوان «املشـاغبة»، 
واختفت يف ظروف غامضة منذ ٢٠ 
يومـا، وال يعلـم أحـد مكانها حتى 

اآلن، وجميع هواتفها مغلقة.
األمـن جهودهـا  أجهـزة  وكثفـت 
لكشـف مالبسـات الواقعـة، حيث 
استمعت ألقوال أرستها وأصدقائها 
ومعارفهـا، وتتبعت آخـر اتصاالت 

هاتفية لها ملعرفة خط سريها.
وكشـفت النيابة املرصية تفاصيل 
مثـرية عن حادثة العثـور عىل جثة 
 ٣ منـذ  اختفـت  مذيعـة مرصيـة 

أسابيع.
املذيعـة  زوج  أن  النيابـة  وذكـرت 
ويعمـل قاضيـاً وراء مقتلها، وأنه 

ارتكب الجريمة لخالفات بينهما.
وكشـفت النيابة تفاصيـل الواقعة 
وقالـت إنها تلقت بالًغـا من عضٍو 
بإحـدى الجهـات القضائية بتغيب 
زوجته شـيماء جمـال، التي تعمل 

إعالمية بإحـدى القنوات الفضائية 
بعـد اختفائهـا مـن أمـام مجمع 
تجـاريٍّ بمنطقـة أكتوبـر جنـوب 
القاهرة، دون اتهامه أحًدا بالتسبب 

يف ذلك.
واسـتمعت النيابة لشـهادة بعٍض 
من ذوي املجني عليها الذين َشِهدوا 
باختفائهـا بعدمـا كانـت يف رفقة 

زوجها أمام املجمع التجاري.
وقالت إنه األحد مَثَل أحُد األشخاص 
د صلته  أمام النيابة العامة، حيث أكَّ
الوطيدة بزوج املجني عليها، وأبدى 
رغبَته يف اإلدالء بأقواٍل حيث كشف 
تـورط الـزوج يف قتـل زوجته عىل 
إثر خالفـات كانت بينهمـا، مؤكًدا 
مشاهدته مالبسـات جريمة القتل 

وعلمه بمكان دفن جثمانها.
ذلـك،  وإزاء  إنـه  النيابـة  وقالـت 
ولعضوية زوج املجني عليها بإحدى 
اسـتصدرت  القضائيـة  الجهـات 
النيابـة العامة من تلـك الجهة إذًنا 
باتخـاذ إجـراءات التحقيـق ضدَّه 
بشأن الواقعة املتهم فيها، وبموجبه 

أمرت النيابة بضبطه وإحضاره.
وأضافت النيابة أنها انتقلت برفقة 
الشخص املبلغ إىل حيث املكان الذي 
أرشد عن دفن جثمان املجني عليها 
فيه، فعثرت عـىل الجثمان بالفعل، 
مضيفـة أن هـذا الشـخص اعرتف 
باشـرتاكه مـع الـزوج يف ارتـكاب 
الجريمـة، ولذلـك أمـرت بحبسـه 

أربعـة أيـام احتياطيًّـا عـىل ذمـة 
التحقيقات.

يف سياق متصل، كشفت مصادر أنه 
تم رفع الحصانة عن الزوج تمهيدا 
ملحاكمتـه، كمـا أكـدت أن املذيعة 
القتيلة هي الزوجة الثانية للقايض 
املتهـم، وأنه أقدم عـىل إطالق النار 
عليها وقتلهـا، بعدما هددته بإبالغ 

زوجته األوىل بخرب زواجهما.
وكانت أجهزة األمن املرصية عثرت 
عىل جثـة املذيعة املرصية شـيماء 
جمال، والتي اختفت منذ ٣ أسابيع 
داخل مزرعة بإحدى مدن محافظة 

الجيزة.
وتبني أن املذيعة خرجت مع زوجها 
لرشاء بعض املستلزمات، ثم طلبت 
يف  شـعرها  لتصفيـف  انتظارهـا 
كوافـري بالشـيخ زايـد، ولكنها لم 
تعـد - حسـب أقوال الـزوج - الذي 
حرر محرضا داخل قسـم الرشطة 

باختفائها.
شقيقة للمذيعة القتيلة، تحدثت إىل 
موقع «العاصمة» اإلخباري املحيل، 
وقالـت نقال ربمـا عـن املحققني: 
إن سـائق املستشـار الـذي رفعـوا 
الحصانـة عنـه، تمهيـدا العتقاله، 
اعرتف بـأن حجاج قتل شـقيقتها 
يف مزرعـة عـىل طريق إسـكندرية 
الصحـراوي، مـع أنه هو مـن أبلغ 
منذ أسـبوع عـن اختفائهـا، لذلك 
قالت الشـقيقة علياء: «ال أحد من 

األرسة شـك بأنه قاتلهـا، ألنه كان 
يمثل علينا أنه حزين وقلق عليها»، 
وأضافت أنها اتصلت به مرات «منذ 
علمنـا بالخـرب، لكـن كل هواتفـه 
املحمولة تم إغالقها، وال أحد يعرف 
مكانـه حاليـاً» ويقـال إنـه فر إىل 

خارج البالد.
كمـا تحـدث شـقيق للقتيلـة إىل 
موقع «القاهرة ٢٤» مساء أمس، 
وقال من دون أن يذكر اسـمه، إنه 
لم يرَها منـذ ٢٠ عاما، وإنه يقيم 
مـع والدهـا الـذي ال يعلم شـيئا 
عـن مقتلهـا حتـى اآلن، وذكر أن 
لهمـا شـقيقة ثالثة مـن أب آخر 
تزوجتـه األم املقيمـة يف الصعيد، 
وأن األم هـي مـن فرّقت األشـقاء 
الثالثـة وحرمتهـم مـن بعضهم، 
وأنـه علـم بخـرب مقتل شـقيقته 
ممـا ورد يف اإلنرتنـت عـن تلقـي 
أجهزة أمن مديريـة الجيزة، بالغاً 
بتغيـب املذيعـة مـن حيـث كانت 
قبـل ٣ أسـابيع لـدى «كوافـري» 
بمدينة ٦ أكتوبـر، وبعد أن تتبعت 
الرشطة خط سـريها، بحسـب ما 
تلخـص «العربية.نـت» ما أملت به 
من اإلعالم املحـيل، تبني أن قاتلها 
هو املستشـار الـذي تزوجها منذ 
٨ سـنوات، منهـا ٣ زواج عريف و٥ 

رسمي فيما بعد.
ورسيعاً تعرفت الرشطة من سائقه 
أيضـا إىل املـكان الـذي دفنهـا فيه 

باملزرعة، التي تضـم فيال بمنطقة 
«أبوصـري» يف دائـرة مركـز رشطة 
دافعـه  أن  واتضـح  «البدرشـني»، 
لقتلها هو خالف نشـأ بينها وبينه، 
وخالله هددته بإفشاء رس زواجهما 
لزوجتـه األوىل، لذلك اسـتدرجها إىل 
املزرعـة بداعـي أنه يريـد رشاءها 
لها، وهناك قتلها رضباً عىل رأسها 
بعقب مسدس، ثم خنقها بإيشارب 
ودفنها بعد تشويه وجهها يف الفيال 
الواقعة بمنطقـة املنصورية، حيث 
وجدت الرشطة جثتها غري متحللة 
وواضحـة املالمح، مع ظهـور آثار 
الـرضب عـىل رأسـها والخنق عىل 
عنقهـا، فتـم انتشـالها ونقلها إىل 
النيابـة  تـرصف  تحـت  مرشحـة 

العامة.
ومن املعلومات املتوافرة «إنرتنيتيا» 
بشـأن الـزوج القاتـل أيضـا، أنـه 
وكيـل نـادي قضاة مجلـس الدولة 
املعني بشؤون القضاة، وشغل منذ 
سنوات منصب املتحدث باسم غرفة 
العمليـات الخاصـة بنـادي قضاة 
مجلـس الدولة لـإلرشاف واملتابعة 
منـذ ٢٠١٥ عىل انتخابـات مجلس 
النـواب يف املحافظـات كافـة، كما 
كان بني املرشحني بقوة لتويل إدارة 
نادي الزمالك بعد إصابة املستشـار 
أحمـد البكـري بفـريوس كورونا، 
كونه ممثالً للجهـة القضائية التي 

أدارت النادي منذ عامني.

بغداد /نينا:
اشـاد نقيب الصحفيـني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيـني العرب، مؤيـد الالمي، 
سـعيد  راكان  كركـوك  محافـظ  بدعـم 

الجبوري لالرسة الصحفية يف املحافظة.
جـاَء ذلك خالل لقائه يف مقر النقابة مدير 
االعـالم واالتصال الحكومـي يف املحافظة 
مـروان العاني الذي نقـل تحيات املحافظ 

لنقيب الصحفيني العراقيني.

وقـّدم العاني لنقيـب الصحفيـني إيجازا 
لجهد ادارة كركوك ودعم واسناد املحافظ 
لألرسة الصحفية وتخصيـص مبنى الئق 
لفـرع كركوك لنقابـة الصحفيني وتأثيثه 

ودعم الصحفيني يف تادية مهامهم.
مـن جانبه، عـّرب نقيـب الصحفيني مؤيد 
كركـوك  ملحافـظ  شـكره  عـن  الالمـي 
وجهـوده يف تأمني موقـع يليق بصحفيي 

كركوك ودعم عملهم .
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كربالء/متابعة الزوراء:
يتسـع يف مدن جنوبي العراق عمل محطات اإلذاعـة املحلية التي تبث عىل موجات الـ

FM، وباإلمـكان مالحظة وجود محطتني أو حتى ثـالث يف املحافظة الواحدة.. وتقّدم 
هـذه اإلذاعات برامـج متنوعة عادة ما تكـون مهتمة بالدرجـة األوىل بالقضايا التي 
تتعلـق باملدينة أو املحافظة نفسـها، لتنتقـل بالدرجة الثانية ملناقشـة قضايا العراق 

العامة سواء عىل الصعيد السيايس أو االجتماعي أو االقتصادي.
ونجحت هذه املحطات خالل السنوات السابقة بجذب عدد كبري من العراقيني يف هذه 
املـدن، كـون املحتوى الـذي يبّث عىل األثري يطالهم بشـكل مبارش ويطـال حياتهم يف 
املناطـق املوجودين فيها. كما أن تكثيف كمية الربامج القائمة عىل اتصاالت املواطنني 

واستقبال شكاويهم زادت من شعبية هذه اإلذاعات.
وعـىل عكس ما حصل مع القنوات التلفزيونية والصحف، فإن هذه املحطات اإلذاعية 
اسـتطاعت الصمود حالل األشهر الطويلة لجائحة كورونا، بسبب كلفتها املنخفضة، 
بينما عانت املؤسسـات اإلعالميـة األخرى من ضائقة مالية دفعتهـا إىل االقتطاع من 

الرواتـب،   ورصف عاملـني وتخفيـض ميزانياتهـا.
ورغـم غياب أرقام رسـمية، يقّدر عـدد محطات الراديو يف جنوبـي العراق بحوايل ١٥ 
محطة تعمل جميعها عىل أثري موجات الـ»أف أم» وبموجات قصرية تستهدف سكان 
املحافظـة أو املحافظـات املجاورة عىل أعـىل تقدير، وتهتم بتقديـم مواضيع وقضايا 
مرتبطة بحقوق اإلنسان، وحقوق املرأة والطفل، والدفاع عن الحريات، ونرش مفاهيم 

الثقافة والفن، ورفض خطاب الكراهية والتطرف.
«إذاعـة الديوانيـة» واحـدة من هـذه اإلذاعـات املحلية، وتبـث من مدينـة الديوانية، 
العاصمة املحلية ملحافظة القادسـية، التي تبعـد نحو ٢٠٠ كيلومرت جنوبي العاصمة 
بغداد، وتعترب واحدة من املحطات التي حصدت شـهرة واسـعة وسـط الشارع املحيل 
يف املحافظـة ومـدن أخرى مجاورة لها، بسـبب املحتوى الذي تقدمـه ملختلف رشائح 

املجتمع.
يقـول مدير اإلذاعـة عيىس الكعبي: إن اإلعالم كان مركزيـًا يف العراق قبل عام ٢٠٠٣، 
«لكن بعد ذلك خرج العمل اإلعالمي إىل نطاق أوسـع وأكثر حرية، وبات الناس قادرين 
عىل سـماع وقراءة ومشـاهدة مـا يريدون يف الوقت الـذي يختارونـه، ويف نهاية عام 
٢٠٠٣ تأسست إذاعة الديوانية FM، بفريق مهني إعالمي وفني من الذين لديهم خربة 

سابقة، كما استقطبنا مواهب جديدة اخرتناها من أصحاب الخربة اإلعالمية».
ويضيف الكعبي «وفقاً إلحصائيات محلية، فإن نسبة تغطية إذاعتنا واالستماع إليها 
تصـل إىل ٩٠ يف املائـة يف محافظة الديوانيـة التي يبلغ عدد سـكانها مليونا وثالثمائة 

