
بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس مجلـس الوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، ان الحكومـة عازمـة عىل 
امليض باإلصالحـات، مثمنا دور البنك 
الحكومـة  توجهـات  بدعـم  الـدويل 
االصالحيـة، وفيمـا بحث مـع عضو 
مجلـس الشـيوخ األمريكـي املرحلة 
الجديـدة من التعـاون األمنـي، وجه 
محافظة بابل بعدم التدخل بالسياسة 
املياه.وذكـر  وتوزيعـات  التشـغيلية 
املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان رئيـس مجلس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل 
املمثـل الخاص للبنك الـدويل يف العراق 
السـيد رمزي نعمان بمناسبة انتهاء 

مهام عمله، وشـهد اللقاء استعراض 
التحديـات التـي تواجـه دول املنطقة 
يف مجـايل إنتـاج الطاقـة، والتغـرّيات 
بحسـب  الكاظمـي،  املناخية.وثّمـن 
البيـان، الدور الذي يضطلـع به البنك 
الدويل يف دعـم التوّجهـات اإلصالحية 
والسـيما  الحكومـة،  تنفذهـا  التـي 
مّتسـقة  االستشـارات  تكـون  حـني 
ومتفهمـة  العراقيـة  األوضـاع  مـع 
للخصوصيـة االقتصاديـة العراقيـة، 
وأشـار إىل أن الحكومة عاقـدة العزم 
عـىل املُـيض يف اإلصالحات؛ مـن أجل 
توفري سـبل معاشـية أفضل للشـعب 

العراقي.

ذي قار/ الزوراء:
أعلـن مدير مـاء قلعة سـكر بمحافظة 
ذي قـار، فـالح العتابي، حـدوث ترسب 
لغاز الكلور مـا ادى اىل اصابات بحاالت 
اختنـاق، فيمـا وجـه محافـظ ذي قار 
الغـزي بإقالـة جميـع  محمـد هـادي 
املقرصيـن بالحادث.وقـال مديـر مـاء 
قلعة سـكر فالح العتابي، يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: انـه حـدث تـرسب بسـيط 
بأحد قناني الكلور يف مرشوع ماء قلعة 
سـكر، مـا ادى اىل تأثر عدد بسـيط من 
املواطنـني دخلوا عىل اثره للمستشـفى، 
غـادر معظهـم بعد تلقي العـالج وبقى 
٤ اشـخاص فقط حالتهم مستقرة.من 
جانبـه، وجـه محافظ ذي قـار، محمد 
هادي الغزي، بإقالة املقرصين يف ترسب 

غـاز الكلـور يف قلعة سـكر ، فيمـا أكد 
شـفاء جميع املصابني باالختناق.وذكر 
املكتب االعالمي للمحافظ يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: أن ”محافـظ ذي قار محمد 
هـادي الغزي وجه بإقالـة املقرصين يف 
قضيـة ترسب غاز الكلور يف قضاء قلعة 
سكر“ ، مؤكدا ان ”جميع حاالت االختناق 
والتحسس الناجمة عنه تماثلت للشفاء 
.“واوعز الغزي، بحسـب البيان، بإعفاء 
املقرصين جميعا من مناصبهم يف دائرة 
ماء قلعة سكر وعىل الفور، ملا تسببوا به 
من رضر جسيم عىل املواطنني، مبينا ان 
حاالت التحسس واالختناق الناجمة عن 
التـرسب من قنينة كلور كانت بسـيطة 
وقد غادر الجميع املستشفى بعد تحسن 

حالتهم الصحي.

باريس/ متابعة الزوراء:
بعـد  الفرنسـية،  الرئاسـة  كشـفت 
أكثر من شـهرين عىل إعادة انتخاب 
تشـكيلة  عـن  ماكـرون،  إيمانويـل 
حكومـة إليزابيث بورن الجديدة التي 
تم تعديلها يف ضوء نتائج االنتخابات 
الترشيعية األخـرية، التي خرس فيها 
الرئيـس إيمانويل ماكـرون األغلبية 
املطلقـة بالربملان.وفيما ركز التعديل 

عىل مبدأ التكافؤ، والتوازن السيايس، 
وقضيـة داميـان عبـاد، فقـد جرى 
تعيني أوليفييه فريان متحدثا باسـم 
الحكومـة، فيمـا تسـلم كريسـتوف 
بيتشـو محل أمييل دي-مونتشـالني 
حقيبة التحول البيئي، وعادت مارلني 
شـيابا إىل الحكومة بعـد تركها عقب 
االنتخابـات الرئاسـية، ليـرتك عبـاد 
الـذي تالحقـه اتهامـات باالغتصاب 

الحكومـة منصبـه عـىل رأس وزارة 
التضامـن لجان كريسـتوف كومب.

وظلت املناصب األساسية مثل رئيس 
الوزراء ووزير املالية دون تغيري.وكان 
التعديـل الـوزاري الـذي أعلنه قرص 
اإلليزيه متوقعا بعد انتخابات يونيو/

حزيـران التي فقد فيهـا تحالف تيار 
الوسـط بزعامـة ماكرون سـيطرته 
عـىل الربملان، ممـا يعني أنـه أصبح 

يحتاج لدعـم املعارضة لـكل ترشيع 
املتحـدث  فـريان،  ُيسن.وسـيكلف 
باسـم الحكومـة الـذي كان واجهـة 
التعامـل مع أزمـة جائحـة فريوس 
كورونا ثـم انتقل مـن وزارة الصحة 
إىل دور حكومـي آخـر يف مايو/أيار، 
بعـرض سياسـات الحكومـة. وكان 
قد اتسـم بالتعامل الهـادئ الرزين يف 
عرضـه لسياسـات الحكومة بشـأن 

وبـاء كوفيد19- سـواء يف الربملان أو 
يف اإلعالم.وشملت التعيينات الجديدة 
لورانس بون نائبة األمني العام ملنظمة 
التعـاون االقتصادي والتنمية وكبرية 
االقتصاديـني باملنظمة التي سـتتوىل 
األوروبية  الشـؤون  منصـب وزيـرة 
لتحل محل كليمان بون الذي سيتوىل 

منصب وزير املواصالت.

بغداد/ مصطفى فليح:
أكـدت لجنة االسـتثمار والتنميـة النيابية عزمها 
مناقشة وتعديل قانون االستثمار يف العراق، فيما 
لفتـت اىل ابرز املعوقات التي تعرقل االسـتثمار يف 
البلد.وقـال عضو اللجنة النائـب، محمد الزيادي، 

يف حديـث لـ»الـزوراء»: اننا «كلجنة اسـتثمار يف 
مجلـس النواب العراقي نحـاول ان نناقش قانون 
االسـتثمار بما هو اآلن وكيفية مالئمته مع اجواء 
العراق لكي يكون فعاال من خالل حذف او اضافة 
فقرات».وبـنّي «يف بداية االمر توزع االخوة النواب 

يف اللجنـة عىل كل دوائر االسـتثمار يف املحافظات 
لدراسـة واقع حال املؤسسـات ودوائر االستثمار 
فيها من اجل اخذ صورة واضحة عن االمور للقيام 
بمهام مجلس النواب او لجنة االستثمار من خالل 
التعديـل او االضافـة». واضـاف ان «اللجنـة غري 

معنية بقضية املشاريع املتلكئة الن هذه القضية 
من اختصاص الهيئات التي تمنح االجازات ودورنا 
هو ان نحاول تذليل كل الصعوبات من اجل نجاح 

هذه املؤسسات بتقديم الخدمات». 

رام الله/ متابعة الزوراء:
الفلسـطينية،  العامة  النيابـة  أصدرت 
بيانـا يرفـض إعـالن  االثنـني،  امـس 
نتائـج  بشـأن  األمريكيـة  الخارجيـة 
الفحص الفني للمقـذوف الناري الذي 
قتـل الصحفية الفلسـطينية شـريين 
أبـو عاقلة.وأبدت النيابة الفلسـطينية 

استغرابها بشـأن اإلعالن األمريكي عن 
وجود أرضار بالغـة يف املقذوف الناري 
حالت دون التوصـل إىل نتيجة واضحة 
بشأنه، وأكدت «عدم صحة ذلك، باعتبار 
أن «التقارير الفنية املوجودة لدينا تؤكد 
أن الحالـة التي عليها املقـذوف الناري 
قابلة للمطابقة مع السالح املستخدم».

أبـو  اسـتهداف  أن  النيابـة  واعتـربت 
عاقلة، وفقاً لألدلـة والبينات القاطعة 
كان بشـكٍل متعمد، و»من غري املقبول 
مـا ورد من ترصيح الجانـب األمريكي 
بعدم وجود أسباب تشري أن االستهداف 
كان متعمـدا، سـيما وأنهـم كانوا عىل 
اطالع بمجمل تحقيقات النيابة العامة 

التي أكدت مسألة التعمد يف القتل سواء 
بما هو موثق بتسجيالت الفيديو أو من 
خالل شـهود العيان أو مسار ومسافة 
وارتفاعـات اطـالق النـار أو من خالل 
استهداف من حاول إسـعاف الشهيدة 

«، بحسب البيان.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أعلـن رئيس مجلس السـيادة السـوداني، عبدالفتاح 
الربهان، عدم مشاركة املؤسسة العسكرية يف الحوار 
الذي تديره اآللية الثالثية، مشـددا عىل أهمية حماية 
وحـدة وأمـن السـودان.وقال الربهـان يف كلمـة له : 
”هدفنا حماية األمن والتحول الديمقراطي“، مضيفا 
أن: ”املؤسسـة العسكرية لن تشـارك يف الحوار الذي 
تديره اآللية الثالثية“.وأضاف رئيس مجلس السيادة: 
”ندعـو جميع القـوى الوطنية للمشـاركة يف الحوار 
السـوداني“.وأكد أن ”املؤسسـة العسـكرية ستلتزم 
بتطبيـق مخرجـات الحـوار“، وأن مجلس السـيادة 
”سُيحل بعد تشكيل الحكومة املقبلة، وسيتم تشكيل 
مجلـس أعـىل للقـوات املسـلحة“.وأوضح الربهـان 

أن انسـحاب الجيـش مـن الحـوار ”يهدف إلفسـاح 
املجال للقوى السياسـية والثورية لتشـكيل حكومة 
كفاءات“.ويشـهد السـودان احتجاجات شبه يومية 
منذ اإلجراءات التي اتخذها الجيش يف أكتوبر املايض، 
عندما أزاح املكون املدني يف الحكومة االنتقالية.وكان 
أعضاء كبار يف لجنة العالقات الخارجية يف الكونغرس 
األمريكـي قـد طالبوا الجيـش السـوداني بالعودة إىل 
ثكناتـه وتسـليم السـلطة للمدنيـني، وحثـوا اإلدارة 
األمريكيـة واملجتمـع الـدويل لفرض عقوبـات فردية 
موجهة للمسـؤولني عـن انتهاكات حقوق اإلنسـان 
والفساد.وشـدد بيـان مشـرتك صـدر عـن أعضـاء 
جمهوريـني وديموقراطيـني يف اللجنـة عـىل رضورة 

احرتام حقوق حرية التعبري والتظاهرات السلمية.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط، امس االثنني، واتجهت 
األسـعار نحـو مسـتوى 114 دوالرا للربميل، 
وذلك يف ظل مخاوف من تراجع معروض الخام 
وزيـادة الطلب عـىل الذهب األسـود.وبحلول 
السـاعة 17:11 بتوقيـت موسـكو، ارتفعـت 
العقود اآلجلة للخام األمريكي ”غرب تكساس 
الوسيط“ بنسبة %1.97 إىل 110.57 دوالرات 
للربميـل.يف حني صعدت العقـود اآلجلة لخام 
دوالرا  إىل 113.72  بنسـبة 1.87%  ”برنـت“ 
للربميـل، وفقـا لبيانـات وكالـة ”بلومربغ“.

ويف وقت سـابق، حـذر محللو بنـك ”جي بي 

مورغان“ من أن أسعار النفط قد تقفز إىل 380 
دوالرا للربميـل، إذا دفعت العقوبات األمريكية 
واألوروبيـة روسـيا إىل تخفيضـات انتقامية 
يف إنتـاج الخام.وقالت وكالـة ”بلومبريغ“ إن 
ذلـك يأتي فيما تعمل مجموعة الدول السـبع 
عىل وضع آلية معقدة لتحديد سـقف سـعري 
للنفط الرويس يف محاولة لـ“تشـديد الخناق“ 
عىل موسـكو.واقرتب خـام برنت هـذا العام 
من أعىل مسـتوى له منذ 2008 عندما سـجل 
147 دوالرا للربميـل يف الوقـت الذي زادت فيه 
األزمة الروسية األوكرانية من املخاوف بشأن 

اإلمدادات.
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الزوراء/ حسني فالح:
أكد ائتالف النرص عدم توصل القوى 
السياسـية يف االطار التنسـيقي إىل 
شخصية رئيس الوزراء املقبل، وفيما 
نفى طرح اسـم رئيس ائتالف دولة 
القانـون نـوري املالكي او أي اسـم 
اخر بشـكل رسمي، اشـارت حركة 
امتداد اىل انها لن تشـرتك يف جلسـة 
التصويـت عىل رئيس الجمهورية يف 

حال عدم طرح مرشحها.
وقـال عضـو ائتالف النرص، سـالم 
لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  الزبيـدي، 
داخـل  اآلن  حتـى  يوجـد  ال  إنـه 
القوى السياسـية اي اسم مطروح 
لشـخصية رئيس الحكومـة املقبل. 
مؤكـدا: ان االسـماء التـي تطرح يف 
االعـالم تأتـي مـن بـاب التكهنات.
واضـاف: ان اسـم رئيـس ائتـالف 
دولـة القانـون نـوري املالكـي لـم 
يطرح بشـكل رسـمي داخل االطار 
التنسـيقي. مؤكدا: ان حسم رئيس 
الـوزراء يحتـاج اىل توافـق جميـع 
القوى السياسـية وليس من السهل 
طرح اي اسم.واشـار اىل: ان ائتالف 
النرص جزء مـن اإلطار التنسـيقي 
ومـا زال موجـودا كحالـة لتقريب 
وجهـات النظـر وتـدارس تداعيات 
األزمة السياسية، ولكن عندما تكون 

هنالـك مرحلة لتحديد اسـم رئيس 
الحكومة سيكون لدى االئتالف رأي 
ومشاركة ومناقشة جميع األسماء 
التـي تطرح. مشـددا عـىل رضورة 
ان تحظى شـخصية رئيس الوزراء 
القـادم بقبول داخيل وإقليمي حتى 
يستطيع التصدي للملفات الخطرية 

التي قد تواجه العملية السياسـية.  
واوضـح: ان تحالـف قـوى الدولـة 
أطلـق مبادرة عقب انسـحاب نواب 
الكتلة الصدريـة، تضمنت أن يكون 
هنـاك املزيد مـن التفاهمـات، وأن 
يلجأ الجميـع يف الحكومـة املقبلة، 
التي تعد حكومـة انتقالية من أجل 

معالجة الكثري من األخطاء، وإعادة 
خارطـة التحالفات، وبنـاء العملية 
السياسـية، وتعديل بعض القوانني 
مـن ضمنهـا قانـون االنتخابـات، 
تحـدده  زمنـي  بسـقف  والتهيئـة 
جميـع االطـراف النتخابـات أخرى 
تعيد الثقة بالعملية السياسـية وإىل 

الشـارع أيضـاً، وتعطـي اطمئناناً 
لكل األطراف السياسية من ضمنها 
مـرشوع  بـأن  الصدريـة  الكتلـة 
الدولة سـيكون حـارضاً وبديالً عن 
السيايس.واكد:  الخالفات واالنسداد 
ان الحديـث يتمحـور حـول كيفية 
تشـكيل حكومـة قادرة عـىل إعادة 
الثقة للشـارع والعملية السياسـية 
األطراف املشـاركة، مـن أجل عبور 
االنسـداد  وتجـاوز  األزمـة  هـذه 
السيايس وأن تكون هنالك انفراجة 
قريبـة يف كل امللفـات املعقـدة بـني 
األطـراف املشـاركة بالدولـة. مـن 
جهتـه، قـال املتحدث باسـم حركة 
االمتـداد، منـار العبيـدي، يف حديث 
لديهـا  حركتـه  ان  لـ“الـزوراء“: 
مرشـح لرئاسـة الجمهورية، وهو 
أحـد نـواب حركـة الجيـل الجديد. 
واضـاف: ان نـواب حركـة امتـداد 
سـيصوتون عىل مرشحها يف جلسة 
الجمهورية  التصويت عـىل رئيـس 
وخالف ذلك سـوف لن يشـرتكوا يف 
الجلسة.يشـار اىل ان حركـة امتداد 
والجيـل الجديـد أعلنـا تشـكيلهما 
”تحالـف من اجل الشـعب“، وأعلنا 
يف شـهر شـباط املايض مرشحهما 
لرئاسـة الجمهوريـة، وهـو ريبوار 

اورحمن.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة، امس االثنني ، تسجيل ٥٠٠ 
رضبت  التي  الغبار  موجة  بسبب  اختناق  حالة 
باسم  املتحدث  األحد.وقال  أمس  اول  البالد 
«الزوراء»:  تلقته  له  بيان  البدر يف  الوزارة سيف 
املحافظات   االختناق يف جميع  «أعداد حاالت  إن 
حالة   ٥٠٠ من  أكثر  بلغت  الغبار  موجة  بسبب 
الحاالت  جميع   » أن  «.وأضاف  الشدة  مختلفة 
 .» الالزم  العالج  تلقيها  بعد  متحسنة  خرجت 

مؤكداً «عدم تسجيل أي حالة وفاة «.

@kjèi@÷b‰nÇa@Ú€by@500@Âfl@ãr◊c
Ü˝j€a@‚Ï‡«@¿@äbjÃ€a@ÚuÏfl

@pby˝ñ�bi@Ôõæa@Û‹«@ÊÏflåb«@ZÔ‡√bÿ€a
b‰mbËuÏm@·«ái@Ô€Îá€a@Ÿ‰j€a@äÎÜ@Â‡r„Î
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بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة، امـس االثنني، 
لفـريوس  اليومـي  الوبائـي  املوقـف 
كورونـا املسـتجد يف العـراق، وفيمـا 
اكـدت تسـجيل ٣٤٩١ اصابـة جديدة 
حالـة،   ١٣٥٤ وشـفاء  وفيـات  و٤ 
اشـارت اىل أن نسـبة الحاالت املوجبة 
بموجـة كورونـا الجديـدة يف العـراق 
بلغت ٢٦ باملئة.وذكرت الوزارة يف بيان 
تلقته «الـزوراء»: ان عدد الفحوصات 
املختربية ليوم امس: ١٠٢٩٣، ليصبح 
الكلية: ١٨٨١٠٥٣١.  عدد الفحوصات 
مبينة: انـه تم تسـجيل ٣٤٩١ اصابة 
جديدة و٤ وفيات وشفاء ١٣٥٤ حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 
٢٣١٢٦٥٢ (٩٨٫٠٪)، بينما عدد حاالت 
االصابـات الـكيل: ٢٣٥٩٧٥٥، اما عدد 
الحـاالت التي تحت العالج: ٢١٨٥٦، يف 
حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
املركـزة: ٢٢، وعـدد حـاالت الوفيـات 
عـدد  ان  اىل  الفتـة   .٢٥٢٤٧ الـكيل: 
امللقحني ليـوم امس: ١٣٧٦٢، ليصبح 
الـكيل: ١٠٨٧٨٤٠٧.يف  امللقحـني  عدد 
غضون ذلك، أعلنـت وزارة الصحة أن 

نسبة الحاالت املوجبة بموجة كورونا 
الجديدة يف العراق بلغت ٢٦ باملئة، فيما 
أكـدت أن التصاعـد األخـري بإصابات 
كورونـا يعـد خطرياً.وقـال املتحـدث 
باسـم الوزارة، سيف البدر، يف ترصيح 
صحفي: إن «جميع املستلزمات الطبية 
واألدوية واللقاحـات متوفرة بالكامل 
يف جميـع املؤسسـات الطبيـة»، الفتاً 
إىل أن «الـوزارة لديها تجربة ألكثر من 
عامـني مع كورونا حيـث إنها طورت 
االحتياجـات،  حسـب  مؤسسـاتها 
باإلضافـة إىل أنهـا عملت عـىل تعزيز 
األوكسجني».وأضاف البدر أن «املوجة 
الجديدة تشـبه سـابقاتها، وتجاوزت 
نسـبة الحـاالت املوجبـة ٢٦ باملئـة»، 
مبيناً أن «هذا التصاعـد يعد خطرياً».

بتلقـي  تـويص  «الـوزارة  أن  وتابـع 
اللقاحـات وإتمام الجـرع للمواطنني، 
باإلجـراءات  االلتـزام  إىل  باإلضافـة 
الوقائيـة كارتداء الكمامـة والحرص 

عىل التباعد االجتماعي».
مؤكـداً أن «أكثـر اإلصابـات املوجبـة 
املسجلة حالياً هي يف صفوف املواطنني 

غري امللقحني».

ÊäÏi@sÓiaçÓ€g@ÚflÏÿ®@ÒáÌáßa@ÚÌäaåÏ€a@Ú‹Óÿìn€a@Â«@Ê˝«�a@Zbè„ãœ
ÊÎã◊bfl@lbÉn„a@ÒÜb«g@Û‹«@ÂÌãËí@Âfl@ãr◊c@á»i

بغداد/ الزوراء:
طبقا  األوئل  الخريجني  تعيني  استمارة  إلطالق  جاهزيته  االتحادي  الخدمة  مجلس  أعلن 
لقانون األمن الغذائي فور وصول الدرجات والتخصيصات الوظيفية.وقال املجلس يف بيان: 
من  عددا  امس،  استقبل،  التميمي  محمود  االتحادي  العامة  الخدمة  مجلس  «رئيس  إن 
الخريجني االوائل برفقة وفٍد من اعضاء مجلس النواب واملتمثل بكل من النائب عال النايش، 
والنائب عقيل الزبيدي، والنائب صادق املحنا».وأضاف أن «التميمي ناقش خالل اللقاء عددا 
من النقاط، اهمها سعي املجلس وحرصه عىل حل مشاكل الخريجني االوائل وتوفري فرص 
الرشائح  من  االوائل  «رشيحة  أن  التميمي  املجلس».وأكد  يف  املتبعة  التعيني  وآلية  التعيني، 
املهمة أسوة باآلخرين»، مشريا اىل أن «الخدمة االتحادي جاهز إلطالق االستمارة تطبيقا ملا 
ورد يف قانون االمن الغذائي فور وصول الدرجات والتخصيصات اىل املجلس». فيما عربت 

النايش عن رسورها لهذا اللقاء املثمر الذي ناقش معاناة الخريجني إلنصافهم.
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بغداد/ الزوراء:
اكد رئيـس مجلس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمي، ان الحكومة عازمة عىل امليض 
باإلصالحـات، مثمنـا دور البنـك الدويل 
بدعم توجهـات الحكومـة االصالحية، 
وفيما بحث مع عضو مجلس الشـيوخ 
األمريكي املرحلـة الجديدة من التعاون 
األمنـي، وجـه محافظـة بابـل بعـدم 
التدخل بالسياسة التشغيلية وتوزيعات 

املياه.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته «الزوراء»: ان رئيس مجلس 
الـوزراء مصطفى الكاظمي، اسـتقبل 
املمثـل الخـاص للبنك الـدويل يف العراق 
السـيد رمزي نعمـان بمناسـبة انتهاء 
مهام عمله، وشـهد اللقاء اسـتعراض 
التحديـات التـي تواجـه دول املنطقـة 
والتغـرّيات  الطاقـة،  إنتـاج  يف مجـايل 

املناخية.
البيـان،  بحسـب  الكاظمـي،  وثّمـن 
الـدور الـذي يضطلع بـه البنـك الدويل 
التـي  التوّجهـات اإلصالحيـة  يف دعـم 
تنفذها الحكومة، والسـيما حني تكون 
األوضـاع  مـع  مّتسـقة  االستشـارات 
للخصوصيـة  ومتفهمـة  العراقيـة 
أن  إىل  وأشـار  العراقيـة،  االقتصاديـة 
الحكومـة عاقـدة العـزم عـىل املُـيض 
يف اإلصالحـات؛ مـن أجـل توفري سـبل 

معاشية أفضل للشعب العراقي.
وأكد رئيس مجلس الـوزراء أن الجهود 

اإلصالحيـة التـي تبنتهـا الحكومة قد 
بـدأت تؤتـي ثمارهـا امللموسـة عـرب 
املـؤرشات االقتصاديـة التـي تنرشهـا 
املنظمات الدولية، وجدد ثقته باملستقبل 
االقتصادي الواعد للعراق الذي ستقوده 

األجيال الشابة.
مـن جانبـه، أعـرب رمزي نعمـان عن 
تقديـره لجهـود الحكومـة العراقية يف 
مجـال اإلصـالح االقتصـادي، وقدرتها 
عىل تنفيـذه عىل الرغم مـن التحديات 

الصعبـة، وأثنـى أيضـاً عـىل الجهـود 
التكامـل  العراقيـة يف مجـال تحقيـق 
االقتصـادي اإلقليمـي بالرشاكـة مـع 
بقية دول املنطقة الذي يصّب يف النهاية 

باملصلحة العراقية.
يف غضون ذلك، اسـتقبل رئيس مجلس 
الـوزراء، مصطفـى الكاظمـي، عضو 
مجلس الشـيوخ األمريكي السـيناتور 

لينديس غراهام والوفد املرافق له.
 ، اللقـاء  خـالل  الكاظمـي،  وأعـرب 

وبحسب بيان ملكتبه، عن ترحيبه بالوفد 
وتطلعـه إىل تعزيـز العالقـات الثنائيـة 
وسبل تطويرها يف املجاالت االقتصادية، 
والثقافيـة، والتعليميـة، وبما يصّب يف 
مصلحة الشـعبني العراقي واألمريكي.

وشـهد اللقاء بحث املرحلة الجديدة من 
التعاون األمني يف مجال املشـورة وبناء 
القدرات للقـوات األمنيـة العراقية بعد 
انتهاء الدور القتـايل للقوات األمريكية، 
فضـًال عن مناقشـة الوضـع األقليمي 

عمومـاً والوضع يف سـوريا عـىل وجه 
الخصـوص، ومـا يمكـن أن ُيسـهم به 
العراق يف تحقيق االستقرار اإلقليمي يف 

ضوء دوره املتصاعد بهذا املجال.
مـن جانبـه، أكـد السـيناتور لينـديس 
غراهـام االلتـزام غري املحـدود بتقديم 
للعـراق،  األمـد  طويلـة  املسـاعدة 
وتمكينه من تحقيـق أولوياته األمنية، 
واالقتصاديـة، واالجتماعيـة. وأوضـح 
أن الواليـات املتحدة تتطلع إىل أن يكون 
العراق العباً رئيسـًا يف الرشق األوسط، 
القويـة  ديمقراطيتـه  عـىل  مرتكـزاً 
وإصالحاتـه االقتصاديـة كعامل داعم 

لالستقرار االقليمي والدويل.
اىل ذلـك، وجـه رئيس مجلـس الوزراء، 
مصطفـى الكاظمـي، امـس االثنـني، 
محافظة بابل بعدم التدخل بالسياسـة 

التشغيلية وتوزيعات املياه.
وذكر املكتب اإلعالمـي لرئيس الوزراء، 
يف بيـان تلقته «الزوراء»: أن «الكاظمي 
وّجـه محافظـة بابـل بعـدم التدخـل 
بالسياسة التشـغيلية وتوزيعات املياه 
املائيـة،  املـوارد  وزارة  أعدتهـا  التـي 
لضمـان التوزيع العـادل للمياه يف ظل 

الشحِّ املائي».
واوضـح البيـان أن «التوجيه، جاء بناًء 
عىل ما عرضه وزير املوارد املائية بشكل 
طارئ، خالل اجتماع مجلس الوزراء، يف 
جلسته االعتيادية الخامسة والعرشين، 

املُنعقدة بتأريخ ٢٠٢٢/٧/٢».

بغداد/ مصطفى فليح:
أكدت لجنة االسـتثمار والتنميـة النيابية 
عزمها مناقشـة وتعديل قانون االستثمار 
يف العـراق، فيما لفتـت اىل ابـرز املعوقات 

التي تعرقل االستثمار يف البلد.
وقال عضو اللجنة النائب، محمد الزيادي، 
«كلجنـة  اننـا  لـ»الـزوراء»:  حديـث  يف 
استثمار يف مجلس النواب العراقي نحاول 
ان نناقـش قانون االسـتثمار بما هو اآلن 
وكيفيـة مالئمته مـع اجواء العـراق لكي 
يكـون فعـاال من خـالل حـذف او اضافة 

فقرات».
وبـنّي «يف بداية االمر تـوزع االخوة النواب 
يف اللجنـة عـىل كل دوائـر االسـتثمار يف 
املحافظات لدراسـة واقع حال املؤسسات 
ودوائر االستثمار فيها من اجل اخذ صورة 
واضحة عن االمور للقيـام بمهام مجلس 
النـواب او لجنـة االسـتثمار مـن خـالل 

التعديل او االضافة». 
واضـاف ان «اللجنـة غري معنيـة بقضية 
املشـاريع املتلكئـة الن هـذه القضية من 
اختصـاص الهيئات التي تمنـح االجازات 
ودورنا هو ان نحاول تذليل كل الصعوبات 
مـن اجل نجاح هـذه املؤسسـات بتقديم 

الخدمات». 
ولفـت اىل ان «ابـرز املعوقـات التي تواجه 
االسـتثمار يف العـراق هي قضيـة النافذة 

الواحـدة التـي مـا عـادت تعمـل سـواء 
عـىل الهيئـة العامـة لالسـتثمار او دوائر 
االستثمار باملحافظات، واملعوق الثاني هو 
قضية االشكال بني االسـتثمار والوزارات 
وكذلـك  املاليـة  وزارة  سـيما  االتحاديـة 
املصـارف العراقيـة التي تحـاول ان تذلل 
الصعوبات املالية للمستثمرين، أما املعوق 
الثالث واهمهـا فهو قضية االسـتثمار يف 
قطاع البناء وقطاع  االسـكان وهذا يجعل 
املواطـن العراقي يشـعر باالرتفـاع العايل 
لألسعار يف مقابل ان املستثمر يمنح قطعة 
االرض وكذلك بعض التسهيالت الرضيبية، 
وكل هـذه االمور ندرسـها بصورة دقيقة 

حتى نصل اىل نتيجة».
وعن تحجج البعض بالتدخالت الخارجية 
كمعيق اسايس لعملية االستثمار بالعراق، 
اجـاب الزيـادي: «أبـدا التدخـل الخارجي 
هذه حجة الفاشـلني فالذي ال يسـتطيع 
ان يقـدم اي يشء يتحجـج بقضية القوى 

الخارجية وعدم قدرة الحكومة».
وبخصوص مـرشوع داري، أكـد ان «هذا 
املرشوع ال عالقة له باالسـتثمار وانما هو 
مـرشوع تبنته رئاسـة الـوزراء من خالل 
توزيع قطـع أراض للمواطنـني وبنائها»، 
االسـتثمارية  «املشـاريع  ان  اىل  مشـريا 
للـوزارات تختلـف عـن هيئة االسـتثمار 

وقانون االستثمار».
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باريس/ متابعة الزوراء:
كشفت الرئاسة الفرنسية بعد أكثر من 
شـهرين عىل إعـادة انتخـاب إيمانويل 
ماكرون عن تشـكيلة حكومة إليزابيث 
بـورن الجديدة التي تم تعديلها يف ضوء 
نتائـج االنتخابـات الترشيعية األخرية، 
التـي خـرس فيهـا الرئيـس إيمانويـل 

ماكرون األغلبية املطلقة بالربملان..
وفيمـا ركز التعديل عىل مبـدأ التكافؤ، 
التوازن السيايس، وقضية داميان عباد، 
فقد جرى تعيني أوليفييه فريان متحدثا 
باسم الحكومة، فيما تسلم كريستوف 
بيتشـو محـل أميـيل دي-مونتشـالني 
حقيبة التحول البيئـي، وعادت مارلني 
شـيابا إىل الحكومـة بعـد تركها عقب 
االنتخابات الرئاسـية، ليرتك عباد الذي 
تالحقه اتهامـات باالغتصاب الحكومة 
منصبه عىل رأس وزارة التضامن لجان 

كريستوف كومب.

