
بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة، امس السبت، املوقف 
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املسـتجد 
يف العراق، فيما اكدت تسجيل 2516 اصابة 
جديدة و4 حاالت وفاة وشفاء 3475 حالة.
وذكـرت الوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
ان عدد الفحوصـات املختربية ليوم امس: 
7354، ليصبـح عدد الفحوصـات الكلية: 
18928270. مبينة انه تم تسـجيل 2516 
اصابـة جديـدة و4 حـاالت وفاة وشـفاء 
حـاالت  عـدد  ان  حالة.واضافـت:   3475
الشفاء الكيل: 2342013 (%97.5)، بينما 
عدد حاالت االصابات الكيل: 2402311، أما 
عدد الحـاالت التي تحت العـالج: 35031، 
يف حـني ان عدد الحـاالت الراقدة يف العناية 
املركـزة: 30، وعدد حـاالت الوفيات الكيل: 

25267. الفتـة اىل ان عـدد امللقحـني ليوم 
امـس: 338، ليصبح عـدد امللقحني الكيل: 
10914165.يف غضـون ذلك، أعلنت وزارة 
الصحة تسجيل 52 إصابة جديدة بالكولريا 
فيما أكدت أن العراق يشـهد موجة وبائية 
قـد تكون أشـد اتسـاعاً مـن سـابقاتها.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، سـيف البدر 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”العـراق يشـهد 
ارتفاعا حـادا باصابات كورونـا“، مؤكداً 
أنها ”موجة وبائية اشـد من سـابقاتها“.

وأشـار إىل أن ”هنالك عدم التـزام واضحا 
باإلجـراءات الوقائيـة، إضافـة إىل ضعف 
االقبـال عـىل تلقـي اللقاح رغـم توفره يف 
جميـع املنافـذ“، الفتا اىل أنه تم“تسـجيل 
52 حالة جديدة بالكولريا ليكون املجموع 

309 حاالت اصابة بالكولريا“.

بغداد/ الزوراء:
دعت رئاسـة مجلـس النواب رؤسـاء الكتل 
السياسـية إىل اجتماٍع غدا االثنني.وذكر بيان 
مقتضب للرئاسة تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: 
أن رئاسـة مجلس النواب دعت رؤساء الكتل 
السياسـية إىل اجتماٍع غدا االثنني املوافق ١٨ 
تموز، يف السـاعة 11 صباحاً.يف غضون ذلك، 
دعـا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، 
القوى السياسـية إىل حسم الحوارات للميض 
بانتخاب رئيـس الجمهورية.وقال الحلبويس 
يف بيان صادر عن مكتبه تلقته ”الزوراء“: إنه 

”مع انتهاء العطلـة الترشيعية للفصل األول 
ملجلس النـواب وعطلة عيـد األضحى املبارك 
وبدء الفصـل الترشيعي الجديد، أدعو اإلخوة 
واألخوات رؤسـاء القوى السياسـية والكتل 
ل املسؤولية وحسم الحوارات؛  النيابية إىل تحمُّ
للميض بانتخاب رئيس الجمهورية“.وأضاف 
أن ”ذلك سيسـمح باتخاذ اإلجراءات الالزمة، 
عمـًال بأحـكام الدسـتور والنظـام الداخـيل 
للمجلـس يف تحديـد موعد جلسـة االنتخاب، 
وإكمال االسـتحقاقات الدسـتورية لتشكيل 

الحكومة املرتقبة“.

بغداد/ الزوراء:
شّدد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
الصدر، عىل عـدم إعادة املجرب وتكرار 
املأسـاة القديمة، وفيما أشـار اىل أنه ال 
يمكن تشكيل حكومة عراقية قوية مع 
وجود سالح منفلت، اكد أن املرجعية قد 
أغلقت بابها أمام جميع السياسيني بال 
اسـتثناء.وألقى خطيب صـالة الجمعة 

الشـيخ محمود الجيايش خطبة السـيد 
مقتدى الصدر يف الصالة املوحدة بمدينة 
الصـدر اول امـس تابعتها ”الـزوراء“، 
التـي أكـد فيها السـيد الصـدر عىل أنه 
”إذا أرادوا تشـكيل الحكومـة فعليهـم 
أول  وأن  االحتـالل،  بإخـراج  االلتـزام 
خطوات التوبة محاسـبة فاسديهم بال 
تردد، وبعيداً عـن االحتالل وتدخالته“.

وقال السـيد الصدر: ”إننـي كما طالب 
بعـض  بتوبـة  حينهـا  الوالـد  السـيد 
رشائـح املجتمـع آنـذاك، فإننـي أدعو 
الكتل السياسـية، وباألخص الشـيعية 
اىل التوبة اىل الله، ومحاسـبة فاسديهم 
تحت طائلة قضاء نزيه غري مسيس أو 
مفصل عىل مقاس الفساد“.تابع: ”إنني 
لست ناطقاً باسم املرجعية، ولكن كلنا 

يعلم أن املرجعيـة قد أغلقت بابها أمام 
جميع السياسـيني بال اسـتثناء، وهذه 
ُسبة بالنسبة للسياسيني الشيعة، لذلك 
أطالبهم بطلب العفـو منها بعد التوبة 
من الله، وأن أغلبهم غري مقتنع أن حب 
الوطن من اإليمان وأصبحت توجهاتهم 
خارجيـة، لذلـك أطالـب بتجذيـر حب 
الوطـن، والتعامـل مـع الـدول باملثـل 

سياسـياً واقتصاديـاً واجتماعياً وترك 
التبعية املقيتة“. وأشـار السـيد الصدر 
اىل أنه ”ال يمكن تشكيل حكومة عراقية 
قوية مع وجود سـالح منفلـت، ولذلك 
عليهم التحـيل بالشـجاعة وإعالن حّل 
جميـع الفصائـل، وإبعـاد املحتل، وإن 

عاد عدنا أجمع“.

الزوراء/ حسني فالح:
اسـتبعد خرباء ومختصون يف الشـأن االقتصادي 
والنفطي هبوط اسـعار النفط العاملية بعد زيارة 
الرئيـس األمريكـي، جـو بايـدن، اىل السـعودية 
وحضـوره قمة جـدة، وفيمـا توقعوا بـأن تبقى 
االسـعار متذبذبة يف االسـواق العاملية ولن يحصل 

استقرارا، اكدوا ان العراق قادر عىل سد احتياجات 
السوق العاملية من الخام رشط توفري املستودعات 
ومنافذ التصدير الكافية.وقال الخبري االقتصادي، 
مظهر الغيثي، يف حديـث لـ»الزوراء»: أن الرئيس 
االمريكـي يطمـح إىل خفض اسـعار الخام ولكن 
الطموح يشء والواقع يفرض عليه أن يحلم فقط 

بأن تعوض الـدول املجتمعة النقص الحاصل مما 
يؤدي إىل استقرار األسواق العاملية.واضاف: انه يف 
حال تعرضت االسواق لهزات مفتعلة جراء الحرب 
الروسـية االوكرانيـة ولو كان الرئيـس االمريكي 
قـادرا عىل تمريـر ارادته يف جدة لـكان األوىل منه 
ان يمررهـا عىل الرشكات املنتجة للنفط يف أمريكا 

نفسها، وهذا من ناحية تخفيض األسعار. مؤكدا: 
ان الجميع يسعى اىل االستقرار يف االسواق العاملية 
للنفـط سـواء كانـوا املجتمعـني يف جـدة ام غري 
املجتمعني ولكن برشط أن تكون األسعار مرضية 

للدول املنتجة.

موسكو/ متابعة الزوراء:
رضبة قوية تكبدها الجيش األوكراني 
بخسـارة لـواء حربي كامـل، عىل إثر 
رضبـات دقيقة من الجيـش الرويس، 
بعمليتهـا  ملوسـكو  تقـدم  أحـدث  يف 
الدفـاع  وزارة  العسـكرية.وأعلنت 

الروسـية أن قواتهـا الجويـة دمـرت 
برضبات دقيقة، اللواء ١١٥ آيل للجيش 
األوكرانـي، عـىل محور سيفريسـك يف 
دونباس بشكل شبه كامل، حيث بلغت 
خسـائره أكثـر مـن ٦٠٠ فـرد خالل 
يومني.ومـن ناحيتهـا، قالـت قيـادة 

قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إن 
القـوات األوكرانية فقدت ٥٤ شـخصا 
وخمس ناقالت جند مدرعة وبطاريتي 
مدفعيـة خالل الـ٢٤ سـاعة املاضية.

وأضافـت القيادة يف بيـان لها: «خالل 
االشـتباكات مـع قواتنـا خـالل اليوم 

املـايض، تكبـد العـدو خسـائر كبرية 
عسـكريا،   ٥٤ واألفـراد:  املعـدات  يف 
وخمس ناقالت جند مدرعة، وبطاريتا 
مدفعية، وخمس شاحنات عسكرية».

كمـا قالـت وزارة الدفـاع الروسـية، 
القـوات  إن  السـبت،  امـس  بيـان  يف 

املسـلحة الروسـية دمـرت مصنعا يف 
مدينـة دنيربو األوكرانيـة ينتج أجزاء 
من صواريخ توشـكا-يو الباليسـتية.

وأضافـت الوزارة أن القوات الروسـية 
أسـقطت أيضا ثالث طائرات أوكرانية 

وطائرتي هليكوبرت.
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باريس/ متابعة الزوراء:
استعرت حرائق الغابات يف جنوب غرب فرنسا، حيث التهمت 
النـريان نحو 100 كيلومرت مربـع يف منطقة جريوند ارتفاعا 
من 73 كيلومـرت مربع الجمعة.وقالت السـلطات يف إقليمي 
نوفيل-آكيتـني وجريونـد، يف بيـان: إنـه تم إجـالء أكثر من 
12200 شخص من املنطقة املترضرة بحلول صباح السبت، 
فيما يحـاول أكثر من ألف من رجال اإلطفاء السـيطرة عىل 
الحرائق.وجـاء يف البيان: ”نظرا للظـروف الجوية ومخاطر 
انـدالع الحرائق، منعت السـلطات مؤقتا الوصول إىل منطقة 

الغابـات بغرض ممارسـة األنشـطة املهنيـة والرتفيهية“.
واندلعت سلسلة من حرائق الغابات يف فرنسا خالل األسابيع 
القليلـة املاضية، وكذلـك يف دول أوروبية أخرى مثل الربتغال 
وإسـبانيا، مع ارتفاع درجات الحرارة.وخفت ألسـنة اللهب 
حول بلدة تيست دو بوك يف إقليم جريوند بعد أن أتت عىل أكثر 
مـن 30 كيلومـرت مربع منذ بداية األزمـة.ويف بلدة النديراس 
القريبة حيـث التهمت النريان 65 كيلومـرت مربع وتم إجالء 
2200 شـخص، اسـتمرت الحرائق يف االنتشـار خالل الليل، 

مدفوعة بهبوب الرياح من الجنوب الغربي.

بغداد/ الزوراء:
امـس  املائيـة،  املـوارد  وزارة  أعلنـت 
السـبت، تعهد الجانب الرتكي بتحسـني 
اإلطالقات املائية لعبور أزمة الشـح التي 
يعاني منها العراق.وقال املتحدث باسـم 
الـوزارة، عيل رايض، يف ترصيح صحفي: 
إن ”لقـاء افرتاضيـاً عـرب اإلنرتنت عقد 
بـني وزير املوارد املائيـة املهندس مهدي 
رشيد الحمداني املبعوث الخاص لرئيس 
الـوزراء العراقـي لشـؤون امليـاه، وبني 
مبعـوث الرئيـس الرتكي لشـؤون املياه 

”اللقـاء  أن  أوراغلو“.وأضـاف  فيصـل 
ناقـش وضـع الـواردات املائيـة لنهري 
دجلة والفـرات الداخلة للعراق، بحضور 
املستشـار الفنـي للـوزارة ومديـر عام 
املركـز الوطنـي إلدارة املـوارد املائيـة“، 
الفتاً إىل أن ”الجانب العراقي أكد تمسكه 
بسياسـة الحوار والتفاهمـات مع دول 
املنبع“.وأكـد رايض أن ”الجانـب الرتكي 
تعهـد خـالل اللقـاء بزيـادة اإلطالقات 
املائية إىل العراق لعبور أزمة الشحة التي 

يعاني منها“.
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بغداد/ الزوراء:
انطلقـت، امـس السـبت، أعمـال قمـة 
جـدة لألمن والتنميـة يف اململكة العربية 
السعودية بمشـاركة 10 دول من بينها 
العـراق والواليات املتحـدة، وفيما اقرتح 
العراق إنشاء بنك الرشق األوسط للتنمية 
والتكامـل، اشـاد ويل العهد السـعودي، 
العـراق  بتوقيـع  محمـد بـن سـلمان، 
اتفاقية الربط الكهربائي مع السعودية 
والخليج، يف حـني طرح الرئيس املرصي 
محمد السـييس مبادرة لحـل االزمات يف 

املنطقة.
الرئيـس  بمشـاركة  القمـة  وانعقـدت 
االمريكـي جوزيـف بايـدن، إضافـة إىل 
اململكة األردنية الهاشـمية، وجمهورية 
مرص العربية، وجمهورية العراق، ودول 
مجلس التعاون الخليجي.واقرتح رئيس 
الـوزراء، مصطفـى الكاظمـي، إنشـاء 
بنك الرشق األوسـط للتنميـة والتكامل، 
فيمـا اكـد الكاظمي، امس السـبت، إنه 
يجب وضع اسرتاتيجية شاملة ملكافحة 
اإلرهـاب وتجفيف منابـع تمويله.وقال 
الكاظمي يف كلمته خالل قّمة جّدة لألمن 
والتنميـة: إن ”العراق يسـعى إىل تعزيز 
لغـة الحوار يف املنطقة“، مشـدداً عىل أن 
”األزمـات يف املنطقة تسـتدعي التعاون 
بـني كل الدول“.وذكـر الكاظمي يف نص 
الكلمة: ”يسـرّني أن أتقدم بوافر الشكر 
والتقديـر إىل األشـقاء يف اململكة العربية 
السـعودية ملـكاً وحكومًة وشـعباً عىل 
حفاوة االستقبال وكرم الضيافة وحسن 
تنظيـم هذه القمـة املهمة التـي نتمنى 
أن تسـهم يف تكريس التعـاون والتكامل 
يف منطقتنـا“. واضـاف: ”نلتقـي اليوم 
وسط تحديات إقليمية ودولية حساسة 

وأيضاً وسـط آمال وتطلعات كبرية بأن 
تثمـر جهود التعاون ومّد جسـور الثقة 
وتغليـب لغـة الحـوار من أجـل تحقيق 
بيئـة آمنـة ومسـتقرة تضمـن الحيـاة 
الكريمة لشعوب املنطقة“. وتابع: ”لقد 
كان للعـراق بتعـاون أشـقائه وجريانه 
محاربـة  يف  أسـاّيس  دور  وأصدقائـه 
اإلرهاب واالنتصار عىل تنظيم ”داعش“ 
ولكن ال يزال أمامنا طريق إضايفّ القتالع 
جـذور اإلرهـاب مـا يسـتدعي تعزيـز 
الجهـود الوطنيـة واإلقليميـة والدولية 
لوضـع اسـرتاتيجية شـاملة ملكافحـة 
اإلرهـاب وتجفيـف منابـع تمويله عرب 

التعاون األمنّي املشرتك وتبادل املعلومات 
والخربات“.واشـار اىل إن ”املخاطر التي 
أوكرانيـا  أفرزتهـا تداعيـات األزمـة يف 
تتطلب تكثيف الجهود اإلقليمية والدولية 
وتوحيـد  الســريعة  الحلـول  إليجـاد 
املسـاعي يف مجال ضمان األمن الغذائي 
لشعوبنا وتأمني إمدادات الطاقة“، مبينا 
ان ”منطقة الشــرق األوسـط ترضرت 
بصـورة ملموسـة مـن تبعـات التغيري 
املناخـّي وأزمة امليـاه ومخاطر التصّحر 
مضافـاً إىل ذلك كلّـه التحديات الصحية 
إثر ظهور وانتشـار األوبئة مثل جائحة 
كورونا. وكل هذه األزمات تسـتدعي أن 

نتحرك متكاتفني وموحدين ملواجهتها“. 
ولفـت اىل ان عمر النظـام الديمقراطي 
الدستوري يف العراق يقرتب من العقدين، 
عقـب عقـود مـن الدكتاتوريـة، وهذه 
الديمقراطية الناشئة ال تزال تتقدم رغم 
التحديات واألزمات الكبرية. ولكن ال تزال 
هناك مصاعب سياسية بعد االنتخابات، 
وهي تؤكـد الحاجة للحفاظ عىل مبادئ 
الديمقراطيـة يف الحيـاة العامـة، وهـو 
مسـار يسـتلزم املزيد من الوقت وتراكم 
الخـربات. ومـىض بالقـول انـه ”بعدما 
تجاوزنا مرحلة طرد تنظيم «داعش» من 
أرضنا امسكت قواتنا العسكرية واالمنية 

بامللـف األمنـي، وهـي تتطـور بشـكل 
مسـتمر لحفظ أمـن العـراق ومقدرات 
شعبنا. واكد: ان العراق يسعى إىل تعزيز 
بيئـة الحوار يف الرشق االوسـط، ويعترب 
أن أجواء التعاون االقتصادي والتنسـيق 
األمنـي بني جميـع األشـقاء يف املنطقة 
تخـدم بشـكل مبـارش مصالح شـعبنا 
كما تخدم مصالح كل شـعوب املنطقة. 
واوضح إن اللقاءات واملؤتمرات الثالثية 
التي جمعـت العـراق بجمهورية مرص 
العربيـة واململكـة االردنيـة الهاشـمية 
قـد انتجت رؤيًة مشـرتكًة لفتح مديات 
التعـاون والتكامل  يف مجاالت مختلفة، 
كما كان مؤتمر بغداد للتعاون والرشاكة 
معرباً عن الروابط التأريخية التي تجمع 
بـني كل دول املنطقة، وقد خطى العراق 
ودول مجلس التعاون الخليجي خطوات 
إىل  الراميـة  لتمتـني عالقاتهـم  مهمـًة 
تحقيـق التكامـل يف مختلـف املجاالت، 
اتفاقـني  أبرمنـا  املنطلـق،  ومـن هـذا 
للربـط الكهربائـي مع اململكـة العربية 
السـعودية ومـع دول مجلـس التعاون 
الربـط  الخليجـي، ونحـن ماضـون يف 
الكهربائي مع األردن ومرص.وتابع: وقد 
قمنـا بمبادرات لتعزيز الحوار والتعاون 
والرشاكة يف املنطقة، والعراق ماض بهذا 
املنهـج بما يصب يف مصلحتـه الوطنية 
ومصلحـة املنطقة بشـكل عـام... ويف 
هذا السـياق يدعم العراق مسار الحوار 
واملفاوضات إلبعاد األسلحة النووية عن 
املنطقة، وجعلها منطقًة آمنة بما يصّب 
يف مصلحة دول املنطقة والعالم بأرسه.

وبني: انه تربز أولوية إيجاد حّل شـامل 
وعادل ودائم للقضية الفلسـطينية، بما 
يلبي الطموحات والحقوق املشــروعة 

للشـعب الفلسـطيني، ورضورة وقـف 
جميع اإلجراءات العدوانية واالنتهاكات 
واالعتداءات بحق الشـعب الفلسطيني. 
الفتا اىل ان العراق يؤكد أن حّل الصـراع 
عىل أسـاس قرارات الشــرعية الدولية 
هو السـبيل الوحيد لتحقيق االسـتقرار 
يف املنطقـة. واشـار اىل: ان العراق يدعم 
الهدنـة اليمنية القائمـة بصفتها بدايًة 
مثمـرًة إلنهـاء األزمـة اليمنيـة وعودة 
الدوليـة  املبـادرات  االسـتقرار، ودعـم 
واإلقليميـة الرامية إىل إنهـاء الصـراع، 
كمـا يدعـم العـراق الجهـود اإلقليمية 
والدولية الرامية إىل حّل األزمة السورية، 
ومعالجة تداعياتهـا، وإيقاف معاناتها 

اإلنسانية.
وجـدد العـراق وقوفـه إىل جانـب لبنان 
السياسـية  أزمتـه  تجـاوز  أجـل  مـن 
واالقتصاديـة، وبنـاء جسـور الحـوار 

والتعاون لعودة االستقرار إىل البالد.
ويف سـياق التعاون البيئي بني األشقاء، 

أوّد التذكـري بـأن العراق رغـم أنه يبقى 
منتجـاً مهمـاً للنفـط ولكـن رشياننـا 
االقتصـادي هـذا يزيـد مـن تحدياتنـا 
البيئيـة... لذلك إننا نعمل بســرعة عىل 
اسـتثمار الغـاز الـذي يحـرق يف حقول 
النفـط، كمـا نوّسـع نطاق االسـتثمار 
يف الطاقـة البديلة. مبينـا إّن دولنا التي 
تشـكل األجيال الشابة نسـبتها الكربى 
لجهـة  مضافـًة  اسـتحقاقات  تواجـه 
فهـم متطلبات هذه األجيـال التواقة إىل 
التقدم واإلنجاز، وتطلعاتها إىل استثمار 
اإلمكانات وتحويل األزمات إىل فرص.يف 
هذا السـياق أيضاً، يقرتح العراق إنشاء 
بنك الشـرق األوسـط للتنمية والتكامل 
بالشــراكة مـع دول مجلـس التعاون 
الخليجـي ومصـر واألردن. ويهتّم البنك 
بالتنمية اإلقليمية املستدامة عرب تمويل 
املشـاريع يف البنيـة التحتيـة التـي من 
شـأنها أن تسـاعد عىل ربط اقتصادات 

املنطقة.
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 بغداد/ الزوراء:
تأجيل  رفض  النيابية  الرتبية  لجنة  أعلنت 
نائب  االعدادي.وقال  السادس  طلبة  امتحانات 
رئيس اللجنة، جواد الغزايل، يف ترصيح صحفي: 
بتأجيل  الطلبة  بعض  طلب  رفض  «تم  انه 
االمتحانات التي ستتعارض مع مواعيد التقديم 
«يف  انه  ظهورها».واضاف:  ونتائج  الجامعي 
بتأجيل  توجيه  أي  الصحة  وزارة  اصدرت  حال 
حتى  انه  إال  بها،  العمل  سيتم  االمتحانات 
تجاه  رأياً  او  موقف  أي  تبِد  لم  الصحة  الساعة 

هذا االمر».
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بغداد/ الزوراء:
محافظات  يف  إرهابياً   ٢٦ عىل  القبض  إلقاء  السبت،  امس  الوطني،  األمن  جهاز  أعلن 
إىل  «استناداً  أنه  «الزوراء»:  تلقته  للجهاز،  بيان  واالنبار.وذكر  الدين  وصالح  كركوك 
املعلومات االستخبارية الدقيقة، ووفقاً ملذكرات قبض قضائية ألقى جهاز األمن الوطني 
يف محافظة األنبار القبض عىل ١٢ إرهابياً متورطني بعمليات استهداف  للقوات األمنية 
واملدنيني يف مدن املحافظة املختلفة». وأضاف أن «مفارز جهازنا يف كركوك قامت بنصب 
كمني ُمحكم وتمكنت من اإلطاحة بشبكة إرهابية مكونة من ٧ عنارص، وإلقاء القبض 
عليهم»، مبيناً أن «االرهابيني كانوا يقدمون الدعم اللوجستي لعصابات داعش اإلرهابية 
يف مناطق متفرقة من املحافظة». وتابع: «ويف مناطق جنوب صالح الدين استطاعت 
مفارز الجهاز من اإليقاع بـ ٧ إرهابيني بعد متابعة تحركاتهم واألماكن التي ينشطون 
فيها ليتمَّ اعتقالهم واحداً تلو اآلخر». وأشار إىل أنه «تمت إحالة اإلرهابيني جميعاً إىل 

الجهات القضائية التخاذ االجراءات القانونية العادلة بحقهم».
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الـوزراء، مصطفى الكاظمي 
والرئيـس األمريكـي جـو بايـدن، عـىل 
التزامهمـا املتبـادل بالرشاكـة الثنائية 
القويـة بني العـراق والواليـات املتحدة، 
وفيما وقع العراق والسـعودية اتفاقية 
التقـى  الخليجـي،  الكهربائـي  الربـط 
الكاظمـي عـىل هامش قمة جـدة عددا 
مـن امللوك ورؤسـاء الـدول عىل هامش 

قمة جدة لالمن والتنمية.
وذكر بيـان للمكتـب االعالمـي لرئيس 
الـوزراء تلقتـه «الـزوراء»: أن «رئيـس 
مجلـس الـوزراء مصطفـى الكاظمـي 
التقـى امـس رئيـس الواليـات املتحدة 
جـدة  يف  بايـدن  جوزيـف  األمريكيـة 
باململكـة العربيـة السـعودية، يف لقـاء 
ثنائي جمعهما، عىل هامش القمة التي 
جمعت الواليات املتحـدة، ودول مجلس 
التعـاون الخليجـي، والعـراق، ومرص، 

واألردن».
واضاف البيـان ان «الجانبني بحثا عدداً 
من القضايـا اإلقليميـة، واتفقا عىل أن 
العالقـة بني العـراق والواليـات املتحدة 
تسـتند إىل املصالـح املشـرتكة، وتعزيز 
سـيادة العراق، وسالمة أراضيه، وأمنه، 
واسـتقراره، وااللتزام بتقوية الرشاكة 
الثنائيـة بالنحو الـذي يصب يف مصلحة 

البلدين». 
وأكد الزعيمان عـىل «التزامهما املتبادل 
بالرشاكـة الثنائيـة القوية بـني العراق 
والواليـات املتحدة، وفقـًا التفاق اإلطار 
االسـرتاتيجي، وعزمهمـا عـىل املـيض 
بالتنسـيق األمنـي؛ لضمان عـدم عودة 

داعش من جديد».
وشـدد الطرفان عـىل «أهمية تشـكيل 
حكومة عراقية جديدة تسـتجيب إلرادة 
الشـعب العراقي، واحـرتام ديمقراطية 
العـراق واسـتقالله؛ حيث أكـد الرئيس 
جوزيـف بايدن عىل األهمية التي توليها 

الواليـات املتحدة؛ لوجود عراق مسـتقر 
وموحد ومزدهر وذي سـيادة، ويشـمل 

ذلك إقليم كردستان».
وجـدد الزعيمـان «التزامهمـا باتفـاق 
اإلطـار االسـرتاتيجي لعالقـة الصداقة 
العـراق  جمهوريـة  بـني  والتعـاون 
والواليات املتحدة األمريكية، الذي ينظم 
مجمل العالقة السياسـية واالقتصادية 
والثقافيـة واألمنية بـني البلدين، وأعاد 
الرئيس بايدن التأكيد عىل دعمه للعراق 
يف معركته ضد اإلرهـاب، وأكد أن عراقاً 
قوياً قادراً عىل الدفاع عن نفسـه، يمثل 
عنرصاً أساسـياً لتحقيق االسـتقرار يف 

املنطقة».
وأكـد الزعيمـان أيضـاً «أهميـة تقوية 
العراقيـة  الديمقراطيـة  املؤسسـات 
بالنحـو الـذي يمكـن القـوات األمنيـة 
العراقية من تحقيق األمن واالستقرار يف 

العراق واملنطقة.
وعّرب الرئيـس بايدن عن امتنانه لجهود 
العـراق إلعـادة العراقيـني مـن العوائل 
واألطفال وتأهيلهم، فضالً عن محاكمة 
مقاتـيل داعـش العراقيني من سـوريا، 
وعن ترحيبه باملزيد من التعاون ملعالجة 

هذه القضية الحرجة». 
واتفق الزعيمان عىل أن «التعاون الوثيق 
يف الشؤون العسكرية واألمنية، ومجمل 
الدعـم للعـراق ملواجهـة اإلرهـاب كان 
عامالً مصرييـًا يف ضمان هزيمة داعش 

نهائياً».
وتابع البيـان أن «رئيس مجلس الوزراء 
مصطفـى الكاظمـي والرئيس جوزيف 
بايـدن ناقشـا أهميـة الـدور اإلقليمي 
للعـراق، والسـيما يف تسـهيل التواصل 
وبنـاء الثقـة بـني دول املنطقـة، وعىل 
وجـه الخصـوص، أثنى الرئيـس بايدن 
عىل الجهـود الدبلوماسـية املهمة التي 
قادها رئيس مجلـس الوزراء مصطفى 
الكاظمـي لتعزيز املزيد من االسـتقرار 

واالزدهار والعالقات بني دول املنطقة.
واشار البيان اىل إن االتفاقات التأريخية 
التـي تمـت مؤخراً بـني العـراق وهيئة 
الربط الخليجي ستوفر الطاقة بأسعار 
مناسبة للعراق، وتساعده عىل مساعي 

االيفاء باحتياجات مواطنيه». 
عـىل  التأكيـد  بايـدن  الرئيـس  وأعـاد 
«األهميـة التي توليها الواليـات املتحدة 
لبنـاء اقتصاد عراقي مزدهـر ومتنوع، 
ومـع  منطقتـه  مـع  مرتابطـاً  يكـون 
النظام االقتصادي العاملـي، وقادراً عىل 
تلبيـة االحتياجات االساسـية للشـعب 

العراقي». 
وأكـد الزعيمـان عىل «أهميـة مكافحة 
الفساد؛ من أجل بناء الثقة باملؤسسات 
العراقيـة الرسـمية، وكذلك دعـم النمو 

االقتصادي».
كما ناقش الزعيمان «الجهود املشرتكة 
لتعزيز التنمية املستدامة ملوارد املنطقة؛ 
ملعالجة تأثريات التغرّي املناخي وبضمنها 
اختالل األمن املائي، وتوسـيع التنسيق 
العراقـي األمريكي بشـأن تطوير قطاع 

الطاقة واإلصالح االقتصادي».
ورحـب الرئيس بايـدن «بمبادرة رئيس 
الوزراء الكاظمي لقيام السعودية وايران 
بعقـد مباحثات يف بغـداد، وعّرب الرئيس 
عن تثمينه للدبلوماسية اإليجابية للسيد 
رئيـس الـوزراء، التـي تصـب يف إيجاد 
منطقة أكثر أمناً واستقراراً. وأثنى عىل 
انعقاد مؤتمر بغداد للرشاكة والتعاون، 
وعـىل العالقـة املتميـزة بـني العـراق، 
واألردن، ومـرص، التـي تقـف الواليات 

املتحدة عىل االستعداد لدعمها».
من جانبه، أكد رئيس الـوزراء «التزامه 
السـاعية  املبـادرات  يف  قدمـًا  باملـيض 
للتقريـب بني جريان العـراق وأصدقائه 
مـن أجـل التوصل إىل معالجـات محلية 
للتحديات اإلقليمية،  وتحقيق االستقرار 

املستدام».
يف غضون ذلك، وقع العراق والسـعودية 
والتزويـد  الخليجـي  الربـط  اتفاقـي 
الكهربائي عـىل هامش قّمة جّدة لألمن 

والتنمية.
وذكر املكتـب االعالمي لرئيـس الوزراء 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: ان «العراق 
والسـعودية، وقعـا، مسـاء اول امـس 
الجمعـة، اتفاقاً بشـأن توفـري الطاقة 
وبكلـف  مسـتقر  بشـكل  الكهربائيـة 
مخّفضـة عرب االتفاق مـع هيئة الربط 
الخليجـي»، مبينـا انـه «وقـع االتفاق 
املخـول بصالحيات الوزيـر إلدارة وزارة 
الكهربـاء عن الجانـب العراقي، ووكيل 
إدارة  مجلـس  ورئيـس  الطاقـة  وزارة 
الربط الخليجي عن الجانب السعودي». 

وأضاف أنه «من شـأن هـذا االتفاق أن 
يهّيئ املزيد من أسـباب استقرار تزويد 
الطاقـة الكهربائية، وإمدادات الشـبكة 
التـي  املواسـم  يف  والسـيما  الوطنيـة، 
تشـهد ارتفـاع الطلـب»، موضحـا انه 
«جرى أيضاً توقيع اتفاق ثاٍن؛ يهدف إىل 
تجهيز العراق بالطاقـة الكهربائية من 
السـعودية، وأن تصبح الشبكة الوطنية 
العراقية محوراً لنقل الطاقة بني قارتي 
آسيا وأوروبا، ووقع االتفاق وزير النفط 
عن الجانب العراقي، ووزير الطاقة عن 

الجانب السعودي».
وأشـار اىل أن «هـذه الخطـوات وتأتـي 
عشـية انعقاد قّمة جّدة لألمن والتنمية 
التي تنطلق أعمالها السـبت املوافق ١٦ 
تمـوز ٢٠٢٢، بمشـاركة رئيس مجلس 

الـوزراء مصطفى الكاظمـي عىل رأس 
وفد حكومي رفيع».

وعقد رئيـس مجلس الوزراء، مصطفى 
العهـد  ويل  مـع  اجتماعـا  الكاظمـي، 

السعودي محمد بن سلمان يف جدة.
كذلـك التقـى رئيـس مجلـس الـوزراء 
دولـة  رئيـس  الكاظمـي،  مصطفـى 
اإلمارات العربية املتحدة الشـيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، وذلك عىل هامش قمة 
جّدة لألمـن والتنمية التي تسـتضيفها 

اململكة العربية السعودية.
وذكر بيـان للمكتـب االعالمـي لرئيس 
الـوزراء : أن «اللقـاء بحـث جملـة من 
امللفـات الثنائيـة عـىل رأسـها التعاون 
يف مجـاالت االقتصاد، والطاقة، وسـبل 
توطيدها وإدامتها، وتطويرها بما يعّزز 
مصالـح شـعبي البلدين الشـقيقني يف 

مختلف املجاالت والصعد».
كمـا التقـى رئيـس مجلـس الـوزراء، 
الكاظمـي، عاهـل مملكـة  مصطفـى 
البحريـن جاللة امللـك حمد بن عيىس آل 
خليفـة، عىل هامـش قمة جـّدة لالمن 

والتنمية.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيـان: ان الجانبني تباحثـا يف جملة من 
امللفات، منها رضورة فتح آفاق التعاون 
بـني البلدين يف مختلـف املجاالت، فضالً 
عـن التنسـيق والعمـل؛ إليجـاد حلول 
للتحديات التي تواجهها املنطقة، والعمل 

املشرتك من أجل شعوبنا وبالدنا.
وأكد اللقاء، بحسـب البيان، عىل أهمية 
قمـة جّدة التـي تعد مبـادرة مهمة من 
العربيـة  اململكـة  يف  األشـقاء  اإلخـوة 
السـعودية، التـي تتطلـب املـيض بها، 
وتعزيـز التعاون والرشاكـة يف منطقتنا 

الغنية بثرواتها املادية واإلنسانية.
كمـا ألتقى الكاظمـي أمـري دولة قطر 
تميم بن حمـد آل ثاني عىل هامش قمة 

جدة لألمن والتنمية.