وخمسني ألف مواطن، وتعمل اإلذاعة عىل تثقيف املجتمع ومناقشة احتياجاته».
ويـرشح الكعبي عمل اإلذاعة بقوله «نحن من املجتمـع وندرك كيف يفكر الناس وما 
هي املشـاكل التي ينتظر مـن الصحافة معالجتها أو الكشـف عنها، ونتصدى مللفات 
حقوقيـة ومدنية وتوعيـة بأهمية القانـون والنظام واحرتام الحقـوق، حقوق املرأة 
والطفل خاصة، كما ونشـيع ثقافـة الدفاع وحماية الحريات ونبـذ خطاب الكراهية 

والعنرصية والتطرف».
ويتابع «برامجنا الحوارية نتيح فيها مساحة مهمة لقضايا املجتمع والثقافة وننظم 
حـوارات حول القوانني والترشيعـات متعلقة باألرسة والطفولة واملـرأة، وكل ما يهم 
الحريات»، كاشـفا عن «مضايقات» يتعرض لها فريق العمل خالل تناول تلك امللفات 
يف املنتديات الحوارية يف سـبيل «محاولة منـع تناولها»، لكنه يؤكد تمكن اإلذاعة «من 

عبور هذه املرحلة ونطرح اآلن املواضيع بحرية جيدة». 
ويسـتعرض الكعبي آلية تواصل اإلذاعة مع املستمعني بقوله «املواطن حني يواجه أي 
مشكلة خدماتية أو اجتماعية يتجه لسلوك طريق اإلذاعة، فأصبحت حلقة وصل بني 
املواطن واملسؤول الحكومي. فالشخص املوجود يف موقع مسؤولية بات يخىش اإلذاعة 
ألنها مسـموعة من الجميع ومن البسـطاء والفقراء أيضاً، من عامل البناء، وسـائق 
التاكـيس، والبقال، إىل كل أصحاب املهن املوظفني، لذلـك فإن اإلذاعات املحلية نجحت 

نجاحاً كبريا خالل السنوات األخرية».
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لم تكن الرصاصة التي اُطلِقت من مجهوٍل 
عـىل زوجهـا ؛ فأردتـُه قتيال بنَي َحشـايا 
الحقوِل  ، غرَي البدايِة التي خّطت لعائلتها 
الّصغرية هذا املصري البائس ، واسـتباحت 
طمأنينتهـا وهـي اآلمنة ، مـا اّدخَر ” عبد 
الشـهيد ” من حطـاِم الدُّنيـا ، إّال بندقيته 
الهندي ، التي حّرزتها النيابة بعَد الواقعِة، 
ورواسـَب مـن كراهيـٍة  ، عّكـرت صفـو 
أبناء القريـة ، الذين ظلوا لسـنواٍت ِطوال 
، يبغضـون غلظتـه ، ويكرهـون احتمائِه 
بسـيدِه صاحب الدايـرة ، الذي تخىل عنه ، 

لحظة فارقت أنفاسه الحياة  .
عرفه أهل الزِّمام ابن ليل، عربيدا ال يخىش 
فائقة األيـام ، وال َغّصة الحرمـان ، ُيريُق 

يف سبيِل قرشِه ألف نفٍس ونفس ، والرجل 
عنده ال يسـاوي قدح قمٍح ، أو َكفَّ دقيق ، 
وها هي بضاعته ُرّدت إليِه أضعافا يف أهِل 
بيتِه ، الذين ذاقوا من بعدِه الفاقة ، وجنوا 

ثمار ما كسبت يداه.
أضحـت ” سـكينة ” ابنـة الثالثـني ربيعا 
تتقاذفهـم   ، األفـواه  أُحدوثـة  وأيتامهـا 
األعتـاُب ضنا عليهـم باملعـروِف، إذ َكْيَف 
لهـم أن يرعـوا جبـار األمِس يف صغـارِه، 
أو يصونـوا لحرمتـه كرامة ، امتـأل قلبها 
من إناِء األلـِم حّتى فـاَض، خاصًة بعدما 
راودهـا ” حجـازي ” عـن نفسـها لقـاء 
قروٍش يسـرية ، ثمـن نصـف أردب غلة ، 
و“ حجازي ” ملن يجهلـُه ، ُمرابي الناحية 
األشـهر ، رجـال غليـظ الكبـد ، منـزوع 
الشـفقة ، ال يجيد سـوى عقـد الصفقات 

، يقيـم تجارته عـىل مّص دمـاء الغالبة ، 
واستنزاف أقواتهم ، ال ُيقيُم للرشِف وزن ، 
وال يعرُِف للمروءِة طريق ، مرّت األياُم بنَي 
قسـوٍة ورجاء ، حّتى َهَبَط قلبها يف ينبوِع  
الوحشـة ، وبينما هـي يف أحابيِل يأسـها 
تتخّبط ، الحظتها عناية الّسماء ، عىل غرِي 
موعٍد،  رفعت رأسـها كمن يصحو من بعِد 
َغفوٍة، تسيُل الدهشـة من نظراتها، وقَف 
أمامها ذات أمسـيٍة ، تحـَت ضوِء املصباِح 
ـاحب وجه َجـاف التقاطيـع ، أجابها  الشَّ
بلكنٍة مستهجنٍة يف اختصار :“ هذه أمانة 
عبد الشهيد ”، َقَذَفها برصٍة كبرية، طويت  
يف جلبـاٍب قديـم ، ويف ثـواٍن ابتلعه الظالم 
كحلـٍم قصري ، فركـت عينيها مسـتغربة 
، ُتزيـل عنهـا مـن هـوِل املُفاجـأة، َتحلَّق 
ِة مأخوذيـن  ، َقَفَز  الجميـع حـول الـرصُّ
صغريها ” نبيل ” يف الهواِء قبل أن ُتعاِجلُه 
يدها يف خشـونٍة ، بلطمة أعادته للهدوِء  ، 
بعدهـا امتألت العيون بوهـٍج أصفٍر براق  
، كومـة عظيمة  مـن الجنيهـات الذهبية 
، ولفائـف العملـِة الورقيـة مـن ُكّل فئـٍة 
مربوطـة بخيوِط الدوبارة ، وخنجر تلّطَخ 

نصله بدٍم قاني .
ارتّجـت  ملرآه ، قبل أن َتعود رسيعا يف رصٍة 
لسريتها األوىل ،  تنبُش كومة املال يف جنوٍن، 
تمّشـت الحياة من جديٍد يف البيِت املُهمل ، 
تبّدلت معيشـتهم بعدما هبطوا من سماِء 

األحالِم، إىل أرِض الحقيقة.
لتجدهـا تهِتـُف باسـِم صاحبهـا صبـاَح 
مسـاء تذكره ؛ رحمـًة وُغفرانا ، تناسـت 
آثامـه، طوتها مـع ما طوت مـن ماضيِه 
الَغابِر، بيـَد أّن صوت ” حجـازي ” الّنكري 
، ال ينفـك يقتحم عليها خلوتهـا يف تبّجح  
، يتأّتى خشـنا مرذوال:“ القرش بقرشـني 
يا سـنيورة“، تبّسـمت وهي تُديـُر مفتاح 
خزينتهـا، ُتطالِـع يف َزهـٍو محتوياتهـا ، 
امسـكت بحزمٍة َتفّر أوراقها يف استسالٍم، 
ـباب ،  وقـد اصَطَبَغ وجههـا بنضارِة الشَّ
قائلة يف ُخيالء  :“ وماله القرش بقرشـني 
!“، لتعـرَِف القرية من بعِد ذلك ، الحاجة ” 

سكينة ” املرابية الشهرية ..

kÌá€a@·ÓÁaãia
أو   السـعدنى،  محمـود  رباعيـة 
سـريته الذاتيـة :  املعنونـة بالولد 
الشـقى أجمـل وأروع وأصدق مما 
تقرأه عن حياة إنسان ، هى أصدق 
أنباء وأخبارا من: كتب التاريخ التى 
أرخت لتلك الفرتة ، كتبها السعدنى 
ببسـاطة، و من قال أن البسـاطة 
ليسـت هى العبقريـة ىف الكتابة.؟ 
الحيـاة  تيـار  عـن  تعـرب  عندمـا 
السياسـية  برصاعاتـه  العريـض 
واالقتصادية متغلغـال ىف طبقاتها 
االجتماعيـة  ونفوسـها وىف تحول 
املجتمـع ىف فـرتة شـهدت  رصاعا 
عىل كافة األصعدة ىف :غالبية العالم  

دول العربي بل والرشق األوسط..
السـعدني  كان 
شـهداء  أحـد 
املقربني  العرص 
مطبخهـا  مـن 
السـيايس ومن 
قراراتها  صناع 
قـال  ومـن    ،
سـهولة  أن 
ىف  األسـلوب 
ليسـت  الكتابة 
هى العمق؟،بعد 
أن تمثـل ثقافة 
وعرب  املجتمـع 
ذلـك  كل  عـن 
جـاءت:  حتـى 

رباعيته وسـريته كأنها قطعة من 
الحيـاة ،لن تسـتطع بعـد أن تقرأ 
رباعيتـه الشـهرية بـأن تقف  عىل 
الحياد منهـا فأنت مع أو ضد، بعد 
أن نفذت لداخـل كتابته وتمثلتها، 
أعتقد أنه البد أنك سـتتوحد معه ىف 
مغامراته الكثرية املثرية  أو إحداها  
التـى تضحـكك بعـد أن يجعل من 
نفسها ومنك ومن العالم موضوع 
يسخر منه، أو تبكيك هذه املغامرة 
،والبـد  أنك سـرتثى لحالـه بعد أن 
تشفق عليه بعد سـجنه وترشيده 
والتضييق عليه يف الرزق وفصله ثم 

ال يعرف أين تكون وجهته املقبلة .
وكيف ومن أيـن ينفق عىل أرسته 
أعتقد أنك سـرتثى لـكل ذلك وأنت 
هـذه  بـكل  ستشـعر  تسـتمتع 
التناقضات يف املشـاعر سـتعيش 
معـه بـكل خلجة من نفسـك ،قد 
تتمنى لو أنك عشت لبعض الوقت 
وحياتـه  مغامراتـه  مـن:  جـزء 
التى  باألحـداث  الثريـة  الخصبـة 
أصبحـت دون تخطيط دون مورد 
،وبـال  مسـتقبل ،فهـى محطات 
مثـرية   أحـداث  مـن   متالحقـة 
متالحقـة   فأنـت معـه أو  خلفه 
لهاث ىف لهاث ،لـن يعطيك فرصة 
القراءة   أثنـاء  أنفاسـك  اللتقـاط 
سـتعيش معه رغمـا وقرسا  عنك 
مغامرات وأحداث 
ضخام مع ملوك 
وزعماء  ورؤساء 
سـتلج  ووزراء 
عاملا ال تعرف عنه 
وتسـتعد   الكثري  
وتغضـب وتفرح 
سـتجلس  و ،
عـىل  معـه 
بطـول  املقاهـي 
العربـى  العالـم 
يصـادق  وهـو 
والعمال  البوابني 
ىف  واألسـطوات 
كل املهـن بنفس 
والحـرارة   اللـذة 
والسـعادة؛ التى يتعامـل بها مع 
عليـة القـوم مـن حـكام وأمراء 
ورؤسـاء ؛رباعية ”لولد الشقي ” 
كتاب فريد كتبه أكثر كتاب العالم 
العربـي سـخرية وأخفهـم دمـا 
وأشـدهم قربـا؛ من عقـل ونفس 
القـارئ ...ال أضمـن أنك سـتفعل 
معه أو تتعاطف معه ،ولكن اليشء 
الوحيـد الذى أضمنـه ومتأكد منه 
أنك، ستسـعد بالكاتب والكتاب و 

ستستمتع أثناء القراءة ..
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الواقعية السـحرية أو العجائبية تقنية أدبية ظهرت يف 
كثـري من األعمال الروائية والقصصية يف األدب األملاني 
منذ مطلع الخمسـينيات، و أدب أمريـكا الالتينية بعد 
ذلـك، ثـم وجـدت طريقها إىل بعـض األعمـال يف آداب 

اللغات األخرى.
وأشـهر من كتـب عنها مـن الكتـاب، خورخي لويس 
بورخيـس وغابرييـل غارثيـا ماركيـث، وتقـوم هذه 
الواقعيـة عىل أسـاس مزج عنارص متقابلة يف سـياق 
العمل األدبي، عىل أن تكون متعارضة مع قوانني الواقع 
التجريبـي فتختلـط األوهام واملحـاوالت و التصورات 
الغريبـة بسـياق الـرسد، الذي يظـل محتفظـا بنربة 