وظلـت املناصب األساسـية مثل رئيس 
الوزراء ووزير املالية دون تغيري.

وكان التعديل الوزاري الذي أعلنه قرص 
اإلليزيه متوقعا بعـد انتخابات يونيو/
حزيـران التـي فقـد فيها تحالـف تيار 
الوسـط بزعامة ماكرون سيطرته عىل 
الربملـان، ممـا يعني أنه أصبـح يحتاج 

لدعم املعارضة لكل ترشيع ُيسن.
باسـم  املتحـدث  فـريان،  وسـيكلف 
الحكومة الذي كان واجهة التعامل مع 
أزمة جائحة فـريوس كورونا ثم انتقل 
حكومـي  دور  إىل  الصحـة  وزارة  مـن 
آخـر يف مايو/أيـار، بعرض سياسـات 
الحكومـة. وكان قـد اتسـم بالتعامـل 
الهـادئ الرزيـن يف عرضـه لسياسـات 
الحكومة بشـأن وباء كوفيد19- سواء 

يف الربملان أو يف اإلعالم.
وشـملت التعيينـات الجديـدة لورانس 
ملنظمـة  العـام  األمـني  نائبـة  بـون 

التعـاون االقتصادي والتنميـة وكبرية 
االقتصاديـني باملنظمـة التـي سـتتوىل 
منصب وزيرة الشؤون األوروبية لتحل 
محل كليمان بون الذي سيتوىل منصب 

وزير املواصالت.
هذا، وقد تدعو بورن إىل تصويت بالثقة 
بعد كلمتها. وقال تيار اليسار املعارض 
إنه سـيدعو إىل تصويت بسـحب الثقة 
لو لم تفعل. ولـم يعلن ماكرون عن أي 
تحالفـات مع أحـزاب أخرى لتشـكيل 
أغلبية يف الربملان ولم يطرح أي أسـماء 

بارزة من املعارضة.
كمـا سـيضطر الرئيـس الفرنيس الذي 
تمكـن مـن تمريـر إصالحـات بفضل 
غالبيته الواسـعة خالل واليته األوىل، إىل 
إقامة تحالفات يف كل حالة عىل حدة يف 

محاولة إلقرار مشاريعه الرئيسية.
ويعطـي خطـاب بـورن أمـام الربملان 
األربعـاء مؤرشات حول التوجهات التي 

تنـوي السـلطة التنفيذية سـلوكها يف 
األشهر املقبلة. ولم تبت رئيسة الوزراء 
بعد بمسألة التصويت عىل الثقة بشأن 
برنامـج حكومتهـا الـذي تطالـب بـه 
أطياف املعارضـة املختلفة والذي دونه 

مخاطر يف غياب الغالبية املطلقة.
واملرشوع األول الذي ستدرسه الجمعية 
الوطنيـة اعتبـارا مـن 11 يوليو/تموز 
سيكون مرشوع القانون الصحي الذي 
يسـمح باإلبقاء عىل إجراءات مكافحة 
فرنسـا  تواجـه  حـني  يف  كوفيـد19- 

ارتفاعا جديدا يف اإلصابات.
أمـا مـرشوع القانـون حـول القـدرة 
الرشائية، وهو الهم األول للفرنسـيني، 
فسُيدرس اعتبارا من 18 يوليو/تموز. 
ويف مـؤرش عـىل املواجهـة املتوقعة زاد 
حـزب الجمهوريـني اليميني مـن اآلن 
الضغوط فربـط األحد تأييـده املحتمل 

باحرتام بعض الخطوط الحمراء.

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيـس الجمهورية، برهـم صالح، امس 
االثنـني، أهميـة تعزيز العالقات بـني العراق 

واليابان.
وذكر املكتب االعالمـي لرئيس الجمهورية يف 
بيان تلقتـه ”الـزوراء“: ان ”الرئيس صالح، 
اسـتقبل يف قـرص السـالم ببغـداد السـفري 

الياباني لدى العراق سوزوكي كوتارو“.
واكـد الرئيـس صالح وفقـا للبيـان ”أهمية 
تعزيز العالقات بني العراق واليابان يف مختلف 
املجاالت، واالسـتفادة من الخـربات اليابانية 
يف عملية اإلعمـار والبناء، مشـيداً ”بمواقف 
الحكومة اليابانية الداعمة للعراق ودورها يف 

املجاالت االقتصادية واإلنسانية“.

بغداد/ الزوراء:
لشـؤون  الـوزراء  رئيـس  مستشـار  أعلـن 
اإلعمار، صبـاح عبد اللطيـف، امس االثنني، 
عن تخصيص جزء من أرض معسكر الرشيد 
املقـرر انشـاؤها حديقة عامة، لبنـاء مدينة 
طب ثانيـة، فيما اكـد املبـارشة بالعمل عىل 

ترميم ساحة النسور ببغداد.
وقال عبـد اللطيـف يف ترصيـح صحفي: إن 
”العمل مسـتمر لرتميـم وتأهيـل النصب يف 
بغـداد ضمن خطة تم وضعهـا إلعادة إحياء 
بغداد عـىل بعض األماكـن العامـة املرتبطة 
بذاكـرة العراقيـني كسـاحة األمـة واملطعم 
الرتكـي“، مبيناً: ”إننا نعمـل اآلن عىل ترميم 

ساحة النسور“.
واضـاف أن ”هناك مرشوعـاً مهماً آخر وهو 
تحويل معسـكر الرشـيد إىل حديقـة وطنية 
عامـة والتـي لهـا دور يف تخفيـف األعبـاء 

املناخية وتوفري مسـاحات خـرضاء وتوفري 
أماكن ترفيهية لسـكان بغـداد وتحتوي عىل 

منشآت تخدم املواطنني“.
وتابـع أن ”العمـل اآلن يف املعسـكر هو رفع 
دوليـة  ”رشكـة  أن  اىل  مشـرياً  األنقـاض“، 

ستبارش باملرشوع بعد رصد املبالغ له“.
وأكد أن ”جزءاً من أرض املعسكر ستخصص 
لبناء مستشفى بسعة ألف رسير وهي مدينة 
طـب ثانية، ومـن املحتمـل أن يكـون مبنى 

لوزارة الدفاع بدون تعارضات يف العمل“.
وعن مـرشوع داري، أوضح عبـد اللطيف أن 
”الحكومـة تعمـل اآلن عىل توفـري الخدمات 
ملـرشوع داري“، الفتـًا اىل أن ”هناك أكثر من 

(سيناريو) نناقشها حالياً“.
وبنّي أن ”املرشوع (املتضمن 550 ألف قطعة 
سـكنية) سيكون له دور كبري يف سد الحاجة 

للسكن“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة األنـواء الجوية، امـس االثنني، 
حالة الطقـس يف العراق لأليـام املقبلة، فيما 

توقعت تصاعداً للغبار بدءاً من اليوم.
وذكـر بيـان للهيئـة، تلقتـه ”الـزوراء“: أن 
املنطقـة  الثالثـاء يف  اليـوم  البـالد  ”طقـس 
الوسطى سـيكون صحواً يتحول يف اقسامها 
الغربيـة اىل مغـرب بعد الظهر، بينما سـيكون 
الطقـس يف املنطقة الشـمالية صحـواً، فيما 
سـيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية صحواً 
يتحـول يف اقسـامها الغربيـة اىل مغـرب بعـد 
الظهر مـع فرصة لحـدوث عواصـف ترابية 
فيهـا، والتغري يف درجات الحرارة يف االقسـام 
الوسطى والشمالية، يف حني ستكون مقاربة 

لليوم السابق يف القسم الجنوبي من البالد“.
وأضاف البيـان، أن ”طقس يـوم غد األربعاء 
يف املنطقتـني الوسـطى و الجنوبية سـيكون 
صحواً مع غبار خفيف يف أقسـامها الغربية، 
فيما سـيكون الطقس يف املنطقة الشـمالية 
صحـواً، ودرجـات الحـرارة مقاربـة لليـوم 

السابق يف عموم البالد“.

وتابـع أن ”طقس يـوم الخميـس يف املنطقة 
الوسـطى سـيكون صحواً مع غبـار خفيف 
يتحـول يف أقسـامها الشـمالية والغربيـة اىل 
مغرب بعد الظهـر، بينما سـيكون الطقس يف 
املنطقة الشـمالية صحواً يتحـول اىل مغرب يف 
اقسـامها الغربية بعد الظهر، فيما سـيكون 
الطقـس يف املنطقة الجنوبية صحواً مع غبار 
خفيف يتحسن تدريجياً، أما درجات الحرارة 
فسـتكون مقاربـة لليـوم السـابق يف عموم 

البالد“.
ولفـت اىل أن ”الطقـس البـالد ليـوم الجمعة 
املقبـل يف املنطقة الوسـطى سـيكون صحواً 
مـع غبـار خفيـف يتحـول بعـد الظهـر اىل 
مغرب يف اقسـامها الشـمالية، بينما سـيكون 
الطقـس يف املنطقـة الشـمالية صحـواً مـع 
غبـار خفيف يتحـول بعد الظهـر اىل مغرب يف 
اقسـامها الجنوبية، فيما سيكون الطقس يف 
املنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، أما 
درجات الحرارة فستنخفض قليالً يف املنطقة 
الوسـطى، وتكـون مقاربة لليوم السـابق يف 

املنطقتني الشمالية والجنوبية من البالد“.

بغداد/ الزوراء:
وجه مجلـس الوزراء وزارة النفط 
بتهيئـة الوقود ألصحـاب املولدات 
طيلة أيام السنة وفتح منافذ لبيع 
(الكاز) يف املحافظات غري منتظمة 
بإقليـم، فيمـا توعـدت محافظة 
بغداد أصحاب املولـدات املخالفني 

التسعري بعقوبات قاسية.
وذكـرت االمانـة العامـة ملجلـس 
الـوزراء يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
ان مجلس الـوزراء أقـر توصيات 
هيئة املستشـارين بشـأن تجهيز 
املولدات األهلية بمنتوج زيت الغاز 

(الكاز)، بحسب اآلتي:
أوالً: تهيئـة وزارة النفـط، الوقود 
أيـام  طيلـة  املولـدات  ألصحـاب 
السـنة، وفقـاً لسـاعات القطـع 
(أي كلمـا زادت سـاعات القطـع 
املولـدات  تجهيـز  كميـة  زادت 
األهليـة وبالعكس) وبمـا يضمن 
بالطاقة  املواطنني  استمرار تزويد 
الكهربائية تزويداً مستمراً، بمعدل 
ال يتجاوز (3لرت/ KV) لكل ساعة 
قطـع، وفقاً لتقاريـر مدير توزيع 
ورئيـس  املحافظـة  يف  الكهربـاء 
الوحدة اإلداريـة للمنطقة، عىل أن 
تحـدد سـاعات القطـع للوحدات 
مسـتوى  عـىل  وليـس  اإلداريـة 

املحافظة.
ثانياً:

يف  منافـذ  النفـط  وزارة  فتـح  أ . 
(املحافظات غري املنتظمة بإقليم) 
جميعهـا، لبيع مـادة زيـت الغاز 
التجـاري  وبالسـعر  (الـكاز)، 

ألصحـاب املولـدات األهليـة لسـد 
حاجاتهم من الوقود.

ب . فتـح وزارة النفـط التسـجيل 
املسـجلة  األهليـة غري  للمولـدات 
وفقـاً  الـكاز  بحصـة  لشـمولها 
للحاجة، لألحياء السكنية الجديدة، 
وبتأييد لجنة فنية يؤلفها املحافظ، 

بدًءا من تأريخ 1/12/2022.
يف غضـون ذلك، أعلنـت محافظة 
بغداد وجود إجـراءات ومقرتحات 
حكوميـة رسيعـة ملنـح أصحاب 
لغـري  وقوديـة  حصـة  املولـدات 

املستفيدين.
فيمـا أشـارت اىل وضـع عقوبات 
للمخالفـني  ورادعـة  قاسـية 

واملتالعبني بسعر األمبري.
بغـداد  محافـظ  معـاون  وذكـر 
لشـؤون الطاقـة قيـس الكالبـي 
يف ترصيـح صحفـي: أن“ العديـد 
من أصحاب املولـدات ليس لديهم 
حصة وقودية أو دفرت وقودي لذلك 
هم يقومون بالحصول عىل الوقود 
مـن املنافذ التجاريـة إذ تم اقرتاح 
أن تكون هنالك حصة وقودية من 
الحكومـة ألصحاب تلـك املولدات 

وبأسعار مدعومة ”.
مشـرياً اىل أن املحافظـة بانتظـار 
بالقريـب  لتطبيقهـا  التعليمـات 

العاجل“.
وأضـاف الكالبـي أن“ املحافظـة 

وضعـت عقوبـات  قاسـية جـداً 
للمخالفـني من أصحـاب املولدات 
الحكوميـة  وهـذه العقوبـات  قد 
تتضمـن الغرامـة أو تغيري املتعهد 

أو رفع املولدة ومنحها اىل آخر”.
وبخصوص املخالفني من أصحاب 
املولـدات األهليـة، أوضـح معاون 
الطاقة  محافـظ بغـداد لشـؤون 
أنه“ تم وضع إجراءات رادعة لهم 
ومن خـالل تدخل القـوات األمنية 
واألمن الوطني ملحاسبة املخالفني 
واملتالعبني بأسـعار األمبـري وفقاً 

للضوابط املعمول بها“.
وأوضـح أنـه ”تم عقـد اجتماع يف 
ديـوان محافـظ بغداد ومناقشـة  

العديـد مـن االمـور التـي تخص 
الحصة  الطاقـة ضمنهـا توزيـع 
املقـررة  مـن الطاقـة الكهربائية  
ملحافظة بغداد وبقية املحافظات، 
إنصـاف  هنـاك  يكـون  وأن 
للعاصمة بساعات تجهيز الطاقة 
الكهربائيـة، كمـا تّمت مناقشـة 
موضوع الوقود، إذ تقرر أن تكون 
الحصة الوقوديـة 30 لرتاً بدالً من 
25 لرتاً لكل KVA  وبسـعر مدعوم 

250 ديناراً للرت الواحد ”.
ثالثاً: تويل قيادة العمليات املشرتكة 
مع ممثـيل املحافظـات والجهات 
األمنيـة والقطاعية كافـة، مهمة 
السـيطرة وتنظيـم عمليـات نقل 
املشتقات النفطية بني املحافظات 
ويف داخـل كل محافظـة، لضبـط 
إجـراءات نقـل الوقـود ألصحـاب 
املولـدات األهليـة، وكذلك ملكافحة 

تهريبها.
رابعاً: متابعة جهاز األمن الوطني، 
شكاوى املواطنني ورصد مخالفات 
أصحاب املولدات عند تقليل ساعات 
تجهيـز الكهربـاء للمواطنني، عن 
السـاعات املحددة لـكل محافظة، 
مقارنـة بكميات الوقـود املجهزة 
لهـم، وأخـذ اإلجـراءات القانونية 

بحق املخالفني.
واضاف البيان: ان هذا القرار، جاء 
بنـاًءا عىل ما عرضـه رئيس هيئة 
املستشـارين عرضـاً طارئاً خالل 
اجتماع مجلس الوزراء، يف جلسته 
االعتياديـة الخامسـة والعرشين، 

املُنعقدة يف 2/7/2022.
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رام الله/ متابعة الزوراء:
أصدرت النيابة العامة الفلسـطينية، االثنني، 
بيانـا يرفـض إعـالن الخارجيـة األمريكيـة 
بشأن نتائج الفحص الفني للمقذوف الناري 
الذي قتل الصحفية الفلسـطينية شريين أبو 

عاقلة.
وأبدت النيابة الفلسـطينية استغرابها بشأن 
اإلعـالن األمريكي عن وجـود أرضار بالغة يف 
املقذوف الناري حالت دون التوصل إىل نتيجة 
واضحـة بشـأنه، وأكدت ”عدم صحـة ذلك ، 
باعتبـار أن ”التقارير الفنيـة املوجودة لدينا 
تؤكـد أن الحالـة التي عليها املقـذوف الناري 

قابلة للمطابقة مع السالح املستخدم“.

واعتربت النيابة أن استهداف أبو عاقلة، وفقاً 
لألدلة والبينات القاطعة كان بشـكٍل متعمد، 
و“مـن غـري املقبـول مـا ورد مـن ترصيـح 
الجانب األمريكي بعدم وجود أسباب تشري أن 
االسـتهداف كان متعمدا، سـيما وأنهم كانوا 
عـىل اطالع بمجمل تحقيقـات النيابة العامة 
التي أكدت مسـألة التعمد يف القتل سـواء بما 
هـو موثق بتسـجيالت الفيديـو أو من خالل 
شهود العيان أو مسـار ومسافة وارتفاعات 
اطالق النار أو من خالل اسـتهداف من حاول 

إسعاف الشهيدة ”، بحسب البيان.
وكانـت الخارجية األمريكيـة أعلنت، يف وقت 
سـابق،امس االثنني، أن املحققني لم يتمكنوا 

مـن التوصـل لنتيجـة نهائيـة بعـد تحليـل 
جنائي مفصل للمقذوف الذي قتل الصحفية 

الفلسطينية.
وكشـفت الوزارة أن خرباء املقذوفات خلصوا 
عاقلـة  أبـو  قتلـت  التـي  الرصاصـة  أن  إىل 
”ترضرت بشدة“ مما منع الوصول إىل نتيجة 

قاطعة.
وأضافت أن املنسق األمني األمريكي خلص إىل 
أن إطالق النار، من مواقع القوات اإلرسائيلية، 

مسؤول عىل األرجح عن مقتل أبو عاقلة.
وكانـت مصادر فلسـطينية يف رام الله قالت، 
السـبت، إّن فحـص الرصاصـة سـيجري يف 
السـفارة األمريكّيـة يف القدس بأيـدي خرباء 

حرضوا من الواليات املتحدة.
وُقِتلت أبـو عاقلة، التي كانت تعمل لدى قناة 
”الجزيرة“ القطرّية منذ 25 عاما، يف 11 مايو 
إثر إصابتها برصاصة يف الرأس أثناء تغطيتها 
عملّية عسكرّية إرسائيلّية عند أطراف مخّيم 

جنني شمال الضّفة الغربّية.
عقـب  الفلسـطيني  العـام  النائـب  وأعلـن 
تحقيق أجرتـه النيابة العاّمة الفلسـطينّية، 
أّن الرصاصة التي أودت بشـريين أُطلِقت من 

سالح للجيش اإلرسائييل.
وحسب نتائج التحقيق الفلسطيني، فإّن أبو 
عاقلة ُقِتلت برصاصة عيار 5,56 ملم أُطلِقت 

من سالح من نوع ”روجر ميني 14“.

القاهرة / الزوراء:
أعرب األمني العـام لجامعة الدول 
العربيـة، أحمد أبو الغيط، مجددا، 
عن قلقه إزاء تطـورات الوضع يف 

ليبيا.
يف  اإلخفـاق  عقـب  ذلـك  وجـاء 
القضايـا  بعـض  التوافـق حـول 
العالقة بمسـودة الدستور، والتي 
واألعـىل  النـواب  ملجلـيس  سـبق 
للدولـة أن حققا توافقا مشـجعا 
اجتماعـات  خـالل  معظمهـا  يف 

القاهرة وجنيف.

وحـذر أحمـد أبـو الغيط مـن أن 
”االنسـداد السـيايس قد تكون له 
تبعات وخيمة عيل استقرار ليبيا“.

مـن جهتـه، قـال جمال رشـدي، 
املتحـدث الرسـمي باسـم األمني 
العام، إن ”هناك تفهما لألسـباب 
التـي دعـت املواطنـني للتظاهـر 
يف مختلـف املـدن الليبيـة للتعبري 
عـن االحتجاج عىل الوضـع العام 
الذي تعيشـه البالد، السيما يف ظل 
تفاقم األزمة السياسـية، وانعدام 
وعـودة  األساسـية،  الخدمـات 

مظاهر االنقسـام يف املؤسسـات 
االقتصادية الليبية“.

األمـني  عـن  املتحـدث  ونقـل 
العـام، ”رفضـه الكامـل لألفعال 
امليليشـياوية أو تخريـب وتدمـري 
املنشـآت العامـة للدولـة الليبية، 
كوسـيلة مفرتضـة مـن البعـض 

للتعبري عن االحتجاج“.
وأهاب املتحـدث بجميع الفاعلني 
”يضطلعـوا  أن  السياسـيني 
بمسـؤولياتهم ويبـادروا بتكثيف 
االتصـاالت فيمـا بينهـم إلنهـاء 

الجمود السـيايس“، مؤكدا ”دعم 
األمـني العـام لكل مسـعى يصب 
حالـة  وينهـي  االتجـاه،  هـذا  يف 
اإلحبـاط التـي يعيشـها املواطن 
يف ليبيـا نتيجة إخفـاق املعنيني يف 
إتمام إعداد األسـاس الدسـتوري 
الالزم إلجراء االنتخابات الوطنية، 
التـي باتـت مطلبا شـعبيا ملحا، 
لتجديـد  الوحيـد  السـبيل  وهـي 
رشعيـة جميع مؤسسـات الدولة 
الليبية وإنهاء االنسـداد السيايس 

الراهن“.
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بغداد/الزوراء:
أكد برنامـج األمم املتحدة االنمائي تنفيذ ٣٨٠٠ 
مـرشوع يف ٥ محافظات عراقية محررة، وفيما 
أشـار إىل أنه أسـهم بإعـادة ٥ ماليـني نازح اىل 
مناطقهـم، حدد موعـد انتهاء مـرشوع إعادة 

االستقرار يف العراق.
وقالـت املمثـل املقيـم لربنامـج األمـم املتحدة 
اإلنمائـي يف العراق، زينـة عيل احمد، يف ترصيح 
صحفـي إن «العراق مرَّ بأزمـات وحروب عدَّة ؛ 
مـا أدى إىل وجود الكثري مـن مخلفات الحرب»، 
الفتة إىل «اطـالق برنامج األمم املتحدة االنمائي 
ملـرشوع إعـادة االسـتقرار يف املناطـق املحررة 
بدعـم مـن الحكومـة املحليـة يف ٥ محافظات 
وبمشـاركة ٣٠ دولـة مانحة بما فيهـا اململكة 

املتحدة وكندا».
وأضافـت أحمـد أن «برنامج إعادة االسـتقرار 
عمـل وبتمويـل مـن الـدول املانحة عىل حشـد 
املـوارد العامليـة تحـت إطـار التحالـف الـدويل 

ملكافحة داعش، من خـالل تخصيص نحو ١,٥ 
مليـار دوالر عـىل مـدى ٦ سـنوات ماضية وتم 
مـن خاللهـا تأهيل ٣٨٠٠ مـرشوع منها إعادة 
البنى التحتية والخدمات األساسـية، فضال عن 
مسـاعدة النازحـني العائديـن اىل مناطقهـم يف 
توفري سـبل معيشتهم ودعم وسـائط التعايش 

السلمي مع املجتمع».
ولفتـت إىل أن «برنامج األمـم املتحدة اإلنمائي، 
اىل  نـازح عراقـي  اعـادة ٥ ماليـني  أسـهم يف 
مناطقهـم»، مؤكـدة أن «جـزءاً مـن املـرشوع 
يهدف اىل التنسيق مع القوة العسكرية املتعلقة 
بإزالة األلغام، خاصـة ان األمم املتحدة تحتوي 
منظمـة تعنـى بإزالة األلغـام، وعمليـة تأهيل 
البنـى التحتيـة اليمكـن ان تتم مـن دون إزالة 
األلغام».وتابعت أن «العمل جاٍر ومرشوع إعادة 
االستقرار يف العراق سـيغلق أبوابه نهاية العام 
املقبل، نتيجة عودة أغلب النازحني اىل مناطقهم 

األصلية».

بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة التجارة، امس االثنني، وجود خزين من 
الطحـني يكفي لسـد حاجـة املواطنني حتـى نهاية 
العـام الحـايل، وفيما أرشت مشـكلة  تتعلق بتسـلُّم 
املواطنـني حصتهم من الطحـني، أعلنت إعداد خطة 
سرتاتيجية سـيتم تنفيذها فور توفري التخصيصات 
املالية.وقال املتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، يف 
ترصيح صحفـي: إن «وزارة التجـارة ملتزمة بعقد 
وآليـات التجهيز ضمن السـلة الغذائية»، الفتاً إىل أن 
«طحـني الحصة التموينية من أجـود أنواع الطحني، 
ولدى الوزارة خزين جيد يكفي لنهاية العام الحايل».

وأضاف حنـون أن «الوزارة تعمـل عىل ضخ كميات 
مـن الطحني الصفر من خالل التنسـيق مع القطاع 
الخاص والسيطرة عىل السـوق التجارية، باإلضافة 
إىل أنهـا تعمـل عـىل تجهيـز كميـات كبـرية ضمن 
السـلة الغذائية».وعـن ارتفاع أسـعار الطحني، أكد 
حنـون أن «ارتفـاع األسـعار يف األسـواق موضـوع 
طبيعـي قياسـاً بارتفاع أسـعار الحنطة يف السـوق 

العاملية وأزمـة الغذاء»، مردفاً بالقـول: «لكن تبقى 
السـوق العراقية األرخص، وهي مليئة بالطحني من 
جميع املناشـئ، إضافة إىل مناشـئ وزارة التجارة».

وأشـار إىل أن «الوزارة تواجه مشـكلة يف عدم تسلّم 
املواطنني مستحقاتهم يف ما يخص الطحني، إضافة 
إىل أن كميـات كبـرية مـن الطحـني التـي تجهزهـا 
وزارة التجـارة تذهب للسـوق التجاريـة كون أغلب 
املواطنني ال يتسـلَّمون حصتهم»، مبيناً أن «الوزارة 
حددت مدة ٥٠ يوماً لتسلُّم الحصة من الوكيل كونها 
تتعـرض للتلف».ودعـا حنون، املواطنني إىل «تسـلُّم 
ت  حصتهـم من الطحـني»، مؤكداً أن «الـوزارة ضخَّ
كميات يف السـوق املحلية بمـا يقّدر من ربع الحصة 
الشـهرية، واسـبوعياً هناك ٢٠٪ مـن الحصة لخلق 
حالة مـن التـوازن ولتجهيـز مواد الطحني بشـكل 
سـهل وشـفاف».ولفت إىل أن «الـوزارة أعدت خطة 
سـرتاتيجية وفق املناشـئ العاملية الرصينة وتنتظر 
التخصيصـات املاليـة مـن وزارة املاليـة»، مبيناً أن 
«املاليـة وعدت بمبلـغ ٢٠٠ مليون تطلق األسـبوع 

الحايل أو املقبل لرشاء كميات من الحنطة».
وأعـرب عـن أمله «سـد حاجة شـهر كانـون األول 

واألشـهر الثالث مـن العام املقبل مـن خالل الخزين 
السرتاتيجي وفق ما أقره قانون األمن الغذائي».

بغداد/الزوراء:
االثنـني،  امـس  الرتبيـة،  وزارة  أعلنـت 

انطالق اختبارات الترسيع لتالميذ الصف 
االبتدائـي، اسـتعداداً لخوض  الخامـس 

االمتحانات النهائية مع أقرانهم يف الصف 
السـادس االبتدائـي يف حـال تحقيقهـم 
التقويـم  عـام  مديـر  وقـال  النجـاح. 
واالمتحانات، شـاكر نعمـة عبد عون، يف 
بيان ورد لـ»الـزوراء»  إن «الوزارة أنهت 
اسـتعداداتها الخاصـة بإجـراء االختبار 
الذي شارك فيه نحو ٦٤٠٠ تلميذ وتلميذة 

من مختلف املحافظات».
وأضـاف أن «هـذه الخطـوة تعتـرب من 
التجـارب الناجحـة يف وزارة الرتبيـة لِما 
لهـا من اثـر يف خلـق حال مـن التنافس 
بني التالميـذ خالل العام الـدرايس، إذ أن 
التلميذ الـذي يجتاز ذلـك االختبار يكون 
مؤهالً للدخـول يف االمتحانـات النهائية 
لتالميـذ الصف السـادس االبتدائي الدور 

الثاني».
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مكة/متابعة الزوراء:
ناقـش رئيس رئيس بعثة الحـج العراقية 
يف  االثنـني،  امـس  املسـعودي،  سـامي 
الجلسـة االفتتاحيـة األوىل لنـدوة الحـج 
الديـوان  مستشـار  وبحضـور  الكـربى، 
امللكـي عضو هيئة كبار العلماء يف اململكة 
العربية السـعودية صالح بـن عبدالله بن 
عبدالحميد، السبل الكفيلة بانجاح موسم 
الحج.وذكرت بعثة الحج العراقية يف بيان 
ورد لــ «الزوراء»: أن «رئيـس بعثة الحج 
العراقيـة سـامي املسـعودي يف الجلسـة 
االفتتاحيـة األوىل لنـدوة الحـج الكـربى، 
وترأس الجلسـة االوىل لندوة الحج الكربى 

يف دورتها الــ (٤٦) صالح بن عبدالله بن 
عبدالحميد مستشار الديوان امللكي عضو 
هيئـة كبـار العلمـاء يف اململكـة العربيـة 
السعودية».وأضاف البيان انه «جرى خالل 
النـدوة التي كانـت بعنوان (الحـج مابعد 
الجائحة.. نسـك وعناية) مناقشة السبل 
الكفيلة بإنجاح موسـم الحج لهذا العام، 
وتقديم الخدمات التي تساعد الحجاج عىل 
اداء مناسكهم براحة ويرس».واشار اىل ان 
«الندوة حرضها عدد من الوزراء ورؤساء 
بعثات حج العالم االسـالمي، باالضافة اىل 
نخبة من العلماء واملفكرين واملثقفني من 

مختلف الدول االسالمية».