وذكـر مكتـب رئيـس الـوزراء يف بيان، 
ان»  اللقـاء جاء عىل هامـش قمة جّدة 
لألمن والتنمية التي تستضيفها اململكة 

العربية السعودية.
فيما شهد اللقاء بحث العالقات الثنائية 
بـني البلديـن، وتعزيز التعاون املشـرتك 
يف مجال الطاقـة والغـاز، والتأكيد عىل 
تنمية آفاق التعاون املسـتقبيل يف مجال 
هذه االستثمارات، وغريها من املشاريع 
االسـرتاتيجية، وبمـا يحقـق مصالـح 
شـعبي البلديـن، ويلبـي تطلعاتهـم يف 

االزدهار والتنمية». 
وايضا التقى الكاظمي رئيس جمهورية 
مرص العربية عبد الفتاح السييس، وذلك 
عىل هامش قمـة جّدة لألمـن والتنمية 
العربيـة  اململكـة  تسـتضيفها  التـي 

السعودية.
وبحث اللقاء ، بحسب بيان ملكتب رئيس 
الوزراء، جملة من امللفات ذات االهتمام 
املشرتك بني جمهوريتي العراق ومرص، 
والعالقـات الثنائية بني البلدين، وسـبل 
تعزيـز التعـاون يف عـدد مـن املجـاالت 
السياسية واالقتصادية، والعمل لتعزيز 

األمن الغذائي املشرتك.
وأكـد الكاظمـي عـىل عمـق العالقـات 
الثنائيـة بـني البلدين، وأهمية توسـيع 
مجاالت التعاون بينهما وتطويرها، بما 
يصّب يف مصالح الشـعبني الشـقيقني، 
ويصـب يف جهـود تحقيـق االسـتقرار، 

واالزدهار لشعوب املنطقة جميعاً.
ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي اىل السعودية مساء اول امس 
الجمعة للمشـاركة يف قمـة جدة لالمن 

والتنمية.
وضـم الوفد العراقي برئاسـة الكاظمي 
كال مـن وزيـر الخارجيـة فؤاد حسـني 
ووزير املالية عيل عـالوي ووزير النفط 
احسان عبد الجبار ووزير التجارة عالء 

الجبوري ووزير الكهرباء عادل كريم.

الزوراء/ حسني فالح:
اسـتبعد خـرباء ومختصون يف الشـأن 
االقتصـادي والنفطـي هبوط اسـعار 
النفـط العامليـة بعـد زيـارة الرئيـس 
األمريكـي، جـو بايدن، اىل السـعودية 
وحضـوره قمة جـدة، وفيمـا توقعوا 
بأن تبقى االسعار متذبذبة يف االسواق 
العاملية ولـن يحصل اسـتقرارا، اكدوا 
ان العـراق قـادر عىل سـد احتياجات 
السـوق العاملية من الخام رشط توفري 
املستودعات ومنافذ التصدير الكافية.

وقال الخبري االقتصادي، مظهر الغيثي، 
الرئيـس  أن  لـ»الـزوراء»:  حديـث  يف 
االمريكـي يطمـح إىل خفـض اسـعار 
الخـام ولكـن الطمـوح يشء والواقع 

يفرض عليه أن يحلم فقط بأن تعوض 
الدول املجتمعة النقـص الحاصل مما 

يؤدي إىل استقرار األسواق العاملية.
واضاف: انه يف حال تعرضت االسـواق 
لهزات مفتعلة جراء الحرب الروسـية 
االوكرانية ولـو كان الرئيس االمريكي 
قادرا عـىل تمرير ارادتـه يف جدة لكان 
األوىل منـه ان يمررهـا عـىل الرشكات 
املنتجة للنفط يف أمريكا نفسـها، وهذا 
مـن ناحية تخفيض األسـعار. مؤكدا: 
ان الجميـع يسـعى اىل االسـتقرار يف 
االسـواق العامليـة للنفط سـواء كانوا 
املجتمعـني يف جـدة ام غـري املجتمعني 
ولكن برشط أن تكون األسعار مرضية 

للدول املنتجة.

وتابع: ان هناك مساحات كبرية يمكن 
العـراق، ومنهـا عودتـه  أن يشـغلها 
كالعب مؤثـر يف السـوق العاملية، مما 

يزيد من إمكانياته االخرى.
مـن جهتـه، قـال الخبري يف الشـؤون 
النفطيـة والطاقـة، محمـد رايض، يف 
حديـث لـ»الزوراء»: ان اسـعار النفط 
العامليـة سـتبقى متذبذبـة نتيجـة ما 
يشـهده العالـم من حروب عسـكرية 
واخرى سيربانية، وحتى حروب ناعمة 
وبيضاء. الفتا اىل: ان الحرب الروسـية 
االوكرانيـة ألقت بظاللها عىل اسـواق 
الطاقة مما جعل اسعار النفط ترتفع 

ملستويات كبرية وغري متوقعة.
وأضاف: ان الرئيـس االمريكي وخالل 

زيارته اىل السـعودية يطمح بتخفيض 
اسـعار النفـط العامليـة غـال انـه لن 
يتمكن من ذلك ألسـباب عدة، او لربما 
يصار التفاق زيادة انتـاج اوبك إال انه 
سـيكون طفيفـا ولن يؤثـر كثريا عىل 

اسعار النفط.
العـراق امـام فرصـة  ان  اىل:  واشـار 
كبرية لسد احتياجات االسواق العاملية 
من النفـط من خالل االرساع بإنشـاء 
مسـتودعات نفطيـة كبـرية ومنافـذ 
تصديريـة تسـتوعب كميـات النفـط 

املضافة.
أمـا الخبري يف شـؤون الطاقـة، احمد 
الجمييل، فقـال يف حديث لـ»الزوراء»: 
ان االسـعار النفـط العاملية قد تشـهد 

انخفاضا دون الــ ١٠٠ دوالرا للربميل 
يف قـادم االيـام إال انهـا لـن تصـل اىل 
املسـتويات املتدنية التـي وصلت اليها 
خالل السنتني املاضيتني. مبينا: انه قد 
تحصـل بعض االتفاقـات يف قمة جدة 

بخصوص النفط.
واضـاف: انـه يف حـال انتهـاء الحرب 
الروسـية االوكرانية سـتهوي اسـعار 
النفط وربمـا سـتصل اىل دون الـ ٧٠ 

دوالرا للربميل.
هـذا وانعقدت أمس السـبت قمة جدة 
لألمـن والتنميـة يف اململكـة العربيـة 
السـعودية بحضـور رئيـس الـوزراء 
مصطفى الكاظمي والرئيس االمريكي 

جو بايدن.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة األنـواء الجوية، امس السـبت، حالة 
الطقـس يف البـالد لأليـام املقبلـة، فيمـا توقعـت 

ارتفاعاً يف درجات الحرارة.
وذكر بيـان للهيئة تلقتـه «الـزوراء»: أن «الحالة 
الجوية اليوم األحد يف املنطقة الوسـطى سـيكون 
الطقـس صحواً كما يتصاعـد الغبار خالل النهار، 
ودرجـات الحـرارة مقاربـة لليـوم السـابق ، أما 

املنطقـة الشـمالية فالطقـس سـيكون صحـواً 
ودرجـات الحـرارة مقاربة لليوم السـابق يف حني 
سـيكون الطقس يف املنطقـة الجنوبية صحواً مع 
غبـار متصاعـد ، ودرجات الحـرارة مقاربة لليوم 

السابق».
وأشـار إىل أن «طقـس يـوم االثنـني يف املنطقـة 
الوسـطى سـيكون صحـواً مـع غبـار خفيـف ، 
ودرجـات الحرارة ترتفع قليال عن اليوم السـابق، 

ويف املنطقـة الشـمالية الطقس سـيكون صحوا، 
ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق أما املنطقة 
الجنوبية فالطقس سيكون صحواً وحاراً ودرجات 

الحرارة مقاربة لليوم السابق».
وأوضح أن «يوم الثالثاء القادم سيكون الطقس يف 
املنطقة الوسـطى صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة 
ترتفع قليال عن اليوم السابق، ويف املنطقة الشمالية 
سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة 

لليـوم السـابق، أمـا املنطقة الجنوبيـة فالطقس 
سـيكون صحواً وحـاراً، ودرجات الحـرارة ترتفع 

قليال عن اليوم السابق».
ولفـت إىل أن «الحالـة الجوية للبـالد ليوم األربعاء 
القـادم يف املنطقة الوسـطى والجنوبية سـيكون 
الطقـس صحـواً وحـاراً، ويف املنطقـة الشـمالية 
سـيكون صحواً، فيما سـتكون درجـات الحرارة 

مقاربة لليوم السابق يف جميع مناطق البالد».

بغداد / نينا:

تسـتعد خليـة االعـــــــــالم 

عمـل  ورش  إلقامـة  االمنـي 

التغطيـة  لتسـهيل   مشـرتكة 

الصحفية لوسـائل االعالم وعمل 

الصحفيني .

وذكر رئيس خلية االعالم االمني، 

مدير العالقـات واإلعالم يف وزارة 

الداخليـة اللـواء سـعد معـن، يف 

ترصيح للوكالة الوطنية العراقية 

لالنبـاء / نينا /: انه « تم االتفاق 

عمـل  ورش  اربـع  عقـد  عـىل 

مشرتكة بعد عطلة عيد االضحى، 

بالتعـاون مع نقابـة الصحفيني 

العراقيني وهيئة االعالم ومنظمة 

اليونسكو، لتنسيق العمل املشرتك 

الصحفيـة  التغطيـة  وتسـهيل 

والـوكاالت  القنـوات  ملراسـيل 

االخبارية ووسائل االعالم «.

واضاف ان « ستكون لدينا ورش 

عمل مشرتكة يف قيادات العمليات 

يكـون  التـي  السـيمـا  تباعـا، 

منتسبوها وضباطها عىل تماس 

مبارش مـع التغطيـات االعالمية 

االعـالم،  والصحفيـني ووسـائل 

منهـا قيـادة الرشطـة االتحادية 

العامة  بغـداد واملـرور  وعمليات 

وقيادة رشطة بغداد «.
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بغداد/ الزوراء:
انطلقـت، امـس السـبت، أعمـال قمة 
جـدة لألمن والتنميـة يف اململكة العربية 
السعودية بمشـاركة 10 دول من بينها 
العراق والواليـات املتحدة ، وفيما اقرتح 
العراق إنشاء بنك الرشق األوسط للتنمية 
والتكامـل، اشـاد ويل العهـد السـعودي 
محمـد بـن سـلمان، بتوقيـع العـراق 
اتفاقية الربط الكهربائي مع السعودية 
والخليـج، يف حني طرح الرئيس املرصي 
محمد السـييس مبادرة لحل االزمات يف 

املنطقة.
الرئيـس  بمشـاركة  القمـة  وانعقـدت 
االمريكـي جوزيـف بايـدن، إضافـة إىل 
اململكة األردنية الهاشـمية، وجمهورية 
مرص العربية، وجمهورية العراق، ودول 

مجلس التعاون الخليجي.
مصطفـى  الـوزراء،  رئيـس  واقـرتح 
الكاظمـي، إنشـاء بنك الرشق األوسـط 
للتنميـة والتكامل، فيمـا اكد الكاظمي، 
امس السبت، إنه يجب وضع اسرتاتيجية 
شاملة ملكافحة اإلرهاب وتجفيف منابع 

تمويله.
وقال الكاظمي يف كلمته خالل قّمة جّدة 
لألمـن والتنمية: إن ”العراق يسـعى إىل 
تعزيـز لغة الحوار يف املنطقة“، مشـدداً 
عـىل أن ”األزمـات يف املنطقة تسـتدعي 

التعاون بني كل الدول“.
الكلمـة:  نـص  يف  الكاظمـي  وذكـر 
الشـكر  بوافـر  أتقـدم  أن  ”يســرّني 
والتقدير إىل األشـقاء يف اململكة العربية 
السـعودية ملـكاً وحكومًة وشـعباً عىل 
حفاوة االستقبال وكرم الضيافة وحسن 
تنظيم هذه القمة املهمة التي نتمنى أن 
تسـهم يف تكريس التعـاون والتكامل يف 

منطقتنا“.
 واضاف: ”نلتقي اليوم وسـط تحديات 
إقليمية ودولية حساسـة وأيضاً وسـط 
آمـال وتطلعات كبـرية أن تثمـر جهود 
التعـاون ومـّد جسـور الثقـة وتغليـب 
لغة الحـوار من أجل تحقيـق بيئة آمنة 
الكريمـة  الحيـاة  تضمـن  ومسـتقرة 

لشعوب املنطقة“.
بتعـاون  للعـراق  كان  ”لقـد  وتابـع: 
أشقائه وجريانه وأصدقائه دور أساّيس 
واالنتصـار عـىل  اإلرهـاب  يف محاربـة 
تنظيـم ”داعـش“ ولكن ال يـزال أمامنا 
طريـق إضـايفّ القتـالع جـذور اإلرهاب 
مـا يسـتدعي تعزيـز الجهـود الوطنية 
واإلقليمية والدولية لوضع اسـرتاتيجية 
شاملة ملكافحة اإلرهاب وتجفيف منابع 
تمويلـه عـرب التعـاون األمنّي املشـرتك 

وتبادل املعلومات والخربات“.
واشـار اىل إن ”املخاطـر التـي أفرزتهـا 
تداعيات األزمة يف أوكرانيا تتطلب تكثيف 
الجهود اإلقليمية والدولية إليجاد الحلول 
الســريعة وتوحيـد املسـاعي يف مجال 
ضمـان األمن الغذائي لشـعوبنا وتأمني 
إمـدادات الطاقـة“، مبينـا ان ”منطقة 
بصـورة  تـرضرت  األوسـط  الشــرق 
ملموسـة مـن تبعـات التغيـري املناخّي 
وأزمـة املياه ومخاطـر التصّحر مضافاً 
إىل ذلك كلّه التحديات الصحية إثر ظهور 
وانتشـار األوبئـة مثل جائحـة كورونا. 
وكل هـذه األزمات تسـتدعي أن نتحرك 

متكاتفني وموحدين ملواجهتها“.
ولفـت اىل ان عمر النظـام الديمقراطي 
مـن  يقـرتب  العـراق  يف  الدسـتوري 
العقدين، عقب عقود مـن الدكتاتورية، 
وهـذه الديمقراطيـة الناشـئة ال تـزال 
تتقدم رغم التحديات واألزمات الكبرية. 
ولكن ال تـزال هناك مصاعب سياسـية 
بعـد االنتخابـات، وهـي تؤكـد الحاجة 
للحفـاظ عـىل مبـادئ الديمقراطيـة يف 
الحياة العامة، وهو مسار يستلزم املزيد 

من الوقت وتراكم الخربات.
 ومـىض بالقـول انـه ”بعدمـا تجاوزنا 
مرحلـة طرد تنظيم «داعش» من أرضنا 
العسـكرية واالمنيـة  امسـكت قواتنـا 
بامللـف األمنـي، وهـي تتطـور بشـكل 
مسـتمر لحفظ أمـن العـراق ومقدرات 

شعبنا.
 واكـد ان العـراق يسـعى إىل تعزيز بيئة 
الحـوار يف الـرشق االوسـط، ويعترب أن 
أجـواء التعـاون االقتصادي والتنسـيق 
األمنـي بني جميـع األشـقاء يف املنطقة 
تخدم بشكل مبارش مصالح شعبنا كما 

تخدم مصالح كل شعوب املنطقة. 
 واوضح إن اللقاءات واملؤتمرات الثالثية 
التـي جمعـت العـراق بجمهورية مرص 
العربيـة واململكـة االردنيـة الهاشـمية 
قـد انتجت رؤيًة مشـرتكًة لفتح مديات 
التعاون والتكامـل  يف مجاالت مختلفة، 
كما كان مؤتمر بغداد للتعاون والرشاكة 
معرباً عن الروابط التأريخية التي تجمع 
بـني كل دول املنطقة. وقد خطى العراق 
ودول مجلس التعاون الخليجي خطوات 
إىل  الراميـة  لتمتـني عالقاتهـم  مهمـًة 
تحقيـق التكامـل يف مختلـف املجاالت، 
ومـن هذا املنطلق، أبرمنا اتفاقني للربط 
الكهربائي مع اململكة العربية السعودية 
ومـع دول مجلـس التعـاون الخليجي، 
ونحن ماضـون يف الربط الكهربائي مع 

األردن ومرص.
وتابع: وقد قمنا بمبادرات لتعزيز الحوار 

والتعـاون والرشاكة يف املنطقة، والعراق 
ماض بهذا املنهج بما يصب يف مصلحته 

الوطنية ومصلحة املنطقة بشكل عام.
 ويف هـذا السـياق يدعـم العراق مسـار 
الحـوار واملفاوضـات إلبعـاد األسـلحة 
النووية عـن املنطقة، وجعلهـا منطقًة 
آمنـة بما يصّب يف مصلحة دول املنطقة 

والعالم بأرسه.
وبنّي انـه تربز أولوية إيجاد حّل شـامل 
وعادل ودائم للقضية الفلسـطينية، بما 
يلبـي الطموحات والحقوق املشــروعة 
للشـعب الفلسـطيني، ورضورة وقـف 
جميع اإلجراءات العدوانية واالنتهاكات 
واالعتداءات بحق الشـعب الفلسطيني. 
الفتـا اىل ان العراق يؤكد أن حّل الصـراع 
عىل أسـاس قرارات الشــرعية الدولية 
هو السـبيل الوحيد لتحقيق االسـتقرار 

يف املنطقة.
 واشار اىل ان العراق يدعم الهدنة اليمنية 
القائمـة بصفتهـا بدايًة مثمـرًة إلنهاء 
األزمة اليمنية وعودة االسـتقرار، ودعم 
املبادرات الدوليـة واإلقليمية الرامية إىل 
إنهاء الصـراع، كما يدعم العراق الجهود 
اإلقليمية والدولية الرامية إىل حّل األزمة 
السـورية، ومعالجة تداعياتها، وإيقاف 

معاناتها اإلنسانية.
وجـدد العـراق وقوفـه إىل جانـب لبنان 
السياسـية  أزمتـه  تجـاوز  أجـل  مـن 
الحـوار  واالقتصاديـة، وبنـاء جسـور 

والتعاون لعودة االستقرار إىل البالد.
ويف سـياق التعاون البيئي بني األشقاء، 
أوّد التذكـري بـأن العراق رغـم أنه يبقى 
منتجـاً مهمـاً للنفـط ولكـن رشياننـا 
االقتصـادي هـذا يزيـد مـن تحدياتنـا 
البيئيـة. لذلـك إننا نعمل بســرعة عىل 
اسـتثمار الغـاز الـذي يحـرق يف حقول 
النفـط، كمـا نوّسـع نطاق االسـتثمار 
يف الطاقـة البديلة. مبينـا إّن دولنا التي 
تشـكل األجيال الشابة نسـبتها الكربى 
لجهـة  مضافـًة  اسـتحقاقات  تواجـه 
فهـم متطلبات هذه األجيـال التواقة إىل 
التقدم واإلنجاز، وتطلعاتها إىل استثمار 

اإلمكانات وتحويل األزمات إىل فرص.
يف هذا السياق أيضاً، يقرتح العراق إنشاء 
بنك الشـرق األوسـط للتنمية والتكامل 
بالشــراكة مـع دول مجلـس التعاون 
الخليجـي ومصـر واألردن. ويهتّم البنك 
بالتنمية اإلقليمية املستدامة عرب تمويل 
املشـاريع يف البنيـة التحتيـة التـي من 
شـأنها أن تسـاعد يف ربـط اقتصـادات 
أولوياتـه  يف  البنـك  ويضـع  املنطقـة، 
تطويـر شـبكات الكهربـاء اإلقليميـة، 
وخطوط أنابيب النفط والغاز، وشبكات 
الطرق الســريعة، واملوانـئ واملطارات 
السـوق  ذات  الثقيلـة  والصناعـات 
اإلقليمية الواسـعة، كما يمّول مشاريع 
يف مجـال إدارة املوارد املائيـة والتصحر 
والتخفيـف من آثـار تغرّي املنـاخ، وفقا 

للكاظمي.
وختـم كلمتـه: نتمنـى لهـذه القمة أن 
تحقق أهدافها املرجـوة خدمًة لبلداننا، 
وأن نجتمع دائماً لبناء مسـتقبل أفضل 

لشعوب املنطقة.
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أشـاد ويل العهد السعودي، األمري محمد 
بـن سـلمان، بتوقيـع اتفاقيـة الربـط 
والسـعودية  العـراق  بـني  الكهربائـي 

والخليج.
وقال ابن سـلمان خالل كلمته يف افتتاح 
قمة جـدة لألمـن والتنميـة املنعقدة يف 
السعودية: ”متفائلون بما حققه العراق 
يف الفرتة األخرية من أجل تحقيق الرخاء 

واالستقرار لشعبه“.
إيـران  احـرتام  ”رضورة  عـىل  وشـدد 
لسـيادة دول املنطقـة وعـدم التدخل يف 

شؤونها الداخلية“.
كلمتـه  خـالل  سـلمان،  ابـن  وقـال 
باعتبارهـا  إيـران  ”ندعـو  االفتتاحيـة 
دولة جـارة إىل التعاون مع دول املنطقة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وااللتزام 
يف  التدخـل  الدوليـة وعـدم  بالرشعيـة 

شؤون دول املنطقة“.
وحـول أمـن الطاقـة العاملـي، لفت ويل 
العهد السـعودي إىل أن ”اململكة سبق أن 
أعلنت عن زيادة يف طاقتها اإلنتاجية من 
النفط إىل 13 مليون برميل“، مشـرًيا إىل 
رضورة االستمرار بضخ االستثمارات يف 

الطاقة النظيفة.

وحول الشـأن اليمني، أكـد أن ”اململكة 
دعمت جميع الجهـود الرامية للوصول 
وفقـا  يمنـي   – يمنـي  سـيايس  لحـل 
للمرجعيـات الثـالث“، معـربا عـن أمله 
يف أن تؤسـس قمة جـدة لألمن والتنمية 
لعهد جديد من التعاون املشرتك لتعميق 

الرشاكة االسرتاتيجية.
”التحديـات  أن  ابـن سـلمان  وأضـاف 
العاملية بسبب جائحة كورونا تستدعي 
مزيدا من الجهود الدولية لتعايف االقتصاد 

العاملي“.
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مـن جانبه، قـال بايدن خـالل كلمته يف 
قمة جـدة لألمـن والتنميـة املنعقدة يف 
السـعودية: إن ” جهـوداً بذلت من أجل 
توقيـع الربـط الكهربائـي بـني العراق 
أن  اىل  الفتـا  والخليـج“،  والسـعودية 
أمريكا ستبقى رشيكاً أساسياً يف الرشق 

األوسط.
واضـاف: إن الواليات املتحـدة لن تبتعد 
عن منطقة الرشق األوسط وترتك فراغا 
للصني وروسيا وإيران، مؤكدا أن ”إيران 

تزعزع االستقرار يف الرشق األوسط“.
وتابع ”نعمل بالتعـاون معكم للتصدي 
ملـا تمثله إيـران مـن تهديـد للمنطقة، 
ونواصـل الجهود الدبلوماسـية للضغط 

عىل الربنامج النووي اإليراني“.
وأكد أن واشنطن حريصة عىل أال تتمكن 

إيران من امتالك سالح نووي.
الجويـة  الدفاعـات  ”سـنعزز  وأردف 
التهديـدات  ملواجهـة  املبكـر  واإلنـذار 

الجوية“.
وفيما يخـص األزمـة اليمنيـة، قال إن 
اإلدارة األمريكيـة تعمل مع السـعودية 

وعمان إليجاد حل سيايس يف اليمن.
وأشـار إىل أمريـكا سـتعمل يف الـرشق 
األوسـط ونؤسـس لعالقـات اقتصادية 
مسـتدامة، موضحا أنها ستبقى رشيكا 

نشطا يف املنطقة.
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أكـد العاهـل األردنـي، امللـك عبـد الله 
حـل  إىل  الوصـول  ”رضورة  الثانـي، 
الدولتني، فلسطني وإرسائيل“، مشددا 
عىل أنـه ال أمـل أو ازدهـار يف املنطقة 

دون حل القضية الفلسطينية.
وأوضـح امللك عبد الله الثاني، يف كلمته 
خالل القمة اإلقليمية، بحضور الرئيس 
الريـاض،  يف  بايـدن،  جـو  األمريكـي 
”علينا إعادة التأكيد عىل الوصول لحل 

الدولتني“.
وبـني العاهل األردنـي ”ال بد من النظر 
يف فـرص التعـاون والعمـل معـا مـن 
خالل السـعي نحو التكامـل اإلقليمي 
يف مجـاالت األمـن الغذائـي والطاقـة 
وامليـاه“، مشـريا إىل أن بـالده ”تواجه 
مخاطر أمنيـة متجددة عـىل حدودها 
يف مكافحـة عمليات تهريـب املخدرات 

واألسلحة“.
وكشـف امللـك األردني عـن أن ”األردن 
تسـتضيف أكثـر مـن مليـون الجـئ 
إىل  الـدويل  املجتمـع  داعيـا  سـوري“، 

”القيام لدوره يف قضية الالجئني“.

@ãÌÏ�m@ÜÏËu@·«á„@ZÔèÓè€a
Ú”b�€aÎ@ıaâÃ€a@>flå˛@ÊÎb»n€a

الفتـاح  عبـد  املـرصي،  الرئيـس  أكـد 
السـييس، عىل أهمية دعم جهود تطوير 

التعاون ألزمتي الغذاء والطاقة.
وقال السـييس خالل كلمته يف قمة جدة 
لألمـن والتنمية املنعقدة يف السـعودية: 
إنـه ”يجب إعادة صياغـة القوانني التي 

تحافظ عىل األمن املائي“.
اقـرتح الرئيـس املـرصي عبـد الفتـاح 
السـييس خطـة مـن 5 نقـاط ملواجهة 
مـرص  أن  إىل  الفتـا  املنطقـة،  أزمـات 
منفتحة عىل انتهاج سياسـات السـالم 

لحل كل الرصاعات.
وقال الرئيس املرصي إن األزمات العاملية 
ازدادت وتهدد بمخاطر انتشار اإلرهاب، 
إسـهامات  لدولنـا  تكـون  أن  ويجـب 

حقيقية يف مواجهة األزمات.
وأضاف أنه يجب وضـع حد للرصاعات 
والحروب األهلية يف املنطقة، مشـرياً إىل 
أن ”مرص منفتحة عىل انتهاج سياسات 
السـالم لحل كل الرصاعـات“، مقرتحاً 
خطـة مـن 5 نقـاط ملواجهـة أزمـات 

املنطقة.
وتطرق السييس إىل القضية الفلسطينية 
مشرياً إىل أنه يجب إنشاء دولة فلسطينية 
مسـتقلة عىل حدود 1967، مشرياً إىل أن 
إحيـاء عملية السـالم ال يكفي بل يجب 

التوصل لحل نهائي ال رجعة فيه.
وأوضح أنه يجب االسـتمرار يف مواجهة 
قـوى اإلرهـاب التـي تحظـى بدعم من 
قـوى خارجية، ال مـكان للميليشـيات 
وال لداعميهـا الذيـن يوفـروا لهـا املـال 

والسالح.
كمـا شـدد عـىل أن األمن العربـي كٌل ال 
يتجـزأ للتصدي أليـة مخاطـر، مضيفاً 
”ندعـم أن تكـون املنطقـة خاليـة من 

أسلحة الدمار الشامل“.
ونوه السييس إىل أنه يجب إعادة صياغة 
القوانني التي تحافـظ عىل األمن املائي، 
مشـرياً إىل أن املنطقـة العربية وأفريقيا 

هما األكثر ترضرا من تغري املناخ.

@Òáu@Ú‡”@Z?Ìãzj€a@›Áb»€a
@Ú◊aãì€a@êÌãÿn€@Úñãœ@›r∏

ÚÓvÓma6é¸a

كذلـك أكد العاهل البحرينـي، امللك حمد 
بـن عيىس، أن ”قمة اليـوم تمثل فرصة 
لتكريـس الرشاكـة االسـرتاتيجية بـني 

دولنا والواليات املتحدة“.
وقال العاهـل البحريني، يف كلمته خالل 
قمـة جـدة املنعقـدة يف السـعودية، إن 
”منطقتنـا عانت عىل مدى سـنوات وال 
تزال من تحديات بالغة الخطورة تتطلب 
تعاونـا فعـاال“، مؤكـدا أن ”التدخـالت 
الخارجيـة مـن أكـرب التحديـات التـي 

تواجهها املنطقة وآن األوان لوقفها“.
وأضاف ”التدخل يف شؤون دول املنطقة 
هـو التحـدي األخطر“، متابعـا: ”يجب 
تفعيـل عمـل قواتنا البحرية املشـرتكة 
لحماية املالحة الدولية والنفط والتجارة 
العامليـة عـرب مضيقـي هرمـز وبـاب 

املندب“.
وأردف امللـك حمـد بـن عيىس ”نسـعى 
لخلو منطقة الرشق األوسط من أسلحة 
الدمار الشامل“، مشـددا عىل ”رضورة 
التوصـل إىل تسـوية سياسـية لألزمـة 

اليمنية ودعم الشعب اليمني“.

@’¢@oibq@b‰–”Ïfl@Zã�”@7flc
ÚÌÎÏ‰€a@Ú”b�‹€@Ô‡‹è€a@‚aáÉné¸a

كما قـال أمري قطر، تميم بـن حمد: إن 
موقف بـالده ثابت فيمـا يتصل بتجنب 
التسليح النووي وحق البالد يف االستخدام 

السلمي للطاقة النووية.
وقال خـالل قمـة يف جدة لزعمـاء دول 
أمريكـي،  بحضـور  وخليجيـة  عربيـة 
”نؤكـد عـىل موقفنـا الثابـت بتجنيـب 
التسـليح النووي، مع اإلقرار بحق دول 
املنطقـة يف اسـتخدام الطاقـة النووية 

بشكل سلمي“.
وعـن أزمة الطاقة الناجمـة عن الحرب 
يف أوكرانيـا، قـال أمـري قطـر إن بـالده 
”لن تذخر جهـدا يف العمل مع رشكائها 
اسـتمرار  لضمـان  والعالـم  باملنطقـة 

إمدادات الطاقة“.

@ÒáyÎ@b‰�iãm@Z>ÌÏÿ€a@áË»€a@Ô€Î
@÷aã»€a@…fl@7ófl

اىل ذلك قال ويل عهد الكويت، األمري مشعل 
األحمـد الجابر الصبـاح، يف كلمة له خالل 
قمـة جـدة لألمـن والتنمية ”أننـا تربطنا 

وحدة مصري مع األردن ومرص والعراق“.
وأضـاف الصباح اننـا ”يف مجلس التعاون 
ماضـون يف مسـاعينا لتعزيـز الرشاكـة 
املتحـدة  الواليـات  مـع  االسـرتاتيجية 
خصوصا يف ظل أحداث تتطلب التقارب ال 

التباعد“.
وتابـع ويل عهـد الكويـت قائـًال ”نأمـل 
أن تكـون القمـة بدايـة انطالقـة جديدة 
ملعالجـة قضايـا املنطقة ومنهـا القضية 

الفلسطينية“.
ودعا ويل العهد الكويتي إيران اىل ”التعامل 
مع الوكالـة الذرية ومع دولنـا“، الفتا إىل 
رضورة ”الحـد مـن تهديـد أمـن املمرات 

املالحية“.
وصدر البيـان الختامي لقمـة جدة لألمن 
التنميـة ملجلـس التعـاون لـدول الخليج 
العربيـة واالردن ومرص والعراق والواليات 

املتحدة.