حيادية موضوعية كتلك التي تميز التقرير الواقعي.
تهـدف الواقعيـة الرائعة أو السـحرية بشـكل عام إىل 
التقاط واقع راسـخ من خالل الرسـم اليومي لسكان 
أمريـكا الالتينيـة أو منطقة البحر الكاريبي للكشـف 
عـن كل جوهـره الرائع ، الـذي يمتد أحياًنـا إىل مرتبة 
األسـطورة. إنهـم يقدمـون رؤيـة للواقـع متجـددة 
ومتضخمـة بحصـة الغرابة أو الالعقالنيـة أو الغرابة 
أو الغمـوض التي يخفيهـا الوجود والـروح البرشية. 
الفكـرة هي أن الخيال هو جزء مـن الواقع وأنه يجب 
إلغاء الحدود بينهما. يتم التغلب عىل الفكرة التقليدية 
”للواقعيـة“ مـن خالل تدخـل الخـوارق أو الخارق يف 
العمل دون أن يتم التشكيك يف وضعها من قبل املؤامرة 
والشـخصيات. إن التعويـذات ، والسـحر ، والنوبـات 
، واملعجـزات ، واألحـداث التـي ال يفهمهـا القارئ أو 
التواصـل مع كائنات أعىل (اآللهـة ، واألرواح ، وما إىل 
ذلـك) غني عن القول. تتعارض هذه العملية مع األدب 
الخيايل ، الذي يتميز بالتدخل املثري للمشاكل والغموض 
للواقع. وباملثل ، يبتعد عن التجاوز الواضح للواقع كما 
تمارسـه الرسياليـة ويتحرك بعيًدا عـن األدب الرائع ، 
مثـل الخيال ، حيث السـحر هو جزء مـن عالم بعيد ، 

بعيًدا عن كل االحتماالت.
ينبع املنظور النقدي للواقعية السـحرية كرصاع بني 

الواقع والشذوذ من تفكك القارئ الغربي مع األساطري 
، وهو أصل للواقعية السـحرية يمكن فهمه بسهولة 
أكـرب من قبل الثقافات غري الغربيـة. االرتباك الغربي 
فيمـا يتعلق بالواقعية السـحرية يرجـع إىل ”مفهوم 
الواقـع“ الـذي تـم إنشـاؤه يف نص واقعي سـحري: 
بدالً من تفسري الواقع باسـتخدام القوانني الطبيعية 
أو الفيزيائيـة ، كمـا هو الحال يف النصـوص الغربية 
النموذجيـة ، تخلـق النصـوص الواقعيـة السـحرية 
حقيقـة ”حيث العالقـة بني الحوادث والشـخصيات 
واإلعـدادات ال يمكن أن تسـتند إىل أو تـربر من خالل 
وضعهـا داخـل العالـم املـادي أو قبولهـا الطبيعـي 

بالعقلية الربجوازية ”.
مقال املؤلـف الغواتيمايل وليام سـبيندلر ، ”الواقعية 
السـحرية: تصنيف“ ، يشـري إىل أن هنـاك ثالثة أنواع 
من الواقعية السحرية ، والتي ال تتوافق بأي حال من 
األحوال: الواقعية السحرية ”امليتافيزيقية“ األوروبية 
، مع إحساسـها بالغربة والغموض ، يتجسد يف رواية 
كافـكا. الواقعية السـحرية ”الوجودية“ ، التي تتميز 

”بواقعية“ يف ربط األحداث ”التي ال يمكن تفسريها“ 
؛ و الواقعية السـحرية ”األنثروبولوجية“ ، حيث يتم 
تعيني رؤية العالم األصليـة جنًبا إىل جنب مع النظرة 
الغربية العقالنية للعالم. تم انتقاد تصنيف سـبيندلر 
للواقعية السـحرية عىل أنه ”فعل من فئات التصنيف 
الذي يسـعى إىل تعريف الواقعية السـحرية كمرشوع 
محـدد ثقافًيا ، من خالل تحديد قرائه تلك املجتمعات 
(غري الحديثة) حيث تستمر األسطورة والسحر وحيث 
يمكن توقع الواقعية السحرية. هناك اعرتاضات عىل 
هـذا التحليل. قد ال تصـف نماذج العقالنيـة الغربية 
يف الواقـع أنماط التفكري الغربيـة ومن املمكن تصور 
حـاالت يكون فيها كال النظامـني املعرفيني ممكًنا يف 

وقت واحد.
أهم كتاب الواقعية السحرية :

(( خورخي لويس بورخيس ))   •
يعتـرب بورخيس هو الكاتـب األول الذي يجب أن تقرأ 
لـه لتتمكن من أن تسـرب أغـوار الواقعية السـحرية 
، وبالرغـم مـن أن أعمالـه تنوعـت فيما بـني كتابة 

املقاالت والدراسـات والقصص القصرية والشعر، إال 
أنـه ركز تركيـزًا كامالً عىل أدب الواقعيـة العجائبية، 
وقد ظهرت بشـكل واضح يف قصصه القصرية، حيث 
يمكننـا اعتبـار مجموعتـه القصصيـة ”األلف“ هي 
النموذج األفضل للمتاهات املوجودة يف هذا النوع من 
األدب، نجد يف تلك القصص قدرة بورخيس عىل إقحام 
القارئ يف تلك العوالم الساحرة، ونالحظ وجود بعض 
الرموز والصـور الدالة عىل الكثري من املعاني، فكلمة 
األلف هي مـن معاني علم الكاباال وهو علم تفسـري 
الكتاب املقدس عىل نحو فلسفي باالعتماد عىل أعداد 
الحروف، ويمكننـا مقابلة الكلمـة بكلمة اللوجوس 
املوجودة يف الالهوت املسـيحي، والتي تدل عىل نقطة 
ابتـداء العالـم، ويف إحـدى قصـص بورخيـس نجده 
يختلق عاملًا خيالًيا كامـًال، ويف نفس الوقت هو عالم 
واقعي، حيث يشـري بورخيس إىل مدينة غري حقيقية 
لكنـه يذكر تفاصيلها بالضبط، ويحـاول أن ينقل إىل 
القـارئ فكرة أن هـذه املدينة موجودة، وأنه اسـتمد 
املعلومات من نسـخة مـن دائرة املعـارف األمريكية 

والتي لم تطبع إال عدة طبعات. 
(( جابرييل جارثيا ماركيز ))  •

 هو كاتب كولومبـي، ويمكننا القول بأنه لوال ماركيز 
ملا وصـل أدب الواقعية السـحرية إىل مرحلـة العاملية، 
وباإلضافـة إىل إسـهامات ماركيـز يف األدب، فقد كان 
ناشـًطا سياسًيا ومدافًعا عن حقوق اإلنسان يف الكثري 
من املواقف الصعبة، وقد شـارك كذلك يف تحرير العديد 
من الصحف، ويتميز أسـلوب ماركيز بكثرة التفاصيل 
التـي تأخـذ القارئ إىل عوالـم خياليـة يف نفس الوقت 
الـذي يحـاول إيهام القـارئ بأنه يتحدث عـن الواقع، 
ويعتـرب عمله األشـهر هو رواية مئة عـام من العزلة، 
التي أصبحت أكثر أعمال هذا النوع األدبي شهرة، وقد 

حصل ماركيز عىل جائزة نوبل يف عام 1982.
(( ميجل أنخل أستورياس ))  •

 هو شـاعر وكاتب جواتيمايل حاز عىل جائزة نوبل يف 
اآلداب يف عام 1967، وبالرغم من أن املواضيع العامة 
يف كتاباتـه كانت تتعلق بكشـف الفسـاد السـيايس، 
خاصـًة فيما يتعلـق بدكتاتورية حـكام دول أمريكا 
الالتينيـة، إال أنـه تعرض يف بعض قصصـه إىل الكثري 
من القصـص التي ترتبط بعوالم الواقعية العجائبية، 
وأصبح يعترب مـن أهم أدباء هذا النوع، وتعترب رواية 
السـيد الرئيس من أشهر أعماله، وتدور الرواية حول 
االستبداد السيايس الذي يمارسه الدكتاتور مع بعض 
االندمـاج مع العوالم العجائبيـة. إيزابيل الليندي هي 
كاتبة تشـيلية، وبالرغم من أن كتاباتها تدور بشكل 
أسـايس حول اكتشاف األحاسيس واملشاعر الداخلية 
لألنثـى وعالقة املـرأة باملجتمـع من حولهـا، إال أنها 
تحاول الدخول يف عوالم الواقعية السـحرية يف الكثري 
مـن أعمالها، خاصـًة يف قصصها القصـرية، وتمتلك 
الكاتبـة أسـلوًبا مميـزًا للغايـة جعلهـا تصنـف من 
أعظم الكتاب يف القـرن العرشين، وقد دخلت العاملية 
من أوسـع أبوابها مـن خالل تعرضهـا لقضايا املرأة 
وذلك عرب التداخـل ما بني العوالـم الواقعية والعوالم 

العجائبية.
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الذرائعـي  العلمـي  النقـدي  املنهـج 
املعارص: نظرية نقدية تحليلية علمية 
تعتمد عـىل مداخل ونظريات نفسـية 

وفلسفية يف تحليل النصوص االدبية. 
للسـاحة  املسـؤول  النقـدي  بالنظـر 
االدبية العربية, ثبت ان الحاجة ماسة 
ورضورية ملنهج نقدي معارص يدرس 
انجـاز االدبـاء العـرب برؤيـة عربية 
واثـراء التواصل يف العالـم العربي بني 
النقاد لبلورة منهج نقدي يسـتند عىل 
نظرية عربية اصيلة تستمد قوتها من 
االخالق والفلسـفة العربيـة للتخلص 
مـن فـوىض التحليـالت والتفسـريات 
الغربية التي تتشظى بعبثية انعكست 
بسـلبية عىل املنجـز االبداعـي العربي 

وافقدته سماته التواصلية مع املوروث 
العربي واالسالمي بل العمق الحضاري 

لالمة العربية .
كتـاب ”الذرائعية يف التطبيق“ للمؤلف 
املنظـر عبد الرزاق عـودة الغالبي ضم 
بـني دفتيـه دراسـة  نقديـة تطبيقية 
للمنهـج الذرائعـي العلمـي املعـارص 

ببابني .
 البـاب االول مـن خمسـة فصـول هي 
تعريفـات باألجنـاس االدبية عربعرض 
تاريخي مقتضـب, اوضح فيها الغالبي 
وتحديـده  الجنـس  دراسـة  كيفيـة 
ومقاربات الجنـس االدبي يف املنهجيات 
حـول  اصحابهـا  واختـالف  املتعـددة 
الشـكل واملضمـون او الوظيفة , وعرج 
عىل ظاهـرة التمـرد عىل الجنـس التي 

تماهـت مع ظهور الرومانسـية ممثلة 
بالرسيالية. وفصل املؤلف انواع االجناس 
االدبية, القديم منها ويف مقدمته الشعر 
وتابعهـا بالـرشح والتعريـف, ومنهـا 
,ادب  ,املقامـة  الرسـائل   , الخطبـة   ”
الرحلـة ” واملعارص ”القصـة القصرية 
والقصة القصرية جدا (املكثف)والرواية 

واملرسحية واملقال والخاطرة“ .
ثم يحـدد موقع الرؤيـة الذرائعية بني 
اهـم النظريات النقدية ما بعد الحداثة 
وركـز عـىل ابرزهـا يف املجـال النقدي 
”البنيويـة  االنتشـارفيها  والواسـع 

والتفكيكية والسيميائية ” , 
وتناولهـا حسـب االهمية لكـي يحدد 
تلـك  مـن  الذرائعيـة  الرؤيـة  موقـع 
انشـغل  التـي  النقديـة  النظريـات 

منظروهـا بتجذيـر التحليـل باتجـاه 
فلسفي وميلهم  باتجاه املادية البحتة 
النـص باتجـاه  والتجـرد مـن واقـع 
واملدلـول  ”الـدال  الثـالث  العالمـات 

واملفاهيم“.
 ومـن هنا ظهـرت االختالفات بني تلك 
النظريـات ممـا ابعدهـا عـن الواقـع 

التحلييل النقدي للنص.
وخصـص الباحـث الفصـول ”الثالـث 
والرابـع والخامـس“ مـن هـذا البـاب 
ملباحث تطبيقية للرؤيـة الذرائعية عىل 

النص االدبي .
امـا البـاب الثاني من الكتـاب فاحتوى 
عىل امثلـة عملية وتطبيقية لدراسـات 
تحليليـة كتبـت يف ضـوء تلـك الرؤيـة 

للناقدة الذرائعية عبري خالد يحيى .
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اللَّيل يّنرش ظالّمْه

و ال َيشء َغري الَظالْم
و السكون و الَرتقب و أنِت

أطبق بشـفتي عىل اسـمك فأشـِعُر ِبمذاقَّ 
الَعَسـْل و َنشـوٍة ِرسيـة تتّسـلل اىل َنفـيس 