دياىل/الزوراء:
تظاهـر العرشات مـن عمال البلدية «التنظيف» وسـط مدينة بعقوبـة مركز محافظة 
ديـاىل للمطالبة بتحويلهم اىل عقود ٣١٥.. عمال البلديـة طالبوا إدارة املحافظة بتفعيل 
كتاب مجلس الوزراء القايض بتحويلهم اىل عقود وزارية وفق قرار ٣١٥ اسوة بالوزارات 
االخرى.وهدد املتظاهرون بالتصعيد االحتجاجي يف حال عدم تنفيذ مطالبهم املرشوعة 
.ويتضمن قرار «٣١٥» آليات ملعالجة وضع العاملني بصفة عقود وأجر يومي يف مختلف 
املؤسسـات الحكوميـة، والذي صـوت عليه مجلس الـوزراء عـام ٢٠١٩.ومنح مجلس 
الوزراء العراقـي بموجب قراره رقم (٣١٥) امتيازات كبـرية للعاملني باألجور اليومية 
والعقود، أسـوة بموظفي املالك الدائم، إذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع األرايض، 
القـروض، الكفالة، الدورات التدريبية، املكافآت، وغريها من االمتيازات).وتشـهد دياىل 
احتجاجات شـبه يومية أمام مبنى إدارة املحافظة تطالب بالتعيينات والعقود الوزارية 

وامتدت اىل اعتصامات دائمة للضغط عىل الجهات املعنية.

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة الرشـطة االتحاديـة، امس األثنني، 
تحريـر مختطفـة والقبـض عـىل الخاطفني يف 

العاصمة بغداد.
وذكـرت القيـادة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء» انه 
«قوة من اللـواء الرابع رشطـة اتحادية ترافقها 
مفارز من شعبة اسـتخبارات ومكافحة إرهاب 
الزعفرانية ومفرزة من نجدة الزعفرانية ومفرزة 
من األمن الوطني تمكنـت من إلقاء القبض عىل 
متهمـني قامـا بخطف امرأة تبلغ مـن العمر ٣٤ 

عام «.
وأضـاف البيان «تمكنـت القوة املنفـذة للواجب 
يف متابعـة املتهمـني واملطلوبني للقضاء حسـب 
مذكرة القبـض والتحري الصـادرة من محكمة 
اسـتئناف االنبـار االتحاديـة محكمـة تحقيـق 
عامرية الصمـود وفق املـادة ٤٢٢ (خطف) بعد 
رصـد تواجدهمـا يف منطقـة الزعفرانية جنوب 
رشقـي بغـداد، وبكمـني محكم تـم القبض عىل 
الخاطفـني وتحرير املختطفـة واحالتهم جميعا 

إىل الجهات التحقيقية املختصة اصولياً»

١٠٧/م/ د ي ا /٢٠٢٢ (تجهيـز (١٥٠٠٠٠) لـرت زيـت محوالت القدرة ذو الرقم الرمزي R209/P  وحسـب الرشوط 
املذكورة يف املواصفات الفنية وجدول التسليم).

              (معلنة للمرة االوىل)                                تاريخ الغلق ٢٠ /٢٠٢٢/٧ 
يرس (وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة ) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

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

االلكرتوني (www.dialacompany.com) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل:-
أ- الكلفـة التخمينيـة للمناقصة هي (٥٠٢٥٠٠٠٠٠) دينار عراقي (فقط خمسـمائة واثنان مليون وخمسـمائة الف 

دينار عراقي ال غريها) واصل مخازن رشكة دياىل العامة.
ب- مقـدار مبلـغ التامينأت االوليـة للمناقصة هو (١٥٠٧٥٠٠٠)دينار عراقي (فقط خمسـة عرش مليون وخمسـة 

وسـبعون الف دينار عراقي ال غريها) واملطلوب تقديمها مع العطاء.
ج- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (١٥٠٠٠٠)دينار عراقي (فقط مائة وخمسون الف دينار عراقي ال غريها) غري 

قابل للرد إال يف حال إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
د-عىل مقدم العطاء ان يسـتخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسـم الرابع (نماذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة 

النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شـكله ولن تقبل أي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.

٢- متطلبات التأهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء) .      
٣- يتم تسـليم العطاءات اىل العنـوان اآلتي (رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبـة الجديد- قرب تقاطع القدس)  
وان آخر موعد لتسـليم العطاء سـيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف ٢٠٢٢/٧/٢٠  وان العطاءات 
املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهـم الراغبني بالحضور يف العنوان 
اآلتـي (مقر رشكتنا/ غرفة لجنة فتح العروض) يف السـاعة التاسـعة صباحا ليـوم ٢٠٢٢/٧/٢١ ويف حالة مصادفة 
يـوم الغلق عطلة رسـمية يكون اليوم التايل للدوام الرسـمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعتـرب موعد الغلق ... مع 

التقدير 
                                                                                                                          املهندس 
عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام / وكالة                    
                                                                                           رئيس مجلس االدارة 

١١/م/ د ي ا /٢٠٢٢ (تجهيـز ١٠٠٠ طـن حديـد كهربائي ذو الرقـم الرمزي R001)   ( ٧٥٠ طن عـرض 970mm  و ٢٥٠ طن عرض 
940mm  ملعامل املحوالت) ومن منشـأ اسـيوي او اوربي وحسـب املواصفات الفنية وقائمة جدول التسـليم .

              (معلنة للمرة االوىل)                                                           تاريخ الغلق ١٨ /٢٠٢٢/٧ 
يرس (وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة ) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق 

القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما ياتي: 
١- عـىل مقدمـي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافيـة االتصال (رشكة دياىل العامة) وعرب الربيد االلكرتوني او 

موقع االلكرتوني للرشكة املوضح يف ادناه وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل:-
أ - الكلفـة التخمينيـة للمناقصة هـي (٣,٠٠٠,٠٠٠) دوالر امريكي (فقط ثالثة مليون دوالر ال غريهـا) واصل CIP مخازن رشكة دياىل 

العامة.
ب - مقدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو (٦٠,٠٠٠) دوالر امريكي (ستون الف دوالر ال غريها) واملطلوب تقديمها مع العطاء.

ج- ان سـعر بيع مسـتندات للمناقصة هو (٢٠٠٠٠٠) دينار عراقي (فقط مائتان الف دينار عراقي ال غريها) غري قابل للرد إال يف حال 
إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.

د-عىل مقدم العطاء ان يسـتخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسـم الرابع (نماذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل 
دون أي تغيري يف شكله ولن تقبل أي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.

• مالحظة: تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسـمي او وكيل تجاري مسـجل يف العراق من تقديم وصل 
رشاء مستندات املناقصة.

• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.
• يف حـال كانـت طريقة الدفع (نقدا) فيتم الدفع (بالدينار العراقي) وبما يعادل قيمة الدوالر حسـب نرشة البنك املركزي العراقي ليوم 

اطالق املستحقات للمواد املجهزة.   
• تقديم تعهد خطي يف القسم القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات والرشكات التابعة لها.

٢- متطلبات التأهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء).       
٣- يتـم تسـليم العطـاءات اىل العنوان اآلتي (رشكة دياىل العامة /طريـق بغداد بعقوبة الجديد- قرب تقاطـع القدس)، وان آخر موعد 
لتسـليم العطاء سـيكون السـاعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف ٢٠٢٢/٧/١٨  وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم 
فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي (مقر رشكتنا/ غرفة لجنة فتح العروض) يف 
الساعة التاسعة صباحا ليوم ٢٠٢٢/٧/١٩ ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد 

لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ... مع التقدير 
                                                                                                                                                                                          املهندس 

                                                                                                               عبد الستار مخلف عليوي
                                                                                                                املدير العام / وكالة

                                                                                                               رئيس مجلس االدارة 

جمهورية العراق                                   العدد: ٣٧٥٠/ ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                            التاريخ : ٢٠٢٢/٧/٤                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل/ املدعى عليه (عباس حسن كاظم)
م/ تبليغ بواسطة النرش

بتأريـخ ٢٠٢٢/٥/١١ اقامت زوجتـك املدعية (نور الهدى عيل 
عبد عـيل) دعوى تطلب الحكم فيهـا بالتفريق القضائي لعدم 
االنفـاق لذا اقتىض تبليغـك نرشاً يف صحيفتـني محليتني وعند 
عدم حضورك او إرسـال من ينوب عنك قانونا سوف تستكمل 

املحكمة إجراءاتها بحقك غيابيا.
القايض
عباس معني كاظم

جمهورية العراق                                                                                 العدد: ٢٦ / ت / ٢٠٢١
مجلس القضاء األعىل                                                                          التأريخ : ٣ / ٧ / ٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية             
محكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية يف ذي قار     

     
اعالن

اىل/ املدعى عليه (املدير املفوض لرشكة ظالل االبراج للتجارة واملقاوالت العامة السيد صفاء عالء 
عبد الرزاق / اضافة لوظيفته)

أصدرت محكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية قرارها الغيابي بحقك بالعدد ٢٦/ت/٢٠٢١ 
يف ٢٠٢١/٦/٧ والقـايض بـ(الحكم بفسـخ العقديـن املرقمـني ٥٠٧٠ و ٥٠٧١ يف ٢٠٢٠/١١/٢ 
املربمني بينك وبني املدعي املدير العام للرشكة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / اضافة لوظيفته 
والخاصـني بتجهيز برينكات وروتر وقواعد برينـكات ملحطة كهرباء النارصية البخارية وإلزامك 
بتأديتـك للمدعـي مبلغـا مقداره عـرشة ماليني دينـار كتعويض عـن اخاللك بتنفيـذ التزاماتك 
املفروضـة بموجـب العقدين اعـاله وتحميلك الرسـوم واملصاريف ومبلغ خمسـمائة الف دينار 
اتعـاب محامـاة لوكيل املدعي اضافة لوظيفتـه ) وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك بواسـطة 
صحيفتني محليتني ولك حق االعرتاض واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية ووفق االصول.  
القايض                                   
     عادل خلف جاسم
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بغداد/الزوراء:
أفاد مصدر أمني، امس االثنني، بإنقاذ شخصني حاوال االنتحار برمي 
نفسـيهما داخل نهر دجلة، وانتشـال جثة شـاب من النهر نفسه يف 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «شـخصاً قام برمي نفسـه من أعىل جرس الجادرية 
إىل داخـل النهر بقصد االنتحـار، وتم إنقاذه من قبـل مفارز النجدة 

النهرية، وتسليمه وفق إجراءات أصولية».
وأضـاف أن «شـخصاً آخـر حـاول رمي نفسـه من أعـىل جرس ١٤ 
رمضان بقصد االنتحار، وتم إنقاذه من قبل دوريات نجدة االعظمية، 

وتسليمه إىل أحد املراكز كإجراء اصويل».
ولفـت إىل أن «مفارز النجدة النهرية، انتشـلت جثة شـاب غريق من 
داخـل نهر دجلة ضمـن منطقة جرس دياىل»، مبّينـاً أن «الجثة ليس 
عليها آثار شدة خارجية، واملعلومات تشري اىل ان الحادث حصل اثناء 

السباحة».

بغداد/الزوراء:
حـددت وزارة الصحـة، امـس االثنـني، أربعة 
أسـباب الرتفاع إصابات كورونا، فيما أشارت 
اىل وفـاة ٣ ماليـني طفل غري ملقـح يف مختلف 
دول العالم.وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الصحة سيف البدر يف كلمة له خالل ورشة عمل 
بعنوان « اجتماع املنارصة اإلعالمية .. االتصال 
من أجل التحصني «بمشـاركة عدد من وسائل 
اإلعـالم: إن «عـودة ارتفـاع معـدالت اإلصابة 
بكورونا وتغـريات املوقف الوبائي جاءت بفعل 
تهـاون املواطنـني بإجـراءات الوقايـة وعـدم 

التباعـد االجتماعي وضعف ارتـداء الكمامات 
فضـًال عن ضعف اإلقبـال عىل أخـذ اللقاحات 

للتطعيم ضد فريوس كورونا املستجد «.
وأضاف أن «اجتماع اليوم مع مديري املؤسسات 
اإلعالمية جاء لدعوتهم لدعم الوزارة ومواجهة 
املوجات الوبائية التي تعرتض البلد»، مؤكداً أن 
«لوسائل االعالم الدور الكبري يف توعية املجتمع 

وتقليل املخاطر».
من جانبه، أكد مدير التحصني يف وزارة الصحة 
فـراس املوسـوي: أن «اللقاحـات املعتمـدة يف 
العراق بحسـب الربوتوكوالت العالجية ملنظمة 

الكاملـة  الحمايـة  العامليـة تضمـن  الصحـة 
للمتلقـني من ١٢ مرضـاً فتَّـاكاً»، موضحاً أن 
«إحصائيـات التحصني الدوليـة   تؤرش وفاة ٣ 
ماليـني طفل غري ملقـح يف مختلف دول العالم 

سنوياً».
ولفت اىل أن «برنامج التحصني استمر بالكامل 
ولم يتوقـف خالل مجمل األزمـات والتحديات 
التـي واجهها العـراق يف السـنوات املتعاقبة»، 
مشـرياً اىل أن «العـراق أُعيـد اىل الئحـة الـدول 
الخاليـة من مريض شـلل االطفال والحصبة يف 

العام ٢٠١٥».

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة القوة الجوية، امس االثنني، العمل 
عىل إعادة تأهيـل ٢٤ طائرة نوع T٥٠ إعادتها 
إىل الخدمة خالل سـنتني، فيما أوضحت ميزات 

هذه الطائرات.
وقال قائد القوة الجوية، الفريق الركن شـهاب 
جاهد، يف ترصيح صحفي: إن « هناك ٢٤ طائرة 
من نـوع T٥٠ صناعة كوريـة وهي من الجيل 
الرابـع (بالص) أقرب اىل الجيـل الخامس الذي 
يصنع حالياً يف العالم «، مشـرياً اىل أن «الطائرة 

ذات تكنولوجيـا عاليـة الدقة تـم رشاؤها من 
كوريا الجنوبية منذ نحو ٩ سنوات».

واوضـح أن «أولويـة قيادة القـوة الجوية بعد 
تبني املسـؤولية كانت قد اعادت خدمات هذه 
الطائرة، خاصة انها ذات دقة عالية وحديثة»، 
مبيناً ان «القوة الجويـة تحتاج اىل وجود هذه 
الطائـرات لتقوم بمهـام تأمني حمايـة أجواء 

العراق».
وأشـار اىل أنـه «بتخطيـط ودعـم مـن القائد 
العام للقوات املسـلحة الكاظمي ووزير الدفاع 

ورئيس اركان الجيش، تّمت إعادة تأهيل هذه 
الطائـرة وبجهود حثيثة بفرتة قياسـية جداً»، 
الفتاً اىل أنها «دخلت الربنامج يف الشـهر الثاني 

من العام الحايل».
وأكـد «نجـاح الفصـل األول من الخطـة التي 
تضمنـت إعـادة ٣ طائـرات للخدمـة بصـورة 
كاملـة ومن املؤمل إعـادة ٨ طائـرات للخدمة 
خـالل العام الحايل، فضالً عن تأهيل ٨ طائرات 
أخرى يف العام املقبـل و٨ أخرى يف العام ٢٠٢٤ 

ليكون العدد الكيل ٢٤ طائرة».
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بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االثنني، 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت يف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سجلتا صباح 
امس ١٤٨٣٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، وهي نفس االسـعار 
التي سـجلت االحد.وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والرشاء اسـتقرت يف محال 
الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٧٥٠ دينارا لكل 
١٠٠ دوالر، بينما بلغت أسـعار الـرشاء ١٤٧٧٥٠ دينارا.أما يف اربيل عاصمة 
اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسـعار الدوالر انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 

١٤٨٢٧٥ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٨١٥٠ دينارا.

بغداد/ الزوراء:
رأى املحلـل السـيايس، مؤيـد العـيل، ان مطالبـة الكاظمي بترشيـع املوازنة 
تفتح باباً جديدا للفسـاد يف ظل ارتفاع أسعار النفط وتحديد سعر الربميل يف 
املوازنة بأهل مما هو مطروح يف السـوق العاملـي، الفتا اىل ان هناك محاوالت 
لالسـتحواذ عـىل املبالغ الكبـرية املتحققة من فائض سـعر الربميـل الفعيل 

واملحدد يف املوازنة.
وقـال العـيل يف ترصيح صحفـي: ان ”التخبط وعدم وجـود تخطيط من قبل 
حكومة الكاظمي يجعل هناك الكثري من الضبابية والتخبط يف اتخاذ القرارات، 
خصوصا ان الربملان قد اقر قانون االمن الغذائي بمبالغ كبرية تغني البالد عن 
املوازنـة، واليوم نالحظ الكاظمي قد طالـب الربملان باملوازنة وهذا االمر عليه 
الكثري من عالمات االسـتفهام“.وأضاف ان ”مطالبة الكاظمي باملوازنة يؤكد 
عدم وجود أي رؤية اقتصادية من قبل الحكومة إلدارة البلد يف الفرتة املاضية، 
وكذلـك فهي محاولة الن تكون املوازنة بوابة لفتح أبواب جديدة للفسـاد من 
خالل اسـتفادة جهـات واطراف معينة من مبالـغ املوازنة“.وأوضح العيل ان 
”االمن الغذائي فيه الكثري من شـبهات الفساد، واليوم فأن املطالبة باملوازنة 
التي تحتاج اىل أموال كبرية فهي محاوالت لالستحواذ عىل الفروقات يف أسعار 
النفط خصوصا يف ظل االرتفاع الحاصل باألسـعار، بعد ان حدد سعر الربميل 

يف املوازنة بأقل مما هو فعيل يف السوق العاملي“.

بغداد/ الزوراء:
بلغـت اجمايل مبيعات البنـك املركزي العراقي خالل مـزاد العملة، امس 

االثنني، اكثر من ٢٦٥ مليون دوالر امريكي.
وذكـر مصدر أن البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، ٢٦٥ مليونا و٥٥٧ الفا و٨٢٤ دوالرا غطاها البنك بسعر رصف 

اساس بلغ ١٤٦٠ دينارا لكل دوالر.
واضـاف ان معظم هذه املبيعات ذهبت لتعزيـز االرصدة يف الخارج عىل 
شـكل حواالت واعتمادات حيث بلغت ٢٢٦ مليونـا و٨٥٧ و ٨٢٤ دوالرا، 
فيما ذهبت البقية عىل شكل مبيعات نقدية التي بلغت ٣٨ مليونا و٧٠٠ 

الفا دوالرا.
وأشـار املصـدر إىل ان ٣٤ مرصفا قـام بتلبية طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخـارج، و١٥ مرصفـا لتلبيـة الطلبات النقدية، إضافـة اىل ١٤٩ رشكة 

توسط.
وخالل شـهر حزيران املايض، بلغت مبيعات البنـك املركزي العراقي من 

مزاد العملة الصعبة للدوالر األمريكي أكثر من ٥ مليارات دوالر .

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

بنسبة (٠٫٣٧٪).
لسـوق  التـداول  مـؤرشات  وجـاءت 
العـراق لـألوراق املاليـة ليـوم امـس 
كما يـيل: بلغ عـدد االسـهم املتداولة 
(٥٩٦٫٩٠٣٫٩٧٦) سـهما، بينما بلغت 
 (٥٨٢٫٤٨٣٫١٧٩) االسـهم  قيمـة 

دينارا. 
يف   ٦٠  ISX االسـعار  واغلـق مـؤرش 
جلسـة امـس عـىل (٥٧٣٫٠٨) نقطة 
منخفضا بنسبة (٠٫٠٦٪) عن اغالقه 
يف الجلسـة السابقة البالغ (٥٧٣٫٤٦) 

نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (٤٥) رشكـة من 
اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 
بتعليمات االفصاح املايل (٣) رشكات.

مـن  املشـرتاة  االسـهم  عـدد  وبلـغ 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٦) ماليني سـهم بقيمـة بلغت (١٧) 

مليـون دينـار من خـالل تنفيذ (١٠) 
صفقات عىل اسهم رشكتني.

بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعة من 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٢١٠) ماليني سهم بقيمة بلغت (٨٨) 
مليون دينار من خالل تنفيذ (١٧٠٤) 

صفقة عىل اسهم سبع رشكات.
يذكر ان سـوق العراق لـألوراق املالية 
قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 

وااليـداع املركـزي منـذ عـام ٢٠٠٩، 
ويسـعى إلطالق نظـام التـداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس 
جلسات تداول اسـبوعيا من االحد اىل 
الخميـس، ومدرج فيـه ١٠٥ رشكات 
مسـاهمة عراقيـة تمثـل قطاعـات 
والصناعـة  واالتصـاالت  املصـارف 
املايل  والزراعة والتـأمني واالسـتثمار 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب «االجنبـي والعراقي» يف األسـواق 

املحلية، امس االثنني.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر 
يف العاصمة   بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال 
الواحد عيار ٢١ من الذهـب الخليجي والرتكي واألوربي بلغ 
٣٧٣ الف دينار، وسـعر رشاء ٣٦٩ الفاً، وهي نفس االسعار 

ليوم امس االحد.

وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيـار ٢١ من الذهب 
العراقي سـجل اسـتقرارا أيضـاً عند ٣٣٣ الـف دينار، وبلغ 

سعر الرشاء ٣٢٩ ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع 
مثقـال الذهب الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٠ الف دينار 
و ٣٨٠ ألفاً، فيما تراوح سـعر البيـع مثقال الذهب العراقي 
بني ٣٣٠ الفاً و ٣٤٠ الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من 

الذهب (خمسة غرامات).

 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجـارة البدء بإنتـاج الصمون 
ملنافسة السـوق املحلية. فسـما أعلنت إطالق 
الدفعة الرابعة ملستحقات الفالحني واملزارعني 

املسوقني ملحصول الحنطة 2022.
وذكر بيان للوزارة تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: 
ان ”مدير عام الرشكة العامة لتصنيع الحبوب، 
أثري داود سلمان، تفقد مجمع أفران الكاظمية 
لـإلرشاف ميدانيـا عـىل التشـغيل التجريبـي 

لخطوط االنتاج بعد اعادة تأهيلها“.
ونقـل البيان عن سـلمان قولـه: ان ”املالكات 
الفنية أكملت اعمال الصيانة والتأهيل لخطوط 
انتاج الصمون االوتوماتيكي واالسـتعداد للبدء 
بالتشـغيل الرسـمي“. مشـريا اىل انـه ”اطلع 
خـالل جولتـه التفقديـة عـىل نوعيـة االنتاج 
واالشـكال املتعـددة التي تنتجها بما يتناسـب 
وحاجة السـوق، فضال عن االسـتماع اىل رشح 
مفصل عن آلية عمل الخطوط اإلنتاجية للفرن 

والطاقة املتحققة وكميات اإلنتاج اليومي“.
وأبـدى ”توجيهاته بإمكانية اسـتغالل الطاقة 
اإلنتاجيـة العاليـة للفرن يف فتح منافذ أوسـع 
للبيع إضافـة اىل مفاتحـة الدوائـر الحكومية 
التـي يمكـن أن تسـتفيد مـن اإلنتـاج الجديد 
لغرض التعاقد معها وتجهيزها بالكميات التي 

تحتاجها من الصمون“.
ولفـت اىل ”اطالعه عىل مخـازن الطحني الذي 
يسـتخدم يف االنتـاج لالطمئنـان عـىل توفـر 
الرشوط الصحية يف عملية الخزن، وشـدد عىل 

رضورة االهتمام بنظافة العاملني واملكائن“.
وأكـد سـلمان ان ”اعمـال التأهيـل والصيانة 
لخطـوط االنتـاج يف املجمع تم بأيـادي كوادر 

الرشكة الهندسـية والفنية، حيـث تبلغ طاقة 
األفـران اإلنتاجية اكثر من (٧) آالف صمونة يف 
الساعة للخط الواحد وبإمكانها إنتاج عدة أنواع 
من الصمون والتي تعتـرب تحوالً نوعياً يف عمل 

األفران ومنافس قوي يف السوق املحلية“.
ونـوه اىل ان ”وزارة التجارة تعمل باتجاه إعادة 
تشغيل أفرانها الحكومية لرفد االسواق املحلية 

بالصمـون والخبـز العربـي واطـالق مرشوع 
الرغيـف املدعـوم بعد إجـراء أعمـال الصيانة 
والتأهيل للرشوع باإلنتاج يف افرانها الحكومية 
بمجمع الكاظميـة ضمن املرحلة األوىل لإلنتاج 
والتوسـع تدريجيـا مـع إقبـال املواطنني عىل 
الرشاء، حيث سـيتم البيع بأسـعار تنافسـية 
مخفضة مقارنة بأسـعار الصمون يف السـوق 

املحلية“.
مـن جانب اخـر، أعلنت وزارة التجـارة إطالق 
الدفعة الرابعة ملستحقات الفالحني واملزارعني 

املسوقني ملحصول الحنطة 2022.
وأشـار بيان للـوزارة تلقت ”الزوراء“ نسـخة 
منـه: ”اىل تخصيـص وزارة املاليـة مبلغ 500 
مليار دينار كدفعة جديدة للفالحني املسـوقني 

للموسم الحايل ويف جميع محافظات البالد“.
ونقـل البيـان عـن مديـر عـام الرشكـة العام 
لتجـارة الحبـوب، محمـد حنـون، قولـه: ان 
الرشكـة ”سـتقوم بتوزيع املبالغ عـىل املراكز 
التسـويقية مـن خـالل لجنة خاصة شـكلت 
لهذا الغرض لتسـليمها للفالحـني اعتمادا عىل 
اسـبقية نسـبة اسـتالم الكميات املسوقة ويف 
اطـار مبـدأ العدالـة يف التسـليم“. مؤكـدا ”أن 
املبالغ الجديدة ستسهم يف تصفري استحقاقات 
الفالحـني يف عـدة محافظـات أبرزهـا البرصة 
واملثنـى والنجف وهي املحافظات التي كان لها 

االولوية بالتسويق“.
وبنّي ان ”إجمايل كميات الحنطة املحلية املسوقة 
ملراكز تسـويق الرشكة تقرتب من املليوني طن 
و100 الف طن وهو رقم جيد قياسـا ملا يمر به 

العالم من ازمة حبوب حرجة جدا“.
مشـريا اىل ان ”املـالكات الحسـابية يف رشكـة 
الحبوب تواصل التنسـيق والتواصل مع إدارات 
الفـروع واملواقع لتسـديد املسـتحقات املالية 
وتسليمها للفالح بدون تأخري وفق التسلسالت 

املشمولة حسب الضوابط التسويقية“.
يذكـر ان وزارة املالية خصصت يف وقت سـابق 
من هذا العام مبلغ تريليون و280 مليار دينار 

ملستحقات الفالحني واملزارعني.

بغداد/ الزوراء:
أبرم املـرصف األهـيل العراقي وبرنامـج تمويل 
التجارة العربية اتفاقية تسهيالت غري ممولة، يف 
إطار جهوده الرامية إىل تعزيز صادرات وواردات 
السـوق  يف  والخدميـة  الصناعيـة  القطاعـات 

العراقي.
وبحسـب بيان للمرصف اطلعت عليه ”الزوراء“ 
”فقـد وقع االتفاقيـة عبد الرحمن بـن عبد الله 
الحميدي الرئيس التنفيـذي رئيس مجلس إدارة 
برنامج تمويل التجـارة العربية، وعضو مجلس 
اإلدارة / الرئيـس التنفيـذي للمـرصف األهـيل 

العراقي أيمن أبو دهيم.
وبموجب االتفاقيـة منح برنامج تمويل التجارة 
العربيـة للمرصف األهـيل العراقي خـط ائتمان 
السـتخدامه يف تمويل التجـارة العربية، وضمان 

صفقات تجارية مؤهلة.
ويوفر برنامج تمويل التجارة العربية التسهيالت 
االئتمانيـة املمولـة وغري املمولة مـن خالل إبرام 
املخاطـر مـع  اتفاقيـات مشـاركة يف تقاسـم 
املؤسسـات املالية الدوليـة، وذلك للمشـاركة يف 
مخاطـر سـداد الـوكاالت الوطنيـة اللتزاماتها، 
وأيضـاً من خـالل االصـدار املبـارش للضمانات 
أو تعهـدات السـداد غري القابلـة لإللغاء لضمان 
سـداد الوكاالت الوطنية اللتزاماتها الناشئة عن 
الدخـول يف عمليـات تجاريـة خاضعـة لألصول 

ولألعراف الدولية املوحدة.
األهـيل  للمـرصف  التنفيـذي  الرئيـس  وأعـرب 

العراقـي، أيمـن أبـو دهيـم، عـن اعتـزازه بهذا 
التعاون مع برنامج تمويل التجارة العربية والذي 
سـيدعم خطط املرصف األهيل العراقي يف تقديم 
أفضل الخدمات لعمالئه مـن الرشكات بمختلف 
قطاعاتها التجاريـة والصناعية، من خالل دعم 

تمويل صـادرات وواردات هـذه القطاعات وبما 
يسهم يف تنمية التجارة يف العراق.