@ZÔflbn©a@ÊbÓj€a@ò„
1 ـ بدعـوة كريمـة مـن خـادم الحرمـني 
الرشيفني امللك سـلمان بن عبـد العزيز آل 
سعود ملك اململكة العربية السعودية، عقد 
قـادة دول مجلـس التعاون لـدول الخليج 
الهاشـمية،  األردنيـة  واململكـة  العربيـة، 
العربيـة، وجمهورية  وجمهوريـة مـرص 
العراق، والواليات املتحـدة األمريكية، قمة 
مشـرتكة يف مدينة جدة باململكـة العربية 
وذلـك   ،2022 يوليـو   16 يف  السـعودية، 
بهدف تأكيد رشاكتهم التاريخية، وتعميق 

تعاونهم املشرتك يف جميع املجاالت.
2 ـ رحـب القـادة بتأكيـد الرئيـس بايدن 

عـىل األهمية التي توليهـا الواليات املتحدة 
لرشاكاتها االسـرتاتيجية املمتدة لعقود يف 
الرشق األوسـط، والتزام الواليـات املتحدة 
املتحـدة  الواليـات  رشكاء  بأمـن  الدائـم 
والدفـاع عـن أراضيهـم، وإدراكهـا للدور 
املركزي للمنطقة يف ربط املحيطني الهندي 

والهادئ بأوروبا وأفريقيا واألمريكيتني.
3 ـ أكـد القـادة رؤيتهم املشـرتكة ملنطقة 
يسودها السالم واالزدهار، وما يتطلبه ذلك 
من أهمية اتخـاذ جميع التدابري الالزمة يف 
سـبيل حفظ أمـن املنطقة واسـتقرارها، 
وتطوير سبل التعاون والتكامل بني دولها، 
والتصدي املشرتك للتحديات التي تواجهها، 
وااللتزام بقواعد حسـن الجـوار واالحرتام 
والسـالمة  السـيادة  واحـرتام  املتبـادل 

اإلقليمية.
4 ـ جدد الرئيس بايـدن التأكيد عىل التزام 
الواليـات املتحدة بالعمل مـن أجل تحقيق 
السـالم العادل والشـامل والدائم يف الرشق 
األوسط. وأكد القادة رضورة التوصل لحل 
عادل للرصاع الفلسطيني ـ اإلرسائييل عىل 
أسـاس حل الدولتني، مشددين عىل أهمية 
املبادرة العربية. وأكد القادة رضورة وقف 
كل اإلجـراءات األحاديـة التـي تقوض حل 
الدولتني، واحرتام الوضع التاريخي القائم 
يف القدس ومقدساتها، وعىل الدور الرئييس 
للوصاية الهاشمية يف هذا السياق. كما أكد 
القـادة أهمية دعم االقتصاد الفلسـطيني 
ووكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل 
الالجئـني الفلسـطينيني (األنروا). وأشـاد 
الرئيـس بايدن بـاألدوار املهمـة يف عملية 
مجلـس  ودول  ومـرص،  لـألردن  السـالم 
التعـاون لدول الخليـج العربيـة، ودعمها 

للشعب الفلسطيني ومؤسساته.
5ـ  جدد القادة عزمهم عىل تطوير التعاون 
والتكامـل اإلقليمي واملشـاريع املشـرتكة 
بـني دولهم بما يسـهم يف تحقيـق التنمية 
املسـتدامة، والتصدي الجماعـي لتحديات 
املناخ من خالل ترسيع الطموحات البيئية، 
ودعـم االبتـكار والـرشاكات، بمـا فيهـا 
باستخدام نهج االقتصاد الدائري للكربون 
وتطويـر مصادر متجددة للطاقة. وأشـاد 
القـادة يف هـذا اإلطـار باتفاقيـات الربط 
الكهربائي بني اململكة العربية السـعودية 
والعراق، وبني مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيـة والعـراق، وبـني اململكـة العربية 
السـعودية وكل من األردن ومرص، والربط 

الكهربائي بني مرص واألردن والعراق.
6 ـ أشـاد القـادة بمبادرتـي ”السـعودية 
الخـرضاء“ و ”الرشق األوسـط األخرض“ 
اللتـني أعلنهما صاحب السـمو امللكي ويل 
عهـد اململكـة العربية السـعودية. وأعرب 
القـادة عن تطلعهم للمسـاهمة اإليجابية 
الفاعلة من الجميع يف سبيل نجاح (مؤتمر 
السـابع  املناخـي  للتغـري  املتحـدة  األمـم 
والعرشيـن) الـذي تسـتضيفه جمهورية 
مـرص العربيـة، ومؤتمـر (األمـم املتحدة 
للتغـري املناخـي الثامن والعرشيـن) الذي 
تسـتضيفه دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
و (املعـرض الـدويل للبسـتنة 2023) الذي 
تسـتضيفه دولـة قطر. بعنـوان ”صحراء 

خرضاء، بيئة أفضل 2023 - 2024“.
7 ـ أكـد القـادة عـىل أهميـة تحقيق أمن 
الطاقـة، واسـتقرار أسـواق الطاقـة، مع 
العمـل عىل تعزيـز االسـتثمار يف التقنيات 
واملشاريع التي تهدف إىل خفض االنبعاثات 
وإزالـة الكربون بما يتوافق مع االلتزامات 
الوطنيـة. كمـا نـوه القادة بجهـود (أوبك 
+) الهادفة إىل اسـتقرار أسواق النفط بما 
يخدم مصالح املستهلكني واملنتجني ويدعم 
النمو االقتصـادي، وبقرار (أوبك +) زيادة 
اإلنتاج لشهري يوليو وأغسطس، وأشادوا 
بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية 

يف تحقيق التوافق بني أعضاء (أوبك +).
8 . جـدد القـادة إدانتهم القويـة لإلرهاب 
بكافـة أشـكاله ومظاهـره، وعزمهم عىل 
تعزيـز الجهود اإلقليميـة والدولية الرامية 
ملكافحة اإلرهـاب والتطرف العنيف، ومنع 
التمويـل والتسـليح والتجنيـد للجماعات 
اإلرهابيـة من جميـع األفـراد والكيانات، 
والتصـدي لجميع األنشـطة املهـددة ألمن 

املنطقة واستقرارها.
9.ـ أكد القـادة إدانتهم القويـة للهجمات 
اإلرهابيـة ضـد املدنيـني واألعيـان املدنية 
العربيـة  اململكـة  يف  الطاقـة  ومنشـآت 
املتحـدة،  العربيـة  واإلمـارات  السـعودية 
وضد السـفن التجارية املبحـرة يف ممرات 
التجـارة الدولية الحيويـة يف مضيق هرمز 
وباب املندب، وشددوا عىل رضورة االلتزام 
بقرارات مجلس األمـن ذات الصلة، ومنها 

قرار مجلس األمن 2624.
10 ـ جـدد القادة دعمهم الكامل لسـيادة 
العراق وأمنه واستقراره، ونمائه ورفاهه، 
ولجميع جهـوده يف مكافحة اإلرهاب. كما 
رحب القادة بالدور اإليجابي الذي يقوم به 
العراق لتسـهيل التواصل وبنـاء الثقة بني 

دول املنطقة.
اليمـن،  بالهدنـة يف  القـادة  ـ رحـب   11
وبتشكيل مجلس القيادة الرئايس، معربين 
عـن أملهـم يف التوصـل إىل حـل سـيايس 
وفقاً ملرجعيات املبـادرة الخليجية وآليتها 
الوطنـي  الحـوار  التنفيذيـة ومخرجـات 
الشـامل، وقـرارات مجلس األمـن ومنها 
قـرار مجلس األمـن 2216. ودعـا القادة 
جميع األطراف اليمنية إىل اغتنام الفرصة 

والبـدء الفـوري يف املفاوضـات املبـارشة 
برعايـة األمـم املتحـدة. كمـا أكـد القادة 
أهمية اسـتمرار دعم الحاجات اإلنسانية 
واإلغاثيـة والدعـم االقتصـادي والتنموي 
للشـعب اليمني، وضمان وصولها لجميع 

أنحاء اليمن.
12 ـ أكـد القـادة رضورة تكثيف الجهود 
للتوصـل لحل سـيايس لألزمة السـورية، 
بمـا يحفـظ وحـدة سـوريا وسـيادتها، 
ويلبـي تطلعات شـعبها، بمـا يتوافق مع 
قرار مجلـس األمن 2254. وشـدد القادة 
عىل أهميـة توفـري الدعم الـالزم لالجئني 
السـوريني، وللـدول التـي تسـتضيفهم، 
ووصـول املسـاعدات اإلنسـانية لجميـع 

مناطق سوريا.
13ـ  عرب القادة عن دعمهم لسيادة لبنان، 
وأمنـه واسـتقراره، وجميـع اإلصالحات 
الالزمـة لتحقيق تعافيـه االقتصادي. نوه 
الربملانيـة،  االنتخابـات  بانعقـاد  القـادة 
بتمكني من الجيـش اللبناني وقوى األمن 
الداخيل. وبالنسـبة لالنتخابات الرئاسـية 
القادمـة دعوا جميـع األطـراف اللبنانية 
الحـرتام الدسـتور واملواعيد الدسـتورية. 
أشاد القادة بجهود أصدقاء ورشكاء لبنان 
يف اسـتعادة وتعزيـز الثقـة والتعاون بني 
لبنـان ودول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيـة، ودعمهم لدور الجيـش اللبناني 
وقـوى األمن الداخيل يف حفـظ أمن لبنان. 
نوه القادة بشـكل خاص بمبـادرات دولة 
الكويت الرامية إىل بناء العمل املشرتك بني 
لبنـان ودول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيـة، وبإعـالن دولة قطـر األخري عن 
دعمها املبـارش ملرتبات الجيـش اللبناني. 
أكدت الواليـات املتحدة عزمها عىل تطوير 
برنامج مماثل لدعم الجيش اللبناني وقوى 
األمـن الداخـيل. كما رحب القـادة بالدعم 
الـذي قدمتـه جمهوريـة العراق للشـعب 
اللبنانـي والحكومـة اللبنانيـة يف مجاالت 
الطاقـة واإلغاثـة اإلنسـانية دعـا القادة 
جميع أصدقـاء لبنان لالنضمـام للجهود 
الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره، وأكد 
القادة عىل أهمية بسط سيطرة الحكومة 
اللبنانية عىل جميع األرايض اللبنانية، بما 
يف ذلك تنفيذ أحـكام قرارات مجلس األمن 
ذات الصلـة واتفاق الطائـف، من أجل أن 
تمارس سـيادتها الكاملة فال يكون هناك 
أسلحة إال بموافقة الحكومة اللبنانية، وال 

تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
14 ـ جدد القادة دعمهم للجهود الساعية 
لحـل األزمـة الليبية وفق قـرارات مجلس 
القراريـن  ومنهـا  الصلـة،  ذات  األمـن 
2570 و2571، ورضورة عقـد انتخابـات 
رئاسـية وبرملانية جنبـاً إىل جنب يف أقرب 
وقـت، وخروج جميـع املقاتلـني األجانب 
واملرتزقـة دون إبطاء. جدد القادة دعمهم 
لتوحيـد املؤسسـات العسـكرية بإرشاف 
األمـم املتحدة. وعرب القـادة عن تقديرهم 
العربيـة  مـرص  جمهوريـة  السـتضافة 
للحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية 

السياسية املدعومة من األمم املتحدة.
15 ـ أكـد القـادة دعمهم لجهـود تحقيق 
االستقرار يف السودان، واستكمال وإنجاح 
املرحلـة االنتقالية، وتشـجيع التوافق بني 
األطراف السودانية، والحفاظ عىل تماسك 
الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان يف 

مواجهة التحديات االقتصادية.
16 ـ بالنسـبة لسد النهضة األثيوبي، عرب 
القـادة عن دعمهم لألمـن املائي املرصي، 
ولحـل دبلومـايس يحقق مصالـح جميع 
األطراف ويسهم يف سالم وازدهار املنطقة. 
وأكد القادة رضورة التوصل التفاق بشأن 
ملء وتشـغيل السـد يف أجل زمني معقول 
كما نـص عليـه البيـان الرئـايس لرئيس 
سـبتمرب   15 يف  الصـادر  األمـن  مجلـس 

2021، ووفقاً للقانون الدويل.
17 ـ وفيمـا يخص الحـرب يف أوكرانيا، 
يجدد القادة التأكيد عىل رضورة احرتام 
مبادئ القانون الـدويل، بما فيها ميثاق 
األمم املتحدة، وسـيادة الدول وسـالمة 
اسـتخدام  بعـدم  وااللتـزام  أراضيهـا، 
القـوة أو التهديـد بهـا. ويحـث القادة 
املجتمـع الـدويل وجميـع الـدول عـىل 
مضاعفة الجهـود الراميـة للتوصل إىل 
حل سـلمي، وإنهاء املعاناة اإلنسـانية، 
ودعم الالجئـني والنازحني واملترضرين 
من الحرب، وتسـهيل تصديـر الحبوب 
واملـواد الغذائيـة، ودعم األمـن الغذائي 

للدول املترضرة.
18 ـ وفيما يخص أفغانسـتان أكد القادة 
عـىل أهمية اسـتمرار وتكثيـف الجهود يف 
سـبيل دعم وصول املسـاعدات اإلنسانية 
ألفغانستان، وللتعامل مع خطر اإلرهابيني 
والسـعي  أفغانسـتان،  يف  املتواجديـن 
لحصول الشـعب األفغاني بجميع أطيافه 
األساسـية،  وحرياتهـم  حقوقهـم  عـىل 
وخاصة يف التعليم والرعاية الصحية وفقاً 
ألعـىل املعايري املمكنة، وحق العمل خاصًة 
للنسـاء. عرب القـادة عن تقديرهـم لدور 
دولة قطر يف مساندة أمن الشعب األفغاني 

واستقراره.
19ـ رحـب القادة باسـتعدادات دول قطر 
السـتضافة كأس العالم 2022م، وجددوا 

دعمهم لكل ما من شأنه نجاحه.
بانعقـاد  التزامهـم  القـادة  أكـد  ـ   20

اجتماعهم مجدداً يف املستقبل.
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إعالن رقم (٤٠)
رقم الطلبية ٢٠٢٢/١٥٠

تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية
(fire & safety equipment– معدات سالمة واطفاء)

جمهورية العراق                       العدد: ٤٤٧٠/ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                   التاريخ : ٢٠٢٢/٧/٦

رئاسـة محكمة اسـتئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

 املدعى عليه  (أحمد محمد عبود)
م/ تبليغ

قامِت املدعية (صبا دفار سـماح) الدعـوى الرشعية املرقمة 
اعاله والتي تطلب فيها التفريق القضائي استناداً للمادة ٢٢ 
من قانون االحوال الشخصية وبالنظر ملجهولية محل اقامته 
حسـب رشح القائـم بالتبليغ لـذا تقرر تبليغـك بصحيفتني 
محليتـني يوميتني بالحضور امام هـذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق ٢٠٢٢/٧/٢٥ السـاعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك   غيابيا ووفقا للقانون.

                                    
                القايض
 عباس معني كاظم

جمهورية العراق                  العدد: ٢٠٢٢/٢٠٦٠
وزارة العدل                                      التأريخ: ٢٠٢٢/٦/٢٨

دائرة التنفيذ              
مديرية تنفيذ النارصية

اىل املنفذ عليه املدين (حسني هاني زيدان)

لقـد تحقق لهذه املديرية مديرية تنفيذ النارصية انك مجهول محل 
االقامـة وليس لديك موطن دائـم او مؤقت او مختـار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واسـتناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالقرار الصادر من محكمة االحوال الشـخصية بالعدد ١١٥٧ 
ش ٢٠٢٢  خـالل خمسـة عرش يومـا تبدأ من اليـوم التايل للنرش يف 
٢٠٢٢/٥/٢٢ قرار اثاث الزوجية، ويف حالة عدم حضورك سـتبارش 

هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
هند سلمان بخيبخ

اوصاف املحرر:
قرار محكمة االحوال الشـخصية يف التأديـة بالعدد ١١٥٧ ش٢٠٢٢ 

يف ٢٠٢٢/٥/٢٢.   

للمـرة (الثانية) وبكلفـة تخمينية مقدارهـا (٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي (مئتان وسـتون 
مليـون دينار عراقـي) وبمدة تجهيـز (١٢٠) يوم بموجـب املواصفات والـرشوط التي يمكن 
الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠)دينار(مائتان وخمسـون الف 
دينار ال غري) غري قابل للرد فعىل املجهزين املختصني الراغبني باملشاركة تقديم عروض بالدينار 
العراقي (مـع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض)ويكون نافذا ملدة ال تقل عن (١٢٠ يوماً)
مع ارفـاق التأمينات االولية والبالغة (٢,٦٠٠,٠٠٠)دينار عراقي (اثنان مليون وسـتمائة الف 

دينار عراقي) عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية:-
- رقم املناقصة/ موضوعها

- تاريخ الغلق
- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

- تاريخ نفاذ التأمينات االولية
- العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب 

وتسـلم اىل استعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف 
مدة اقصاها الساعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم ٢٠٢٢/٨/١ ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 

اجور نرش االعالن مع التقدير.
مالحظة:-

١. يتـم تقديم العـروض وفقا للوثائق القياسـية ويف حال عدم التزام مقـدم العطاء يف تطبيق 
الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها فأنه سيتم اسـتبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند 

التقديم.
٢. جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :-

أ - كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ .
ب - هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه . 

٣. اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة.
٤. تقـدم التأمينات االولية باسـم الرشكة او مديرها املفوض او احد املسـاهمني يف الرشكة او 

الرشكات بموجب عقد مشاركة.
٥. بإمـكان كافـة ممثيل الرشكات واملجهزين املشـرتكني يف املناقصة التواجـد يف مقر الرشكة 
لحضـور ومتابعـة فتح العطاءات من قبـل اللجنة وذلـك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق السـاعة 

العارشة صباحاً.
٦. يف حالة وجود مخالفات من قبل املناقصني توجه اإلنذارات من القسـم القانوني يف رشكتنا 

دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
٧. تصادر التأمينات االولية للرشكات يف حالة عدم االسـتجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية 

والتجارية للطلبيات .

٨. تقدم التأمينات االولية عىل شكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) ومن املصارف 
املعتمـدة العراقيـة داخـل بغـداد عـىل ان يكون خطـاب الضمان املقـدم داخل ضمـن املنصة 
االلكرتونيـة وإن لم يكن خطـاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحسـب تعليمات 

البنك املركزي.
٩. ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسـهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االسـترياد 

الخاصة باملادة اعاله ويتحمل املجهز مسؤولية ايصال املواد اىل رشكتنا .
١٠. ال تتم املطالبة بأي تمديدات لفرتات التجهيز املثبتة اعاله ألسباب تتعلق بإخراج املواد من 

املوانئ.
١١. سـيتم اسـتبعاد العطاء الذي يقـل او يزيد مبلغه عن ٢٠٪ من الكلفـة التخمينية ألغراض 

االحالة.
www.mrc.oil.gov.-:١٢. يمكـن االطالع عىل رشوط تقديم العطـاءات وعىل املوقع االلكرتوني

iq
١٣. سـيتم اسـتقطاع (١٠٠٠ دينـار) الـف دينار عراقي رسـم طابـع لبناء مـدارس ورياض 

اطفال.
١٤. يتـم اسـتقطاع مبلـغ (٢٥٠٠٠) الف دينار عراقـي ملرة واحدة خالل السـنة من الرشكات 

العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.
١٥. يتـم نـرش االعالن يف صحيفة الصبـاح الحكومية + صحيفتني من اآلتـي( الزمان , املدى , 
الـزوراء , الصبـاح الجديـد , البينة الجديدة , املـرشق , الرشق , العراق االخباريـة , كل االخبار, 

املستقبل العراقي , املواطن , النهار ,الدستور , العدالة , العالم).
١٦. يف حالة رسو املناقصة عىل احدى الرشكات املقدمة للعطاءات سواء كانت عراقية او أجنبية 
او عربية يتم توقيع العقد يف القسم القانوني يف رشكتنا وبخالفه تلغي االحالة ويتم اتخاذ كافة 

االجراءات القانونية بحقها.
١٧. تتـم االحالـة وفق اقل االسـعار للعروض املسـتجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية سـعرية 
بنسـبة (١٠ ٪)  للمنتج املحيل ويف حالة تسـاوي املبالغ يصار اىل تفضيل املنتج الوطني ( العام 

ثم الخاص) أي االحالة عىل الرشكات املنتجة للمنتوج الوطني.
١٨. تقديـم اثبات لتوفر سـيولة نقدية: كشـف مـرصيف يبني حركة التدفق املايل آلخر سـنة او 
كفـاءة ماليـة من خالل تسـهيالت مرصفية بمبلغ ال يقـل عـن (٥٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي 

(اثنان وخمسون مليون دينار عراقي) وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.
١٩. ال تـرصف أي مسـتحقات اىل املجهز إال بعـد جلب براءة ذمة من دائـرة التقاعد والضمان 

االجتماعي.
د.عائد جابر عمران
                                                                                                     وكيل املدير العام
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أمن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:

شـّدد زعيـم التيـار الصـدري، السـيد مقتدى 

الصدر، عىل عدم إعادة املجرب وتكرار املأسـاة 

القديمـة، وفيما أشـار اىل أنه ال يمكن تشـكيل 

حكومة عراقية قوية مع وجود سـالح منفلت، 

اكـد أن املرجعية قـد أغلقت بابهـا أمام جميع 

السياسيني بال استثناء.

وألقـى خطيب صـالة الجمعة الشـيخ محمود 

يف  الصـدر  السـيد مقتـدى  الجيـايش خطبـة 

اول امـس  الصـدر  الصـالة املوحـدة بمدينـة 

تابعتها «الزوراء»، التي أكد فيها السـيد الصدر 

عىل أنـه «إذا أرادوا تشـكيل الحكومـة فعليهم 

االلتـزام بإخـراج االحتـالل، وأن أول خطـوات 

التوبة محاسـبة فاسديهم بال تردد، وبعيداً عن 

االحتالل وتدخالته».

وقال السـيد الصـدر: «إنني كما طالب السـيد 

الوالـد حينهـا بتوبـة بعـض رشائـح املجتمع 

آنذاك، فإنني أدعو الكتل السياسـية، وباألخص 

الشيعية اىل التوبة اىل الله ، ومحاسبة فاسديهم 

تحت طائلة قضاء نزيه غري مسيس أو مفصل 

عىل مقاس الفساد».

تابع: «إنني لست ناطقاً باسم املرجعية، ولكن 

كلنـا يعلـم أن املرجعيـة قد أغلقـت بابها أمام 

جميـع السياسـيني بال اسـتثناء، وهذه ُسـبة 

بالنسـبة للسياسـيني الشـيعة ، لذلك أطالبهم 

بطلـب العفو منهـا بعـد التوبة من اللـه، وأن 

أغلبهـم غري مقتنع أن حـب الوطن من اإليمان 

وأصبحـت توجهاتهـم خارجية ، لذلـك أطالب 

بتجذير حب الوطـن، والتعامل مع الدول باملثل 

سياسـياً واقتصادياً واجتماعياً وتـرك التبعية 

املقيتة». 

وأشـار السـيد الصدر اىل أنه «ال يمكن تشـكيل 

حكومة عراقية قوية مع وجود سـالح منفلت، 

ولذلـك عليهم التحـيل بالشـجاعة وإعالن حّل 

جميـع الفصائل، وإبعاد املحتل ، وإن عاد عدنا 

أجمع».

ولفـت اىل أنـه «يجـب إعـادة تنظيـم الحشـد 

الشـعبي وإبعـاده عـن التدخـالت الخارجية» 

مشرياً اىل أنه «باسـمي وباسم الحشد الشعبي 

نشـكر أهايل املناطق املحررة بعـد أن رضوا بنا 

محرريـن، ولـوال تعاونهـم ملا حـررت األرايض 

املغتصبـة فال منـة للحشـد عليهـم، ومن هنا 

وحفاظاً عىل سمعة الحشد الشعبي يجب إعادة 

تنظيم الحشـد الشـعبي، وتصفية جسده من 

العنـارص غري املنضبطة واالعتنـاء باملجاهدين 

منهـم ، وإعطائهم حقوقهم، وعـدم تفرقتهم 

عن القيادات باالمتيازات، وترك املحسـوبيات، 

وإبعاد الحشـد عن التدخالت الخارجية ، وعدم 

زجهـم بحـروب طائفيـة أو خارجيـة، وإبعاد 

الحشـد عن السياسـة والتجارة حبـاً وحفاظاً 

عىل سمعة الجهاد واملجاهدين». 

وأضـاف: «كلنـا سـمعنا بمقولـة (املجـرب ال 

يجـرب) واردفناها (بالشـلع قلع) فـال تعيدوا 

املجرب فإنه سيسـتمر بغيه، فـال نريد أن ُتعاد 

املأساة القديمة وُيباع الوطن ، وتتكرر سبايكر 

والصقالويـة، وغريهـا الكثـري مـن صفقـات 

مشبوهة، والرضوخ للغرب أو الرشق واستمرار 

معاناة الشعب».

وأكد:»جيش العـراق ورشطته يجب أن يحرتما 

ويحفـظ دمهمـا ، ووقـف االعتـداء عليهمـا ، 

ويجـب أن يكونـا يف مقدمة باقي التشـكيالت، 

وإبعادهمـا عن املحتـل والتدخـالت الخارجية 

فقوتهمـا قوة للعراق وشـعبه، ويجب االعتناء 

بأهايل املناطق املحررة، وإبعاد التجار الفاسدين 

عنهـم، وأن تبنى هذه املناطق من أهلها، وعدم 

التغافل عن مناطق الوسط والجنوب أيضاً».

@Å˝é@ÜÏuÎ@…fl@ÚÌÏ”@ÚflÏÿy@›Óÿìm@Âÿ∫@¸@Zäáó€a@áÓè€a
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  بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة الداخلية وجود تنسـيق مع 
وزارة الصحـة ونقابـة األطبـاء ملكافحة 
عمليـة تهريـب األدوية وضبـط املنتهية 

الصالحية منها.
وقال املتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء 
خالد أملحنا  يف ترصيح صحفي إن «تجارة 
املخدرات وإدخال األدوية واألغذية منتهية 
الصالحيـة أو املهربـة هدفـه واحـد هو 
الرتبح بطرق غري مرشوعة عىل حسـاب 

صحة وسالمة املواطن العراقي».
لديهـا  الداخليـة  «وزارة  أن  وأضـاف 
مديرية مكافحة الجريمة املنظمة كجهة 
متخصصـة ملكافحة مثل هـذه الحاالت 
وتمكنت أمـس االول من ضبـط ٢٠ طناً 
مـن األدويـة املهربـة يف ديـاىل والقبـض 
عىل املتورطني فيها والعمليات مسـتمرة 
ملصادرة كل ما يتاجر بـه خالفاً للقانون 

وأغلب هذه املواد تأتي من شـمال العراق 
وعرب منافذ غري رسمية».

وتابـع أن «القـوات األمنيـة نشـطت يف 
الفرتة السـابقة بضبط العديـد من املواد 
واألغذية واألدويـة املهربة وهذه تخضع 
آللية يف االسـترياد والتهريب يرض باألمن 

الصحي والغذائي».
ولفـت إىل أن «هناك تنسـيقاً مـع وزارة 
الصحـة ونقابتـي األطبـاء والصيادلة يف 
مراقبـة الحاالت املشـكوك فيهـا وضبط 
املخالفات وال تضبط فقط مواد مهربة بل 
من املمكن ضبط أخرى منتهية الصالحية 
الغـش  وأيضـاً هنـاك متابعـة لحـاالت 
الصناعي».وأكـد «وجود ضوابط صارمة 
ملنـح تراخيص اسـترياد األدوية بإرشاف 
وزارة الصحـة ونقابـة األطبـاء ومتابعة 
وإسناد من مفارز وزارة الداخلية لضبط 

املخالفني».

@Úzœbÿæ@Úzó€a@…fl@⁄6ìfl@›‡«@ZÚÓ‹Çaá€a
ÚÓy˝ó€a@ÚÓËn‰fl@¡jöÎ@ÚÌÎÜ˛a@kÌãËm
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بغداد/الزوراء:
اطلع األمني العام ملجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، عىل مراحل 
العمل ونسب اإلنجاز يف مرشوع تطوير وتأهيل مدخل (بغداد - 

دياىل) ضمن مرشوع تطوير مداخل العاصمة الخمسة.
وأكد الغزي، خالل لقائه الجهات املسـؤولة عن التنفيذ، حسب 
بيـان لألمانة العامة ملجلـس الوزراء، تلقت ”الزوراء“ نسـخة 
منـه، امـس السـبت أن ”اهتمام رئيـس مجلس الـوزراء بهذا 
املرشوع املهم، كونه سـيعكس الصـورة اإليجابية والحضارية 
للعاصمة بغداد، إضافة إىل أنه سيسـهم يف الحد من االختناقات 

املرورية التي تشهدها العاصمة».
كما «حـث أمانة بغداد عىل اإلرساع بإنجـاز ما يتعلق بمهامها 

بشأن استكمال مراحل املرشوع“.

وشـدد الغـزي عـىل ”رضورة مضاعفـة الجهـد ورفـع وترية 
العمل، عىل أن ال يؤثر سـلباً عىل املواصفات الهندسية والفنية، 
فضالً عـن األخذ بعني االهتمام، عملية تأثيث وتشـجري وإنارة 

املدخل“.
وأشـاد األمـني العام ملجلـس الـوزراء بـ“جهود دائـرة الطرق 
والجسـور يف وزارة اإلعمـار واإلسـكان واألشـغال والبلديـات 
العامـة، والجهات القطاعية السـاندة، ملا قدمتـه من إجراءات 

أسهمت يف الوصول إىل مراحل متقدمة من العمل“.
وحـرض الجولة، مستشـار رئيس مجلس الـوزراء، صباح عبد 
اللطيـف، واملدير العام لدائـرة الطرق والجسـور، واملدير العام 
لرشكة توزيع كهرباء بغداد، واالجهزة االمنية إضافة إىل ممثلني 

عن األمانة العامة ملجلس الوزراء والرشكة املنفذة.



بغداد/ متابعة الزوراء:

أفاد تقريـر نرشه موقع «نومبيـو» الذي يعنى باملسـتوى املعييش لدول 

العالـم بأن مؤرش التلـوث يف العراق ما زال عاليـاً رغم انخفاض مؤرشه 

عـن عـام ٢٠١٩، فيمـا لفت إىل أن جـودة األماكـن الخـرضاء والحدائق 

منخفضة.

وذكر التقرير بحسـب آخر تحديث يف شـهر نيسان ٢٠٢٢، واطلعت عليه 

«الـزوراء»: أن «مؤرش التلوث يف العـراق بلغ ٧٣٫٥٩ ٪، منخفضاً عن عام 

٢٠١٩ الذي بلغ مؤرش التلوث فيه ٧٩٫٤٣٪، مبيناً أن «نسـبة تلوث الهواء 

يف العـراق تعترب عالية وبواقع ٦٦٫٩٩٪، فيما سـجلت نسـبة تلوث مياه 

الرشب وعدم إمكانية الوصول إليها تعترب متوسطة وبواقع ٥٥٫٥٠٪».

وتابـع أن «عدم الرضا لدى املواطن من التخلص من القمامة كانت عالية 

وبلغت ٦٩٫٠٧٪، وأن الضوضاء كانت متوسطة وبواقع ٥٢٫٠٦٪»، مشرية 

إىل أن «تلوث املياه سجل نسبة عالية وبواقع ٦٤٫٠٣٪».

وأشـار املوقـع اىل ان «الهـدوء وعـدم وجـود مشـكلة مـع الضوضاء يف 

الليـل كانت متوسـطة وبواقع ٤٧٫٩٤٪، فيما سـجلت الحدائق الخرضاء 

والحدائق يف املدينة نسبة منخفضة بلغت ٣٨٫١٤٪».

ويعتـرب موقـع « نومبيو « احـد املواقع الـذي تم إطالقه يف عـام ٢٠٠٩، 

ويعنى بتكاليف املعيشـة للدول ويكشـف وجودة الحياة فيها، اضافة اىل 

الرعاية الصحية يف هذه الدول ويعترب كمصدر من قبل العديد من وسائل 

اإلعالم العاملية.