فَتنِعُشها برّحيق أنفاُسِك املَُعَطرة بالَسحْر
َتَتَجـىل صوَرتـِك امامي َطيفا مـن َعطاء و 

َوفاء و َنقاء
أَيُتها املُبِحرة َصوَب الَبحِر سـأَنتِظرَِك ُهناك 
.. أجلُِس عىل َشـواِطُئ عاملَِك و أمِسُك ّحبات 
ِعـة بها  الرَمـل ألعيـد فصـول الِعشـِق املَُرتْ

روحي
أيتها املُسـاِفرة َصوَب الَشـمِس سأرحل اىل 

ِدفَئِك و أغِسل
َمشاعري ِبفيَض ُشعاَعِك يا َنسمَة روحي و 

ألََق َشبابي و َنغمة ُعمري
أَقـُف عىل باَبـِك خاِشـعاً و يف صـدري الَف 

َينبوِع يَتَفَجر ِعندما َتُمريّن من امامي
يـا أحىل ِحلم و اجَمُل أُمنيـة و أبهى َوجه و 

أرق روح
سـأنَتِظُر و أعـرُِف ان االنِتظـاَر اقـىس من 
ذابـات التي عانيـُت منها عىل طريق  كل العَّ

اللِقاء
كل الحروف َتهرُِب عندما َيمر َطيَفِك أمامي 
و لَـم َيبَق يف داخيل غـري الَعواطف املُتأِججة 
و َغري املَشـاعر السـاِخنة و َجميُعها َتلِهُج 
باسـمك اَيُتهـا السـاِكنة داخـل رشاييني و 

أوِرَدتي .
ِعنَدمـا َتَتبْخَرتيـن يف َمشـَيُتِك كانت روحي 
َتَتَبخـَرت عىل ايقاع َخَطواتـِك و أطري ُمَحلقاً 
اىل عالـم ال َيعرُِف َغرَي الِعشـِق و أسـَهُر مع 
َطيَفِك العاِشـق حتـى السـاعاِت االوىل من 
الَفجـِر و اناُم عىل موسـيَقى َحركاُتِك أَيُتها 

املَالك الرائع الَجميل .
أنفايس َتضيُق يف َصدري .. أشعر بالّخيبة .. 
أُعاني من الوَحشـة القاِتلة عندما لم ُيعانق 
َنظري مروَرِك يا َسيدة املََحبة و َمنَبع الِعطر 
و َشّجرة روحي التي سقيُتها بأنفايس َطوال 

ساعاَت الليِل بدموَع االنِتظار .

^Ô‘ì€a@á€Ï€a^



تعتـرب العالقـة الزوجيـة الصحية هي 
حجر األسـاس لزواج مسـتقر وسعيد 
بهـا  يتمتـع  سـمات  ولهـا  وناجـح، 
الزوجان، لذلك تابعي القراءة لتتعريف إىل 
أهم سمات العالقة الصحية، وتحققي 
من عالقتك لتعريف هل هي عالقة صحية 

أم إنها بحاجة إىل اإلصالح والتغيري. 
1. العالقة الصحية أساسها الصدق:

العالقـة الصحيـة تكـون بـني زوجني 
يعتمدان الصـدق يف حياتهما الزوجية، 
الصدق يف الحديث، الصدق يف املشـاعر، 

وحتى صدق النية،.
2. العالقة الصحية مالذ آمن:

يجـب أن تتمتـع العالقة بـني الزوجني 
باألمان، بمعنى أال يخاف أحد الزوجني 
من إخبار اآلخر بـأي يشء، وال يحاول 
إخفاء مشاعره خوفاً من الحكم عليه، 
عالوة عىل الشـعور باألمان عند إظهار 
مشـاعر الضعف أو الحديث عن نقاط 
الضعف، فكل طرف يف العالقة الصحية 
يثق بأن رشيك حياته مالذ آمن بالنسبة 

إليه.

وهـذه النقطـة تشـّكل نموذجـاً رائعاً 
لألطفال، حيث ينشؤون وهم يشعرون 
باألمـان والثقة ألن أرستهـم مالذ آمن 

بالنسبة إليهم.
ال  الصحيـة  العالقـة  يف  الزوجـان   .3

يتجاهالن املشاكل:

املشـاكل بـني األزواج أمـر ال بـد منه، 
املشـاكل  تلـك  مواجهـة  يف  والرغبـة 
ومناقشتها من أجل التوصل إىل حلول، 

يعني رغبة الزوجني يف استمرار العالقة 
ونجاحهـا، لـذا فـاألزواج يف العالقـات 

الصحية ال يتجاهلون املشاكل.
4. الزوجـان يف العالقـة الصحية يهتم 

كل منهما باآلخر
قد يـربر البعض إهمال رشيـك الحياة 
باالنشـغال، ولكن الحقيقة أن الرشيك 
الناضـج املحب، يسـتطيع إيجاد وقت 
لالهتمام برشيك حياته، لذا فاألزواج يف 
العالقات الصحيـة يتبادلون االهتمام، 
ويحرصون عىل التواصل معاً مهما بدا 

الوقت ضيقاً.
5. الزوجان يف العالقـة الصحية لديهم 

عالقات اجتماعية:
مـن سـمات العالقات السـامة أن أحد 
منعـزالً  يكـون  كالهمـا  أو  الطرفـني 
وبـال دوائر اجتماعية تقـدم له الدعم، 
والعكس بالنسبة إىل األزواج يف العالقات 
بالنضـج  يتمتعـون  فهـم  الصحيـة، 
والنفسـية السوية التي تساعدهم عىل 
بناء عالقات اجتماعية تقدم لهم الدعم 

وتعزز سعادتهم.

ُيعتـرب زيـت اللوز من أهـم الزيـوت الغنية 
بالفيتامينـات لجمال طبيعـي، وينصح به 
خـرباء التجميـل للعناية بالبرشة والشـعر 
وهـو يدخـل يف صناعـة الكثـري مـن أنواع 

الصابون، الكريمات ومرطبات الجلد.
سـيدتي زيت اللوز غني بفيتامني ”ه“ الذي 
ُيناسب جميع أنواع البرشات سواء الدهنية 
أو الجافـة أو الحساسـة، كمـا يعمـل عىل 
ترطيـب البـرشة، وُيعالج التهابـات الجلد، 
الجلـد،  عـىل  الشـيخوخة  ويؤخرأعـراض 
وُيخفـف مـن الهاالت السـوداء عـىل الجلد 
والحكـة، وُيغـذي البـرشة ويجعلهـا أكثر 

نعومة.
ملـاذا تؤثـر منتجـات التجميل عـىل البرشة 

والصحة؟
وُيمكن اسـتخدام زيت اللـوز الحلو لتدليك 
البـرشة يومًيا وذلك بإضافـة بضع قطرات 

منه إىل راحة اليد وتدليك الوجه.
كثري مـن النسـاء ُيعانني من بـرشة داكنة 
ألسـباب وراثية أو الضطرابـات يف الجلد أو 
أشعة الشـمس. اخلطي ملعقة صغرية من 
مسحوق الحليب الجاف مع ملعقة صغرية 
مـن العسـل، وملعقـة من عصـري الليمون 
الحلو، ونصف ملعقة من زيت اللوز الحلو.

واتركي الخليط نحو ربع ساعة ثّم اشطفي 
وجهك جيدا.

ومن جهة أخرى ُيسـتعمل زيت اللوز الحلو 
للعنايـة بالشـعر الجـاف، والتخلـص مـن 
القـرشة وتقرحات فـروة الـرأس، وتقوية 

الشعر وحمايته من التساقط.
إليك هذه الخلطة املفيدة للشعر:

امزجي القليل من زيت اللوز مع بيضة ومع 
بضع قطرات من زيت الالفندر ومقدار آخر 

مساِو له من زيت الجوجوبا.

ادهنـي فروة رأسـك بهـذا الخليـط ودلكيه 
بأصابع يديك ثّم وزعيه عىل شعرك واتركيه 
ملـدة عـرش دقائق ثّم اغسـيل شـعرك باملاء 

جيدا.
انتظـري يومًيـا مقـاال عـن فوائـد الزيوت 

لجمالك
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ظاهرة السـهر للفجر مقالة 
ألحـد االطباء العرب املقيمني 

يف أملانيا:
تعتـرب الشـعوب العربية من 
أكثر الشـعوب عبثـاً بالوقت 
واملـال وتضييعها  والصحـة 
عـىل اشـياء كثـرية لألسـف 

ليست ذات قيمة.
هـذه االشـياء غـري القيمـة 
ليـس لها  والضـارة احيانـاً 
الحميـدة  باألخـالق  عالقـة 
ولكنها ممارسـات ال تضيف 
وال  للعقـل  مفيـداً  شـيئاً 

للمهارات أو الصحة.
ظاهرة السـهر مثـًال لربات 
البيوت حتى سـاعات الفجر 
واالسـتيقاظ ظهراً مما يؤثر 

ومزاجهـا  نفسـيتها  عـىل 
العام ويسـبب لها العديد من 
االمـراض، وتزيد حـدة هذه 
التقدم بالعمر.  االمراض مع 
وهـذا النموذج موجـود لدى 
مختلف الطبقات االجتماعية 

يف مجتمعاتنا.
وكذلك الشباب والشابات من 
والجامعات  املـدارس  طلبـة 
مصابـون ايضاً بداء السـهر 
وما يرتتـب عليه من امراض 
وضعف  نفسية....  ومشاكل 
يف التحصيل العلمي.والرجال 
السـهر  يدمنـون  ايضـاً 
باملقاهـي ومالحـق املنـازل 
ويتناولـون وجبـات عشـاء 
دسـمة يف وقـت متأخر مما 

يسـبب لهم االجهاد والعديد 
كان  األمراض.سـابقاً  مـن 
النـاس ينامـون بعـد صالة 
العشـاء بسـاعتني او ثـالث 
باكـرا  ويفيقـون  سـاعات 
بـكل حيويـة ونشـاط ألداء 
وكانـت  وعملهـم  مهامهـم 
معـدالت االصابة بالسـكري 
وتصلب الرشايـني واملفاصل 
اقل بكثـري منها اليوم.يعتقد 
الكاتـب أننا بحاجة اىل اعادة 
تأهيل وبرامج توعية تعيدنا 
اىل االلتـزام بـرشوط الجودة 

النوعية للحياة.
هل ما أشار اليه الكاتب واقعاً 
العربية؟؟  الشـعوب  تعيشه 

أم أنه بالغ يف مقالته؟؟

املكونات:
- سـمكة بحريـة أو نهريـة 

متوسطة الحجم.

- قطعة طماطم.
- قطعة بصل أحمر مفروم.

- ملعقة صغرية ملح.
- 1/2 ملعقة صغرية كمون 

مطحون.
طريقة التحضري:

-1 يتم فرم مكونات الحشو 
من البصل والطماطم، ويتبل 
وامللـح  بالفلفـل  الخليـط 

والكمون.
-2 يتم فتح السمك بالسكني 
من منطقـة البطـن، وُتملح 
مـن الداخـل والخـارج، ثـم 
ُتحـىش بالحشـو، ويتم غلق 
باإلبـرة  بخياطتهـا  البطـن 

والخيط.
عـىل  السـمكة  تشـوى   3-
الشـواية أو عىل شبكة فوق 
الفحم ملـدة 10 دقائق، ومن 
ثـم ُتقلـب عىل الوجـه اآلخر 
لخمسـة دقائق أخرى، حتى 

ُتشوى جيداً.
-4 ُتقدم ساخنة مع السلطة 

الخرضاء واملخلالت.
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عـىل الرغـم مـن معرفة كثرييـن مـدى أهمية 
اسـتخدام واقي الشمس عند الخروج من املنزل 
والتعرُّض للهواء الطلق، ورضورة إعادة تطبيق 
عامل الحماية من الشمس بعد الخروج من املاء 
أو ممارسـة الرياضة املسـببة للتعرُّض الغزير 

للشمس الساطعة.
ومـع ذلك، قد يجهل البعض رضورة اسـتخدام 
الحماية من أشـعة الشـمس الضـارة حتى من 

داخل املنزل يف أيام الصيف الحارة.
لحسـن الحـظ ليسـت هنـاك حاجـة لـرشاء 
العنـارص  تهـدد  قـد  ُمكلفـة  مسـتحرضات 
الكيميائية فيها صحة الجلد عىل املدى الطويل.