ولفت أبو دهيم إىل اإلنجازات التي حققها املرصف 
يف السـوق العراقـي حيـث اسـتطاع أن يسـهم 
بفعاليـة يف منظومة االقتصاد العراقي ويرسـخ 

من مكانته املتميزة يف صلب القطاع املرصيف الذي 
يعد قاطـرة التنمية والدعامة الرئيسـية ملختلف 
القطاعـات الحيويـة، وذلـك من خـالل تقديمه 
للمنتجـات والخدمـات املرصفيـة ذات القيمـة 
املضافـة العالية لعمالئه مـن األفراد والرشكات، 
واستثماره يف بنيته التحتية، فشهد عىل مدار هذه 
السنوات تزايداً ملحوظاً يف عدد فروعه التي بلغت 
اليوم 19 فرعاً و112 جهاز رصاف آيل منترشة يف 

مختلف املحافظات العراقية.
تجـدر اإلشـارة إىل أن برنامـج تمويـل التجـارة 
العربيـة هـو مؤسسـة ماليـة عربية مشـرتكة 
تـم تأسيسـها يف عـام 1989 يف مدينـه أبوظبي 
االمـارات، ويهـدف الربنامـج إىل تنميـة التجارة 
العربيـة وتعزيـز القـدرة االنتاجية والتنافسـية 

للمصدر العربي.
ويعمل الربنامج عـىل توفري حزمة من الخدمات 
للتاجـر العربـي مـن شـأنها اإلسـهام يف تعزيز 
قدرته اإلنتاجية والتنافسـية يأتي يف طليعة تلك 
الخدمات توفري التمويل الالزم ألنشـطة التجارة 
العربيـة مـن خـالل وكاالتـه الوطنيـة املعتمدة 
تتضمـن  ميـرسة،  ورشوط  تنافسـية  بتكلفـة 
خدمـات الربنامج أدوات وآليات متنوعة تشـمل 
التمويـل من خـالل خطوط االئتمـان، والتمويل 
وفـق الرشيعـة اإلسـالمية، ومشـاركة املخاطر 
مـع مختلـف املؤسسـات املاليـة وخدمه خصم 
املستندات وخدمات الضمان، إضافة اىل عدد من 

التسهيالت االئتمانية غري املمولة األخرى. 
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رابطـة املصارف الخاصـة العراقية، امس االثنـني، ارتفاع حجم 
الودائـع يف القطاع املرصيف ألكثر من ٩٨ تريليون دينار حتى نهاية العام 

.٢٠٢١
وقـال املدير التنفيذي يف الرابطة، عيل طـارق، يف بيان ورد اىل «الزوراء»: 
إن «اجمايل املوجودات يف القطاع املرصيف ارتفعت بنسـبة ١٥٫٨٧٪ خالل 

العام ٢٠٢١، لتصبح ١٥٠٫٤ تريليون دينار».
وأضاف أن «الودائع يف القطاع املرصيف زادت بنسـبة ١٢٫٦٥٪ اذ أصبحت 
خـالل العام ٢٠٢١ اكثر من ٩٨٫١٢ تريليون دينـار، مقارنة بعام ٢٠٢٠ 
التـي كانـت ٨٧٫١٩ تريليـون دينـار»، موضحـا أن «اجمـايل االئتمـان 
«القروض» بلغت اكثر من ٥٣٫٥ تريليون دينار خالل العام ٢٠٢١ بعد ان 

كانت يف العام ٢٠٢٠ بقيمة ٥١٫١ تريليون دينار».
وأشـار إىل أن «رأسـمال املصارف بلغ ١٥٠٫٤ تريليون دينار خالل العام 
٢٠٢١، وذلـك بعـد زيـادة املصارف لرأسـمالها تماشـيا مـع التطور يف 
الخدمـات املرصفية»، الفتـا إىل أن «االئتمـان التعهدي بلـغ خالل العام 

٢٠٢١ اكثر من ٢٧٫٢ تريليون دينار».
ونـوه طارق إىل أن «زيادة املـؤرشات املرصفية تدل عىل ارتفاع الثقة بني 
املواطن والقطاع املرصيف، وذلك بسـبب اسـرتاتيجية البنك املركزي التي 

عملت عىل تطوير القطاع وزيادة الخدمات وتنويعها».

بغداد/ الزوراء:
اكد مسـؤول حكومي يف دياىل، امـس االثنني، ان منفذ منديل الحدودي لم 
يستعد عافيته التجارية حتى اآلن بسبب جائحة كورونا وأسباب متعددة 
اخرى.وقال مدير ناحية منديل وكالة، مازن الخزاعي، يف ترصيح صحفي: 
ان «منفذ منديل يستقبل يومياً من ١٠٠ اىل ١٥٠ شاحنة قادمة من إيران 
محملـة ببضائـع محدودة لكـن دون تحقيـق أي مـردودات اقتصادية 
ومعيشـية ألبناء الناحية سواء تشغيل االيدي العاملة او أي نشاط ونفع 
اقتصـادي آخر».وأوضـح الخزاعـي أن «املنفـذ يخضع لسـيطرة هيئة 
املنافـذ الحدودية وقوات من قيادة عمليـات دياىل ويعمل وفقاً للضوابط 
والسياقات املعتمدة يف املنافذ الحدودية، إال أن ناحية منديل ترتقب إنعاش 
املنفذ تجارياً بمشاريع وابواب تدعم اقتصاد الناحية وتعالج جانباً كبرياً 
من أزمة البطالة».وبسـبب جائحـة كورونا أغلقت الحكومـة العراقية 
منفذ منديل يف عام ٢٠٢٠ ألشـهر معـدودة وأعادت فتحه تدريجياً بإدارة 
قـوات خاصة من بغداد.وشـهد املنفذ رصاعات بني قـوى متنفذة خالل 
العـام املايض إال ان الحكومة اتخذت إجراءات صارمة حدت من الخروق 
والتجـاوزات القانونية يف محيـط املنفذ.وتضم محافظـة دياىل منفذين 
حدوديـني للتبادل التجـاري مع ايـران، االول يف املنذرية رشقي خانقني، 

والثاني رشقي ناحية منديل ٩٥ كم رشق بعقوبة.
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بغداد/ الزوراء:
أكـد الباحـث بالشـأن االقتصادي، نبيـل جبار العـيل، امـس االثنني، ان 
االتفاقيـة الصينية ال ترتبـط من قريب او بعيد بمـرشوع طريق الحرير 
او مـرشوع ميناء الفـاو، مبينـا ان االتفاقية الصينية هـو عقد مقاولة 
باآلجل يدفع العراق ٢٠٪ عىل شـكل دفعات نفطية وتقرض املؤسسـات 
الصينيـة العراق بنسـبة ٨٠٪� وتنفذ رشكاتها مشـاريع داخـل العراق 
دون منافسـة .وقال العيل يف ترصيح صحفـي: إن ”ميناء الفاو مرشوع 
للنقل البحري بكلفة ٣ مليار دوالر تقريبا وهو ميناء تجاري ال يمكنه ان 
يحقـق ايرادات تزيد عن مليار دوالر سـنويا وهي تعادل ما يقارب ١.٥٪ 
من ايرادات العراق النفطية يف العمل يف ظروف نجاحه القصوى“.وأضاف 
أن ”مبـادرة الحـزام والطريق الصينـي او ما تعرف بطريـق الحرير هو 
مرشوع استثماري صيني دويل واسع لتنفيذ استثمارات صينية يف مجال 
النقـل الدويل لتحقيق اهداف صينية تتعلق بالوصول الرسيع واالقل كلفة 
للبضائـع املصنعة يف الصني اىل مختلف ارجاء العالم“.وأشـار العيل إىل أن 
”العراق يمكن ان يصنـف كدولة تقع ضمن النفوذ االمريكي الربيطاني، 
والصـني تحـاول االقرتاب بحـذر من العـراق وال يمكن للصـني االعتماد 
عـىل خط دويل تحت سـيطرة امريكية رصفة كما هـو الحال يف العراق“.
ولفـت إىل أن ”الطريق الحريـر يمكن ان يخلق مصالح تجارية متعددة يف 
العراق، فضال عن مجال النقل والرتانزيت والشحن فيمكن ان يعزز فرص 
الصناعـة والخزن والتجارة الحرة واملناطـق الصناعية الحرة رشيطة ان 

تتوفر االرادة السياسية ورؤية واضحة وسياسات“. 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت الصادرات العـراق النفطيـة إىل ٣٫٣٧٣ ماليني برميـل يف اليوم يف 
حزيران وبنسـبة بلغت اكثر من ٢٪ مقابل ٣٫٣٠٠ ماليني برميل يف اليوم يف 
أيار.ووفقا لبيانات وزارة النفط التي اطلعت عليها «الزوراء» فإن صادرات 
النفط العراقية، باسـتثناء التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفعت بنسبة 

٢٫٢١٪ عىل أساس شهري يف حزيران، وسط زيادة حصة أوبك +.
وبلغـت الصـادرات من املوانـئ النفطيـة الجنوبيـة ٣٫٢٦٦ ماليني برميل 
يوميا يف حزيران، بارتفاع ٢٫٣٨٪ عن الشهر السابق.وبلغت صادرات خام 
كركـوك عرب ميناء جيهان الرتكي بمعـدل ٩٧ ألف برميل يوميا وهو نفس 
الكميات التصديرية للشـهر السابق.وارتفعت حصة العراق من أوبك + إىل 
٤٫٦٥١ ماليـني برميـل يف اليـوم يف اب من ٤٫٥٨٠ ماليـني برميل يف اليوم يف 

تموز، حيث واصلت املجموعة تخفيف قيود إنتاج النفط.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 وصف مدرب منتخب الناشـئني لكرة القدم، حسـن كمال، بطولة غرب اسيا التي اختتمت يف األردن مؤخراً 
بأنها «فاشلة بامتياز وافتقدت للعدالة»، فيما اعترب أنه املدرب «الوحيد» الذي منع تزوير أعمار الالعبني يف 
املنتخبات العراقية للفئات العمرية.وقال كمال ان «األردن البلد املنظم لبطولة غرب آسـيا للناشـئني استغل 
البطولة لصالحه، وحكام البطولة كانوا سـيئني، وهي من افشل البطوالت التي شهدتها النسخ السابقة».
وبـنّي ان «املنتخـب العراقـي واجه عقبات منها سـوء أرضية امللعب الرسـمي الذي احتضـن مباريات عىل 
مسـتوى عاٍل، وضعف االعداد رغم دخولنا بمعسـكر يف تركيا خضنا خالله مباراة واحدة فقط مع شـباب 

انطاليا وهي غري كافية، بل كّنا نحتاج ألكثر من مباراة قوية لكن لم تسنح الفرصة لنا».
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بغداد/ متابعة الزوراء
 حسـم مهاجم املنتخب الوطني 
العراقي لكرة القدم، مهند عيل، 
أمـره  ليعـود اىل صفـوف نادي 

السيلية القطري.
وتم توقيع العقد وتقديم الالعب 
”ميمي“ رسمياً لوسائل اإلعالم 
مـن قبـل إدارة النـادي لتمثيل 

فريـق النادي الكروي للموسـم 
املقبل.

وكان نـادي الدحيـل القطـري 
أعار الالعـب مهند عـيل لفريق 
نادي أريس سـالونيكا اليوناني 
لكنـه أصيـب ولـم يتمكـن من 
مواصلـة املشـوار حتـى نهاية 

املوسم السابق.

بغداد/ حسني عمار
اكدت الهيئة االدارية لنادي الزوراء الريايض تمسكها 
بخدمات الالعب عباس قاسم لتمثيل كرة النوارس يف 

منافسات املوسم املقبل.
وقـال عضـو االدارة والناطق االعالمي باسـم النادي 
عبد الرحمن رشـيد إن“ الجهازين االداري والتدريبي 
يؤكدان تمسـكهما بالالعب وذلـك لقيمته الفنية وما 

قدمه للفريق يف املواسم املاضية“. 
واضاف رشـيد ان“ ادارة نادي الزوراء تسـتغرب من 
إعالن الالعب الرحيل عن صفوف الفريق عرب صفحته 
الرسمية، من دون العودة للفريق، الذي ُيقيم جهوده 
الكبرية واملميزة مع النـوارس علماً ان الالعب عباس 
قاسم ينتهي عقده مع الفريق نهاية موسم القادم“.

@‚á‘Ì@ã�‘€a@ÚÓ‹Óè€a@Üb„
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بغداد/ امري الداغستاني
 دعا وزير الشباب والرياضة، رئيس االتحاد 
العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، الوسط 
الريايض اىل عدم القلق من سحب ”خليجي 
25“ من العراق يف حال حدوث خروق امنية 

او اي تطورات اخرى يف البلد.
وقـال درجـال ”دعونـا نتفاءل فـال داعي 
للقلق السيما ان املوافقة الخليجية صدرت، 
كمـا ان الوضع االمنـي يف العراق جيد جدا 

وبتحسن مستمر ال يستدعي التخوف“.
واوضـح ان ”العراق اسـتضاف عدداً كبرياً 
من املنتخبات الخليجية والعربية واالجنبية 
وبطوالت مختلفة غـري كرة القدم، وكانت 
االنطباعات للوفود القادمـة للعراق جيدة 

ومضت عىل افضل ما يمكن“.
واشـار درجال اىل ان ”الدولة متعاونة جدا 
يف هـذا املوضـوع وسـتكون هنـاك لجان 
مشرتكة إلنجاح مهمة العراق باستضافته 

لبطولة خليجي 25 يف البرصة“.
وبشـأن الحاجة يف تنظيـم بطولة خليجي 
25 إىل ميزانيـة مالية أكرب مما تم رصدها، 
بـني درجـال ”بالتأكيـد اليوم نحـن ندعو 

حكومتنا الرشـيدة لرصد االمـوال الكافية 
ونحـن مطمئنـون ونطالـب بثقـة عالية 
السـيما بعـد حصولنـا عـىل قـرار نهائي 

الستضافة البطولة“.
وتابـع ”يف السـابق كنـا نـرتدد يف املطالبة 
بتخصيص املبالـغ للبطولة الننـا كنا غري 
متأكديـن من اقامتها يف البرصة لكن اليوم 
اصبـح املوضوع مختلفـاً وسـنقدم طلباً 
لحكومتنـا بغيـة تخصيـص امليزانية التي 

نراها كافية الستضافة البطولة“.
واردف بالقـول ان ”رئيـس الـوزراء ابدى 
اسـتعداد الحكومة لدعـم البطولة وتوفري 
املبالغ الكافية السـتضافتها عىل مستوى 
عال وبشـكل جيـد“، مؤكـدا ان ”البطولة 
املقبلة سـتكون اسـتثنائية وسنسعى ألن 

تكون افضل من كل البطوالت السابقة“.
تضاعـف  ”العمـل  ان  اىل  درجـال  ولفـت 
باملوافقـة  الخليجيـة السـتضافة البرصة 
للبطولة وتم وضع خطة متكاملة وتشكيل 
اللجان وسـتكون البـرصة جاهزة من كل 
الجوانب التنظيميـة واالدارية والفنية قبل 

انطالق البطولة باسابيع“.

بغداد/ ليث العتابي
أنهى باسـم قاسـم، املدير الفني لنادي 
النفـط الريايض، مهمتـه التدريبية مع 
الفريق بشـكل رسـمي، بعدما نجح يف 
قيادته إىل املركز الرابع بالدوري املمتاز.

وعقـد قاسـم جلسـة مع رئيـس نادي 

النفط، كاظم سـلطان، تم فيها حسـم 
جميـع امللفـات املتعلقة باملسـتحقات 
املالية، إىل جانـب تثمني دور املدرب بعد 
مـا حققه مـع الفريـق، بالوصـول إىل 

املربع الذهبي.
وقدمـت إدارة النـادي للمـدرب امللقـب 

بـ“الجنـرال“ كتاب شـكر، عقب نهاية 
مهمته مع الفريق، متمنية له النجاح يف 

محطاته التدريبية املقبلة.
وعـىل صعيد متصـل، علمنـا أن املدرب 
حسن أحمد بات قريبا من قيادة النفط، 
بعدما أنهى مشواره مع النجف باحتالل 

املركز السـابع يف الـدوري، إثـر التغلب 
عـىل الـزوراء (1-2) يف املبـاراة األخرية 

باملسابقة.
وسبق لحسن أحمد أن قاد النفط ألكثر 
من 4 مواسم متتالية، قبل أن يغادره يف 

املوسم قبل املايض صوب النجف.

بغداد / حسني عمار
 أكـد مدير املكتـب اإلعالمي لنادي الرشطـة الريايض، 
حسـني الخرسـان، أن إدارة النـادي قدمـت شـكوى 
رسـمية اىل االتحـاد العراقي املركزي لكـرة القدم وإىل 
وزارة الداخليـة وإىل القضـاء العراقـي عـىل شـخص 
رئيـس نـادي الديوانية املسـتقيل حسـني العنكويش؛ 

كونه املحرض الرئييس ألحداث مباراة الديوانية ضمن 
الجولة األخرية من دوري الكرة املمتاز .

وقـال الخرسـان إن ”مـا حصل مـن اعتـداء آثم عىل 
الالعبـني كان واضحـًا للعيان، معرباً عـن ثقة النادي 
بالقضـاء العراقـي يف التعامـل مع الشـكوى املقدمة 
وكل  والصـور  والفيديوهـات  بالوثائـق  واملدعومـة 

التفاصيل األخرى ”.
يذكـر أن مبـاراة الرشطة أمـام الديوانيـة التي جرت 
ضمن الجولـة األخرية من الـدوري العراقي املمتاز قد 
شهدت أحداث شغب عقب نهايتها والتي انتهت بتعادل 
الفريقني بهدف لكل منهما واسـفرت عن هبوط نادي 

الديوانية اىل مصاف دوري الدرجة األوىل.
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بغداد/ رحيم الدراجي
مـا حققه فريقا الكهربـاء والكرخ بكرِة 
القـدم لم يأِت من فـراٍغ ولم يكْن محَض 
مصادفـة، بل البـّد أن تكـون خلفُه عدة 
أسـباٍب ورجـال ظـل  وقـراءات خافيـة 
ومّكنـت  الطموحـات  هـذه  أظهـرت 
الفريقـني مـن تحقيق حلـم الوصوِل إىل 
اختتام البطولة الكروّية رغم كل الصعاِب 
واملعوقات وقلة املال التي تعاني منها تلك 
الفـرق عىل عكـس الفرق املنافسـة لهم 
يف بطولـِة كأس العـراق.. لذلـك يمكن أن 
نقرتب أو نلمس بعضـًا من هذه الخفايا 
من خالل اآلراء التي قّدمها الزمالء الكبار 

بذلك الخصوص.
لذلك كان لنا حديٌث بهذا االنجاِز والكمال 
الكـروّي بحـّده األدنى غري املسـبوق مع 

عدٍد من الزمالء.
محطتنـا االول كانت مـع الصحفي عيل 
ريـاح الـذي اكـد: ان فريقـي الكهربـاء 
والكـرخ تـركا عالمـة فارقة مـن خالل 
التأهـل ال نهائي كأس العراق بنسـخته 
الحالية وهي عالمة استثنائية مميزة لها 

اكثر من بعد ومعنى.
وقال: ان البعد االول يتجسد يف غياب فرق 
املربـع الذهبي البغدادية التقليدية واعني 
القوة الجوية والزوراء والرشطة والطلبة 
وحتـى الفـرق العريقة مـن املحافظات 
تختفي عن لقاء الختام، وهذا االمر فسح 
املجـال امـام فريقـني واعديـن بمدربني 
شابني هما لؤي صالح واحمد عبد الجبار 
الن يخوضا هـذه املبـاراة الختامية التي 
باعتقـادي سـتكون مميـزة ال فائـز وال 
خـارس فيهـا. مبينـا: ان مجـرد وصول 
الكهرباء والكـرخ اىل املباراة النهائية هو 
داللـة عميقة عىل املتغريات الجذرية التي 
حدثت عىل خارطة كرة القدم العراقية يف 

السنوات االخرية.
واوضـح رياح: مـا اتمناه تكـون املباراة 
خاليـة من اي تشـنج واعتقـد ان هنالك 
حالة من (االسـرتخاء) للفريقني بعد ان 
حققـا الهدف املقصود وهـو الوصول اىل 
املبـاراة النهائية، لهذا اعتقد ان الفريقني 
سيقدمان مباراة متميزة سترتك أثرا فنيا 
يضاهي االثـر املتحقق بوصول الفريقني 
ألول مرة وجها لوجـه يف املباراة النهائية 

والتي ستكون مباراة رائعة.  

ومن جهته، قال الصحفي اياد الصالحي: 
أمـر طبيعـي أن ُتحَسـم مباراتـي نصف 
نهائي كأس العراق لعام 2022 بتسـمية 
فريقـني يواصالن طريقهمـا نحو اللقب 
وفقاً ملنطق اللعبة ونظام التنافس فيها، 
لكـن مـا جـرى يف ملعبي الشـعب الدويل 
والنجـف الـدويل يتطلّـب وقفـة ُمنصفة 
لفريقـي الكـرخ والكهرباء اللذيـن كلّال 
جهود موسـم كامل بالوقوف عىل منّصة 
ختـام بطولة عريقـة يتطلّعـان ملعانقة 

الـكأس ألّول مـرّة يف تاريـٍخ مفصيل يوم 
التاسـع من تموز املُقبل، سـتذكرُه ُنسخ 
البطـوالت املتوالية، وتسـتلهم منه أروع 
دروس تحّديـات اللعبـة التي لم تكشـف 

أرسارها الكاملة بعد!
مبينـا: أحمـد عبدالجبـار ولـؤي صالح 
رسقا االنظار بتقدير عـاٍل وهما يقودان 
فريقيهمـا بثقة كبـرية اىل نهائي بطولة 
كأس بعد أن أحسنا التعامل فنّياً ونفسّياً 
تحت ضغـط جماهريي سـبقه تطلّعات 

إدارتيهما بالتواجد يف الختام، وهو أمر لم 
يكن سهالً خاصة بالنسبة لفريق الكرخ 
الـذي وقف نـّداً لحامل لقـب البطولة 16 
مرّة وحـارصه أحياناً يف ملعبه، ولم يرتك 
لـه فرصة تعويـض الخطأ الفـادح الذي 
ارتكبه العبه املوريتاني الحسن حويبيب 
واسـتعادة املبـاراة التـي ضاعـت تماماً 
بفعل تـّرسع العبي أيوب أوديشـو حيث 
وقف يف حرية من أمره إزاء تعّثر محاوالت 
النـوارس بإحداث التوازن وإدركوا انتهاء 

أمل تكرار مشـهد املنافسة عىل اللقب يف 
آخر احتفال لهم عام 2018!

مضيفـا: مـا أّداه العبـو الكهربـاء أمام 
يف  التفانـي  أن  حقيقـة  يؤّكـد  زاخـو 
املستطيل األخرض قيمة عظيمة ملن يروم 
الرتّبـع عىل قّمة البطولـة، فربغم الفارق 
الفنـي الواضـح بني الفريقـني، فقد قّدم 
املـدرب املثابر لـؤي صالح نفسـه بفخر 
بأنـه بمسـتوى الثقـة عنـد إدارة ناديه 
التـي وّفرت لـه مسـتلزمات نجاحه قدر 
املسـتطاع، ووجـدت فيه نمـوذج املدرب 
الشـاب القـادر عـىل اصطحـاب فريقه 
النتزاع اللقب بعد محاولة سابقة بقيادة 
املدرب عبـاس عطية أمام الـزوراء الذي 
قـاده حينه املدرب حكيم شـاكر للتتويج 

بلقب 2018.
منوها: يسـتحّق فريقا الكرخ والكهرباء 
منحهما الكأس الجديدة مناصفة ملا بذال 
من جهـود كبرية املوسـم الحـايل، وعّربا 
عن طموحـات جميـع الفـرق املتحرّكة 
يف مراكز وسـط الدوري املمتـاز، وكرسا 
قاعـدة احتـكار البطولـة باسـم أنديـة 
الزوراء والقوة الجوية والطلبة وسيلتحق 
أّحدهما بفريقي الجيش والصناعة حيث 
ناال رشف التواجد مع األبطال يف نسختي 

1982 و1983 عىل التوايل.
وكان للصحفي محمد ابراهيم رأي يف هذا 
املوضوع، حيث قـال: بتقديرنا ان نهائي 
بطولـة كأس العـراق بكـرة القـدم هذه 
املرة سـيكون مختلفا فقد خالف طرفاه 
الكهرباء والكرخ كل التوقعات ببلوغهما 
الحلم الذي يحق لهما املباهاة به، محققني 
ما عجزت عن تحقيقه أطراف متمرسة ، 
حشـدت ما حشـدت من إمكانات ، إن يف 
املسـتطيل االخـرض،  أم عـىل مقربة من 

حافته ، أم فوق املدرجات.
مبينا: إن بلوغ النهائـي وحده هو انجاز 
الفت للمدربني الشـابني احمد عبد الجبار 
يف طـرف الكـرخ ، ولؤي صـالح يف جانب 
الكهربـاء،  ولثلـة مـن الالعبني الشـباب 
الذين حولوا أحالم املسـتحمني بشـالالت 
الضوء اىل كوابيس تقض املضاجع، مثلما 
هو خاتمـة سـعيدة إلدارتـني صبورتني 
تشبثتا باألمل، فقطفتا الثمار، وعىل أمل 
ان يكـون الحصاد ثرا  السـبت املقبل ويف 

املستقبل .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العـدد الثالـث والثمانون من صحيفـة الريايض التي 
تصـدر عن االتحاد العراقـي للصحافة الرياضية رأى 
النـور اول امس االحـد، وتضمن العديـد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصـة برياضة كـرة القدم 
وبقيـة األلعاب األخـرى التي زينت بأقـالم صحفية 
مرموقـة، خالص االمنيـات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.
  ***************

عضو الهيئة العامة لالتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميل الدكتور غانم نجيب، احتفل 
بعيد ميـالده قبل أيام قليلـة، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
تغلب املنتخب الوطني لكرة اليد عىل نظريه األنغويل بنتيجة (28-32) يف أوىل مبارياته 
الودية ضمن معسكره التدريبي املقام حالياً يف العاصمة املرصية القاهرة.وتأتي هذه 
املباراة ضمن استعدادات املنتخب الوطني للمشاركة يف دورة التضامن اإلسالمي والتي 
املقبل. وحققت هذه  آب  األول من شهر  النصف  الرتكية يف  ستنطلق يف مدينة قونيا 
املواجهة الودية فوائد فنية متعددة لكتيبة أسود الرافدين، السيما أن منتخب أنغوال  
يعد من املنتخبات القوية عىل مستوى أفريقيا، وسبق له أن تأهل عدة مرات لبطولة 
العالم لكرة اليد، ويمتلك نخبة من الالعبني املحرتفني يف الدوريات األوربية.وعىل صعيد 
متصل، أوقعت قرعة مسابقة كرة اليد لدورة التضامن اإلسالمي التي جرت يف تركيا، 

املنتخب الوطني باملجموعة األوىل مع منتخبات السعودية واملغرب وقطر.

بغداد/ متابعة الزوراء
وصلت بعثة منتخب السلة 3×3 متوجهة 
إىل ماليزيا للمشاركة يف بطولة آسيا التي 
الحايل  الشهر  من  السادس  يف  ستنطلق 
ويسبقها  منه  العارش  حتى  وتستمر 
بالبطولة.وقال  الخاص  الفني  املؤتمر 
لكرة  املركزي  العراقي  االتحاد  رئيس 
السلَّة حسني العميدي إن» لجنة املدربني 
يف اتحاد اللعبة وقع اختيارهم عىل ستة 
كون  االحصائيات،  عىل  بناًء  العبني 
الالعبني مشاركني سابقاً يف بطوالت 3×3 
الالعبني  وقع عىل  االختيار  أن»  مبيناً   ،»

عيل  وحسان  مؤيد  وعيل  صالح  محمد 
مثلوا  َمْن  وهم  جاسم،  وكرار  داخل 
املنتخب يف جميع بطوالت 3×3». وأضاف 
جميع  أكمل  االتحاد  ان»  العميدي 
اإلجراءات وتّم التسجيل يف النظام الدويل 
باالتحاد الدويل وكل اإلجراءات سليمة». 

األولية  املجموعة  أن»  العميدي  وتابع 
سنواجه  حيث  وماليزيا،  اليابان  تضم 
يف املباراة األوىل منتخب ماليزيا، والثانية 
الفوز  حال  ويف  اليابان،  أمام  ستكون 
من  النهائية  للجولة  منتخبنا  سيتأهل 

البطولة «.
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لندن / متابعة الزوراء
من   ١٣ النسخة  فعاليات  تنطلق  عندما 
القدم  لكرة  أوروبا  أمم  كأس  بطولة 
للسيدات (يورو ٢٠٢٢)، سيكون جميع 
األبطال السابقني للبطولة من املشاركني 
تستضيفها  التي  النسخة  هذه  يف 
يوليو/تموز   ٣١ وحتى   ٦ من  إنجلرتا، 
 ، سابقة  نسخة   ١٢ مدار  الحايل.وعىل 
فرضت ٤ منتخبات، هيمنتها عىل اللقب 
رغم التطور الهائل يف مستوى كرة القدم 
األوروبية.ويستحوذ  بالقارة  النسائية 
القيايس  الرقم  عىل  األملاني  املنتخب 
مرات)   ٨) باللقب  الفوز  مرات  لعدد 
النرويجي،  لنظريه  مرتني  مقابل 
ولقب واحد للسويد وهولندا.والقائمة 
التالية توضح سجل املنتخبات الفائزة 

باللقب عىل مدار تاريخ البطولة: 
 ١٩٨٩) ألقاب   ٨ األملاني:  املنتخب 
و٢٠٠١  و١٩٩٧  و١٩٩٥  و١٩٩١ 

و٢٠٠٥ و٢٠٠٩ و٢٠١٣).
 ١٩٨٧) لقبان  النرويجي:  املنتخب 

و١٩٩٣).
املنتخب السويدي: لقب واحد (١٩٨٤).
املنتخب الهولندي: لقب واحد (٢٠١٧).

وتنطلق فعاليات النسخة ١٣، بمشاركة ١٦ منتخبا للمرة الثانية 
فقط يف تاريخ البطولة.

ومرت هذه البطولة بأكثر من مرحلة سواء عىل مستوى نظام 
البطولة أو عدد املشاركني فيها.

نسخ،   ٦ أول  يف  فقط  منتخبات   ٤ بمشاركة  البطولة  وبدأت 
املركز  لتحديد  مباراة  تشهدا  لم  والسادسة  األوىل  املرة  لكن 
الثالث، فيما كانت هذه املباراة حارضة يف النسخ من الثانية 
هذه  تكن  لم  التالية،  الستة  النسخ  مدار  الخامسة.وعىل  إىل 
املباراة الفاصلة عىل املركز الثالث، حارضة أيضا علما بأن عدد 
السابعة  النسخ  إىل ٨ يف كل من  ارتفع  البطولة  املشاركني يف 
التاليتني  النسختني  يف  منتخبا   ١٢ إىل  ثم  والتاسعة  والثامنة 
.٢٠١٧ املاضية  النسخة  من  بداية   ١٦ إىل  العدد  وصل  فيما 
وعىل مدار ال ١٢ نسخة املاضية، احتكرت ١٠ منتخبات فقط، 

املراكز األربعة األوىل يف البطولة.

