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بغداد/ الزوراء:
حسـمت وزارة االتصاالت، امس االثنني، 
الجدل بشأن قطع خدمة األنرتنت خالل 
امتحانـات السـادس اإلعـدادي، فيمـا 
اكدت ان قطع الخدمة مرهون بموافقة 
رئيـس مجلس الوزراء.وقـال مدير عام 
الـوزارة، عـادل  العالقـات واإلعـالم يف 
جبـار األعرجـي، يف ترصيـح صحفـي: 
إن ”الـوزارة بلّغت خـالل اجتماعها مع 
وزارة الرتبية بعـدم موافقتها عىل قطع 
خدمـة األنرتنت خـالل فـرتة امتحانات 
السادس اإلعدادي“.وأوضح أن ”الوزارة 
لـن تقطع خدمـة األنرتنـت، إالَّ يف حالة 
واحدة، وهي ورود موافقة رئيس الوزراء 
مصطفـى الكاظمـي“.يف غضـون ذلك، 

ردت لجنـة الرتبيـة النيابيـة عىل رفض 
وزارة االتصـاالت بقطع خدمة االنرتنت 
السـادس االعـدادي  امتحانـات  خـالل 
األربعاء.وقالـت  غـدا  سـتنطلق  التـي 
عضو اللجنة، نجـوى حميد، يف ترصيح 
صحفـي: ان ”اللجنة تحركت بعد رفض 
االتصـاالت مـع  وعـدم تجـاوب وزارة 
طلـب وزارة الرتبية بشـأن قطع خدمة 
االنرتنت“.وأضافت ان ”اللجنة سـتعمل 
عىل اكمال كل املتطلبات الخاصة بقطع 
الخدمة يف السـاعات االوىل من الصباح، 
عىل الرغم من اقرتاب موعد االمتحانات، 
إال انـه ال يـزال هنالـك وقـت كاٍف الن 
عمليـة قطع االنرتنت لن تحتاج اىل جهد 

او اجراءات“.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين ان كفالة منتسبي 
وزارتي الدفاع والداخلية مقبولة يف التقديم 
عىل جميع انواع السلف والقروض.وقال 
املكتـب االعالمـي للمـرصف يف بيان ورد 
اىل ”الـزوراء“: إن“ املـرصف يقبل كفالة 

منتسـبي وزارتي الدفـاع والداخلية لكل 
انواع السلف والقروض وحسب الضوابط 
والـرشوط الخاصـة بنظـام الكفاالت“. 
وأضـاف أن“ منـح السـلف والقـروض 
يكون عرب فروع املرصف كافة املتواجدة 

يف بغداد واملحافظات“. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت مديريـة املـرور العامـة، امـس 
االثنني، تخفيض رسوم ”التكتك“ إىل 150 
ألف دينار والدراجات األخرى لـ 100 ألف 
دينـار، وفيما أشـارت اىل تشـكيل لجنة 
لفتـح املنطقـة الخرضاء، أكـدت إيقاف 

استرياد املركبات ومنح اللوحات.
وقالت املديريـة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
التكتـك سـتكون  دراجـة  ان ”تسـجيل 
بــ150 الف دينـار والدراجـات  االخرى 

بـ100 الف دينار“.

انقرة / متابعة الزوراء:
هـدد الرئيـس الرتكـي، رجـب طيـب 
أردوغان، مجـددا، بـ“تجميد“ عملية 
السـويد وفنلنـدا إىل حلـف  انضمـام 
حـال  يف  (الناتـو)،  األطلـيس  شـمال 
عدم امتثالهمـا للرشوط التي حددتها 
ختـام  يف  أردوغـان  تركيا.وأضـاف 
اجتمـاع حكومـي، أن بـالده اتخـذت 
موقفـا واضحا جدا بشـأن اسـتمرار 

توسـيع الناتـو، وقـال ”أود أن أذّكـر 
مرة أخـرى بأننا سـنجمد العملية إذا 
لم تتخـذ هذه الدول اإلجراءات الالزمة 
لتلبيـة رشوطنا“. كمـا تابع ”نالحظ 
خصوًصـا أن السـويد ال ُتمثـل صورة 
جيدة يف هذه املسـألة“. وكان الرئيس 
الرتكـي، وخـالل قمة للناتـو يف نهاية 

يونيو يف مدريد.

لندن/ متابعة الزوراء:
احتدم الجدل بني املتنافسـني املحافظني 
الخمسـة الذين ما زالوا يتنافسـون عىل 
منصب رئيس الـوزراء الربيطاني القادم 
حـول قضية خفـض الرضائـب يف ثاني 
مناظرة تلفزيونية، حيث ركز املرشحان 
األوفـر حظا، رييش سـوناك وليز تراس، 
عـدم  االقتصاد.ومـع  عـىل  معركتهمـا 
وجود مرشـح واضـح لخالفـة بوريس 
جونسون الذي سيتنحى بعد سلسلة من 

الفضائح، ما زال من غري املمكن التكهن 
بمن سيصبح الزعيم القادم، مما يكشف 
عن انقسـامات داخل حـزب املحافظني 
الحاكم.وبرز وزير املالية السـابق، رييش 
سـوناك، باعتباره املرشح املفضل لنواب 
حزب املحافظني يف الربملان وعددهم 358 
مرشعـا. وسـيجري األعضـاء مزيدا من 
عمليـات االقرتاع هذا األسـبوع لتقليص 
إىل  املطـاف  املتنافسـني يف نهايـة  عـدد 
اثنني.وقـال سـوناك، مسـاء األحـد، إن 

معالجـة  سـتكون  القصـوى  أولويتـه 
التضخـم والحيلولـة دون تفاقمـه قبل 
رضيبية.وقالـت  تخفيضـات  يقـر  أن 
وزيـرة الخارجية، ليز تراس، إن سـوناك 
رفـع الرضائـب إىل أعىل مسـتوى يف 70 
عاما، واقرتحت خططـا إللغاء الزيادات 
يف رضيبـة الرواتـب ورضيبـة الرشكات 
بتكلفة تزيد عن 30 مليار جنيه إسرتليني 
(36 مليار دوالر) سنويا.وقالت تراس يف 
املناظرة التي اسـتضافتها قناة تلفزيون 

”آي.تـي.يف“ إن ”رفع الرضائب يف الوقت 
الراهن سـوف يخنق النمو االقتصادي“.

كمـا هاجمـت وزيـرة الدولـة للتجارة، 
بيني موردنـت، التي تحتل املرتبة الثالثة 
حاليا، سوناك قائلة إن الجمهور بحاجة 
ارتفـاع  ملواجهـة  فـوري“  ”إجـراء  إىل 
تكاليف املعيشة.وكشـف استطالع للرأي 
أجراه مركز (جيه.إل) لحسـاب صحيفة 
صنـداي تلجراف أن مـا يقرب من نصف 
الناخبني املحافظني يعتقدون أن سوناك 

سـيكون رئيسـا جيدا للـوزراء، متقدما 
عىل تـروس وموردنت.ومـع ذلك، تتمتع 
تـراس أيضا بتأييد واسـع بما يف ذلك من 
أولئـك األكثر والء لجونسـون. وتصدرت 
موردنـت اسـتطالعات الـرأي ألعضـاء 
الحـزب البالـغ عددهـم 200 ألف عضو 
وهـم الذيـن سـيختارون يف النهاية من 
سيصبح زعيما لحزب املحافظني وبالتايل 
رئيسا للوزراء، وهو ما يظهر أن السباق 

عىل خالفة جونسون ما زال مفتوحا.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـد مستشـار الحكومـة املـايل، مظهـر محمد 
صالـح، أن التـوازن االقليمـي سـيعيد للعـراق 
عافيتـه يف مجال املياه والطاقة، ويف حني اشـار 
اىل ان مـرشوع الربـط الكهربائي ليس بديال عن 
سياسات تنمية الطاقة، حذر من خطورة ارتفاع 

وانخفاض اسـعار الطاقة عامليا وتأثري ذلك عىل 
البلـد. وقال صالـح يف حديث لـ»الـزوراء»: ان « 
العـراق بحاجة اىل تعـاون دويل ألنـه يف االربعني 
سـنة االخرية كان معزوال عن العالم من الحرب 
العراقيـة االيرانية ومشـكالتها وحـرب الكويت 
وبعدهـا الحصار ثم االحتـالل وما جرى بعده»، 

مضيفـا ان «العـراق كمـا هـو معـروف دولـة 
محوريـة ومهمة وموقعه الجغـرايف خطري فهو 
يحادد الدول العربية ويحادد امرباطوريات قديمة 
كإيران وتركيا، لذلك فموقعه االسـرتاتيجي مهم 
للغاية وحساس وإبعاده هو اضعاف ألي تجمع 
اقليمي وهو نقطة السالم يف املنطقة».واشار اىل 

ان «املنطقة تتجه اىل التهدئة النها شبعت حروبا 
ومشـكالت، وهـذا هو التوجـه النهـا ال تتحمل 
مزيدا من الرصاعات، وغيمة السالم بدأ مطرها، 
واسـتقرار العـراق رشط رضوري وكفايـة ألي 

استقرار باملنطقة». 

بغداد/ الزوراء:
يتوجـه الرئيس الـرويس فالديمري بوتني، 
اليـوم الثالثـاء، يف خضـم الحـرب التـي 
يخوضهـا يف أوكرانيا، إىل طهـران ليبحث 
مع نظرييه اإليراني والرتكي ملف معركة 
أخرى محتملة يهّدد رجب طيب أردوغان 
بشـنها يف سـوريا. وتسـتضيف طهران، 

اليوم، الرئيسـني الـرويس فالديمري بوتني 
والرتكي رجـب طيب أردوغان يف أول لقاء 
يجمعهـم منـذ ثالث سـنوات، يأتـي هذا 
اللقـاء يف إطار «عملية أسـتانا للسـالم» 
التي تهدف إىل إنهاء النزاع السوري.وكان 
لكل من روسيا وإيران وتركيا دور فعال يف 
النزاع السوري منذ اندالعه يف العام ٢٠١١. 

وأدى دعم موسكو وطهران للرئيس بشار 
األسد إىل تغيري املعادلة عىل األرض لصالح 
قوات الرئيس السوري، بينما كانت تركيا 
تدعـم فصائل معارضة للنظام.وسـتتيح 
اللقاءات الثنائية التي سـتعقد يف طهران، 
ويجمع أحدها بني بوتني وأردوغان للمرة 
األوىل منذ غزو أوكرانيا يف شـباط/فرباير، 

فرصـة البحـث يف ملفـات شـائكة مثـل 
تداعيـات هـذه الحرب واالتفـاق النووي 
اإليراني.مـن جهتـه، أكـد الكرملـني لدى 
اإلعالن عن القمة هذا الشهر أنها ستكون 
مخصصة للملـف السـوري.وعن توقيت 
عقد هـذه القمـة، يقول املحلـل الرويس 
فالديمـري  األوسـط،  الـرشق  يف  الخبـري 

سـوتنيكوف، لوكالة األنباء الفرنسية أنه 
«لم ُيحـّدد بالصدفـة». ويضيـف «بينما 
تنّفذ روسيا ’عمليتها الخاصة‘ يف أوكرانيا، 
تريد تركيا أيضا شـن ’عمليـة خاصة‘ يف 
سوريا»، معتربا ذلك «املسألة األساسية يف 

القمة» عىل حد قوله.
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بغداد/ الزوراء:
صعـدت أسـعار النفـط مدعومـة 
برتاجـع الـدوالر وشـح اإلمـدادات 
يف األسـواق العامليـة، ممـا عـوض 
املخـاوف بشـأن الركـود واحتمـال 
حدوث إغالق جديد يف الصني بسبب 
فـريوس كورونا.وبحلـول السـاعة 
09:45 بتوقيـت موسـكو، ارتفعت 
األمريكـي  للخـام  اآلجلـة  العقـود 
”غرب تكسـاس الوسـيط“ بنسبة 
%2.59 إىل 100.12 دوالر للربميـل.

فيما صعـدت العقـود اآلجلة للخام 
العاملـي ”برنت“ بنسـبة %2.70 إىل 
وفقـا  للربميـل،  دوالرات   103.89
لبيانات موقع ”بلومربغ“.ويف وقت 
سـابق، كشـفت السـعودية، أكـرب 
مصـدر للنفط يف العالم، عن قدرتها 
عـىل زيـادة إنتاجهـا لــ13 مليون 
برميـل يوميـا، وذلـك عـىل هامش 
زيارة الرئيـس األمريكي جو بايدن 

إىل اململكة.

سريالنكا/ متابعة الزوراء:
أعلـن الرئيـس الرسيالنكي بالوكالـة، رانيل 
ويكريميسينغه، تمديد حالة الطوارئ، وذلك 
ملصلحـة األمن العام، وفق قوله.جاء ذلك مع 
اقرتاب موعد انتخابات برملانية الختيار رئيس 
جديد للبالد، وهو أحد املرشـحني الرئيسـيني 
فيها.وقال ويكريميسـينغه إن إدارة الرئيس 
السابق كانت تغطي عىل األزمة االقتصادية.

يف املقابـل، دعـت حملـة ”غـول فيـس“ إىل 
االحتجاج اليوم الثالثاء ضد ويكريميسـينغه 
الـذي أصبـح تلقائًيا رئيًسـا باإلنابـة بعدما 
اسـتقال غوتابايا راجابكسا األسبوع املايض 

عقـب فـراره إىل سنغافورة.وتسـمح حالـة 
الطـوارئ لقوات األمن بتوقيف مشـتبه بهم 
واحتجازهـم وللرئيـس باتخـاذ تدابري تلغي 
القوانـني املوجودة ملواجهـة أي اضطرابات.

كما عززت الرشطة والجيش التدابري األمنية 
قبل عملية التصويت املقررة األربعاء النتخاب 
رئيـس يتوىل قيـادة البالد يف الفـرتة املتبقية 
مـن والية راجابكسـا الرئاسـية التي تنتهي 
يف ترشيـن الثاني/نوفمـرب 2024.ويحظـى 
ويكريميسـينغه الـذي شـغل منصب رئيس 
الوزراء سـّت مرات، بدعم حزب راجابكسـا 
لتـويل الرئاسـة.وأُرغم الرئيس السـابق عىل 

الفرار عندما اقتحم عرشات آالف املتظاهرين 
مقرّه الرسـمي بعد تظاهرات اسـتمرّت عدة 
أشهر يف كل أنحاء البالد، مطالبني باستقالته 
بسـبب األزمة االقتصادية.ويعاني السـكان 
البالـغ عددهـم 22 مليون نسـمة من نقص 
خطـر يف املـواد األساسـية منذ نهايـة العام 
املـايض، إذ إن البـالد لـم تعـد تملـك عمالت 
أجنبية لتمويل وارداتها األساسـية.وتخلّفت 
رسيالنكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 
مليـار دوالر منتصف نيسـان/أبريل وتجري 
مفاوضات مـع صندوق النقـد الدويل بهدف 

إقرار خطة إنقاذ.
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الزوراء/ حسني فالح:
أعلنـت وزارة الرتبيـة، اسـتعداداتها 
الكاملة إلجـراء االمتحانات الوزارية 
ملرحلـة السـادس االعـدادي بفروعه 
كافة التي ستجري غدا االربعاء، فيما 
كشـفت عن وضـع آلية جديـدة ملنع 
االخطاء التـي حصلـت يف امتحانات 
الثالـث املتوسـط كتـرسب االسـئلة 

وغريها.
الـوزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
حيـدر فـاروق السـعدون يف حديـث 
لـ“الـزوراء“: أنه قبل عيـد االضحى 
املبـارك كان هنـاك اجتمـاع لـوزارة 
ومؤسسـات  وزارات  مـع  الرتبيـة 
اخـرى سـاندة لـوزارة الرتبيـة الداء 
وزارات  مثـل  الوزاريـة  االمتحانـات 
الصحة والكهرباء والتعليم والداخلية 
والدفـاع وكل الـوزارات املعنية والتي 
لهـا اتصال وارتباط مع وزارة الرتبية 
الداء االمتحانات.واضاف، انه ستكون 
هنالك مراكز امتحانات يف الجامعات 
العراقية والسبب يف اختيار الجامعات 
الن املراكـز سـتكون اكـرب ومتوفرة 
فيهـا كل املسـتلزمات الخاصة  الداء 
االمتحانات بالشـكل الجيـد ، اضافة 
اىل هـذا سـتكون هنالـك مفـارز من 
وزارة الصحة متواجـدة قرب املراكز 
االمتحانيـة وسـتكون هنـاك ايضـا 
بالشـكل  لتامينهـا  حمايـة  قـوات 
الجيـد، مؤكـدا ان الوزارة مسـتعدة 

بشكل كامل الداء االمتحانات.وتابع: 
نامل بـان تجرى االمتحانات بشـكل 
جيد ونامـل ايضا من جميـع طلبتنا 
واولياء االمور بتوخـي الدقة والحذر 
بانتقاء االخبار وعـدم االنجرار خلف 
الصفحـات الوهمية واالخبار الزائفة 
والكاذبـة واملظللـة التـي لهـا هدف 

وهـو ارباك وضـع الطالـب والعائلة 
االمتحانـات  تلبيـة  العراقيـة بعـدم 
بشكل جيد.واشار اىل ان وزارة الرتبية 
عملـت بشـكل كامـل خـالل الفرتة 
املاضيـة لتامني نقل االسـئلة وتامني 
املغلفـات، مبينـا ان هنـاك اجراءات 
صارمة ستكون بحق كل من يخالف 

التعليمات التي اصدرتها وزارة الرتبية 
واللجنة الدائمة لالمتحانات.وبني انه 
سـيكون كل يشء كما مخطط له وال 
يكـون اي خرق يف هـذه االمتحانات، 
االمتحانـات سـتجري يف  ان  مؤكـدا 
موعدهـا املحدد ووفق الجـدول الذي 
اعلـن عنهـا منذ اكثـر مـن 20 يوما 

كـون االمتحانـات اجلـت والتي كان 
من املؤمل ان تجرى يف  3 تموز بعدها 
اجلت.ومىض بالقول: كوزارة الرتبية 
لدينـا ايضـا ارتباطـات مـع وزارات 
اخـرى كالتعليـم العـايل التـي ايضا 
لديهـا تقويم زمني من اجل اسـتالم 
والنتائـج  الـوزارة  هـذه  مخرجـات 
وايضـا لديهـا قبـول مركـزي ضمن 
الجامعـات العراقيـة بعدمـا كانـت 
 (6/6/2022) امتحانيـة.ويف  مراكز 
اعلنت وزارة الرتبية، تأجيل موعد بدء 
امتحانـات طلبة السـادس االعدادي 
بفروعـه كافة التي كانـت من املقرر 
انطالقها يـوم األحد (3 تموز 2022) 
اىل ما بعد عيد االضحى املبارك.وذكرت 
الـوزارة يف بيـان : إن ”وزيـر الرتبية، 
عـيل حميـد الدليمـي، وجـه اللجنة 
الدائمـة لالمتحانـات بتأجيـل موعد 
بدء امتحانات طلبة الصف السـادس 
االعدادي بفروعه كافة اىل ما بعد عيد 
األضحـى املبـارك، وذلـك ملزامنة ايام 
االمتحانات مع العطلـة املقررة لعيد 
األضحى“.وأضـاف البيـان، أن ”هذا 
القـرار سـيمنح الطلبـة فرصة أكرب 
ملراجعـة املواد الدراسـية وسـيعطي 
العوائل العراقية فرصة أخرى لغرض 
التمتـع بأيام العيـد املبارك“.ونوهت 
الوزارة إىل أنها ”ستقوم بنرش الجدول 
الجديـد الحقـاً بعـد اكمالـه من قبل 

اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
املبارشة  االثنني،  امس  املالية،  وزارة  أعلنت 
تموز  لشهر  الدولة  موظفي  رواتب  بإطالق 
«الزوراء»:  تلقته  للوزارة  بيان  الحايل.وذكر 
رواتب  بتمويل  بارشت  املحاسبة  «دائرة  أن 
لشهر  بوزارة  املرتبطة  غري  والجهات  الوزارات 
االنفاق  «وحدات  البيان  الحايل».ودعا  تموز 
 / الوزارة  مقر  مراجعة  اىل  للوزارات  التابعة 
دائرة املحاسبة، وحسب جدول املراجعة املعتمد 

لغرض البدء بإجراءات التمويل» .