فيمـا يـيل نسـتعرض أهميـة اسـتخدام واقي 
الشـمس يف املنـزل للعناية بالجلـد، مع وصفة 
طبيعية يمكنك إعدادها يف املنزل لتحضري واقي 
الشـمس الفعال دون مخاطر املـواد الكيميائية 

املوجودة يف املستحرضات األخرى.
يجـب  املتخصصـني،  الجلديـة  ألطبـاء  وفقـاً 
استخدام واقي الشمس يف األماكن املغلقة بنفس 

أهمية استخدامه عند الخروج إىل الشارع.
وذلك ألنك إذا كنت جالسـًا بالقرب من النوافذ- 

أو أمام شاشة الكمبيوتر- فأنت تعرّض نفسك 
للضـوء الـذي ُيحتمـل أن يرض بالجلـد ويعّجل 

عوامل الشيخوخة والتلف. 
فيما يـيل، وصفات جلبناها لـك لتحضري واقي 
شمس طبيعي وآمن يف املنزل باستخدام مكونات 
املسـتحرضات  مثـل  مكلفـة  وغـري  متوافـرة 

التجارية املليئة باملعادن واملواد الكيميائية:
واقي الشمس املنزيل بزيت الصبار وجوز الهند

الصبار هو عنرص فعال يف الوقاية من الشـمس 
بشكل طبيعي. كما ثبت أنه يعالج ويمنع حروق 
الجلـد. كذلك يحتوي زيت جـوز الهند الطبيعي 

عىل عنارص مقاومة ألشعة الشمس.
ومع ذلك، من الرضوري االنتباه إىل أنه قادر عىل 
الذوبان يف املاء، لذلك قد يحتاج الشخص إلعادة 
تطبيقه أكثر من مرة، خاصة عىل البقع شديدة 

التعرُّق من الجلد.
املكونات

طريقة التحضري
ُتمزج جميع املكونات، باسـتثناء أكسـيد 
الزنك وهـالم الصبـار، يف قدر متوسـطة 
الحجم. مع إذابة زبدة الشيا والزيوت معاً 

عىل نار متوسطة وهادئة.
ُيرتك املزيـج ليربُد لعدة دقائق قبل إضافة 

هالم الصبار.
د من برودة املسـتحرض تماماً،  وبعد التأكُّ
ُيضاف أكسيد الزنك وُيخلط جيداً؛ لضمان 

توزيع الزنك جيداً وذوبانه.
زجاجـي  وعـاء  يف  املُسـتحرض  ُيحفـظ 

وُيحفظ يف مكان بارد وجاف.
واقي الشمس املنزيل للبرشة الدهنية

إذا كانت برشتـك دهنية فمن الطبيعي أن 
ترتدد يف وضع واقي شمس مصنوع يدوياً 

يحتـوي عـىل كثـري مـن الزيـوت.
إال أن الحقيقة أن بعض الزيوت األساسية 
يمكنهـا تصحيح اإلفـراط يف إنتاج الزُّهم 

(الزيت) عىل برشتك.
لذلـك إذا كنت قلقاً بشـأن تراكـم الزيوت 
عـىل برشتك وحـدوث تبعات مثـل البثور 
وحبوب الشـباب، فيمكنـك اتباع الوصفة 
أعاله فقط مع اسـتبدال زيـت جوز الهند 
بزيت ناقـل آخر، مثل زيـت الجوجوبا أو 

زيت اللوز الحلو.

تحتـاج الكثريات مع قدوم فصل الصيـف ملعرفة طريقة مكياج تمنع التصاقه 

بالنظارات الشمسية يف حال تم وضعها عىل االنف والعينني.

لذا انترشت مقاطع مصورة وصور تشري اىل بعض الطرق التي يمكن اعتمادها 

من اجل تحقيق هذه النتيجة، ومن الحيل التي اثارت اهتمام عدد كبري جداً من 

املتابعات تلك التي تطرقت اليها خبرية مكياج النجمات جانني هوملز،.

وأشـارت اىل انـه يجب يف هـذه الحالة اتباع بعـض الخطوات األساسـية اثناء 

تطبيـق املكياج مـن اجل الحصول عىل افضل نتيجة ومنـع انتقاله من جانبي 

االنف اىل مسندّي النظارات. 

طريقة مكياج مع النظارات الشمسية

حان الوقت اذاً لتعلم طريقة مكياج جديدة ومبتكرة تمنع التصاقه بالنظارات 

الشمسـية يف منطقـة االنف ويف هذا االطار اشـارت الخبـرية جانني هوملز عرب 

حسابها عىل تيك توك اىل انه من الرضوري توفري هذه األدوات.

- مستحرض أساس  

- مصحح عيوب أو كريم أساس 

- سرباي مثبت للمكياج 

- بودرة مثبتة للمكياج 

-  اسفنجة مكياج نظيفة وذات نوعية جيدة  

وبعد هذا لفتت اىل انه يمكن القيام بهذه الخطوات السهلة من دون الحاجة اىل 

الذهاب اىل صالون التجميل:

1. يجب تطبيق القليل من مسـتحرض األسـاس عىل جانبي االنف أي حيث يتم 

تركيز النظارات وتثبيتها.

2. عـىل املنطقـة نفسـها يجب تطبيق مصحـح العيوب او كريم األسـاس مع 

الرتبيت لدمج املستحرضين.

3. يتم رش القليل من السـرباي املثبت عىل اسـفنجة تطبيق املكياج وبعد هذا 

يجب تغطيتها ببودرة التثبيت ثم تركها لبضع دقائق قبل التطبيق عىل املنطقة 

نفسها من الوجه مع الرتبيت واملزج.

4. أخـريا وقبـل وضـع النظـارات يجب تنظيف الجـزء املخصـص منها لألنف 

وتجفيفـه جيداً ثم وضع القليل من بودرة التثبيت عليه وهكذا ال يمكن انتقال 

جزيئـات املكياج اليـه اذاً من املفيد جـداً من اآلن وصاعداً مـن تطبيق طريقة 

مكياج تمنع التصاق النظارات الشمسية به.

مع اقرتاب امتحانـات الثانوية 
العامـة، فـان الطـالب بحاجة 
يف  تسـاهم  غذائيـة  لعنـارص 
زيادة الرتكيز، وتحفز النشـاط 
الذهنـي، الذي ينعكـس إيجاباً 

عىل التحصيل العلمي. 
وتعـد وجبـة اإلفطـار ضمـن 
ال  التـي  األساسـية  العنـارص 
يجب أن يهملهـا طلبة الثانوية 
العامة، ملـا لها من دور فّعال يف 
تنشيط الذهن. ونستعرض أهم 
وجبـات اإلفطـار التي سـتزيد 

الرتكيز.
الحبـوب  خبـز  مـع  البيـض 

الكاملة
البيـض مصـدراً جيـداً  يعتـرب 
للعديـد مـن العنـارص الغذائية 
املرتبطـة بصحـة الدمـاغ، بما 
 ، B12 و B6 يف ذلك فيتامينـات

وحمض الفوليك، والكولني.
ويعتـرب الكولـني مـن املغذيات 
الدقيقة املهمة التي يستخدمها 
الجسـم إلنتـاج أسـتيل كولني، 
يسـاعد  عصبـي  ناقـل  وهـو 
عـىل تنظيـم الحالـة املزاجيـة 

والذاكرة.
يعد تناول البيض طريقة سهلة 
للحصـول عـىل مـادة الكولني، 

نظراً ألن صفار البيض من أكثر 
املصادر تركيـزاً لهذه املغذيات، 
الخبـز  مـع  تناولـه  ويفضـل 
الغني بالحبـوب الكاملة الغني 
باأللياف املفيـدة لتعزيز عملية 
الشـبع، ومد الجسـم بالطاقة 
لفرتة طويلـة، خاصة أن الخبز 

مصدر للكربوهيدرات املعقدة.
األفوكادو مع الحبوب الكاملة

تحتـوي الحبـوب الكاملة، مثل 

الكامل، عىل  الفشـار والقمـح 
وفيتامـني  الغذائيـة  األليـاف 
هــ، وكلها مـواد تمد الجسـم 
بالطاقـة الالزمة لتعزيز القدرة 
عـىل الرتكيز، وتقويـة الذاكرة، 
كمـا أن احتواء األفـوكادو عىل 
الدهون غـري املشـبعة يجعلها 
مفيدة لتعزيز تدفق الدم بشكل 

صحي.
الشوكوالتة واملكرسات 

تعد املكـرسات والبذور مصادر 
املضـاد   E لفيتامـني  جيـدة 
لألكسـدة، والـذي تـم ربطه يف 
العديد مـن الدراسـات بالقدرة 
عـىل تعزيـز الذاكـرة واالنتباه، 
الداكنـة  الشـوكوالتة  أن  كمـا 
أيضـاً تحتـوي عـىل خصائص 
قوية أخرى مضادة لألكسـدة، 
وتحتوي عـىل منبهات طبيعية 
مثل الكافيـني، والتي يمكن أن 

تعزز الرتكيز.
البيض مع السلمون 

يحتوي هـذا اإلفطار اللذيذ عىل 
سمك السلمون الدهني والبيض 
املقـيل، وكالهما ثبت أنه يحمي 
ويفضـل  اإلدراكيـة،  الصحـة 
دمجه مع طبق من الخرضوات 
الصحية وذلك إلبطاء امتصاص 

الدهون يف الجسم.
الشوفان مع التفاح 

عـن  سـواء  الشـوفان  تنـاول 
أو  للزبـادي  إضافتـه  طريـق 
الخبـز املصنوع من الشـوفان، 
مـع التفاح وجبة إفطار مثالية 
تمـد الجسـم بالطاقـة الالزمة 
لـه، كمـا أنهـا مفيـدة لتعزيز 
صحة الدمـاغ، ولزيـادة فرص 
االستفادة من تلك الوجبة يمكن 

إضافة املكرسات.
الزبادي مع التوت 

لتعزيـز  مفيـد  الزبـادي 
كونـه  الرتكيـز  عـىل  القـدرة 
غنـي بالربوتـني والعديـد مـن 
الفيتامينات، خاصة عند تناوله 
مع املكرسات والتـوت، إذ يوفر 
املوجودين يف  الربوتني واأللياف 
تلك الوجبة طاقة ثابتة وتركيزاً 

أفضل طوال الصباح.

No: 7749   Wed   29   June    2022العدد:   7749    األربعاء    29    حزيران    2022



حني تخرجني برفقة رشيك حياتك 
بمفردكما، مـاذا ترتديـن غالباً؟ 
تنـورة؟ فسـتاناً؟ رسواالً؟ ليـس 
هذا عىل درجة كبرية من األهمية. 
إال أّن لـون زّيك هـو املفتاح الذي 
يمكـن زوجك أن ينفـذ من خالله 
إىل الكثـري من أرسار شـخصيتك. 
فما الذي يقولـه لون الثياب الذي 
تفضلـني عنـك كزوجـة ورفيقة 

درب؟
1. األصفر

الـذي  هـو  اللـون  هـذا  كان  إذا 
مالبسـك  خزانـة  عـىل  يسـيطر 
املرتبطـة بمناسـباتك العاطفية، 
فهـذا يعنـي، بالنسـبة إىل رشيك 
حياتك، أّنك تتمتعـني بالكثري من 
الطاقـة وباالندفـاع حـني يتعلق 
األمر بتقديم املساعدة لألشخاص 
الذيـن يعيشـون يف محيطك. كما 
يدّل عىل أّنك قد تبدين االهتمام به 
أكثر منه بنفسك. إذاَ هو يشعر، يف 
هذه الحالة، بأن الحياة إىل جانبك 

أمر مريح جداً.
2. األخرض

أول مـا يتبـادر إىل ذهـن رشيـك 
حياتك حني يراك فيما أنت ترتدين 
مالبـس خـرضاء اللـون هـو أنك 
وال  كبـري جـداً  إىل حـّد  صادقـة 
تّدعني ما لسـت عليـه. كما يعني 
هذا، بالنسـبة إليه، أّنك تشـعرين 
باالنسـجام مع ذاتك وال تسـعني 
إىل أن تصبحـي شـخصاً آخـر وال 

ُتظهريـن غريتـك مـن أي امـرأة 
أخرى. وهذا ما يدفعه إىل الشعور 
باالرتياح أثناء وجوده إىل جانبك.  

3 . األبيض
إذاً، املالبـس بيضاء اللون هي تلك 
التي ترتدينها كلما قررت حضور 
مناسـبة ما برفقة رشيك حياتك. 
وهـذا يشـري، بالنسـبة إليـه، إىل 
أّنـك صاحبـة شـخصية غامضة 
إىل حـّد ما وأّنك تتسـمني بالرباءة 
والعفويـة والعاطفـة. كمـا يدّل 
هذا عىل أّنـك تتوخني حذرك يف ما 
بالتعامل مع األشـخاص  يتعلـق 
الذين يعيشـون يف محيطك. وهذا 
ما يجعل زوجك يبـدي ثقة كبرية 

بك.
4. األزرق

إذا كنت ترتدين اللون األزرق غالباً 
عنـد ذهابـك برفقة شـيك حياتك 
لحضور حـدث ما، فهذا يكشـف 
جانبـاً مهماً من شـخصيتك: أّنك 
تتمتعـني بالقـدرة عـىل التفكـري 
بعمق وعـىل التفاعل مع اآلخرين 
والجاذبيـة  بالهـدوء  وتتسـمني 
الغامضة. كما يدّل هذا اللون عىل 
أّنك تتحلني بالعقالنية يف مواجهة 
كل األمور واملشكالت وال تعتمدين 
عىل عاطفتك إليجاد الحلول لها.   