جوهانسبورغ / متابعة الزوراء
قرر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم تأجيل بطولة كأس األمم 
اإلفريقية ٢٠٢٣ املقرر إقامتها يف كوت ديفوار حتى يناير 
رئيس  موتسيبي  باتريس  إفريقي  الجنوب  ٢٠٢٤.وأكد 
موسم  بسبب   ٢٠٢٤ شتاء  إىل  ستنقل  البطولة  أن  الكاف 
العودة  الكاف  األمطار الصيفية يف كوت ديفوار.كما أعلن 

إفريقيا  أبطال  دوري  نهائي  يف  واإلياب  الذهاب  نظام  إىل 
اإلفريقي.وعىل صعيد  االتحاد  القدم ومسابقة كأس  لكرة 
صيف  يف  السوبر  دوري  مسابقة  انطالق  الكاف  قرر  آخر 
إقامة  أيضاً  القارة.وتقرر  أندية  أفضل  بمشاركة   ٢٠٢٣
بركان  ونهضة  الوداد  بني  اإلفريقي  السوبر  كأس  مباراة 

املغربيني يف دار السالم يف تنزانيا آب / أغسطس املقبل.

                         

لندن / متابعة الزوراء
أعلن نادي أرسـنال اإلنكليزي ضّم الربازييل غابرييل جيسـوس إىل 
صفوفه بعقد طويل األمد.ونقل أرسـنال يف بيـان عن املدير الفني 
الربازيـيل يف الفريـق إيـدو قولـه: ”نحن سـعداء بتأميننـا انتقال 
غابرييل“ الذي سـريتدي الرقم 9، من دون التطّرق إىل أي تفاصيل 
حيـال قيمة الصفقة، فيما قّدرتهـا تقارير بريطانية بـ45 مليون 
جنيه اسرتليني (نحو 55 مليون دوالر).وكان جيسوس (25 عاماً) 
انتقل إىل مانشسرت سيتي من باملرياس يف العام 2017، وسّجل 95 
هدفاً يف 236 مباراة بمختلف املسابقات خالل سنواته الخمس مع 
النادي اإلنكليزي، كما حقق لقب الدوري ”بريمريليغ“ أربع مرات، 
كأس إنكلرتا يف مناسـبة وحيدة وكأس الرابطـة ثالث مرات.وُيعّد 
جيسوس أحد الالعبني األساسيني يف املنتخب الربازييل، حيث شارك 
يف 56 مباراة وسـجل 19 هدفاً منذ ظهوره الـدويل األول يف أيلول/

سـبتمرب 2016. وكان ضمن التشكيلة التي أحرزت كوبا أمريكا يف 
العام 2019، كما أحرز ذهبية يف دورة األلعاب األوملبية ريو 2016، 
قبـل أن يشـارك يف مونديـال روسـيا 2018.وقال مـدرب الفريق 
اإلسـباني ميكيل أرتيتا: ”أنا متحمس جـداً. لقد قام النادي بعمل 
هائل لضّم العب بهذه املكانة. أعرف غابرييل شخصياً جيداً، وكلنا 
نعرفـه جيداً خالل مسـريته يف الدوري اإلنكليـزي املمتاز ونجاحه 
هنـا. كان عىل رادارنا منذ فرتة طويلـة، وتمكنا من الحصول عىل 

العب أردناه جميعاً“.

مانشسرت / متابعة الزوراء:
أبدى ماركوس راشـفورد سـعادته باألجواء الجديدة يف مانشسـرت 
يونايتد، مؤكدا جاهزيته السـتعادة مسـتواه.وذكر راشفورد الذي 
كان حبيًسـا لدّكـة البدالء املوسـم املـايض أن املـدرب الجديد إريك 
تني هـاخ أضفى أجـواء مختلفـة وإيجابية داخـل النادي.وأضاف 
راشـفورد أنه مسـتعد لبداية جديدة مع الفريق بعـد حصوله عىل 
عطلـة طويلـة مؤكدا أنـه يتطلع للموسـم املقبل لتقديم مسـتوى 
أفضل وترك بصمته مع الفريق.وقال راشفورد إن عدم حصوله عىل 
راحـة كافية منذ عام 2019 أّثر عىل مسـتواه خالل املوسـم املايض 

بسبب توايل املشاركات مع مانشسرت يونايتد واملنتخب اإلنكليزي.

مانشسرت / متابعة الزوراء
اإلنكليزي  سيتي  مانشسرت  نادي  أعلن 
ضّم متوسط امليدان كالفني فيليبس بعقد 

ملدة ٦ سنوات قادًما من ليدز يونايتد.
البالغ  الدفاعي  الوسط  العب  وخاض 
ليدز عىل مدى  ٢٣٤ مباراة مع  ٢٦ عاماً 
و١٤  هدفاً   ١٤ مسجالً  أعوام،  ثمانية 
عىل  سيتي  حاسمة.ووافق  تمريرة 
جنيه  مليون   ٤٢ مقابل  الالعب  ضم 
جنيه  ماليني   ٣ زائد  دوالر)  مليون   ٥١)
مكافآت إضافية محتملة، بحسب تقارير 

صحافية.
وسيعّزز فيليبس تشكيلة املدرب اإلسباني 
بيب غوارديوال الذي أعلن انتقال مهاجمه 

أرسنال،  إىل  جيسوس  غابرييل  الربازييل 
انتقال  اقرتاب  إىل  تقارير  تشري  فيما 

مهاجمه رحيم سرتلينغ إىل تشيليس.
الفريق  أنه  سيتي  «أثبت  فيليبس:  وقال 
رائعة  تشكيلة  مع  الدوري،  يف  األفضل 
ومدرب من طراز بيب غوارديوال الذي ُيعّد 
العالم».وسيعّوض  يف  األفضل  حق  عن 
الربازييل  الوسط  العب  رحيل  فيليبس 
فرناندينيو، بعد مسرية ناجحة يف صفوف 
«أن  الوسط:  العب  األزرق.تابع  الفريق 
بيب  إمرة  تحت  اللعب  عىل  قادراً  تكون 
ضمن  الفني  جهازه  ومن  منه  والتعلم 
قمة  يف  يجعلك  الرائعة،  التشكيلة  هذه 
بمثابة  هو  سيتي  إىل  انتقايل  الحماس.. 
ثالث  هو  تحقق».وفيليبس  الذي  الحلم 
سيتي،  يضمه  الصيف  هذا  جديد  العب 
إرلينغ  الشاب  النرويجي  الهداف  بعد 
األملاني،  دورتموند  بوروسيا  من  هاالند 
وحارس أرمينيا بيليفيلد األملاني شتيفان 
يف  فيليبس  مورينو.وتدّرج  أورتيغا 
صفوف ليدز وكان أساسياً يف عودته إىل 
دوري األضواء قبل سنتني، كما فرض 
اإلنكليزي  املنتخب  تشكيلة  يف  نفسه 
أوروبا  كأس  نهائيات  يف  مثله  الذي 
العام املايض ووصل معه إىل املباراة 

النهائية، ويف تصفيات مونديال ٢٠٢٢.
اإلسباني  سيتي  يف  الكرة  مدير  وقال 
العب  «هو  بيغرييستاين:  تشيكي 
املحيل  الصعيدين  عىل  طويالً،  قّدرناه 
الفائقة ونوعيته  أثبت قدرته  والدويل، 

يف املواسم القليلة املاضية».
عن  سيتي  عّرب  هاالند،  ضّمه  وبعد 

عىل  السيطرة  بمتابعة  القوية  رغبته 
أربع  اللقب  أحرز  إذ  اإلنكليزية،  الكرة 
عن  فضالً  سنوات،  خمس  آخر  يف  مرات 

لقب  بإحراز  الجامحة  رغبته 
أوروبا  أبطال  دوري 

للمرة األوىل يف 
تاريخه.

ويمبلدون / متابعة الزوراء
عىل  الثانية  جابر،  أنس  التونسية  تواصل 
يف  العشبية  األرايض  عىل  التألق  العالم، 
الكربى،  البطوالت  ثالثة  ويمبلدون،  بطولة 
فوزها  عقب  النهائي  لربع  وصولها  بعد 
 ٣١ املصنفة  مريتنز،  إلييس  البلجيكية  عىل 

عاملياً.
األوىل  املجموعة  التونسية  الالعبة  وحسمت 
 ٧-٦ بواقع  ومثرية  ماراثونية  كانت  التي 
بنتيجة ٦-٤ خالل ساعة  والثانية   (١١-٩)

و٤٨ دقيقة.
املقبل،  الدور  يف  التونسية  النجمة  وتالقي 
الدور  التي بلغت  التشيكية ماري بوزكوفا، 
ربع النهائي للمرة األوىل يف البطوالت الكربى، 
وذلك بفوزها عىل الفرنسية كارولني غارسيا 

٧-٥ و٦-٢.
الرصبي  واصل  الرجال،  منافسات  ويف 
لقب  عن  الدفاع  حملة  ديوكوفيتش  نوفاك 
بعد  النهائي  ربع  إىل  بالتأهل  ويمبلدون، 

التغلب عىل الهولندي تيم فان ريتهوفن.
بثالث  الهولندي  عىل  الرصبي  وتفوق 
بواقع  واحدة  مجموعة  مقابل  مجموعات 
(٦-٢) و(٤-٦) و(٦-١) و(٦-٢)، يف غضون 

ساعتني و٣٧ دقيقة.
ساحقة،  إرساالت   ٧ ديوكوفيتش  وسدد 
وفاز   ٪٦٥ بنسبة  األول  إرساله  ووضع 
بالنقاط عليه بنسبة ٧٥٪ مقابل ٦٧٪ عىل 

اإلرسال الثاني.
كما صعد ديوكوفيتش عىل الشبكة ١٨ مرة 
فاز خاللها ب١٦ نقطة بنسبة ٨٩٪، وكرس 

إرسال خصمه ٦ مرات من ١٧ فرصة، كما 
خطأ   ١٩ وارتكب  قاضية  كرة   ٢٦ سدد 

مبارشا.
ويرضب ديوكوفيتش موعدا يف ربع النهائي 
مع اإليطايل يانيك سينر، الذي أطاح يف وقت 

سابق باإلسباني كارلوس ألكاراز.
ديوكوفيتش  حقق  «أوبتا»،  أرقام  وبحسب 

انتصاره رقم ٨٤ يف ويمبلدون، كثاني أكثر 
خلف  البطولة،  يف  باملباريات  فوزا  الالعبني 
فيدرر  روجر  السويرسي  القائمة  متصدر 

(١٠٥ انتصارات).
وقال ديوكوفيتش عقب الفوز: «ال أعلم إذا 
كان هناك حظر تجوال، ١١ مساء؟ هل هذا 

قائم؟ حسنا».

وأضاف: «أنا محظوظ، إنها ٢٠ دقيقة فقط 
لذلك أنا محظوظ. كانت لدي بعض التجارب 
السابقة للعب مباراة عىل مدار يومني تحت 
سنوات،  عدة  قبل  نادال  أمام  مغلق  سقف 
وال يكون األمر ممتعا أبدا إذا لم تتمكن من 

إنهاء املباراة يف نفس اليوم».
أتطلع  وأنا  املباراة،  بإنهاء  «سعيد  وتابع: 

للتحدي املقبل».
وعن فان ريتهوفن، علق: «كان العبا صعب 
األوىل  بمباراته  وفاز  جديد  وجه  إنه  املنال، 
هذه  يف  املحرتفني  الالعبني  لرابطة  التابعة 
بالده،  يف  أسابيع  قبل  فاز  كما  البطولة، 
الخمس،  املصنفني  من  العبني  عىل  وتغلب 

والعرش األوائل عىل العالم».
ربع  إىل  جوفني  ديفيد  البلجيكي  وتأهل 
بعد فوزه  للتنس،  نهائي بطولة ويمبلدون 
املاراثوني عىل األمريكي فرانسيس تيافوي.

وتفوق جوفني عىل تيافوي بعد ٥ مجموعات 
و(٦-٤)  و(٥-٧)  و(٥-٧)   (٧-٦)»
ساعات   ٤ استمرت  مباراة  يف  و(٧-٥)»، 

و٣٦ دقيقة.
وكرس  ساحقا،  إرساال   ١٨ جوفني  وسدد 
إرسال تيافوي ٦ مرات من أصل ١٦ فرصة 
قاضية  كرة   ٥٩ سدد  كما  علها،  تحصل 

وارتكب ٤٤ خطأ مبارشا.
يف  إنجازاته  أفضل  بالتايل  جوفني  وعادل 
ربع  إىل  ووصل  سبق  حيث  ويمبلدون، 

النهائي عام ٢٠١٩.
مواجهة  املقبل  الدور  يف  جوفني  وينتظر 
كامريون  البطولة  عىل  التاسع  املصنف 
األمريكي  عىل  بدوره  تغلب  الذي  نوري، 
تومي بول بثالث مجموعات دون رد «(٦-٤) 
و(٧-٥) و(٦-٤)»، يف غضون ساعتني و٢١ 
دقيقة.ونجح نوري بالتايل يف التأهل إىل ربع 
مسريته  يف  األوىل  للمرة  ويمبلدون  نهائي 
البطوالت  من  أي  يف  األول  وهو  االحرتافية، 

األربع الكربى.

لندن / متابعة الزوراء
فريق  سائق  ساينز،  كارلوس  اإلسباني  فاز 
ضمن  الكربى،  بريطانيا  جائزة  بسباق  فرياري، 

بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال-١.
كان ساينز حقق أرسع زمن يف التجربة الرسمية 
السباق،  يف  األول  االنطالق  مركز  عىل  وحصل 
الذي طغى عليه الحادث الضخم الذي تعرضه له 

الصيني جوانيو جو، سائق ألفا روميو.
راسل،  جورج  بسيارة  جو  سيارة  واصطدمت 
السباق وانقلبت  سائق فريق مرسيدس، يف بداية 
املضمار  من  وانزلقت  عقب،  عىل  رأسا  سيارته 

واصطدمت بالسياج الواقي.
ويف النهاية خرج السائق من املركز الطبي دون أي 
إصابات خطرية، ومع ذلك تم نقل أليكس ألبون، 
سائق ويليامز، للمستشفى بعدما تعرض لحادث 

كبري.
األخرية  املراحل  يف  األمان  سيارة  دخول  وساهم 
زميله  تجاوز  أن  بعد  ساينز،  فوز  يف  السباق  من 
 ١٠ آخر  يف  موناكو،  من  لوكلري،  تشارلز  بالفريق 

لفات.
خالل  من  إضافية  مساعدة  عىل  ساينز  وحصل 
برييز،  سريخيو  املكسيكي  بني  دار  الذي  الرصاع 
سائق  هاميلتون،  ولويس  بول،  ريد  سائق 

الذي  الثاني،  املركز  عىل  للحصول  مرسيدس، 
عىل  لوكلري  حصل  فيما  ملصلحته،  برييز  حسمه 
فريستابن،  ماكس  الهولندي  الرابع.وكان  املركز 
متصدر فئة ترتيب السائقني، قد خرج من دائرة 

التنافس بعدما ترضرت سيارته وأنهى السباق يف 
املركز السابع.

ويتصدر فريستابن ترتيب فئة السائقني بفارق ٣٤ 
نقطة أمام برييز، قبل السباق الذي يقام األسبوع 

املقبل يف النمسا.
اإلسباني كارلوس ساينز، سائق فرياري،  وأعرب 
الكربى،  بريطانيا  بجائزة  بتتويجه  سعادته  عن 
األوىل  الفئة  سيارات  لسباقات  العالم  بطولة  يف 

(فورموال ١)، للمرة األوىل يف مسريته.
الذي احتضنته  السباق  وقال ساينز بمجرد نهاية 
حلبة (سيلفرستون): «ال أعرف ماذا أقول، إنه أمر 
رائع، االنتصار األول يف سباقي الـ١٥٠ بالفورموال 
إنه  ١ مع فريق فرياري وعىل حلبة سيلفرستون. 

شعور مذهل».
خاص،  يوم  «إنه  عاما:  الـ٢٧  صاحب  وأضاف 
األمور لم تكن سهلة عىل اإلطالق. لكن يف النهاية، 
لقد كانت نهاية أسبوع خاصة جدا، إنه أمر مذهل. 
محظوظ  أنا  وإلسبانيا.  يل  عظيما  يوما  كان  لقد 

ألنني أتسابق ضمن فريق كبري مثل فرياري».
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يشعر الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم مانشسرت 
إدارة الشياطني الحمر  يونايتد، بالقلق من سلوك 

الصيفية. االنتقاالت  سوق  يف 
بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت  وارتبط 
األخرية،  اآلونة  يف  الالعبني  من  العديد  مع 
لم  لكنه  تيمرب،  أمثال فرينكي دي يونج وجورين 
يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.وبحسب 
رونالدو  فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة 

منتخب  نجم  أصيب 
باريس  وفريق  الربازيل 
الفرنيس  جريمان  سان 
نيمار  القدم  لكرة 
بالذعر، بعد أن اضطرت 
إىل  الخاصة  طائرته 
يف  اضطراريا  الهبوط 
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 

الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
الساعة  حوايل  بوافيستا  يف 
٢:٠٠ صباًحا (٥:٠٠ بتوقيت 
«مشكلة  لتجنب  غرينتش) 

انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، 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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برشلونة / متابعة الزوراء
بوعده  برشلونة  نادي  أوىف 
ليفاندوفسكي،  روبرت  مع 
مهاجم بايرن ميونيخ، ووكيله 
املريكاتو  خالل  زاهايف،  بيني 
الجاري.وأعلن  الصيفي 
الرحيل  يف  رغبته  ليفاندوفسكي 
مرة،  من  أكثر  ميونيخ  بايرن  عن 
وزعمت التقارير أن املهاجم البولندي 
لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.ووفقا 

زاهايف  فإن  ديبورتيفو»،  «موندو  لصحيفة 
أن برشلونة  املريكاتو،  بداية  أبلغ البورتا يف 
يستطيع التعاقد مع ليفاندوفسكي، إذا قدم 
٤٠ مليون يورو لبايرن ميونيخ.وأشارت إىل 
أن هذا الرقم كان أعىل من خطط برشلونة 
عرضا  البارسا  قدم  لكن  الصفقة،  لهذه 
لبايرن  بالفعل  يورو  مليون   ٤٠ بنحو 
لإلعالم  رسب  بايرن  أن  ميونيخ.وأوضحت 
ليفاندوفسكي  رحيل  عىل  يوافق  لن  أنه 
بأقل من ٦٠ مليونا، لكن هناك حديث داخل 

الغرف املغلقة للبافاري بأنهم لن يحتفظوا 
بالالعب البولندي عكس إرادته.

بشكل  ميونيخ  بايرن  مسئولو  يرى  كما 
مناسب  سعر  يورو  مليون   ٤٠ أن  داخيل 
وفقا لسن ليفاندوفسكي، وأن عقده ينتهي 
يف الصيف املقبل.وقالت «موندو ديبورتيفو» 
إن برشلونة يأمل يف حسم الصفقة قبل ١٢ 
يوليو/تموز، حتى ال يضطر ليفاندوفسكي 
للعودة إىل بايرن ميونيخ من أجل بدء فرتة 

اإلعداد.
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بريوت/متابعة الزوراء: 

تشهد دراسة اإلعالم يف مجمل تخّصصاتها 
إقباالً لدى اللبنانيني من الشـبان والبنات، 
وهي تشّكل واحدة من األحالم التي ترافق 

صاحبها منذ الصغر.
أحيانـاً يأتـي هـذا التوجـه عـىل أسـاس 
حـب ملهنـة املتاعب، ومـرات أخرى يكون 
رغبة بعالم الشـهرة الذي يتمنى الشـباب 

ولوجه.
وإضافـة إىل اإلعالم املكتـوب واإلعالنات، 
يشـّكل اإلعالم املرئـي بمختلف أقسـامه 
املعاهـد.  هـذه  طـالب  غالبيـة  وجهـة 
فبالنسـبة لهم الشاشة الصغرية تّرسع يف 

االنتشار وتؤّمن الشهرة.
يف لبنان العديد من معاهد اإلعالم املرموقة 
عىل مستوى العالم العربي. ولقد أسس يف 
الجامعة اللبنانية (الجامعة الحكومية األم 

يف البالد) معهد الصحافة يف عام ١٩٦٧.
ويف عـام ١٩٧٥ غـرّي اسـمه ليصبح كلية 
اإلعـالم والتوثيـق. أما رشوط االنتسـاب 
إىل هـذه الكليـة فيتطلب حيازة شـهادة 
الثانويـة العامـة اللبنانية أو مـا يعادلها. 
وكذلك النجـاح يف اختبار مبـاراة الدخول 
الخطيـة الـذي تجريهـا الكلية كل سـنة. 
تملـك  التـي  األخـرى  الجامعـات  ومـن 
اإلعـالم  مجـال  يف  للتخّصـص  أقسـاماً 
املختلفـة، الجامعـة األمريكيـة يف بريوت 
 LAU والجامعـة اللبنانية األمريكية AUB
وجامعـة سـيدة اللويـزة NDU وجامعة 
للعلـوم  األمريكيـة  والجامعـة  البلَمنـد 
والتكنولوجيـا AUST وغريهـا. وتختلـف 
تمنحهـا  التـي  والشـهادات  اإلجـازات 
هـذه املعاهـد لطالبها. إذ منهـا ما يتعلق 
والعالقـات  اإلعـالم  وعلـوم  بالصحافـة 
العامـة واإلعـالن واالتصـال التسـويقي 
وفنـون التواصـل وغريها، وتـرتاوح مدة 
الدراسـة الجامعية ما بني ٣ و٤ سـنوات، 

وفق منهج كل جامعة.
الدكتـور جورج صدقـة، العميد السـابق 
لكليـة اإلعالم يف الجامعـة اللبنانية، يؤكد 
يف لقاء مع «الرشق األوسط» أن «مستوى 
كليات اإلعالم بمجملها جيد ومتطور، وأن 
كلية اإلعالم بالجامعـة اللبنانية، بالذات، 
تطور مناهجها باسـتمرار كل سـنتني أو 

ثالث. ومنذ سنوات قليلة أدخل االختصاص 
الرقمي وعلم البيانات، وهذا األخري موجود 
فقـط فيها داخل لبنـان». ويتابع: «كذلك 
طورت الشهادات العليا لتشمل الصحافة 
التنموية والبيئية والصحية وغريها، حتى 
أن مختلـف الجامعات تملـك التكنولوجيا 
املطلوبة ليتسـنى للطالب القيام باألعمال 
التطبيقية... فاالسـتوديوهات والتقنيات 

الصوتية الالزمة وغريها، متوفرة».
ويضيـف صدقـة: «لدينـا هيئـة تعليمية 
تتألف مـن متخصصني مـن دول أجنبية، 
يـزودون املنهج التعليمـي يف كلية اإلعالم 
برؤيـة جديـدة عـىل الصعيـد النظـري». 
ويستدرك فيلفت إىل أن «املشكلة ال تتعلق 
بكليات ومعاهد اإلعـالم يف لبنان، بل بمن 
هم ُدخالء عىل هـذه املهنة، ذلك أن نصف 
العاملـني يف هـذا املجال اليوم، ليسـوا من 
خريجـي كليـات اإلعـالم، بل يأتـون من 
اختصاصات أخـرى. وأحياناً يكونون غري 
مؤهلني للمهنة، وال سـيما النساء اآلتيات 
مـن عالم الجمـال. هؤالء يفتقـدن مرات 
كثرية إىل التكوين املهني املطلوب، وهو ما 
ينعكس سلباً عىل أدائهن، وعىل أخالقيات 

املهنة».

يرى صدقة أنـه ال يكفي أن تتطور كليات 
اإلعـالم كي تتطـور املهنـة «إذ إن القطاع 
اإلعالمي بحد ذاته متعّثر. وجميع وسائل 
اإلعالم يف لبنان عاجـزة عن تأمني اكتفاء 
مـادي ذاتـي، كمـا هـي القاعـدة عاملياً. 
فالطلـب ال يـزال مسـتمراً عـىل خريجي 
كليات اإلعالم من قبل املحطات واإلذاعات 
والصحـف، لكن يف املقابـل ال يالقي هؤالء 
األجر املـادي املطلـوب، كي يعيشـوا عىل 

املستوى الالئق».
وحسـب العميـد السـابق فإن «املشـكلة 
الجديـدة التـي تواجههـا كليـة اإلعالم يف 
الجامعـة اللبنانيـة هي تراجع مسـتوى 
التعليـم... لـم يعـد هناك لغة سـليمة وال 
قلـم وكتابـة صحيحـة بسـبب تواضـع 
الرتكيز عىل دروس القواعد العربية، وعىل 
مـواد اآلداب العربية وغريهـا. إننا نالحظ 
ركاكـة يف أسـلوب الكتابـة عند هـؤالء». 
ويختتـم قائـًال: «املشـكلة بشـكل عام ال 
تتعلق بكليات اإلعالم أبـداً، يف الحد األدنى 
مـن التكويـن املهنـي املطلـوب. كمـا أن 
بنية اإلعالم اللبنانـي وواقع وزارة اإلعالم 
الوطنـي  ونقابـات الصحافـة واملجلـس 
اإلعالمي، إضافة إىل املؤسسـات اإلعالمية 

هـي التـي تعانـي مـن املشـاكل، وليـس 
العكس».

لدعم املناهج يف كليات اإلعالم، يستعان يف 
لبنـان حالياً بنجوم الشاشـة الصغرية، يف 
املسموع واملكتوب، لتزويد الطالب بخربات 
نابعـة مـن واقـع املهنـة. وتطـول الئحة 
نجوم اإلعالم الذين باتوا يشـكلون عنرصاً 
أساسـياً من الهيئـة التعليميـة. ومعظم 
هؤالء ُيتعاقد معهم للتعليم بالسـاعة، فال 
يدخلون رسمياً الئحة األساتذة األكاديميني 
املنتسبني إىل املالك. هؤالء يعطون حصصاً 
نظرية وأخـرى تطبيقيـة، ولكن من باب 
خربتهم العمليـة يف غالبيـة الوقت. وكما 
اإلعالميـة الدكتورة مي شـدياق، صاحبة 
الخـربة الغنية يف املرئي واملسـموع، كذلك 
هناك نيشـان ديرهاروتونيان الذي يتمتع 
بتاريخ طويل يف اإلعـالم املرئي واملكتوب. 
واألمر نفسـه يطبق عـىل مذيع األخبار يف 
«املؤسسـة اللبنانية لإلرسال» يزبك وهبي 
وزميلـه يف قناة «إم تي يف» سـابقاً جورج 

عيد وغريهم.
تشـري الدكتـورة ماريـا بـو زيد، رئيسـة 
قسـم اإلعالم يف جامعة سـيدة اللويزة، إىل 
أن قسـم اإلعـالم يف جامعتهـا «يغطـي ٣ 

برامـج أساسـية، بينها العلـوم البرصية 
(تلفزيـون وأفـالم) والصحافـة واإلعالم 
اإللكرتونـي، إضافة إىل اإلعـالن. وبالطبع 
لدينـا أقسـام أخـرى خاصة بالدراسـات 
العليـا». وعـن نسـبة اإلقبال األكـرب التي 
يشهدها اختصاص دون غريه تقول ماريا 
بـو زيد لـ«الرشق األوسـط» إن «النسـبة 
األكـرب مـن طالبنا اليوم تتجه نحو قسـم 
اإلعالن، فهو واسع وشامل وفرص العمل 
فيه متاحة بشـكل كبري يف لبنـان والعالم 
العربـي». وتضيـف أن «قسـم التلفزيون 
يأتي من بعده، ومن ثم الصحافة واإلعالم 
اإللكرتونـي. وعـادة مـا تقـوم الجامعة 
بإعـادة نظر دوريـة يف مناهج اإلعالم كي 
تواكـب كل جديـد يطـرأ عىل هـذا العالم، 
ومنذ نحو سـنتني وبفضل تجديد شـهده 
برنامج الصحافـة واإلعالم اإللكرتوني، يف 
ظل الفورة التي كان يحققها عىل األرض، 
ازداد اإلقبـال عليـه بشـكل أكـرب». إىل أن 
تقول إن «الـNDU تتمسك بتطبيق اعتماد 
دويل لربامـج اإلعـالن والعلـوم السـمعية 
والبرصية. فاألوىل جاٍر اإلرشاف عليها من 
قبـل املنظمة الدولية لإلعالن، بينما الثاني 
 .“cilect يجـري تحـت عنـوان «اعتمـاد
وبفضـل هذا التدقيق، كل ٥ سـنوات ُيعاد 

البحث يف طبيعة املناهج لتطويرها».
زافـني قيوميجيان من اإلعالميني أصحاب 
واملسـموع.  املرئـي  يف  الطويلـة  الخـربة 
وكان درس اإلعـالم يف الجامعـة اللبنانية 
األمريكية، وكانت مشـهورة يومها بقسم 
فن التواصل واملرسح. ويشـري زافني إىل أن 
هذه الجامعة: «كانت من األوائل يف إعطاء 
حصـص باختصاص التلفزيـون واإلذاعة 
واإلعـالم اإللكرتوني. أما شـهرتها األكرب 
فاكتسـبتها من قسـم الفنـون الجميلة. 
وزاد بريقها بعدما صارت ملتقى لجماعة 
السـمعي - البرصي، ومن بـني خريجيها 
رانيـا برغـوت وهند مجـذوب مـن أوائل 
مذيعـات الـ«إم بي يس». وبعدما شـعرت 
أن هنـاك منافسـة قوية عندهـا من قبل 
معاهـد وكليـات إعـالم أخرى، قـررت أن 
تثبـت وجودها أكثر فأكثر من خالل اتباع 

مناهج أهم».
حاليـاً تحول زافـني من طالب إىل أسـتاذ 

يف «الجامعـة اللبنانيـة األمريكية»، حيث 
يـدّرس مادة تاريـخ التلفزيـون وصناعة 
الربامج الحوارية. وخالل لقاء مع «الرشق 
األوسط» يقول: «سـعيد أنا اليوم بعودتي 
إىل جامعتي ولكن كأستاذ. عندما انتسبت 
إىل هـذه الجامعـة كطالـب دخلت قسـم 
الصحافة. ومـرة، عندما كنـا نقوم بأحد 
فروضنا عن نـرشة األخبار يف الصف، أّرس 
يل أستاذي عيل جابر، بأن الكامريا تحّبني، 
وأّن عيل أن أعمـل يف املجال املرئي. واليوم 
هـا أنا أمارس التعليـم، وهي مهنة رصت 
أحبها كثرياً. ففي فرتة عميل يف «تلفزيون 
لبنـان» كنت أتمنـى أن أدرس مادة تتعلق 
به، فكثريون ال يملكـون أدنى فكرة عنه. 
اليـوم أحقـق رغبتـي هـذه مـع طالبي 

ونتبادل معاً حوارات غنية ومفيدة».
مـن ناحيـة أخـرى، أسـباب االسـتعانة 
بأساتذة من خارج املالك أي غري متفرغني 
ومثبتني يف عملهم، تعود إىل أمور مختلفة. 
فاألمـر ال ينحرص بالشـهرة التـي تحيط 
بهؤالء، بـل بالخربة التـي يمتلكونها عىل 
األرض. وهنـا تقول ماريا بـو زيد: «نحن 
أيضـا لدينـا خرباتنـا األكاديميـة. إننا لم 
نهبـط عـىل هـذا املضمـار باملظلـةـ بـل 
بفعل وجود مـواد تطبيقية تواكب اإلعالم 
اليومي، نلجأ إىل نجوم اإلعالم. واألسـاتذة 
األكاديميـون يتمتعون بخـربات مختلفة، 
ومنهـم مـن يملـك خلفيـة غنيـة بفضل 
ممارسـته عملـه يف اإلعالنات والتسـويق 
وغريهـا. وأحيانـاً يلزمنا قـراءة ٥٠ كتاباً 
كـي ننتـج بحثـاً نعمـل عليـه. وتشـكل 
نسبة األسـاتذة األكاديميني النصف فيما 
اإلعالميـون هـم النصف اآلخر». وتشـدد 
ماريـا بو زيد عـىل أن التعـاون مع نجوم 
اإلعالم من شأنه «خلق توازن بني الدروس 
النظرية والتطبيقيـة... إنه يطبع الطالب 
ويدفعه إىل بذل الجهد والتعب للوصول إىل 
مكانة أسـتاذه النجم، فيكون النجم خري 
مثـال له. ألن هذا األخـري بذل مجهوداً كي 
يصـل إىل ما هو عليـه. ويف النهاية ال يشء 
يأتـي مـن العـدم والالمباالة. وهـذا األمر 
يسـتوعبه الطالب من خالل حواراتهم مع 

نجوم اإلعالم من أساتذتهم».
 (عن/صحيفة الرشق االوسط)

 القاهرة/متابعة الزوراء:

 وجـه رئيـس تحريـر جريـدة ”الـرشوق“ 

املرصية الخاصة عمادالدين حسـني -الذي 

واتسـاب  عـرب  حكوميـة  بيانـات  يتلقـى 

وينرشهـا بحذافريهـا دون أن يجـرؤ عـىل 

تغيري ولو كلمـة واحدة- اللـوم اىل صحفي 

عـىل رغبتـه يف العمـل يف صحيفتـني، وذلك 

بالتزامن مع بروز أزمة إعالمية واقتصادية 

محتدمة يف مرص. 