بغداد/ الزوراء:
أكـد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، أن الحكومة العراقية تسـعى لتنويع 
مصـادر الدخل ودعم الربامج التنموية.وقال النجم بحسـب بيان صادر عن 
الوزارة، خالل مشاركته يف املنتدى السيايس رفيع املستوى للتنمية املستدامة 
الذي تنظمـه األمم املتحدة يف نيويورك: إن ”أولويات العراق يف هذه املرحلة، 
تتمثل بالعودة اىل املسـار التنموي السـليم لتحقيق اجندة التنمية املستدامة 
وأهدافها للعام ٢٠٣٠“.وتابع أن ”العراق شهد حراكاً جماهريياً يف عام ٢٠١٩ 
أفىض اىل اسـتقالة الحكومة السـابقة، وتسـببت جائحة كورونا بمشـاكل 
اقتصادية مما فاقم التحديات واثر سلباً عىل السعي لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة“.وأشـار إىل أن ”انخفاض أسـعار النفط، والتـزام العراق باتفاق 
(OPEC+) عام ٢٠١٩ بتخفيض حصة اإلنتاج والتصدير بنسـبة ٢٣٪ فاقم 

التحديات وأثر سلباً يف السعي لتحقيق اهداف التنمية املستدامة“
وأكـد ”سـعي الحكومـة العراقيـة اىل بنـاء خطـط وبرامج دعـم ملواجهة 
التحديات واالستجابة لهذه املتغريات، عرب أدوات مختلفة، أهمها االصالحات 
االقتصاديـة والهيكلية التي قدمتها الحكومة، كما يف الورقة البيضاء، وهي 

تسعى كذلك اىل تنويع مصادر الدخل ودعم الربامج التنموية“.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة الكهرباء، امس السـبت، 
تسـديد جميـع الديون املسـتحقة اىل 
ايـران لعـام ٢٠٢٠ وان الصيف الحايل 
توريـد  يف  االفضـل  نسـبيا  سـيكون 
الطاقة، مشـرية اىل ان هنـاك زيادة يف 

معدل التوريد اىل ٢٤ الف ميكاواط .
وقال املتحدث باسـم وزارة الكهرباء، 
احمـد العبـادي، يف ترصيـح صحفي: 
األيـام  خـالل  سـعت  ”الـوزارة  إن 
املاضيـة إىل إدخـال طاقـات توليديـة 
الكهرباء“.وأضاف  ملنظومـة  جديـدة 
العبـادي أن ”الخطوط التي من املؤمل 
ادخالهـا للعمـل ضمـن خطـة وزارة 
الكهربـاء محطة االنبـار وكذلك لدينا 
الوحـدة التوليديـة الثانيـة يف صـالح 
الدين ومحطة الخريات وبذلك سنصل 
إىل توليـد ٢٤ الـف ميـكاواط يف قـادم 
األيام“.وأشـار إىل أن ”الـوزارة عملت 
عىل إنشاء خطوط اسرتاتيجية رابطة 
االختناقـات  لفـك  املحافظـات  بـني 
والتخفيف عن زيـادة الحمل“، مؤكدا 
”حاجة العراق الفعليـة اىل ٦٠ مليون 
مـرت مكعب مـن الغـاز االيراني لسـد 
الكهربـاء،  وزيـر  الحاجـة“.وكان 
عـادل كريـم، أكـد، يف وقـت سـابق، 
أن العـراق بحاجـة اىل ١٥ ميـكاواط 
جديـدة السـتمرار تجهيـز الطاقة اىل 
املواطنني لـ٢٤ سـاعة لذا نحن مازلنا 
بحاجـة اىل الغاز االيرانـي. من جانب 
متصـل، كشـفت وزارة الكهربـاء عن 
سـعيها للدفـع بمزيـد مـن الطاقات 
التوليديـة بهـدف رفـع اإلنتـاج الكيل 

وزيادة سـاعات التجهيز واستقرارية 
املنظومة.وقـال املتحدث باسـم وزارة 
الكهربـاء، أحمـد مـوىس، يف ترصيح 
صحفـي: إن» إدخال خطـوط كهرباء 
جديـدة بـات معتمـداً عليـه يف توليد 
الطاقة، وهنالك إنجازات متحققة عىل 
األرض، ما انعكس إيجاباً عىل ساعات 
تجهيز الطاقة».--وأضاف أن» الوزارة 
لديهـا املزيد مـن الطاقـات التوليدية 
التي ستدخل اىل الخدمة، وهي جاهزة 
للعمل حال اسـتقرار إطالقـات الغاز 
املورد والوطني، ونجهز إلدخال ٢٨٠٠ 
ميـكاواط للخدمة ما سـريفع اإلنتاج 

الكيل ألكثر من ٢٤ ألف ميغاواط». 
وأشـار إىل أنـه «بدخول تلـك الطاقات 
الجديدة التي تحتاج اىل الوقود سنصل 
اىل قرابة ٢٤ ألف ميغاواط وسينعكس 
ذلك إيجاباً بشـكل كبري عىل اسـتقرار 
املنظومة وسـاعات التجهيـز». وتابع 
أن» الخطوط الناقلة اكتملت لترصيف 
الطاقـة املنتجة، كما تم تدعيم وتغيري 

سـعات املحـوالت بأحجام أكـرب، وتم 
اسـتحداث العديد من املغذيات، وأيضاً 
تـم نصـب محطـات ثابتـة ومتنقلة 
بمراكـز الحمل»، الفتـاً اىل أن» تجهيز 
الطاقـة جيـد يف عمـوم محافظـات 
العـراق ونحرص عـىل املحافظة عليه 
وزيادتـه». وبشـأن التجـاوزات عـىل 
الطاقة، أكد موىس أن» الوزارة ماضية 
بشـكل يومـي برفـع التجـاوزات من 
الكهربـاء للحـد مـن ضيـاع الطاقـة 
وتنظيم املناطق سواء كانت العشوائية 
أو الزراعيـة»، مبينـا أن» قـرار هيئة 
الـرأي يف الـوزارة هـو التعامـل مـع 
املناطق الزراعية والعشـوائية معاملة 
املسـتهلكني من خالل نصـب عدادات 
وتقديم الخدمة بشكل نظامي وجمع 
أجـور الكهرباء». ولفـت إىل أن» هيئة 
الرأي يف الـوزارة قررت ايصـال التيار 
الكهربائـي لجميع املناطـق الزراعية 
والعشـوائية والقرى وتنظيمها بشكل 

يمنع هدر الطاقة».

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت رشكـة غيبسـون دان القانونية 
الدولية األمريكية، يف تعليق عىل املشـاكل 
بـني وزارة النفـط العراقيـة والرشكات 
النفطيـة العاملة يف إقليم كردسـتان، أن 
بإمـكان هذه الـرشكات أن ترفع قضايا 
يف املحاكـم الدوليـة، وتطالـب بعرشات 
الحكومـة  مـن  كتعويضـات  املليـارات 
العراقيـة، يف حـال أرصت األخـرية عـىل 
إقليـم  يف  عقودهـا  إللغـاء  مسـاعيها 

كردستان.
وقالت الرشكة يف بيـان لها اطلعت عليه 
”الـزوراء“: إنـه ”ومع األخـذ يف االعتبار 
مواد الدسـتور العراقي وقانـون النفط 
والغـاز يف إقليـم كردسـتان، فـإن ملف 
إقليـم  يف  العاملـة  النفطيـة  الـرشكات 
كردستان قوي، إىل درجة يسمح لها بأن 

ترفع قضايا عىل الحكومة العراقية“.
وشددت غيبسـن دان يف تعليقها عىل أن 
”الحكومـة العراقية سـتواجه، يف ضوء 
ذلك، مشـاكل قانونية كبرية، وستضطر 
إىل دفع مليارات الدوالرات كتعويضات“.

وأضافت الرشكـة أن ”إقليم كردسـتان 
هـو جـزء مـن العـراق يف كل الظروف، 
وعىل العـراق أن يلتزم بالقوانني الدولية، 
العراقيـة  النفـط  وزارة  أن  خصوصـاً 
لبيئـة عمـل  تهديـداً  أصبحـت تشـكل 

الرشكات النفطية يف إقليم كردستان“.
وبّينت الرشكـة أن خطوات وزارة النفط 
العراقيـة ”تتعارض مع القوانني الدولية 

ومقررات منظمة املؤتمر االسالمي التي 
يعـد العراق عضـواً فيها“، مشـددة عىل 
رضورة أن ”تلتـزم الحكومـة العراقيـة 

بضمان حقوق املستثمرين االجانب“.
وبلغت األزمة حول النفط بني الحكومتني 
االتحاديـة يف بغـداد وإقليم كردسـتان، 
مراحـل متقدمة مـن التعقيد، مع إعالن 
مجلس القضاء الكردي عدم ”دستورية“ 

املحكمة االتحادية.
وكان ملف النفـط الكردي يدار منذ عام 

2014 وفـق صيغـة تفاهمـات أبرمـت 
يف فـرتة حكومة رئيـس الـوزراء، حيدر 
العبادي، تلزم اإلقليم تسـليم نسـبة من 
نفطه املستخرج أو إيراداته أو استقطاع 
نسبة من قيم العائدات من حصة اإلقليم 

يف املوازنة.
عقـب  ذروتهـا  الخالفـات  ووصلـت 
إصـدار املحكمة االتحادية يف 15 شـباط 
املايض قـراراً اعتربت فيـه قانون النفط 
والغـاز املرشع يف برملـان اإلقليم مخالفاً 

للدستور.
ويلـزم قـرار املحكمـة اإلقليم بتسـليم 
كامل إنتاجه النفطي إىل بغداد، والسماح 
للجهـات االتحاديـة املعنيـة ”بمراجعة 
جميـع عقـوده النفطيـة“، لكـن أربيل 
النفـط  ليعلـن وزيـر  القـرار،  رفضـت 
االتحادي، إحسـان عبد الجبار، يف 7 أيار 
املايض، تعثـر املباحثات، والبـدء باتخاذ 
اإلجـراءات العمليـة إلجبـار الـرشكات 
األجنبيـة العاملـة يف اإلقليـم عـىل إلغاء 

عقودها مع أربيل وإبرامها مع بغداد.
ويف وقـت سـابق، أصـدرت وزارة النفط 
العراقية توضيحاً بشـأن موقف رشكات 
النفط العاملية العاملة يف إقليم كردستان، 
شـمايل العـراق، تجـاه قـرار املحكمـة 

االتحادية.
وجاء يف بيان الوزارة إنه رداً عىل عدد من 
التسـاؤالت املوجهة إليهـا من الصحافة 
واملحليـة، بخصـوص موقـف  العامليـة 
أمريكيـة  النفطيـة  الخدمـات  رشكات 
العاملـة يف إقليم كردسـتان تجـاه قرار 
املحكمـة االتحاديـة ”نؤكـد أّن رشكات 
(شـلمربجر، وبيگرهيوز، وهاليربتون)، 
التي ُتَعّد من الـرشكات العاملية الرصينة 
يف مجـال الخدمـات النفطية، وبحسـب 
مخاطباتهـا الرسـمية للـوزارة، أكـدت 
يف  جديـدة  مشـاريع  إىل  التقـّدم  عـدم 
اإلقليم، امتثاالً لقرار املحكمة االتحادية، 
وتوجيهات اللجنة التوجيهية املشّكلة يف 

وزارة النفط“.
أّن الـرشكات، املشـار  البيـان  وأضـاف 
إليهـا أعاله، هـي ”اآلن يف طور التصفية 
واإلغالق للمناقصات والعقود القائمة“.

وأكدت الوزارة أنه بموجـب هذا التعهد، 
فـإّن هـذه الـرشكات ”ال تمتلـك كيانـاً 
يف  تعمـل  أخـرى  رشكات  أو  تجاريـاً 
اإلقليم، سـواء عرب العالمة التجارية لها 
أو لغريهـا، أو باإلنابـة عنهـا، عىل نحو 
ال يخالـف قـرار املحكمـة االتحادية، أو 

يتقاطع مع توجيهات الوزارة“.

بغداد/ الزوراء:
حدَّد املستشـار املايل لرئيس مجلس الوزراء، مظهر 
محمـد صالـح، عاملني قـد يقفـان وراء احتمالية 
حـدوث ركـود يف االقتصـاد العاملـي خالل األشـهر 
املقبلة، وفيما أوضح تأثري ذلك يف العراق، طرح حالً 
لحماية سـوق الطاقة العراقي من تقلبات أسـعار 

أسواق النفط الخام.
وقـال صالـح إن ”ثمـة عاملـني الحتمـال توجـه 
العاملـي صـوب الركـود االقتصـادي يف  االقتصـاد 
األشـهر املقبلـة، إذ يتمثل العامل األول بالسياسـة 
النقديـة املتشـددة ألقـوى اقتصـاد يف العالـم وهو 
اقتصـاد الواليات املتحدة الذي سـتؤدي سياسـات 
رفع أسـعار الفائدة التي يتوالهـا البنك االحتياطي 
الفيـدرايل األمريكـي ملكافحة التضخم يف املسـتوى 
العام لألسعار يف الواليات املتحدة، إىل تعاظم تكاليف 
االسـتثمار وهبـوط النمو يف القطاعـات الحقيقية 
ما يـؤدي إىل هبـوط ربما بطـيء يف نمـو التضخم 
ولكن سـيقود إىل تدهور أكرب يف مستوى االستخدام 
وارتفـاع معـدالت البطالة وتدني معـدالت النمو يف 

الناتج املحيل اإلجمايل“.
وأضـاف أن ”هنـاك رابطـة موضوعية بـني ارتفاع 
معدالت النمو االقتصادي وارتفاع الطلب عىل موارد 
الطاقـة مـا سيسـهم يف ركـود الطلب املشـتق عىل 
النفط الخام يف السوق العاملية“، مشرياً إىل أن ”األمر 
نفسه سيرسي عىل اقتصادات منطقة اليورو باتباع 
سياسات نقدية متشددة ملواجهة التضخم األوروبي 

املخيف حالياً“.
ولفت إىل أن ”العامل الثاني يتمثل يف تطور اتجاهات 

االقتصـاد الصيني الذي يمثل ثانـي أكرب اقتصاد يف 
العالم والذي دخل مرحلة الحرب الباردة مع الغرب، 
ما يعني أن نمو االقتصاد الصيني سـيتأثر بشـكل 
غري مبارش بالكسـاد العاملي وأشـكال مختلفة من 
املقاطعـة االقتصاديـة بسـبب التوتـر يف العالقات 
االقتصاديـة الدوليـة وتعرضهـا ليشء مـن العزلة 
التجاريـة والتكنولوجيـة الغربية، فضـًال عن تأثر 
االقتصاد الصيني بظروف الكسـاد يف الطلب العاملي 

ال محالة“.
ونـوه بـأن ”اسـتريادات الصني من النفـط الرويس 
الخام هـي األعىل حالياً بني مصـادر التجهيز وهي 
مخصومة القيمة بنسبة �%40 للربميل الواحد، ما 
يعني اإلقالع عن جانب من استرياداتها من األسواق 
النفطيـة األخـرى املرتفعة الثمن حاليـاً من خارج 

روسيا“.
وأشار إىل أن ”العاملني املذكورين آنفاً سيفقدان بال 
شك زخم النمو يف الطلب عىل موارد الطاقة النفطية 
يف العالم ما سيسبب شـيئاً من (التخمة) يف أسواق 
النفط املعروض والتي تعد عوامل الطلب عليه عالية 
املرونة أو اإلنكماش والتي تسهم مبارشة يف اشتداد 
تدهور األسـعار، فمثلمـا تترضر البلـدان املصدرة 
للنفـط يف أوبـك وغريها، فـان التخمـة املحتملة يف 
سوق النفط قد تسبب رضراً سعرياً القتصاد روسيا 
املنتج الثانـي للنفط يف العالم والتـي يقدر إنتاجها 
اليومـي بنحو 11 مليـون برميل نفط خـام والذي 
يذهب جله إىل التصدير لتواجه حرب أسعار نفطية 

شديدة التأثري“.
وتابع: ”والشـك أن العراق الذي يعتمد اقتصاده عىل 

صـادرات النفط الخام سـيترضر من االنخفاضات 
السـعرية (إن حصلت) وتتسـبب بال شـك يف تدني 
عوائـد البالد املاليـة، لذا البد من تطبيـق آلية تتمثل 
بالذهاب كنظرة مسـتقبلية متسارعة نحو توظيف 
تراكم الفوائض املاليـة التي تتحصل حالياً وتوجيه 
إنفاقهـا بأولويـة عىل تمويل اسـتثمارات واسـعة 
يف قطاعـي التكريـر باملصـايف العمالقـة ومصانـع 
البرتوكيماويـات لتصدير املنتجـات النفطية والتي 
ترتفع قيمتها املضافة إىل ما بني 7-5 مرات مقارنة 
بربميـل النفـط الخـام املصدر“.وأكمـل: ”لـذا البد 
مـن تبني سياسـة التحول املتسـارع من سياسـة 

تصدير النفـط الخام إىل تصديـر املنتجات النفطية 
وبمـا يضمـن اسـتقرار حـدود االسـتدامة املاليـة 
واالقتصادية للعراق من تقلبات أسواق النفط خالل 
السنوات العرش املقبلة ”.وخلص إىل القول: ”وهكذا 
فإن حماية سوق الطاقة العراقي من مخاوف تقلب 
أسـعار أسواق النفط الخام مسـتقبالً ال تتم إال من 
خالل رفع القيمة املضافة للنفط الخام نفسه، ذلك 
عن طريق تبني سياسـة تصنيع املشتقات النفطية 
حـاالً عرب االسـتثمار بـ(املصـايف العمالقة املتنوعة 
املنتجات وقليلة الضائعـات) كما يتفق عليه خرباء 

الطاقة يف العراق كافة“.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 

السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا، 
صباح امـس، ١٤٨٦٠٠ دينار عراقـي مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما 
سـجلت االسـعار يف اخر يوم لها الخميس املصادف ٣ تموز قبل اغالقها 

بسبب عيد االضحى ١٤٨٣٥٠ دينارا مقابل ١٠٠ دوالر.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينـار لكل ١٠٠ دوالر، 

بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن بورصة الدوالر ال تتداول ايام 

العطل الرسمية فيها.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسـواق املحلية بشكل 

كبري مع تراجعه عاملياً، امس السبت.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربي بلغ ٣٥١ الف دينار، وسـعر رشاء ٣٤٧ الفاً، 
فيما سـجلت االسـعار الخميس ما قبـل عطلة عيد االضحـى ٣٥٨ الف 

دينار.
وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند ٣١٤ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣١٠ أالف.
وفيمـا يخص أسـعار الذهـب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجـي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٥٠ الف دينـار و٣٦٠ ألفاً، فيما 
تـراوح سـعر البيع مثقـال الذهب العراقـي بـني ٣١٠ االف و ٣٢٠ الف 

دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
وتراجعت أسـعار الذهب عاملياً وسـجلت خامس خسـارة أسبوعية عىل 
التـوايل، حيـث أدت التوقعات برفع أسـعار الفائدة بشـكل كبري من قبل 
مجلـس االحتياطي الفيـدرايل األمريكـي إىل دعم الدوالر وتـآكل جاذبية 

السبائك.
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بغداد/ الزوراء:
أصـدر مـرصف الرافدين، امس السـبت، بياناً جديـداً بخصوص قروض 

املشاريع االستثمارية.
وأكـد املـرصف يف بيانه الـذي تلقته «الـزوراء»: «الحرص عىل اسـتمرار 

تمويل قروض املشاريع االستثمارية».
وتابع البيان أن «العديد من املشـاريع االسـتثمارية تـم تمويلها ودعمها 

بالقروض للنهوض باالقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص». 
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بغداد/ متابعة الزوراء
أبلغت محكمة كاس الدولية املختصة بالشـؤون الرياضية اتحاد الكرة برضورة تسـوية الوضع القانوني 
لرئيـس االتحاد عدنان درجال.وبحسـب كتاب مـن املحكمة الدولية التي تتخذ من سـويرسا مقراً لها، اىل 
االتحـاد العراقـي، فقد طالبت املحكمة برضورة حسـم الدعـوى املقدمة من عضو الهيئـة العامة التحاد 
الكرة، رئيس نادي الديوانية، حسني العنكويش، بالضد من درجال كونه يشغل منصباً سياسياً وحكومياً، 
وهذا ما ال تسـمح به لوائح االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا».وكان عدنان درجال قد فاز بمنصب رئاسـة 
اتحاد الكرة يف االنتخابات االخرية التي جرت يف بغداد، وهو يف الوقت نفسـه يشـغل منصب وزير الشـباب 

والرياضة، وهذا مخالف للوائح الدولية التي تمنع الجمع بني منصبني.

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد /رحيم عودة 
حدد االتحـاد العراقي للمصارعة 
العرشيـن  مـن شـهر آب املقبـل  
موعـدا النطـالق نـزاالت بطولـة 
أنديـة العـراق باملصارعـة الحرة 
 ٢٣  _  ١٧ ألعمـار   والرومانيـة 

سنة.
 أعلن ذلـك رئيس االتحاد العراقي 
للمصارعة شـعالن عبـد الكاظم 
قائـال: ان مـكان إقامـة البطولة 
سـيتم تحديـده يف وقـت الحـق. 
مؤكـدا السـماح بـ ١ كغـم أثناء 
عمليـة الـوزن. مشـددا عـىل أن 
السـفر  املشـاركة بجواز  تكـون 
. داعيـا جميـع األنديـة  حـرصا 
املتخلفة عن تسديد بدل االشرتاك 
السـنوي للموسـم الحـايل ٢٠٢٢ 
إىل التسـديد  وبخالفه لن يسـمح 
الفتـا  باملشـاركة.  نـادي  ألي 
يف  املشـاركة  األنديـة  أحقيـة  إىل 
البطولـة اسـتدعاء العبيهـا من 
تدريبـات املنتخـب الوطنـي قبل 

عـرشة أيام من بـدأ البطولة ومن 
أجـل التحضري للبطـوالت الدولية 
القادمـة. وأكد رئيس االتحاد عىل 
اختيار العنـارص املؤهلة يف ضوء 
نتائـج  البطولـة من أجـل تمثيل 

املنتخبات الوطنية .
اىل ذلك حدد االتحاد العراقي  الرابع 
مـن أيلول القـادم  موعدا لتنظيم 
بطولـة أندية العـراق للمتقدمني 
يف قاعـة االتحاد بملعب الشـعب 
الـدويل، كمـا دعـا  رئيـس  اتحاد 
اللعبـة  العبـي املنتخـب الوطني 
اىل  الحضـور  سـنة   ٢٣ تحـت 
تدريبات املنتخب الوطني  يف قاعة 
االتحـاد بملعـب الشـعب الـدويل 
بطولـة  يف  للمشـاركة  تحضـريا 
العالـم التـي سـتقام يف اسـبانيا 
املقبـل.  األول  ترشيـن  منتصـف 
كما وجـه الدعـوة  إىل املصارعني 
اىل تدريبـات  االحـداث الحضـور 
اسـتعدادا  الوطنـي  املنتخـب 

للبطوالت الدولية القادمة.

@÷aã»€a@ÚÌá„c@>€Ï�i@á«Ïfl@áÌá•
@Ú«äbóæbi@µflá‘næaÎ@Ú‰é@RS@o•
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بغداد/ متابعة الزوراء
قـدم نـادي ميالبي الـذي ينشـط يف الدوري 
السـويدي املمتـاز، امـس السـبت،  العـب 
منتخبنـا الوطني امري العمـاري املنتقل عىل 
سـبيل االعارة مـن جوتنبريج لغايـة نهاية 
املوسـم الحايل. وقـدم العماري مسـتويات 
جيـدة مـع فريقـه السـابق جوتنبـريج يف 
الدوري السويدي عىل مدار الجوالت املاضية 

عـىل الرغم من الفرتات القليلة التي اشـرتك 
فيها. ويتطلع العماري، الذي سبق له تمثيل 
املنتخـب الوطنـي يف تصفيـات كأس العالم 
مونديـال قطر 2022، اىل املشـاركة الكاملة 
يف مباريات فريقـه الجديد  ميالبي، صاحب 
الرتتيب التاسـع يف الئحة الدوري ، والسـعي 
اىل اقناع املدرب بيرت شفارد عىل اعتماد عليه 

يف الجوالت املتبقية من البطولة. 

بغداد/متابعة الزوراء
 اختار مدرب فريـق نادي زاخو الجديد، حمزة 
هادي، الكادر التدريبي املساعد له لقيادة فريق 
نادي زاخو يف الدوري العراقي املمتاز للموسـم 

. 2022-2023
وقـال عمـار فرهـاد نائب رئيـس النـادي إن 
”املدرب حمزة هادي اختار كادره املساعد الذي 
سيقود اىل جانبه فريق النادي للموسم الكروي 
املقبل“.واضـاف ان ”االختيار وقع عىل كل من 

الالعب الدويل السـابق مصطفى كريم مساعداً 
والـذي يدخـل ألول مرة يف مجـال التدريب بعد 
اعتزاله الكرة املوسم األخري، ونبيل عواد مدربا 
للحـراس، ومصطفـى جاسـم مدربـاً للياقـة 

البدنية“.
وبني فرهاد أن ”التسمية جاءت بناًء عىل رغبة 
املدرب حمزة هادي وباالتفاق مع ادارة النادي 
التي لم تمانع اختيارات املدرب وستوفر له كل 

سبل النجاح“. 

أربيل/ رافد البدري
املنسق اإلعالمي لالتحاد

بحضـور  اوميـد خوشـناو محافظ 
أربيل ورئيـس االتحاد العراقي للعبة 
ظافر عبد األمـري ورئيس نادي خان 
زاد دلزارحمه امني ورئيس اكاديمية 
الشـطرنج االسيوي بشـتوان احمد، 

اختتمـت األسـبوع املـايض بطولـة 
العـراق للفئات العمرية بالشـطرنج 
عامـا   (6-8-10-12-14) دون 
وبمشـاركة كبرية تمثلـت بأكثر من 

104 العبني والعبة. 
وتحدث األمني العام للعبة امجد عالء 
قائـًال: شـهدت البطولة منافسـات 

قوية بني الالعبني املشاركني من اجل 
اعتالء الصـدارة، واالنتقال اىل األدوار 
النهائيـة للبطولـة التي مـن املتوقع 
اقامتها يف شـهر اب املقبل. مضيفاً: 
ان الالعبـني الذيـن تمكنوا من الفوز 
فئـة  كل  يف  األوىل  األربعـة  باملراكـز 
انتقلـوا تلقائيـاً اىل األدوار النهائية، 
حيث سـتقام جوالت حاسـمة فيما 
بينهـم من اجل اختيـار الفائز األول 
مـن كل فئـة مـن الفئات الخمسـة 
ليكون بطالً لفئته، ليتم بعدها ضمه 
اىل املنتخـب الوطني العراقـي، الذي 
يتكون من 5 العبني يمثلون منتخب 
العراق للذكـور للفئات العمرية انفة 
الذكر، وبنفس الطريقة سيتم اختيار 
الالعبـات الخمسـة اللواتـي يمثلـن 

املنتخب الوطني العراقي لإلناث.
عـالء اكـد: ان العبـي املنتخـب من 
الذكـور واالنـاث  سـيتم ادخالهم يف 
معسـكرات تدريبيـة مكثفـة تحت 

العراقيني واملدربني  املدربـني  ارشاف 
السـورين الـذي تعاقد معهـم اتحاد 
اللعبة مؤخراً، من اجل رفع مستوى 
بالصـورة  واعدادهـم  التحضـري 
الصحيحـة ، واملنافسـة يف البطوالت 
العربيـة والقاريـة القادمة. مشـرياً 
اىل: ان البطولـة جـرت وفـق النظام 
7 جـوالت، زمـن  السـويرسي مـن 
الجولـة 50 دقيقـة مـع إضافة 30 
ثانية لكل نقلة منجزة، وارشف عليها 
كل من فرحان نصري الوائيل وضمري 
جبار موىس واسعد إسماعيل توفيق، 
اما الكادر التحكيمي فتألف من عمر 
ابراهيم وعيل فرحان وسـعد محسن 
الكنانـي الذين ارشفوا عـىل برنامج 
سـويس مانجـر، فيمـا ادار جوالت 
البطولـة كل مـن: دلبـاك عيل حمزة 
وديار حمـه صالح والدكتـور عامر 

احمد والدكتور مصطفى جواد.
ويف سياق متصل، حقق نادي املوارد 

انديـة  بطولـة  بالشـطرنج  املائيـة 
14 عامـاً يف  العـراق لالشـبال دون 
البطولة التـي ضيفها نادي خان زاد 
االتحاد  بالتعـاون مـع  التخصـيص 
العراقـي للعبـة، وشـارك فيها 124 
28 ناديـاً ولجميـع  العبـًا يمثلـون 

محافظات العراق.
وقال ظافر عبد األمـري رئيس اتحاد 
اللعبة: ضمن نشاطات اتحاد اللعبة 
ومنهـاج بطوالته الفرديـة يف اقامة 
بطولـة اندية االشـبال والتي جاءت 
متزامنـة مع بطولة العـراق للفئات 
العمرية، إذ ان سياسـة اتحاد اللعبة 
تعتمـد عـىل تنظيـم بطولـة األندية 
للفئـات العمرية عـىل هامش اقامة 
بطولة العراق للفئات العمرية، حيث 
نستغل تواجد العبي الفئات العمرية 
الذين يمثلـون األنديـة العراقية من 
اجـل إقامـة هاتني البطولتـني يف آن 
واحـد، وتوفـري وتقليـل مصاريـف 

النقل واإلسكان عىل ميزانيات األندية 
املشـاركة. مضيفاً: ان نـادي املوارد 
املائيـة الحديث التكويـن تمكن من 
احراز لقب البطولة برصيد 14 نقطة 
مـن 7 جـوالت وبالعالمـة الكاملة، 
ورغـم حداثـة نـادي املـوارد املائية 
ولكنه تمكن وبقوة من احراز اللقب 
والـذي جاء بجهـود وتعـاون ودعم 
رئيـس الهيئـة اإلداريـة واعضائهـا 
لالعبني، يليه نادي خـان زاد برصيد 
12 نقطـة، فيما احـرز املركز الثالث 
معهـد كابابالنكا برصيـد 10 نقاط، 
وبنفس الرصيد احرز نادي القادسية 
املركز الثالث مكرر، بعد ان تسـاوى 
بالنقاط مع معهـد كابابالنكا، وحل 
نـادي شـط العـرب باملركـز الرابع 
برصيد 9 نقـاط. مؤكدا: ان البطولة 
جرت وفق النظام السـويرسي من 7 
جوالت، زمن الجولـة 40 دقيقة مع 

إضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة.

ıbiãËÿ€a@lbèy@Û‹«@È≤ädm@¿@∂Î¸a@Òã‡‹€@÷aã»€a@ëd◊@k‘‹i@xÏnÌ@@Öãÿ€a
µ$@åÏœ@∂a@ÍãÇdm@k‹”

بغداد/ ليث العتابي

توج فريق الكرخ بلقب كأس العراق، 

بعـد تغلبـه عـىل الكهربـاء بنتيجـة 

التـي  النهائيـة  املبـاراة  يف   ،(2-1)

اقيمت مسـاء امس السبت يف ملعب 

املدينة الدويل بالعاصمة بغداد، وسط 

حضـور جماهـريي زاد عـن الـ 20 

الف.

افتتـح الكهربـاء التسـجيل اوالً عن 

طريـق عبد الله عبد االمري يف الدقيقة 

15، وتمكن جعفر عبيس من معادلة 

 ،54 الدقيقـة  يف  للكـرخ  النتيجـة 

وأضاف حسـن عبـد الكريـم الهدف 

الثاني للكرخ بالدقيقة 60.

@7rfl@¬Ïí
بـدأت املبـاراة بشـكل حـذر مـن طريف 

املواجهة، وسـط رصاع بدني يف منطقة 

العمليات.

وغابت الفواصل الهجومية طوال دقائق 

جـس النبـض التـي انتهت عـرب وصول 

الكهرباء اىل مرمى منافسه الكرخ ، عرب 

اسـتغالل مدافعـه عبـد الله عبـد االمري 

ملناولـة طوليـة، لريتقـي فـوق الجميع 

ويضـع رأسـيته عـىل يسـار الحـارس 

عبد السـليم حماد، وسـط فرحة عارمة 

النصار الربتقايل.

ورد الكرخ عن طريق حسـن عبد الكريم 

عرب تسـديدة قوية علت العارضة بقليل، 

ثم سنحت محاولة اخرى لتالميذ املدرب 

احمد عبد الجبار، بواسطة يوسف فوزي 

تصـدى لهـا برباعـة حـارس الكهربـاء 

محمد حميد.

وكاد مهيمن سـليم مضاعفـة النتيجة 

للكهربـاء عرب رأسـية جميلة ارتدت من 

القائم االيرس.

وتواصلت خطـورة الكـرخ ، وهذه املرة 

عـرب تصويبة من مسـافة بعيدة نفذها 

شـهاب رزاق، تصدى لهـا برباعة محمد 

حميد.

واخر محاوالت الشوط االول ، جاءت عن 

طريق مهيمن سليم الذي باغت دفاعات 

ارتطمـت  بتسـديدة جميلـة  الكهربـاء 

بالقائـم االيمـن، لينتهي الشـوط االول 

ملصلحة الكهرباء بهدف وحيد.

@ÔÇã◊@÷Ï–m
بـدء الكـرخ ضاغطـا ، من اجـل ادراك 

التعديـل، وهـذا مـا تحقق عـن طريق 

جعفر عبيس ، بعد اسـتغالله لعرضية 

جميلة ليضع رأسـيته يف شـباك محمد 

حميد ، ليعيـد الكناري الجـواء املباراة 

مـن اول فرصـة حقيقيـة يف الشـوط 

الثاني.

 وحـاول الكهربـاء عرب تسـديدة جميلة 

ملهيمـن سـليم ردها الحـارس بصعوبة 

ومـن هجمة مرتـدة، تمكن حسـن عبد 

الكريـم من وضـع الكـرخ باملقدمة بعد 

تصويبـة زاحفـة لـم يحسـن حـارس 

الكهربـاء بإبعـاده لتجد طريق الشـباك 

بسهولة.

واجرى املدير الفني للكهرباء لؤي صالح 

عدة تبديالت لتحسـني الشـق الهجومي 

،الذي عانى من غياب الرتكيز .

وتزايـدت البطاقات الصفـراء يف املباراة 

بعـد ان اشـهر الحكـم مهنـد قاسـم 6 

انذارات عىل العبي الفريقني.

وقلت الفرص الخطرة يف الدقائق االخرية 

بعد اعتمـاد الكرخ عىل غلق املسـاحات 

والظفـر   ، النتيجـة  عـىل  واملحافظـة 

بلقـب البطولـة الول مـرة يف تاريخـه، 

وليكتفي الكهرباء بالوصافة بعد موسم 

استثنائي.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االرستـان الصحفيـة واالعالميـة قدمتـا احـر 
التهاني والتربيكات اىل الزمالء عيل لفتة وحسن 
صاحـب وخضري حمودي واحمـد رحيم نعمة 
واحمـد الغـراوي وحـارث النعيمي بمناسـبة 
عيـد ميالدهـم الذي صـادف قبـل ايـام قليلة، 
متمنني لهم ولعوائلهم الكريمة الصحة والسـالمة 

والسعادة الدائمة.  
 *******************

اسـتضاف برنامج (صوت املالعب) الذي يقدمه 
الزميـل طـه ابو رغيـف ويبث من عىل شاشـة 
قناة (الرابعـة) الفضائية، عضو الهيئة العامة 
لالتحـاد العراقـي للصحافة الرياضيـة الزميل 

عيل حنون، حيث تحدث حنون اىل جانب عدد من 
الضيوف االخرين عن تحضـريات محافظة البرصة 

السـتضافة االشقاء يف منافسـات بطولة خليجي 25 التي من املقرر ان 
تستضيفها املحافظة مطلع العام املقبل.

بغداد/ ليث العتابي
انتزع فريق نفط الشمال نقطة ثمينة بعد تعادله امام منافسه الصفا اللبناني سلبياً 
من دون اهداف، يف املباراة التي اقيمت امس السبت ، ضمن الجولة الثانية من بطولة 
السيطرة  باالردن.ورغم  الزرقاء  بمدينة  حالياً  املقامة  للسيدات  اسيا  غرب  اندية 
الشبه مطلقة لالعبات الصفا، اال ان تماسك الخطوط الخلفية وتألق حارسة مرمى 
سنحت  فيما   ، العراقية  للشباك  الوصول  دون  حال  محمود،  فائزة  الشمال  نفط 
لالعبات نفط الشمال بعض املحاوالت الخجولة عرب ديرين محمود وتبارك الرحمن 
.وبهذا التعادل ، رفعن سيدات نفط الشمال رصيدهن اىل 4 نقاط ، بينما وصل الصفا 
اللبناني اىل نقطته الثانية.يذكر ان نفط الشمال تغلب يف مباراته االوىل عىل فريوزة 

(0-1)، وتعادل الصفا مع مستضيف البطولة االرثوذكيس (1-1).