@Ô–√Ïfl@kmaÎä@›ÌÏ∏@÷˝†g
åÏ∏@ãËì€@Ú€Îá€a

@fi˝Ç@o„6„¸a@…�”@Zp¸bóm¸a
Ô‡√bÿ€a@Ú‘œaÏ∑@ÊÏÁãfl@pb„bznfl¸a

@ÔmäaåÎ@=èn‰fl@Ú€b–◊@›j‘Ì@ÂÌáœaã€a
ÚÓ‹Çaá€aÎ@ bœá€a

@pbuaäá€aÎ@\Ÿnÿn€a^@‚Ïéä@ùÓ–¶@äã‘m@äÎãæa
ıaãõ©a@Ú‘�‰æa@|n–€@Ú‰ß@›Óÿìm@Â‹»mÎ

@‚b‡õ„a@Ú‹”ã»i@�aÜá™@ÜáËm@bÓ◊ãm
Ïmb‰‹€@aá‰‹‰œÎ@áÌÏè€a

@ä¸Îá€a@…uaãmÎ@o„ãi@äb»éc@ b–mäa
@ÜÏ◊ã€a@Êdìi@“Îb¨@›√@¿

@áö@ãÁbƒn‹€@paÏ«ÜÎ@NN˘äaÏ�€a@Ú€by@Üá∏@bÿ„˝Ìãé
o”˚æa@êÓˆã€a

‚b»€a@fibæbi@aäãö@Èqaáy�@’jé˛a@›‘‰€a@ãÌåÎ@‚aá‘néa@Z@ÚÁaç‰€a@Ú˜ÓÁ

÷˝†�a@›j”@fiáßa@7rÌ@14@ÊÏ–Ìe@—maÏÁ@7»èm@NN@pbjÌãèmÒ7Ç˛a

2@ô

 @ÚÓibÓ‰€a@›nÿ€a@ıbé˙ãi@…‡n∞@ÔéÏj‹®a
Ú‹j‘æa@pbè‹ßa@fib‡«c@fiÎáu@Úì”b‰æ

بغداد/ الزوراء:
محمـد  النـواب،  مجلـس  رئيـس  عقـد 
الحلبـويس، أمـس االثنـني، اجتماعاً مع 
رؤسـاء الكتـل النيابيـة ملناقشـة جدول 
أعمـال الجلسـة املقبلة، وفيما كشـفت 
كتلـة السـند الوطنـي عن جمـع تواقيع 
انعقـاد جلسـة  لتحديـد موعـد  نيابيـة 
انتخـاب رئيس الجمهوريـة، اعلنت كتلة 
حركة الجيـل الجديد النيابيـة مخرجات 
اجتمـاع الحلبـويس مـع رؤسـاء الكتل.

وذكرت الدائـرة االعالمية للربملان يف بيان 
تلقتـه «الـزوراء»: «عقد رئيـس مجلس 
النواب ونائبه اجتماعاً مع رؤسـاء الكتل 
النيابيـة؛ لبحث أهـم املواضيـع املتعلقة 
بأعمال املجلس وعقد جلسـاته، وإكمال 
وأولويـات  الدسـتورية،  االسـتحقاقات 

مشاريع القوانني خالل الفصل الترشيعي 
الحايل.واضافت انه تقرَّر خالل االجتماع:

١. املـيض بترشيـع جملـة من مشـاريع 
القوانـني املوجودة يف أروقة املجلس، التي 
تمسُّ املواطنني واحتياجاتهم، وبحسـب 

الجدول املرفق مع البيان.
٢. إكمال االستحقاقات الدستورية، وبما 
ينسجم مع متطلبات املرحلة وتحدياتها.. 
وبنـاًء عـىل طلـب نائـب الرئيس السـيد 
شـاخوان عبد الله والقوى الكردية، ومن 
أجـل أن تكون هناك مسـاحة من الوقت 
للوصـول إىل تفاهـم بينهـا؛ تـم تحديـد 
اجتماع ثاٍن لرؤسـاء الكتـل النيابية يوم 
لت إليه  الخميس املقبـل؛ لبحث مـا توصَّ

القوى الكردية بهذا الصدد.

\ÊÏè„Ïu@Úœ˝Ç^@÷bjé@¿@Úè‡©a@µƒœb0a@µi@Úèœb‰æa@‚aánya@NNbÓ„b�Ìãi
@ıaäåÏ€a@Úébˆã€@|öaÎ@|íãfl@ÜÏuÎ@‚á«@…fl

بغداد/ مصطفى العتابي:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٤٤٥٥ اصابة جديدة و٣ حاالت وفاة وشفاء ٤٦٨٢ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ١٢٥٧٠، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٨٩٤٩٢٦٥. مبينة: انه تم تسجيل ٤٤٥٥ اصابة جديدة و٣ حاالت 
وفاة وشفاء ٤٦٨٢ حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: ٢٣٥٠٣٠١ (٩٧٫٥٪)، بينما 
عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٤٠٩٦٤١، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٣٤٠٦٧، يف حني 
ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٢٥، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٥٢٧٣. الفتة اىل: 

ان عدد امللقحني ليوم امس: ١٨٣٦٦، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ١٠٩٢٥٩١٨.

@ b–mäa@á»i@ã�©a@ëÏ”b„@÷áÌ@÷aã»€a
@b„ÎäÏ◊@pbibñg
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@fib‡«c@fiÎáu@Úì”b‰æ@ÚÓibÓ‰€a@›nÿ€a@ıbé˙ãi@…‡n∞@ÔéÏj‹®a
Ú‹j‘æa@pbè‹ßa
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@ãvy@…öÎ@lã”@Â‹»Ì@Ô‡√bÿ€a
›ñÏæa@äb�fl@›ÓÁdn€@ëbé˛a

@Â‹»mÎ@pbuaäá€aÎ@\Ÿnÿn€a^@‚Ïéä@ùÓ–¶@äã‘m@äÎãæa
ıaãõ©a@Ú‘�‰æa@|n–€@Ú‰ß@›Óÿìm

pbyÏ‹€a@|‰flÎ@pbj◊ãæa@Üa7néa@“b‘Ìg@pá◊c

@Èqaáy�@’jé˛a@›‘‰€a@ãÌåÎ@‚aá‘néa
‚b»€a@fibæbi@aäãö

@pbƒœb´@X@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
ÊbÓ‹Ã€a@ÚuäÜ@—ó„@‚ÏÓ€a@›vèm

بغداد/ الزوراء:

محمد  النواب،  مجلس  رئيس  عقد 

اجتماعاً  االثنني،  أمس  الحلبويس، 

ملناقشة  النيابية  الكتل  رؤساء  مع 

املقبلة،  الجلسة  أعمال  جدول 

الوطني  السند  وفيما كشفت كتلة 

لتحديد  نيابية  تواقيع  جمع  عن 

موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس 

حركة  كتلة  اعلنت  الجمهورية، 

مخرجات  النيابية  الجديد  الجيل 

رؤساء  مع  الحلبويس  اجتماع 

الكتل.

للربملان  االعالمية  الدائرة  وذكرت 

”عقد  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 

ونائبه  النواب  مجلس  رئيس 

اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية؛ 

املتعلقة  املواضيع  أهم  لبحث 

جلساته،  وعقد  املجلس  بأعمال 

الدستورية،  االستحقاقات  وإكمال 

خالل  القوانني  مشاريع  وأولويات 

الفصل الترشيعي الحايل.

واضافت انه تقرَّر خالل االجتماع:

1. امليض بترشيع جملة من مشاريع 

القوانني املوجودة يف أروقة املجلس، 

التي تمسُّ املواطنني واحتياجاتهم، 

وبحسب الجدول املرفق مع البيان.

2. إكمال االستحقاقات الدستورية، 

وبما ينسجم مع متطلبات املرحلة 

نائب  وبناًء عىل طلب  وتحدياتها.. 

الله  عبد  شاخوان  السيد  الرئيس 

أن  أجل  ومن  الكردية،  والقوى 

الوقت  من  مساحة  هناك  تكون 

للوصول إىل تفاهم بينها؛ تم تحديد 

اجتماع ثاٍن لرؤساء الكتل النيابية 

ما  لبحث  املقبل؛  الخميس  يوم 

بهذا  الكردية  القوى  إليه  لت  توصَّ

الصدد.

للفصل  املجلس  جلسات   .3

الترشيعي الثاني/ السنة الترشيعية 

األوىل تبدأ يف األسبوع املقبل، وبواقع 

وسُيعلن  شهرياً،  جلسات  ثماني 

جدول أعمالها الحقاً.

من جهته، كشف اإلطار التنسيقي 

لتحديد  نيابية  تواقيع  جمع  عن 

رئيس  انتخاب  جلسة  موعد 

الجمهورية.

الوطنية  سند  كتلة  رئيس  وقال 

التنسيقي،  اإلطار  يف  املنضوية، 

أحمد األسدي، يف ترصيح صحفي: 

الكتل  عقدته  الذي  ”االجتماع  إن 

ركز  الربملان،  رئاسة  مع  النيابية، 

الفصل  بدء  االوىل  قضيتني،  عىل 

مشاريع  وتحديد  الترشيعي 

القوانني التي تناقش ضمن الفضل 

الترشيعي الثاني“، مبينا أن ”الكتل 

من  عدد  عىل  اتفقت  السياسية 

او  قراءتها  ستتم  التي  القوانني 

التصويت عليها“.

الذي  الثاني  ”االمر  أن  وأضاف 

موعد  تحديد  هو  مناقشته  تمت 

االطار  من  ارصار  وكان  الجلسة 

االوىل  الجلسة  تكون  أن  التنسيقي 

ولم  الجمهورية  رئيس  النتخاب 

أن  موضحا  بتأجيلها“،  نقبل 

يكون  بأن  طالبت  الكتل  ”بعض 

الكتل  لرؤساء  اخر  اجتماع  هناك 

النيابية مع رئيس الربملان الخميس 

املقبل لتحديد جلسة انتخاب رئيس 

الجمهورية ”.

االوىل  ”الجلسة  أن  إىل  وأشار 

ستكون النتخاب رئيس الجمهورية 

لتحقيق  جاهزة  تواقيع  وهناك 

ذلك“، موكداً التوجه ”نحو التوافق 

والدفع بالتفاهم مع الكتل النيابية 

الجمهورية  رئيس  بانتخاب  سواء 

او االستحقاقات االخرى“.

الجيل  كتلة  رئيس  أعلنت  ذلك،  اىل 

الواحد،  عبد  رسوة  النائب  الجديد، 

مجلس  رئاسة  اجتماع  مخرجات 

النيابية،  الكتل  برؤساء  النواب 

عىل  اتفاق  شبه  وجود  أكدت  فيما 

تحديد األسبوع املقبل موعداً لبداية 

الفصل الترشيعي الثاني.

ترصيح  يف  الواحد،  عبد  وقالت 

صحفي: إن ”اجتماع، امس، ناقش 

يف  املوجودة  القوانني  بعض  إدراج 

النواب  مجلس  أروقة  داخل  األصل 

واملرسلة من مجلس الوزراء، ضمن 

جدول أعمال الجلسات املقبلة“.

وأضافت أن ”هناك شبه اتفاق بني 

املقبل  األسبوع  تحديد  عىل  الكتل 

ليكون بداية لعقد جلسات الفصل 

أنه  موضحاً  الثاني“،  الترشيعي 

عن  االجتماع  داخل  الحديث  ”تم 

االستحقاقات الدستورية“.

النواب  ”مجلس  أن  إىل  ولفتت 

األحزاب  رؤساء  اتفاقات  بانتظار 

تحسم  التي  هي  ألنها  السياسية 

الجمهورية  رئاستي  موضوع 

االتفاق  سيتم  ذلك  وبعد  والوزراء، 

رئيس  انتخاب  جلسة  تحديد  عىل 

الجمهورية“.

تطرق  ”االجتماع  أن  إىل  وأشارت 

اللجان  داخل  املعارضة  تمكني  إىل 

رئاسات  يف  أكان  سواء  النيابية 

مجلس  رئيس  نائب  أم  اللجان 

شغل  املعارضة  حق  ومن  النواب، 

رئاسة اللجان النيابية“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
محمد  مظهر  املايل،  الحكومة  مستشار  أكد 
للعراق  سيعيد  االقليمي  التوازن  أن  صالح، 
عافيته يف مجال املياه والطاقة، ويف حني اشار 
بديال  ليس  الكهربائي  الربط  مرشوع  ان  اىل 
عن سياسات تنمية الطاقة، حذر من خطورة 
ارتفاع وانخفاض اسعار الطاقة عامليا وتأثري 

ذلك عىل البلد.
 ” ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  صالح  وقال   
العراق بحاجة اىل تعاون دويل ألنه يف االربعني 
من  العالم  عن  معزوال  كان  االخرية  سنة 
وحرب  ومشكالتها  االيرانية  العراقية  الحرب 
الكويت وبعدها الحصار ثم االحتالل وما جرى 
معروف  هو  كما  ”العراق  ان  مضيفا  بعده“، 
الجغرايف  وموقعه  ومهمة  محورية  دولة 
ويحادد  العربية  الدول  يحادد  فهو  خطري 
لذلك  وتركيا،  كإيران  قديمة  امرباطوريات 
وحساس  للغاية  مهم  االسرتاتيجي  فموقعه 
وإبعاده هو اضعاف ألي تجمع اقليمي وهو 

نقطة السالم يف املنطقة“.

واشار اىل ان ”املنطقة تتجه اىل التهدئة النها 
التوجه  هو  وهذا  ومشكالت،  حروبا  شبعت 
النها ال تتحمل مزيدا من الرصاعات، وغيمة 
رشط  العراق  واستقرار  مطرها،  بدأ  السالم 

رضوري وكفاية ألي استقرار باملنطقة“. 
للبلد  سيعيد  االقليمي  ”التوازن  ان  وبني   
مجال  وبالتأكيد  املياه  مجال  يف  عافيته 
كهرباء  ازمة  ولدينا  مهم،  بالطاقة  التعاون 
اربعني  مدى  عىل  ومرتاكمة  وخطرة  طويلة 
سنة لم تواكب التوسع السكاني وال النشاط 

االقتصادي وهناك فجوة خطرة جدا ”.
الدولية،  للمساعدة  معجالت  ”نحتاج  واكد 
ونحتاج ان نبني انفسنا، فاالتكالية ال تعني 
ان ننىس برامج تطوير الكهرباء“، الفتا اىل ان 
”موضوع الربط الكهربائي الذي سيحدث هو 
منذ  الخمايس  الربط  مرشوع  ويسمى  قديم 
السبعينيات، وهو جزء من التعاون يف مجال 

الطاقة“.  
كان  املؤتمر  هذا  يف  ”الرتكيز  ان  اىل  واشار   
واملياه  والتصحر  التحتية  البنى  عىل  واضحا 

وكلها  التفاهم  من  اجواء  واحالل  والكهرباء 
استقرار  لتوليد  االجل  بعيدة  التنمية  باتجاه 

باملنطقة بشكل بعيد االجل ايضا“. 
الكهرباء  الربط  ”مرشوع  يكتمل  ان  وتوقع 
بالشبكة  العراق  ربط  الن  اشهر  خالل 
بسبب  هينة  ليست  تعقيدات  فيه  السعودية 
التكنولوجيا النها تختلف حسب رأي املختصني 
لكن يف النهاية سيكون هناك ربط وهو مفيد، 
ولكن ليس بديال عن سياسات تنمية الطاقة 
كبناء  تستمر  ان  املفرتض  من  التي  بالعراق 
وربط  النقل  شبكات  وتحسني  املحطات 
يف  اساسية  وهذه  والتحصيل،  التوزيع  نظام 
اعادة تنظيم قطاع الكهرباء“. مؤكدا ان ذلك 

”مسألة رضورية تسبق كل املسائل“.
ولفت اىل ان ”بيان القمة كان ايجابيا ويميل 
باملنطقة  التوتر  وتقليل  واالستقرار  للسالم 
واقرب اىل التضامن العربي، وهذا جيد، واعتقد 

ان القمة كانت ناجحة“.
الطاقة  سوق  اسعار  ”تدهور  ان  واوضح   
عىل  وارتداداته  خطري  امر  العالية  واالسعار 

من  ترضرنا  ونحن  خطري،  العاملي  االقتصاد 
االسعار املنخفضة واالسعار العالية مخيفة، 
ويجب استقرار االسواق بالسعر العادل الذي 
عادلة“،  وتنمية  جيدة  ايرادات  لنا  يحقق 
الترصف  حسن  اىل  ”نحتاج  اننا  اىل  الفتا 

بإيراداتنا“.

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء،  رئيس  أعلن 
وضع  قرب  االثنني،  امس  الكاظمي، 
مطار  تأهيل  ملرشوع  األساس  حجر 

املوصل الدويل.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
مصطفى  الوزراء،  مجلس  ”رئيس 
خصص  اجتماعاً  ترأس  الكاظمي، 
ملناقشة خطط تأهيل وإعادة إعمار 
ترضر  الذي  الدويل،  املوصل  مطار 
داعش  عصابات  ضد  الحرب  أثناء 

اإلرهابية“.
حرضه  الذي  ”االجتماع  ان  واضاف 
والبلديات  واإلسكان  اإلعمار  وزيرة 
نينوى،  ومحافظ  العامة،  واألشغال 

وعدد من املسؤولني املختصني، شهد 
والتصاميم  املخططات،  استعراض 
الكلف  وتحديد  للمطار،  الجديدة 

املالية الخاصة بالتنفيذ“.
االجتماع  خالل  الكاظمي  وأكد 
املوصل  ألهايل  به  تعّهد  بما  ”امليض 
للمحافظة“،  األخرية  زيارته  خالل 
األساس  حجر  ”وضع  ان  اىل  مشريا 
استكمال  بعد  قريباً  املطار  ملرشوع 

جميع املتطلبات“.
عىل  عازمة  ”الحكومة  أن  وتابع 
يف  املتأخرة  اإلعمار  مشاريع  إنهاء 
التي  املعوقات  كّل  وتذليل  املحافظة، 
املحافظة  إظهار  أجل  من  تواجهها؛ 
بحلّة جديدة بعد سنوات من املعاناة 

بسبب اإلرهاب“.

بغداد/ الزوراء:
امس  العامة،  املرور  مديرية  اعلنت 
االثنني، عن تخفيض رسوم ”التكتك“ 
إىل 150 ألف دينار والدراجات األخرى 
اىل  أشارت  وفيما  دينار،  ألف   100 لـ 
تشكيل لجنة لفتح املنطقة الخرضاء، 
ومنح  املركبات  استرياد  إيقاف  أكدت 

اللوحات.
تلقته  بيان  يف  املديرية  وقالت 
”الزوراء“: ان ”تسجيل دراجة التكتك 
ستكون بـ150 الف دينار والدراجات  
االخرى بـ100 الف دينار“، مبينة ان 
”ذلك جاء بعد التدخل املبارش من مدير 
املرور اللواء الحقوقي طارق الربيعي، 
والحصول عىل املوافقات الرسمية من 

مجلس الوزراء املوقر“.
املواقع  تخصيص  ”تم  انه  واضافت 
وباالخص  الدراجات  لتسجيل  التالية 
التاجيات،  الحسينية،   ) وهي  التكتك 
”اصحاب  داعية  الرستمية)“، 
الدراجات اىل مراجعة مواقع التسجيل 

فوراً“.
ستقوم  املرور  ”مفارز  ان  واكدت 
الصحاب  املحاسبة  اجراءات  بتشديد 
لتسجيل  اليراجعون  الذين  الدراجات 

دراجاتهم“.
العالقات  مدير  قال  ذلك،  غضون  يف 
العامة،  املرور  مديرية  يف  واإلعالم 
يف  القييس،  محارب  زياد  العميد 
بغداد  ”أمانة  إن  صحفي:  ترصيح 
رئيس  من  بتوجيه  املديرية  أبلغت 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
طويلة  نوعني:  عىل  مشاريع  بوجود 
تعتمد  حيث  األمد،  وقصرية  األمد، 
من  لجان  تشكيل  عىل  األمد  قصرية 
من  املرورية  االختناقات  فكِّ  أجل 
ورفع  املغلقة  الشوارع  فتح  خالل 
الشوارع  وإكساء  الكونكريتية  الكتل 
الجزرات  وتحوير  والفرعية  الرئيسة 
حركة  تسهل  كونها  الوسطية 

السري“.
خططاً  ”هنالك  أن  القييس  وأضاف 
مول  أي  فتح  عدم  تتضمن  أخرى 
عدد  الستيعاب  (كراج)  بوجود  إال 
كذلك  املول،  لهذا  الداخلة  املركبات 
دراسة تغيري أماكن األحياء الصناعية 
مبيناً  املحافظات“،  خارج  وجعلها 
املحافظة  ومجلس  بغداد  ”أمانه  أن 
عىل  تعمل  والجسور  الطرق  ودائرة 

إكمال 13 مجرساً“.