وفجر حسـني جـدال خـالل األيـام املاضية 

عندما الم أحد املحررين الشـباب عىل رغبته 

يف العمـل يف صحيفتني، وكتب مقاال بعنوان 

”هذا هـو حال بعـض الصحفيـني“؛ حيث 

جرى الرد عليه من قبل عدد كبري من زمالئه 

وتالميذه ومحبيه ومن وثقوا يف قلمه مبكرا 

عـىل مواقـع التواصـل االجتماعـي وبعض 

املواقـع اإللكرتونيـة، قائلني املشـكلة أكرب 

مـن ذلك وال يجـب اختزالهـا يف عمل املحرر 

يف صحيفتـني أو أكثر، فاألزمـة االقتصادية 

محتدمة.

وحاول حسـني الـرد عىل منتقديـه يف ثالثة 

مقـاالت ألن مـا كتبه حرك جانبـا من املياه 

الراكـدة يف بـالط صاحبـة الجاللـة، وفـق 

التوصيف الذي انترش يف مرص، واملقاالت عىل 

التوايل هـي ”إىل الصحفيني الذين هاجموني 

أجيبـوا عـن سـؤايل“، و“دفاعـا عـن حياة 

كريمـة للصحفيـني“، و“رسـالة من كاتب 

صحفي كبري“.

وتضمنت املقاالت الثالثة الكثري من التفسري 

والتوضيـح والتربير ملقصـده دون أن ينكر 

وجـود مشـكلة حقيقيـة يف الفضـاء العام 

السـيايس واملهنـي واالقتصـادي، وما كتبه 

ال يتضمـن تراجعا عن موقفـه األول، وهو 

محّق يف مسألة رفضه الحاسم لقيام املحرر 

بنرش الخرب نفسه يف جريدتني مختلفتني.

”الـرشوق“ مـع  تحريـر  رئيـس  وتعامـل 

املشـكلة وكأنـه جـاء مـن كوكـب آخر وال 

يعلم أن الخرب الواحد صار يوزع عىل جميع 

الصحـف واملواقـع يف آن واحـد مـن خـالل 

املصادر ذاتها التي ترفض الحديث خصيصا 

ألي صحيفة كبرية أو صغرية، إال نادرا، وأن 

كل الجهـات الرسـمية -بدءا من مؤسسـة 

الرئاسة ووصوال إىل قسم الرشطة يف ناحية 

بعيدة- ال تبيـح فكرة االنفراد بالخرب وربما 

تبغضها، وتكاد تكـون اختفت من قاموس 

الصحافة املرصية.

وتجاهل عمادالدين حسني أنه يتلقى الكثري 

مـن البيانـات واملعلومـات عىل الواتسـاب 

الخاص به مثل كل رؤسـاء تحرير الصحف 

املرصيـة، وال يجـرؤ أحدهـم عـىل التغيـري 

باإلضافـة أو الحـذف ولـو وجـد معلومات 

مغلوطة أو خطأ إمالئيا أو نحويا.

لذلـك فإنـكاره عـىل املحـرر الصغـري نرش 

الخـرب يف صحيفتني يف وقت واحد لتحسـني 

مصادر دخله موقـف غري واقعي، يجهضه 

مـا أشـار إليه هو نفسـه مـن أن هناك ما 

يشـبه الجمعية التي تضـم مجموعات من 

الصحفيـني الذين يقومـون بتغطية أخبار 

وزارة أو جهـة واحدة بالتعاون فيما بينهم 

ووضع الخرب لرياه جميع أعضاء املجموعة، 

ويف حالة غياب أحدهم يستطيع اللحاق بما 

فاته، وهو غالبا ليـس ذا قيمة مهنية لكن 

له قيمة إدارية بريوقراطية داخل الصحيفة 

أمام الجهات الرسمية.

وُيلقى اللوم الحقيقي عىل رؤسـاء التحرير 

الذيـن يقبلون نرش األخبـار جافة كما هي 

بال إضافة تثري الخرب باملعلومات والتحليل، 

ولـو فرض السـيد عماد عـىل كل املحررين 

الذيـن يعملون تحت رئاسـته تطوير الخرب 

وتحويلـه إىل قضيـة جذابـة وذات قيمة ملا 

وجـد محررا يجـرؤ عىل تكـرار املعالجة يف 

أكثر من مكان.

ومـن املفـرتض أن لـكل صحيفة سياسـة 

تحريريـة مختلفـة عـن األخـرى يف النرش 

واملعالجـة املهنيـة، لكـن ألن الـكل يف الهم 

سـواء بدت عملية تكرار نرش الخرب جريمة 

عندمـا يرتكبهـا محرر صغـري، وهي فعال 

جريمـة، غـري أن الجريمـة األكـرب يتحّمل 

جريرتها من يفرض النـرش بالطريقة التي 

يريدهـا املسـؤول الذي يملـك مفاتيح الحل 

والعقد، ومعه من يقبلون ذلك بال مناقشـة 

أو مراجعة.

وكانـت صحيفة ”الرشوق“ مدرسـة واعدة 

يف مهنة الصحافة وأصابها الرتّهل، شـأنها 

يف ذلك شـأن بقية الصحـف يف مرص، وفيها 

مـن املشـاكل املهنيـة واملاليـة مـا يصعب 

رصده، وهـو الجانب الـذي كان عىل رئيس 

تحريرهـا املسـاهمة يف حلـه، خاصـة أنـه 

عضو معني مـن قبل رئيـس الجمهورية يف 

مجلس الشـيوخ، الغرفة الثانية يف الربملان، 

وينظر إليه عىل أنه (حسني) مصدر الحكمة 

والرشـد والكفاءة ولن تغمض له عني حتى 

يتبنى موقفا واضحا من األسـباب التي أدت 

إىل جمود اإلعالم يف مرص.

البعـض مـن  السـياق استشـهد  ويف هـذا 

منتقدي عمادالدين حسـني بكتابته يف أكثر 

مـن مـكان وظهـوره عـىل عـدة فضائيات 

وسـفرياته املتكررة إىل الخارج ضمن وفود 

بعـض الجامعات املرصية، وهـذا حقه ألنه 

من الكفاءات ويملك من املهارات ما يسمح 

له بأن يكون واجهة مّرشفة ألي جهة.

وما جعل اللوم الذي وجهه إىل املحرر مرفوضا 

هـو أن ما كتبه لم يتنـاول األمراض املزمنة 

ملهنة الصحافة، واحتوت مقاالته تفسريات 

مقنعة وأخرى غـري مقنعة، وجاءت الثانية 

عندما شـعر بـأن الحملة قويـة، وهو الذي 

يطـرب عندمـا يصفـه البعـض بأنه صوت 

املعارضـة يف الحكومة وصـوت الحكومة يف 

املعارضة.

وكل مـن يعرفـون عمادالدين حسـني منذ 

الجاللـة  صاحبـة  بـالط  يف  عملـه  بدايـة 

وتنقالتـه يف العمل داخل مـرص وخارجها، 

يدركون أنه من الكتاب النارصيني املعتدلني 

ومـن األصـوات التـي ال تميـل إىل الخطاب 

”الحنجـوري“، وهو لفـظ دارج يف العامية 

املرصية ويـدل عـىل الغوغائية واسـتخدام 

الصوت العايل بال مضمون حقيقي.

وبالتايل عندمـا يتعرض ملشـكلة الصحافة 

أكثـر  يكـون  أن  يتمنـون  كثـريون  كان 

موضوعيـة ووضوحـا ممـا بـدا يف مقاالته 

األربعـة، وينترص بـال مواربـة للمهنة التي 

ينتمـي إليهـا ويدافع عـن مسـتقبلها، ألن 

الكثريين رأوا فيه صوتا للعقل، فإذا لم يكن 

مفيدا ألبنـاء جلدته ومهنته فلن يسـتطيع 

أن يصبـح مفيدا يف أي جهة يعمـل فيها أو 

يتعاون معها.

الدوحة/متابعة الزوراء:

بـث التلفزيون العربي، امس اإلثنني، لقـاًء خاصاً مع املفكر العربي الدكتور عزمي 

بشـارة، للبحـث يف عـدد من امللفـات والقضايا، عىل رأسـها انعكاسـات الحرب يف 

أوكرانيا عىل شكل النظام العاملي وطبيعة التحالفات فيه.

اللقـاء بث عىل الهواء مبـارشة ضمن حلقة من برنامج ”حديث خاص“، وقّدم فيه 

مدير املركز العربي لألبحاث ودراسـة السياسات قراءة يف أبرز املتغريات السياسية 

يف منطقة الرشق األوسط قبيل زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن.

كذلك شـمل اللقاء إضاءة عىل احتماالت التصعيـد يف املنطقة مع تكثيف الهجمات 

اإلرسائيلية ضد أهداف إيرانية يف اآلونة األخرية.

وتنـاول أيضاً املشـهد السـيايس يف تونـس ومصـري الديمقراطية التونسـية قبيل 

االستفتاء املزمع عىل مرشوع دستور جديد يف البالد.

بث اللقاء مبارشة عىل الهواء، امس اإلثنني، يف السـاعة السادسـة والنصف مسـاء 

بتوقيت غرينتش، والتاسعة والنصف بتوقيت القدس املحتلة.
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الـزوراء تواصلت مع الفنـان خالد 
جرب واجرت معه حوارا موسعا جاء 

فيه :
* اهال وسـهال بـك اخينـا وزميلنا 
خالد يف حوار موسـع عن مسـريتك 

سابقا والحقا .
وبالـزوراء  بكـم  ومرحبـا  -اهـال 

الحبيبة .
*يف حوارنـا اليوم نتابع اهم مراحل 
مسـريتك سـابقا واين انت اآلن، لذا 
نـود اوال ان تقـدم نفسـك لقرائنـا 

اليوم ؟
- شـكرا منـذ البدايـة كنت اشـعر 
بـأن الحيـاة مـا زالـت بخـري رغم 
طفولتي البسـيطة الفقـرية وكان 
الدافـع الغريب يدفعني اىل الرسـم 
او الشخطبة عىل ارضية الشارع يف 
منطقة الحي العسكري وطبعا كنت 
اقوم بالرسـم بمـواد جاهزة عبارة 
عن جزء مـن الطابوق اصفر اللون 
واللـون االبيض من الجـص وبقايا 
بطاريـات الراديـو انـذاك وهي عىل 
شـكل اقالم باللون االسـود ثم أبدأ 
بالعمل حيث ارسـم وابدع اشـكاال 
والسـيارات  كالحيوانـات  غريبـة 
الرسـم  والنـاس والطيارات ويمتد 
عىل هذا الشـارع لعـدة امتار يوميا 
وعنـد العرص يأتي الناس ملشـاهدة 
رسومي وكانوا فرحني بهذا الرسام 
الصغري االسمر، إذ كان اكثر سكان 
املنطقة من االخوان املسيح االرمن، 
كان تشـجيعهم يل ال يوصـف، وان 
اكثـر من كان يشـجعني يوميا هو 
الريـايض عمـو بابا فـكان جرياننا 
واىل اآلن ال انـىس كلمتـه التـي مـا 
زلت احتفظ بها ليومنا هذا (ارسـم 

حبيبـي خلـودي ).
واسـتمريت بالرسم يوميا بكل قوة 
وشـموخ متحديـا الجـو والجـوع 
والعواصـف .. ولكـن سـعادتي لم 
تسـتمر طويال حيث انه يف عز حبي 
للرسـم جـاء احدهـم وهـو يعتيل  
دراجـة هوايـة فصدمنـي بدراجته 
ورمانـي يف سـاقية للمياه االسـنة 
اىل  ونقـيل  لحمـيل  النـاس  وارسع 

العسـكري  الحبانيـة  مستشـفى 
وتمـت معالجتـي مـن رضوض يف 
يدي ورجـيل ويف وقت العرص زارني 
للمستشـفى  النـاس  مـن  الكثـري 
وهـم يحملـون الـورد والحلويـات 
وبعـض يضع تحـت الوسـادة ٥٠ 
فلسـا. أما عمو بابا فقد تألم كثريا 
ووضع تحـت وسـادتي ١٠٠ فلس 
او مايسـمى ريـال وكل هـذا وانـا 
عمري ثالث سـنوات وقـد اهتم بي 
كل سـكان املدينة وانـا كنت خائفا 
جـدا مـن والـدي العسـكري الـذي 
كان تحت امـرة الزعيم عبد الكريم 
قاسـم امر لواء العرشين يف جلوالء 
وعندمـا جـاء منعنـي من الرسـم 
عـىل ارضية الشـارع وقـام بتوفري 
سبورة وطباشـري يف البيت ومنعني 
من الخـروج اطالقا وهكذا خرست 
خرسنـي  وجمهـوري  جمهـوري 

فبقى الشارع بال فنان صغري .
*هـل تتذكـر بعض رسـومك وهل 

تاثرت بشخصية معينة ؟
-نعـم عنـد قيـام ثـورة ١٤ تمـوز 
الخالـدة بقيادة الزعيـم البطل عبد 
الكريـم قاسـم تأثـرت كثـريا بهذا 
البطل وكنت يوميا ارسـمه يف دفرت 
الرسـم كنت اتابع صوره من خالل 
الصحف واملجالت وتأثرت بالرسـام 
غـازي عبد الله النه اصدر كتابا عن 
الزعيم يحتوي عرشات الرسـومات 
وقد اسـتفدت كثريا منه، فضال عن 
طبـع القراءة الخلدونيـة وتوزيعها 
عىل الصف األول االبتدائي وحصلت 
عىل نسـخة وقمـت بالرسـم يوميا 
لهـذه القراءة النـادرة والتي كتبها 
ساطع الحرصي ابو خلدون وخطها 
املرحـوم هاشـم محمـد الخطـاط 
عميد الخط العربي والرسـوم كانت 

للرسـامة االملانية ترودي تيلمان .
*هل تتذكر اول لوحة رسمتها وأي 

سنة كانت ؟
-اول لوحة رسـمتها كانت  للزعيم 

 ١٩٦٢ عـام  قاسـم  الكريـم  عبـد 
وسلمتها لسيادته الكريمة مع دفرت 
رسـم يتضمن انجـازات ثـورة ١٤ 
تموز الخالدة وقد اعجب برسوماتي 
وشـجعني وقـال يل بصوتـه الرائع 
وقـد  الشـعب)،  فنـان  (سـتكون 
كرمنـي من جيبـه الخـاص دينارا 
واحدا وصورته الشـخصية التي ما 
زلـت اعتز بهـا كثـريا وموجودة يف 

ارشيفي الخاص.
*كيف ترى مواصفات الرسام ؟ 

-يجب عىل الرسام الفنان ان يكون 
مثقفـا وله خـربة كبرية يف دراسـة 
الفـن التشـكييل العاملـي واملدارس 
الفنية من املدرسـة الكالسيكية اىل 

املدرسة التعبريية واالنطباعية .
*وماذا عن عملـك كمدرس بمعهد 
الجميلـة وكيـف طـورت  الفنـون 

نفسك يف مجال الثقافة الفنية ؟
-عملـت مدرسـا يف معهـد الفنون 
الجميلة ملـدة عرش سـنوات كاملة 
ودرست كل الفنون الجميلة وتأثرت 

روبنـز  العاملـي  بالفنـان 
والفنـان رامربانـدت 

الفنـان  وكذلـك 
سـليم  جـواد 
قمـت  و
سـة  ا ر بد
ت  حـا لو

قني  ملسـترش ا
بني  دقيق  بشـكل 

الصحيـح  التمريـن 
والتخطيط واالنشـاء والنسـبة 

الذهبيـة وواقعيـة املواضيـع، وكل 
هذه االمور جعلتنـي افكر كثريا يف 

انجاز اللوحة الفنية. 
*كم معرضا اقمت ؟

- قمت بانجاز ثمانية معارض فنية 
بأساليب مختلفة .

*هل اقمت معارض خارج العراق؟
انحـاء  كل  يف  لوحاتـي  -توزعـت 
العالم وكنـت احاول ان اضع عليها 
يف  عنـي  بديـال  لتكـون  بصماتـي 

الخارج .
تبـوأت مناصـب معينـة يف  *هـل 

حياتك ؟
-الحمـد لله والشـكر لـم احتل اي 
منصب يف الدولة بل فضلت ان ابقى 
رسـاما فنانا بسـيطا احـب الناس 
والنـاس منحونـي اجمـل شـهادة 

وهي حبهم يل .
*هل حصلت عىل شهادات اخرى ؟

شـهادات  ثـالث  عـىل  -حصلـت 
دكتوراه من دول العالم بامتياز وقد 
أمضيـت ٣٦ عاما يف خدمة االطفال 

والرسم اليهم .

مـاذا  املسـرية  هـذه  كل  *وبعـد 
تقول؟

-لقد اصبح الفن التشكييل العراقي 
يف الحضيـض والسـبب يعرفـه كل 
الفنـان  وضـع  فيجـب  الفنانـني، 
املناسـب يف املكان املناسب وهذا لن 
يحدث أبدا بسـبب العالقات ومسح 

االكتاف .

*هل كان الرسم اول اهتماماتك ؟
صحفيـا  الفنيـة  حياتـي  -بـدأت 
ورسـاما ومصمما يف اكثر الصحف 
واملجـالت واول مجلـة كانت تنرش 
رسـوماتي ومقالتـي هـي مجلـة 

املتفرج، حيـث كان رئيس التحرير 
االسـتاذ مجيب حسـون وذلك عام 

١٩٦٦ لحني ايقافها . 
االذاعـة  عالـم  دخلـت  *كيـف 

والتلفزيون ؟
اىل  اذهـب  ان  قـررت   ٨٥ عـام   -
املوسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون 
املخـرج طـارق  املرحـوم  وقابلـت 
الحمدانـي لربنامـج جديـد لتعليم 
الرسـم واأللـوان والخـط العربـي 
الفنيـة لالطفـال وبعـد  والثقافـة 
اختبـارات كثـرية تم قبـويل وكانت 
الحلقـة االوىل يف عام ١٩٨٥ يف نفس 
يوم عيد الصحافة واستمر الربنامج 
ليومنـا هـذا رغـم ان البعض ممن 
يكرهـون الطفولة والحياة والعراق 
ولكـن  الربنامـج  ايقـاف  حاولـوا 
الربنامج استمر شامخا كبريا ومن 
اجلـه لقبت بفنـان الشـعب مثلما 
توقـع يل الزعيم البطـل عبد الكريم 
قاسـم.. لقد تكونت فكرة الربنامج 
عندما كنت اكتب يف بعض الصحف 
واملجالت كموضوعـات وتحقيقات 
صحفيـة فذهبت ذات مرة اىل مبنى 

االذاعة والتلفزيـون إلجراء مقابلة 
الراحـل طـارق  مثلمـا قلـت مـع 
الحمدانـي الـذي كانـت لديـه عدد 
من الربامج منهـا دنيا العلوم وهيا 
بنا نلعب وقرقـوز، وجميعها كانت 
برامـج موجهـة للطفـل وتعليمية 
فاقرتحـت عليـه ان نعمـل سـوية 
برنامجا لالطفال عبارة عن رسـوم 
وقصـص خاصـة للطفـل وحددنا 
احـدى  لتصويـر  موعـدا 
فجلبـت  الحلقـات،  
معـي العديـد من 
اضافة  االلـوان 
اىل مجموعة من 
وتـم  االطفـال 
تصويـر الحلقة 
املرسـم  من  االوىل 
 ١٩٨٥ عـام  الصغـري 
عـرض  اسـبوع  نفـس  ويف 
الربنامج تسـلمنا عرشات الرسائل 
للطفـل  خاصـة  رسـوما  تحمـل 
واستغرب لذلك رئيس القسم طارق 
الحمدانـي فقرر اسـتمرار تصوير 
وعرض الربنامـج، والحمدلله نجح 
يف كسب الجمهور والعائلة العراقية 

وتحديدا االطفال .
وهـل  للمسـتقبل  تنظـر  *كيـف 
ان للفنـان التشـكييل حـدا يتوقف 

عنده؟
-الرسـام والنحات هو فن انفرادي 
كلمـا يسـتمر يف تقديـم االبداعات 
والتميـز يـزداد خـربة وتتضاعـف 

موهبته.
*وهل انت قلق مـن ضياع االعمال 
التي انجزتها خالل مشـوارك الفني 
خاصة انك تملك اكثر من ٥٠٠  عمل 

ما بني رسم للطبيعة والطفل ؟
-اقـول ولالسـف الشـديد ان جيلنا 
ان  والدليـل  اليقدرالفـن،  اليـوم 
مرسـمي اآلن مغلق بسبب االهمال 
وعـدم اعطـاء الفرصـة ملحبي هذا 
النوع من الفن والسـبب االهم عدم 
االهتمـام من قبل املعنيني بالرسـم 
والتشـكيل، واذكر اننـي كنت املك 
مرسـما يف الكـرادة وكانـت تـرتدد 
عليها الوفود االجنبيىة التي تشرتي 
وتقتني جميع لوحاتي وفجأة وبعد 
سقوط النظام السابق غدت مخازن 
للعدد اليدوية واشياء اخرى وكان يف 
شارع ابي نواس اكثر من ١٧ قاعة 
ومرسما وكانت تباع اللوحات دون 

فائدة ولكننا كنا نرسـم ونعمل .
*حدثنا عن امنية تشغلك؟

-اتمنى ان تعود القاعات واملعارض 
للرسامني ليعرضوا لوحاتهم الفنية 

فيها.
*هـل حاولـت ان توثـق بعضا من 

مسريتك ؟
-نعـم كل السـنوات الطويلة قمت 
بتوثيقهـا بكتاب بعنوان (املر سـم 
وسنوات الحنظل) ولن ينرش إال بعد 

رحييل عن هذا العالم  .
*وهل تحتفظ بأعمالك ؟

-نعم احتفظ بأعمايل ويقدر عددها 
بــ ٥٠٠ لوحـة فنيـة يف مرسـمي 
الخـاص ولوحاتـي تشـكو الظمـأ 
واالهمـال وغبار الزمـن االغرب ولم 
اجد مـن ينقذها بل اقـول وبصوت 
عـاٍل اننـي سـأحرق لوحاتـي قبل 

مماتي .
*هل لك كلمة تود ان تقولها ؟

-كلمتـي االخرية لكل فنان مبدع ان 
يعتمد عىل نفسـه ويبحث عن عمل 
اخر بجانب الفـن لكي يحصل منه 
عىل رغيف الخبز والحرية والكرامة 
الن الفـن واإلبـداع طريـق اصبـح 
مغلقا بالكتل الكونكريتية القاسية 
واملسـري به سـيصل اىل نفق مظلم 
الن رشاء اللوحة واقتناءها مات من 
زمان هذا العرف حيث سابقا كانت 
لدينـا ١٦ قاعة عىل ابو نواس حيث 
املعارض والبيع والـرشاء والندوات 
الفنيـة، أما اآلن فال نجـد وال قاعة 
واحدة يف ابي نواس او شارع الرشيد 
بل اصبحت قاعات رسامي الكرادة 
مجـرد محـالت ومكاتـب ينعق بها 
غراب البـني بل تحولـت اىل مخازن 

للباعة  املتجولني .

خالد جرب هو فنان تشكييل وإعالمي عراقي ولد يف سنة 
الحبانية بمحافظة األنبار.. خريج معهد  ١٩٥٤ يف مدينة 
 ١٠ ملدة  املعهد  نفس  يف  مدرسا  عمل  بغداد،  يف  الجميلة  الفنون 
سنوات يف الدراسة املسائية.. وقد اشتهر بتقديمه برنامج املرسم 
والذي  املنرصم  القرن  ثمانينيات  يف  العراق  تلفزيون  يف  الصغري 

مازالت بعض العوائل العراقية تستذكره .
كان يحرص عىل تعليم االطفال عىل الرسم والتلوين وبطرق مشوقة 
وسهلة مما جعل حتى فئة الكبار من الجمهور والعوائل تتابعه 
استــــــــحسان  الربنامج  ونال  جمعة،  يوم  كل  صبيحة  يف 

العوائل كافة .
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تشهد كل العالقات الزوجية عدداً من 
التقلبـات بني الحـني واآلخر، ويواجه 
كل األزواج الكثري من املشـاكل بسبب 
والعائلـة، وتراكـم  الحيـاة  ضغـوط 
الهمـوم مع مـرور األيـام. إليك هذه 
النصائح التي تتيح لك تجديد شـعلة 
إىل  األمـور  وإعـادة  بينكمـا  الحـب 

نصابها بأرسع ما يمكن...
نادراً ما نجد أزواجاً لم يتشـاجروا أو 
يختلفوا أبداً يف حياتهم. فاالختالف أمر 
بديهي، ال بل صحي لتطور العالقة مع 
مرور األيام، رشط أال يتفاقم االختالف 
ويتحول إىل بغض وكراهية.. ولتفادي 
الشجارات واالختالفات قدر اإلمكان، 
يجدر بالزوجـني االبتعاد عن الروتني، 
والتفكري دوماً يف وسـائل جديدة لبّث 

الحياة يف عالقتهما...
تحليل العالقة وتقويتها

ال بـّد من تحليـل العالقـة التي تربط 
الـزوج بزوجتـه، ومحاولـة تقويتها 
قدر املستطاع. فالعالقة بني الزوجني 
يجـب أن تكـون قويـة جـداً بحيـث 
يتشـارك الزوجان كل التجـارب التي 
يعيشانها، ويتواصالن بشكل جيد مع 

بعضهما، ويفعالن كل يشء سوية، أو 
عىل األقل بالتنسيق مع بعضهما.

التخطيط ملشاريع رومنسية
إذا أحسست بوجود نقص يف العالقة، 

التخطيـط  يف  الـرشوع فـوراً  عليـك 
ملشاريع رومنسـية. حرضي لزوجك 
عشاء رومنسياً يف املنزل، أو اصطحبيه 
إىل شاطئ البحر أو إىل مكان رومنيس 

يحبه. كما يمكنكمـا البقاء يف املنزل، 
رشط أن تجلسـا معـاً ضمـن أجواء 
مريحة وتناقشان األمور بروح مرحة 

وعفوية.

عدم مناقشة املايض
ال تبـددي وقتك الثمني عىل مناقشـة 
أمـور حصلت يف املايض بحيث يحتمل 
أن تولّـد الشـجارات بينكمـا. ترصيف 
مثل العاشـقة الجديدة، وال تسمحي 
للمايض وذكرياته البشعة بالسيطرة 
عليـك. خصيص وقتـك إلنعاش فكرك 
وجسـمك، بحيث ينعكس هـذا األمر 

إيجاباً عىل عالقتك بزوجك.
التسوق معاً

أخرجـي إىل التسـوق بصحبة زوجك 
مثلمـا كنتما تفعالن أيـام الخطوبة. 
أمسـكي بيده طـوال الوقـت، ودلليه 
بـرشاء  فاجئيـه  املسـتطاع.  قـدر 
هديـة له، حتى لو كانـت هذه الهدية 
صغرية ورمزية. من شأن هذه األمور 

البسيطة أن تنعش العالقة بينكما.
استهالل العالقة الحميمة

ال تنتظـري حتـى يدعـوك زوجـك إىل 
العالقة الحميمة. يمكنك أخذ املبادرة 
بنفسـك واإليحاء له بطريقة مبارشة 
أو غـري مبـارشة عن رغبتـك. وإذا لم 
تفعـيل ذلـك قبـًال، إعلمـي أن زوجك 

سيكون مرسوراً جداً بجرأتك.