5. االحمر
إذا اخرتت املالبس الحمراء، فأنت 
تريديـن أن تقويل لرشيـك حياتك 
إّنك مفعمة بالعاطفة وتشـعرين 
باالنجـذاب إليـه. وهـذا يفرحـه 
بالطبع. كمـا يدل هذا الخيار عىل 

أّنك شديدة االنفعال، أي رسعان ما 
تنتقلـني من حالة الهدوء إىل حالة 
الغضب، ما يعني أن عالقتكما قد 

تمر ببعض املطبات، فانتبهي!
6. األسود

ها أنـت ترتديـن مالبـس باللون 
برفقـة  جلوسـك  أثنـاء  األسـود 
رشيـك حياتـك. وهـذا يدفعـه إىل 
الشـعور بالقلـق، ألن هـذا اللون 
مـن  السـلبي  الجانـب  يعكـس 
شـخصيتك، الجانب الذي تسعني 
دائماً إىل إخفائه. كما أنّه يدّل عىل 
أّنك تضعني عـىل وجهك قناعاً وال 
تحبني إظهـار طباعك الحقيقية. 
لـذا، فهـو يطلب إليـك دائمـاً أن 
تعميل عىل إدخـال التعديالت عىل 

طباعك. فهل ستفعلني؟    
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شسـولف منـك بيـة صـــــــــــــــار سـنني
ونـار البيـة منـك ابـد مـــــــــــــــــا تطفه
يـوم كــــل  شـو  وانـت  ذنوبـك  مـن  شمسـح   
اشـفـــــــــــه مـا  وادكيل  بالكلـب  تجـرح   
العـني شـح  والدمـع  وخلـص  صـربي  طـك   
البلكلـب ماضـن بعـد يخفـــــــــــــه  وهـم 
واخـــــــوان صحبتـي  نهونـي  عنـدك  مـن   
سـعفـــــــــــــة بالهـوى  صحبتـك  كالـويل 

صــــورة و حــــدث

ثـورة  انـدالع   -  1832
الغنـي  عبـد  املفتـي 
الـوايل  ضـد  جميـل  آل 

العثماني يف بغداد.
عـيل  محمـد   -  1835
باشا يصدر أمرًا بإنشاء 
واملتحف  اآلثار  مصلحة 
املرصي، وأسند إدارتهما 
ضيـاء  «يوسـف  إىل 
رفاعة  بإرشاف  أفندي» 

الطهطاوي.
1913 - نشـوب حـرب 
والتي  الثانيـة  البلقـان 
رغبـة  بسـبب  كانـت 
بلغاريـا يف انتـزاع إقليم 
الشـمالية»  «مقدونيـا 
من رصبيا، وإنتهت هذه 
الحرب بعد 42 يوًما من 
عىل  بالتوقيع  اشتعالها 
اتفاقيـة بوخارسـت يف 

10 أغسطس.
اكتشـاف   -  1928
دواء البنسـلني عـىل يد 

ألكسندر فلمنج.
1938 - إجراء انتخابات 
الترشيعـي  املجلـس 
أول  وهـو  الكويـت،  يف 
ترشيعـي  مجلـس 

فيهـا، وتم خـالل هذه 
اختيـار  االنتخابـات 
14 عضـو من بـني 20 

مرشح.
1960 - الرئيس الكوبي 
يمنـع  كاسـرتو  فيـدل 
رشكة البرتول األمريكية 
ويصـادر  «تكسـاكو» 

ممتلكاتها.
1964 - شقيقة الرئيس 
الكوبـي فيدل كاسـرتو 
تفـر مـن كوبـا وتطلق 
مناهضـة  ترصيحـات 

له.
1974 - إيزابيـال بريون 
أرملـة الرئيـس خـوان 
بـريون تقسـم اليمـني 
كأول رئيسة لجمهورية 

األرجنتني.
1992 - اغتيال الرئيس 
محمـد  الجزائـري 
بوضياف أثنـاء احتفال 
رسـمي بأحد املسـارح 
يف عنابة وذلك بعد 166 

يوم من توليه الرئاسة.
2009 - مجلس صيانة 
الدستور يف إيران يؤكد 
االنتخابـات  نتيجـة 

الرئاسية بفوز الرئيس 
محمود أحمـدي نجاد 
إعـادة  بعـد  وذلـك 
فـرز جزئـي ألصـوات 

الناخبني.
2014 – تنظيم داعش  
والشـام  العـراق  يف 
ُيعلن قيام ما أسـماها 
اإلسـالمية“  ”الخالفة 
يف األرايض التي سيطَر 
عليها يف سوريا وُيعنّي 
البغـدادي  بكـر  أبـو 

خليفة لها.
ُخـرباء   -  2017
منظمة حظر األسلحة 
ُيؤكـدون  الكيميائيـة 
استخدام غاز السارين 
يف الهجـوم عـىل بلـدة 
خـان شـيخون الـذي 
أبريـل   4 يـوم  وقـع 
2017، عـىل أنَّ الجهة 
ُتحـدد  لـم  املسـؤولة 

بعد.
الحكـم عـىل   -  2021
رئيس جنـوب أفريقيا 
السـابق جاكوب زوما 
شـهرًا   15 بالسـجن 
بتهمة ازدراء املحكمة.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

أبـــــــراج

ال تجعل األفكار السـلبية والسـوداوية تفسـد يومك. 
ستشـعر بالراحـة والطمأنينـة فقـط إذا تحدثـت مع 
شخص تحبه ويحبك. ربما تنقذ شخصا ما اليوم من املوت 
أو ربما تسـعف حيوانا مصابا تجده يف طريقك. مسـاعدتك 

واهتمامك باآلخرين يعيد إليك ثقتك بنفسك.

يـوم هادئ وجميل. تريد أن تنجز أعمالك برسعة مهما 
كان حجمها أو صعوبتها. 

ربمـا يكـون لديك وقـت إضايف لكـي تضع ملسـاتك األخرية 
عىل مشـاريعك الخاصة التي لم تنته منهـا بعد. إعادة التنظيم 

والرتتيب توفر عليك الجهد فيما بعد.

ــتخدم قدراتك وذكاءك إليجاد أفضل طريقة الجتياز  اس
املصاعب. هذه التجارب والتحديات جتعلك أقوى فال تنزعج 
ــات جديدة ورمبا جتد  ــاء عالق ــتنجح اليوم في إنش وال تتوتر. س
ــاء الوقت بأكمله في العمل،  صديقا مخلصا ووفيا. ال حتب قض

ولكنك مضطر لذلك اليوم.

يقـدم لك هـذا اليوم فرصـة لعـرض كل إمكانياتك 
ومهاراتـك االحرتافية يف العمل. سـترتك لدى اآلخرين 
انطباعات جيدة، وربما تكون ترصفاتك العقالنية سـببا 

يف حصولك عىل مهنة جديدة.
ربما يعرض عليك أحد األشـخاص فرصـة عمل كنت تبحث 

عنها منذ شهور.

أنـت مضطر اليـوم للتنازل عن أحـد حقوقك 
من أجل الوصـول إىل هدف ما. ربما تنىس اليوم 
أهـم خطوات الخطة التـي وضعتها من أجل تنفيذ 
مشـاريعك الفرتة املقبلة. اليوم مناسـب جـدا ملراجعة 
هـذه الخطـوات والتعامل مـع أي تفاصيـل دقيقة أو 

مشكلة كبرية.

أنت شـخص ال تحب الحيـاة الروتينية.وال تخـاف أبدا من 
املجهـول. تحـب االنفتـاح والتعـرف عىل أشـخاص من بالد 

مختلفة. تشعر أحيانا أنك بحاجة إىل تغيري حياتك بالكامل. 
حتى تـريض رغباتك اليوم، ربما تخوض تجارب جديدة تغري شـكل 

حياتك تماما.

حـول طاقتك السـلبية إىل طاقة إيجابيـة اليوم. قم 
بعمل قائمة مفصلة بما يفرتض عليك القيام به اليوم 

من مهام وأعمال وواجبات. 
رتب هذه املهام حسب األولوية.حان الوقت اآلن لتنظم وقتك 

وتتخذ خطوات إيجابية جديدة لتطوير مشاريعك.

ــوم خاصة في فترة  ــتعاني من الفراغ أو الوحدة الي س
ــرك اليوم  ــن األمور. تت ــرعان ما تتحس ــاح، لكن س الصب
انطباعات جيدة عنك في نفوس اآلخرين. املواقف التي حتدث 
ــة والتقارب. تقدم  ــزز من روح األلف ــني اآلخرين اليوم تع بينك وب
ــتطيع االلتزام  ــوم وعودا عديدة ولكن هل أنت بالفعل ستس الي

بها؟ عليك أن جتيب عن هذا السؤال!

تهمـل صحتـك غالبا. تعاني اليوم من ألم يف رأسـك 
بسبب كثرة الضغوط.يجب عليك اليوم زيارة الطبيب 

لالطمئنان عىل حالتك الصحية. 
تحـب اكتشـاف كل ما هو جديـد. تحب االطـالع عىل الكتب 
للتزود باملعرفة. حاول أن تخصص وقتا للراحة واالسـرتخاء 

فقط.

حاول أن تهتم بمـن باآلخرين اليوم. احرص عىل أن 
توضح ملن حولك باسـتمرار أهميتهـم يف حياتك وعرب 

لهم عن حبك. 
أنـت تحب املغامرة فال ترفض العـروض التي يطرحها عليك 

بعض األصدقاء. اخرج مع األصدقاء وافعل ما تحبه.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

عىل الرغم من انتهائك أمس من كل األعمال املسندة 
إليـك إال أنك اليـوم مشـغول بعمل إضـايف أو مكلف 
بمهمـة مفرتض تسـليمها يف فـرتة زمنيـة محددة.من 
املمكـن أن يكون مكتبـك مكانا للقـاءات عاطفية محتملة. 
تلفـت النظـر بحضورك وحماسـتك وذكائـك، وربما ترتبط 

بشخص أكرب منك.

1. مقدمته أسـاس علم 
االجتماع.

2. لون من ألوان الخشب 
- توقع الخري أو الرش.

3. مراقـب مؤنـب - ما 
لصق.

4. رشاب ساخن لذيذ - 
غري ناضج.

5. فرعون - اسم مؤنث 
أعجمي.

6. ال يمكن كرسه أبدا - 
ليت.

7. نقعة مائية وسخة - 
بدانة (مبعثرة).

8. نصف بيضة - يصبح 
عفنا.

9. من تربى عند أحدهم 
- طرف (معكوسة).

10. شاعر شعراء العرب 
- حاجز.

1. الحمدانـي الذي غنت 
من شعره أم كلثوم.

2. مـن يبنـي - صندوق 
صغري.

3. من السماء - من أدرك 
الجاهلية واإلسالم.

 - والتـايل  النتيجـة   .4
حسم.

أداة نفـي جازمـة -   .5
عبء ثقيل.

مرصيـة  ممثلـة   .6
مـن أفالمهـا جميلـة - 

متشابهان.
7. أبنائي.

8. نضب وانتهى - وراء.
وعالـم  طبيـب   .9
وفيلسـوف مسلم ولد يف 
دمشق وتويف يف القاهرة.

10 .مدينة أفريقية بناها 
عقبة بن نافع.
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يقـول أحـد املوظفـني عندمـا ترقيـت 
إىل منصـب ” مديـر ” كان مـن ضمـن 
املوظفني شـاٌب نشيٌط جداً ، وناجٌح يف 
عملـه ، وكان يقوم بـكل ما يطلُب منه 
بذكاٍء ورسعـٍة ودقٍة ، كمـا أنه يحقق 
نسـبَة إنجاٍز عاليًة ، لكنه كان لعوباً إىل 

حد ما ...
كان يغادُر مقرَّ عملِه كثرياً بدون إذن ، 

إجازاُته وأذوناُته أكثر من املُعتاد.
ذاَت مرة تقّدم الشـاب بإجازة ليسافر 
مع أصدقائِه يف رحلة ..لكنني رفضتها 

!!! ..
بإجـازٍة  تقـدَّم  أن  إال  منـه  كان  فمـا 
مرضيٍة ، واتصـل مدعياً املرض معتذراً 
عن الحضـور ...وألنني أعرف أنه ليس 

مريضاً!...
ذهبـُت صباحـاً إىل بيتـه وانتظرُت هذا 
الشاب باكراً ثم قابلته وهو يحمل عّدة 

الرحالت .. !!
كاد املوظـف يـذوُب خجـًال ، ووجهـُه 
يتقلّـب بـني الخجـِل والحـرج ...بينُت 
لـه أنه لـم يكـن قـادراً عـىل ِخداعي ، 

وأنني لسـُت بتلك السذاجة التي يظنُّها 
..وبرهنت له أنه كاذب ، وخصمُت عنه 

أجَر اليوم مضاعفاً ..
لكن ماذا حصل بعد ذلك ؟!!!!!