وإكساء  تبليط  ”تم  أنه  إىل  وأشار 
تخفيف  خطة  ضمن  كثرية  شوارع 
الزخم املروري ومنها طريق اليوسفية 
إىل  فيه  العمل  وصل  والذي  البرصة   -
طريق  إىل  باإلضافة  بابل،  محافظة 
بغداد -كركوك والذي وصل العمل فيه 

إىل %90 ووصل إىل محافظة دياىل“.
النور  سريى  آخر  ”طريقاً  أن  وأكد 
قريباً وهو الطريق املؤدي من تقاطع 
الكرادة  باتجاه  الدورة  يف  املصايف 
الرسيع  بالخط  ربطاً  جبور  وعرب 
سيخفف  والذي  اليوسفية  باتجاه 

الزخم خاصة أيام الزيارة“.
الخرضاء  املنطقة  فتح  وبشأن 
إن  القييس  قال  املركبات،  واسترياد 
”هناك لجنة لفتح املنطقه الخرضاء، 
حيث  املروري،  العمل  إىل  باإلضافة 
وّجه مدير املرور العامة كل الدوريات 
الوقوف  عىل  الشديدة  باملحاسبة 
باإلشارات  اإللتزام  وعدم  املمنوع 
االتجاه  عكس  السري  كذلك  الضوئية 

كونها تؤثر يف حركة املرور“.
بإيقاف  إجراءات  ”هناك  أن  وتابع 
منح  إيقاف  كذلك  املركبات  استرياد 

األرقام“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االثنني، صدور أمر استقداٍم بحقِّ 
بأموال ومصالح الجھة التي  وزير النقل األسبق؛ إلحداثه عمداً رضراً 

كان يعمل فیھا.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”محكمة 
ة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقداٍم بحقِّ  تحقيق الرصافة املُختصَّ
فني،  وزير النقل األسبق؛ عن موضوع املُخالفات الحاصلة يف نقل املُوظَّ
ة للخطوط الجويَّة العراقيَّة يف عدٍد  وتنسيبهم يف مكاتب الرشكة العامَّ

من الدول“.
من  كلٍّ  يف  فني  ُموظَّ وتنسيب  بنقل  قام  األسبق  ”الوزير  انَّ  وأضافت 
لرشكة  مكاتب  وجود  عدم  من  الرغم  عىل  وتونس،  والسويد  إسبانيا 

الخطوط الجويَّـة العراقيَّة يف تلك الدول“.
بقضايا  ة  املُختصَّ الرصافة  تحقيق  ”محكمة  أنَّ  الدائرة  وبيَّنت 
قانون  من   (340) املادة  أحكام  وفق  االستقدام  أمر  أصدرت  النزاهة 

العقوبات“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس 
البالد  يف  الطقس  حالة  االثنني، 
توقعت  فيما  الحايل،  لألسبوع 
درجات  محافظات   8 تسجيل 
حرارة اليوم الثالثاء نصف درجة 

الغليان.
تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
”الزوراء“: أن ”طقس البالد اليوم 
يف  الثالثاء سيكون صحواً وحاراً 
والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني 
بينما سيكون الطقس يف املنطقة 
درجات  أما  صحواً،  الشمالية 
الحرارة فسرتتفع قليالً عن اليوم 
الوسطى  االقسام  يف  السابق 
والجنوبية حيث ستسجل ثماني 
الغليان  درجة  نصف  محافظات 

وواسط  املقدسة  (كربالء  وهي 
والقادسية  األرشف  والنجف 
واملثنى  والنارصية  وميسان 
ستكون  حني  يف  والبرصة)، 
لليوم  مقاربة  الحرارة  درجات 
من  الشمايل  القسم  يف  السابق 

البالد“.
يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
يف  صحواً  سيكون  األربعاء  غد 
والشمالية،  الوسطى  املنطقتني 
يف  الطقس  سيكون  فيما 
املنطقة الجنوبية صحواً وحاراً، 
ودرجات الحرارة تنخفض قليالً 
املنطقة  يف  السابق  اليوم  عن 
الوسطى، وتكون مقاربة لليوم 
الشمالية  املنطقتني  يف  السابق 

والجنوبية ”.
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بغداد/ الزوراء:

فالديمـري  الـرويس  الرئيـس  يتوجـه 

بوتني، اليوم الثالثـاء، يف خضم الحرب 

التـي يخوضها يف أوكرانيـا، إىل طهران 

ليبحث مـع نظرييه اإليرانـي والرتكي 

ملف معركة أخرى محتملة يهّدد رجب 

طيب أردوغان بشنها يف سوريا. 

وتسـتضيف طهران، اليوم، الرئيسـني 

الرويس فالديمـري بوتني والرتكي رجب 

طيب أردوغان يف أول لقاء يجمعهم منذ 

ثالث سـنوات، يأتي هذا اللقاء يف إطار 

”عملية أسـتانا للسالم“ التي تهدف إىل 

إنهاء النزاع السوري.

وكان لـكل من روسـيا وإيـران وتركيا 

دور فعال يف النزاع السوري منذ اندالعه 

يف العـام 2011. وأدى دعـم موسـكو 

وطهران للرئيس بشـار األسد إىل تغيري 

قـوات  لصالـح  األرض  املعادلـة عـىل 

الرئيـس السـوري، بينما كانـت تركيا 

تدعم فصائل معارضة للنظام.

وستتيح اللقاءات الثنائية التي ستعقد 

يف طهـران، ويجمع أحدهـا بني بوتني 

وأردوغان للمرة األوىل منذ غزو أوكرانيا 

البحـث يف  يف شـباط/فرباير، فرصـة 

ملفـات شـائكة مثـل تداعيـات هـذه 

الحرب واالتفاق النووي اإليراني.

من جهتـه، أكد الكرملني لـدى اإلعالن 

عـن القمـة هذا الشـهر أنها سـتكون 

مخصصة للملف السوري.

وعـن توقيت عقـد هذه القمـة، يقول 

املحلل الرويس الخبري يف الرشق األوسط، 

فالديمري سـوتنيكوف، لوكالـة األنباء 

الفرنسـية أنه ”لـم ُيحـّدد بالصدفة“. 

ويضيف ”بينما تنّفذ روسـيا ’عمليتها 

الخاصة‘ يف أوكرانيـا، تريد تركيا أيضا 

شن ’عملية خاصة‘ يف سوريا“، معتربا 

ذلك ”املسـألة األساسية يف القمة“ عىل 

حد قوله.

ومنـذ شـهرين، يلـوح إردوغان بشـن 

عملية عسـكرية ضد مناطق تسـيطر 

الديمقراطيـة  سـوريا  قـوات  عليهـا 

التي يشـكل املقاتلون األكـراد عمودها 

الفقـري، تنطلق مـن الحـدود الرتكية 

لتصل إىل منطقتـي منبج وتل رفعت يف 

ريف محافظة حلب شمال سوريا.

وتسيطر تركيا وفصائل سورية موالية 

لها منـذ 2016 عـىل مناطـق حدودية 

متاخمة يف الشـمال. وتخىش أنقرة من 

وجود قوي ألكراد سوريا عند حدودها، 

مـا قـد يعـّزز موقـع حـزب العمـال 

الكردسـتاني املتمـرد يف تركيـا والـذي 

تصنفه كمنظمة إرهابية.

وبحسـب الباحث يف الشؤون الرتكية يف 

معهد كارنيغي - أوروبا سـنان أولغن، 

”ال تريـد السـلطات الرتكية أن تخوض 

العملية من دون ضوء أخرض من روسيا 

(...)، ألن املنطقتني املستهدفتني تقعان 

تحت إرشافها، كمـا تريد تركيا التمكن 

من استخدام املجال الجوي“.

وبدورها تحرض إيران يف منطقة العملية 

املزمعة ”من خالل مجموعات شـيعية 

مسـلّحة“، وفق أولغن الذي يشـّدد عىل 

أن ذلك يدفع إردوغان للسـعي إىل ”نيل 

الضوء األخرض“ منها أيضا.

وتبدو العملية معقدة، إذ سبق ملوسكو 

أن أعربـت عـن أملهـا يف أن ”ُتحِجـم“ 

أنقـرة عن شـّن الهجـوم، بينمـا حّذر 

وزيـر الخارجية اإليراني، حسـني أمري 

عبـد اللهيان، من أن عمليـة مماثلة قد 

تؤدي إىل ”زعزعة أمن املنطقة“.

الديمقراطيـة  وكانـت قـوات سـوريا 

حّثـت، الجمعة، موسـكو وطهران عىل 

منع أنقرة مـن تنفيذ تهديداتها. وأبدى 

قائدها مظلوم عبدي ثقته بأن ”روسيا 

وإيران لن توافقا عـىل مطالب تركيا“، 

آمال يف أال تكون سوريا ”محط بازارات 

بني القوى الكربى“.

الباحـث يف معهـد ”نيوالينـز“  ويـرى 

نيكوالس هرياس أن ”إيران وروسـيا ال 

تريـدان عملية عسـكرية تركية أخرى 

شمال سوريا“، مشريا إىل غاية ”تجهيز 

إيران لحضـور يف حلـب ومحيطها، ما 

يثري قلق تركيا، وروسيا (...) ترتاجع يف 

سوريا لصالح إيران“.

األخـرية  اآلونـة  يف  تقاريـر  وتطرقـت 

إىل احتمـال خفـض روسـيا حضورها 

يف  النشـغالها  سـوريا  يف  العسـكري 

أوكرانيا، وأن يتـم تعويض ذلك بتعزيز 

الوجود اإليراني. وكانت روسـيا دخلت 

منـذ العـام 2015 عـىل خط النـزاع يف 

سـوريا عسـكريا. وتؤكد إيـران تواجد 

أفراد من قواتها يف مهام ”استشارية“، 

وتدعم حزب الله اللبناني الذي يقاتل إىل 

جانب قوات النظام.

ووفـق املحلل السـيايس اإليراني، أحمد 

زيـد أبادي، تريد إيران وروسـيا وتركيا 

التنسيق ”عىل األقل من أجل عدم زيادة 

التوتـرات بينهـا“. إال أنه يحـّذر من أن 

التفاهم ليس محسوما ”إذ لكل من هذه 

الدول رؤيتها الخاصة بشـأن سـوريا، 

ويف أعقاب الحرب يف أوكرانيا، أعتقد أن 

تباينات جديدة نشأت بينها“.

نقطـة  األوكرانيـة  الحـرب  وتعتـرب 

التجاذب األساسية حاليا بني روسيا من 

جهة، والـدول الغربية من جهة أخرى، 

خصوصا الواليات املتحدة وحلف شمال 

األطليس الذي تنتمي إليه تركيا.

ويأتـي اللقـاء الثالثـي بعـد أيـام من 

جولـة الرئيس األمريكي جـو بايدن يف 

الرشق األوسـط. ويقول سـوتنيكوف 

إن لقـاءات طهران ستشـمل ”العملية 

الروسية يف أوكرانيا التي غرّيت الوضع 

الجيوسـيايس يف العالـم“، مذّكـرا بأن 

رشاكـة  عالقـات  الرتكـي  ”للرئيـس 

مـع روسـيا وأوكرانيـا، ولهـذا يـؤدي 

دور الوسـيط يف هذا النـزاع“. مضيفا 

”بالنسـبة إىل روسـيا، الحفـاظ عـىل 

الرشاكة مع تركيا مهم جدا“.

األربعاء،  وكانت إسطنبول استضافت، 

مباحثات بـني موسـكو وكييف لكرس 

الجمـود يف تصدير الحبوب من أوكرانيا 

الـذي تسـبب يف ارتفـاع أسـعار املـواد 

الغذائيـة عامليا، ال سـيما يف ظـل تزايد 

أسـعار الطاقة بسـبب العقوبات التي 

يفرضهـا الغـرب عـىل روسـيا ردا عىل 

الغزو.

 - الـرويس  بالجانـب  يتعلـق  وفيمـا 

اإليرانـي، يتوقـع زيد أبـادي أن يجري 

الجانبـان ”مباحثـات معّمقة وجادة ” 

بشـأن الجهود املتعّثـرة إلحياء االتفاق 

النـووي الذي انسـحبت منـه الواليات 

املتحـدة أحاديا العام 2018، مرجحا أن 

”تشـّجع“ موسـكو طهران عىل إحياء 

االتفـاق ”رغبة منها يف تفادي التصعيد 

بني إيـران ودول املنطقـة، وبالتايل مع 

الغرب“.

وللتذكـري تشـارك روسـيا يف مباحثات 

بـدأت قبـل أكثـر مـن عـام بـني إيران 

والقوى الكربى إلحياء االتفاق الذي أتاح 

رفـع عقوبـات دولية عـن الجمهورية 

برنامجهـا  تقييـد  مقابـل  اإلسـالمية 

النـووي. ويحتمـل أيضـا أن يبحثـا يف 

”طبيعـة التعاون العسـكري (...) بما 

ة“، وفق  يشـمل رشاء الطائرات املسـريّ

زيد أبادي.

وكان البيت األبيض قد كشـف، مؤخرا، 

عـن أن روسـيا تعتـزم الحصـول عىل 

طائـرات مسـرّية إيرانية السـتخدامها 

يف أوكرانيـا. ورفض الكرملـني التعليق 

عـىل هذه املعلومات، بينمـا اعترب وزير 

”ال  أن  الجمعـة  اإليرانـي  الخارجيـة 

أساس“ لهذه املزاعم.
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انقرة / متابعة الزوراء:
هدد الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، مجددا، 
بـ“تجميد“ عملية انضمام السويد وفنلندا إىل حلف 
شـمال األطلـيس (الناتو)، يف حال عـدم امتثالهما 

للرشوط التي حددتها تركيا.
وأضـاف أردوغـان يف ختـام اجتمـاع حكومي، أن 
بالده اتخذت موقفا واضحا جدا بشـأن اسـتمرار 
توسـيع الناتو، وقال ”أود أن أذّكر مرة أخرى بأننا 

سـنجمد العملية إذا لم تتخذ هذه الدول اإلجراءات 
الالزمة لتلبية رشوطنا“.

كما تابـع ”نالحظ خصوًصـا أن السـويد ال ُتمثل 
صورة جيدة يف هذه املسألة“.

وكان الرئيس الرتكـي، وخالل قمة للناتو يف نهاية 
يونيـو يف مدريد، دعـا البلدين االسـكندينافيني إىل 
”القيام بدورهمـا“ يف مكافحة اإلرهاب واتهمهما 

بتقديم مالذ آمن لنشطاء أكراد.

فيما أعلنت الرئاسـة الرتكيـة، حينها، أن أردوغان 
حصـل عىل مـا سـّماه ”تعاوناً كامالً“ مـن فنلندا 
والسـويد ضد مقاتـيل حزب العمال الكردسـتاني 
وحلفائهم، مقابل املوافقة عـىل دعم انضمامهما 

للناتو.
وذكـر أن الدولتـني تعهدتـا بعدم ”فـرض قيود أو 
حظـر عـىل الصناعـات الدفاعيـة“، يف إشـارة إىل 
الحظـر املفـروض عىل تسـليم األسـلحة إىل تركيا 

رداً عـىل التدخل العسـكري ألنقرة يف سـوريا عام 
.2019

يشـار إىل أن تركيـا كانت أعربت، قبل أشـهر، عن 
مخاوف مـن انضمـام الدولتني، وقدمـت مطالب 
تضمـن ”وقف دعـم حزب العمال الكردسـتاني“، 
الـذي تصنفـه إرهابياً، وتسـليم مطلوبـني أكراد 
سـتوكهولم  مـن  كل  تحتضنهـم  ومعارضـني 

وهلسنكي إىل السلطات يف أنقرة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الكهرباء تفاصيـل اتفاقية الربط 
الكهربائي املوقعة بني العراق والسعودية ودول 
الخليـج، حيـث تتضمـن تزويد مناطـق عرعر 
واليوسفية بألف ميكا واط من الطاقة، وإنشاء 
خطـوط من املحطـة التابعـة يف الكويت ملحطة 

الفاو.
يف الوقـت الذي يعاني فيه العراق من ازمة حادة 
بالطاقة، دخل الربط الكهربائي مع السـعودية 
ودول الخليـج حيـز التنفيذ من خـالل اتفاقية 
وقعـت يف جـدة بـني الوفـد العراقي مـن جهة 
والجانـب السـعودي مـن جهة اخـرى لتصبح 
الشـبكة الوطنية العراقية محـوراً لنقل الطاقة 

بني قارتي آسيا وأوروبا.
ويف التفاصيل، حيث تتضمن املرحلَة األوىل تزويد 
مناطق عرعر واليوسـفية بألـف ميكا واط من 

الطاقة وبجهد أربعمائة كيلو فولت بطول يصل 
ألربعمائة وخمسة وثالثني كيلومرتا.

مـن جهتهـا، وقعـت هيئـة الربـط الكهربائي 
الخليجـي عقـد الربـط بني شـبكتها وشـبكة 
كهربـاء جنوب العـراق، ويشـمل العقـد قيام 
الهيئـة بإنشـاء خطوط من املحطـة التابعة يف 
الكويت ملحطة الفاو، وإمدادها بنحو خمسمئة 
ميغا واط من الطاقة من دول الخليج، بما فيها 
خطوط جديدة سـيتم إنشـاؤها خالل سنتني، 
بقـدرة نقـل إجمالية تصـل إىل ألـف وثمانمئة 

ميغاواط.
هذا ورأى خرباء يف الشـأن االقتصادي إن عملية 
زيادة مستوى الربط الكهربائي بني العراق ودول 
الخليـج ستسـهم يف تخفيض تكاليـف الطاقة، 
تسـمح بمرورها مـن الخليج إىل آسـيا وأوروبا 

عرب تركيا، مما يشكل موردا جديدا للبلد.

 بغداد/ الزوراء:
أوضـح مركـز التجـارة الـدويل 
أهمية انضمام العراق إىل منظمة 
التجارة العاملية، وفيما أشـار إىل 
إعداد وثائق خاصة بشـأن ذلك، 
أكـد أن العراق يف منتصف طريق 

االنضمام للمنظمة العاملية.
الدولية  التجارة  وقالت منسـقة 
يف  الجبـاري،  ارساء  املركـز،  يف 
ترصيـح صحفـي: إن ”العـراق 
يف مرحلـة االنضمـام اىل منظمة 
التجـارة العامليـة، حيـث تقـدم 
سـنة  مـن  االنضمـام  بطلـب 
2004 ووافقـت عليـه املنظمـة 
وحاليـا العراق عضـو مراقب يف 

املنظمة“.
وأشـارت إىل أن ”املنظمـة عاملية 
تحتـوي عـىل 168 دولـة ولديها 
اتفاقيـات وقوانـني ورشوطهـا 
الخاصـة مـن اجـل االنضمام“، 
موضحـة أن ”اي دولة ترغب أن 
تكون عضـوا باملنظمة يجب أن 
تطبيق قوانينها واسرتاتيجياتها 
وسياسـاتها الداخلية بما يوافق 
التجـارة  منظمـة  اتفاقيـات 

العاملية“.
وأشـارت إىل أن ”مركـز التجارة 
الدويل يعمل عىل مساعدة العراق 
لتقديم الدعم الفنـي والتقني يف 
بما  القوانني واتفاقياته  مواءمة 
يتعلـق بانضمامـه اىل التجـارة 

العاملية، وهناك وثائق مهمة يتم 
العمل عليها“.