أفـكارك، معتقداتك وطموحات سـبب رئيـيس يف تكوين 
صداقاتـك... فغالًبـا مـا تختـار الشـخص الـذي يتمتع 
بالسـمات الشـخصية نفسـها. لكن هل خطر يف بالك أن 

تكون لديكما رائحة الجسد نفسها؟!
توّصلت دراسـة إىل أن لألشـخاص الـذي يمتعون برائحة 

جسد متشابهة حظوًظا أكرب يف أن يصبحوا أصدقاء.
وانطالًقـا مـن فكـرة أن األشـخاص يشـّمون بعضهـم 
البعـض يف لقائهم األّول ومـن الرابط الـذي يخلق بينهم 
يف هذا اللقاء، كانت الدراسـة عىل 20 زوًجا من األصدقاء 
ال تربطهـم أي عالقـة عاطفية ورسعان مـا نمت عالقة 

صداقة بينهم.
ومنًعا النتقال الروائح، وّفر معّدو الدراسـة للمشـاركني 
قميصـا قطنيـا الرتدائـه، وطلبـوا منهـم  تجنـب بعض 

األطعمة والنوم بعيدا عن رشيكهم وحيواناتهم األليفة.
وخضعت القمصان للتحليل يف أنف الكرتوني يسـتعمل يف 

تحليل الرتكيب الكيميائي وهنا كانت املفاجأة.
فروائـح كل زوج مـن األصدقاء كانت متشـابهة عموما 

أكثر من روائح أزواج من غري األصدقاء.
وللتحّقق أكثر من ارتباط حاّسـة الشّم باإلدراك البرشي، 
لجـأ الباحثـون إىل متطوّعـني، وطلبوا منهم شـّم رائحة 
صديقني وشـخص ثالث غريـب. وتمّكنـوا جميعهم من 

معرفة روائح أصدقائهم.
كذلك، اسـتعانوا بـ17 شـخًصا غري معروفني فوجدوا أن 
تشـابه الروائح ينبئ بفهم جيد بني الشـخصني يف 77% 
مـن الحـاالت، أو يـيش يف املقابـل بنقـص الكيميـاء بني 

الشخصني يف %68 من الحاالت.
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يتعرض معظمنـا لخطر مواجهة 
الـكالب الضالـة ويشـتد الخطـر 
خاصـة عندما يكونوا غري ودودين 
ُيصبـح  بـل وعدوانيـني وعندهـا 
وبالتـايل  متوقـع  غـري  سـلوكهم 
يعترب هذا تهديداً مبارشاَ وواضحاً 
لحيـاة اإلنسـان، لذلـك وجدنا أنه 
مـن الـرضوري أن نقـوم بتقديم 
بعض النصائح للتوعية عّما يجب 
أن نفعلـه ومـا يجـب أن نتجنبـه 

للتخلص من هذا املوقف الخطري.
1. ال تفزع 

ال تفـزع وال تشـعر باالرتباك ألنه 
مـن املعـروف أن الـكالب وغريها 
من الحيوانات املفرتسـة تستشعر 
خوف اإلنسـان، لـذا حـاول بقدر 
اإلمـكان أن تهدأ عندمـا يبدأ كلب 
عدوانـي بالنباح عليـك واحذر من 
الـرصاخ أو تلويح يديك أو الهروب 

(الجري) ألنك بذلك سُتحرك غريزة 
االفـرتاس عنـد الكلـب وتسـتفزه 

للهجوم عليك.
2. ابطئ من خطواتك

إذا كنـت تمـيش مرسعـا عندمـا 
رأيـت كلبـاً، فإنه مـن األفضل أن 
تبطئ مـن خطواتك وتقوم بتغيري 
اتجاه السـري ولكن مع االسـتمرار 
يف مراقبـة الكلب من خـالل زاوية 
عينـك، وعالوة عـىل ذلـك إذا كنت 
واقفاً دون حركة فإنه من األفضل 
وضـع يديـك مسـتقيمة بجانـب 
جسدك حتى يفقد الكلب اهتمامه 

بك ويسري بعيداً.
3. ال تنظر مبارشًة إىل الكلب

ُيسـبب النظـر املبـارش إىل الكلـب 
تحـول سـلوكه إىل العدوانية وذلك 
ألنه ُيفـرس هذه النظـرة عىل إنها 
يكـون  وبالتـايل  تحـٍد  أو  تهديـد 

مسـتعداً للهجـوم، وليـس معنى 
كالمنا هذا أنك ال تنظر إليه ُمطلقاً، 
بل عىل العكـس يجب عليك تحديد 
مكانـه ومعرفة جميـع تحركاته 
وترصفاتـه حتى تكون مسـتعداً، 
لكن يجب أن تعرف أن الكلب ُيفرس 
عـدم النظـر إليه عىل أنه شـيئ ال 
ُيمّثل له تهديـداً، فلذلك من املمكن 

أن يبتعد من تلقاء نفسه.
4. قم بتشتيت انتباهه

يف الواقـع  قـد يصبـح أي يشء يف 
متناول يديك يف تلـك اللحظة عوناً 
ومنقذاً لـك، حيث أنه مـن املمكن 
أن تعطيه شـيئاً ليمضغه وُيشتت 
انتباهـه عنك مثـل الحذاء الخاص 
بـك أو زجاجـة أو حتـى حقيبـة 
ظهـر وهـذا من شـأنه أن يرصف 
الكلب عنك ومن ثم ُتعطيك فرصة 

للهروب.

أرز بسمتي: كوب املاء
 كوبان السمنة

 ملعقة كبرية البصل
 1 حبة (مفروم(

الزنجبيل: ملعقـة صغرية (مفروم 
ناعم(

الجزر: 4 حبـات (مقطع مكعبات 
صغرية(

ملح: ملعقة صغرية

كبريتـان  ملعقتـان  الكزبـرة: 
(مفرومة(

املاء: كوبان
طريقة التحضري

. اسـلقي األرز باملـاء وامللـح حتى 
يغيل ثم خففـي النار وغطي القدر 
واتركيه عىل نار منخفضة جداً ملدة 
20 دقيقة حتى ينضج عىل البخار.

. يف قدر آخر سخني السمنة وقلبي 

البصـل حتـى يطـرى ثـم أضيفي 
الزنجبيل والجزر وقلبي جيداً حتى 

يتحمر البصل ويطرى الجزر.
. أضيفـي األرز املحرض عىل البخار 
وقلبـي واتركيـه عـىل النـار ملدة 5 

دقائق حتى تتمازج النكهات.
التقديـم  األرز يف طبـق  . اسـكبي 
وزينـي وجهـه بالكزبـرة وقدميه 

ساخناً. 
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الطماطم ال غنى عنها يف جميع الوجبات 

تقريبـا، فهـي ثمـرة غنيـة ليـس فقط 

مـن حيث النكهـة ولكن أيضـا من حيث 

الفوائد الصحية املحتملة. ومع ذلك، فإن 

الطماطم ليست للجميع، فهي واحدة من 

أكثر أنواع األطعمة املرتبطة بالحساسية 

الغذائية.

فقد تسـبب بعـض األعـراض الهضمية 

غري السارة لدى بعض األشخاص، لكنها 

أيضـا تعترب فاكهة ومـن األطعمة الغنية 

بمضادات األكسـدة واملليئـة بالعديد من 

الفيتامينات والعنارص الغذائية األساسية 

األخـرى، نذكر أربعة مـن الفوائد املذهلة 

للطماطم،.

 تحمي البرشة

 الطماطم مليئة بالكاروتينات، وهو نوع 

معني من مضادات األكسـدة التي تحمي 

برشتك من أرضار أشـعة الشـمس، وفق 

خبرية التغذية إيلينا بارافانتس.

 تحسن املزاج 

ال تعمل الطماطم عىل تعزيز نكهة وجبتك 

فحسـب، بل إنها قد تحسـن املزاج أيضا 

عىل املـدى الطويـل. فقد وجدت دراسـة 

 The أجريت عـام 2013 ونرشت يف مجلة

أن   Journal of Affective Disorders

املشـاركني الذين تناولوا الطماطم مرتني 

إىل ست مرات يف األسبوع كانوا أقل عرضة 

بنسـبة %46 لإلبالغ عن أعراض خفيفة 

أو شـديدة لالكتئاب مقارنًة بأولئك الذين 

تناولـوا الطماطم أقل من مـرة واحدة يف 

األسبوع.

تساعد عىل امتصاص العنارص الغذائية 

الطماطـم أحـد األطعمـة التـي تسـاعد 

جسـمك بالفعل عىل امتصاص العنارص 

الغذائيـة األخـرى بشـكل أفضـل، وفقا 

لبالنـكا غارسـيا أخصائيـة التغذيـة يف 

.Health Canal

عىل وجه التحديد، قد تساعدك الطماطم 

عىل امتصـاص الحديد، وهو معدن يلعب 

الهيموغلوبـني  صنـع  يف  رئيسـيا  دورا 

وامليوغلوبني، والربوتينات التي تساعد يف 

نقل األكسـجني إىل العضالت واألعضاء يف 

جميع أنحاء الجسم.

تساهم يف رسعة التئام الجروح 

وجـدت دراسـة أجريت عـام 2016 عىل 

مـرىض املستشـفيات ونـرشت يف املجلة 

تنـاول  عندمـا  أنـه  للجراحـة  الدوليـة 

ملليغـرام   1000 مكمـالت  األشـخاص 

مـن فيتامـني يس، فإنهم شـهدوا التئام 

الجروح الواسـعة واملعقدة بشكل أرسع 

وأفضل.

تظهر عند بعض األشخاص كدمات زرقاء يف الجسم بدون سبب وبسهولة، 
فما سبب ذلك؟ وما الحاالت الصحية التي يمكن أن تؤدي إىل ظهورها؟

تحـدث الكدمات، عندما يتم احتباس الدم تحت الجلد، وعادة ما يكون ذلك 
نتيجة رضر حدث يف األوعية الدموية الصغرية.

يمكن أن تؤدي رضبة أو صدمة ما أو أي يشء آخر إىل ارتفاع الضغط فجأة 
عـىل الجلد، مما ُيسـبب ظهور كدمة، وغالباً ما تشـفى الكدمات الصغرية 
خـالل أيـام قليلـة، ولكن قـد ُتسـبب الرضبة القويـة جداً إلحـاق الرضر 
بالعظام، مما يؤدي إىل حدوث نزيف عميق وكدمات تسـتغرق عدة أسابيع 

لكي تشفى.
يمكـن أن يالحظ بعض األشـخاص ظهور كدمات زرقاء يف الجسـم بدون 
سبب، أو بدون تذكر السبب الرئييس لها، وقد ال يعني ذلك إصابة الشخص 
بحالـة صحية معينة، ولكن يجب مراجعـة الطبيب يف حالة مالحظة تغري 

مفاجئ يف عدد الكدمات.
واألسـباب املحتملة لظهور كدمات زرقاء يف الجسـم بدون سـبب، هي أن 
بعـض األشـخاص يميلـون إىل اإلصابة بالكدمات بسـهولة مـع التقدم يف 
العمـر، ألن األوعيـة الدموية تصبح أضعـف، ويصبح الجلـد أرق، كما أنه 
يمكـن ظهـور كدمات يف الجسـم فجأة نتيجـة لوجود تاريـخ عائيل لهذه 

الحالة.
كما يمكن أن تؤدي العديد من الحاالت الصحية أو تغيريات أسـلوب الحياة 

إىل ظهور كدمات زرقاء يف الجسم بدون سبب، وقد تشمل ما ييل:
األدوية: يمكن أن ُتسبب األدوية املخففة للدم حدوث نزيف وظهور كدمات 
زرقاء يف الجسـم بدون سبب، وتشـمل بعض هذه األدوية األكثر شيوعاً ما 
يـيل: وارفارين. هيبارين. األسـربين. كما يمكن أن تـؤدي بعض العالجات 
إىل ضعـف األوعيـة الدمويـة أيضـاً، مثل العالجات العشـبية كاليانسـون 

والجينسنج وغريها، وكذلك بعض مضادات االكتئاب.
تعاطـي الكحول وأمراض الكبد: يعترب تعاطـي الكحول من عوامل الخطر 
الرئيسـية ألمراض الكبـد، ومع تقدم مرض الكبد يتوقـف الكبد عن إنتاج 
الربوتينات التي تسـاعد عىل تجلط الدم، ونتيجة لذلك يمكن ظهور كدمات 

زرقاء يف الجسم بدون سبب.
اضطرابـات النزيف: يمكن أن تؤدي العديد مـن الحاالت الوراثية إىل تجلط 
الـدم، ومن ضمن هذه االضطرابـات مرض الهيموفيليا، وعادة ما ُيسـبب 
اضطـراب النزيف الوراثـي كدمات بسـيطة، ولكن من املمكـن أن ُيصاب 

الشخص بنزيف زائد أو يعاني من نزيف مهدد للحياة.
نقـص الفيتامينات: يمكن أن تؤدي بعض الفيتامينات إىل شـفاء الجسـم 
وتجلـط الـدم، فيمكـن أن ُيسـبب نقص فيتامـني يس حالة ُتعرف باسـم 
اإلسـقربوط، كما يسـاعد فيتامني ك الجسـم عىل تكوين الجلطات لوقف 
النزيف، وغالباً ما يمكن ظهور كدمات زرقاء يف الجسـم بدون سـبب لدى 

البالغني بسبب نقص فيتامني ك.
التهـاب األوعية الدموية: ُيسـبب التهـاب األوعية الدمويـة ظهور كدمات 
زرقاء يف الجسم بدون سبب، وقد يعاني الشخص أيضاً من ضيق التنفس، 

وظهور قرح أو كتل عىل الجلد.
فرفريـة الشـيخوخة: حالـة الفرفرية ُتصيب عادة كبار السـن، وُتسـبب 
ظهـور كدمات يف الجسـم، وغالباً ما تؤثـر عىل الذراعـني واليدين، ويجب 
عىل األشـخاص الذين يعانون من هذه الحالة إدراك الكدمات فور حدوثها 

ومحاولة حماية الجلد من اإلصابة، وتقليل التعرض ألشعة الشمس.
الرسطـان: نادراً ما يكون ظهور الكدمات الزرقاء يف الجسـم بدون سـبب 
عالمة عىل اإلصابة بالرسطان، وقد ُتسبب بعض أنواع الرسطان، التي تؤثر 

عىل الدم ونخاع العظام ظهور الكدمات، مثل رسطان الدم.

رضورة استشارة الطبيب
يعتـرب ظهور كدمات زرقاء يف الجسـم بدون سـبب حالة طبيـة طارئة إذا 
كانت هناك كدمات كبرية تشري إىل أنه هناك نزيف مستمر تحت الجلد، كما 

يجب رضورة استشارة الطبيب يف الحاالت التالية:
- إذا كنـت تعاني من أعراض أخـرى، مثل الحمى، اصفرار الجلد، التغريات 

الجلدية أو انخفاض الطاقة.
- إذا كنت تتناول أدوية معينة ويالحظ ظهور كدمات بصورة متزايدة.

- إذا كنت مصابا بكدمات مؤملة بطيئة يف الشفاء.

تبدأ االسـتعدادات إلطاللة العروس 
قبـل شـهور مـن موعدهـا، ولعلك 
تبحثني عن خطوات بسيطة للعناية 
بشـعرك الكـرييل لتتألقـي يف يومك 

الكبري. 
تذكـري دائمـاً أّن عالجات الشـعر، 
ال  التجميليـة  أو  الطبيعيـة  سـواء 
يمكن أن ُتحقق املعجزات بني عشية 
وضحاهـا. لذا، ابدئي يف وقت مبكر، 
وُيفضل قبل شـهر إىل 3 أشـهر من 
تاريخ تحديد موعد زفافك. إذا بدأِت 
يف وقت مبكر، يمكن أن يكون عالج 
مشاكل شعرك والتخلص منها أمراً 

سهالً.
نصائح للعروس ذات الشعر الكرييل 

قبل الزفاف:
اختيار الشامبو املناسب 

يحتاج الشـعر الكرييل إىل الكثري من 
االهتمـام حّتى ُيحافظ عـىل ملعانه 
وحيويتـه، وُيعـد إختيـار شـامبو 
الشـعر املناسـب، الخطـوة األوىل يف 
أي روتـني للعناية بالشـعر الكرييل. 
ُينصح بإسـتخدام شـامبو خفيف 
خـاٍل مـن املـواد الكيميائيـة مثـل 
الكربيتات والسـيليكون والبارابني، 
وتجنـب غسـل الشـعر بالشـامبو 
كثرياً لكي ال يعطي نتائج عكسـية 
ويجرد الشـعر من زيوته الطبيعية 
التي تحميه. كما ُيفضل اسـتخدام 
بلسـم شـعر يعتمـد عـىل الربوتني 
الذي يعمل عىل إدارة الشـعر الكرييل 

ومنحه اللمعان الالزم.
تجنب استخدام املاء الساخن 

يعمـل املـاء السـاخن عـىل جفاف 
الشـعر، وبالتايل زيـادة التجعد، لذا 
ُينصح بغسـل الشـعر الكرييل بماء 

بارد، أو ماء معتدل الحرارة.
استخدام مشـط ذي أسنان واسعة 

ومتباعدة 
اسـتخدمي مشطاً واسـع األسنان 
عـىل شـعرك الكـرييل قبـل غسـله 
بالشـامبو. وبعـد غسـل شـعرك، 
تجنبي ترسيحه، واالسـتعاضة عن 
ذلـك بتمشـيط الشـعر باسـتخدام 

أطراف أصابعك.
استخدام السريوم 

يساعد السـريوم عىل حماية الشعر 
وُيسـاهم  التشـابك.  مـن  الكـرييل 
السريوم أو املصل يف تحسني الشعر 
الكـرييل، ويعمـل مـن خـالل إغالق 
بحيـث  البصيـالت،  يف  املسـامات 
ال ُيمكـن للهـواء الرطـب الدخـول 
والتسبب باملزيد من التجعد للشعر.

التخفيـف مـن اسـتخدام مجفـف 
الشعر 

تجّنـب اسـتخدام مجفف الشـعر، 
حيث إّن اإلفراط يف استعماله يؤدي 
إىل تجفيـف الزيـوت الطبيعية منه، 

األمر الذي يتسبب بتلفه وتكرسه.
قص أطراف الشعر بانتظام 

ُيعترب قص الشـعر يف فـرتات زمنية 
منتظمـة من أهم النصائـح املُتبعة 

للحفـاظ عىل مظهر صحّي وحيوّي 
للشعر الكرييل، حيث ينصح الخرباء 
برضورة قص الشـعر مـرًّة واحدًة 
عـىل األقـل يف الفـرتة املرتاوحة بني 
سـتة إىل ثمانيـة أسـابيع، وبالتايل 
املتقصفة،  األطـراف  التخلص مـن 

ومنع امتدادها إىل باقي الشعر.
الزيوت الطبيعية 

يفيـد اسـتخدام الزيـوت الطبيعية 
للشـعر عىل ترطيبه وتعزيز ملعانه. 
عـىل  السـاخنة  الزيـوت  تعمـل 
تغذية شـعرك الكرييل بشـكل كبري، 

وُتحسن ملمسه وتجعله أكثر روعة 
وجاذبية. كما أّنها ُتساعد يف إصالح 
الشعر، وحمايته من الرضر ويجعل 

التحكم به سهالً للغاية.
ُيمكنـك االسـتفادة مـن خصائص 
الزيوت الطبيعية لشعرك، من خالل 
تسـخني زيـت جـوز الهنـد أو زيت 
الزيتون أو زيـت اللوز ملّدة دقيقتني 
إىل أربـع دقائـق يف امليكرويف. ُيرتك 
الزيـت حّتى يـربد وُيصبـح بدرجة 
حـرارة الغرفة أو دافئـاً. يوّزع عىل 
الشـعر مع تدليك فروة الرأس برفق 

من األسـفل لألعىل. ُيغطى الشـعر 
بقبعة بالسـتيكية وفوقها منشفة 
مبللة باملاء السـاخن. ُيـرتك الزيت 
عـىل الشـعر ملّدة سـاعة، وُيغسـل 
الشعر كاملعتاد. ُتكّرر الطريقة مرًة 

واحدًة يف األسبوع.
األطعمـة  تنـاول  عـىل  الحـرص 

الصحية 
ُينصح بتناول الفواكه والخرضاوات 
والربوتينـات الخالية مـن الدهون، 
ورشب الكثـري من املاء للحفاظ عىل 

ترطيب الشعر.
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يستيقظ الكثري من األشخاص وهم 
يشـعرون بالفرح أو باالنزعاج بعد 
أن يراودهـم حلم ما. ويعرف هؤالء 
أن لهذه االحالم دالالت وتفسـريات. 
لكن معظمهـم ال يدرك أنها تعكس 

بعض  صفات شخصيتهم أيضاً.
حلم العلبة أو الصندوق

أنـك  املقفلـة  العلبـة  يعنـي حلـم 
تتمسـكني باألمـل فيما تشـري تلك 
الفارغـة إىل أّنـك تميلـني عـادة إىل 

الشعور باليأس.
املـألى  العلبـة  تـدل  املقابـل  ويف 
باألغراض عىل أّنك مرحة وتحاولني 
القيام بكّل ما يجعلك واألشـخاص 

املحيطني بك تشعرون بالسعادة.
حلم السقوط   

مـن  الكثـري  الحلـم  هـذا  يـراود 
األشـخاص. ففي حال سـقطت يف 

حلمـك إىل الفراغ فهـذا يدل عىل أّنك 
ال ترتدديـن يف مواجهة الصعوبات. 
كما أنـه يشـري إىل أّنـك واقعية وال 

تعيشني يف عالم الخيال.
النمل

بعـض  الحلـم  يف  تشـاهدين  قـد 
الحـرشات وخصوصـاً النمل. وهذا 
يدل عىل أّنك طموحة وتحبني تحقيق 
املهنـي واألرسي واملـادي  النجـاح 
يف الوقت نفسـه. كما يشـري إىل أّنك 
تحبني بنـاء العالقـات االجتماعية 
واالهتمام بشؤون األشخاص الذين 
يعيشـون يف محيطـك مـن دون أن 

تتدخيل يف قراراتهم.
الشعر

إذا راودك حلـم تشـاهدين فيه أنك 
تقصـني أو ترسحـني شـعرك فهو 
تمتلكـني شـخصية  أّنـك  يكشـف 

منفتحـة وأّنك تحبـني التواصل مع 
مـع رشيـك  اآلخريـن وخصوصـاً 
حياتـك. كمـا يـدل هـذا الحلم عىل 
أّنك تحبـني أن تعييش حيـاة تتميز 
بالرفاهية والغنى. وهو يشري أيضاً 

إىل أّنك تثقني بنفسك إىل حّد كبري.
الـذي  الشـعر  كان  حـال  يف  لكـن 
رأيتـه غـري نظيـف فهذا يـدل عىل 
أّنـك تفتقديـن التفكـري اإليجابـي 

وتتسمني باألفكار السلبية.
املاء

املـاء  الحلـم  يف  يف حـال شـاهدت 
يعنـي  فهـذا  مختلفـة  بأشـكال 
وتتسـمني  املغامـرة  تحبـني  أّنـك 
بالحساسـية. كمـا يعني هـذا أّنك 
تتمتعـني بالقـدرة عىل االنسـجام 
والتكّيف مـع كل الظروف الجديدة 
التـي تطـرأ عـىل حياتك. وهـذا ما 

الدائـم  الشـعور  عـىل  يسـاعدك 
بالرىض.
الطريان

إذا راودك حلـم تحلّقني فيه يف الجو 
فهذا يـدل عىل أّنك تتمتعـني بإرادة 
قويـة وأّنه يمكنـك أخذ القـرارات 
املصريية وإيجاد الحلول للمشكالت 
التي تنشـأ بـني األشـخاص الذين 
فهـم  لـذا  محيطـك.  يف  يعيشـون 
هـذا  يف  كثـرياً  عليـك  يعتمـدون 

السياق.  
الطريق

الحلـم  يف  الطرقـات  ظهـور  يـدل 
عـىل أّنك تحبـني التغيـري ورسعان 
مـا تشـعرين بامللـل. كمـا يعنـي 
أّنك تخططني بشـكل جيـد قبل أن 

تقومي بأي خطوة.
الوحل

قـد يحـدث أن تشـاهدي الوحل يف 
الحلـم. وهو يـدّل عىل أّنـك رسيعة 
التـي تجـري يف  التأثـر باألحـداث 
محيطـك. كما يشـري إىل أّنـك غالباً 
مـا تشـعرين بالتوتـر وإن كانـت 
ال  تواجهينهـا  التـي  املشـكالت 

تستحق ذلك.
اللون األخرض

يـدّل الحلـم الـذي تشـاهدين فيه 
مثالً األشـجار أو املالبس ذات اللون 
األخرض عـىل أّنك تمنحـني صحتك 
ومظهـرك الكثري من االهتمام. كما 
يشري إىل أّنك تتوقني دائماً إىل العيش 
يف عالـم الخيـال مـن أجـل الهرب 
مـن متاعـب الواقـع. لذا غالبـاً ما 
تعجزين عـن التغلب عن الكثري من 

املشكالت.

كريستني بارنيت“ .. أم عبقرية 
اختـارت دخـول التاريـخ مـن 
أوسع أبوابه، تجاهلت تماًما ما 
قالـه الخرباء عن ابنها جيكوب، 
وانصاعـت لغرائزهـا الخاصـة 
السـنوات  مـرور  ومـع  كأم، 
توصلـت إىل نتائج مذهلة لتثبت 
أن ”الجنة أحيانا توجد يف عقول 

وقلوب األمهات“.
فاألطبـاء أعلنوهـا رصاحـة أن 
بمـرض  مصـاب  ”جيكـوب“ 
التوحـد عندمـا كان يف الثانيـة 
مـن عمره، وقالوا إنه لن يتمكن 
مـن الحديث طوال حياته. إال أن 
”بارنيت“ قامت بتجربة برامج 
تربيـة خاصة، وطـرق عالجية 
تهـدف ملعالجـة حـدود قدراته. 
وعندما قـال لها املدرسـون إنه 
ال يوجـد أمل، تمـردت واتخذت 

مسارها الخاص.
فبـدًال مـن الرتكيـز عـىل حدود 
قدرات جيكـوب، قامت بارنيت 
برعاية هواياتـه. واآلن جيكوب 
يبلـغ مـن العمـر 15 عاًما، ويف 

طريقـه للحصـول عـىل جائزة 
نوبل لعملـه يف مجـال الفيزياء 

النظرية.
يحـب  ”كان  بارنيـت:  تقـول 
املتكررة، كان يلعب  السلوكيات 
بالكوب وينظر إىل الضوء، ويقوم 
بعكـس الضـوء عـىل الحائـط 
لسـاعات متواصلـة.. وبدًال من 
أخذه بعيًدا كنت أعطيه 50 كوًبا 
ممتلئـة باملياه عىل مسـتويات 
يستكشـف..  وأجعله  مختلفـة 

كنت أحيطه بكل ما يحبه.“
وتضيـف: ”كلمـا مارسـت هذا 
األمر كلما ازداد نجاح املوضوع.. 
ويف إحدى الليايل تحدث جيكوب.. 
الجميـع  ألن  كاملوسـيقى  كان 
أمـر مسـتحيل  إن هـذا  قالـوا 
الحـدوث.“واآلن يدرس جيكوب 
الفيزيـاء النظرية ومعدل ذكائه 

أعىل من آينشتاين.
 وتحكـي بارنيت قصتها التي ال 
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تقوم اليـوم بعدة تجارب علميـة ولكن معظمها 
سيفشـل. تشـعر بالغضب والحزن يف بداية يومك. 
لديك رسـالة تريـد أن توصلها بنفسـك لشـخص ما. 
يجب أن تثبت للجميع اليوم أنك شـخص مستقل بذاتك 
وتعتمد عىل نفسك يف أي ظروف صعبة. خطط يف نهاية 

اليوم لقضاء ليلة مريحة وسعيدة.

الحـب يف طريقه إليك فهل أنت مسـتعد؟ تظهر 
عليك اليوم عالمات التعب واألرق ولذلك تحتاج إىل 
وقت للراحة واالسـرتخاء. فهمك أو تفسريك لبعض 
املواقـف اليوم قد يكون غري منطقي. ال تجعل رأي أحد 

األشخاص يؤثر عىل وجهة نظرك.

عليك التحقق اليوم من أي أمر يثري القلق داخلك 
وال تدعـه يتمكن منك. أنت تـدرك عيوبك الخاصة 
والتي ربما قد تكون السـبب يف تلـك املتاعب التي تمر 
بهـا عيل صعيـد حياتك العاطفية. انـس املايض وامنح 

نفسك الوقت الكايف للتفكري يف خططك املستقبلية.

تشعر أن أفكارك أصبحت غري واضحة كاملعتاد. 
ال تكـن محبطا وال تفقد األمـل يف كل يشء. ابدء 
اليوم أي نشـاط أو أي مرشوع وستجد أن كل يشء 
يعود إىل وضعه الطبيعي. احرص عىل تعديل أي خطوة 
غري مدروسـة يف البداية لكـي ال يرتتيب عليها أزمات ال 

يمكن التعامل معها.

االسـتقرار واالعتمـاد عىل النفـس من األمور 
املهمـة بالنسـبة لـك هـذا اليـوم. اتخـذ اليوم 
الخطوات التي تثبت ملن حولك أنك شـخص مكافح 
وصبـور. قـد يتظاهر البعـض بأنه متعـاون ولكنه يف 
الحقيقة عنيد وال يتحرك بسـهولة. ربما تتشـاجر مع 

أحدهم حتى تقنعه بوجهة نظرك.

ما الذي طرأ مؤخـرا عىل عالقاتك بمن حولك؟ 
يبـدو أن سـتدخل يف خـالف مع صديـق ما. هل 
هذا الشـخص أو الصديق قام بالتعـدي عليك؟ هذا 
الشخص ينافسك دوما ويحاول أن يستويل عىل منصبك، 

ولكنك ستواجهه. لم ال تفكر يف السفر هذه الفرتة؟

أنت مسـتعد اليوم ألي معركة عـىل الرغم من 
حبك للسـالم ولكن الظـروف تدفعك لخوض تلك 
املعركـة. بعد الظهرية، قد تشـعر أنـك وحيد يف هذا 
العالـم ولذالك قد تصاب باالكتئاب. وضعك مع الرشيك 
هـذه الفـرتة ليس عىل ما يرام، لذا عليـك أن تهتم بهذا 

األمر.

إبداعـك قـد يفوق الحـدود اليـوم. الهروب من 
الواقع إىل عالم الخيال قد يجعلك تشعر بالسعادة 
وقـد يكون أمرا مهما يف هذا اليوم. التفكري يف بعض 
األحـالم قد يهـون عليك مشـقة العمل الـذي تقوم به 

اليوم. عرب عن نفسك بكل الطرق املتاحة.

تحاول تحقيق التوازن يف عملك اليوم.عليك 
أن تـدرك جيـدا أن رس سـعادتك هو وجودك 
بجانب األهـل واألصدقـاء أطول فـرتة ممكنة. 
الشعور بالسعادة واملتعة أمر مهم وخاصة اليوم. 

االبتسامة تجعل وجهك منريا وتفتح أبواب األمل.