بعد أيـاٍم ، تقـدَّم الشـابُّ باسـتقالته 
!!!...

مـن جهتـي ، خـرسُت ُجهده ونسـبَة 
اإلنجاز العالية التي كان ُيحققها ، ولم 
يُعـد باإلمـكان أن أرفع إلدارتـي العليا 
نسَب اإلنجاز السابقة ، ورصُت بحاجٍة 
ق ذات  للبحث عن شـاب يمكنه أن يحقِّ

اإلنجاز وهم قليل ...
كان غبـاءاً منقطـَع النظـري ، ما الذي 

استفدُته من ذلك ؟؟ !!!
يومها ، اكتشـفت أنَّ بعض ما نخرسه 
يف حياتنا ، يكون بسـبب التضييق عىل 

اآلخرين ، وإغالق منافذ الهروب
ما يجعل الطرف اآلخر أمام خيارين :
- إما أن يهرَب ِمنك وَتخرس جهده ..

- أو يتخـذك عدواً ، فيكيـُد لك ، ويدعو 
عليك وسـيرتاجع نشـاطه كنـوع من 

الدفاع عن النفس .

ويف كال الحالتني تكوُن خارساً
لذلك أجُد من املناسِب أن تختاَر اللحظَة 
، لتسـمَح للطرِف اآلخر أن يرتاَجع ، أن 
يهـرَب ِبكرامة ، فبعـُض التغافل مفيٌد 

جداً...
لن تكون منترصاً فعلياً فيما لو كشفَت 
املـرء أمامَك وأمام نفسـه حـد التعرية 
، حيـث لـن يجـد بـداً مـن املواجهة أو 

الهروب ...
ل و الّتغافل هو ورقة التوت التي  التجمُّ

تسرتنا وتحمينا...

ليس الغافل بسـيد يف قومه لكن سـيد 
قومه املتغافل

األفضُل دائماً أن تفتَح لخصمَك طريقاً 
يخرُج منـه كريماً فيحرتُمـك ، بدل أن 
ُتحرجه فُيعاِديك ..ال ُيشـرتط أن تفوَز 

بكل املعارِك فبعُض الفوِز هزيمة ..
وال ُتحرق مراكبَك أبداً ... فقد تحتاجها 

قريباً ..
البد أن تكسب الجميع بنوع من التغافل 
الذكي والتجاوز وذلك ليس غباء بل هو 

منتهى الذكاء والفطنة .

ــتعد اليوم للتعامل مع األمور بشكل منفتح جدا. ال  تس
ــرة من الناس، لعل  ــش من إبداء رأيك أمام مجموعة كبي تخ

البعض يشجعك على تقدمي املزيد من األفكار. 
ــاز الكمبيوتر اخلاص  ــجيل كل األحداث اليوم على جه قم بتس

بك، حتى ال تنسى شيئا مهما.

CÜÏuÏæa@Âfl@ÜÏßaD
يـروى ان رجـًال اقرتض 
مـن أحـد املرابـني مبلغاً 
من املـال وملا حـل موعد 
تسـديده قصد صديقاً له 
فطرق عليه الباب فرحب 
اسـتقباالً  واسـتقبله  به 
بيتـه  وادخلـه  جيـداً 
واجلسـه اىل جانبه وقدم 

له مايقدم للضيف.
وبعـد برهة من جلوسـه 
لصديقـه  يعـرض  بـدأ 
لقـد  بقولـه:  حاجتـه 

اقرتضـت مبلغاً من احد املرابني وقد اثقلني دفع الفوائد له واطلب منك مسـاعداتي 
فسأله صديقه مامقدار املبلغ الذي تطلبه؟

فقال له الف دينار فقال له صديقه ليس لدّي الخمسمائة دينار فقط فقال: ان هذا 
املبلغ اليسد حاجتي كما ان عطاءك هذا الينطبق عىل ماعهدته عليه فأجابه صديقه 
(الجـود من املوجود) فأخذ املبلـغ وودعه فغدا قوله مثالً يـرضب لالعتذار عن قلة 

البذل والعطاء وورد ايضاً عىل لسان العرب (غاية الجود بذل املوجود).



الجمهور  صربي  ياسمني  المرصية  املمثلة  شاركت 

مجموعة صو عرب حسابها الخاص عىل موقع التواصل 

فيها وهي تستعرض مجوهراتها من  االجتماعي، ظهرت 

عىل رشفة منزل.

وهي  وبدت  األبيض،  باللون  نوم  روب  صربي  ياسمني  وارتدت 

تستعرض مجوهراتها، وتركت شعرها منسدال عىل كتفها، وتطبق 

ماكياج ناعم يليق بمالمحها.

وكانت ياسمني صربي قد نرشت صور حديثة لها أطلت فيها بإطاللة 

خاطقة لألنظار ضمن فعاليات الحفل الذي أقامته كارتييه، وظهرت 

وقد إرتدت فستاناً مدهشاً باللون األحمر، طويل وoff shoulder، مع 

قصة مميزة للغاية وشق عند منطقة الساق، ونسقت معه مجموعة 

اكسسوارات مميزة للغاية، مع حذاء باللون الفيض.

التواصل  مواقع  صفحات  بعض  نرشت 

االجتماعي معلومات مغلوطة تتحدث عن 

اللبنانية  الفنانة  بني  تّم  كان  رسي  زواج 

إليسا والفنان املغربي سعد ملجرد. اال ان 

املعلومات الخاصة بـ موقع «الفن» نفت 

هذا املوضوع بـ شّدة، وقد اشارت اىل ان 

وال  الطرفني  بني  بحتة  فنية  هي  العالقة 

يوجد اي زواج ال رسي وال علني بينهما، 

صفحات  وجود  هو  األمر  يف  ما  كل  وأن 

اإلعالم  مهنة  اىل  االنتماء  يدعي  بعضها 

يف  طرحتها  وكانت  القضية  هذه  فربكت 

سوق التداول وذلك بعيداً عن أي مهنية.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com
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https://twitter.com/alzawraanews
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بات للذكاء اإلصطناعي دور متزايد 
يف معظم مجـاالت حياتنا اليومية، 
ولكن ما حصل منذ أيام مع روبوت 
”المدا“ من جوجـل والذي قيل إنه 
بات يملـك ”وعياً برشياً“، تسـبب 
بحالة من الجدل والرعب يف العالم.

فالضّجـة الواسـعة التـي أثارهـا 
جوجـل  يف  برمجيـات  مهنـدس 
بادعائـه أن روبـوت ”المـدا“ واٍع 
نظـراً  ومحيطـه،  لذاتـه  ومـدرك 
لقدرته عىل التحدث بإتقان، أعادت 
إىل العلن مشـكلة خـوف البرش من 

الذكاء اآليل وعدم تقبلهم لألمر. 
ويقـول الخبري يف مجال تكنولوجيا 
املعلومـات واألعمـال شـكري عيد 
الـذكاء  يف  املخيـف  الجانـب  إن 
التـي  املرحلـة  االصطناعـي، هـو 
سيصل فيها هذا الذكاء إىل مستوى 
الذكاء الفائق والـذي يفوق ما هو 
وبالتـايل  اإلنسـان،  عنـد  موجـود 
سـنكون أمـام معضلـة تتعلـق يف 
كيفية االسـتفادة من هـذا الذكاء، 

إقنـاع  كيفيـة  الوقـت  نفـس  ويف 
أنفسنا بأنه يمكننا التحكم يف يشء 

يفوقنا ذكاًء.
كمـا أن األمـر يتعلـق يف الجهـات 
التي سـوف تحصـل عـىل ”الذكاء 
االصطناعـي الفائق“ سـواء كانت 
دولة أو رشكـة أو فرد، ما يعني أن 
الهائلة واملخيفة، سـترتكز  القـوة 
عند فئة قليلة مما سيسـبب فجوة 
ال يمكـن تخيلها بني النـاس الذين 
يمتلكون هذه القـوة وأولئك الذين 

ال يمتلكونها.
وحـّذر عيد مـن أن أكثـر الجوانب 
املخيفة، هي خـروج برنامج فائق 
الـذكاء عـن السـيطرة، حيـث أن 
تطوير الذكاء االصطناعي بطريقة 
غـري مسـؤولة، قـد يجعـل مصري 
البرشية يف يد قوة ال ترى األمور من 
وجهة نظر إنسـانية، داعياً إىل عدم 
إنشـاء كائن يفـوق اإلنسـان قوة 
وذكاًء قبل حسـم معضلـة كيفية 

السيطرة عليه.

حذف  خيار   Snapchat يوفر 
 Webو  Android عىل  حساب 
مختلفة،  طرق  عرب   iOSو
املزيد عن  ملعرفة  القراءة  تابع 
عىل  الحساب  حذف  عملية 
انتقل  الويب.١.  أو   Android
 Snapchat حساب  بوابة  إىل 
جميع  وامأل   ((Snapchat
سيتم  حسابك.٢.  تفاصيل 
حذف  صفحة  إىل  توجيهك 
املرور  كلمة  أدخل  الحساب، 

الخاصة بك وتابع.
٣. سيتم إلغاء تنشيط حسابك 
عىل Snapchat ملدة ٣٠ يوًما أو 
تنشيط  إلغاء  وسيتم  حذفه. 
بعد  يوًما   ٣٠ ملدة  الحساب 
حذف  عملية  من  االنتهاء 
تغري  إذا  جانبك،  من  الحساب 
رأيك خالل هذا الوقت، يمكنك 
ومع  حسابك،  تنشيط  إعادة 
ذلك، سيتم حذف جميع بيانات 
Snapchat الخاصة بك، بما يف 

الحساب  إعدادات  ذلك 
واللقطات  واألصدقاء 
والقصص  واملحادثات 
وبيانات  الجهاز  وبيانات 
بيانات  قاعدة  يف  املوقع 
األساسية  املستخدم 

نهائًيا بعد ٣٠ يوًما.
إعادة  يمكنك  كيف 
عىل  حسابك  تنشيط 
غضون  Snapchat؟يف 

٣٠ يوًما من إلغاء تنشيط 
سوى  عليك  ما  حسابك، 

إدخال اسم املستخدم الخاص 
 .Snapchat بك يف تطبيق

الدخول  يمكنك فقط تسجيل 
املستخدم  اسم  باستخدام 
بك  الخاصني  املرور  وكلمة 
حسابك،  تنشيط  إلغاء  أثناء 
املرور  كلمة  تغيري  يمكنك  ال 
تسجيل  أو  بك  الخاصة 
عنوان  باستخدام  الدخول 

بريدك اإللكرتوني.

هاتفك،  قائمة  عىل  مدرجني  أشخاص  من  رسائل  تصلك  ما  عادة 
تلك  إن  عن طريق تطبيق (واتساب)، ثم يتم حذفها رسيعا. فإما 
تراجع عن  قد  املُرسل  الشخص  أن  أو  بالخطأ  أُرسلت  قد  الرسائل 
حب  من  بنوع  منا  الكثريين  يصيب  الذي  األمر  وهو  لك،  إرسالها 

االستطالع والحرية.
تحذف  عندما  أنه  تعتقد  كنت  إذا  التقنية،  خرباء  وبحسب  ولكن، 
ليس  فاألمر  تماما،  تختفي  فهي  (واتساب)  محادثة  يف  رسالة 
أو استقبلته يظل قابال لالسرتجاع والقراءة  كذلك، ألن ما أرسلته 

لدى الطرف اآلخر.
املحادثات  يف  سواء  الرسائل،  حذف  (واتساب)  تطبيق  ويتيح 
الفردية أو الجماعية، بغض النظر عن نظام تشغيل الهاتف الذكي. 
فيمكن ملستخدمي هواتف تعمل بـ(أندرويد) و(iOS) و(ويندوز) 

تخلصوا مما حذفوه  أنهم  ويعتقد كثريون  الرسائل،  يحذفوا  أن 
بشكل نهائي.