ولفتـت إىل أن ”الجزء األسـايس 
بغيـة  املنظمـة  مـع  للتواصـل 
االنضمـام هـي وزارة التجـارة، 
والتي بدورهـا تقدم امللف والذي 
املعنية  الـوزارات  يشـمل جميع 
القطـاع  اىل  العـراق، إضافـة  يف 

الخاص“.
مؤكـدة ”السـعي إىل العمل عىل 
اعداد الوثائق الخاصة لالنضمام 
وفق مـا يتـواءم مـع اتفاقيات 

منظمة التجارة“. 
لديـه  ”العـراق  أن  وأضافـت 
والزراعية  الصناعيـة  املؤهـالت 
والتبادل التجاري، اال أنه بحاجة 
وتطويـر  دراسـة  عـىل  للعمـل 

السياسات املطبقة لتكون هناك 
مواءمـة مـع قوانـني املنظمة“، 
يف  حاليـا  ”العـراق  أن  مبينـة 

منتصف الطريق لالنضمام“.
ونوهت عـىل ”أهميـة انضمام 
كونـه  املنظمـة،  اىل  العـراق 
يسـتحق أن يكـون جـزءا مـن 
التجـاري  الـدويل  املجتمـع 
الصناعـي واالقتصادي، خاصة 
أن انضمامه سـيكون جزءا من 
هـذا املجتمع الدويل ويسـتطيع 
االقتصادية  سياسـاته  تنظيـم 
والتجاريـة التـي مـن ضمنهـا 
التبادل التجـاري وفق القوانني 
الدوليـة التي تخدمـه مع كافة 
األطـراف املعنيـة التـي يتعامل 

معها يف املستقبل“.

بغداد/ الزوراء:
صعدت أسـعار النفـط مدعومة برتاجع 
األسـواق  يف  اإلمـدادات  وشـح  الـدوالر 
العامليـة، ممـا عـوض املخـاوف بشـأن 
الركـود واحتمال حدوث إغـالق جديد يف 

الصني بسبب فريوس كورونا.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، 
ارتفعـت العقود اآلجلة للخـام األمريكي 
”غرب تكساس الوسيط“ بنسبة 2.59% 

إىل 100.12 دوالر للربميل.
فيما صعدت العقود اآلجلة للخام العاملي 

 103.89 إىل   2.70% بنسـبة  ”برنـت“ 
دوالرات للربميـل، وفقـا لبيانـات موقع 

”بلومربغ“.
ويف وقت سابق، كشفت السعودية، أكرب 
مصدر للنفـط يف العالم، عن قدرتها عىل 
زيادة إنتاجها لـ13 مليون برميل يوميا، 
وذلك عىل هامش زيارة الرئيس األمريكي 

جو بايدن إىل اململكة.
وقـال ويل العهد السـعودي، األمري محمد 
بن سـلمان بـن عبـد العزيز آل سـعود، 
يوم السـبت املـايض، إن اململكة سـتزيد 

”طاقتها اإلنتاجيـة إىل 13 مليون برميل 
يوميا، وبعد ذلك لن يكون لدى السعودية 

أي قدرة إضافية لزيادة اإلنتاج“.
الـوزراء  أكـد  متصـل،  صعيـد  وعـىل 
قـرارات  أن  السـعودية  يف  واملسـؤولون 
السياسـة النفطية سـتتخذ وفقا ملنطق 

السوق وداخل تحالف ”أوبك+“.
قـرار  أي  أن  عـىل  املسـؤولون  وشـدد 
لضخ املزيـد من النفط سـيتخذ يف إطار 
”أوبك+“، التي سـتعقد اجتماعها املقبل 
لصنـع القـرار يف الثالـث من أغسـطس 

2022.وتراجع الدوالر األمريكي عن أعىل 
مسـتوياته يف عدة سنوات، امس االثنني، 
ممـا أدى إىل دعم أسـعار السـلع األولية 
التـي تشـمل الذهـب والنفـط. وضعف 
الدوالر يقلل تكلفة السلع املقومة به عىل 

حاميل العمالت األخرى.
ويف األسـبوع املايض، سجل برنت وغرب 
تكساس الوسيط أكرب انخفاض أسبوعي 
لهما يف حوايل شـهر وسـط مخاوف من 

ركود يرض بالطلب عىل النفط.
واستمرت الفحوصات الجماعية للكشف 

عـن اإلصابة بكوفيـد19- يف أجـزاء من 
الصني هذا األسـبوع، ممـا أثار مخاوف 
بشـأن الطلب عـىل النفـط يف ثاني أكرب 
مسـتهلك لـه يف العالم.ومع ذلـك، ظلت 
إمـدادات النفـط شـحيحة، ممـا يدعم 
األسـعار.وكما هو متوقع، فشلت رحلة 
الرئيـس األمريكي، جو بايدن، إىل اململكة 
العربيـة السـعودية يف الحصـول عىل أي 
تعهد من أكـرب منتج يف منظمـة البلدان 
املصدرة للبرتول (أوبك) لزيادة املعروض 

من النفط.
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تقارير
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äáÓy@ıb8c
تـوىل الرئيـس، مصطفـى الكاظمي، رئاسـة الـوزراء خلفا 
للرئيس عادل عبد املهدي إثر التظاهرات الشعبية االحتجاجية 
يف ترشين االول ٢٠١٩ والتي أدت اىل الذهاب النتخابات نيابية 
مبكرة أسفرت عن مجلس نيابي لم يستطع حتى اآلن تشكيل 

حكومة قادرة عىل انتشال البلد من االزمات الغارق فيه. 
قّدم الرئيس الكاظمي نفسه عىل إنه الرجل القادر عىل ضبط 
الوضـع، وها هو اليوم يعيد تثبيت نفسـه كرجـل للمرحلة 
مـن بوابـة الرصاع األكـرب يف الرشق االوسـط وهـو الرصاع 
السـعودي – اإليرانـي، فقـد قـال رئيـس الـوزراء العراقي، 
مصطفـى الكاظمي، مـن طهران اثنـاء زيارتـه االخرية أن 
العراق وإيران اتفقتا عىل السـعي من أجل تحقيق االستقرار 
يف الرشق األوسـط، وذلك بعـد يوم من زيارته السـعودية يف 
محاولـة إلحياء املحادثات بني الخصمـني اإلقليميني لتهدئة 

توتر مستمر منذ سنوات.
وتأتي هذه الخطوة يف إطار سـعي الرئيس الكاظمي لتوفري 
ظروف مواتيـة لحلحلة األزمة السياسـية، وذلـك من بّوابة 
محاولـة التوفيق بني القـوى اإلقليمية عـىل اعتبار ان هذه 
الـرصاع بني هذه القوى يؤثر بشـكل مبـارش عىل مجريات 
االحـداث يف العـراق، خصوصـا امـام العقـدة االكـرب حاليا 
بانسـداد كل اآلفـاق باالنتقـال اىل مرحلـة سياسـية افضل 
يسـتطيع العراقيون من خاللها تشـكيل حكومة او إحداث 

تغيري ايجابي يف البلد. 
وللتذكري ان خطوة الكاظمي ليسـت املرة االوىل فقد سعى يف 
السابق اىل انعقاد املؤتمر الحواري بني ايران واململكة العربية 
السـعودية من خالل لعب العراق دور الوسيط بني الطرفني، 
وقـد عززت الخطوة السـابقة من موقعـه اىل حد كبري، لكن 
الهـدف اليـوم يختلف يف املضمـون وهو املرحلة السياسـية 
الدقيقة يف العراق، وان كان ال اختالف من حيث الشـكل وهو 
تقديم العراق نفسه من بوابة الكاظمي بأنه االقدر عىل فتح 
الكوة بني املتنازعني االبرز واالكثر تأثريا عىل الرشق االوسط 

بشكل عام وعىل العالم العربي بشكل خاص. 
والسـؤال االبـرز اآلن: هـل ينجـح الكاظمـي يف رفع نسـب 
حظوظه للبقاء رئيسـا للحكومة بعـد الفيتوات الكثرية عىل 

غريه من املرشحني؟ 
يف الحقيقـة ال قـراءة واضحـة يف االفـق، فالتيـار الصدري 
اصبح خارج الربملان واالطار التنسـيقي اصبح الكتلة االكرب 
يف املجلـس النيابي، وهذا االخري شـن هجومـه اكثر من مرة 
عـىل الكاظمي واتهمه بالتالعب باالنتخابات ملصلحة «التيار 
الصـدري»، إّال أن رئيس الـوزراء كان يدرك تماما ان العالقة 
الجيـدة مع املحيط قد تحافظ عليه رئيسـا للمرحلة املقبلة، 
وان أي مواقـف داخلية يمكن ان تتبـدل وتتغري، وان ال عداء 

دائما يف السياسة مثلما ال صداقة دائمة. 
وعـىل ما يبـدو ان حظـوظ الكاظمي يف اسـتمراره رئيسـا 
للحكومـة سـرتتبط اضافـة اىل الحركة االخـرية التي يقوم 
بهـا حيال السـعودية وايـران، فهو يحتـاج ايضـا اىل تأييد 
مـن املكونـات السياسـية االخـرى كالحـزب الديمقراطـي 
الكردسـتاني» و»تحالـف السـيادة»، باإلضافـة اىل النـّواب 
املسـتقلنّي، وهذا يعني ان يعيد الكاظمي تقديم نفسـه عىل 
انه مرشح تسـوية تماما مثلما هو عنوان شخصيته عندما 

اصبح رئيسا عىل رأس تسويات وعملية فض نزاع. 
انطالقـًا من هذا، تربز مجموعة من االسـئلة: هل سـتكون 
هناك تغيريات ايجابية عىل املسـتوى القريب يف العراق، وهل 
سـتتحول اللقاءات واالجتماعـات املرتقبة اىل قـرارات تغري 
مسـار االحداث العراقية، وما موقـف التيار الصدري من كل 
ما يحصـل؟! هل ينجح الرئيس الكاظمي من فرض نفسـه 
كرجـل تسـوية من جديـد وما سـيكون الدور السـعودي يف 
البلد؟، وهل سـينتهي زمـن العداء السـعودي – اإليراني؟... 

كلها اسئلة برسم املستقبل القريب.
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أمن ومجتمع

ميسان/الزوراء:

طالـت ظاهـرة الجفـاف منطقة الهـدام يف 

هـور العـودة بقضـاء امليمونـة بمحافظـة 

ميسـان، لتصبح أرضاً قاحلـة بعدما كانت 

مصدراً لتصدير أطنان من االسـماك لجميع 

املحافظات.سكان هور العودة طالبوا خالل 

وقفة احتجاجيـة بمعالجة شـح املياه بعد 

توقـف محطـات االسـالة ونفوق عـدد من 

الحيوانـات. واكـد أهـايل املنطـق، أن «نحو 

٢٠٠ عائلـة هاجـروا من مناطق سـكناهم، 

بالهجـرة  مهـددون  فهـم  املتبقـون  أمـا 

القرسية نتيجة شـح امليـاه وجفاف األنهار 

واألهوار فيها».وقال الشـيخ يعقوب يوسف 

االزيرجاوي، أحد شيوخ املنطقة، يف ترصيح 

صحفي إن «شح املياه والجفاف أدى لهجرة 

أكثر مـن ٢٠٠ عائلـة، كانـوا يعتمدون عىل 

صيـد األسـماك وتربيـة الحيوانات».وتابـع 

«نحـن نشـرتي اآلن امليـاه مـن السـيارات 

الحوضيـة وهـذا يكلفنـا الكثـري»، واصفـاً  

الوضـع يف املنطقـة بـ»الكارثـي». وأضاف 

«كانـت منطقة الهـدام وهور عـودة تتميز 

بتصدير أطنـان من األسـماك لجميع أنحاء 

العراق». بدوره، أوضح محمد الساعدي من 

سـكان املنطقة: أن «منطقة الهدام سـميت 

بهذا االسم الن قوة املاء فيها يف سالف الزمان 

كانت تهدم جرف النهر والسدود»، مشرياً اىل 

أن  «النهر أصبح عبارة عن صحراء قاحلة».

وتابع أن «أغلب سـكان املنطقـة يعملون يف 

صيد األسـماك، إال إن الجفاف أدى اىل توقف 

مهنتهم التي يعتاشـون عليهـا»، محذراً من 

أعلنـت محافظـة  «هجـرة جماعية».كمـا 

الديوانيـة، امس االثنني، التنسـيق مع وزارة 

املوارد املائية لحل مشكلة املياه يف املحافظة، 

وجاء ذلـك خالل زيارة الوزير مهدي رشـيد 

الحمدانـي للمحافظة.وقـال الوزيـر مهدي 

رشـيد الحمداني يف ترصيـح صحفي: «زرنا 

محافظـة الديوانية ملتابعة ملشـاريع الوزارة 

النهائيـة  املراحـل  عـىل  واالطـالع  املنفـذة 

السـتصالح مـرشوع ديوانية – شـافعية»، 

مبينـاً أن «هذا يعـد من املشـاريع املهمة يف 

ذكـر محافـظ  الديوانية».فيمـا  املحافظـة 

الديوانيـة زهـري عـيل الشـعالن، يف ترصيح 

صحفـي إن « الحمداني اطلع عىل املشـاكل 

والقضايـا املتعلقة بمشـاريع الـري وزيادة 

الحصص املائية املخصصة للمحافظة فضالً 

عن العمل عىل تشكيل لجنة إلزالة التجاوزات 

عـن الحصـص املائيـة واملشـاريع االروائية 

يف املحافظـات االخـرى، التي كانت السـبب 

الرئيـس يف شـحِّ املياه يف بعـض محافظات 

وسـط وجنوبـي العراق».ودعا الشـعالن اىل 

«تفعيـل قانـون اإلدارة املالية إلنقـاذ البالد 

من الروتني لتشـجيع املسـتثمرين»، مشرياً 

اىل أن «الديوانيـة مدينـة زراعيـة تسـتحق 

الدعـم للنهوض بهـذا القطاع السـرتاتيجي 

املهم».وتابـع أن «التنسـيق جـاٍر مـع وزير 

املوارد املائية مهدي رشـيد الحمداني، لزيادة 

للمحافظـة  املخصصـة  املائيـة  االطالقـات 

وإزالة التجاوزات عىل األنهر».
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كربالء/الزوراء:
شـهدت محافظـة كربـالء جريمة قتـل مروعة 
المـرأة عرشينيـة عىل يـد زوجها املتهـم بتجارة 
املخدرات، يف واقعة هزت الشارع الكربالئي.وقال 
والـد املـرأة الذي يسـكن يف منطقة حـي العامل 
وسط مدينة إن «ابنتي من مواليد ٢٠٠٠ تزوجت 
قبل ٩ سـنوات، لكنها لم تشـعر يوما بالسـعادة 
مع زوجهـا، فقـد كان يعنفها ويشـتمها طوال 
الوقت، ولم يكن هناك أي انسـجام بينهما، وهذا 
مـا كان واضحا عـىل ابنتي من شـحابة وجهها 
وتـردي وضعهـا الصحي».وأضـاف «كمـا كان 
زوجهـا يعمل يف تجـارة املواد املخـدرة، ولم تكن 
ابنتـي راضية عـن عمله هـذا، ويف محاولة منها 
للضغـط عليـه من أجل تـرك هذا العمـل، قررت 

هجره واالنتقال للعيش معي يف املنزل». 
وتابع «اسـتمر هـذا األمر ملدة ٤ أشـهر، لكنه لم 
يتوقف عـن عمله يف تجارة املخدرات، وكان يأتي 
مـرارا إىل منزلنـا يف محاولـة إلرجاعهـا ولكنها 
ترفضـه، فيقـوم بالشـتم والسـب أمـام املنزل 

«قمنـا  التهديدات»وأوضـح  اطـالق  إىل  وصـوال 
بإخبـار أهلـه عن ترصفاتـه لكـن دون جدوى، 
وتم اخبار اعمامه واخواله ولم يحدث يشء، فلم 
يسـتطيع أحد من اقربائه أن يوقفـه عند حده، 
ويبـدو أن والدتـه هي مـن كانت تدفعـه للقيام 
بهـذه األمور ضدنا، وخاصـة يف آخرها التي قام 
بإطـالق النار عىل منزلنـا وأدى إىل مقتل ابنتي».

وعن تفاصيل الواقعة، بنّي والد الضحية أن «زوج 
ابنتـي (الجاني) جاء بواسـطة دراجة نارية مع 
شـقيقه وهو يحمل السـالح، ووقف أمام منزلنا 
وقـام باطالق ٣ رصاصات تجـاه املنزل، ما أدى 
إىل مقتـل ابنتـي عـىل الفـور، فيمـا تعرضت أنا 
لإلصابة».وأكـد أن «الجانـي تـم إلقـاء القبض 
عليـه أمس االول وفق املادة ٤٠٦، خالل محاولته 
عبور سـيطرة أمنية للهرب إىل خـارج محافظة 
كربالء».وأشار والد املجني عليها إىل «عدم إقامة 
مجلـس عزاء عـىل الضحية حتى اعـدام الجاني 
مع شـقيقه»، مطالبا «رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي بالتحقيق بنفسه هذا األمر».

أفاد مصدر امني يف قيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة االنبار، امس اإلثنني ، باالستيالء عىل 
صواريخ واسلحة تابعة لتنظيم ”داعش“ االجرامي يف مناطق غربي االنبار .

وقال املصدر يف ترصيح صحفي ان “ قوة امنية من الحشـد الشـعبي نفذت عملية اقتحام ملوقع 
ارتكاز سابق لعنارص عصابات داعش االجرامية ابان سيطرتهم عىل مناطق مختلفة من صحراء 
االنبار الغربية القريبة عىل الطريق الدويل الرسيع ، تمكنت من خاللها من االسـتيالء عىل اجسـام 

مفخخة ”.
واضاف املصدر ان“ القوة االمنية اسـتولت عىل صواريخ محلية الصنع فضال عن اسـلحة وعتاد 
متنـوع“، مبينا ان“ القوة نفذت العملية وفق معلومات اسـتخباراتية افادت بوجود اسـلحة من 

مخلفات التنظيم االجرامي يف املنطقة املستهدفة“.
يشـار اىل ان قوات من الحشد الشعبي تقوم بني الحني واالخر بعمليات امنية استباقية تستهدف 

مواقع ارتكاز سابقة لعنارص التنظيم االجرامي يف مناطق مختلفة من مدن االنبار.
من جانب متصل، أعلن القيادي يف الحشـد الشـعبي محمد التميمي، امس، عن اسـتنفار الحشد 

الشعبي والقوات االمنية يف محيط بحرية حمرين شمال رشق دياىل.
وقال التميمي يف حديث صحفي ان“ قوات الحشد الشعبي وبقية التشكيالت االمنية استنفرت يف 
محاور عدة ضمن محيط بحرية حمرين شمال رشق دياىل بعد استهداف ٤ من صياديي االسماك 
بعبوة ناسـفة قرب مقرتبات البحرية الشمالية“. واضاف ان“ مفارز امنية مشرتكة بدأت عملية 
تمشـيط عاجلة من ٣ محاور يف آن واحد تحسـبا من وجود عبوات ناسـفة اخرى بدعم من قبل 

الهندسة العسكرية“.
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املثنى/الزوراء:

اكد مديرية شـؤون العشـائر يف املثنى، امس االثنني، ان جميع 

شـيوخ العشـائر يف املحافظة وقعوا عىل تعهدات بعدم الدفاع 

عن تجـار املخـدرات فيما يخـص الجانب العشـائري والتربؤ 

منهم والوقوف مع األجهزة األمنية.