بغداد/ متابعة الزوراء
امس  الريايض،  الزوراء  نادي  اعلن 
عيل  املهاجم  مع  تعاقده  السبت، 
الرشطة يف صفقة  من  قادماً  يوسف، 

تمتد ملوسم واحد.
نادي  رئيس   ، حسن  فالح  وابرم 
الشاب  الالعب  مع  الصفقة  الزوراء، 
حصول  يف  ساهم  الذي  يوسف  عيل 
املمتاز  الدوري  لقب  عىل  الرشطة 

للموسم املنقيض.
الجوية  القوة  مثل  ان  ليوسف  وسبق 
فرتة  وخالل  املايض،  قبل  املوسم  يف 

نجح  املحيل  بالدوري  مشاركاته 
الجوية  القوة  مع  باللقب  بالظفر 

والرشطة.
وسيعوض عيل يوسف ، رحيل املحرتف 
الجزائري لهواري بن طويل ، وسيلعب 
اىل جانب مهاجم املنتخب الوطني عالء 
عباس املنضم حديثاً لصفوف الزوراء.

يذكر ان عيل يوسف ، دخل يف حسابات 
املدرب ايوب اوديشو بعد تعثر صفقة 
فضل  الذي  الرحيم  عبد  مهند  انتقال 
باملوسم  الجوية  القوة  مع  اللعب 

املقبل.
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بوينس آيرس / متابعة الزوراء
ارتقـى أتلتيكو توكومان إىل صدارة الدوري األرجنتيني مؤقتا، بعد 
تغلبه عىل مضيفه ألدوسيفي بهدف نظيف يف إطار الجولة الثامنة 
مـن البطولة.أحـرز راميو رويـز رودريجيز بالدقيقـة 14، الهدف 
الوحيد يف املباراة التي أقيمت مساء الجمعة بالتوقيت املحيل، ليقود 
توكومـان إىل تحقيق انتصـاره الرابع بالبطولة واعتـالء الصدارة 
بــ16 نقطة ولكن مؤقتـا يف انتظار باقي نتائج الجولة والسـيما 
نتيجـة مباراة نيويلز أولد بويز الذي تراجع للوصافة بـ15 نقطة.
أما ألدوسـيفي فتجمد رصيده عند 4 نقـاط يف ذيل الرتتيب.وأهدر 
بالتينيس فرصـة القفز للصدارة بعد تعادله مع مضيفه آرسـنال 
(1-1)، ليكتفي بإضافة نقطـة إىل رصيده الذي أصبح 14 نقطة، 
يحتل بها املركز الثالث بينمـا يحل صاحب االرض يف املرتبة الـ11 
بــ11 نقطة.تقدم ايرتون كوسـتا لبالتينـيس بالدقيقة 52، فيما 
أدرك آرسـنال التعادل من خالل فاكوندو كروسبسـكي (77).ويف 
مباراة أخرى، فاز سـارميينتو عىل ضيفه ديفينسا إي خوستيسيا 
بهدفـني نظيفني.وكانت الجولة قد انطلقت الخميس املايض بفوز 
باتروناتـو عىل مضيفه سـنرتال كوردوبا (3-1).ومـن املقرر، أن 

تختتم اليوم األحد بـ5 مباريات أخرى.

لندن / متابعة الزوراء
بات نادي آرسنال عىل أعتاب التعاقد مع العب جديد من صفوف 

مانشسرت سيتي، خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وكان آرسنال تعاقد منذ أسبوعني مع املهاجم الربازييل جابرييل 
جيسـوس، قادًما من مانشسرت سيتي، مقابل 45 مليون جنيه 
إسـرتليني.وكتب فابريزيو رومانو، خبـري االنتقاالت يف أوروبا، 
عـىل حسـابه بموقـع التواصـل االجتماعي ”تويـرت“: ”توصل 
آرسنال ومانشسرت سيتي اآلن إىل اتفاق شفهي من حيث املبدأ، 
بشأن انتقال أولكسندر زينتشينكو إىل الجانرز مقابل 30 مليون 
جنيـه إسـرتليني“.وأضاف: ”ال يزال آرسـنال يناقش الرشوط 

الشخصية للعقد مع زينتشينكو (الراتب ومدة التعاقد)“.

سنغافورة / متابعة الزوراء
رشق  جنوب  يف  الجديد  للموسم  التحضريية  جولته  ليفربول  اختتم 
آسيا، بالفوز عىل كريستال باالس بهدفني نظيفني سجلهما جوردان 
يف  أقيمت  ودية  مباراة  خالل  صالح،  محمد  واملرصي  هندرسون 

سنغافورة.
وافتتح قائد «الريدز» هندرسون التسجيل لفريقه يف الدقيقة ١٢، قبل 
حماسة  ليثري  الثاني،  الشوط  مستهّل  يف  النتيجة  صالح  يضاغف  أن 

الجماهري التي كانت حارضة يف امللعب الوطني.
وأجرى الفريقان تبديالت عدة خالل املباراة، حيث سعى مدرب ليفربول 
األملاني يورغن كلوب ونظريه الفرنيس يف كريستال باالس باتريك فيريا 

إىل منح الالعبني تدريباً جيداً قبل بداية املوسم الجديد الشهر املقبل.
برياعية  الحايل  األسبوع  بداية  قاسية  خسارة  كلوب  رجال  وعّوض 
نظيفة أمام غريمه اللدود مانشسرت يونايتد يف مباراة ودية يف بانكوك.

ضمنهم  من  النجوم،  من  العديد  دون  من  باالس  كان  جهته،  من 
اإليفواري ويلفريد زاها، البلجيكي كريستيان بينتيكي، ومارك غويهي 

وإيبرييكي إيزي، وجميعهم لم يسافروا إىل آسيا.
جولته  يف  توالياً  الثاني  فوزه  اإلنكليزي  يونايتد  مانشسرت  وحقق 

الصيفية استعدادا للموسم الجديد يف الدوري اإلنكليزي 
لكرة القدم بفوزه عىل ملبورن فيكتوري األسرتايل ٤-١ 

يف ملبورن.
تقدم أصحاب األرض بواسطة كريستوفر ايكونوميديس 

(٥)، ورد مانشسرت يونايتد بأربعة أهداف حملت تواقيع 
أنتوني  والفرنيس   (٤٣) ماكتوميني  سكوت  االسكتلندي 

وادموند   (٧٨) راشفورد  وماركوس   (٤٥+١) مارسيال 
لوبانكو (٩٠ خطأ يف مرمى فريقه).

عىل  عريض  بفوز  جولته  استهل  يونايتد  مانشسرت  وكان 
بانكوك  يف  نظيفة  برباعية  ليفربول  التقليدي  غريمه 

الثالثاء املايض.
وحقق باريس سان جريمان بطل فرنسا، فوزه 

كريستوف  الجديد  مدربه  قيادة  تحت  األول 
من  روين  كويفييل  حساب  عىل  غالتييه 

الدرجة الثانية ٢-صفر، يف أوىل املباريات 
التحضريية لفريق العاصمة الفرنسية 

استعداداً للموسم الجديد.
من  كل  جريمان  سان  هديف  وسّجل 
 ،٣٣) راموس  سريخيو  اإلسباني 
ركلة جزاء) والالعب الشاب جيدي 
املباراة  أّن  علماً   ،(٥٤) غاساما 
أقيمت خلف أبواب موصدة ومن 
مركز  يف  املشجعني  حضور  دون 

تدريبات الفريق البارييس.
وشارك النجم األرجنتيني ليونيل 
دقيقة،  لـ٤٥  اللقاء  يف  مييس 
نيمار  الربازييل  غاب  بينما 
الذي  مبابي  كيليان  والفرنيس 

عاد االثنني إىل تمارين الفريق.

باريس / متابعة الزوراء
من  جريمان،  سان  لباريس  الفني  املدير  جالتيه،  كريستوف  سخر 
أنباء رحيل أحد الالعبني البارزين يف صفوف النادي الفرنيس، خالل 
املريكاتو الصيفي الجاري.وقال جالتيه، يف ترصيح أبرزه الحساب 
الرسمي لفابريزيو رومانو، خبري االنتقاالت يف أوروبا، عىل حسابه 
ب»تويرت» :»لقد قرأت كل ما قيل عن كيمبيمبي، حتى أننا ضحكنا 

معا عليه».وأضاف: «أنا معجب بكيمبيمبي.. إنه قلب دفاع رائع، لكن 
ماذا سيحدث، ال أعرف».وسبق أن زعمت تقارير بريطانية أن إدارة بي 
إس جي اشرتطت ٥٠ مليون يورو إضافة إىل ١٠ ماليني كحوافز مالية، 
مقابل بيع كيمبيمبي إىل تشيليس.وأوضحت أن توماس توخيل، مدرب 
البلوز، يرى أن العبه السابق يف باريس خيار جيد للدفاع املكون من ٣ 
العبني، ويستطيع إىل جانب كاليدو كوليبايل تعويض رحيل الثنائي 
كيمبيمبي  تعاقد  وأندريس كريستنسن.ويمتد  رودريجر  أنطونيو 

(٢٦ عاما) مع النادي البارييس حتى صيف ٢٠٢٤.

ميونيخ / متابعة الزوراء
ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  الهجوم  نجم  سينتقل 
اإلسباني  برشلونة  إىل  أملانيا  بطل  ميونيخ  بايرن  من 
مقابل ٤٥ مليون يورو زائد ٥ ماليني كمكافآت، بحسب 

ما كشفت عدة صحف أملانية وإسبانية.
السبت  أمس  فجر  االتفاق  هذا  إىل  الناديان  وتوصل 

بحسب صحيفتي بيلد وكيكر وشبكة سكاي أملانيا.
عىل  الكاتالونية  سبورت  صحيفة  كتبت  جهتها،  من 
«يعتزم  عاماً:   ٣٣ البالغ  الالعب  أن  األوىل  صفحتها 
فحصه  إلتمام  برشلونة  إىل  (السبت)  أمس  الوصول 

الطبي والتوقيع ألربع سنوات».
يكون  «لن  الكاتالونية:  ديبورتيفو  موندو  وتابعت 
أمس  البافاري  الفريق  تقديم  يف  حارضاً  البولندي 
السبت»، عىل أن يكون مع برشلونة يف جولته األمريكية 

الصيفية (١٨-٣١ تموز/يوليو)».
ولم يعرض عليه بايرن سوى تمديد سنة واحدة لعقده 
املحلية  الصحف  بحسب   ،٢٠٢٣ صيف  ينتهي  الذي 

األملانية.
ولم يكن الدويل البولندي راضياً أيضاً عن الراتب املقرتح 
عليه ودخل يف رصاع مع مدربه يوليان ناغلسمان حول 

خياراته الفنية، بحسب بعض املصادر.
وكانت عودة ليفاندوفسكي ضبابية إىل تمارين بايرن، 
إذ بدا غري مكرتث ودون حماسة ووصل متأخراً أكثر من 

مرة، قبل أن يتحسن أداءه يف األيام األخرية.

بصحيفة  الشهري  الصحفي  فالك،  كريستيان  وكتب 
«تويرت»:  بموقع  حسابه  عىل  األملانية،  بيلد  سبورت 
تدريب  ملعب  يف  ليفاندوفسكي  روبرت  اآلن  يتواجد 
أنه يودع زمالءه  بايرن ميونيخ، لجمع متعلقاته، كما 

قبل االنتقال إىل برشلونة».
وأكدت العديد من التقارير حصول النادي الكتالوني عىل 
توقيع أفضل العب يف العالم ملدة ٤ سنوات، بحيث ينتهي 

عقده يف صيف ٢٠٢٦.

آنا، زوجة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن  وأكدت 
خالل  برشلونة،  صفوف  إىل  زوجها  انتقال  ميونيخ، 

املريكاتو الصيفي الجاري.
فابريزيو  نرشها  تغريدة  عىل  إعجاًبا  آنا  ووضعت 
رومانو، خبري االنتقاالت يف أوروبا، عرب حسابه بشبكة 
برشلونة،  إىل  ليفا  انتقال  خرب  تتضمن  «إنستجرام»، 

وصورة «معدلة» له بقميص الفريق الكتالوني.
فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو»  «موندو  لصحيفة  ووفقا 
ليفاندوفسكي سيصبح أغىل صفقة بيع يف تاريخ بايرن 

ميونيخ، عقب اكتمال صفقة انتقاله إىل برشلونة.
أغىل  قائمة  تضم  كانت  ليفاندوفسكي،  صفقة  وقبل 

الراحلني عن بايرن ميونيخ، كال من:
يورو،  مليون   ٤٠ مقابل  (يوفنتوس)  كوستا  دوجالس 
ماتس هوميلز (بوروسيا دورتموند) مقابل ٣٠٫٥ مليون 
مليون   ٢٥ مقابل  مدريد)  (ريال  كروس  توني  يورو، 
يونايتد) مقابل ٢٥  أوين هارجريفز (مانشسرت  يورو، 
 ٢٢ مقابل  (ليفربول)  ألكانتارا  تياجو  يورو،  مليون 

مليون يورو.
الحسم  «رس  اإلسبانية:  «سبورت»  صحيفة  وقالت 
املفاجئ لصفقة ليفاندوفسكي يعود إىل الضغط الشديد 

الذي شكله املهاجم البولندي عىل بايرن ميونيخ».
وأشارت إىل أن ليفاندوفسكي كان يرفض تماًما حضور 
الجمهور،  أمام  ميونيخ  بايرن  لالعبي  الخاص  التقديم 
أرينا»،  «أليانتس  ملعب  عىل  السبت،  امس  أقيم  والذي 

وأراد الهروب منه بأي طريقة.

يوجني / متابعة الزوراء
احتفظ الياباني توشيكازو يامانييش 
بلقبه العاملي يف سباق ٢٠ كلم مشيا 
النسخة  يف  األول  املركز  أحرز  عندما 
العالم  بطولة  من  عرشة  الثامنة 
«هايوارد  ملعب  عىل  القوى  أللعاب 

فيلد» يف مدينة يوجني األمريكية.
السباق  مسافة  يامانييش  وقطع 
ثوان  و٧  دقيقة  و١٩  ساعة  بزمن 
العام،  هذا  له  توقيت  أفضل  مسجال 
كوكي  مواطنه  مع  الثنائية  محققا 
 ١٫١٩:١٤) الفضية  نال  الذي  إيكيدا 

ساعة).
يف  الثانية  الذهبية  امليدالية  وهي 
بها  توجت  التي  األوىل  بعد  البطولة 
يف  ليون  غارسيا  كيمربيل  البريوفية 

ساعتني.وعادت  قبل  ذاته  السباق 
برييسوس  السويدي  إىل  الربونزية 
وهي  ساعة)،   ١٫١٩:١٨) كارلسرتوم 
النسخة  التي كان توج بها يف  امليدالية 
٢٠١٩.وخطف  عام  الدوحة  يف  األخرية 
منافسة  بعد  الثالث  املركز  كارلسرتوم 
كرييري  صامويل  الكيني  مع  قوية 
ساعة).وقال   ١٫١٩:٢٥) غاثيمبا 

الحارة  األجواء  يف  الفوز  إن  يامانييش 
جعله  الظل  من  القليل  مع  واملشمسة 
األمر  تطلب  «لقد  «سعيدا».وأضاف: 
مهارة هائلة وكنت سعيدا لكوني كنت 
«كانت  الكفاية».وتابع:  فيه  بما  قويا 
الشمس قوية جًدا وكان سباًقا  أشعة 
كان  جًدا.  حاًرا  الجو  كان  جدا.  صعًبا 
عندما  الدوحة  من  حرارة  أكثر  الجو 
الليل».وأردف  السباق يف منتصف  أقيم 

الرطوبة  كانت  اليوم  «لكن  قائال: 
منخفضة لذلك كان األمر أسهل. اليوم 
القطري  البطل  يومي».وتأهل  كان 
الوثب  مسابقة  نهائي  إىل  برشم  معتز 
أللعاب  العالم  بطولة  ضمن  العايل 
برشم،  ٢٠٢٢.وبدأ  أوريغون   - القوى 
املايض،  الصيف  طوكيو  أوملبياد  بطل 
التصفيات بتخطي حاجز ٢٫١٧ م من 
عىل  الوثب  عدم  وطلب  األوىل  املحاولة 

و٢٫٢٨  م   ٢٫٢٥ وقفز  م   ٢٫٢١ حاجز 
أيضاً.وقال  األوىل  املحاولة  من  توالياً  م 
برشم: «الحمدلله أدينا ما علينا وحققنا 
الدور  إىل  التأهل  وهو  املنشود  الهدف 
النهائي خصوصا وأنني لم أشارك كثريا 
يف اللقاءات الدولية يف املوسم الصيفي».

خطأ  دون  التصفيات  برشم  وتصدر 
الجنوبي  الكوري  الثالثي  مناصفة مع 
سانغهيوك وو والكندي دجانغو لوفيت 

الذين  بروتسنكو  أندري  واألوكراني 
كانوا معه يف تصفيات املجموعة األوىل.

كيمربيل  البريوفية  العداءة  وأحرزت 
بطولة  يف  األوىل  الذهبية  ليون  غارسيا 
العالم أللعاب القوى - أوريغون ٢٠٢٢ 
عندما حلت أوىل يف سباق ٢٠ كلم مشياً 

يف مدينة يوجني األمريكية.
وقطعت ليون غارسيا مسافة السباق 

بزمن ساعة و٢٦ دقيقة و٥٨ ثانية.

الرياضيالرياضي
@Ô„Î6ÿ€¸a@áÌ5€a
@Ô„Î6ÿ€¸a@…”Ïæa
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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 
 ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠
يف  انخفاض  «مشكلة  لتجنب  غرينتش)  بتوقيت 

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 

›Ìåa5€a@¿@äb‡Ó„@Òãˆb�€@äaã�öa@¬ÏjÁ
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مانشسرت / متابعة الزوراء

الجديد.وجاء  للموسم  الثاني  قميصه  يونايتد  مانشسرت  نادي  قدم 
القميص باللون األبيض الكامل مع الياقة السوداء املرصعة باللونني 
األبيض واألحمر، باإلضافة إىل خطوط حمراء وسوداء أعىل الكتف.

وظهر النجم التونيس حنبعل املجربي يف الفيديو التقديمي للقميص 
النجم  دالوت.وغاب  وديوجو  فرينانديز  برونو  جانب  إىل  الجديد، 
الربتغايل كريستيانو رونالدو عن تقديم القميص الثاني للشياطني 
الحمر، سواء يف الفيديو الرسمي عىل «تويرت» أو يف الخرب الرسمي 
بموقع مانشسرت يونايتد.وترددت أنباء بأن رونالدو طلب الرحيل 
يتفق  لم  لكنه  الصيف،  يونايتد هذا  بشكل رسمي عن مانشسرت 
بعد مع ناٍد جديد.ويمتد عقد رونالدو مع مانشسرت يونايتد حتى 

صيف ٢٠٢٣، مع إمكانية التمديد ملوسم آخر.
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لندن / متابعة الزوراء
أعلن نادي تشيليس ضم املدافع السنغايل كاليدو 
لـ٤  يمتد  بعقد  نابويل،  من  القادم  كوليبايل 

سنوات.
وكوليبايل هو ثاني العب ينضم إىل تشيليس 
عىل  حصل  أن  سبق  بعدما  الصيف،  هذا 
رحيم  اإلنجليزي  الدويل  الجناح  توقيع 

سرتلينج.
أفضل  أحد  أنه  عىل  كوليبايل  إىل  وُينظر 
ووصفه  العاملية،  القدم  كرة  يف  املدافعني 
«قارئ  بأنه  الرسمي  تشيليس  موقع 
ومريح  االستحواذ،  يف  وبارع  للعبة،  رائع 
لألمام  التمريرات  لعب  أو  الكرة  إخراج  يف 
ترصيحات  يف  كوليبايل  الهجوم».وقال  يف  فريقه  لوضع 
الفريق  هذا  مع  هنا  لوجودي  جدا  «سعيد  تشيليس:  ملوقع 
يف تشيليس، إنه فريق عاملي، وكان حلمي دائًما أن ألعب يف 
الدوري اإلنجليزي املمتاز».وأضاف: «أراد تشيليس يف املقام 

األول ضمي يف ٢٠١٦ لكننا لم ننجح، اآلن عندما جاؤوا إيلّ قبلت، 
ألنهم أرادوا حًقا أن آتي إىل الدوري اإلنجليزي أللعب معهم».

وزاد: «عندما تحدثت إىل أصدقائي املقربني إدو (إدوارد ميندي) 
وجورجينيو، جعال خياري أسهل، لذلك أنا سعيد حًقا لوجودي 

معكم اليوم».
وأتم: «أريد أن أشكر الجماهري ألنني رأيت الكثري منهم يف لندن 
وعىل متن الطائرة، كان الجميع سعداء لوجودي، وآمل أن يكون 
املوسم جيًدا حًقا وسنمنح الجماهري بعض اللحظات الجيدة».

من جهته، قال تود بوييل، رئيس مجلس إدارة تشيليس: «كاليدو 
أن  ويسعدنا  العالم،  يف  املدافعني  نخبة  من  واحد  هو  كوليبايل 

نرحب به يف النادي».
وختم: «كقائد رائع والعب نموذجي، يجلب كاليدو قيمة كبرية 

من الخربة والسمات التي ستفيد فريقنا والنادي ككل».
ويعد كوليبايل واحداً من أبرز العبي نابويل يف السنوات األخرية 
إذ شارك مع الفريق يف ٢٣٦ مباراة أحرز خاللها ١٣ هدفاً كما 
ساهم يف فوز نابويل بكأس السوبر اإليطايل عام ٢٠١٤ وكأس 

إيطاليا عام ٢٠٢٠.
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باريس/متابعة الزوراء:

عقـد منتدى باميـال هـوارد لتغطية 
األزمـات العاملية، الـذي أطلقه املركز 
الدويل للصحفيـني (ICFJ) بالرشاكة 
الدوليـني  الصحفيـني  شـبكة  مـع 
(IJNet) التابعـة له، جلسـة جديدة 
من سلسـلة «التغطيـة الصحفية يف 
األوضـاع الخطـرة واألزمـات» تحت 
عنوان «أفضل املمارسات عند تغطية 
األزمات والکوارث والصدمات»، وذلك 
يف السـابع مـن شـهر تموز/يوليـو 

.٢٠٢٢
استضافت فدوى كمال، مديرة املنتدى 
يف نسخته العربية، أحمد الشيخ وهو 
صحفي فيديـو ومنتج رقمي بموقع 
مرصاوي، عمل كمحقق استقصائي 
وكمنتـج  العربـي  التلفزيـون  مـع 
تحقيقـات اسـتقصائية مع فرنسـا 
٢٤ وكصحفي فيديو مع مؤسسـات 
عـّدة مثل البـي بـي يس والتلفزيون 
الدنماركي وARTE، كما غطى العديد 
من مناطق النزاع يف سـوريا (٢٠١٣) 
السـودان  وجنـوب   (٢٠١٤) وغـزة 
(٢٠١٥)، للحديث عن املعدات املناسبة 
لتلـك التغطيـات، املخاطـر املتوقعة، 
كيفية صناعة قصة إنسانية من قلب 
األزمة، تقنيـات وأدوات التصوير من 
مناطق األزمـات، واأللفاظ املحظور 
اسـتخدامها واملالبس املناسـبة لهذا 

النوع من التغطيات.
استهّل أحمد الشيخ الجلسة بالتأكيد 
عىل أّن تغطية األزمات ال تقترص فقط 
عىل التغطيـة من مناطق الحروب بل 
مناطق األزمات متعددة، مثل تغطية 

اإلرهابيـة  الحـوادث  التظاهـرات، 
ومناطـق األوبئـة، موضًحـا أّنه قبل 
تغطية أي حدث، يجب علينا أن نسأل 
أنفسنا سؤاًال هاًما وهو «ملاذا نتواجد 
أّن  إىل  مشـرًيا  الحـدث؟»،  مكـان  يف 
املراسـل يقدم قيمة صحفية متميزة 

يف مناطق النزاع.
وتحـدث الشـيخ عـن االسـتعدادات 
الخاصـة التي يجب عـىل الصحفي/

تغطيـة  قبـل  بهـا  القيـام  املراسـل 
األزمات، وهي:

•املعدات املناسب للتغطية
•الحقيبة

•حقيبة اإلسعافات األولية.
الشـخصية  الهويـة  •املسـتندات: 

وصورة عن الهوية الصحفية.
   * معدات الحماية

ارتـداء  يمكـن  -الخوذة/الكـاب: 
الكاب التقليدي مـع وضع أجزاء من 

البالستيك.
 - الرصـاص  الواقـي مـن  الـدرع   -
املاسك/الشـال: يفضل طـول الوقت 
ارتداء درع واٍق فيما يخص الحروب.

- واقي األرجل (الشـنكار): وهو مثل 
الذي يرتديه العبو كرة القدم.

املعدات الشخصية
أوضـح الشـيخ أنـه عـىل املراسـلني 
العدسـات   - «الكامـريا  اصطحـاب 
أن  ويفضـل  املايك/املوبايـل»،   -
يكون املايك بدون سـلك، ألّن السـلك 
مشكالته كبرية بسبب عدد املواطنني 
املتواجديـن يف الحـدث. أما بالنسـبة 
السـتخدام املوبايـل، فأشـار إىل أنـه 
يفضـل اسـتخدام جهـاز «آيفـون» 

الكامـريا  أن  إذ  عديـدة،  ألسـباب 
الخاصة به مناسـبة للوجه والصوت 

الخاص به.
وأكد الشـيخ أنه أثنـاء التغطية يجب 
االحتفـاظ بـ»نقـود بسـيطة» وهو 
كل يحتاجه املراسـل للتحرك يف نطاق 
أماكـن العمل فقـط وال يفضل حمل 

الكثري من النقود.
 األدوات اإللكرتونية

أشـار الشـيخ إىل أنـه فيمـا يخـص 
اسـتخدام الهاتـف املحمـول، يفضل 
استخدام تطبيقات الدردشة املشفرة 
 Signal  - Wire - SoundCloud :مثل
Chat - LinkedIn Chat. كمـا يجب 
أن يزيل املراسـل التطبيقات الخاصة 
بوسـائل التواصـل اإلجتماعـي عـن 
هاتفـه أو أن يخفيهـا والحرص عىل 

استخدام VPN طوال الوقت، لحماية 
نفسـه من التتبع وعدم الدخول عىل 

شبكات Wi-Fi املحيطة.
أنواع األماكن أثناء التغطية

أوضـح الشـيخ أنـه يمكـن تصنيف 
األماكن إىل: 

مناطق القتال
حرب أهلية/عصابات.

أماكن الهروب واالحتماء
يمكن الهروب عرب املمرات اآلمنة مثل 
املنـازل لتفادي األلغـام، حيث نصح 

الشيخ الصحفيني قائًال: 
«اذهب إىل منطقـة التغطية قبل يوم 
أو سـاعات مناسـبة وقم بمعاينتها، 
وإذا لـم يكن لدينا هذا الخيار، يفضل 
أن نتواصل مع زمالئنا من البلد نفسه 
الذيـن غطوا األحداث يف هذه املنطقة 

ألن لديهم خربات ووعي أكرب».
 املالبس املناسبة

يفضـل ارتـداء جاكيـت أو قميـص 
بحسـب الطقـس، وأن تكون املالبس 
بلون واحد ويفضـل أن تكون قطنية 
وأال تكون بدون أكمام. أما بالنسـبة 
لأللوان، يفضل اللونان الزيتي واألسود 
والسـكنية»  املزدحمـة  «األماكـن  يف 
واللونان البيج والرصايص يف «األماكن 
الصحراويـة». كمـا يفضـل ارتـداء 
أحذيـة رياضيـة لسـهولة الحركـة، 
وأن تكون من األنـواع املقاومة للماء 

والنار. 
سـت طـرق لتجنـب املخاطـر أثنـاء 

تغطية مناطق األزمات
•توقـف وانظر: توقـف وانظر حولك 

وتفحص املكان جيًدا.

•أرصد: هل هناك حركة غري اعتيادية 
من حولك أم ال.

•ادخـل املوقـع: اآلن يمكنـك التحرك 
والبدء يف عملك.

•أجهـزة التتبع: إذا كانت مؤسسـتك 
توفـر التتبـع لك، مـن املهم جـًدا أن 
تفحص الجهاز أواطالع الفريق املتابع 

عىل رقم IMEI الخاص بهاتفك.
قبـل  االسـتغاثة:  مناطـق  •تحديـد 
الدخـول للموقـع، قم بحـرص قائمة 
اإلسـعاف  ومراكـز  باملستشـفيات 

القريبة من موقعك.
•أنـواع األسـلحة: ال بـد أن تكون/ي 
عـىل معرفة بأنواع األسـلحة ومداها 
القاتـل، إلدراك كيفيـة التعامـل مع 
اإلصابات التي قد تنجم عنها.  ويمكن 
التعرف عليها مـن خالل مواقع  مثل 

.conflictarmو  ucdpو acleddata
  إدارة املخاطر املحتملة

•شـارك املخاطر املحتملة مـع إدارة 
مؤسستك.

•اخرب رئيسك يف العمل أو الجهة التي 
تتعاون معهـا بخططك البديلة (ب - 

ج) للخروج.
•برمـج خاصيـة اتصـال الطـوارئ 
يف هاتفـك برقـم محدد قبـل البدء يف 

املهمة.
•كن عىل حذر، ال تشـتبك وال ُتستفز 

«أبًدا».
 أبـرز الطـرق املفضلـة للتصويـر يف 

مناطق النزاع
•امتالك عدسات بعيدة املدى وانتقاء 
وتأمينـه  بعنايـة  التمركـز  مكـان 

اللتقاط الصور.

•التقاط األنفـاس وضبط االنفعاالت 
هـام جـًدا للمصور/ة ملنـع أي تهور 

قبل التقاط الصورة.
•التقـاط الصـور مـن أعـىل نقطـة 

مناسبة.
•تمركز يف األماكن املعاكسـة التجاه 
الريـح تفادًيا الحتمال إطـالق قنابل 

مسيلة للدموع.
•ضع خطـة لتحركاتك واحرص عىل 

إنجازها يف وقت قليل.
•تنقـل دائًما وال تبـق يف مكان واحد 

لفرتة طويلة.
•احرص عىل عدم وجودك يف الصفوف 

األمامية وال تقف بجوار مسلحني.
•اعتن بنفسـك، التغطيـة الصحفية 
للنزاعات ليست نزهة كما أنها تجمع 
بشـكل صارم بني مسـؤوليات ثالث 
«سـالمتك، سـالمة املعلومـة، وقيـم 

الصحافة الجيدة».
يف  اسـتخدامها  املحظـور  •األلفـاظ 

املناطق الخطرة والنزاعات
تفـرق  التـي  األمـور  ذكـر  •تجنـب 

الجانبني.
•تفـادي الرتكيـز دائًمـا عـىل إبـراز 

معاناة أحد طريف النزاع.
الـرأي جانًبـا وال تحولـه إىل  •ضـع 

حقيقة.
•تحـدث مـع النـاس لكـن بحرص، 

واحرتس من الثقة الزائدة.
دوره  إدراك  الصحفـي  •عـىل 
ومسـؤوليته ومهمتـه التـي تكمـن 
بإيصال املعلومة والتغطية الصحفية 

بدون اشتباك مع أي جهة. 
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)

جدة/بي.بي.يس:
قـال الرئيـس األمريكي، جو 
بايدن، إنه أثـار قضية مقتل 
السـعودي جمال  الصحفـي 
خاشقجي أثناء اجتماعه مع 
ويل العهـد السـعودي محمد 

بن سلمان يف السعودية.
ويزور بايدن السـعودية من 
أجل إعـادة ضبـط العالقات 
بـني البلدين بعد تعهداته بأن 
يجعـل السـعودية «منبوذة» 

بسبب ملف حقوق اإلنسان.
وأوضح الرئيس األمريكي أن 
قضية قتل خاشقجي «مهمة 
للغاية» له وللواليات املتحدة.

البلديـن  أن  إىل  أشـار  لكنـه 
توصال إىل اتفاق حول قضايا 

أخرى.
بايـدن  زيـارة  وتواجـه 

ألن  انتقـادات  للسـعودية 
هناك مـن يرى أنها وسـيلة 
السـعودية  موقف  لتصحيح 
الصحفـي  مقتـل  عقـب 
الـذي  املعـارض،  السـعودي 
كان يقيم يف الواليات املتحدة، 
داخل القنصلية السعودية يف 
تركيا يف مدينة أسـطنبول يف 

الثانـي من أكتوبـر/ ترشين 
األول ٢٠١٨.

املركزية  املخابـرات  ووجهت 
األمريكية اتهامات لويل العهد 
السـعودي بأنه سـمح بقتل 

الصحفي جمال خاشقجي.
لكن محمد بن سـلمان ينفي 
تلك املزاعم، كما ألقى النائب 

يف  اللـوم  السـعودي  العـام 
ارتكاب تلك الجريمة عىل من 
وصفهـم «بعنـارص مارقة» 

من السعودية.
وقال الرئيس األمريكي: «فيما 
يتعلـق بمقتـل خاشـقجي، 
أثـرت هـذه القضيـة بقـدر 
كبري من االهتمـام، موضحا 
كل مـا فكـرت فيه بشـأنها 
منـذ حدوثها ومـا أفكر فيه 
اآلن فيما يتعلـق بها»، وذلك 
يف مؤتمر صحفي ُعقد عقب 

اجتماعه مع بن سلمان.
دون  «أوضحـت  وأضـاف: 
مواربـة أيضـا أنه بالنسـبة 
لرئيـس أمريكـي، ال يمكـن 
مـن  قضيـة  عـىل  الصمـت 
قضايا حقوق اإلنسـان فذلك 
ال يتسـق مع مـن نحن ومن 

أنا. وسـوف أدافـع دائما عن 
قيمنا».