لقـد قمت برحلة برية ألشـهر معدودة تعلمت 
منها الكثري سواء يف حياتك املهنية أو الشخصية.
إذا كنـت تنتظر حدوث تغيري ما اليـوم ولم تجد أي 
تغيـري حتى اآلن، ال تتوتر، فالتغيري قادم يف أقرب وقت. 
ربما تحصل عىل ترقية اليوم يف العمل. احتفل يف املساء 

مع أقرب األشخاص إليك.

ال تكـن عدوانيا يف تعاملـك مع زمالء العمل 
وتـوخ الهـدوء والحـذر يف ترصفاتك. تشـعر 
باالنجـذاب اىل أحـد األشـخاص يف العمـل وتـود 
التقـرب منـه. ال تـدع الحبيب يشـعر أنـه يف آخر 

أولوياتك بل اهتم بمشاعره أكثر.
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سـتعيش يوما من أجمل أيـام حياتك. حالتك 
النفسية مستقرة جدا وتستطيع التفكري يف كل 
يشء بعقالنية. لديك طاقة إيجابية ولكنك ال تعرف 
كيف تستغلها. ما رأيك يف دعوة صديقك لتناول القهوة 
معك يف منزلك. اسـتغل هذا اللقاء واعرض عليه السفر 

ملكان ما.

1830 - حاكم الجزائر الداي حسـني يسلم 

مدينـة الجزائـر للفرنسـيني، وبداية الغزو 

الفرنيس للمدن الساحلية األخرى.

1884 - أملانيا تحتل الكامريون.

1941 - قـوات أملانيا النازيـة تصل إىل نهر 

دنيرب أثناء الحرب العاملية الثانية.

1945 - اإلعالن عن تحرير الفلبني من أيدي 

اليابانيني يف الحرب العاملية الثانية.

1950 -بدايـة أول املواجهـات بـني القوات 

الكوريـة الشـمالية والقـوات األمريكية يف 

الحرب الكورية.

1954 - قنـاة بـي بـي يس الربيطانية تبث 

أول نرشاتها اإلخبارية التلفزيونية.

1962اسـتقالل الجزائـر عـن فرنسـا بعد 

احتالل دام 132 سنة.

1970 - تحطـم طائرة كنديـة بالقرب من 

«مطـار تورونتو الـدويل»، وأدى الحادث إىل 

مقتل 108 شخص.

1971 - إصـدار قانـون بالواليـات املتحدة 

يقر بموجبـه تخفيض حـق التصويت من 

21 سنة إىل 18 سنة.

1975 -اسـتقالل جزر الـرأس األخرض عن 

الربتغال.

أرثور أش أول رجل من أصول أفريقية يفوز 

بلقب بطولة ويمبلدون للتنس.

1977 - اإلطاحة برئيس الوزراء الباكستاني 

ذو الفقـار عيل بوتو من قبـل محمد ضياء 

الحق إثر انقالب عسكري.

2004 - إجـراء أول انتخابـات رئاسـية يف 

إندونيسيا.

2009 - انـدالع أعمـال عنف بني املسـلمني 

إقليـم  يف  الهـان  والصينيـني  األويغـور 

شينجيانغ غرب الصني.

2010 - اإلعالن عن فوز رئيس بولندا املؤقت 

برونيسواف كوموروفسكي بالجولة الثانية 

من االنتخابات الرئاسـية بعد حصوله عىل 

نسبة %53 من جملة الناخبني.

2015 -سـيدات الواليات املتحدة األمريكية 

يتوجـن بلقـب بطولـة كأس العالـم لكرة 

القـدم للسـيدات بعـد تفوقهـن يف املباراة 

النهائية عىل نظرياتهـن اليابانيات بنتيجة 

.5-2

2016 - مسـبار جونو يدخل مدار املشرتي 

ليبدأ عملية مسـح ستسـتغرق 20 شـهراً 

للكوكب.

تفسير األحالم األكثر شيوعًا يكشف عن أسرار شخصيتك
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ــاع  ـــــــــــ الكَ ــل  مث ــاك  بلي ــا  ان
ــر اتفـــــــــط ــك  احضن ــا  م اذا 

ــيــــف  س ــارك  انتظ ــل  مي ــده  غ
ــر منـــــــــــح ــر  كت ــكل  ب ــه  وان
ازداد ــي  وظالم ــي  روح ــت  طف

ــل  بالليــــــــ ــمس  الش ــت  غطي
ــمـــــــــر اتقش ــرك  بغي ــه  صعب
ــيـــــــــب  ش ــر  ماكب ــد  كَ ــل  االم
ــر يتعثـــــــــــــ ــي  بكلش ام  وكَ

ــال  ـــــــــــ ماينكَ ــه  بي ــض  تناق
ــتـــــاكَ  واش ــت  والتف ــك  اكره
ــدم  وانــــــــ ــك  صورت ــكن  اش
ــذر  اتـــــــــــــع ــك  لطيف وارد 
ــاي  مــــــ ــك  يت ومالكَ ــت  ضمي
ــا مافــــــ ــب  عت ــر  اخ ــربت  ش
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1 .بطلة كأس العالم لكرة القدم 1994.
2 .يقطع باألسنان وخاصة اللحم - مدينة باكستانية.

3. أشياء غري مفهومة أو صعبة الفهم - يصيبه الجنون.
4. فعل أمر يقال عند الصالة - خوف مريض.

5. ارتفع وعال.
6. بحر - فجوات بالغة الصغر يف الجسم أو ورق النبات.

7. عكس الحرب - من ينعق.
8. نصـف نبات - ما يوضع عىل األثاث لحمايته أو لزينته 

فتفرش عليه.
9. العب ليبي يف نادي الشباب السعودي.

10. العب وفاق سطيف الجزائري.

1. بطلة  كأس العالم لكرة القدم 2006 - نصف طعام.
2. طري طويل األرجل واملنقار - سئم - لتفسري املعنى واالستطراد.

3. مجموعـات مـن األوامـر للكمبيوتـر لعمـل يشء مـا - متالزمة 
االلتهاب التنفيس الحاد.

4 . قرب - حيث يلتقي امللتقون.
5. مجموعة طقوس وتقاليد لحدث ما - احد الوالدين.

6. أخطأ - قدح وذم شعرا - سأم وضيق من بطء مرور الوقت.
7. للنداء - عكس منغلق.

8. السنة النار الشديدة - متشابهات.
9. نصـف خـروج - توقـف لعمل يشء جانبـي أثناء القيـام برحلة 

أساسية.
10. بطلـة كأس العالـم لكـرة القـدم 1998 - اسـتجد وأظهر لونا 

جديدا.

قصة أم مع (التربية والعبقرية 
والتوحد)

ايد من وره ... وايد من گدام
ُيرضب للرجل الذي ُيكلف بانجاز عمل ، أو القيام بمهمة ، فيعود خائبا .

ومثله املثل العربي « عاد بُخفي ُحنني « ...
وأصله  : أن رجال ن محبي الطرب وُعشاق السماع، كان جالسا يف باب داره.. 
فـرأى مملوكة لجاره تخرج من بيتها تحمل َجرة، وهي ذاهبة اىل شـاطىء 
النهر لتمألها ماًء .. وكانت اململوكة حسنة الصوت ، ُمجيدة الغناء.. فتبعها 
الرجـل وطلب منها الغنـاء، فغنته صوتا ، فطرب .. ثم مأل لها جرتها باملاء، 

ووضعها عىل كتفها ، وسألها أن ُتغنيه صوتا آخر .. فقالت له :
« والله هسه ما اگدر، الن هم الجره ثگيله... وهم اهيل داينتظروني .. «

فقال لها :
« أما الجره فآني اشيلها عنچ ... وأما حتى ال تتأخرين غني وانت ماشيه .. 
فوافقته عىل طلبه ، فحمل عنها جرة املاء ، وراحت هي تسـري معه وُتغنيه 
.. فطرب الرجل طربا شـديدا ، ورضب الجرة بـاالرض فكرسها ... فولولت 

اململوكة وبكت ، وقالت لُه :
هذا جزائي منْك .؟ هل يوم اهيل يموتوني من البسط ... « .

فنـزع عنه ثوبه ودفعه لها لتشـرتي بثمنه جرة جديـدة ، وبقي عاريا ً كما 
ولدتـه أمه . فوضع يديه احداُهما من ُقدام ،وأخرى من َخلف، ليسـُرتَ بهما 
عورتـه ، ثـم أرسع راكضا نحو بيتـه ... فلما رأته زوجُته عـىل تلك الحال ِ ، 
صاحت به : «هاي شُنو ؟ ... أبو فالن ؟ .. اشو جاييني [ ايد من وره .. وايد 

من گدام ! ] « .
فَذهب قولها مثال .



املمثلة  كشفت  الجديد،  مسلسلها  يف  شخصيتها  تفاصيل  يف 

الرتكية مريم أوزريل عن دورها الذي ستقدمه، خالل مقابلة تلفزونية 

لها، أجرتها من مدة قصرية.ومريم أوزريل التي تحمل إسم «ريان» يف 

مسلسل «رو»، والذي سيعرض عىل منصة ديزني بلس، تفتتح مطعماً 

شاب  اىل  تتعرف  عندما  عقب  عىل  رأساً  حياتها  وتنقلب  زوجها  مع 

ذكي يصغرها سناً وتعيش معه عالقة رومانسية بالرغم من زواجها.

إذا كان  بعد سؤالها عما  للخيانة، وذلك  بالرتويج  أوزريل  واتهمت مريم 

بإستطاعتها تغيري يشء يف املسلسالت الرتكّية، لتجيب أّنها يف كّل مسلسل 

ترى امرأة تتعّرض للخيانة، وهذه بالنسبة لها تعترب صدمة كبرية، مشرية 

إىل أّن األطفال يتابعون املسلسل ويعتقدون أّن الخيانة أمر عادي وبسيط 

ألّنها دائًما تتكّرر وباستمرار، وهذا األمر مزعج، بحسب تعبريها.

عرب  صورة  رمضان  محمد  املرصي  النجم  نرش 
التواصل االجتماعي يحتفل  حساباته عىل منصات 
من خاللها وصول قناته عىل منصة (يوتيوب) ألكثر 
ليكون  مشاهدة،  مليون  و٨٠٠   مليارات   ٤ من 
بذلك الفنان العربي األول، الذي يحّقق هذا الرقم. 
وصول رمضان لهذا النجاح عىل منصة 
(يوتيوب) لم يكن سببه الوحيد دخوله 
عالم املوسيقى والغناء، بل أيًضا أعماله 

نرش  عىل  دوًما  يحرص  التي  والسينمائية  الدرامية 
مقاطع منها ومشاركتها مع جمهوره. وساعدت 
النجوم  التي قدمها رمضان مع  الغنائية  الثنائيات 
عىل زيادة شعبيته عىل املنصة، ولعل أبرز تعاوناته 
(إنساي)  أغنية  يف  ملجرد  سعد  املغربي  الفنان  مع 
التي تخّطت حاجز الـ٣٦٨ مليون مشاهدة، والفنان 
(يا  أغنية  يف  جيمس  ميرتي  الكونغويل  الفرنيس 
حبيبي) التي تخّطت حاجز الـ١٤٧ مليون مشاهدة، 

وقّدم  سولكينغ،  الجزائري  الراب  مغني  مع  كذلك 
والتي  بداية عام ٢٠٢٢  أغنية (متعودة) يف  الثنائي 

تخّطت حاجز الـ٢٧ مليون مشاهدة.
كما شارك الغناء مع كل من املطرب املغربي نعمان 
مطرب  من  ألكثر  باإلضافة  وردوان،  بلعيايش، 
االنتشار  الذي ساعده عىل  األمر  مهرجان مرصي، 
وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  يف  أوسع  بشكل 

إفريقيا. 

من  العراقية  والكاتبة  املخرجة  تواصل 
شغفها  األحمد،  مالك  كركوك،  محافظة 
جديد  هو  ما  كل  عن  والتقيص  البحث  يف 
مجال  يف  وكذلك  اإلخراج  عالم  يف  وفريد 
والقصة  للرواية  كاتبة  بوصفها  األدب 
القصرية، فقد أخرجت فيلمها (األنميشن) 
يتحدث  الذي  (القيامة)  بعنوان  الجديد 
يف  سيشارك  الذي  األديان  يف  املساواة  عن 
األيام  خالل  وعربية  عاملية  مهرجانات 
حملت  رواية  لها  صدرت  وكذلك  املقبلة، 
اِسم (مهرجان الببغاوات).وقالت األحمد: 
الجديد األنميشن  «سعيدة بإطالق فيلمي 
سيناريو  (القيامة)  أسميته  الذي 
واخراجي، ويتناول الفيلم أحداث رسيالية 
بإشارات  األديان  تعدد  يف  املساواة  عن 
تظهر  ومشاهد  صور  اىل  ترتجم  ورموز 
سيكون  القيامة  الفيلم،  أحداث  خالل 
حارضاً يف املهرجانات السينمائية العاملية 
إنسانة  أنا   » قريباً».وأضافت:  والعربية 
شغوفة بعميل، لدي أحالم كثرية لم تتحقق 

بعد، ال أستطيع التوقف عن الحلم والخيال 
وعطائي». وتأميل  وجودي  رس  فهما 

مبينًة أن «روايتي الجديدة صدرت بعنوان 

ستليها  والتي  الببغاوات)،  (مهرجان 
روايات وقصص أخرى الحقة، فضالً عن 

األفالم الجديدة».

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
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تعمل إدارة الغذاء والـدواء األمريكية 
(FDA) عـىل تطوير خطط للسـماح 
بإجـراء تجارب رسيريـة عىل أعضاء 

الخنازير لزرعها يف البرش.
ويمكـن أن تكون هـذه خطوة مهمة 
للتخفيف من نقص املتربعني. وأفادت 
صحيفـة وول سـرتيت جورنـال بأن 
البحثيـة  العديـد مـن املستشـفيات 
والجامعيـة طلبـت مـن إدارة الغذاء 
والـدواء األمريكيـة (FDA) الحصول 
عىل إذن لتجربة زرع أعضاء حيوانية 

يف متلقني من البرش.
وقالـت الصحيفة، نقال عـن مصادر 
مطلعة، إن املقرتحات تتعلق بتجارب 
رسيرية منظمة بشكل صارم وسيتم 
البـت فيها عىل أسـاس كل حالة عىل 

حدة.
 (FDA) وعقدت إدارة الغـذاء والدواء
اجتماعـا للجنة االستشـارية العامة 
ملناقشـة  املـايض،  األربعـاء  يـوم 
املتطلبات التنظيمية املحتملة للزراعة 

بـني األنـواع، مـع أخصائيـي زراعة 
األعضاء، وفقا للمصدر املطلع.

ومـن بـني املؤسسـات التـي سـعت 
مؤخرا إىل الحصول عىل إرشادات من 
إدارة الغـذاء والدواء بشـأن التجارب 
الرسيريـة، أو سـعت للحصـول عىل 
املوافقة عليها، املركز الطبي بجامعة 
مرييالند يف بالتيمور.ويف يناير، زرعوا 
قلب خنزير معدل وراثيا يف رجل يبلغ 
مـن العمـر 57 عاما مصابـا بمرض 
خطري. وأجريت جراحة ديفيد بينيت 
التجريبية بموجب ترصيح طارئ من 
إدارة الغذاء والـدواء. يف غضون ثالثة 
أسـابيع مـن الجراحة، عثـر األطباء 
عـىل فـريوس يف قلب املريـض، وتويف 
بينيـت بعد شـهرين ألسـباب ال تزال 
قيـد التحقيـق.وكان معهـد الزراعة 
خنازيـر،  كىل  زرع   (CTI) الشـامل 
والتي نجحت يف إنتاج البول، يف جسم 
شخص ميت دماغا يف وقت سابق من 

هذا العام.

أم  كونها  اليابان  تعرف 
ومرة  الحديثة،  التكنولوجيا 
عندما  الظن  تخيب  لم  أخرى، 
املواطنني  بمساعدة  األمر  تعلق 
باستخدام  الحر،  موجة  ملواجهة 

التكنولوجيا.
يف  الحرارة  درجة  وصلت  وبينما 
املدن اليابانية إىل ٣٥ درجة مئوية، 
لتكنولوجيا  اليابان  سكان  لجأ 
حديثة أنتجتها رشكتهم الوطنية 
الحرارة  ملواجهة  «سوني»، 

الشديدة يف الخارج.
حراري  جهاز  «سوني»  وأنتجت 
املالبس،  داخل  ارتداؤه  يمكن 
يقوم بتربيد أو تدفئة جزء الجسم 

الذي يالمس الجهاز.
يوفر  الرشكة،  موقع  وبحسب 
بكفاءة  تربيدا   الجهاز  هذا 
ميزة  يمتلك  كما  عالية، 

درجة  لضبط  االستشعار 
كما  تلقائيا.  التربيد  حرارة 

يتضمن طوق رقبة مخصصا 
مع  مكانه  يف  الجهاز  لتثبيت 

التربيد.ويحتوي  تأثري  تحسني 
الجهاز عىل بطارية مدمجة 

يتم شحنها يف حوايل ١٠٠ 
وسيستمر  دقيقة، 

ساعة   ٦١ إىل   ٨ من 
التربيد. وضع  يف 
الجهاز  وشهد 
الذي يحمل اسم 
«ريون بوكيت» 
هائال  إقباال 
املبيعات،  يف 
ووفقا لصفحة 
فيبلغ  املنتج، 
 ١٨٠ سعره 

دوالرا.

تستمر منصة واتسآب يف مفاجأة مستخدميها، إذ تطرح خدمة 
ميزات  متواصل  بشكل  ميتا  لرشكة  اململوكة  الفوري  الرتاسل 

جديدة يف كل مرة.
لخصوصية  جديدة  ميزة  طرح  عىل  حالياً  التطبيق  ويعمل 
«أونالين»، وذلك  تواجدهم  لهم  إخفاء  تتيح  والتي  املستخدمني، 

تلبية لرغبات املاليني من مستخدميه.  
نفس  تقييد  إمكانية  للمستخدم  امليزة  هذه  ستتيح  فيما 
األشخاص الذين ال يرغب يف معرفتهم متى كان «آخر ظهور» له 

.Wabetainfo داخل التطبيق، وفقا ملوقع
وكان واتسآب أعلن الشهر املايض أنه أصبح لجميع مستخدميه 
القدرة عىل انتقاء أسماء محددة من قائمة جهات اتصالهم، لكي 

يعرفوا متى كان «آخر ظهور» له عىل التطبيق.
«حاالتهم»  وقراءة  الشخصية،  صورتهم  لرؤية  باإلضافة 

(Status)، التي يقومون بتغيريها طوال الوقت.
ونّوه إىل أنه يف حالة منع مستخدم أشخاص محددين من التعرف 
من  ومنعه  باملثل  معه  التعامل  فسيتم  له،  ظهور»  «آخر  عىل 

التعرف عىل «آخر ظهور» لهم.
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العيُد هو يوم فرح ورسور وبهجة، كما أقّر يف الرشيعة اإلسالمية، من أجل 
ذلك ّرشع اإلسالم أن يوسع الرجال عىل أهلهم وذويهم يف العيد.

عيُد األضحى املبارك، ثاني أعياد املسلمني يف العالم بعد عيد الفطر، يأتي مع 
أداِء املسلمني شعرية الحج وبعد وقوفهم عىل جبِل َعرفة يف التاسع من ذي 
الحجة وهو أهّم مناسك الحج، وبذلك يكون عيد األضحى املبارك يف العارش 
من ذي الحجة من كل عاٍم، أي مبارشًة بعد يوم وقفة عرفة، ويمتد ألربعة 

أيام.
فيحُل العيد والفرحة تمأل قلوَب ووجوه الحجاج، والبهجة تمأل قلوَب الجميع، 
مرتافقاً مع شعور السالم واملحبة والتسامح، والقرب من الله سبحانه وتعاىل 

بعد إكمالهم شعائر الحج الفريضة الخامسة يف اإلسالم.
مع إطاللِة العيد.. هناك طقوٌس سنوّيٌة تتكرُر كل عام، لتمتني الروابط بني 
أفراِد األرسة واملُجتمع، منها «صلة الرحم، والزيارات البيتّية، ومعايدة األهل 

د األيتام واألرامل». واألقارب واألصدقاء، وتفقُّ
املعيشة»  «غالء  بسبب  صعبة  املادّية  الناس  وظروف  العيُد  هذا  يأتي  نعم.. 
الذي  األمُر  الدوالر،  رصف  سعر  ارتفاِع  بسبب  البلد،  أصاَب  الذي  الفاحش 
املائدة،  وبيض  والدواجن،  واللحوم  الغذائّية،  املواد  أسعار  ارتفاِع  اىل  أّدى 
واملُستلزمات الطبّية الصحّية، واملواد املنزلّية واإلنشائّية، ومستلزمات الحياة 

كافة بشكٍل كبري. 
بشكٍل  بينهم  فيما  الناس  تواصل  عدِم  اىل  أدت  والغالء  املعيشة  صعوبُة   
األرحام وتفقد  «األهل وصلة  التواصل مع  يمنعنا من  لن  لكن هذا  مستمٍر، 

األيتام والفقراء واملساكني» بصورٍة وبأخرى.
العراق فحسب، بل  «العيد» ليس يف  الفرح يف  أهّم مظاهر  العيدية من  وُتعّد 
يف الدول العربّية واإلسالمّية أيضاً، وال تقترص عىل عمٍر معنٍي أو جنٍس، لكن 
األطفال أكثر َمن يحَظون بها ويسعون إليها، إذ تضفي عىل وجوههم أجواء 

الفرح والبهجة، وتعكُس روَح املحبة واأللفة والتواصل لديهم.
العطف»،  أو  «العطاء  بمعنى  العيد،  إىل  منسوبٌة  عربّيٌة  كلمٌة  هي  والعيدّية 
وترجع هذه العادة إىل عرص املماليك، فكان السلطان اململوكي يرصف راتباً 
إضافياً بمناسبِة العيد لألتباع من الجنود واألمراء وَمن يعملون معه، وكان 

اسمها «الجامكية».
وُتعّد العيدّية أيضاً عادًة عربّية وإسالمّية سنوّية، وتكون يف العادِة عبارًة عن 
وللكبار  األحيان،  أغلب  يف  لألطفال  ُتعطى  وغريها،  حلوى  أو  هديٍة  أو  نقوٍد 

أيضا، فُتعطى لألم واألب واألخ واألخت والزوجة واألبناء واألحفاد أيضا.
كما يقوم بعُض رؤساء املُؤسسات بإعطاِء العيدّية إىل منتسبيهم، من دون 
هذه  يف  دعاءهم  ويكسبوا  نفوسهم،  يف  والفرح  الغبطًة  يزرعوا  كي  تمييز، 

األياِم املُباركة. 
والتقاليد  واألعراف  العادات  طوِق  من  نخرج  أن  العيد  هذا  يف  دعونا  أقول.. 
االجتماعية، ونطرق باباً قد نكون غفلنا عنه أو نسيناه يف وقٍت ما، أال وهو 
التي  الجوع»، هذه الرشائح  األيتام واملساكني والفقراء واملدقعني من  «باب 
بدايِة  يف  ذكرت  مما  أكثر  بها  الولوَج  نريد  ال  عديدة  ألسباٍب  بلدنا  يف  كثرت 

مقايل.
قدر  وإعانتهم  وكسوتهم،  بقوتهم  وبعده  العيد  قبل  ونتكفل  لنتفقدهم، 

املُستطاع كما نفعل مع عوائلنا؟
نعم.. لنصل إليهم، ونمّد لهم يد العون، مصطحبني معنا كل ما يّرسهم، من 
العيدّية، والطعام ولحوم األضاحي والهدايا، لكي نزع البسمَة عىل وجوههم، 

ونشعرهم بقربهم منا.
هنا البّد أن نستذكَر قول رسولنا الكريم صىل الله عليه وسلم، حني قال: «أنا 

وكافل اليتيم يف الجنة هكذا»، وأشار بالسبَّابة والوسطى، وفرَّج بينهما. 
وقاَل عليه الصالة والسالم: «َمن مَسَح رأَس يتيٍم، لَْم يمَسْحُه إالَّ للَِّه، كاَن لُه 

بكلِّ شعرٍة َتَمسُّ علْيها يُدُه حسناٌت».
يف  والسيما  بلدنا،  يف  كثرت  والفقراء»  واملساكني  «األيتام  رشيحة   .. نعم 

السنوات األخرية .
إذاً دعونا نتفقد هذا «العيد» أناساً خارج أسوار بيوتنا، ونحمل معنا االبتسامة 

إليهم.
ختاماً.. «عساكم من عواده» وكل عام وبلدنا وأنتم بألف خري.
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قام الفنان العراقي سيف نبيل بتغري اسم 
يف  طرحها  املقرر  بايل»  «عىل  أغنيته 

املبارك  األضحى  عيد  أيام  أول 
«أحبك  وهو  آخر  اسم  إىل 

الحظ  أن  بعد  وذلك  دومي» 
بني  التشابه  املتابعون 
عنوان أغنيته وعنوان أغنية 
الفنانة املرصية شريين عبد 

الوهاب.
دومي  «أحبك  أغنية  وستكون 

وألحانه  نبيل  سيف  كلمات  من   »
تجربة  أول  يف  أيضاً  إخراجه  ومن 

إخراجية له.
وكان قد رد سيف نبيل عىل االنتقادات يف حديث خاص مع موقع «الفن»، 
الوطن  أغاني  عناوين  جميع  اعرف  كي  باألغاني  معجماً  «لست  وقال: 

العربي»، مؤكداً أن األغنية بعيدة تماماً عنها وال يوجد تشابه بينهما.

بعد ترصيح النجمة نيكول سابا 
لبنان  نجمة  «أنا  للجدل  املثري 
ما  سابا  نفت  مرص»،  يف  األوىل 
تردد عن رغبتها يف تصدر الرتند، 
وقالت ان لديها الكثري الذي يثري 
الرتند  تتصدر  ويجعلها  الجدل 
”نيكول“  وأضافت  أرادت.  لو 
 It’s برنامج  مع  مقابلة  خالل 
قناة  عرب  واملُذاع   Showtime
CBC، أنها إذا كانت تهدف إلثارة 
الجدل، لكانت قالت الكثري الذي 
قالت  أنها  موضحة  ذلك،  يحقق 
كإجابة  األوىل  النجمة  بأنها 
مقابلة،  يف  لها  ُوجه  سؤال  عىل 

االستفزاز.  بدافع  ذلك  تقل  ولم 
أنها  سابا  نيكول  وأوضحت 
نتيجة  ثقة  بكل  تتحدث  كانت 
عاًما،   ٢٠ مدار  عىل  قدمته  ما 
يكون  أن  جميل  يشء  ألنه 
ومكانته،  نفسه  يقدر  الفنان 
أنه  يعني  ال  كالمها  أن  مضيفة 
الساحة،  ليس هناك غريها عىل 
ولكن الناس ال تعجبها الثقة وال 
تقدر التواضع. وسبق أن منحت 
النجمة نيكول سابا نفسها لقب 
«نجمة لبنان األوىل يف مرص»، بعد 
نجاحها مع الفنان عادل إمام يف 

فيلم «التجربة الدنماركية».
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يبدو أن املطربة، ديانا حداد، تعيد النظر يف حساباتها يف الواقع الحقيقي 
لها  قديمة  صور  تداول  من  قصرية  فرتة  فبعد  سواء،  حد  واالفرتاضىيعىل 
الديانة  اعتناقها  تفاصيل  وانتشار  املرشفة،  الكعبة  أمام  من  بالحجاب 
حسابها  عىل  من  صورها  جميع  ديانا  حذفت  أوسع،  بشكل  اإلسالمية 
الجدل  أثار  مما  الرئيسية،  الصورة  حتى  «إنستجرام»،  بموقع  الشخيص 
إمكانية  حول  سؤاًال  طرح  الذي  األمر  وهو  الصور،  حذفها  سبب  حول 
اعتزامها اعتزال الفن.وجاءت تلك الخطوة بعد قرابة شهر من تصدر اسم 
املطربة ديانا حداد، مؤرشات البحث مؤخرًا، عقب تداول صورتها بالحجاب 
أمام الكعبة املكرمة، مما آثار التساؤالت حول اعتناقها الديانة اإلسالمية، 
دون أن يعرف متداولو األخبار أنها اعتنقت الديانة اإلسالمية منذ ٥ سنوات 
تقريبا حسب ترصيحاتها وهذا ما قالته ديانا حداد حول األمر. ورصحت 
انها ولدت من  الفنانة ديانا حداد من خالل ترصيحات تلفزيونية سابقة 
ما جعلها  اآلخر، وهذا  وتقبل  االختالف  وتعلمت  وأب مسيحي  أم مسلمة 

متسامحة وزواجها من رجل مسلم لتعيش معه يف دولة الكويت.

@Ô€äåÎc@·Ìãfl
@ky@Úó”@îÓ»m
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قد تغادر شخصية ”ميكي ماوس“ 
انتهاء  اقرتاب  مع  قريبا،  ديزني 
الحرصية  الحقوق  صالحية 
للرشكة  الشخصيات  لبعض 
عاما   ٩٥ بعد  العمالقة  األمريكية 
.١٩٢٨ عام  الشخصية  ظهور  من 
يف  النرش  حقوق  لقانون  ونتيجة 
رشكة  تفقد  فقد  املتحدة  الواليات 
قريبا  ديزني  العمالقة  الرتفيه 

الحرصية  لبعض الحقوق 

عن  مسؤولية  األكثر  الشخصيات 
التجارية،  العاملي بالعالمة  االعرتاف 
الذي  ماوس“  ”ميكي  ذلك  يف  بما 
يعمل بمثابة عالمة فارقة يف مسرية 
ماوس  ميكي  ديزني.وسيصبح 
بدون حقوق ملكية عام ٢٠٢٤، أي 
بعد ٩٥ عاما تقريبا من ظهوره يف 
الزمنية  املدة  وهي   ١٩٢٨ أكتوبر   ١
الطبع  حقوق  بعدها  تنتهي  التي 
أو  مجهول  فني  لعمل  والنرش 
املحامي  الهوية.ويقول  مجهول 
حقوق  انتهاء  إن  ماييدا  دانيال 
التأليف والنرش ال يأتي بدون قيود.
استخدام  األن  ”يمكن  وأضاف: 
كما  ماوس  ميكي  شخصية 
تم إنشاؤها يف األصل إلنشاء 
ميكي  قصص  أو  قصص 
ماوس الخاصة بك بهذه 
إذا  ولكن  الشخصية 
فعلت ذلك بطريقة يفكر 
ديزني  يف  الناس  فيها 
وهو أمر محتمل نوعا 
استثمروا  ألنهم  ما 
الشخصية  هذه  يف 
لفرتة طويلة فمن 
الناحية النظرية، 
أن  يمكن 
ديزني  تقول 
انتهكت  أنك 
ق  حقو
لنرش  ا

صة  لخا ا
بي.
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