وقـال مدير الشـؤون العميد محمد نـارص يف ترصيح صحفي 

ان ”مديريته تقوم حاليا باالعداد ملؤتمر عشـائري عام برعاية 

الحكومـة املحليـة للتوقيع عىل وثيقة تخـص التربؤ من تجار 

املخدرات وعدم املطالبة بأي فصل عشائري“.

وأشـار إىل ان ”استشـهاد احـد الضبـاط يف مداهمـة إللقـاء 

القبـض عىل مطلـوب للقضاء يف قضايا مخدرات شـكل دافعا 

إضافيا إلعالن التربؤ من املتاجرين باملخدرات من قبل شـيوخ 

العشائر“.

@Û‰ræa@ãˆbì«@ÖÏÓí
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paäáÉæa:بغداد/الزوراء

أعلنـت وزارة البيئـة، امـس االثنـني، 

للرصـد  العربيـة  الشـبكة  تأسـيس 

املبكـر،  واإلنـذار  البيئـي  اإلشـعاعي 

مشرية اىل أهميتها يف االستعداد العربي 

ملواجهة أي حادث نووي أو إشـعاعي.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» 

أن «العراق شـارك يف اجتماعات الهيئة 

العربيـة للطوارئ االشـعاعية، يف مقر 

جامعـة الـدول العربية ممثـًال بمدير 

عام مركز الوقاية من االشـعاع صباح 

الحسـيني الذي أناب عـن وزير البيئة 

وكالـة جاسـم الفالحي».وأضافت أن 

«االجتمـاع  حـرضه ممثلـون عن ١٨ 

دولة عربية، إذ تمت مناقشة الجوانب 

الفنية والتنظيمية لتأسـيس الشـبكة 

العربية للرصد اإلشـعاعي البيئي التي 

تـم تأسيسـها لتعزز إنشـاء و تطوير 

الشـبكات الوطنية للرصد اإلشـعاعي 

واإلنذار املبكر يف الدول العربية ملواجهة 

أي حـوادث قـد تنتـج عنهـا انبعاثات 

إشـعاعية ملوثة للبيئـة، والتي يمكن 

أن تنجم عنها عواقب تعرض العاملني 

العربـي ملخاطـر اإلشـعاع  واملواطـن 

املؤين».وقال الحسـيني، وفقاً للبيان: 

إنه «تـم التباحث مع كبار املسـؤولني 

العـرب بالتعـاون مع الوكالـة الدولية 

للطاقـة الذرية وهيئة الطاقـة الذرية 

بشـأن تأسـيس بنيـة تحتيـة عربية 

استعداداً للطوارئ النووية واإلشعاعية 

برعايـة األمـني العـام لجامعـة الدول 

العربيـة أحمـد أبـو الغيـط». وأكد أن 

«االجتمـاع تبنـى أهدافـا عـدة اهمها 

للرصـد  العربيـة  بالشـبكة  التعريـف 

املبكـر  واإلنـذار  البيئـي  اإلشـعاعي 

العربـي  االسـتعداد  يف  وأهميتهمـا 

ملواجهة أي حادث نووي أو إشـعاعي، 

والتعرف عىل إمكانات الدول العربية يف 

مجال االستعداد واالستجابة للطوارئ 

النووية واإلشـعاعية ومناقشـة سبل 

تطويـر خطـط الطـوارئ الوطنيـة»، 

مشـرياً اىل «خلـق جـوٍّ مـن التعـاون 

والتنسيق وتبادل املعلومات والتجارب 

بني الـدول العربية يف ميـدان الطوارئ 

النووية واإلشـعاعية ورفع الوعي عىل 

مستوى متخذي القرار بأهمية الرصد 

ظـل  يف  وخاصـة  البيئـي  اإلشـعاعي 

الظروف الراهنة».

بغداد/الزوراء:
دعا مدير مركز متخصص بحقوق االنسان، 
امـس االثنني، إىل وضع اسـرتاتيجية وطنية 
ملعالجـة ظاهرة التسـول «الخطرية» يف ظل 
وجود ٤ ماليني عاطل عن العمل، فيما بنّي أن 
هذه الظاهرة لها أبعاد سياسية واقتصادية 
واجتماعية، ومن املمكن استخدامها من قبل 

استخبارات دولية لتدمري صورة املجتمع.
وحـذر مديـر املركـز االسـرتاتيجي لحقوق 
االنسـان يف العـراق، حازم الردينـي، يف بيان 
ورد «الزوراء» من «تنامي ظاهرة التسول يف 

ظل وجود ٤ ماليني عاطل عن العمل وارتفاع 
أسعار املواد الغذائية».

وعّد الرديني أن «هذه الظاهرة نتاج طبيعي 
للفقر والبطالة والتوزيع غري املتكافئ للثروة 
واتخاذ القـرارات االقتصاديـة الفوضوية»، 
مشـرياً اىل ان «هذه الظاهـرة تفاقمت عىل 
الرغـم مـن املسـاءلة الصارمة السـائدة يف 
العراق والقوانني التي تجرم التسـول، إال ان 
جيوش املتسـولني من العراقيـني واألجانب 
مـن باكسـتان أو الهند او بنغـالدش تتزايد 

يوماً بعد يوم».

واضـاف الرديني ان «هذه الظاهرة منترشة 
يف األسـواق وبالقـرب من العيـادات الطبية 
وعنـد مفـرتق الطـرق ومداخل املـدن ودور 
العبـادة مما يجعل أًرسا بأكملها يمارسـون 
التسـول بذرائـع مختلفـة إلثـارة تعاطـف 

املواطنني».
أن  االسـرتاتيجي  املركـز  مسـؤول  وتابـع 
سياسـية  أبعـاد  لهـا  التسـول  «ظاهـرة 
واقتصاديـة واجتماعيـة، بعـد أن أظهـرت 
أبعاداً أخرى مثل االتجار بالبرش واملخدرات، 
ومن املمكن استخدامهم من قبل استخبارات 
دولية لتدمري صورة املجتمع، اذ لم تعد هذه 
الظاهـرة حكـراً عـىل العراقيني بل شـملت 

األجانب الوافدين».
وأوضح مديـر املركز االسـرتاتيجي لحقوق 
االنسان يف العراق ان «البعض استغل النساء 
دون السـن القانونيـة واألطفـال الرضع يف 
هذه الظاهرة من قبل عصابات، مما يتطلب 
وضـع اسـرتاتيجية وطنية لعـالج الظاهرة 
الخطـرية كـون الحمالت األمنيـة وحجزهم 
لعدد مـن األيام لـم تسـاهم يف القضاء عىل 

هذه الظاهرة».
ودعا الرديني اىل «رضورة تفعيل دور اإليواء 
للمتسـولني ملـا لها من أهمية كبـرية إلعادة 
تأهيلهـم وتدريبهـم للعمـل كمـا ال بـد من 
تظافر الجهود الحكوميـة والقطاع الخاص 
لحل مشكلة البطالة ودعم املشاريع الخاصة 
التي توفـر وظائـف للشـباب العاطلني عن 
العمل، فالقضاء عىل التسـول البد ان يكون 

عرب تحسني الوضع االقتصادي العام».

بغداد/الزوراء:
كشـف مدیر عام الثـروة الحيوانية يف 
وزارة الزراعـة، عباس سـالم، عن أن 
اسـترياد العـراق من اللحـوم الحمراء 
املجـذورة يغطي ثلـث احتيـاج البلد، 
مشـرياً إىل ضعف شديد بإنتاج الحليب 
املفرتض إنتاج ٨٠٪ لسد الحاجة، مبيناً 
تأثـر تربية الجواميس بشـكل مبارش 
بشـح املياه. وقال سـالم، يف ترصيح 
صحفي إن «شـح املياه أثر سلبياً عىل 
املاشية واألسـماك»، مبيناً أن «حيوان 
الجامـوس قـد تأثـر بشـكل مبارش، 
لكونـه يعيش يف املناطـق القريبة من 
املياه، وجفاف املسـتنقعات أّثرت عىل 
تربيتـه». الجفـاف مـن وجهـة نظر 
سـالم، سـيؤّثر «عـىل الكـم والنوع»، 
الفتـًا إىل وجوب وضـع وزارة الزراعة 
العراقيـة، لعـدة حلـول، «مـن بينهـا 
بالنسبة لألسماك، القيام عىل تربيتها 
يف األقفـاص بـدالً من البحـريات، ألن 
شح املياه سّبب قلة يف الرتبية وبالتايل 
األسـماك».وفيما  أسـعار  ارتفعـت 
يخص الحلول بشأن تربية الجاموس، 
بـنّي مديـر الثـروة الحيوانية بـوزارة 
بسـبب  «معقـد»،  ذلـك  أن  الزراعـة: 
عـدم إمكانيـة املحافظـة عـىل الربك 
واملسـتنقعات، وبالتايل «يجب تسهيل 
اجـراءات اسـتيطان املربـني املؤقـت 
بالقرب من األنهـار والجداول».ووجه 
نصيحة ملربي الجاموس بـ»استخدام 
املرشـات خـالل فـرتة الظهـرية، وأن 
تكون فـرتة تعليف الجامـوس عرصاً 
وليـس صباحـاً، وبالنتيجـة يصبـح 
التحويـل الغذائـي خالل فرتة املسـاء 

وهـو مـا يسـبب قلـة احتيـاج املياه 
والحفاظ عىل الجاموس من الناحيتني 
التسـهيالت  والعدد».وحول  االنتاجية 
الجواميـس،  ملربـي  تقديمهـا  املـراد 
أوضح سـالم أن «كل نهر لديه محرم 
خارج خط التهذيب، وهو عائد لوزارة 
املـوارد املائيـة، وبالتـايل رفعنـا كتاباً 
لتسهيل اجراءات اسـتيطانهم بشكل 
ليكونـوا  املحرمـات  مؤقـت يف هـذه 
املـوارد  امليـاه».«وزارة  قريبـني مـن 
املائيـة بيدهـا رقابـة الحصـة املائية 
لـكل مربـي األسـماك، وعـدم توّفـر 
الحصـة املائية معنـاه ممانعة وزارة 
املـوارد عىل منـح أي موافقـة لغرض 
إنشـاء األحواض، وبدورنا لـن نعتمد 
عىل الرتبية باألحـواض بل باألقفاص 

يف األنهـار والجـداول إذ تكون ناجحة 
وال تحتـاج إىل ميـاه»، وفقاً لسـالم. 
وحول بقية الحلول، ذكر أحدها، وهو 
يتمثل بـ»أنظمة الـدوارة املغلقة (من 
وإىل النهـر)، إال أنه مكلـف، واملربي ال 
يمكنه تحمل تكاليفه». سـالم أشـار 
إىل أن أكثـر املحافظـات العراقية تأثراً 
بشـحة املياه، «تبدأ من بغداد نزوالً إىل 
الجنوب». وبخصوص استرياد اللحوم، 
أّكد «وجود اسـترياد عىل شّقني، األول 
الحيوانـات الحيـة (٦٠-٧٠ ألف عجل 
سنوياً) ألغراض الذبح وليس الرتبية، 
وقـد حدده القانون بعـام ٢٠١٠ وفق 
ضوابط وتعليمات معينة»، أما الشـق 
الثاني، فهو «استرياد اللحوم الحمراء 
املجذورة، وتكاد أن تكون ثلث احتياج 

العراق». وعن موضوع إنتاج الحليب، 
وصفه سالم بـ»الشـائك»، عازياً ذلك 
إىل «عـدم وجـود سـوى ٤ محطـات 
عاملة، وهي ال تسـد ٢٪ من االحتياج 
الفعـيل للعراق، بحيـث البلد يحتاج إىل 
انتـاج حوايل ٨٠٪، إىل جانب عدم توفر 
املحطـات العمالقـة وأخـرى تجارية 
إلنتـاج الحليـب، لذا فالتعـايف من هذا 

الجانب يحتاج وقتاً طويالً».  
مدير عام الثـروة الحيوانيـة يف وزارة 
املـدة  قـّدروا  بأنهـم  الزراعـة، ّرصح 
الالزمـة لحل مشـكلة إنتـاج الحليب 
بـ»٥ سنوات»، مستدركاً «تأّثر املواطن 
بارتفاع أسـعار منتجات األلبان طوال 
تلـك الفـرتة، لذا هو سـالح ذو حدين، 

ويحتاج إرشاك أكثر من وزارة».

البرصة/الزوراء:
أكد مركز العراق لحقوق االنسان ارتفاع نسبة العنف األرسي يف محافظة البرصة 
إىل مسـتويات خطـرية، وفيما حدد العوامل املسـببة لذلك، دعـا إىل إطالق حملة 
تتضافـر فيها جهود املؤسسـات املعنيـة للحفاظ عىل املجتمع مـن هذا التهديد.
وقال رئيس املركز، عيل العبادي، يف ترصيح صحفي إن «العنف األرسي واالنتحار 
يف تزايد مسـتمر يف العراق بشـكل عام ويف محافظة البرصة بشـكل خاص، وهذا 
يؤدي إىل خطورة كبرية تهدد املجتمع ككل، ألن األرسة هي نواة املجتمع».وأضاف 
العبـادي «فمنـذ عام ٢٠٠٣ وحتى هذه اللحظة، شـّكلت نسـبة القتل والتعنيف 
داخـل األرسة هاجس قلـق خطريا لدى منظمات حقوق اإلنسـان واألرسة، وعند 
املتخصصـني يف املؤسسـات والجهـات ذات العالقة».وأوضح أن «أسـباب العنف 
األرسي يف محافظة البرصة تعود إىل جملة عوامل، منها وجود بعض األشـخاص 
داخل املؤسسـة العشـائرية يشـعرون بأن الذكورة تتجىل يف القوة عىل النسـاء، 
فضال عن انتشـار املخـدرات والجريمة املنظمة وقلة التعليـم واالبتعاد عن الدين 
وضعـف الرقابـة عـىل اإلنرتنت، فهـذه جميعها تؤثر سـلبا عىل واقـع األرسة».
وأشـار العبادي إىل أن «معدالت العنف األرسي ارتفعـت العام املايض إىل أكثر من 

١٥ الف حالة حسـب تقرير وزارة الداخلية، ونرجح بـأن االعداد أكثر، يدعم ذلك 
مـا أعلنه تقرير دويل بأن واحدا من أصل ٤ أشـخاص يتعـرض للعنف األرسي يف 
العالـم، لذلك نحتاج إىل تظافر الجهود للحـد منها».وتابع رئيس املركز الحقوقي 
أن «قانون رقم ١١١ لعام ١٩٦٩ ُيجرّم العنف األرسي، لكن يف الوقت نفسـه فإن 
الربملـان العراقي لم يّرشع قانون مناهضة العنف األرسي حتى اللحظة، بسـبب 
انقسـام الكتل السياسـية، فبعض األحزاب الدينية املتشـددة تحـاول عدم اقرار 
هذا القانون ألسـباب دينية متشـددة ما انعكس سـلبا عىل واقع حماية األرسة، 
حيث يعتقدون أن هذا القانون يتدخل يف شؤون األرسة، وهذا مناف للواقع».وأكد 
العبـادي أن «األرسة بحاجة إىل ترشيعات قانونية وحملة توعوية كبرية تشـارك 
فيها كل مؤسسـات الدولة ومنظمات حقوق االنسـان ومنظمات املجتمع املدني 
واملؤسسـات الدينية والعشـائرية واألممية، إضافة إىل دعم اليونسـكو، للحفاظ 
عىل األرسة التي هي نـواة املجتمع».وأعلن رئيس املركز الحقوقي «بدوره يطلق 
مركز العراق لحقوق االنسـان نداء اىل املؤسسة الدينية واملجتمع املدني والربملان 
العراقي لترشيع قانون العنف األرسي وإطالق وسـم (نعم لحماية األرسة) حتى 

يتم الحفاظ عىل املجتمع، بتضافر الجهود يتم الحد من العنف األرسي».

بغداد/الزوراء:
ـدت دائرة التحقيقـات يف هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امـس االثنني،  أكَّ
صـدور أمري اسـتقداٍم بحـقِّ قائمقامي قضائي سـامراء وبيجي يف 
ُمحافظـة صـالح الدين.وذكرت الدائـرة يف بيان ورد لــ «الزوراء» أنَّ 
ة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً  «محكمة تحقيق صـالح الدين املُختصَّ
باسـتقدام قائممقام سـامراء؛ لقيامه باسـتغالل وظيفته وإقدامه 
في املـالك الدائم لشـهرين ُمتتابعني خالل  عىل اختـالس رواتب ُموظَّ
عام ٢٠١٤، واالسـتيالء عليها بغیر حّقٍ»، ُمبّينـًة أنَّ «األمر صدر بناًء 
عىل أحكام املادة (٣١٦) من قانون العقوبات».وأضافت إنَّ «املحكمة 
أصـدرت أمـراً ثانياً باسـتقدام قائممقـام بيجي سـابقاً، يف القضيَّة 
املُتعلِّقـة بُمخالفة واجباتـه الوظيفيَّة عمداً من خـالل التالعب الذي 
رافق مرشوع مدينة بيجي السـياحيَّة»، الفتًة إىل أنَّ «محكمة تحقيق 
ة بقضايا النزاهة أصدرت أمر االستقدام؛ استناداً  صالح الدين املُختصَّ
ألحكام املـادَّة (٣٣١) من قانـون العقوبات».يذكـر أنَّ الهيئة أعلنت 

الشهر املايض عن صدور أمر استقداٍم بحقِّ قائممقام قضاء سامراء؛ 
لقيامه بالتوقيع عىل الصك الخاصِّ بمرشوع تجهيز مجمعات ماٍء يف 

عموم ُمحافظة صالح الدين خالل عام ٢٠١٤.



بغداد/ الزوراء:
شـدد الخبري االقتصادي، الدكتور صفوان قيص، عىل رضورة ربط العراق 
سـككياً مع جريانـه لتحقيق إيـرادات دائمية جديدة وخلـق فرص عمل 

وتبادالت تجارية للسلع والبضائع وتقليل نسبة البطالة.
وقال قيص يف ترصيح صحفي: ان ”موقع العراق االسـرتاتيجي باإلمكان 
استغالله بالشـكل األمثل لجلب إيرادات تدخل اىل خزينة الدولة بعيدا عن 
اإليرادات النفطية من خالل تنظيم العالقة مع جوار العراق واسـتثمارها 

بالشكل الصحيح للربط السككي“.
وأضـاف ان ”العراق بإمكانه ان يكون ممر لعبور السـلع والبضائع نحو 
الدول األخرى، حيث سـيتحول هذا املوقع تدريجيـا اىل مورد دائمي ينتج 
أنشـطة جديدة للتبـادل التجاري، خصوصا ان بعـض دول الجوار تعاني 
مـن عجز اقتصادي كبري يف وقت تمتلك فيه دول أخرى فائض يف انتاجها 
وهـو ما يمكن للعراق اسـتثماره بالشـكل الصحيح لتحقيـق الفائدة له 
وملحيطه“.وبـنيّ ان ”هنـاك إمكانية كبرية لخلق فـرص عمل دائمية من 
خالل عملية الربط السككي والتبادالت التجارية بني العراق ودول الجوار 

املحيطة به، وبالتايل تقليل نسبة البطالة وتحقيق مورد كبري للبالد“. 

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس 

االثنني، منخفضا بنسبة (0.25%).
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم 
امس كما ييل: بلغ عدد االسهم املتداولة (836.654.378) 
سـهما، بينمـا بلغـت قيمـة االسـهم (748.640.693) 

دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل 
(566.88) نقطة منخفضا بنسـبة (%0.25) عن اغالقه 

يف الجلسة السابقة البالغ (568.42) نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (38) رشكة من اصـل (103) رشكة 
مدرجة يف السـوق، واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح 

املايل (11) رشكة.

وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني 
يف السوق (55) ألف سهم بقيمة بلغت (74) مليون دينار 

من خالل تنفيذ (8) صفقات عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعة مـن املسـتثمرين غري 
العراقيني يف السوق (50) مليون سهم بقيمة بلغت (59) 
مليـون دينـار من خـالل تنفيذ (9) صفقات عىل اسـهم 

اربع رشكات.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد اسـتخدم انظمة 
التـداول االلكرتونـي وااليـداع املركـزي منذ عـام 2009، 
ويسعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، 
وينظـم خمس جلسـات تـداول اسـبوعيا مـن االحد اىل 
الخميـس، ومدرج فيـه 105 رشكات مسـاهمة عراقية 
تمثل قطاعات املصـارف واالتصاالت والصناعة والزراعة 

والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجارة، امس االثنني، اسـتمرار تجهيـز املطاحن يف البرصة 

والكوت وكركوك ونينوى بالحصص املقررة من مادة الحنطة.
وقـال مدير عام الرشكـة العامة لتجـارة الحبوب، محمد حنـون، يف بيان 
للـوزارة تلقته ”الزوراء“: ان ”املالكات العاملة يف مواقع الرشكة يف البرصة 
والكـوت ونينـوى تواصل تجهيز املطاحـن بالحصص املقـررة من خلطة 

الحنطة املقررة للحصة الرابعة“.
وأضاف ان ”الجهد الهنديس والفني يف سـايلو مخمور التابع لفرع نينوى 
يواصـل تجهيز مطاحن املحافظة بخلطة الحنطـة الوجبة الثالثة للحصة 
الرابعـة واملقررة للمطاحـن، إذ بلغت الكمية املجهزة من سـايلو مخمور 

197,040 طنا وبواقع 6 شاحنات ”.
وتابع ان ”فرع واسـط جهز مطحنة املتنبي الحكومية الدفعة الرابعة من 
الحصـه الرابعـة بلغت (177.840) طنا، فيما جهـز فرع كركوك مطاحن 
املحافظـة بالحصـة الرابعة من السـلفة الثالثة (٢٥%) حيـث تم تجهيز 

املطاحن بكمية (289،820) طنا وبواقع (10) سيارات“.
وأشار اىل مواصلة ”فرع الرشكة يف البرصة تجهيز املطاحن بكميات جديدة 
من الحنطة املقـررة للحصه الرابعة، لدعم البطاقـة التموينية بالحصص 

املقررة من مادة الطحني“.

بغداد/ الزوراء:
بدأت مصايف التكرير يف أوروبا تتسابق 
لالسـتفادة مـن درجـات دول الخليج 
املنتجـة للنفـط، لتعويـض إمـدادات 
النفط الرويس ومواجهة ارتفاع الطلب، 
فيما يعاني العراق من معوقات عديدة 

لزيادة انتاجه.
عـىل  األوروبيـة  املصـايف  حصلـت  إذ 
درجـات الخليـج، مثـل خـام البرصة 
العراقـي، وخـام مربان وخـام زاكوم 

العلوي من أبوظبي، والخام العماني.
إال أنه تبقى هذه الدول مقيدة يف مقدار 
ما يمكنه إرساله إىل أوروبا نتيجة عدم 
وجود فائض يف االنتـاج، فيما تلخص 
أسباب عدم قدرة العراق يف عدة عوامل 
منها عدم االسـتقرار السيايس وامور 
فنيـة منهـا التأخر يف عملية توسـيع 

املوانئ الجنوبية الخاصة بالتصدير.
التنقيـب  مجـال  يف  املحللـة  وقالـت 
واإلنتـاج لـدى رشكـة إي إس إيه أي، 
إليزابيث موريف: ”سـتتجه كل األنظار 
إىل كيفيـة إدارة أوبـك لزيـادة قدرتها 
عـىل زيـادة اإلنتـاج يف العـام املقبـل، 
ومقـدار الحصة السـوقية التي يمكن 

أن تستعيدها“.
ويرى املحلل النفطي، امري الحسـني، 
يف حديـث صحفي: إن ”تأخـر العراق 
مـن تطويـر بنيتـه التحتيـة الخاصة 

بالتصدير سـيحرمه مـن أكرب فرصة 
من زيادة صادراته النفطية مع ارتفاع 
الطلب عىل النفط من أوروبا لتعويض 

النفط الرويس“.
ويضيـف ان ”العـراق ال يمكنه زيادة 
إنتاجه يف الوقت الحارض مع محدودية 

التصديـر مـن مرافئـه  قدرتـه عـىل 
الجنوبية ولقلة الخزن لديه“.

مبينـا ان ”دول خليجية منتجة للنفط 
كاإلمارات والسعودية قد تسبق العراق 
يف تزويد السـوق االوربية بما تحتاجه 
مـن النفط الخام وبالتـايل فإنه يحرم 

العراق من هذه االسواق“.
ويهـدف ثانـي أكـرب منتـج للنفط يف 
منظمة أوبـك إىل زيادة طاقة التصدير 
التشـغيلية يف البرصة إىل 3.45 ماليني 
برميـل يومًيا مـن 3.3 ماليـني برميل 

يومًيا.

وارتفعت أسعار النفط بعد ان تراجعت 
التعامالت املبكرة يف آسيا، امس اإلثنني، 
التـي  املكاسـب  تحقيقهـا  لتواصـل 
حققتها يـوم الجمعـة، إال ان ما يحد 
منها ارتفـاع حاالت اإلصابـة بكوفيد 

19- يف الصني واحتمال اإلغالق.
وارتفعـت العقـود اآلجلة لخـام غرب 
تكسـاس الوسـيط األمريكي لتسليم 
أغسطس/ آب 34 سنتا أو 0.35 باملئة 
إىل 97.93 دوالرا للربميـل يف السـاعة 
04:31 بتوقيت جرينتش بعد صعودها 

1.9 باملئة يوم الجمعة.
وارتفعـت العقـود اآلجلة لخـام برنت 
لتسوية سـبتمرب/ أيلول 69 سنتا ، أو 
0.68 باملئة ، إىل 101.85 دوالر للربميل 

.
واألسـواق  الحكومـات  وتخـىش 
والرشكات أن يتم تمديد اإلغالق بسبب 
الحـرب يف أوكرانيـا، حيـث إن فقدان 
هذا الغـاز من شـأنه أن يلحق الرضر 
بأملانيـا، رابع أكرب اقتصـاد يف العالم، 

ويزيد من خطر حدوث ركود.
وستتم مراقبة االجتماع املقبل ملنظمة 
(أوبـك)  للبـرتول  املصـدرة  البلـدان 
وحلفـاء مـن بينهـم روسـيا، ُيطلـق 
عليهـم مًعا أوبك + ، يف 3 أغسـطس/ 
اب، عـن كثب مع انتهاء اتفاق اإلنتاج 

الحايل يف سبتمرب/ايلول.

الزوراء/ وكاالت:
كشـف تقريـر حديـث عن أن سلسـلة 
الزيـادات الكبـرية يف أسـعار الفائـدة 
التـي أقرها البنك االحتياطـي الفيدرايل 
يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة فاقمت 
الضغـوط عـىل البنـوك املركزيـة حول 
العالـم ودفعتهـا إىل أن تحـذو حـذوه 
ملواجهة التضخم املرتفع وارتفاع قيمة 
الدوالر. وكشـف عن أن البنوك املركزية 
تبحـث اآلن، أكثر من أي وقت آخر، عىل 
مـدى القـرن الحـايل، إقـرار ارتفاعات 
كبـرية يف أسـعار الفائـدة بمقـدار 50 
نقطة أسـاس أو أكثر، ما يربز تحديات 
وارتفـاع  األسـعار  ضغـوط  معالجـة 

معدالت الفائدة األمريكية.
وذكر أن ارتفاعات االحتياطي الفيدرايل، 
بما يف ذلـك إقرار أول زيـادة قدرها 75 
نقطة أساس منذ عام 1994، واملخاوف 
العاملـي،  االقتصـاد  صحـة  شـأن  يف 
أدت إىل دعـم الـدوالر األمريكـي مقابل 
جميع العمالت تقريبـًا، وفق ما ذكرت 
صحيفة ”فاينانشـيال تايمـز“، ونظراً 
إىل أن عـدداً من السـلع يتم تسـعريها 
بالدوالر يف األسواق الدولية، فإن الدوالر 
القوي يضيـف إىل الضغوط التضخمية 
عـن طريـق زيادة كلفـة الـواردات، ما 
خلـق ما وصفـه املحللـون بأنه ”حرب 
عملة عكسـية“ بني صانعي السياسـة 

النقدية.
وحديثـاً، رفع بنـك كندا سـعر الفائدة 
الرئيس بمقـدار نقطة مئويـة كاملة، 
إىل أن التضخـم يف البـالد كان  مشـرياً 
”أعـىل وأكثر ثباتـاً“ ممـا كان يعتقده 
البنـك املركـزي يف أوائل الربيـع. أيضاً، 
هناك صانعو سياسات آخرون يعملون 
يف الوقـت الحـايل، حيـث رفعـت كوريا 

الجنوبيـة ونيوزيلنـدا أسـعار الفائدة، 
يف حـني اتخـذت السـلطة النقديـة يف 
سـنغافورة والبنك املركـزي الفيليبيني 
قرارات طارئة لتشديد السياسة يف وقت 

سابق، من الخميس املايض.
مديـري  أحـد  آثـي،  جيمـس  ويقـول 
محفظـة السـندات برشكة ”أبـردن“، 
وهي رشكة استثمارية، ”أصبحنا نرى 
ارتفاعاً يف أسعار الفائدة بشكل جنوني، 
وهـو عكس ما رأينـاه يف العقد املايض، 
فحالياً، آخر يشء يريده أي شخص هو 
العملة الضعيفة“. وكشف التقرير عن 
أن صانعـي السياسـة النقديـة يف كندا 
أصبحوا آخر من فاجأ األسواق بارتفاع 
أكـرب مـن املتوقـع يف أسـعار الفائدة، 
وقرروا زيادة بنحو 100 نقطة أساس، 
األكـرب عـىل  املـايض، وهـي  األربعـاء 
اإلطالق مـن قبل اقتصـادات مجموعة 
”السبع“ منذ عام 1998، يف وقت رفعت 
فيه الفيليبني أسعار الفائدة بمقدار 75 

نقطة أساس يف اليوم التايل.

البلـدان  يف  املركزيـة  البنـوك  وزادت 
املعرضة بشـدة لضغوط سوق الرصف 
األجنبي معدالت الفائـدة بمبالغ كبرية 
بشـكل خـاص، وبـرزت املجـر، حيث 
ارتفـع معـدل الفائـدة الرئيسـة لديها 
بمقدار 385 نقطة أسـاس يف شـهرين 
فقـط، حيـث تواجـه البـالد التضخـم 
وانخفاض قيمة العملـة مقابل الدوالر 

بمعدالت من رقمني.
ويـرى كبـري االقتصاديـني الدوليني يف 
بنـك ”آي إن جـي“، جيمـس نايتـيل، 
”مـن الواضح، أنه نظراً إىل إقرار البنوك 
املركزيـة األخرى بالحاجـة إىل التعجيل 
برفع أسـعار الفائدة، فـإن االحتياطي 
الفيدرايل لم يعد بمفرده“، وهذا يعطيها 
”غطـاء أكـرب للذهاب بقـوة أكرب نحو 

رفع سعر الفائدة بنسب كبرية“.
وال يـزال نايتيل يتوقـع ارتفاعاً بمقدار 
ثالثة أرباع نقطـة مئوية يف وقت الحق 
من هذا الشـهر، نظـراً إىل املخاوف بني 
عديد من مسـؤويل االحتياطي الفيدرايل 

يف شأن دفع الواليات املتحدة إىل الركود، 
الكاملـة  الزيـادة  أن  إىل  أشـار  لكنـه 
بالنقـاط ”مطروحة بالتأكيد“ بسـبب 

الدفعة األخرية من بيانات التضخم.
ويف إطـار مخاطر التضخـم واملخاوف 
العمـالت وظهـور  املتعلقـة بخسـائر 
موجـات جديدة من التخلف عن سـداد 
الديون، يواجه عدد قيايس من األسواق 
الناشـئة ضغوطـاً مـع تزايـد عمليات 
بيـع الديون، فقـد أدى ارتفاع التضخم 
وارتفـاع أسـعار الفائـدة األمريكية إىل 
هروب املستثمرين من األسواق الناشئة 
هذا العام، تاركني خلفهم ”عدداً قياسياً 
من الـدول النامية“ يف مواجهة احتمال 

التخلف عن السداد.
رشكـة  يف  االسـتثمار  مديـر  وقـال 
بالنفسـية  هـذا  ”يتعلـق  ”أمونـدي“، 
أكثر مـن كونهـا مخاوف مـن أن تقع 
تلـك البلـدان يف التخلـف عن السـداد“. 
وأضاف، ”ولكن إذا مـا طال ذلك األمر، 
فمـن الواضـح أنهـا سـتزيد تكاليـف 
االقرتاض لتلك البلدان، وهو ما سـيؤثر 

عىل قدرتها عىل السداد“.
ويف وقـت تظل فيـه مخاطـر التضخم 
قائمة، يتحدث بنك ”جي بي مورغان“، 
عن التوترات الجيوسياسية، والتضخم 
املرتفع، وتراجع ثقة املسـتهلك، وعدم 
اليقني يف شـأن كيفية ارتفاع املعدالت، 
والتشديد الكمي الذي لم يسبق له مثيل 
وتأثـريه عىل السـيولة العاملية، جنباً إىل 
جنب مـع الحرب يف أوكرانيـا وتأثريها 
الضـار عىل الطاقـة والغـذاء العامليني، 
ومـن املحتمل جـداً أن تكون لألسـعار 
عواقب سـلبية عىل االقتصاد العاملي يف 

وقت ما عىل الطريق.
اتجـاه  سـتانيل“،  ”مورغـان  ورجـح 

االقتصاد العاملي نحو الركود. وقال إنه 
مـن غري املرجـح أن يكون هنـاك ركود 
عميق ودراماتيكي عىل األقل يف الواليات 
املتحدة، لكن آسـيا متأخرة قليالً، ومن 
الواضح أن أوروبا تقاتل بأقىس صورها 
اآلن بسـبب الحرب يف أوكرانيا، بسـبب 

الضغط عىل أسعار الغاز وما إىل ذلك.
أما بنـك ”ريبابليك“، فقد أكد أنه يتعني 
عىل بنك االحتياطـي الفيدرايل أن يلعب 
”إنهـم  بالركـب. وقـال،  اللحـاق  دور 
متأخـرون ويفعلون ذلك، ومن املحتمل 
أن يفعلوا ذلـك برسعة كبرية، لذلك من 
املحتمل أن تـرى الركود مقبالً من نوع 
مـا، وسـيؤدي إىل اسـتقرار الكثري من 
التجـاوزات، ليـس من املتوقـع أن هذا 
يهددنا بشـكل مفـرط، ربمـا نكون يف 
الشـوط الثاني أو الثالث مما سـيكون 
التضخـم“.  عـىل  للسـيطرة  مطلوبـاً 
وتطرق ”بـي إن واي ميلون“، إىل األداء 
السيئ ملؤرش ”ستاندارد أند بورز 500“ 
يف النصف األول والذي يعد األسوأ خالل 
نصف قرن، كما شهدت سندات الخزانة 
ملدة 10 سـنوات أسـوأ بداية لهذا العام 
منذ بداية املؤرش يف أوائل السـبعينيات، 
وبوجـود 150 نقطـة أسـاس يف رفـع 
أسـعار الفائـدة، تعد هـذه أرسع دورة 
تشـديد عىل مدى ستة أشـهر منذ عهد 

فولكر يف نهاية السبعينيات.
وتحـت هـذه العناويـن الرئيسـة، فإن 
املسـتثمرين يعيـدون املوازنـة بشـكل 
واضح ويتخلصون مـن املخاطر، ومن 
إعـادة تخصيـص  أن نشـهد  املتوقـع 
األصـول من النمـو إىل القيمة، وأرصدة 
نقدية أعىل من املتوقع، وسـيولة سوق 
ضحلـة نسـبياً، ما يجعل مـن الصعب 

عىل املستثمرين نقل املخاطر.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة استثمار محافظة بابل، امس االثنني، أن 27 مرشوعاً صناعياً 
استثمارياً دخل إىل الخدمة، مبينة أن هناك 11 مرشوعاً استثمارياً سكنياً 

قيد التنفيذ .
وقال رئيس الهيئة، محمد جاسم زكم، يف بيان اطلعت عليه ”الزوراء“: إن 
”27 مرشوعاً اسـتثمارياً ضمن القطاع الصناعي تم تنفيذها يف املحافظة 
بالكامل وبنسـبة إنجاز بلغـت 100 باملئة“، مشـرياً إىل أن ”الهيئة تدرس 
حالياً ملفات ملشـاريع استثمارية صناعية أخرى، تسهم بتطوير القطاع 

الصناعي وتحقيق التنمية االقتصادية وتوفري الكثري من فرص العمل“.
وأضـاف زكـم أن ”الهيئة تتابع أيضاً 11 مرشوعاً اسـتثمارياً قيد التنفيذ 
ضمن القطاع السكني، مبيناً أن هذه املشاريع يف حال استكمالها ستسهم 
بتقليـل أزمة السـكن بشـكل كبري“.وأوضـح ان ”الهيئة تسـعى لتطوير 
القطاع االقتصادي من خالل تطوير الجانب االستثماري واستثمار مكانة 
بابل عىل املسـتوى التاريخي والسـياحي وموقعهـا الجغرايف عىل خريطة 
العراق“.الفتاً إىل أن ”أكثر من نصف مليار دوالر قيمة املشاريع الصناعية 
التـي تراوح مكانهـا منذ أعوام، بسـبب عدم توقيع العقـود مع عقارات 
الدولـة، منبهـاً عىل أنـه يف حال تمت املبـارشة بهذه املشـاريع، فإن بابل 

ستحقق طفرة نوعية كبرية، عرب توفري فرص العمل“. 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت الحـواالت الخارجية من الدوالر عىل حسـاب املبيعات النقدية يف 

مزاد البنك املركزي، امس االثنني، لتصل إىل أكثر من 225 مليون دوالر.
وذكر مصـدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
األمريكي، 266 مليوناً و156 الفاً و62 دوالراً أمريكياً غطاها البنك بسـعر 

رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وأضاف ان نسبة %81 من هذه املبيعات ذهبت لتعزيز األرصدة يف الخارج 
عىل شـكل حـواالت واعتمادات حيـث بلغت 225 مليونـاً و156 ألفا و62 
دوالراً، فيما ذهبت البقية عىل شـكل مبيعات نقدية التي بلغت 41 مليوناً 

دوالراً.
وأشـار املصـدر إىل ان 33 مرصفـا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز األرصدة يف 
الخـارج، و17 مرصفـاً لتلبيـة الطلبـات النقدية، إضافـة اىل 149 رشكة 

توسط.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهـب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية بشـكل 

طفيف، امس االثنني.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوربي بلغ 352 الف دينار، وسـعر رشاء 348 الفاً، 

فيما كانت االسعار ليوم امس االحد 347 الف دينار.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا أيضاً عند 312 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 308 االف.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 350 الف دينار و360 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقال الذهب العراقـي بني 310 الفاً و 320 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 
االثنـني، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، فيمـا انخفضت يف اقليم 

كردستان.
وقال مصـدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلت 
كافـة صباح امـس، 148450 دينـاراً عراقياً مقابـل 100 دوالر أمريكي، 

وهي األسعار نفسها التي سجلت صباح االحد.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيـع 149000 دينار لـكل 100 دوالر 

امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 148000 دينار.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا، 
حيث بلغ سـعر البيع 148550 ديناراً لكل 100 دوالر، وبلغ سـعر الرشاء 

148450 ديناراً.  
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت حكومة املثنـى املحلية، امس 
االثنـني، عـن املبـارشة بمرشوعـني 
إلنتاج الطاقـة الكهربائية باالعتماد 

عىل الطاقة الشمسية.
حامـد  املحافـظ،  معـاون  وقـال 
اطلعـت عليـه  بيـان  الحسـاني، يف 
املحليـة  ”الحكومـة  إن  ”الـزوراء“: 

وفرت مسـاحات تكفـي إلنتاج أكثر 
من 130 ميكا واط يف ساوة 1 وساوة 
2 وعني صيد يف قضاء الخرض، حيث 
تمـت إحالة املرشوع مـن قبل وزارة 
الكهربـاء وإرشاف وزارة التخطيـط 

إىل الرشكات املنفذة“.
وكشـف الحساني عن ”مرشوع آخر 
لتنفيذ طاقات شمسية أخرى وتوليد 

500 ميـكا واط، حيث تم تخصيص 
أكثر مـن 8000 دونـم خلف محطة 

السماوة الدورة املركبة“.
وأشار اىل ان ”املرشوع أحيل من قبل 
وزارة الكهرباء إىل الرشكات الصينية، 
وهـي يف طـور التنفيذ بغيـة تحقيق 
االكتفاء مـن الطاقـة الكهربائية يف 

املثنى“. 