والتقطت صـور لبايدن وهو 
يسلم بقبضته عىل ويل العهد 
السـعودي، وهو ما يشري إىل 
تقارب واضح يف العالقات بني 
البلدين.لكن خديجة جنكيز، 
انتقدت  خطيبة خاشـقجي، 
للسـعودية.  بايـدن  زيـارة 
ونـرشت عـىل حسـابها عىل 
موقـع التواصـل االجتماعي 
تويرت صورة لجمال خاشقي 
مصحوبة بكلمات تخيلت أنه 
لو كان اليزال عىل قيد الحياة 
بنفسـه؛  قالهـا هـو  لكـان 
«أهـذه هـي املسـاءلة التي 
وعدتـم بها بعد قتـيل؟ دماء 
الضحايـا التاليـني ملحمد بن 

سلمان يف رقابكم».

 
القاهرة/متابعة الزوراء:

حكومـي  مسـؤول  ظهـور  أصبـح 
مـرصي لإلدالء بترصيحـات صحفية 
ألي جريدة أو موقع حدثا نادرا بعدما 
وصلت العالقة بـني اإلعالم والقيادات 
الحكومية إىل شـبه قطيعـة، وصارت 
األخبار املنسـوبة إىل مصادر مجهولة 
ظاهـرة يف محاولة للبحـث عن بدائل 
للتنوع واالختالف بعد هيمنة البيانات 

الرسمية عىل املحتوى اإلعالمي.
وتسيطر الجهات املجهولة عىل املحتوى 
اإلعالمـي يف مـرص، وصـارت املصدر 
الوحيد تقريبا للحصول عىل املعلومات 
والرد عىل الشائعات مع تمسك العديد 
من املؤسسـات الحكوميـة باالكتفاء 
بإصـدار بيانات ال تفـي بالغرض وال 
تجيـب عىل تسـاؤالت الشـارع.. منذ 
العامة  الثانويـة  امتحانـات  انطـالق 
(البكالوريـا) مؤخـرا، أخفـق محمد 
عيىس، وهو اسـم مسـتعار لصحفي 
متخصـص يف التعليـم بجريدة قومية 
(حكومية)، يف أن يحصل عىل معلومة 
واحدة من طارق شـوقي وزير الرتبية 
والتعليم، باعتبـاره الرئيس واملرشف 
عىل امتحانات الثانوية العامة، إضافة 
إىل منصبه كوزير، يف ظل حالة الرسية 
الكاملة التي يفرضها عىل االمتحانات 
وإجراءاتهـا.. يف كل مـرة يقدم عيىس 
خـربا لجريدته عـن الثانويـة العامة 
كحـدث يهـم الـرأي العام عـىل مدار 
ثالثة أسـابيع، يتم سـؤاله عن مصدر 
املعلومـة، لكونـه يعتمد عـىل األخبار 
موقفـه  فيـربر  املصـدر،  مجهولـة 
بـأن الوزير يرفـض التحـدث لإلعالم 
ويفرض رسية عىل االمتحانات ويمنع 
أّي مسـؤول من الـكالم مع الصحافة 

ويهدد من يخالف باملساءلة.
يمتلك الصحفي عالقات قوية مع دوائر 
صناعـة القـرار داخـل وزارة التعليم، 
ومـع الوزيـر شـخصيا، لكـن األخري 
يرفض أن يظهر ليتحدث عن الثانوية 
ولو باإلشـادة بإجـراءات الحكومة يف 
نجـاح االمتحانـات وتأمينها.وأوضح 
عيـىس أنه حاول نـرش معلومات عىل 
لسانه لتأكيد مصداقية ما ينرشه عن 

الثانوية عىل لسـان مصادر مجهولة، 
لكنـه رفض بشـدة مـع أن مـا كتبه 

سابقا كان صادقا.
أصبح كل ما يرتبط بملف التعليم، وهو 
قطاع خدمي يحتل أولوية قصوى عند 
املرصيني، منسوبا إىل مصادر مجهولة 
وأسماء مستعارة ملسؤولني كبار دون 
اإلفصـاح عن طبيعـة مناصبهم، ولم 
تعد هناك أفضلية لجريدة عىل أخرى، 
بل يعتمد الجميع عىل جلب املعلومات 
بـأي وسـيلة، ولـو من خـالل صغار 

املوظفني يف التعليم.
لم يعد أمـام الصحفيني عند الحصول 
عىل املعلومات إال أن تكون لهم قاعدة 
عالقـات قائمة عىل الصداقـة واملودة 
مـع بعـض املسـؤولني يف الـوزارة أو 
الجهة الحكومية، وهـو ما يحتاج إىل 
وقـت وجهد كبرييـن، فيحصلون عىل 
املعلومة بطريقة ودية، وهنا ال يخىش 
املسؤول عىل نفسـه ألن الصحفي لن 
ينرش اسـمه أو صورته أو يشـري إليه 

من قريب أو بعيد.
يشـكو عـدد كبـري مـن الصحفيـني 
يف مـرص مـن الشـح غري املسـبوق يف 
املعلومـات، فهناك تعليمات رسـمية 
تصدر للمسـؤولني من وزراء ورؤساء 
قطاعـات بعدم التحـدث لإلعالم دون 
إذن مسـبق، ناهيـك عـن امللصقـات 
املؤسسـات  أروقـة  داخـل  املنتـرشة 
التي تحذر املوظفني مـن التعامل مع 
الصحفيني ال بالسلب وال باإليجاب أو 
اإلدالء بـأي معلومات تخـص طبيعة 
مناصبهم.ترتـب عـىل ذلـك شـيطنة 
اإلعـالم يف نظر الكثري من املسـؤولني 
وصـار كل منهـم يخىش عىل نفسـه 
اإلقصـاء مـن منصبـه، فـال الصحف 
تقـوم بدورهـا يف توضيـح الحقيقـة 
ومواجهة الشـائعات وتربز اإلنجازات 
الرسـمية  الجهـات  وال  والتحديـات 

تستطيع مخاطبة الشارع.
انتقلـت عـدوى التجهيـل مـن قبـل 
املسـؤولني إىل عدد كبري مـن العاملني 
يف مهنـة الصحافـة، فقـد رفـض كل 
الصحفيني الذين تحدثت إليهم وسائل 
اعـالم بشـأن القضيـة اإلفصـاح عن 
هويتهـم للحفـاظ عـىل مصادرهـم 

املجهولـة يف الـوزارة التـي يقومـون 
بتغطيتها.

قال (ن. ح)، وهو صحفي مسؤول عن 
تغطيـة ملف النقـل بصحيفة خاصة، 
رفض الكشـف عن هويتـه، إنه حاول 
ذات مرة الحصول عىل معلومة تخص 
شـكوى الناس عىل شـبكات التواصل 
االجتماعـي من تعطيل أحـد قطارات 
مرتو األنفاق، وعندما سـأل مسؤولني 
أبلغـوه بالتأكد مـن املعلومـة أوال ثم 
فوجئ بصدور بيان رسمي عن الواقعة.

عـاد الصحفي إىل املسـؤولني وعاتبهم 
عـىل نرش بيـان رسـمي دون الرد عىل 
سـؤاله منفردا، وبـرروا ذلك بأن هيئة 
املرتو ال تعطي ترصيحات خاصة حول 
قطاع محـوري وجماهـريي وتكتفي 
فقـط بإصـدار البيانـات الرسـمية يف 
السـلبية،  أو  اإليجابيـة  املوضوعـات 
وأن عالقاتهـم باإلعـالم مقترصة عىل 
البيانات اإلعالمية للرد عىل التساؤالت 
الصحفي  والعامة.وأضـاف  الخاصـة 
،أن البيانات التي تصدر عن املؤسسات 
الحكوميـة، كبديـل عـن الترصيحات 
الخاصـة جعلت الصحفيـني أقرب إىل 
موظفـني إداريني، مهمتهم اسـتقبال 
ونـرش البيانـات، والبديـل الوحيـد أن 
تكـون للصحفـي عالقـات شـخصية 
ودية مـع بعض املسـؤولني للحصول 
منهـم عىل معلومات دون اإلشـارة إىل 

هوياتهم

وتأتـي األزمة من رفـض البعض من 
القيـادات الصحفيـة نـرش معلومات 
مجهولة املصـدر، بدعوى أن ”الوزارة 
لو كانت موافقة عليها ملا رسبتها عىل 
لسـان مصادر مجهولـة، وهذا يمكن 

أن يتسبب يف مشاكل للصحيفة“.
تكرر هذا األمر مع الصحفي املسؤول 
عـن تغطية ملـف النقـل الـذي قال: 
”أقـوم بدوري فقط ولـو رفضوا نرش 
املصدر“.يرى خرباء  أخباري مجهولة 
إعـالم أن القطيعـة بـني املسـؤولني 
واإلعـالم يتحملها الطرفـان، فالعديد 
بالحكومـة  الكبـار  املوظفـني  مـن 
يف  السـيايس  الحـس  إىل  يفتقـرون 
الجمهـور وقـد يورطـون  مخاطبـة 
أنفسـهم يف سـقطات كالميـة، لذلـك 
الصحافـة  عـن  االبتعـاد  يختـارون 
حفاظا عـىل مناصبهـم، يف ظل تفنن 
بعض اإلعالميـني يف اصطياد األخطاء 
الكالمية للمسـؤولني.ويفتقد البعض 
من املنتمني إىل مهنـة الصحافة خربة 
التعامل مع املسؤولني، يختارون توقيتا 
خاطئا لطرح األسئلة واالستفسارات 
ويعرضونها بشـكل مسـتفز، وبينهم 
من يريد معلومات مثرية تهم منصات 
التواصـل االجتماعي فقـط، ما كرس 
بأنـه  اإلعـالم  السـلبي عـن  املـرياث 
مهنـة البحث عـن اإلثـارة والكوارث 

واملعلومات الساخنة.

البرصة / نينا:
 اصيب ثالثة مصورين تابعني 
للتيـار الصدري اثنـاء انقالب 
مركبتهـم يف الطريـق الرسيع 

الرابط بني البرصة وذي قار.
وذكر مصـدر اعالمي ان ثالثة 
مصوريـن تعرضـوا اىل حادت 
نـوع  عجلـة  بانقـالب  سـري 
«سـورنتو» يف الطريـق الربط 
ام عنيـج   » بـرصة نارصيـة 
«ممـا ادى اىل اصابتهـم اثنـاء 
توجههـم اىل العاصمـة بغـداد 

لتغطيـة الصالة املوحـدة التي 
أقيمت يـوم الجمعة.ونقلوا اىل 

مستشـفى النارصيـة لتلقـي 
العالج .

البرصة / نينا:
الفراهيـدي  شـارع  احتفـى 
جاسـم  الصحفـي  بالكاتـب 
املنصوري ملناسـبة صدور كتابه 
بزازيـن  «مرسحيـات  املوسـوم 
«وسـط حضور رسـمي ونخب 

ثقافية ورواد الشارع.
وتحـدث املحتفى بـه املنصوري 
هـذه  كتابـة  يف  تجربتـه  عـن 
النصوص املرسحيـة التي تمنى 
لهـا أن تـرى النـور مـن خـالل 
تنفيذهـا عـىل خشـبة املرسح، 
داعيـا إىل اإلهتمـام أكثـر بهـذا 
النوع املهم مـن الفن الذي يبني 
املجتمعات ويطور األمم ، سـيما 
وهـو احد اهـم السـبل التي من 
خاللهـا ينتـرش شـعاع الثقافة 
نحو نهضة إجتماعية أساسـها 
البناء الصالح لإلنسان من خالل 
خشـبة املرسح. يذكر أن الكاتب 
جاسـم املنصـوري مـن مواليد 
قضاء الفاو سـنة ١٩٦٧ حاصل 

البكالوريـوس يف  عـىل شـهادة 
علوم الحاسـبات شغل عضوية 
جهـات صحفية وادبيـة عديدة، 
وقدم الكثري من الدورات يف مجال 
والتنميـة  واالعـالم  الصحافـة 
البرشية ونال العديد من الجوائز 

ضمن مشاركاته يف محافل فنية 
مرسحيـة مختلفـة، ولـه تحت 
الطبـع مجموعـة مـن املؤلفات 
يف حقـل املـرسح، أهمهـا كتاب 
العطش بتوقيـت الكوفة وكتاب 

هاجر ، ومرسحيات أخرى .

موسكو/متابعة الزوراء:
ذكرت وكاالت إخبارية روسـية أن 
املّدعـني العامـني الـروس صنفوا 
الصحفيـة  التحقيقـات  موقـع 
بأنـه  بيلينغكـات  االسـتقصائية 
«غـري مرغوب فيـه»، قائلـني إنه 
يشكل «تهديداً» أمنياً، وذلك وسط 
حملة تشـنها موسكو عىل اإلعالم 
واملعارضة منذ اجتياحها أوكرانيا 

يف فرباير/ شباط املايض.
املوقـع نفسـه ُصنـف عـىل أنـه 
«عميل أجنبي» العام املايض، علماً 
أنه أصدر تقارير عدة حول الحرب 

الروسية عىل أوكرانيا.
تصنيـف «غـري مرغوب فيـه» لم 
يطال فقط موقـع بيلينغكات، بل 
شمل موقع ذي إنَسـيدر ومبادرة 
والرشقيـة  الوسـطى  أوروبـا 

.(CEELI) القانونية

وأبلغت الوكاالت الروسية أن هذه 
املواقـع الثالثـة تشـكل «تهديـداً 
للنظام الدسـتوري وأمن روسـيا 

االتحادية».
يعتمـد  الـذي  القانـون  بموجـب 
لتصنيف مواقع أو مؤسسـات ما 
بأنهـا «غـري مرغـوب فيهـا»، قد 
يواجه الـروس الذيـن يحتفظون 

بعالقات مع مثل هـذه املنظمات 
غرامـات باهظة أو حتـى أحكام 

بالسجن تصل إىل ست سنوات.
أما الكيانات التي تصنف عىل أنها 
عميلة أجنبية، فعليها الكشف عن 
مصادر التمويل ووسم املطبوعات 
بعالمة تكشـف عـن تصنيفها، أو 

مواجهة غرامات.
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 تشـكل السري الغريية عند األستاذ (جاسم 
عايص) سلسـلة من األحداث املكتوبة التي 
تتحـدث عـن حيـاة الشـعراء ،واألدباء يف 
مدينـة النارصية، والشـخصيات املغمورة 
من الطبقات الفقـرية ،والكادحة يف كتابه 
( لكـي ال تنكرس مسـاحة البيـاض)  عىل 
شـكل رسد يعـرب زمنياً من خـالل مراحل 
حياتهم، ويتميز بالعديـد من الخصائص، 
عندهـم  الغرييـة  السـري  تشـابه  أهمهـا 
إىل حـد كبـري، إذ  يـرسد أحداث الشـعراء، 
واألدبـاء بـدًءا مـن الـوالدة، ثـم ينتقل إىل 
الجزء األوسـط من حياتهم، لتنتهي بأخر 
محطة مـن محطاتهم.. ويركز عايص عىل 
التجـارب، واألحداث الرئيسـة يف حياتهم ، 
فهـو رسد  قصيص انتقائي لبعض جوانب 
حياتهـم، وال تحتـوي عـىل التحريـف، أو 
املعلومـات املغلوطـة املتعلقـة بحياتهـم، 
وينقـل لنا عـايص  قصة  األسـتاذ (بدري 
قمر) بالتفصيـل الكامل، فنراه يقول : ولد 
األسـتاذ بدري قمر عام 1918 يف النارصية 
أكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة ، تخرج 
مـن دار املعلمـني عـام1943 وبالرغم من 
اختصاصه معلـم للرتبيـة الرياضية، فقد 
تركه للتفـرغ واالبتكـار يف تدريس الصف 
األول ، والسـري الغرييـة  تحتـاج إىل وقـت 
وجهـد أكرب من كتابة السـري الذاتية، ألنها  
تتحدث عن شـخصيات حقيقية، وليسـت 
من وحي الخيال، إذ ال يمكن إدخال جوانب 
خيالية إليها، وكتابة السري الغريية فن أدبي 
يتكّفل فيه األستاذ (جاسم عايص) برواية 
أحداث حيـاة بعض الشـخصيات املتنوعة 
مـن مدينته النارصية ، والتي يكتب عنهم، 
ويجري الرتكيز فيها عىل املجال الذي تتمّيز 
فيـه شـخصياتهم الحيويـة، كأن يكـون 
املجال الفني، أو االجتماعي، أو  األكاديمي، 

رضوريـاً  ذلـك  كـان  كلّمـا  الشـعري  أو 
وممكناً، ويسـعى يف ذلـك النتخاب حلقات 
معّينة مرّكزة من سرية حياتهم ، وحشدها 
بأسـلوبية خاّصة تضمن لـه صناعة نص 
رسدي متكامل ذي مضمـون مقنع ومثري 
، كمـا هـو الحـال يف الحديـث عن  ومسـلٍّ
الشـاعر (قيـس لفته مـراد) رحمـه الله ، 
فنراه يقول : الشاعر العصامي من الرهط 
الذي اعتمد عـىل فطرته املنتجـة ملوهبته، 
والعامل بدأب عىل تطوير إمكانياته األدبية، 
والذي عمل عىل احتضان شـلة من األدباء، 
وسـاهم يف تطويـر معارفهـم انـه مثقف 
وأديـب شـمويل فقد كتب الشـعر، وشـعر 
التصـوف حـرصا ، ودأب عـىل أنتاج النص 
املرسحي الشـعري والنثري ورسـم وأنتج 
لوحـات انطباعية مهمة آنـذاك انه األديب 
العصامي قيس لفته مراد، ويحاول عايص 
اإلفـادة مـن كّل اآلليات الرسديـة لتطوير 
نّصـه، ودعمه مـا أمكن بأفضـل الرشوط 

الفنّية، والسـري الغريية عند املبدع (جاسم 
عـايص) الَّ تخـّل بالطابـع العـام حتى ال 
يخرج النص عنـده  إىل فن رسدي آخر، وال 
ُط عىل الكاتب االعتماد عىل الضمري  ُيْشـَرتَ
األّول املتكلّم، بل قـد ينتقع بضمائر أخرى 
تخّفـف من حّدة  ضمـري املتكلّم وانحيازه، 
برشط أن يعرف املتلقي ذلك لكي تتحّول إىل 
سـري غريّية، بحيث يظّل امليثـاق التعاقدي 
بني عايص، واملتلقـي قائماً ،وواضحاً، كما 
يرتكز الكاتب عىل آلية الرسد أالسرتجاعي  
ويقـوم بتفعيـل عمـل الذاكرة ،وشـحنها 
بطاقِة اسـتنهاض حرّة ،وسـاخنة للعمل 
يف حقـل السـري الغريية حتى يجسـدها يف 
كتابـه املتميـز، وهو يتحدث عـن صاحب 
املقهى املشـهور يف زمنه (عـزران البدري) 
فنـراه يقول: لم يكن مقهى عزران سـوى 
مكان تتداوله الذاكرة الفردية التي تستمد 
مكوناته من الذاكـرة الجمعية ، فقد توفر 
رواة تمكنوا من املحافظة عىل بنية ما كان 
يعيشه العامة يف مدينة صغرية كالنارصية 

التـي تغـريت أسـماؤها وفـق توصيفات 
التاريخ والشـخصيات واإلحداث ، وعزران 
ال يختلف عن قاطني املدينة سوى يف شدة 
اهتمامـه باآلخر الذي أسـس عىل وجوده 
مفاهيمـه وأفكـاره، والسـري الغريية عند 
الكاتـب من أقدم أشـكال التعبـري األدبي، 
والتـي تسـعى إىل إعـادة تشـكيل حيـاة 
األدباء ،والشعراء يف مدينة النارصية، ومن 
خـالل كتابـة العايص عن طريـق املنظور 
التاريخي، أو الشـخيص للمؤلف، إذ يعتمد 
عىل جميع األدلة املُتاحة؛ كاألدلة املحفوظة 
يف الذاكرة، أو املكتوبة، أو الشفهية، فضال 
عـن املـواد التصويريـة، وهذا ما قـام به 
العـايص يف الحديث عن (كريـم الزهريي)  
الشـخصية املعدمة يف مدينة النارصية، إذ 
يروي لنا سريته الغريية، وكيفية الوصول 
إليه مـن خالل األحـداث، والعقبـات التي 
كانت يف طريقـه قبل الكتابـة عنه ،فنراه 
يقـول : يـدور .. يـدور يف أسـواق املدينة، 
تقـوده أمه الطاعنة يف السـن، يدوران عىل 
غـري هـدى ، تتحكـم يف دورانهـم العـادة 
بالالمعنـى،  الزمـن  اخـرتاق  و  اليوميـة 
يجمعـا من هذا الدكان ، أو تلك األكوام من 
النفايات، بقايـا األطعمة والعلب الفارغة، 
ثـم يحرشوهـا يف رصة صغـرية ، رسعان 
مـا تكرب بتقادم الزمـن اليومي، تكرب كلما 
بلـغ الزمـن اليومي جريانه يبقـان هكذا ، 
حتى تبدأ الشمس باملغيب، وتمتلك الكتابة 
السـريية سـحرا خاصا يجعلها تنفرد بني 
أنواع  الـرسود األخرى بامتالكها خاصيتي 
الذاتـي، واملوضوعـي بكفـني متوازتـني ، 
الذاتـي حـني تتطابـق هويـة الكاتـب مع 
السـارد ، واملوضوعـي حـني تفـرتق أنـا 
الشـخصية،  خلفهـا  وتحتجـب  الكاتـب، 
وتسترت بظلها لتربز هوية السارد واضحة 
الشخصية، والهوية األوىل الذاتية هي التي 
تميز السـري الغرييـة ،والسـري بنحو عام، 

واملذكـرات ، عـن الروايـة طبقا لتقسـيم 
تودوروف وتصنيفـه، تميز الكاتب والناقد 
املتألق ( جاسـم عـايص ) بـرسد األحداث 
املاضية بصورة شـعرية، وشاعرية، وعىل 
شـكل  صورا فوتوغرافية  بأسلوبه املتميز 
عـىل الكتابة، والرسد، وكـان يمارس النقد 
الفني يف كتابته للسـري الغرييـة من خالل 
طرحه اآلراء، ومناقشـتها بصـورة نقدية 
متميـزة، يعرفها الناقد الحـاذق، واملتلقي 
املتذوق للنصوص السريية املكتوبة، ونظرا 
لعـدم القدرة عـىل التمييز العلمـي إىل اآلن  
بـني مصطلحـات متعددة يقـال عنها أنها 
تنتمـي إىل عائلـة واحدة ، هي السـرية، أو 
أنهـا أجنـاس أدبيـة صغـرى متفرعة من 
جنس أدبـي كبري، مثل التجربـة الذاتية أو 
الرتجمـة  والسـرية الذاتيـة ، والذكريـات، 
واالعرتافـات،   ، واليوميـات   ، واملذكـرات 
وغريهـا الكثـري مـن املصطلحـات التـي 
شـخص  لحيـاة  رسدا  بكونهـا  تشـرتك 

يرويها هو بنفسـه- وربمـا يتربع له آخر 
بروايتهـا نيابة عنه كما يف السـري الغريية 
التي رسدها لنا األسـتاذ ( جاسـم عايص) 
يف كتابـه انف الذكر - معتمـدا عىل ذاكرته 
يف اسـرتجاع أحـداث وموضوعات ماضية، 
فـريوي لنا بعض من سـريته الذاتية ، مما 
جعله يقع يف الخلط، والتناقض  بني السري 
الغريية ، وسـريته الذاتيـة ،  وهو يروي لنا  
سرية  صديقه (حسني جني) فنراه يقول : 
فحني شب عودي  ، وغدوت معلما يشار له 
بالبنان من قبـل محبي املراكز االجتماعية 
األرائـك  احتـل  أن  حاولـت  والوظيفيـة 
املتقدمـة من واجهـة مقهى التجـار التي 
هي أشـبه بقطار اصطفـت قاطراته عىل 
بعضها، فأصبح مفتوحا بشـهية واسـعة 
إىل كل االتجاهـات يف السـوق متناظـرا يف 
موقعه مع زاوية مغازة السيد عيل، والسري 
الغريية حياة  أشخاص تم كتابتها بواسطة 
شـخص آخر وهـو الكاتـب، وهي شـكل 
مـن أشـكال األدب، والتـي تعد عـادًة غري 
خياليـة، ويتمحور موضوعهـا حول حياة 
الشـخصيات  املراد الكتابـة عنها.. وأخريا 
نقول  إن الروائي والناقد ( جاسـم عايص)  
قد جسد لنا أحداث املايض بطريقة شيقة، 
معربة عن مدى ثقافته الواسـعة ، وقدرته 
النقدية عىل اسـتعمال التقنيات الحداثوية 
يف الكتابـة ،والتعبـري، فضال عن  أسـلوبه  
األدبـي، واختياره الكلمات الرشـيقة ،وقد 
روى لنا السري الغريية لبعض الشخصيات 
مـن مدينـة النارصيـة، وقـد قسـمها إىل 
أنـواع عدة ،النوع األول أطلـق عليه (نخب 
القاع)، وهي الشـخصيات املعدمة، والنوع 
الثاني أطلـق عليه (نخب الوسـط)، وهي 
الشـخصيات التـي تمارس املهـن واألدب، 
والنوع الثالث أطلق عليه (نخب السطح)، 

وهي الشخصيات املثقفة يف املدينة. 

يوسف عبود جويعد
روايـة (تذكرة اىل الجحيـم) للروائي عباس لطيف، 
تضع أمام املتلقي صورة الحياة، وعالم الديستوبيا، 
الـذي ظهر بعد التغيـري يسء الصيت، والذي أحدث 
حالـة إنفالت مريـع ومرعـب، يف منظومة األخالق 
واملبـادئ والقيم، والتي انحرفـت كثرياً عن ما كان 
سـائداً قبـل هـذا التغيري، ليجعـل من هـذا الواقع 
الجديـد املفروض واملرفوض يف ذات الوقت األرضية 
التي تنطلق منها أحداث الرواية، حيث تربز الظواهر 
الخبيثة والسيئة وتنمو داخل مبنى الرسد، وتتفرع 
لتصـل بأطرافهـا كل نواحـي الحيـاة، والتـي هي 
حياة شخوص الرواية، وحياتنا أيضاً، حيث سنجد 
الفسـاد الـذي إسـترشى يف مفاصل حيـاة الدوائر 
الحكوميـة، والثراء الفاحش غـري الرشعي،وكذلك 
يمـر الروائي عـىل الهروب غري املـرشوع من أرض 
الوطن، وركوب أمواج البحر املميتة، وكذلك سـنمر 
عىل الحياة التجاريـة غري العادلة، التي حصد فيها 
التجار أموال السـحت والحرام، وسـنمر أيضاً عىل 
شـخصية أبو تقـى، الرجل املتسـلط، تحت غطاء 
الدين، وسـنطوف عـىل العالقة الجافـة االنفعالية 
بـني زوجـني عندمـا يمـوت الحـب، وتبقـى تلـك 
العالقـة الزوجية عبـارة عن شـجار دائم ورصاخ 
الينتهـي، وكذلـك جرائـم الخطف التي اسـترشت 
بالبالد بسبب غياب الخطاب االمني، وانعدام االمن 
والطمأنينة والسـالم، هذه الظواهر التي برزت بعد 
التغيري وصارت حالة مفروضة نعيشـها مرغمني، 
لقد رسـم لنا الروائـي مالمح هـذه الظواهر، التي 
اجتاحت فضاء حياتنا، لتكون القاعدة التي سوف 
ننطلـق منها ملتابعـة أحداث النص الـرسدي، بلغة 
رسديـة متصلـة ومتواصلة ومسـتمرة ومحتدمة، 
رغم تقطيعهـا اىل فصول معنونة، لكونها مرتبطة 
ببعضهـا دون توقف،لندخـل اىل صالـون الحالقـة 
النسـائي الـذي تملكه نرجس، ونتعـرف عىل بقية 
العامالت فيه، منتهى بطلة الرواية، وسناء واقبال، 

والتـي تدور أحـداث هذا النص، يف رحـى حياتهن، 
اقبال التي أحبت سـامي وهو فقري، وقررت الزواج 
منـه، اال أن الثراء املفاجئ الذي ظهر عليه بسـبب 
أعمالـه غري املرشوعـة، وأعمال التزويـر يف الدائرة 
التـي يعمل فيها، جعلت اقبال تقرر تركه، وسـناء 
التي أحبت سـامر وانصاعت ألمره وقررت السـفر 
معـه غـري الرشعـي، وهنـاك تظهـر أخالقـه غري 
الحميـدة، ويعاملها بسـوء، اىل الحد الـذي يرتكها 
يف تركيـا ويسـافر عن طريـق التهريـب بالقوارب 
املتهرءة وسط بحر هائج فيموت بالبحر، لنصل اىل 
البؤرة املركزية والرئيسـة يف هذا النص، وهي حياة 
منتهى التـي أحبت صالح الرسـام الفنان املثقف، 
لتطابـق توجهاتـه وحياتـه وثقافتـه، مـع حياة 
منتهى التي تخرجت من كلية الفلسـفة، وتميل اىل 

القراء الواعية:
(فانفرج الباب عن وجه سـناء التي بادرت إىل فتح 
الباب والرتحيب به وأخربت سيدتها نرجس بمجئ 
الرسام..دخل وبعد أن حيا نرجس اندمج يف حديث 

األلوان واللوحات لكن عقله وعينيه تدور يف البحث 
عـن الوجه املفتقد ولـم يجد بداً من أن ينشـغل يف 

العمل حتى ينكشف األمر له.) (ص 13 ). 
وهكـذا يتوضـح لنـا أن منتهى انشـغلت بالعالقة 
املرتبكة بني والديها والرصاخ والعراك، الذي يحدث 
بينهمـا كل يوم، والسـبب أن االب يحـب الخادمة 
نـوال، وأن امهـا علمـت باألمـر، وأرادت طردهـا 
اال أن زوجهـا يرفـض ذلـك بسـبب اهتمـام نوال 
الخادمة به، لتتشـعب هذه األحـداث، فيتزوج األب 
الخادمـة وينتقـالن يف بيـت منفصـل، إال أن األمر 
املثري لألهتمـام والذي وفق الروائـي بجعله الثيمة  
الرئيسـة لهذاالعمل الفني األدبي، هو بروز العالقة 
العاطفية النرجسية النقية الصافية النزيهة، عالقة 
الحب املعتـدل الواعي، بني منتهـى وصالح، اللذان 
واجها هذه املشـاكل واسـتطاعا االنتصـار عليها، 
بالرغم من شـدتها وصعوبتها، والتـي جعلت هذا 
النص يزخر بحس درامي واضح، وأحداث سـاخنة 
منـذ بداية األحداث حتى انتهاءها، كون أبو منتهى 

يتعرض للخطف، وال يتم االفراج عنه إال بعد اعطاء 
الفدية، وكذلك الصورة املتوحشة والقاسية لهجوم 
ابو تقى عىل نرجس يف صالونها وقتلها، وكثري من 
املفاجـآت التي لهبـت الحركة الرسديـة واعطتها 

حيوية ومتعة وشد وتماسك:
(وبلمحـة برص وبرسعـة خاطفة أخـرج أبو تقى 
سـكيناً حادة.. رصخت املرأتان بقوة.. لكن حركة 
ابـي تقى كانت ارسع من أي حركة أو رصاخ طعن 
نرجـس عـدة طعنـات يف صدرها تسـاقطت املرأة 
وتحولـت إىل جثة تنزف الـدم القاني واضطرب كل 
يشء يف املكـان وعصـف الرعـب بإقبـال.. وقبل أن 
يختفي قال أبو تقى كلمات أشبه بهذيان مجنون:

-  أبـو تقـى ليس مغفـًال.. ولم يخلـق من يضحك 
عليه.. هذا مصري من يخدعني!!.) (ص 92 ) .

ووسـط هـذا العالـم الغرائبـي، املشـوب بالقلـق 
والفسـاد  املجمـرة،  امللتهبـة  واالرض  والخـوف، 
والكـذب والخـداع والزيـف، تنمـو شـجرة الحـب 
الصافية النقية وترتعـرع وتكرب رغم كل االحراش 

الخبيثة التي اجتاحت حياتنا:
(ونهضت منتهى برسعة وأنزلت اللوحة واحتضنت 
سـناء بالقبالت واحتضنتها أمهـا مرة أخرة.. كان 
منظر النساء قد أثار صالح وهو يتأمل هذا املشهد 
وينقـل نظراتـه بينهن وبـني اللوحة التـي ركنتها 

سناء قرب الجدار.. ورّدد يف اعماقه تلك الكلمات:
- لقـد أثبتت كل الوقائع بأن الحب هو املالذ واملنقذ 
وكم كـان أفالطون حكيماً حني قـال: ( إن الجرس 

الوحيد إىل اآللهة هو الحب).
وهكذا نكتشف أن بنية العنونة موجهة إىل املتلقي، 
الذي يتلقى تذكرة دعـوة اىل جحيم الحياة، لينتهي 
بـه األمر اىل إنتصـار الحب، الذي هـو الحل الوحيد 

لغلق كل ملفات الحياة السيئة.