املُرسل  أن  عىل  عالمة  الرسالة  يستقبل  الذي  الطرف  ويرى 
 ،(The message has been deleted) قام بحذف رسالة ما
 (backup) لكن بوسعه أن يلجأ إىل خاصية النسخ االحتياطي
من أجل االطالع عىل الرسالة املحذوفة، طبعاً إذا كان يف أمس 

الحاجة لذلك.
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الديمقراطية  أبجديات  أوىل  الشعب. هذه هي  الربملان يمثل  النائب يف 
يف العالم وبديهيات بديهياته. بالطبع أقصد العالم الديمقراطي الذي 
نحن منه و «مو منهو». الوزير يمثل الحكومة. هذه هي أوىل أبجديات 
الديمقراطي  العالم  أقصد  كله.  العالم  أنحاء  والسياسة يف كل  الحكم 
وغري الديمقراطي الذي نحن منه «ومو منهو». ملاذا نحن من العاملني 
منهما»  «مو  نحن  نفسه  الوقت  ويف  الديمقراطي  وغري  الديمقراطي 
اآلنف  السؤال  عىل  نجيب  حتى  األقل؟  عىل  مرتين  واأللف  الواو  بمد  
الذي يتعلق بمعادلة «منه ومو منهو» البد أن نطرح سؤاال يبدو بديهيا 
يف الظاهر وهو .. هل العالقة بني الوزير والنائب عكسية أم طردية؟ 
بمعنى هل العالقة تكاملية أم تعاكسية؟ لنتأمل بعض الفيديوات التي 
تنترش بني آونة وأخرى لنائب أو مجموعة نواب يحاولون الدخول اىل 
ظاهر  هو  مثلما  الرقابي  دورهم  ممارسة  أجل  من  الوزارات  إحدى 
الجدد  النواب  من  ملجموعة  واحدا  مثاال  أخذ  سوف  الدخول.  محاولة 

وهم يرومون الدخول اىل إحدى الوزارات من أجل مقابلة الوزير. 
من  الثاني  الركن  وهو  للنائب  الرقابي  الحق  بني  األمر  إختلف  هنا 
الوزيرأو  مقابلة  طلب  وبني  الترشيعي  وهو  األول  الركن  بعد  مهامه 
يقابلوا  لكي  الوزارة  إقتحام  محاولة  األخري  الفيديو  يف  ظهر  مثلما 
الوزير. املشكلة األكرب التكمن يف حدود الدور واملسؤولية عىل أهميتها 
بل يف كيفية الترصف وأسلوب  هذا الترصف وطريقة التعبري عنه. من 
تحليل مضمون الفيديو يتضح أن النواب الذين أرادوا مقابلة الوزير بـ 
«العفرتة» هم من النواب الجدد الذين أدوا القسم مؤخرا. بالطبع هذه 
وغرفه  بقاعاته  النواب  مجلس  «شافوا»  النواب  فهؤالء  أكرب.  كارثة 
وقبته مرة واحدة ولـ «فرتة وجيزة» عىل «كولة» املحكمة اإلتحادية 
عطلة  يف  الربملان  ألن  بيوتهم  اىل  عادوا  ثم  القسم.  ترديد  فرتة  وهي 
بها يف  القيام  يتعني عليهم   األمر كذلك فأي مهام   ترشيعية. وطاملا 
الوزارة املعنية بينما لم يمسكوا بعد أي ملف، وال يعرفون هم يف أي 
لجنة، وماهي اآلليات التي يحددها النظام الداخيل ملجلس النواب عىل 
صعيد ممارسة دور الرقابة. كل هذه األمور تبدأ بعد استئناف الربملان 

جلساته بعد عطلة عيد األضحى. 
إذن ماهو الدافع لهم لكي  يقوموا بهذه الزيارة املفاجئة؟ وهل يف حال 
طريقة  وعىل  بالقوة  الوزارة  إقتحام  يحاولون  الوزير  يستقبلهم  لم 
إحدى النائبات وهي تشري اىل الحرس «شيل إيدك، شيل إيدك»؟ لو كنت 
نائبا ولدي مهمة رقابية يف إحدى الوزارات ولم يستقبلني الوزير، يف 
حال كان هناك موعد مسبق، لعدت اىل الربملان وعقدت مؤتمرا صحفيا 
إستجوابه.  األمر  تطلب  وإذا  إستضافته  وأطلب  السلوك  هذا  به  أدين 
أن  البد  منهو»   «مو من  ال  الديمقراطي  العالم  من  جزءا  نكون  لكي 
املهمات هي مد جسور  النائب حدود  مهماته ومن بني هذه  يعرف 
بني الحكومة املصوت عليها من الربملان نفسه وبني الربملان املنتخب 
من الشعب. فليس من مهام النائب التقاطع مع الحكومة وتحويلها 
اىل عدو يريد إفرتاسه دون وجه حق. العمل الربملاني الحقيقي اليعني 

مراجعات دائمة وفيديوات من أجل «الطشة» و «الرشة»  و «املشة».
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والحفالت  بالنجاح  حافل  صيفي  موسم 
القادمة  املفاجآت  من  والكثري 

خالل  عجرم  نانيس  لجمهور 
أن  ذكر  فقد   .٢٠٢٢ صيف 
نانيس  نرشتها  التي  الصورة 
أخرياً ليست من كليبها الجديد 
كما يرتدد؛ فهي صورة خاصة 

اإلعالنية  الحمالت  بإحدى 
أيام  قبل  نانيس  صورتها  التي 

الرشكات  إحدى  ملصلحة  لبنان  يف 
العاملية التي ترى نانيس الوجه اإلعالني 

لها. وكانت نانيس قد اعتمدت لوكاً هادئاً من 
يف  الخاصة  التصويرية  الجلسة  أما  قطايا،  فادي  أنامل 

اإلعالن فكانت من تصوير املصور الشهري محمد سيف.
التي تتعاون فيها  الجديدة  أغنيتها  النهائية عىل  وتضع نانيس حالياً ملساتها 
مع عيل املوىل، واألغنية ستتناول قضية خاصة باملرأة وستبتعد فيها عن النمط 

العاطفي بعد أن قدما معاً أغنية «مشكلتك الوحيدة» يف ألبومها األخري.
عىل صعيد آخر، تصدرت أغنية «علشانك» لنانيس عجرم املركز األول يف مرص 
بني األغنيات األكثر استماعاً عرب تطبيق ديزر؛ فما زالت األغنية تحقق نجاحاً 
واسعاً رغم مرور ما يقرب من عام عىل صدورها. وينتظر جمهور نانيس يف 
ليلة  حفالً  ستحيي  حيث  القادم،  الشهر  نهاية  الجديد  الغنائي  حفلها  تركيا 
٢٩ يوليو يف بودروم يف تركيا، كما أنها ستحيي حفل ملكة جمال لبنان لهذا 

العام.

بطلة  الرتكية  الفنانة  احتفلِت 
ديميت  املبكر)  (الطائر  مسلسل 
الفنان  عىل  بخطوبتها  أوزديمري، 
تمت  وقد  كوتش.  أوزهان  الرتكي 
ووفقاً  عائلية،  أجواء  يف  الخطبة 
للعادات والتقاليد الرتكية، فقد قّدمت 
لخطيبها،  املالحة  القهوة  ديميت 
وقوة  العريس  صرب  عىل  تدل  والتي 
القفص  الثنائي  وسيدخل  احتماله. 
حفل  يف  الصيف،  خالل  الذهبي، 

زفاف سُيقام يف مدينة إسطنبول. 

أوزديمري،  ديميت  شهرة  وكانت 
 (Erkenci Kuş) مسلسل  عرب 
املبكر)  (الطائر  بـ  عربياً  واملعروف 
الذي بدأ عرضه عام ٢٠١٨، وانتهى 
(ستار)  قناة  عىل   ،٢٠١٩ عام 
الفنان  البطولة  وشاركها  الرتكية، 
قّدمت  ومؤخراً،  يمان.  جان  الرتكي 
مسلسل (منزيل) مع الفنان إبراهيم 
عام  عرضه  بدأ  والذي  تشيليكول، 
وحّقق   ،٢٠٢١ عام  وانتهى   ٢٠١٩

نجاحاً كبرياً.

شاكر،  هاني  املرصي،  الفنان  أعلن 
استقالته من منصبه كنقيب للموسيقيني  
األحداث  خلفية  عىل  صادمة  مفاجأة  يف 
بسبب  الصحفي  املؤتمر  يف  وقعت  التي 

أزمة حسن شاكوش.
مع  هاتفية  مداخلة  وعرب 
أعلن  أديب،  عمرو  اإلعالمي 
هاني شاكر تقديم استقالته 
عىل الهواء يف مفاجأة للجميع، 
للجمعية  الشكر  موجهاً 
العمومية واملجلس عىل الفرتة 

التي قضاها يف النقابة.
الخوض  شاكر  هاني  ورفض 
يف  تسببت  التي  التفاصيل  يف 
أنها  إىل  أملح  ولكنه  استقالته، 
جاءت بسبب ما جرى يف املؤتمر 
الدعوة  تمت  الذي  الصحفي، 
حسن  توجيه  أجل  من  طارئ  بشكل  إليه 

شاكوش العتذاره إىل شعبة اإليقاع.
لكنه بعد ما جرى من تراشق ومشادات قرر 
تقديم استقالته دون الخوض يف تفاصيل 

األمر، مؤكدا عىل أن الشؤون القانونية يف 
تفاصيل  بباقي  ستهتم  املوسيقيني  نقابة 

األمر، وما سيحدث يف األيام املقبلة.
املوسيقيني  لنقابة  شاكر  هاني  وتمنى 
أن تختار  التوفيق يف ما هو قادم، وتمنى 
منه  أفضل  هو  من  العمومية  الجمعية 
حديثه  ليختتم  النقابة،  مهام  لتويل 
قراره  أن  عىل  بالتأكيد  الهاتفي  واتصاله 

قرار نهائي.
هاني شاكر تحدث يف املداخلة بنربة حزينة 
رسيع  بشكل  انسحب  أنه  خاصة  للغاية، 
حينما وقعت املشادة يف املؤتمر الصحفي، 

والتي ألغي املؤتمر عىل إثرها.
املداخلة  يف  حديثه  أن  شاكر  هاني  وأكد 
عن  فقط  اإلعالن  أجل  من  جاء  الهاتفية 
يعد  لم  أنه  الجميع  يعلم  كي  االستقالة، 

متواجدا بالنقابة.
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انطلقت فعاليات أيام السينما 
دائرة  أقامتها  التي  العراقية 
ثالثة  ملدة  واملرسح  السينما 
الوطني،  املرسح  أيام يف قاعة 
السينما  عيد  مع  وبالتزامن 

العراقية الـ ٦٧. 
وشهدت أيام الكرنفال الثالثة 
عرض ٢٣ فيلماً عراقياً قصرياً 

من عموم املحافظات.
العراقي  املخرج  وعرض 
فيلمه  عيل،  عبد  مالك  الشاب 
القصري (آخر حلم) عىل قاعة 
املرسح الوطني يف بغداد، خالل 

الكرنفال.
وقال عيل إن «الفيلم هو نتاج 
لخطة دائرة السينما واملرسح 
تم  وقد  الشباب  أفالم  دعم  يف 
مع   ٢٠٢١ عام  خالل  إنجازه 

مجموعة أفالم للشباب».
«الجائزة  أن  اىل  وأشار 
الفيلم  بأن  هي  الحقيقية 

يف  النور  يرى 
العراق ويف 

ينال  وأن  الدولية  املحافل 
مشرياً  الجمهور»،  إعجاب 
أول  سيعرض  «الفيلم  أن  اىل 
الساعة  عند  الكرنفال  أيام 

الخامسة مساًء».
عيل  أكد  متصل  سياق  ويف 
فتية،  العراقية  «السينما  أن 
النمو  مرحلة  يف  زالت  ما 
اىل  بحاجة  صناعها  زال  وما 
للحاق  تطوير  وورش  دورات 
العاملي،  التقني  بالتطور 
من  الحكومي  الدعم  وكذلك 
ميزانيات  تخصيص  خالل 
تدعم  سنوي  بشكل  لإلنتاج 
دائرة السينما واملرسح وكذلك 

القطاع الخاص».
عبد  مالك  املخرج  أن  يذكر 
قصرية  أفالم  ثالثة  له  عيل، 
وهي فيلم «صور» سنة ٢٠٠٩ 
مهرجانات  عدة  يف  شارك 
وملتقيات ثقافية عاملية، وفيلم 
شارك   ٢٠١٢ سنة  «كاسيت» 
سينمائية  مهرجانات  عدة  يف 
عاملية، وهو من إنتاج مدينة 
والتليفزيون  للسينما  الفن 
وحصل  حكمت)  (رشكة 
مخرج  أفضل  جائزة  عىل 
الخليج  مهرجان  يف 
عام  بدبي  السينمائي 
فيلم  عن  فضالً   ،٢٠١٢
«ساليد» سنة ٢٠١٤ شارك 
مهرجانات  عدة  يف 
سينمائية  دولية 
إنتاج  وهو   ،
الفن  مدينة 

للسينما 
ن  يو لتليفز ا و
عىل  وحصل 
أفضل  جائزة 
سيقى  مو
أصلية  تصويرية 
مهرجان  يف 
 « ين و تطا »
العربي  للفيلم 
القصري باملغرب 

عام ٢٠١٥.
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