@ıbiãËÿ€a@xbn„�@µ«Îãì∑@ãíbjm@Û‰ræa
ÚÓè‡ì€a@Ú”b�€a@Üb‡n«bi



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7759     Tue   19     July     2022العدد:   7759    الثالثاء    19   تموز     2022

@Èmb◊äbìfl@’Ó‹»m@›ñaÏÌ@µ‘„bÇ@Üb„
ÊbnéÜã◊@·Ó‹”g@¿@ÚÌÎãÿ€a

بغداد/ متابعة الزوراء
اكدت إدارة نادي خانقني الريايض استمرار تعليق نشاطات النادي الكروية احتجاجا عىل احداث مباراته مع 
نادي جوار قورنه والتي شابتها خروقات إدارية وامنية تسببت بانسحاب النادي من املباراة، نافية مشاركة 
النـادي يف بطولة مونديال منتخبات كوردسـتان.وقال رئيس النادي حسـني شـريزاد إن «هـذه الدورة غري 
تابعة التحاد كرة القدم يف كوردستان وليست لها عالقة بخسارة النادي املوسم املايض».واكد شريزاد «عدم 
مشـاركة نادي خانقني يف بطولة مونديال منتخبات كوردسـتان»، الفتا اىل ان «الفريق املشـارك هو منتخب 
خانقني وبفريق شـعبي من حي بختياري ومن املحتمل انسـحابه تضامنا مع موقف النادي ومصلحة نادي 

خانقني وما تعرض له من غبن وخروقات صادرت حقوقه بالتأهل للدوري املمتاز».
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بغداد/ عدي صبار
الدورُة  االثنني،  امس  اختتمت، 
الدولّية لكرِة الصاالت  التحكيمّية 
التي احتضنتها مدينُة السليمانّية 
متواصلٍة  أياٍم  أربعة  مدى  عىل 
اآلسيوي  املحارض  بإرشاِف 
والدويلّ سيد صدر الدين موسوي 
اإلسالمية. إيران  جمهوريِة  من 

كانت  الدورة  إن  موسوي  وقاَل 
مثمرًة وذات فائدٍة كبرية بالنسبِة 
تناولنا  وقد  املشاركني،  للحكام 
نظريًة  محارضاٍت  خاللها  من 
التي  الجديدة  التعديالَت  تتضمن 
وكذلك  اللعبة،  قانوِن  عىل  طرأت 
املحارضات العملّية التي تضمنت 
اللعب  حاالت  وتطبيق  التدريباَت 
البدني. واالختبار  التحكيمّية 

وأشاَر إىل إن استيعاب املشاركني 
جيٌد جداً، وهناك تطوٌر واضٌح عىل 
الحكاِم  لدى  املعلومات  مستوى 
تعني  ال  الدورة  لكن  املشاركني، 
اكتفاَء الُحكام بهذا القدر، وعليه 
العراقّي  االتحاُد  يطوَر  أن  يجب 
استمراِر  خالل  من  إمكانياتهم 
املحارضين  بإرشاف  الدورات 
االتحاَد  موسوي  املحليني.وشكَر 
العراقّي لكرِة القدم ولجنة الحكام 
التي  الكبرية  التنظيمّية  والجهود 
حيث  الدورة،  هذه  لتأمنِي  بذلت 
يعدُّ العراق ثاني بلٍد آسيوي يطلع 
عىل التعديالِت الجديدة والتي من 
شهر  من  ابتداًء  تطبق  أن  املؤمل 
توجيهاِت  حسب  املقبل  أيلول 

االتحاد الدويلّ للعبة.
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بغداد/ متابعة الزوراء
ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية ان 
العب منتخبنا الوطني زيدان إقبال، الذي 
يلعب ضمـن صفوف فريق مانشسـرت 
يونايتـد اإلنكليزي، أثـار إعجاب مدرب 
”الشـياطني الحمـر“ إريـك تـن هـاغ، 
وسـيمنحه فرصة إظهـار قدراته خالل 

فرتة ما قبل املوسم الكروي.
فريـق  مـع  مـرة  ألول  إقبـال  وظهـر 
مانشسـرت يونايتـد املوسـم املـايض يف 
مبـاراة دوري أبطال أوروبـا ضد يونج 
بويـز، وهو العـب خط وسـط عراقي، 
ملانشسـرت  الدنيـا  الفئـات  يف  تـدرب 

يونايتد.
ويف املوسـم املايض خاض أوىل مبارياته 
مع الفريق األول ولم يخيب آمال املدرب، 
لكن الدقائق األوىل من التحضري للموسم 
سـاعدت عىل إبهار مدربـه الجديد إريك 

تن هاغ.
وبحسب صحيفة ”ذا صن“ الربيطانية، 
يخطـط املـدرب الهولندي لبـدء الالعب 
يف املباريـات املقبلة، بهدف السـماح له 
بإظهار قدرته عىل املنافسـة عىل مكان 

يف 11 مبـاراة رسـمية، ومشـاركته يف 
املباراة ضد كريستال باالس.

ويريد العب مانشسـرت يونايتد الشاب، 
االسـتفادة  يحقـق  أن  إقبـال،  زيـدان 
القصـوى من فرصتـه يف الفريق األول، 

إلبهار املدرب الجديد إريك تني هاج.
وقـد جـذب الالعـب البالـغ مـن العمر 
19 عاًمـا األنظار، عندمـا واجه العبني 
بارزين مثـل فابينيو وتياجـو ألكانتارا 
ونابي كيتـا، خالل فـوز يونايتد الودي 
0-4 عـىل ليفربول، ويأمـل يف مواصلة 

ترك بصمته.
وعن ذلك، قال العب منتخبنا الوطني يف 
ترصيحات نقلتها صحيفة ”دييل ميل“ 
الربيطانية“لقـد قلت لنفيس.. قد تكون 
هذه الفرصة الوحيدة التي أحصل عليها 

يف الفريق األول“.
وأضـاف ”مـا قدمتـه يعـد جـزًءا مـن 
أسـلوب لعبي، منذ أن كنت صغريًا، أريد 
الكرة دائًمـا.. أنا فقط أفعـل ما أفعله، 

وال أشعر بأي ندم“.
وتابع ”سـأحاول بذل قصـارى جهدي 
عىل أرض امللعـب، وترك األمر لله حًقا.. 

وأود أن أشـكر املشـجعني عـىل إظهار 
كل الحـب والدعم يل مؤخرًا، إنه شـعور 

مدهش.. شكرًا لكم“. 
وترقى إقبال للفريق األول يف مانشسـرت 
يونايتـد، ووقع مؤخرًا عـىل عقد جديد 

حتى عام 2025.
ومع ذلك، لم يسـتبعد تـرك النادي عىل 
فرصـه  أن  شـعر  إذا  اإلعـارة،  سـبيل 

ستكون محدودة يف املوسم املقبل.
وقال يف هذا الشأن ”لقد نشأت وأنا أحب 
هـذا النادي.. لقد لعبت هنا منذ أن كنت 
يف الثامنة أو التاسعة من عمري.. اللعب 
أمام 90.000 شـخص (يف بانكوك أمام 

ليفربول) يشء حلمت به“.
واسـتدرك ”لكـن إذا سـنحت يل فرصة 
الخـروج عىل سـبيل اإلعارة، فسـأقيم 
اإليجابيات والسلبيات.. اآلن من السابق 
ألوانه قول ذلك، فقـط أنظر ماذا يخبئ 

املستقبل“.
وختم إقبال ”هناك بالتأكيد شعور جيد 
يف الفريـق.. إنه مـدرب جديد (إريك تني 
هـاج)، والجميـع سـعداء يف التدريب.. 

الجميع يعطي 100%“.

بغداد/ ساجد سليم 
احـرز نـادي برايتي لقب منافسـات 
املرحلة الثانية لفئة النساء التي جرت 
يف محافظة اربيـل عىل طريق الـ١٥٠ 

بمشاركة ستة اندية.

هـذا وعقـد املؤتمـر الفنـي للبطولـة 
يف فنـدق التـون بالزا بحضـور ممثيل 
ومدربـي االندية املشـاركة وبإرشاف 
مبارش من قبل اعضاء االتحاد العراقي 
املركـزي للدراجـات ولجنـة الحـكام 

اسـفرت  وقـد  االتحـاد،  يف  املركزيـة 
النتائـج االولية لليوم االول من سـباق 
الفردي ضد الساعة لقطع مسافة ١١ 
كم عن فوز العبة نادي برايتي داهات 
كاوة باملركـز االول ومـن ثـم املركـز 
الثاني لالعبة زهراء مسـعد من نادي 
نـوروز وحلت هديـر نعمـة بالرتتيب 
الثالث من نادي برايتي. أما املتسابقة 
ايمـان حيدر فاحتلت املركز الرابع من 
نادي اربيل واملركز الخامس والسادس 
من نصيـب العبات نـادي ابش وهما 
عـذراء فيصـل وزهراء رعـد خماس، 
ويف منافسات الشابات لسباق الفردي 
ضد الساعة لقطع مسافة ١١ كم فقد 
اسـفرت عن فوز ملياء هادي من نادي 
نـوروز باملركـز االول وحلـت باملركز 
الثانـي فاطمـة عـيل ناجـي باملركـز 
الثانـي. أما العبـة اربيل افـان عدنان 
فجـاءت ثالث الرتتيـب وزهراء نصري 

من نادي الكهرباء حلت باملركز الرابع 
وكان عدد املتسـابقات ١٢ متسابقة. 
أما النتيجـة الغربية من الفردي العام 
لقطع مسافة ٤٥ كم فقد جاء باملركز 
االول نادي برايتي واملركز الثاني لنادي 
اربيـل والثالـث لنادي نـوروز والرابع 
منافسـات  ويف  االعظميـة،  لنـادي 
الفردي العـام فقد احرز منافسـاتها 
الالعبـة فـروزان عبد الحـي من نادي 
برايتـي باملركز االول وجـاءت باملركز 
الثاني العبة الكهرباء براستوا باستي 
وحلت العبة برايتي داهات كاوة املركز 
الثالـث وملياء هادي من نـوروز حلت 
باملركز الرابع وهدير نعمة من برايتي 
جاءت باملركز الخامس وزهراء مسعد 
من نوروز جاءت سادس الرتتيب. أما 
يف منافسـات النخبـة لقطع مسـافة 
االول  باملركـز  جـاءت  فقـد  كـم   ٤٥
فـروزان عبـد الحـي بالرتتيـب االول 

وحلت العبة الكهرباء براستوا باستي 
باملركـز الثانـي امـام العبـة برايتـي 
داهـات كاوة احتلـت الرتتيـب الثالث 
وهدير نعمة رابعـة الرتتيب ايضا من 
برايتـي وزهـراء مسـعد من نـوروز 
جـاءت خامس الرتتيـب والفان مجيد 
احتلت املركز السادس، ويف منافسات 
الشـابات فقد احرز منافسـاتها ملياء 
هادي اول الرتتيب من نوروز وفاطمة 
عـيل جائـت ثانـي الرتتيب مـن اربيل 
وافان عدنان من اربيـل احتلت املركز 
أمـا العبـة نـوروز كاشـاو  الثالـث. 
حسـني فاحتلت املركـز الرابع والعبة 
االعظميـة اية رسمـد احـرزت املركز 
الخامس مـع زميلتها رانية مالك، ويف 
نهاية البطولة وزعت الجوائز والهدايا 
عـىل الفـرق الفائـزة يف البطولـة من 
قبـل محافظ اربيـل اوميد خوشـناو 
ورئيس االتحاد محمـود عزيز ونائبه 

موىس محسن وعضو االتحاد الدكتور 
عيل حميد واري يوسـف وكاظم دليح 
وفؤاد حمد امـني رس االتحاد ومظفر 
حميد رئيس االتحاد الفرعي يف اربيل. 
كما وزعت الشـهادات التقديرية عىل 
جميـع الحـكام الذين قامـوا بتحكيم 
اىل  هدايـا  وقدمـت  الثانيـة  املرحلـة 
اصغـر العبة وافضل العبـة يف املرحلة 
الثانيـة، هذا وستسـتضيف محافظة 
اربيل منافسات املرحلة الثالثة للفئات 
والشـباب  املتقدمـني  وهـي  االربـع 
والناشـئني والنسـاء بعـد االتفاق مع 
محافـظ اربيل الـذي سـيكون داعما 
لهـذه املرحلة لوجسـتيا وامنيا. وقال 
محافظ اربيـل: اننا يف خدمة الرياضة 
العراقية واربيل جاهزة لكل البطوالت 
و اسـتضافتها، وسـنقدم لهـم الدعم 
الكامل وتسـهيل مهمـة دخول الفرق 

الرياضية ملحافظة اربيل.
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حوار/ احمد الزبيدي

 اكـد مـدرب املنتخـب االوملبي السـابق 

التشيكي سوكوب انه سعيد برحلته مع 

املنتخب االوملبي كونه أرشف عىل تدريب 

منتخـب مـيلء بالالعبني مـن اصحاب 

املواهب الكبرية. 

افضـل  يمتلـك  العـراق  ان  واضـاف: 

الالعبـني  عىل مسـتوى الخليج العربي 

وهنـاك مواهب تسـتحق االحـرتاف يف 

اقـوى الدوريـات الخارجيـة. نافيـا يف 

الوقـت ذاتـه املعلومـات التـي تحدثت 

عـن محاربته لالعبـني املحرتفني، كونه 

مدربـا يريد الفـوز يف جميـع املباريات 

واي العـب كان يـراه جيدا لـن يرتدد يف 

اختياره بالتشكيلة االساسية للمنتخب 

االوملبـي، ويف الحقيقـة الالعـب عندما 

يكون محرتفـا خارج العـراق يجب ان 

تكـون لديـه جـودة عالية لكـي يحجز 

مكانـه يف املنتخب العراقي، وحقيقة ان 

بعض املحرتفني تواصلت معهم من اجل 

املشاركة يف البطولة االسيوية فوجدتهم 

غري مهتمني اصال ويتهربون من اللعب 

يف صفوف املنتخب االوملبي.

واشـار سـوكوب اىل: ان اسـباب عـدم 

مشـاركة املحرتف يف صفوف كريستال 

باالس االنكليزي كاردو صديق يف بطولة 

اسيا االخرية تتمثل يف كونه لم يلعب مع 

ناديـه مباراة كاملة منذ اكثر من سـتة 

اشـهر، كما ان الالعبني يف مركزه كانوا 

يف مسـتوى متقـارب معـه، وبالتايل لم 

يشارك مع االوملبي، لكن لالسف الشديد 

البعـض يف العـراق يبحث عن مشـكلة 

وهـي بالحقيقـة ال توجد اي مشـكلة 

سـواء مع كاردو او اي العب آخر او أي 

شخص يف املنتخب االوملبي.

وتابع مدرب املنتخب االوملبي السـابق: 

ان الغريـب يف االمر انه  لم يشـاهد أحدا 

من الصحفيني او غريهم انتقد االحداث 

التي رافقت مباراة االوملبي امام مضيفه 

السـتة  دور  يف  اوزبكسـتان  منتخـب 

عـرش  والتي كانت احد اسـباب خروج 

العراق من البطولة القارية بسبب رمي 

جماهري املنتخب املضيف للبطولة العبي 

منتخبنـا بالحجـارة حتـى ان الالعبني 

البدالء لـم يتمكنوا من التدريب وسـط 

االجـواء املشـحونة يف وقتهـا واالغرب 

من ذلـك ان املنتقدين حملوني اسـباب 

الخـروج، ايضـا ال ننـىس ان منتخـب 

السـعودية بطـل املسـابقة ومنتخـب 

العراق االوملبـي هما املنتخبان العربيان 

الوحيدان اللذان تأهـال  اىل الدور الثاني 

من بـني املنتخبات العربية العديدة التي 

شاركت يف املنافسات القارية.

وبني: انه طلب من احد مدربي الحراس 

الجلـوس مـع الجماهري بسـبب التزام 

املنتخبـات بعدد محدود عىل دكة البدالء 

خـالل منافسـات بطولـة اسـيا التـي 

اقيمت يف اوزبكستان، ولو جلس رئيس 

الوفد عىل دكـة البدالء اىل جانبي فإنا ال 

أستطيع منعه من ذلك فهو الرئيس وال 

يمكنني القيام بذلك. 

وذكـر: ان منتخبـات اليابـان وكوريـا 

الجنوبيـة وأسـرتاليا يعـدون مـن بني 

االفضل يف قارة اسـيا وبالتـايل دوريات 

اللعبـة فيها قويـة وال يمكن ألي دوري 

والدليـل يف كأس  ان يجاريهـم  عربـي 

العالم دائما املنتخبات العربية االسيوية 

تخفـق وال تحقق انجـازا، وال ننىس ان 

نتائج املنتخبـات الوطنية هي انعكاس 

لجـودة الدوري وكمثال اسـبانيا يمكن 

ان تشـكل منتخبني قويني بسبب جودة 

الدوري فيها.

واختتـم سـوكوب حديثه بالقـول: أنا 

مدرب محرتف وبالتايل لو تلقيت عرضا 

احرتافيا من اجل تدريب احد املنتخبات 

الوطنيـة او االندية يف العراق فسـأفكر 

جديـا باملوضوع، فأنا سـعيد بتجربتي 

املنتخـب  مـع  ذكـرت  كمـا  االخـرية 

االوملبي.
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احتفل مراسـل قناة الرابعـة الرياضية، الزميل 
غيـث جمـال، بدخوله القفص الذهبي وسـط 
فرحة كبرية من قبل االهل واالصدقاء واالحبة.. 
امنياتنـا الصادقـة للزميـل العزيز بالسـعادة 

الدائمة مع حرمه املصون وبالرفاه والبنني.   

 **********************
عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميل طالل العامري، احتفل بعيد 
ميـالده يوم امـس االثنـني، خالـص االمنيات 

لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 
ومشواره املهني.

 اليونان/ الزوراء
لالكاديميات  الخامس عرش  املوسم  اعمال  اليونان  القديمة يف  اوملبيا  افتتحت يف مدينة 
االوملبية الوطنية، حيث تم تقديم املشاركني من االكاديميات يف شتى دول العالم وتمثل 
العراق يف هذا املحفل الدويل االنسة هنادي محمد مسؤولة العالقات يف االكاديمية االوملبية 
ايسيدوروس  الدولية  االوملبية  االكاديمية  لرئيس  بكلمة  االفتتاح  حفل  وبدأ  العراقية، 
كوفيلوس ثم وضعت الزهور عند نصب باعث االلعاب االوملبية الحديثة بيري دي كوبرتان، 

بعدها بدأت املحارضات التي يتضمنها منهاج التجمع الذي يتواصل عىل مدى اسبوع .