من اصدارات دار ومنشورات جلجامش – نارشون 
وموزعون- بغداد شارع املتنبي لعام 2022 

أشواق الدعمي

للفقـراء لغـة ال يفهمهـا غريهـم ، 
لغة تعـزف لحنهـا عىل أوتـار العوز 
بصمـت، تريـد أن تحفـظ كرامتهـا 
دون شماتة، ومواجهة الفقر ببسالة 
يتطلـب أن يتحصن الفقراء بسـالح 
عفتهم فإن أسـقطوها سـقط معها 
كل يشء  هـذا مـا تعلمتـه مـن أمي 
نشـمية بنت الحاج ابراهيم الفحام ، 
كانت تردد عىل مسامعنا بأن العفاف 
زينة الفقـر ، وعندما كربنا أنا وأخي 
مقـداد أدركنا قيمة ما تقوله امي لنا 
عندما ترتجف أطرافنا من شدة الربد 
أو تزقزق عصافـري الجوع يف بطوننا 
، كان منسـوب التحدي لديها كبريا ، 
وكانـت رغم كل اشـكال الفاقة التي 
كنا نعاني منها ال تفارقها االبتسامة 

.
نشـأْت يف بيت جاه وعـز ، لكن الدنيا 
ابنـة كلـب ، ال تسـتقر عـىل حـال، 
وإذا غـدرت بصاحبهـا أذاقته مرارة 
الهزيمـة، فبعـد كل الرعايـة والدالل 
التـي كانـت تتلقاهـا ، غـدر الزمـن 
اللعـوب بهـا ، تعرضت تجـارة أبيها 
اىل حريـق هائل مدمـر ، وغادر الدنيا 
نتيجـة توقف قلبه لعـدم قدرته عىل 
امتصـاص الصدمة، وُقتـل أبي وهو 
يدافع عن الحقوق املتبقية من االرث 
عىل يد أوالد عمنا ، وانفض من حولها 
الجميع ، وبقيـت وحدها يف مواجهة 
االعصار االسـود الذي حل بنا ، والذي 
دفع سمعة الحاج ابراهيم الفحام اىل 

جوف النسيان .
كنـُت وقتها طفلـة لم أتخـَط عامي 
الثانـي ، هـذا مـا اخربتني بـه امي، 

وتابعـت تقـول: (كـان البـد يل مـن 
الصمـود بوجـه العاصفـة ، تركنـا 
بيتنا الكبري واسـتأجرنا بيتا متداعيا 
تعشـش فيه الفرئان ، وبدأُت أطراق 

خياطـة،  اشـتغلُت  العمـل،  أبـواب 
ومربيـة ألطفال امليسـورين، وبائعة 
للخـرضوات، ولكني ما مـددُت يدي 
يوما ألحـد، كنُت أرفض كل أشـكال 

املساعدة).
كانـت امـي تتحـدث واالبتسـامة ال 
تفارقهـا رغم كل صنوف القهر التي 
كانـت تواجههـا، وكانـت جوارحي 
تستيقظ دفعة واحدة عندما تحدثني 
عن ماضيها.. يف ليلة ظهر فيها القمر 
طفال ، والنسيم عليال، والهدوء يفرش 
جناحيه عىل أجـواء املكان، حدثتني 
امي قائلة: (يف أيـام الحصار ، كانت 
الحيـاة قد اغلقـت ابوابها ومنافذها 
بوجهي، وكنت وقتها اتقاىض مبلغا 
زهيدا عن رعايتي ألحد اوالد االغنياء 
الـذي كـان يكثـر السـفر اىل خارج 
العراق، تسلمت املبلغ فرحة وذهبت 
اىل السـوق لرشاء كميـة من الطحني 
، عـدُت مرسعـة، عجنـت الطحـني، 
وسـجرت التنور، وبـدأت أخبز، كنُت 
اىل  االول ألقدمـه  الرغيـف  بانتظـار 

اخيـك مقداد  الـذي كـان  يبكي من 
الجوع ، لـم اعرف وقتها كيف حصل 
الصـوت املدوي الـذي جعلنـي اقفز 
مـن مكانـي واركـض نحـو الغرفة 
لالطمئنان عليكما ، لسـعتني  جمرة 
سـاقطة عىل االرض لم اشـعر بأملها 
إال بعد التأكد من سـالمتكما، حاولت 
معالجة االلم بسكب املاء البارد إال ان 
رائحة الخبـز املحروق وصلتني بقوة 
، نسيُت أملي وارسعُت اىل التنور، كان 
الدخـان يتصاعـد من فمه الواسـع، 
وأرغفة الخبز قد تحولت اىل قطع من 

الفحم).
وتضحـك،  حكايتهـا  تـرسد  أمـي 
وضحكـة االم أغـىل مـن كل كنـوز 
االرض، أردُت معرفـة بقيـة الحكاية 
، اتسـعت ضحكتهـا، وتابعـت: (لم 
يكـن امامـي يف تلـك السـاعة غـري 

خاتم الـزواج ، أرسعُت اليه، أخرجته 
مـن قطعـة القمـاش امللفـوف بها ، 
ذهبـت بـه اىل بائع الذهب، تسـلمت 
ثمنه، وعنـد العودة اشـرتيُت أرغفة 
مـن الخبـز الجاهز وبعـض الحلوى 
والفواكه، وبعد ان دب الشـبع اليكما 
، نسـيُت خاتم الزواج ولم اتذكر غري 

ابتسامتك وضحكة أخيك).
توقفْت أمي عن الكالم، وزحف نحوها 
الجد الذي خّيم عىل مالمحها، وقالت 
بنـربة اختلطت عـىل صفحتها الرقة 
مـع الرصامـة: (يا سـهيلة ، سـوف 
يأخذنـا املـوت ، ونرحل عـن الحياة، 
لم يسـلم أحد منه فالجميـع يرحل، 
وفارق بني راحل قىض عمره بالبكاء 
والشـكوى ومد يده اىل اآلخرين، وبني 
راحـل ويـده اىل صدره ، وابتسـامته 

عنوان الودا). 
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العالـم كلـه ما زال يعاني مـن تخلف كبري يف 
مجـال العالقة الزوجيـة بني الرجـل واملرأة، 
وخاصـة البلدان الفقرية، التي ما زالت تحمل 
املفاهيم الخاطئة عـن الزواج. كما أن خيانة 
الزوج للزوجـة تعترب أمراً طبيعيـاً فيها؛ ألن 
املـرأة ال تسـتطيع مواجهـة الرجـل بطلـب 

الطالق.
ولكـن هنـاك عالمـات واضحـة يف ترصفات 
الزوجـني، تـدل عـىل أنهمـا قـد وصـال، أو 
عـىل وشـك الوصول لبنـاء صداقـة حقيقية 
بينهما؛ إضافـة إىل كونهما زوجني. فما هذه 

العالمات؟
أوالً: عندما يحاول أحدهما إضحاك اآلخر

عالقة الصداقة تتضمـن الكثري من الضحك. 
فإطـالق النكـات خفيفـة الظـل، يف محاولة 
إلضحـاك اآلخـر أو القيام بتـرصف، يتضمن 
موقفـاً كوميدياً ينطبق عـىل الزوجني أيضاً. 
فـإذا كـان الزوجـان حريصني عـىل إضحاك 
بعضهما البعض، فهذا يعني أن هناك ملسات 
من الصداقة؛ ألنه جرت العادة عىل أال يضحك 
الـزوج كثرياً، ملـا تقولـه أو تحـاول الزوجة 
القيـام بـه. بـل إن هنـاك أزواجـاً يغضبون 
عندما يشـاهدون زوجاتهـم يضحكن كثرياً. 
فإضحاك الزوجني لبعضهما البعض بطريقة 
جميلة، وعىل أساس من املساواة، يعني أنهما 

يحاوالن بناء صداقة أيضاً.
ثانياً: طريقة لبقة للتوديع

مـن املعـروف أن األصدقـاء يلقـون التحيـة 
عىل بعضهم بشـكل حار، كما أنهم يودعون 
بعضهـم البعـض بطريقـة لبقة. فـإذا كان 
الزوجان يفعـالن ذلك أيضاً، فـإن ذلك يعترب 

إشـارة واضحـة إىل أنهمـا عـىل طريـق بناء 
عالقـة صداقـة بينهمـا. فبعـض األزواج ال 
يعرفون ما هو التوديع أثناء الخروج للعمل. 
فقـد يخرج الزوج من املنزل إىل عمله دون أن 

تدري زوجته أنه خرج.
ثالثـاً: عند التعامـل بأفضل ممـا يتعامل به 

رشيك العمر
ينبغـي عىل الزوجـني محاولة إخـراج أفضل 
مـا يملكانه من مواصفـات جيدة، ويتبادالن 

األفكـار حول الحياة بشـكل عام. فـإذا كانا 
يحـاوالن ويفعالن ذلـك؛ لكي يتعلـم كلٌّ من 
اآلخر مـا يملكانه من صفـات متميزة، فهذا 
يعتـرب ممراً للعبـور إىل الصداقة. لكن درجت 
العادة بأن يخفي الزوج ما يملكه من الذكاء، 
أو من الصفات واملواهب األخرى الجميلة عن 
زوجته، وهو األمر الذي يبعد بناء صداقة بني 

الطرفني.
رابعاً: جعل الصداقة مشرتكة بينهما

إن الشعور بالصداقة يجب أن يكون مشرتكاً 
لالثنـني، وعـدم جعلهـا حكراً عـىل أحدهما، 
كمـا ينبغـي عـدم فـرض رشوط معينة من 
قبل الزوجني من أجـل بناء صداقة حقيقية. 
فالصداقة ال تفرض فرضاً، وإنما تأتي بشكل 

عفوي وصادق ونابع من القلب.
خامسـاً: السـماح لآلخر بالدخـول إىل عمق 

النفسية الداخلية
أوضحـت الدراسـة أن هـذه النقطـة هي يف 

الحقيقـة ما تميز الصداقـة بني الزوجني عن 
الصداقـة بني أنـاس عاديني. ففـي الصداقة 
العاديـة بني النـاس، ليس مـن املفروض أن 
يفتح الصديق ما بنفسـه الداخلية من أمور؛ 
ليطلـع األصدقاء عليها، لكـن الزوجني فقط 
يمكنهما فعل ذلـك. فطاملا أن الصداقة داخل 
منزل يعيشان فيه إىل األبد، فالبد أن يدخل كل 
منهمـا إىل عمق النفس الداخليـة لآلخر، من 

أجل تقوية التفاهم بينهما.
سادساً: عندما تصبح مصدر ثقة كاملة

الثقـة مطلوبـة يف جميـع أنـواع الصداقات، 
ولكنهـا تكون أكثـر أهمية ومعنى بالنسـبة 
للزوجـني، اللذيـن يرغبـان يف بنـاء صداقـة 
حقيقية بينهما. فالثقـة بني الزوجني تكون 
مضاعفـة: ثقـة الرشيـك باآلخر، مـن حيُث 
املشـاركة يف الحياة معاً، وثقـة الحفاظ عىل 
الرشف بينهما، بمعنى آخر ثقة عدم الخيانة 
الزوجيـة. التـي يجـب أن تكـون %100 يف 

جميع األمور.
سابعاً: الصداقة بني الزوجني تمنح الشجاعة 

وُتزيل الخوف
إن الصداقة بني الزوجني ُتبعد الخوف، عندما 
يقع االثنـان يف مواقف صعبة. هـذه الناحية 
توجد يف الصداقات بني الناس أيضاً؛ حيث إن 
الصديق الحقيقي يبادر إىل مسـاعدة صديق 
تعرض ملحنـة أو ملوقف صعب. فمـا بالك إذا 
كـان الزوجـان يملكان الصداقـة الحقيقية. 
إن ذلك ُيبعد عنهما الخوف، عندما يتعرضان 
للمواقف الصعبـة، ويكون أحدهما إىل جانب 
اآلخـر يف أكثـر املواقـف صعوبـة، وخاصـة 

املرض.

 عـادة ما نسـتخدم الواقي من الشـمس كخط 
دفـاع أول ضد تلف البـرشة، ومع ذلك يمكن أن 
يعمل النظام الغذائي أيضا كواق من الشـمس، 
ما يوفـر حماية كافية ضد البيئـات الخارجية 

املختلفة.
وقـد يؤدي اسـتهالك بعض األطعمـة إىل تعزيز 
الحماية من خالل تعزيز سالمة الجلد، حيث أن 
هناك أدلة عىل أن اسـتهالك نوعني من األطعمة 
قـد يعـزز الحماية من أرضار أشـعة الشـمس 

بنسبة 40%.
ولحسـن الحظ، الثمار التي تزدهر خالل أشهر 
الصيـف هي تلـك التي توفر الحمايـة املثىل من 

أشعة الشمس.
وتتحدث الدكتـورة ميغان رويس، خبرية صحة 
األمعاء والتغذية، عرب حسابها عىل ”إنستغرام“، 
عن بعض النصائح الغذائية لتعزيز الحماية من 

أشعة الشمس.
وقالت: ”عىل الرغم من أن الواقي من الشـمس 

أمر حيوي دائما، إال أن ما تأكله يمكن أن يحميك 
أيضا من أرضار األشعة فوق البنفسجية بفضل 
املواد الكيميائية التي تحمي الجلد والتي تسمى 
الاليكوبـني وبيتا كاروتني املوجـودة يف الفواكه 
والخـرضوات مثـل الغريـب فـروت والبطيـخ 

والبابايا والفلفل األحمر وكذلك الطماطم. .
وكشـفت رويس: ”وفقا إلحدى الدراسات، فإن 
أولئك الذين تناولوا 40غ من معجون الطماطم 
بزيت الزيتـون يوميا ملدة 10 أسـابيع تعرضوا 
لحروق شمس أقل بنسبة %40 من أولئك الذين 
لـم يفعلوا ذلك. ويحمينـا الاليكوبني املوجود يف 
الطماطـم أيضا مـن العوامل البيئيـة األخرى، 
مثل التلوث واإلشـعاع والدخـان، وهو أمر رائع 

جدا“.
وهنـاك أدلـة مـن األبحـاث السـابقة عـىل أن 
الاليكوبـني يوفر الحماية من أشـعة الشـمس 
عـن طريـق امتصـاص كل مـن األشـعة فوق 

البنفسجية الطويلة واملتوسطة الحجم.

واملرّكب مسـؤول عـن إعطـاء الطماطم لونها 
األحمـر املميز، لكن البطيخ يحتوي عىل كميات 

أكرب بكثري من املادة الكيميائية.
وأظهـرت األبحـاث أن األمـر قد يسـتغرق عدة 
أسـابيع حتـى يصبح الجلـد أكثـر حماية من 

أشعة الشمس..
املثـري  ”الـيشء  رويس:  الدكتـورة  وأضافـت 
لالهتمـام حقا هـو أن هـذه املـواد الكيميائية 
يمتصها الجسـم بشـكل أفضل عندمـا يقرتن 
بالدهـون الصحية (زيت الزيتون املسـتخدم يف 

الدراسة املذكورة أعاله).
وتابعـت: ”نصيحـة رائعة هي أنـه، لجني هذه 
الفوائد املعززة بنفسـك، يمكنك محاولة إضافة 
بعـض زيت الزيتـون إىل الطماطـم، أو الزبادي 

كامل الدسم مع عصري البطيخ والبابايا“.
ويف الواقـع، األطعمة التي تحتـوي عىل أوميغا 
3 تسـاعد بشكل أسايس يف الحفاظ عىل سالمة 

الجلد وتعمل كمضاد لاللتهابات أيضا.

ويمكن أن تساعد هذه املواد الكيميائية الجسم 
يف التكيف مع تأثري التعرض املفرط للشمس.

وقالـت الدكتورة رويس: ”أعتقـد أنه من الرائع 
أن األطعمة النباتية ال تعمل فقط داخليا لتغذية 

ميكروباتنا ولكن أيضا خارجيا لحمايتنا“.
وتويص الخبرية بعدم التخيل عن عامل الحماية 
من الشمس (SPF) لصالح سلطة، واستخدامه 
قبل نصف ساعة تقريبا من التعرض للشمس، 
وإعـادة تطبيقه كل سـاعتني.ويف حالة حدوث 
حـروق الشـمس، فإن أهـم خطـوة يف العناية 
بالحـروق هي رشب املزيـد من املـاء، حيث أن 
الجفـاف هـو أحـد اآلثـار الجانبيـة الشـائعة 
لحروق الشـمس.ويف الواقع يمكن أن تتسـبب 
حروق الشـمس الشـديدة يف إصابة الشـخص 
بالجفاف وحتـى التعـرض لصدمة.ويمكن أن 
تسـبب هذه األعـراض عالمـات مزعجـة مثل 
اإلغماء وانخفاض ضغط الدم والضعف الشديد 

عندما تكون حروق الشمس شديدة.

10 واحة
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

_µ‘Ìáñ@›õœc@ÊbuÎç€a@|jóÌ@Êc@Âÿ∫@—Ó◊

„NNN@›õœc@›j‘nèfl@ÏÆNNNÚÓj†@|ˆbó@:·ا

@äÏznfl@Ú€˝é@Âfl@’‹‘€a@k∞@›Á
_�bÓ€by@Òãìn‰æa@ÊÎãÿÓflÎc

NNN@Ñj�æa

ê‡ì€a@Ú»íc@Âfl@ÚÌb‡®a@çÌç»m@bË‰ÿ∫@ÚÓˆaâÀ@ÜaÏfl

Übiç€aÎ@Òáiç€bi@ÚéÏjèi

املقادير:

- سميد ناعم : كوب
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- بيكنج بودر : ملعقة صغرية

- شرية : كوب ونصف
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طريقة التحضري:

قومـي بخلـط السـميد والسـكر، 

والزبدة، يف وعاء جيداً.

الزبـادي، والبيكنج باودر،  أضيفي 

واخلطـي املزيـج حتـى تتجانـس 

املكونات.

ادهنـي صينية الفـرن بالقليل من 

الزبدة ورشة دقيق.

ضعي خليط البسبوسة يف الصينية 

املجهـزة ووزعـي اللـوز، وأدخليها 

 180 حـرارة  درجـة  عـىل  الفـرن 

مئويـة  ملدة 45 دقيقة حتى تتحمر 

وتنضج.

أخرجـي الصينية من الفرن وصبي 

القطر البارد فوقها وهي ساخنة.

اتركـي البسبوسـة لتـربد ملـدة 10 

دقائـق ثم قطعيهـا وقدميها دافئة 

أو باردة حسب الرغبة.
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يتبـادر إىل األذهـان السـؤال التـايل: أين 
تذهـب حـىص الجمـرات بعـد أن ينتهي 
حجاج بيت اللـه الحرام من رميها، أثناء 
أداء نسـك الرمي بمشـعر منى؟ يتساءل 
كثـريون عـن ذلـك، خاصـة مـع تعـدد 
أدوار منشـأة الجمرات، حيث تتسـاقط 
الحصوات عىل الشواخص الثالثة املمتدة 
إىل أربعـة طوابـق يف عمـق يصـل إىل 15 

مرتاً.
وأوضـح املهنـدس أحمد الصبحـي، أحد 
منسوبي رشكة (كدانة)، أنه ما إن ينتهي 
الحجاج من مناسـك رمي الجمرات، تبدأ 
عملية التعامل مع الحصوات يف أوىل أيام 
الرمـي وثاني األيـام وثالثها، لتتسـاقط 

بشكل عمودي باتجاه األسفل وتستقر يف 
قبو املنشأة، حيث تجتمع هذه الحصوات 
داخل عمق يف الشواخص الثالث يصل إىل 

15 مرتاً.
وتقـوم بعد ذلك عدد من السـيور اآللية، 
بتجميع الحىص امللقى بواسطة الحجاج، 
وغربلته ورشه باملاء للتخلص من األتربة 
والشوائب العالقة، قبل نقله إىل املركبات 
وتخزينـه، والتعامـل معه بعـد انقضاء 
املوسـم، موكـداً أن أطنـان الحىص تقدر 
كميتهـا يف مواسـم الحـج حسـب أعداد 

حجاج بيت الله الحرام.
من جانبها نفـذت جمعية (هدية الحاج 
واملعتمـر الخريية) بالتعـاون مع رشكة 

للمشـاعر  الرئيـيس  املطـور  (كدانـة) 
املقدسـة مبـادرة نوعيـة لخدمة حجاج 
بيـت الله الحـرام يف املشـاعر املقدسـة 
بتوفـري أكثـر مـن 80 ألـف كيس حىص 
للجمرات، موزعـة يف 300 نقطة اتصال 
بضيوف الرحمن، يف طريق امليش بمشعر 
مزدلفـة، وعىل منشـأة جـرس الجمرات 

بمشعر منى.
وتهدف املبـادرة إىل التخفيف عىل حجاج 
بيـت اللـه الحـرام أثنـاء أداء املناسـك، 
وتضمنت املبـادرة توزيع 83,411 كيس 
حـىص من الجمرات عىل حجاج بيت الله 
الحـرام يف املشـاعر املقدسـة بالتعـاون 

واإلرشاف املبارش من رشكة (كدانة). 

تنترش سـاللة متفرعة من متحور أوميكرون من فريوس (كورونا) 
تسـمى (BA.5) هـذا الصيـف بشـكل قيـايس، وهو متفرع شـديد 
العدوى، وهو ما يؤكد أن فريوس (كورونا) ال يزال يمثل حالة طوارئ 

عاملية بعد نحو عامني ونصف العام من إعالنه ألول مرة.
ويف السـابق، كانـت اإلصابـة بأوميكـرون تعنـي ”أنك ربمـا تتمتع 
ببعض الحماية ضد اإلصابة مرة أخرى لبضعة أشهر“، لكن املشكلة 
أن (BA.5) يتهرب ”بشـكل اسـرتاتيجي من دفاعاتنا املرتاكمة ضد 
املتحورات السـابقة مـن الفريوس“. وهذا يعنـي أن حاالت العدوى، 
حتـى يف األشـخاص الذين تـم تطعيمهم واملصابني حديثـا، آخذة يف 

االرتفاع.
وترتفـع احتماليـة اإلصابة بمتحـور (BA.5) مقارنـة باملتحورات 
األخرى، وقد يصيب أي شخص، سواء كان قد أخذ بالفعل اللقاح، أو 

جرعة معززة، أو حتى تعاىف مؤخرا من اإلصابة بـ (كورونا).
وقال الدكتور أنتوني فاوتيش، كبري خرباء األمراض املعدية يف الواليات 
املتحدة: ”إذا كنت مصابا بـBA.1، فأنت حقا ال تتمتع بقدر كبري من 

 .“BA.4 / 5 الحماية الجيدة ضد
وقالـت الدكتورة سـيلني غوندر، خبـرية األمراض املعديـة ومحررة 
الصحـة العامـة يف (Kaiser Health News): ”ال يمكننـي اإلجابـة 
عن السـؤال، ألن ذلك يعتمد عىل حالة التطعيم الخاصة بك، وعمرك، 

وصحتك، ومهنتك، ووضعك املعييش، وما إىل ذلك“.
مـن جانبها قالت الدكتـورة بريتي ماالني، طبيبـة األمراض املعدية 
يف جامعـة ميشـيغان: ”أود أن أقول 3 من أصـل 10 (مدى القلق)“، 

معربة عن ”قلق معتدل“ بشأن املتحور الجديد.
وأضافـت ماالنـي: ”BA.5 يف كل مكـان، وإذا لم تكن قـد أصبت به 
بعـد، فإن االحتمـاالت واردة، ولكن إذا كنت مسـتمرا بأخذ جرعات 
مـن اللقـاح، فيجـب أن يكون املـرض خفيفا وبـدون عواقب طبية 

وخيمة“.
وأوضحـت: ”من خـالل االختبـارات املنزلية ورسعـة الحصول عىل 
العـالج (ألولئك املعرضـني لخطر اإلصابـة بعدوى شـديدة)، يمكن 
التحكم يف كورونا“. وتسـببت موجات كوفيد19- املتكررة خالل تلك 
الفرتة يف وفاة ماليني األشـخاص مع فرتات تشـهد هدوءا يف نشـاط 

الفريوس حول العالم.
وتقـول (يس إن إن) إن الفـريوس ينترش مرة أخرى ويتطور ويهرب 
من جهـاز املناعة ويؤدي إىل زيادة حـاالت اإلصابة والحاجة لدخول 
املستشـفيات. املتحور الجديد أطلق عليه اسم (BA.5) وهو متفرع 
من متحور أوميكرون شـديد العـدوى يف مؤرش واضح بأن الوباء لم 

ينته بعد، وفقا للشبكة.
ومطلع األسـبوع، حّذر املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، تيدروس 
أدهانوم غيربييسـوس، من أن موجات جديدة من اإلصابات بكوفيد 

تظهر أن الوباء ”لم يقرتب حتى من نهايته“.

يعد داء السـكري مـن النوع 2 
حالـة مزمنة ناجمة عن ضعف 
إنتاج اإلنسـولني، حيث يكافح 
الجسم إلنتاج ما يكفيه من هذا 
الهرمـون الحيـوي، والحفـاظ 

عىل معدله يف الدم.
وعند حرمانك من هذا الهرمون 
يصـل  أن  يمكـن  األسـايس، 
مسـتوى الغلوكـوز يف الـدم إىل 
يصبـح  خطـرية،  مسـتويات 
البنكريـاس قد ال يكـون قادرا 
عـىل إنتـاج األنسـولني بشـكل 
كـاٍف، إال أن نظامـك الغذائـي 
يمكـن أن يسـاعد يف التحكم يف 

مستويات السكر يف الدم.
وبحسب ما نقل موقع (روسيا 
اليـوم)، فـإن أحـد املرشوبات 
اللذيذة التي يمكن أن تساعد يف 

فعل ذلك هو عصري الرمان.
وبحثت دراسـة ُنرشت يف مجلة 
 Current Developments in
Nutrition، يف آثار تناول جرعة 
واحدة من عصري الرمان سـعة 
ثمانية أونصات عىل مستويات 

السكر يف الدم.
 21 بتجنيـد  الباحثـون  وقـام 
فـردا يتمتعـون بـوزن صحي 

و“طبيعـي“. وتـم إخبار هؤالء 
عشـوائي  بشـكل  املشـاركني 
بـرشب املـاء وعصـري الرمـان 
املـاء  عـىل  قائـم  ومـرشوب 
يف  السـكر  محتـوى  ملطابقـة 

عصري الرمان.
لـم  املـاء  تنـاول  أن  ويف حـني 
يغري مستويات السـكر يف الدم 
لـدى أي مشـارك، فقـد حقـق 
عصـري الرمـان نتائـج واعدة. 
الذيـن يعانون  أولئـك  وتعرض 
من انخفاض األنسولني يف الدم 
أثناء الصيام النخفاض ”كبري“ 
يف غلوكوز الدم لديهم خالل 15 

دقيقة.
وخلصت الدراسة إىل أن النتائج 
التـي توصلوا إليها تشـري إىل أن 
املكونـات املوجـودة يف عصـري 
أن  املحتمـل“  ”مـن  الرمـان 
تنظم عمليـة التمثيـل الغذائي 

للجلوكوز لدى البرش.
ويحتـوي الرمـان عـىل نسـبة 
عاليـة من األنثوسـيانني، وهي 
أصبـاغ تعطـي العصـري لونـه 
املميـز، وهـذه األشـياء الجيدة 

غنية بمضادات األكسدة.
إن  النظريـات  إحـدى  وتقـول 

مضادات األكسـدة قـادرة عىل 
التأثري  بالسكر وتمنع  االرتباط 
الكبري عىل مستويات األنسولني 

لديك.
ويف حـني أن اآلليـات الكامنـة 
وراء عصري الرمان ومستويات 
السـكر يف الدم ليسـت واضحة 

تمامـا، إال أن هنـاك املزيـد من 
األبحاث التي تدعم تأثريه.

ووجدت دراسة ُنرشت يف مجلة 
أن   Nutrition Research
العصري كان قـادرا عىل خفض 
الـدم  يف  الغلوكـوز  مسـتوى 
أثنـاء الصيام وتقليـل مقاومة 

بداء  األنسـولني لدى املصابـني 
السكري من النوع 2.

وعـىل غـرار البحـث السـابق، 
كانـت هـذه النتائـج واضحـة 
برسعة كبرية، بعد ثالث ساعات 
فقط من االسـتمتاع بمرشوب 

الفواكه.
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عـىل  القائمـة  العالقـة  إن 
سيطرة أحد االطراف ال يمكن 
أن تكـون ناجحـة أو صحية، 
هـو  واالتفـاق  فالتـوازن 
الضمانـة الوحيدة السـتمرار 

العالقة وانسجام رشيكيها.
رغـم ذلك، تتسـلل السـيطرة 
الثنائـي  حيـاة  اىل  أحيانـاً 
وتنحرص بفـرد دون سـواه، 

وقد تكون بمستويات مختلفة 
وعـىل صعد متنوعة. كما أنها 
ال تقتـرص عـىل الرجـل كمـا 
تعتقـد الغالبيـة، ففي الكثري 
مـن االحيـان تنجح النسـاء 
رجالهـن  عـىل  السـيطرة  يف 
بعدة أسـاليب. فهـل أنت من 
هـذا النوع؟ من هـو الرشيك 

املسيطر يف عالقتكما؟

إن العالمات التالية تدّل غالباً 
عـىل الشـخصية املسـيطرة. 
هـذه  تنطبـق  مـن  فعـىل 

الترصفات: أنت أم زوجك؟
صاحب القرارات:

اىل  القـرارات  أتهـف  مـن 
بـني  طـرف  هنـاك  أهمهـا، 
الرشيكـني يأخذ عـىل عاتقه 
القـرارات، من  اتخاذ جميـع 

برنامج التفلزيون املسائي اىل 
التفاصيل االساسية لألرسة.

قليل االعتذار:
مـن الطبيعـي واملهـم أن يتم 
تبـادل االعتـذارات عند وقوع 
الخطأ، لكن املسيطر ال يقول 
أنا آسـف مهما أخطأ أو أساء 
وهـذا أكـرب دليـل عـىل قـّوة 
شـخصيته يف العالقـة. فـاذا 
كنـت الشـخص الـذي يعتذر 
حتـى لو كان عـىل حق اعريف 
اذاً أنـك يف الجانـب اآلخر من 

كفة امليزان.
يتحكم بعالقاتك:

إذا نجـح طـرف بمنـع اآلخر 
عن الغـاء الصداقات القديمة 
دون  السـابقة  والعالقـات 
أن يقـوم باملثـل فهـو حتمـاً 
يف  املسـيطر  الشـخص 
العالقـة. وغالبـاً مـا ترتجـم 
هـذه الترصفات عـىل مواقع 
كأن  االجتماعـي  التواصـل 
عـن  التوقـف  عـىل  يرغمـك 
متابعـة أصدقائـك ال سـيما 

الشباب. والعكس صحيح.
يهدد باالنفصال:

بغـض النظـر عن مشـاعره 
يميـل  بالرشيـك،  وتعلقـه 
التهديـد  عـىل  املسـيطر 
باستمرار العالقة من أجل أن 

يحصل عىل مبتغاه.

وهـو مـن األمثـال التي تـرضب عىل 
ألسنة الحيوانات .

يـرضب للشـخص الـذي تـزول عنه 
قوته وشّدته ، ويفارقه بأسه ويذهب 
عنه سـلطانه وجاهـه، فيتجرأ عليه 
الرعـاع  بـه  وسـتخف   ، السـفهاء 
واألوبـاش ، ويتطـاول عليه السـفلة 

والتافهون . 
أصله: 

كان األسـد يعيش يف إحـدى الغابات 
عيشـة سـعيدة ، راضيـة ، هانئة.. 
يخدمـه  آوى  ابـن  يالزمـه  وكان 
ويقـيض حوائجه، ويتقـّوت عىل ما 
يفضل من طعام األسـد مما يصيده 
مـن حيوانـات الغابـة.. حتى مىض 
عـىل ذلك وقـت طويل، أسـّن خالله 
األسـد وأصابه الهرم والضعف ، فلم 
يعد قادرا عىل الصيد ، كما كان يفعل 
يف أيـام قوته وفتوّتـه . ويف ذات يوم 
أصبح األسـد جائعا لعدم تمكنه من 
الصيـد، فجاع ابن آوى لجوعه ، فلما 
أضحى النهـار لم ير ابن آوى بّدا من 
أن يخرج فيبحث عن الطعام بنفسه 
وإالّ مـات جوعا.. فـرأى غزاال كبريا 
سمينا يرد املاء يف ناحية من الغابة.. 
فعاد إىل األسـد مرسعا ، وقال له : (( 
أيها امللـك .. لقد وجدت غـزاال كبريا 
سـمينا يرد املـاء يف طـرف الغابة .. 
وسـأذهب آلتيك بـه .. فاحرص عىل 
أالّ يفلـت منك )).. فاسـتعّد األسـد 
للقـاء الغـزال ، وذهـب ابـن آوى إىل 
الغزال، فقال له : (( أسعدت صباحا 
أيها الغـزال الجميـل.. أراك ترد املاء 
هنا، وقـد تركت وراءك تلـك املزرعة 
الكبرية التي تحتوي عىل ما لذ وطاب 
مـن أنواع الخـرض الطرية، وأصناف 
الفاكهـة الشـهية ، والبـد أنك جائع 
كمـا أنت ظمـآن، فلمـاذا ال تتفضل 
فتأتـي معي إىل تلك املزرعة، فتصيب 
ممـا فيهـا مـن الخـرض والفاكهة، 

تـأكل منها مـا تشـاء ، وتأخذ منها 
معـك لعشـائك))، فسـأله الغـزال : 
(( وأيـن هي تلـك املزرعـة أيها األخ 
الشـفيق الناصح ؟)) فقال ابن آوى 
: (( إتبعنـي ألدلـك عليهـا))، فتبعه 
الغـزال ، فقـاده ابـن آوى إىل حيـث 
يكمـن األسـد.. فلمـا اقـرتب الغزال 
من مكمن األسـد ، وثب عليه األسـد 
وثبة رسيعة، ورضبه رضبة شـديدة 
قـىض بها عليه.. ثم قـال إلبن آوى : 
((البد من غسـل اليدين قبل الطعام، 
فاجلس هنـا لتحرس الغـزال، حتى 
أذهب فاغسـل يدّي وإياك أن تقرتب 
منه أثناء غيابي)).. وملا ذهب األسد 
عمد ابن آوى إىل الغزال، فأكل لسانه، 
وأذنيه ، وقلبـه ، ودماغه . ثم جلس 
يف مكانه.. ثم أن األسد عاد بعد ذلك ، 
فسـأل ابن آوى : (( أين لسان الغزال 
؟ )) فقـال ابـن آوى : (( موالنا امللك 
.. لعله كان أخرس)).. فسأله : وأين 
أذنـاه ؟ )) فقـال : (( لعله كان أصّم 
)) . فقـال : (( وأيـن قلبه ؟ )) فقال 
: (( لعله كان أعمى القلب )) فسأله 
: (( وأيـن دماغـه ؟ ) ، فقـال ابـن 
آوى : (( موالنـا امللـك .. لو كان لهذا 
الغـزال دمـاغ .. أكان يصّدق ما قلته 
لـه عن وجـود مزرعة كبـرية تحوي 
أصناف الخرض وأنواع الفاكهة، وهو 
يعلم أننا نعيـش يف ناحية من الغابة 
الجـرداء ، ال ماء فيها وال شـجر ))، 
فقـال األسـد : (( ولـك أبـو الويو .. 
دتشـوف اشلون دتقشـمرني؟..  لو 
جنـت بأيام شـبابي وقوتـي .. جان 
تجـّرست وقشـمرتني؟)) ثـم هجم 
عليـه ، وقبـض عـىل عنقـه ، ولـم 
يرتكه حتى أصبح جثـة هامدة.. ثم 
ذاع ذلك الحديث بـني الناس ، فقالوا 
فيه ((السـبع ملّا يشـيب .. تقشمره 

الواوية)). 
وذهب ذلك القول مثال 
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عقلـك متفتح اليوم ولديك القدرة عىل اسـتيعاب 
أي معلومة تتلقاها. ربما تواجهك بعض التحديات 
خالل األيام القليلة القادمة، فكن متيقظا ومسـتعدا. 
اهتم بمواهبك واسـع إىل تنميتها، فسـتكون سـببا يف 
تغيـري حياتك بالكامـل قريبا. أصبحـت قريبا جدا من 

أهدافك فال ترتاجع.

عىل الرغم من وجود الحبيب بجانبك هذا اليوم، 
إال أنك ال تقدر ذلك.

سـيحمل هـذا اليـوم احتمـاالت إيجابيـة عديـدة 
ومشـاريع مختلفـة وخطـوات ناجحـة، فلديـك قدرة 
وحماس ومناخ مناسـب لكي توّظف طاقاتك وتتوصل 

إىل إنجاز ما تريد.

ستحصل عىل مبلغ من املال يف أي ساعة اليوم. 
كنت تنتظر هـذا املبلغ منذ وقـت طويل، ولذلك 
ستشعر بالسعادة عند استالمه. لديك خطط عديدة 
تـود أن تنفذها لتحسـني وضعك املـايل. ربما تدخر هذا 
املبلغ وتقرر أال تنفقه اآلن، أو ربما تفكر يف اسـتثماره 

يف مرشوع ما.

تمـر هذه األيام بتجربة سـيئة جـدا يف العمل 
وهذا يؤثر عىل مسـتواك وأدائك. ربما يكون هذا 
األمر سببا يف طلب اجازة من مديرك أو االنقطاع عن 
العمل دون إخبار أحد. قد يطرح عليك بعض األشخاص 
أسـئلة عديدة ولكنك لن تجيب عليها. اسرتخ يف املساء 

واستمتع بوقتك!

انضباطك يف العمل وحسن سلوكك يف الترصف 
يرفعان من أسهمك كثرياً، وهذا يضعك يف دائرة 
الضوء ويساعد عىل تحسني ظروفك. عليك أن تتنبه 
لترصفاتك هذا اليوم، وخصوصا أن خسارة الرشيك من 
شأنها أن تزيد األمور تعقيداً. تضع كل مشاغلك جانباً، 

وتعطي ممارسة الرياضة األولوية.

لن تفكر يف أي يشء اليوم سوى الحب والرومانسية، 
فإذا كنت أعزب، سـتنجذب اليوم لشخص ما تتعرف 
عليه يف العمل، فكن حريصـا عىل التعرف عليه بطريقة 
مهذبـة. اقرتح عليه تنـاول الغداء أو العشـاء معك للتحدث 
يف أمـور تتعلق بالعمل. ربما ال تحصل عـىل ما تريده اليوم، 

ولكن غدا سيكون أفضل.

ترغـب بشـدة يف الذهاب للتسـوق اليوم ولكن 
نحذرك من ذلك فقد تنفق أموالك يف رشاء أغراض 
ال تحتاجها هذه الفرتة. إذا كان الذهاب إىل التسوق 
شـيئا رضوريا عليك اصطحب أحد أصدقائك معك لكي 

ينصحك ويرشدك أىل األغراض األكثر أهمية.

توقـع اليـوم زيـارة أحـد األصدقـاء لـك يف الفرتة 
الصباحيـة. مـن املتوقـع أن هذه الزيارة ستسـعدك 
ولكنها سـتكلفك الكثري. أنـت محظوظ جدا اليوم فربما 
يعاملك رشيكك معاملة خاصة وينفذ لك كل أوامرك عىل غري 
العادة. ستسـلك طريقا جديدا وسـتتبع منهجـا معينا لكي 

تحقق أحالمك.

انت شـخص عمـيل جدا خاصـة فيمـا يتعلق 
باملاديـات أو بوضعـك املايل بصفـة عامة، ولكن 
انتبـه فقد يسـبب ذلك الشـعور بالضغـط والقلق. 
هناك شخص ما مهم جدا يف حياتك تريد أن تعرب له عن 
حبـك واهتمامك به، ولكن الكالم وحده ال يكفي، يجب 

أن تدل ترصفاتك عىل ذلك.

قد يظهر بعض التطورات الغريبة هذه الفرتة 
بالتحديـد إمـا يف حياتـك املهنيـة أو العاطفية. 
وربما تطرأ مسـؤوليات ملّحة ومهّمة تبني مهارتك 
وقدرتـك عىل تحمـل املصاعـب. خصص هـذه الفرتة 
إلعـادة الحسـابات وإلعـادة النظـر يف أسـلوب عملك 

وكالمك وترصفاتك.

اهتمامـك بأرستك يشء ال بد منـه اليوم مهما كانت 
مسـؤولياتك والتزاماتـك. قـد يكـون هـذا الوقت هو 
األنسب لالنتهاء من البحث الذي بدأت فيه منذ عدة أشهر. 
هـل تظـن أن والدتك تشـبه جدتك يف كل يشء؟ هـذا األمر ال 
يعجبك تماما، أليس كذلك؟ سيخربك أحد أفراد أرستك بأرسار 

جديدة عن عائلتك وستكون فخورا بها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

لست عىل ما يرام اليوم، ولكنك تسعى لتحقيق 
أهدافك رغم كل الظروف املعاكسـة والتحديات. 
ستقيض يوما مثاليا إذا فكرت يف قراءة كتاب ما أو 
كتابـة مقالة قصـرية. قد يكون هذا األمر بالنسـبة لك 
ممال وغري شـيق ولكنه عىل األقـل ال يحتاج إىل مجهود 

أو طاقة.

 1238 - الصالـح أيـوب يتوىل حكم مرص 

بعـد وفـاة السـلطان الكامـل محمـد بن 

العادل.

1717 - جـورج فريدريـك هاندل يعرض 

ألول مرة موسـيقى املاء أمام امللك جورج 

األول.

1762 - تتويج كاترين الثانية إمرباطورة 

عـىل اإلمرباطوريـة الروسـية بعـد مقتل 

زوجهـا اإلمرباطور بيرت الثالث يف سـجنه 

بقلعة روبشينسكي.

1917 - جـورج الخامـس ملـك اململكـة 

املتحـدة يغري اسـم العائلـة الحاكمة من 

ساكس-كوبرغ-غوتا إىل ويندسور.

1918 - إعـدام إمرباطـور روسـيا نيقوال 

الثانـي وعائلتـه عىل أيدي البالشـفة مما 

أسـدل السـتار عىل حكم عائلة رومانوف 

الذي استمر لثالثة قرون.

1919 - اإلعـالن عـن قيـام الجمهوريـة 

الفنلندية.

1936 - بـدء الحركة الوطنية يف إسـبانيا 

فرانكـو  فرانسيسـكو  الجنـرال  بقيـادة 

واندالع الحرب األهلية اإلسبانية.

1955 - افتتاح مدينـة مالهي ديزني الند 

يف والية كاليفورنيا.

1958 - العراق ينفصل عن االتحاد العربي 

الهاشـمي مـع األردن وذلك بعـد اإلطاحة 

بالنظام امللكي.

1968 - اإلطاحـة بالرئيـس العراقي عبد 

الرحمـن عارف بانقـالب 17 تموز 1968، 

وتـويل حـزب البعـث العربـي االشـرتاكي 

السلطة بقيادة أحمد حسن البكر.

1973 - انقـالب عسـكري يف أفغانسـتان 

قيـام  امللكـي، وإعـالن  بالحكـم  يطيـح 

الجمهورية برئاسة محمد داود خان.

يف  التأسـييس  الشـعب  مجلـس   -  1978

الجمهورية العربية اليمنية ينتخب املقدم 

عيل عبد الله صالح رئيًسا للجمهورية.

الربازيـل يتغلـب عـىل  1994 - منتخـب 

املنتخـب اإليطـايل يف نهائـي بطولة كأس 

العالم املقامـة يف الواليات املتحدة بركالت 

الرتجيح، ويحصـل عىل اللقب الرابع له يف 

تاريخه.

2009 - تفجـريان يف فندقـني مـن أفخـم 

فنـادق العاصمـة اإلندونيسـية جاكارتا، 

واالشـتباه يف وقوف الجماعة اإلسالمية يف 

جنوب رشق آسيا خلف الحادث.

2014 -تحطـم طائرة الخطـوط الجوية 

املاليزية الرحلة 17 يف أوبالسـت دونيتسك 

جنوبـي رشق أوكرانيا، وعـىل متنها 295 

شخًصا.

2015 -تنظيم (داعش) يعلن مسـؤوليته 

عن تفجري يف أحد أسـواق مدينة خان بني 

سـعد العراقية يف أول أيام عيد الفطر، مما 

أدَّى ملقتل ما يزيد عن 120 شخص وإصابة 

ما يزيد عن 116، وذلك بعد يوم من تفجري 

الحائر يف السـعودية الذي استهدف رجال 

أمن سعوديني وتبنَّاه نفس التنظيم.

2019 - منظمة الصحـة العاملية ُتعلن أن 

تفـيشِّ اإليبـوال يف الكونغو اسـتحال أزمًة 

صحيًَّة عامليًَّة طارئة.

أنت أم زوجك.. من هو الشريك المسيطر في عالقتكما؟ 
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

NNN›rfl@Úó”

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

كل يوم االمس مثل الفلــــــم ينعــــــــــــــــاد

ــاي نفـــــــس الطــــــور وباجر واالمس واجل

ناعور الوكت يســـــــگيني جان. اشـــــــعار

وافتر الوكت وانه الــــــصرت ناعــــــــــــور

جنت اضحك واسولـــــــــف ويا هـــــذا وذاك

على غفلة ولگيت الناس. كلها جـــــــــــــور

طرت بجـــــــــناح واحد للفرح فد يــــــــــوم

شو حتـــــــى الفرح ردني بجنح مكســــــور

ضيعت البـــــــــخت . وانه اجلنت محـــظوظ

حتى ويا العــشك ما عشت حلضة بنــــــــور

acebook
⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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السبع لما يشيب .. تقشمره الواوية



جمهورها  وهبي  هيفاء  اللبنانية  النجمة  فاجأت  توك)  (تيك  تطبيق  عىل  لها  مشاركة  أول  يف 
«تيجي  أغنيتها  أنغام  عىل  جديدا  تحديا  وهبي  هيفاء  عليه.وأطلقت  شخيص  حساب  بتدشني 
عىل  قناتها  عرب  قياسية  مشاهدات  بها  حققت  بعدما  املايض،  السبت  أطلقتها  التي  تيجي» 
يوتيوب.هيفاء وهبي نرشت عرب حسابها الرسمي عىل تيك توك، مقطًعا قصريًا من فيديو كليب 
أغنيتها «تيجي» ُمطلقة التحدي الجديد  Dance Tigi Challenge، وهو ما قبله الجمهور وبدأوا 

التحدي يف ليفات رسيًعا.
وحرصت هيفاء وهبي عىل الرتويج النضمامها إىل تطبيق تيك توك، عرب مقطع فيديو نرشته 
الشهري.يتلخص  الصيني  الفيديوهات  تطبيق  عىل  حسابها  رابط  معه  أرفقت  إنستجرام  عىل 
من  راقصة  حماسية  حركات  مجموعة  عىل  مؤخرًا  وهبي  هيفاء  أطلقته  الذي  التحدي 
التي أطلقتها مؤخرًا، والقت رواًجا هائًال عىل منصات  الجديدة  أنغام األغنية  الجماهري، عىل 
التواصل االجتماعي.وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قد أطلقت مؤخرًا أغنيتها الجديدة 
«تيجي تيجي» وذلك عرب قناتها الرسمية عىل موقع التواصل االجتماعي «يوتيوب».واألغنية 
من كلمات أحمد البني وألحان غريب وتوزيع محمد عمار بينما تم تصوير الفيديو كليب يف 
لبنان تحت إدارة املخرج سليم الرتك.ونرشت هيفاء مقطعاً من الفيديو عرب حسابها الرسمي 
عىل «انستغرام» وعلّقت عليه: «تيجي تيجي تيجي ناخد وندي تدريجي.. فيديو كليب تيجي 
أعيادكم فرح وحب وموسيقى حلوة».وتفاعل جمهور ومتابعو هيفاء  يوتيوب...  اآلن عىل 
الفرتة  خالل  كشفت  قد  وهبي  هيفاء  باألغنية.وكانت  إعجابهم  عن  وعربوا  الفيديو  مع 
املاضية عن تعرُّض والدتها ألزمة صحية دخلت عىل إثرها طوارئ أحد املستشفيات يف لبنان، 
ووصفت الوقت الذي مر لحني عالج والدتها بـ»الصعب»، ولكنها أكدت تعايف والدتها دون 

الكشف عن طبيعة األزمة الصحية.

يوليو   ١٤ يوم  انطلقت  قرطاج  من  جديدة  دورة 
كورونا؛  فريوس  تفّيش  بسبب  عامني  غياب  بعد 
املفاجآت  من  العديد  ستشهد  الدورة  وهذه 

عبد  شريين  مشاركة  بدايتها  قرطاج،  لجمهور 
الوهاب والسوبر ستار راغب عالمة ضمن حفالت 
املهرجان.رغم وجود العديد من أسماء كبار النجوم 

التي  الحالية  دورته  يف  قرطاج  فعاليات  ضمن 
ما  الستيعابه  األثري  قرطاج  مرسح  عىل  ستقام 
يقرب من ١٢ ألف شخص.أما األخبار التي انترشت 
أخرياً عن انضمام كل من إليسا ونجوى كرم لنجوم 
لها  أساس  ال  وهمية  شائعات  مجرد  فهي  قرطاج 

من الصحة.
أما عن باقي نجوم حفالت قرطاج، فتضم حفالت 
املهرجان كل من السوبر ستار راغب عالمة ورحمة 
الرباعي،  صابر  الغناء  وعرّاب  سيف  ونبيل  رياض 

عىل أن يكون حفل الختام لشريين عبد الوهاب.
تونس  يف  تويرت  تريند  تصّدر  الذي  الهاشتاغ  أما 
قرطاج  ممهرجان  فعاليات  انطالق  قرب  بمجرد 
حيث   ،«٢٠٢٢ قرطاج  يف  لطيفة  «فني  باسم  فهو 
بنت  لطيفة  انضمام  ميديا  السوشيال  رواد  طالب 
املهرجان  إدارة  أن  إىل نجوم قرطاج، ويرتدد  تونس 
تحّرض لحفل غنائي ضخم للطيفة يف تونس ولكن 

بعد إنهاء فعاليات هذه الدورة.

يف  له  لقاء  خالل  الساهر  كاظم  الفّنان  أعرب 
يف  أحياه  الذي  األضحى  عيد  يف  حفله  كواليس 
قائالً:  أمنياته  عن  الرتكّية  إسطنبول  مدينة 
تحت  دائماً  العربّي  الوطن  يكون  أن  «أتمّنى 
من  الحياة  تعود  وأن  واملحّبة،  السالم  خيمة 
جديد، وأن يعود األمل أقوى من األلم، فيما اعتذر 
الرتباطه  قرطاج  مهرجان  يف  مشاركته  عن 
نفسه..وللحقيقة  التوقيت  يف  أخرى  بحفالت 
يحزنني أن أرى بعضاً من شعوبنا تعاني هذه 
املعاناة الرهيبة».وأضاف: «لكن ال شّك يف أّنني 
بعد  مرص  ويف  بريوت،  يف  سأغني  ألّني  سعيد 
أغني يف  غياب، وبالتأكيد سأكون أسعد عندما 
األماني،  تتحّقق هذه  أن  وأتمّنى  العراق،  بلدي 

وكّل ما علينا أن نتفاءل ونبقي عىل نافذة األمل 
عصفت  التي  لبريوت  رسالته  مفتوحة».وعن 
بها أزمات متتالية منذ غيابه عنها، قال: «ال أحد 
اللبناني  الشعب  يرى  بأن  يرىض  ضمرياً  يمتلك 
التي  املأساة  وبهذه  العذاب،  هذا  بمثل  يتعّذب 
الشعب  عن  فقط  أتكلّم  ال  وأنا  يومياً،  نراها 
عموماً،  العربّي  الوطن  عن  أتكلّم  بل  اللبنانّي، 
وكأّنه كّل يوم يأتي دور شعب جديد ليدّمروه، 
بأن  األمل  ولديه  رائع،  اللبناني  الشعب  ولكن 
يبني بلده من جديد، وأن يكافح الفساد، كما أّنه 
يمتلك الطموح بأن يعيد لبنان أفضل مّما كان، 
وكما قلت علينا دائماً أن نبقى متفائلني».وعن 
موعد صدور ألبومه الجديد، قال: «برصاحة أنا 

أنجزته منذ فرتة طويلة، وسّجلت األغاني ووزع 
وعددها  فاضل  ميشال  األستاذ  األغاني  معظم 
بطريقة  يصدر  أن  أتمّنى  وكنت  أغنية،   ١١
جميلة للناس، وهناك رشكات تتنافس لتحظى 
دائماً  يسألني  والجمهور  ملصلحتها،  باأللبوم 
عن موعد صدوره، وأنا مثلهم أتمّنى أن يصدر 
بذلك».ويف  جداً  سعيداً  وسأكون  قريب  وقت  يف 
عن  الساهر  كاظم  القيرص  اعتذر  اخر،  سياق 
إدارة  مشاركته يف مهرجان قرطاج، وتواصلت 
نجوم  إىل  النضمامه  القيرص  مع  املهرجان 
أخرى  بحفالت  الرتباطه  اعتذر  لكنه  املهرجان 
جمهور  بلقاء  وعده  مع  نفسه،  التوقيت  يف 

قرطاج يف أقرب وقت.
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الفـوري  التواصـل  تطبيـق  أطلـق 
’واتسـآب‘ ميزة جديدة تساعد أولئك 
الذين ال وقت لديهم للرد عىل الرسائل 
فـورا، أثنـاء اسـتخدام التطبيق عىل 
موقـع  الكمبيوتر.وأوضـح  أجهـزة 
(WABetainfo)، الـذي يتابـع أخبار 
واتسـآب أوال بأول أن امليـزة الجديدة 
هي الرد الرسيع عىل الرسائل الواردة 
إىل املسـتخدمني، الذيـن يسـتعملون 
نسـخة أجهـزة الكمبيوتـر املكتبيـة 
أن  إىل  املوقـع  التطبيق.وأشـار  مـن 
’القـدرة عـىل توجيـه الـرد الرسيـع 
عـىل الرسـائل متـاح للمسـتخدمني 
الذيـن ثبتوا التحديـث األخري لتطبيق 
واتسـآب من متجر مايكروسـوفت‘.

وتنبـع أهميـة هـذه امليـزة، لكـون 
نسـخة أجهزة الكمبيوتر املكتبية من 
تطبيق ’واتسآب‘ مصممة بطريقة ال 
تحتوي هذه امليزة.وأشار املوقع إىل أن 
امليزة الجديدة سـتتيح للمستخدمني 
توجيه رد عىل اآلخريـن، عرب الكتابة 
-notific تنبيهـات  صنـدوق  (يف 
tion) يظهـر عىل الشاشـة.ويحتوي 
خانـة  عـىل  التنبيهـات،  مسـتطيل 
صغرية وما عىل املسـتخدم إال اختيار 
نوع الرد يف هذه الخانة، وحتى عندما 
يتـم تصغـري ’واتسـآب‘ عىل شاشـة 
أجهـزة الكمبيوتـر، يمكـن أن يظهر 
صنـدوق التنبيهات لكتابـة الرد عىل 

زاوية الشاشة.

نظام  أن  مايكروسوفت  رشكة  أعلنت 
التشغيل Windows ١١ سيعود إىل دورة 
 ، العام  يف  واحدة  مرة  رئيسية  تحديث 
األساسية  األنظمة  مع  تتوافق  بحيث 
عام  يف  الصناعة  يف  املتاحة  األخرى 
٢٠٢١، وبعد ذلك، تخطط الرشكة اآلن 
لنظام  جديد  هنديس  «جدول  لطرح 
سيسمح  والذي   «Windows التشغيل 
إىل  «بالعودة  مايكروسوفت  لرشكة 
ثالث  مدتها  تقليدية  أكثر  إصدار  دورة 
من  الرئيسية  لإلصدارات  سنوات 
عمالق  يخطط  إذ   «.Windows client
التكنولوجيا لشحن إصدارات «رئيسية» 
من إصدار Windows كل ثالث سنوات، 
الذي   ١٢ ويندوز  أن  يعني  ما  وهو 
إطالقه  مقرر  التايل  اإلصدار  سيكون 
من  سنوات  ثالث  (بعد   ٢٠٢٤ عام  يف 
 (٢٠٢١ عام  يف   ١١  Windows شحن 

 Windows عن  صادر  لتقرير  وفًقا   ،
يقرتح   ، نفسه  الوقت  ويف   .Central
من  أيًضا  ستزيد  الرشكة  أن  التقرير 
إنتاج امليزات الجديدة التي تم إصدارها 
املتاح   Windows من  الحايل  لإلصدار 
يف السوق، وعالوة عىل ذلك ، سيعني 
نهاية  الجديد  مايكروسوفت  قرار 
الذي   ،  Windows client إصدار 
 Sun Valley يحمل االسم الرمزي
يف  له  التخطيط  تم  والذي   ،  ٣

 ، للتقرير  ٢٠٢٣.وفًقا  عام 
ميزة  مايكروسوفت  تبدأ 

مع  جديدة   «Moments»
 ١١  Windows إصدار 

 ،(٢  Sun Valley)  ٢٢H٢
هذه  تصميم  تم  حيث 

امليزة للسماح للرشكة 
ميزات  بتقديم 
جديدة  وتجارب 
رئيسية  نقاط  «يف 
 ، العام»  مدار  عىل 
إصدارات  باستثناء 

ويذكر  الرئيسية،  التشغيل  نظام 
التقرير أيًضا أنه من املتوقع أن تصدر 

ميزات  مايكروسوفت 
جديدة كل بضعة أشهر 
 Windows إلصدار 

يف  بالفعل  املتاح 
أربع  حتى   ، السوق 

مرات سنوًيا ، بدًءا 
من عام ٢٠٢٣.

جديدتني  ميزتني  (سيجنال)  الفوري  الرتاسل  تطبيق  أطلق 
حيث  الردود؛  عىل  العامة  النظرة  ميزة  أولهما  أندرويد،  لهواتف 
الردود  يمكن للمستخدم الحصول عىل نظرة عامة حول جميع 
رمز  عىل  النقر  عرب  وذلك  الجماعية،  الدردشات  يف  رسالته  عىل 

فقاعة الكالم بجوار الرسالة.
معلومات  قناة  عرب  به  الخاصة  األخبار  عن  التطبيق  وسيعلن 
جديدة يف التطبيق نفسه، مثل التحديثات ورشح التحسينات أو 
االبتكارات. وتظهر دردشة قناة املعلومات كجهة اتصال يف أعىل 
القائمة، ويتم كتم صوتها افرتاضيا.. وعند الرغبة يف عدم تلقي 
أي معلومات عرب هذه القناة، فيمكن إزالة الدردشة أو حظرها.
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بأهلها وتراثها  العريقة  الكرادة  احد مقاهي منطقة  لقاٍء عابٍر جرى  يف  يف 
واالريحية،  الرصاحة  من  بجٍو  والصحفيني  االدباء  من  مجموعة  بني  جرى 
العراق  يف  االعالم  مستوى  يف  الحاصلة  التطورات  عن  الحضور  احد  سألني 
وكمية  نوعية  طفرات  حقق  العراقي  االعالم  ان  له  فقلت   ،٢٠٠٣ عام  بعد 
النظام  يسريها  صحف  خمس  العراقية  الصحف  عدد  كان  ان  فبعد  كبرية 
انطلقت  صحيفة  مئة  من  اكثر  الصحف  عدد  اصبح  سياسته  وفق  السابق 
اىل فضاءات اكثر حرية وفق معايري املهنة الصحفية، ويف ضوء ذلك وبعد ان 
فضائية  قنوات  من  الحديثة  االتصاالت  فضاء  منع  قد  السابق  النظام  كان 
كٌل  للجميع  مفتوحا  اليوم  الفضاء  هذا  اصبح  اجتماعي  تواصل  وشبكات 
يدلوا بدلوه من دون محاسبة او رقيب، حتى االدباء والكّتاب باتوا يف زحمة 
هذه الحرية اكثر انطالقا لكتابة االنتقادات ضد اي مسؤول يف الحكومة من 
أن نقابة الصحفيني قد وضعت معايري مشددة لحماية  دون خوف، خاصة 
حرية االعالم من دون ضغوٍط من أي جهة مهما كانت متنفذه لكن بحدود 
الحرية امللتزمة الخالية من القيود واالشرتاطات املسبقة، حتى توسع الفضاء 
االعالمي العراقي وصار العراق يمتلك عرشات القنوات الفضائية واالذاعات.. 
املسار  عن  انحرف  الحاكمة  باألحزاب  املرتبطة  وخاصة  بعضها  ان  صحيح 
املهني لكن نقابة الصحفيني العراقيني وضعت ضوابط لعمل هذه املؤسسات 
النقابة،  انشطة  اىل  الجالسني  أحد  وتطرق  املهنية..  املعايري  وفق  تعمل  بأن 
الهيئة  اعضاء  الزمالء  خدمة  مجال  يف  أشواطا  قطعت  النقابة  ان  له  وقلت 
أراٍض لكل الصحفيني بال استثناء، وانها تعمل  العامة، ومن ضمنها توزيع 
بغداد  بناء شقق سكنية يف ضواحي  الريادي يف  اكمال مرشوعها  حاليا عىل 
مرشوعها  من  النهائية  املراحل  إكمال  اىل  اضافة  الصحفيني،  كل  عىل  توزع 
الكبري يف اقامة مدينة ترفيهية لعوائل االرسة الصحفية يف منطقة االعظمية.. 
ويف مداعبة مع احد الحارضين، قال ملاذا بعض الصحفيني غري راضني عن 
اداء النقابة وهي تقدم هكذا خدمات، فقلت له ان الشجرة املثمرة غالبا ما 
ذلك،  تعرف  الالمي  مؤيد  الهمام  ونقيبها  الصحفيني  ونقابة  بالحجر  ترمى 
النقابة برنامجا شامال إلجراء تطوير متكامل يف كل مرافقها،  فقد وضعت 
الصحف ومؤلفات  لطباعة  لإلعالم ومطبعة  كلية  التهيؤ إلنشاء  بينها  ومن 
االدباء واملثقفني وبتخفيض مناسب، وإنها ستبدأ يف املراحل القادمة يف انشاء 
صندوق للضمان الصحي للصحفيني يسهم يف توفري العالج املجاني للمرىض، 
اضافة اىل اهتمامها برشيحة عوائل شهداء الصحافة، بعد ان حققت انجازا 
يضاف اىل سلسلة االنجازات وهو حصول رواتب تقاعدية لتلك العوائل، وعّرب 
الحارضون عن إعجابهم بما شهدته النقابة.. وتطرق أحد الجالسني اىل عالقة 
ورشيحة  النقابة  طموحات  تلبية  يف  املجلس  ودور  القضاء  بمجلس  النقابة 
الصحفيني، فقلت له إن مجلس القضاء تالحم مع دعوات النقابة يف عدم البت 
يف القضايا املتعلقة بالنرش إال بعد حضور ممثل من نقابة الصحفيني وعرض 
املنجزات  اىل سلسلة  الحالة، وهو منجز يضاف  لدراسة  القضية عىل خرباء 
نظره  امام  وضع  الذي  الالمي  مؤيد  نقيبها  بجهود  النقابة  حققتها  التي 
قضايا ومشاكل الصحفيني باعتبارهم من اكثر الرشائح التي تقدم خدمات 
قد  الرشفاء  كل  وبشهادة  النقابة  أن  الحضور  أكد  الختام،  ويف  للمواطنني.. 
ان  وأولها  للصحفيني،  املكاسب  خطت خطوات متقدمة عىل طريق تحقيق 
الصحفي العراقي بات اليوم اكثر احرتاما وتقديرا يف املجتمع العراقي، وإنه 
اىل فضاءات جديدة  امامه وانطلق  التي كانت موضوعة  العقبات  قد تجاوز 

لتحقيق الذات، بعد أن كانت مقيدة بقيود الرقابة واملمنوعات.
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بسبب  الجدل،  أثار  فيديو  شمس  الكويتية  النجمة  نرشت 
من  أنجبتها  ألنها  والدتها  ضد  قضائية  دعوى  لرفع  رغبتها 

دون استشارتها.
وقالت شمس يف فيديو نرشته عىل صفحتها الخاصة بتطبيق 
عىل  شاطر  محامي  ألي  دعوة  أوجه  «أحب  شات:  سناب 
سناب، أريد أن أرفع قضية عىل أمي، شلون تجيبني من دون 

ما تستشريني».
تبني  تسألني  ما  دون  من  تولدني  الكويتية:»شلون  وتابعت 
تجني أو ال.. الوضع حلو أو ال، من حقي أرفع قضية عليها 
رضبة  كل  عن  بتعويض  أطالبها  أريد  بتعويض...  وأطالبها 

رضبتني إياها».
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جمهورها  حداد  ديانا  شغلت 
بعد  املاضية،  القليلة  األيام  يف 
منشوراتها  جميع  حذفت  أن 
عىل  الشخيص  حسابها  من 
عليه  يتابعها  الذي  (إنستغرام)، 
أكثر من ٨ ماليني شخص.واعترب 
بمثابة  الخطوة  هذه  أن  البعض 
اعتزالها،  عن  مبارش  غري  إعالن 
أكدت  حيث   ذلك،  ديانا  لتنفي 
فرصة  مجرد  الخطوة  هذه  أن 
السوشال  لنفسها واسرتاحة من 
ابتعدها  فرتة  أن  ويبدو  ميديا. 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عن 
ديانا  فاجأت  حيث  انتهت، 

منشور  أول  بمشاركة  متابعيها 
نرشت  حيث   ، إنستغرام  عىل  لها 
وصامت  غامض  فيديو  مقطع 
ثواٍن،   ٤ مدته  واألسود،  باألبيض 
محبيها  من  كبرياً  تفاعالً  حصد 
سعادتهم  عن  عربوا  الذين 

لعودتها.
وعىل ارغم من أن ديانا لم تكشف 
الفيديو،  بهذا  تتعلق  تفاصيل  أي 
يكون  أن  توقع  البعض  أن  إال 
جديد  كليب  فيديو  من  مقطعاً 
وأنها  خاصة  إطالقه  إىل  تستعد 
وكأنها  خافت  بشكل  فيه  تظهر 

ترتدي فستان سهرة.

تعود املمثلة السورية شكران مرتجى إىل التمثيل بعد فرتة حزن 
أي  عن  كامالً  وغيابها  والدتها  فقدان  بسبب  عاشتها  طويلة 
نشاط فني، والواضح أن شكران ما زالت تعيش أحزانها، لكنها 
وبمكاملة من أصدقاء لها قررت العودة إىل الضوء، ووافقت عىل 
العاص،  محمد  كتبه  الذي  الجن»  «زقاق  مسلسل  يف  املشاركة 
الخاصة  التجهيزات  فعالً  بدأت  وقد  اسحاق،  تامر  وسيخرجه 
هذا  أبطال  أن  معلومات  قريباً.وذكرت  بالتصوير  للمبارشة 
الشامية»  «البيئة  لنوعية  ينتمي  الذي  املسلسل 
يستعيد التاريخ من خالل حارة يكتشف أن «الجن» 
يسكنها، لتبني األحداث كيفية تعاطي سكان الحارة 
مع هذا الحدث، الذي ال يخلو من حكايات شعبية 
وإسقاطات نعيشها جميعاً اختارها الكاتب محمد 
نعيشها.أما  التي  اليومية  الحياة  صميم  من  العاص 
النجمة  إن  فُيقال  املسلسل،  أبطال  إىل  بالنسبة 
أمل عرفة ستشارك أيضاً يف البطولة إىل جانب 
واملمثل  بشار  وكاريس  مرتجى  شكران 
املخرضم أيمن زيدان.ُيذكر أن أول مقابلة 
السبت  يوم  ستكون  مرتجى  لشكران 
اللبنانية،   «الجديد»  محطة  عىل  املقبل 
حيث ظهرت يف اإلعالن الرتويجي للحلقة 
قصة  وتروي  األسود،  ترتدي  وهي 
خالفها وربما مصالحتها مع املمثلة 
أمل عرفة بعد نجاحهما الساحق يف 

مسلسل «دنيا» قبل سنوات.
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