بغداد/ متابعة الزوراء
نهاية  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  حدد 
اسم  عن  لإلعالن  موعداً  املقبل  الشهر 
املنتخب،  سيقود  الذي  األجنبي  املدرب 
مرجحاً أن تكون التسمية محصورة بني 

ثالث مدارس أوروبية.
أحمد  الكرة  اتحاد  باسم  الناطق  وقال 
بتسمية  تريث  «االتحاد  إن  املوسوي 
استحقاق  وجود  لعدم  األجنبي  املدرب 
«أقرب  أن  موضحاً  ملنتخبنا»،  قريب 
استحقاق هو مباراة (الفيفا دي) املقرر 
خالل شهر ايلول املقبل وبطولة خليجي 
العام  مطلع  البرصة  يف  املقررة   ٢٥
«االتحاد  أن  املوسوي  املقبل».وأضاف 

املدرب  مع  للتعاقد  وقت  انسب  ان  وجد 
املقبل»،  الشهر  نهاية  هو  االجنبي 
ثالث  بني  التسمية  «تنحرص  ان  مرجحاً 
اسبانيا،  هي،  اوربية  كروية  مدارس 

بلجيكا، او الربتغال».
واشار الناطق الرسمي اىل ان «االتحاد لم 
لحد  مدرب  أي  مع  رسمي  بشكل  يتفق 
الذي  االسم  عىل  االختيار  يقع  ولم  اآلن 
مبينا  الوطني»،  ملنتخبنا  مدربا  سيكون 
أن «االتحاد يناقش منذ مدة اسماء عدد 
لجنة  مع  العالم  مدربي  خرية  من  كبري 
املستشارين والخرباء للتوصل اىل تسمية 
االربع  للسنوات  منتخبنا  مشوار  تخدم 

املقبلة».
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ميونيخ / متابعة الزوراء
توصـل بايـرن ميونيـخ، بطـل الـدوري األملانـي، التفـاق مع 
يوفنتـوس اإليطايل مـن أجل تخيل األخري عـن خدمات مدافعه 
الـدويل الهولنـدي ماَتيـاس دي ليخت مقابـل 70 مليون يورو، 

وذلك وفق ما أفادت وسائل اإلعالم األملانية.
وقالت صحيفة ”بيلد“ وقناة ”سبورت1“ األملانيتان إّن صفقة 
انتقـال ابن الــ22 عامـاً إىل بايـرن تتضمن 10 ماليـني يورو 
إضافية كمكافـآت يحصل عليها يوفنتوس اسـتناداً إىل بعض 
النتائـج التـي سـيحققها مدافع أياكس السـابق مـع عمالق 

بافاريا.
وسيسـتخدم بايرن عائـدات انتقال املهاجـم البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي إىل برشلونة واملقدرة بأكثر من 45 مليون يورو، 
للمسـاعدة يف تمويـل عملية التعاقد مـع دي ليخت الذي انضم 
ليوفنتوس يف صيف 2019 من أياكس بعقد ملدة خمسـة أعوام 

مقابل 75 مليون يورو.
ويف ترصيـح لصحيفـة ”بيلـد“ خالل عطلـة نهاية األسـبوع 
املنرصم، أقـر املدير التنفيذي لبايرن حارسـه السـابق أوليفر 
كان: ”صحيـح أننـا أجرينـا مفاوضات (مـع يوفنتوس). دي 
ليخت العب مثري جداً لالهتمام“.ويسـعى بايـرن جاهداً لضم 
دي ليخت من أجل تعويض رحيل نيكالس زوله يف نهاية املوسم 

املنرصم إىل الغريم املحيل بوروسيا دورتموند.

لندن / متابعة الزوراء
تمكن منتخب هولندا من الفوز عىل سـويرسا 1-4 يف الجولة 
األخرية من منافسـات املجموعة الثالثة يف بطولة أمم أوروبا 

للسيدات.
وتأهـل املنتخـب الهولنـدي (7 نقـاط) وصيفـاً للمجموعة 

وبفارق األهداف عن السويد املتصدرة.
وسـيالقي املنتخب الهولندي يف ربع النهائي منتخب فرنسـا 

متصدر املجموعة الرابعة.
وانتـرصت السـويد بنتيجـة عريضة عىل الربتغـال يف بطولة 

أوروبا للسيدات لتضمن التأهل إىل ربع النهائي.
وفازت سيدات السويد عىل الربتغال 0-5 يف املرحلة الثالثة من 

مباريات املجموعة الثالثة للبطولة التي تقام يف إنكلرتا.
وتناوب عىل خماسـية السـويد أنغلداهل (21 و45) وكارول 
كوسـتا (بالخطأ يف مرمى فريقها 7+45) وأسـالني (54 من 

ركلة جزاء) وبالكستينيوس .(90+1) 
ورفعت السويد رصيدها إىل سبع نقاط للتأهل إىل ربع النهائي 

كمتصدرة بفارق األهداف عن هولندا وصيفة املجموعة.

روما / متابعة الزوراء
موقفه  ليوفنتوس،  السابق  املهاجم  ديباال،  باولو  األرجنتيني  حسم 

الذي حصل عليه من روما.وكتب جيانلوكا دي  الرسمي  العرض  من 
الرسمي: «قدم روما  أوروبا، عىل موقعه  االنتقاالت يف  مارزيو، خبري 
عقًدا لديباال ملدة ٣ سنوات، مع الحصول عىل راتب يبلغ ٦ ماليني يورو 
شاملة املكافآت».وأضاف خبري االنتقاالت يف أوروبا: «رد ديباال بـ(نعم) 

عىل العرض الرسمي لروما خالل الساعات القليلة املاضية».
كما كتب فابريزيو رومانو، خبري انتقاالت الالعبني واملدربني يف أوروبا، 

مدرب  مورينيو،  جوزيه  مكاملة  «كانت  «تويرت»:  عىل  حسابه  عرب 
الذئاب، حيث تحدث معه  إىل  لالنتقال  ديباال  اختيار  يف  روما، حاسمة 
عن  ديباال  الجيالورويس».ورحل  مرشوع  له  ورشح  وان)  (سبيشيال 
صفوف يوفنتوس بنهاية الشهر املايض، بعد نهاية عقده مع الفريق، 

سنوات.وكان   ٧ دامت  رحلة  عقب  االنفصال  يف  الطرفني  ورغبة 
ديباال عىل أعتاب االنتقال إىل إنرت خالل املريكاتو الجاري، لكن 

فشلت املفاوضات بني الطرفني بسبب الراتب السنوي 
والعمولة الخاصة بوكيل النجم األرجنتيني.

برمنغهام / متابعة الزوراء
أمريكا  الشاطئية من  اليد  لكرة  القطري  املنتخب  عاد 

متوجاً بامليدالية الفضية لدورة األلعاب العاملية.
دورة  يف  الفضية  بامليدالية  القطري  املنتخب  وتّوج 

مدينة  يف  املقامة   ١١ الـ  العاملية  األلعاب 
خسارته  بعد  األمريكية  برمنغهام 

املنتخب  أمام  النهائية  املباراة  يف 
الكرواتي ١-٢.

يوجني / متابعة الزوراء
التاريخ  فرايزر-برايس  شييل-آن  الجامايكية  دخلت 
يف  م   ١٠٠ الخامس يف سباق  العاملي  باللقب  بتتويجها 

اليوم الثالث لبطولة العالم يف ألعاب القوى.
وحققت املخرضمة فرايزر-برايس (٣٥ عاماً) إنجازها 
بقطعها املسافة بزمن ١٠٫٦٧ ثوان يف ثالثية جامايكية 
أفضل  بتسجيلها  جاكسون  شرييكا  مواطنتيها  أمام 
وإيالين تومسون- العام (١٠٫٧٣ ث)،  لها هذا  توقيت 

هرياه (١٠,٨١ ث).
الظفر  يف  واحد  بلد  فيها  ينجح  التي  األوىل  املرة  وهي 
بامليداليات الثالث لسباق السيدات وذلك بعد يوم واحد 
عىل تتويج الثالثي فريد كرييل ومارفن براييس وترايفون 
تاريخ  يف  الثالثة  للمرة  الرجال  سباق  بثالثية  بروميل 

الواليات املتحدة.
سباق  عىل  سيطرته  فرض  الجامايكي  الثالثي  وكان 
الصيف  طوكيو  يف  األوملبية  األلعاب  دورة  يف  م   ١٠٠
أمام  تومسون-هرياه  بلقبه  توجت  حيث  املايض 

فرايزر-برايس وجاكسون.
وسبق لفرايزر-برايس أن ظفرت باللقب العاملي أعوام 
رياضية  أول  وبات  و٢٠١٩،  و٢٠١٥  و٢٠١٣   ٢٠٠٩
تحرز لقب سباق واحد ٥ مرات يف بطولة العالم، علما 

أنها توجت باللقب األوملبي مرتني يف ٢٠٠٨ و٢٠١٢.
وعززت فرايزر-برايس غلتها يف بطولة العالم بامليدالية 
الثانية عرشة بينها ١٠ ذهبيات ما جعلها رابع أفضل 
خلف  املونديال  تاريخ  يف  بامليداليات  متوجة  عداءة 
أوساين  ومواطنيها   (١٩) فيليكس  أليسون  األمريكية 

بولت ومريلني أوتي (١٤ لكل منهما).
وقالت فرايزر-برايس: «ال أستطيع حتى أن أتخيل عدد 
املرات التي تعرضت فيها النتكاسات وتعافيت من جديد 

وأنا هنا مرة أخرى».
ر نفيس أنه يف بعض األحيان ال  وأضافت: «ما زلت أذكِّ

هو  هذا  ولكن  القدرة  امتالكك  عدم  بسبب  ذلك  يكون 
وأنا  املناسب  الوقت  هو  اليوم  كان  املناسب.  الوقت 

ممتنة جدا للدعم املستمر».
فيها  أساهم  التي  الثالثة  املرة  هي  «هذه  وتابعت: 

بثالثية جامايكية وأنا متحمسة جدا».
هذه  المتالك  محظوظة  أنني  «أشعر  قائلة:  وأردفت 
الخامسة  سن  يف  بذلك  القيام  يف  واالستمرار  املوهبة 
والثالثني، ولدي طفل، وما زلت مستمرة، وآمل أن ألهم 

النساء ليتمكنن من القيام برحلتهن الخاصة».

وكانت أليسون فيليكس التي أنهت مسريتها بربونزية 
االفتتاحي  اليوم  يف  م   ٤٠٠ مرات   ٤ املختلط  التتابع 
فرايزر- هنؤوا  الذين  الرياضيني  أوائل  من  للبطولة، 
 ! أُمٌّ عاًما!   ٣٥» «تويرت»:  عىل  تغريدة  يف  برايس.قالت 

١٠٫٦٧! لقب عاملي خامس! إنها ليلتك !!!».
وفرض نجوم الواليات املتحدة أنفسهم يف اليوم الثالث 
ثالثية  بينها  سبع  أصل  من  ذهبيات  أربع  بحصدهم 
جديدة يف الكرة الحديدة، وثنائيتان (ذهبية وفضية) يف 
١١٠ م حواجز والقفز بالزانة، وأخرى (ذهبية وبرونزية 

يف رمي املطرقة).
يف  العاملي  القيايس  الرقم  وحامل  األوملبي  البطل  وقاد 
أمريكية  ثالثية  كراوزر  راين  الحديدة  الكرة  مسابقة 
وجوش  كوفاكس  جو  أمام  الذهبية  أحرز  عندما 

أووتوندي.
اللقب  حسم  يف  مرتني،  األوملبي  البطل  كراوزر،  ونجح 
وهو  م،   ٢٢٫٩٤ برميه  الخامسة  محاولته  يف  العاملي 
عارش رقم يف تاريخ املسابقة واألفضل يف تاريخ بطولة 
عامي  يف  العالم  بطل  كوفاكس،  عىل  متقدماً  العالم، 
٢٠١٥ و٢٠١٩ والذي اكتفى برمي ٢٢٫٨٩ م، وأووتوندي 

(٢٢٫٢٩ م).
الحالية بعد  البطولة  الثانية يف  الثالثية األمريكية  وهي 
األوىل يف سباق ١٠٠ م عرب فريد كرييل ومارفن براييس 

وترايفون بروميل.
سن  يف  أكمل  الذي  لكراوزر  األول  العاملي  اللقب  وهو 
املمكنة  األلقاب  بجميع  سجله  والعرشين  التاسعة 
 ٢٠١٦ جانريو  دي  ريو  يف  األوملبي  اللقب  نال  بعدما 
القيايس  الرقم  جانب  إىل  املايض،  الصيف  وطوكيو 

العاملي (٢٣٫٣٧ م).
مسابقة  بذهبية  ناغيوت  كايتي  األمريكية  وتوجت 
القفز بالزانة بقفزها ٤٫٨٥ م يف محاولتها األوىل، وهو 
أفضل رقم هذا املوسم، متفوقة عىل مواطنتها ساندي 
املحاولة  يف  لكن  نفسه  الحاجز  قفزت  التي  موريس 
الثانية، فيما عادت الربونزية إىل األسرتالية نينا كينيدي 

(٤٫٨٠ م).
العاملي إىل األوملبي  اللقب  وأضافت ناغيوت (٣١ عاما) 
أنجليكا  الروسية  أمام  املايض  الصيف  به  ظفرت  الذي 

سيدوروفا والربيطانية هويل برادشاو.
وكانت األمريكية بروك أندرسن أحرزت ذهبية مسابقة 
الكندية كامرين روجرز واألمريكية  أمام  املطرقة  رمي 

األخرى جاني كاسانافويد.

كواالالمبور / متابعة الزوراء
النسخة  بلقب  املتوّجة  قطر،  أبدت 
األخرية عام ٢٠١٩، رغبتها باستضافة 
نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣ التي كان من 
الصني وذلك وفق  تقام يف  أن  املفرتض 

ما أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
موقعه  يف  القاري  االتحاد  وكشف 
وطنية  اتحادات  أربعة  أن  الرسمي 
كأس  باستضافة  رغبتها  عن  أعربت 
آسيا ٢٠٢٣ هي: قطر وكوريا الجنوبية 
بعدما  وذلك  وإندونيسيا،  وأسرتاليا 
اعتذرت الصني عن استضافتها بسبب 

تداعيات فريوس كورونا،
وقال يف بيان: «بعد الدعوة التي وجهها 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يف ٣١ أيار/

مايو ٢٠٢٢ لجميع االتحادات األعضاء 
باستضافة  االهتمام  إبداء  أجل  من 
بطولة املنتخبات الوطنية األهم للرجال 
التالية  األعضاء  استجابت  آسيا)،  (يف 

القدم بحلول  يف االتحاد اآلسيوي لكرة 
املوعد النهائي الذي تم تمديده حتى ١٥ 
اهتمامها  وأبدت   ،٢٠٢٢ تموز/يوليو 

الستضافة  ترشحها  ملفات  بتقديم 
البطولة: االتحاد األسرتايل لكرة القدم، 
االتحاد اإلندونييس لكرة القدم، االتحاد 

القطري  االتحاد  القدم،  لكرة  الكوري 
لكرة القدم».

ملفات  تقديم  لعملية  «وفقاً  وتابع: 
الرتشح  قوانني  توزيع  تّم  الرتشح، 
االتحاد  يف  األعضاء  االتحادات  عىل 
حزيران/  ١٧ يف  القدم  لكرة  اآلسيوي 

يونيو ٢٠٢٢، وتّم تحديد املوعد النهائي 
آب/  ٣١ يف  الرتشح  ملفات  لتقديم 

أغسطس ٢٠٢٢».
وكان من املقرر أن ُتقام البطولة يف ١٠ 
مدن صينية بمشاركة ٢٤ منتخباً خالل 
 ١٦ اىل  حزيران/يونيو   ١٦ من  الفرتة 
يف  اعتذرت  لكنها   ،٢٠٢٣ تموز/يوليو 
منتصف أيار/مايو عن عدم االستضافة 

بسبب تداعيات جائحة كوفيد-١٩.
القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  وفتح 
األعضاء  الوطنية  اتحاداته  أمام  الباب 
الستضافة  الرغبة  إبداء  أجل  من 
سنوات،  أربع  كّل  تقام  التي  البطولة 

أّنه يتعنّي عىل الدول املهتمة  مشريًا إىل 
التقدم برتشيحها بحلول ٣٠ حزيران/

يونيو قبل أن يمدد املهلة حتى منتصف 
الشهر الحايل.

«سيتم  بيانه:  يف  القاري  االتحاد  وأفاد 
إجراء تقييم شامل مللفات الرتشح من 
قبل إدارة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
للمسابقة  املضيف  اختيار وإعالن  قبل 
املكونة من ٢٤ منتخباً من قبل اللجنة 
التنفيذية لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

يف ١٧ ترشين األول/أكتوبر ٢٠٢٢».
التحدي  ينتظرها  التي  لقطر  وسبق 
األكرب نهاية العام الحايل مع احتضانها 
منطقة  يف  العالم  لكأس  نهائيات  أول 
كأس  استضافت  أن  األوسط،  الرشق 
السعودية  (توجت   ١٩٨٨ عامي  آسيا 
الجنوبية)  كوريا  حساب  عىل  باللقب 
حساب  عىل  اليابان  (توجت  و٢٠١١ 

أسرتاليا).

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
نجم  رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل  ُيواصل 
مانشسرت يونايتد، بحثه عن ناٍد جديد،هذا 

الصيف.
أن  إىل  أشارت  التقارير  من  العديد  كانت 
رونالدو طلب الرحيل عن الشياطني الحمر 
باملوسم  أوروبا  أبطال  دوري  يف  للمشاركة 

املقبل.
أن  الربيطانية،  صن»  «ذا  صحيفة  وزعمت 
دييجو  األرجنتيني  إىل  تحدثوا  رونالدو  ممثيل 
بضم  وأقنعوه  مدريد،  أتلتيكو  مدرب  سيميوني، 
النجم الربتغايل هذا الصيف.وجاء ذلك بعدما حصل 
عند  محبطة،  إجابة  عىل  رونالدو  ممثلو 
عرض خدمات نجم مانشسرت يونايتد 
عىل بايرن ميونخ وتشيليس، هذا 

الصيف.كان رونالدو منافًسا سابًقا ألتلتيكو مدريد يف الليجا، 
٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٨، حيث سجل  الريال من  مع  أثناء فرتته 

٣١١ هدًفا يف ٢٩٢ مباراة بالليجا.
مانشسرت  مع  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل  عقد  وينتهي 

يونايتد يف صيف ٢٠٢٣، مع إمكانية التمديد ملوسم آخر.
ويغيب رونالدو عن معسكر إعداد مانشسرت يونايتد للموسم 

الجديد ألسباب عائلية، وفًقا ملا أعلنه الشياطني الحمر.
الشخيص  مجده  عن  يبحث  كريستيانو  أن  كثريون  ويرى 
أشار  من  آخر  النهاية.وكان  من  اقرتاب مسريته  مع  خاصة 
إىل ذلك روبي فاولر، أسطورة ليفربول، يف مقال له بصحيفة 
من  تقرتب  عندما  األحيان  بعض  «يف  قال:  حيث  «مريور»، 
ورونالدو  املكاسب.  أكرب  عىل  الحصول  تريد  فأنت  النهاية، 
أكثر يشء يعرفه عىل  أوروبا  أبطال  الذات، ودوري  لديه حب 
اإلطالق».فهل يخون رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، 

ناديه السابق، باللعب للقطب الثاني بالعاصمة اإلسبانية؟

موسكو / متابعة الزوراء
العرشة  املراكز  عىل  تغيري  أي  يطرأ  لم 
يف  املحرتفني  الالعبني  تصنيف  يف  األوىل 
الرويس دانييل  كرة املرضب حيث استمر 
مدفيديف يف املركز األول متقدماً عىل األملاني 
ألكسندر زفرييف واإلسباني رافايل نادال.
وتقدم األمريكي ماكسيم كرييس ٨ مراكز 
إثر تتويجه بباكورة  املرتبة ٣٣،  وبات يف 
األمريكية،  نيوبورت  دورة  يف  القابه 
وهي أفضل مرتبة له يف مسريته.ويف فئة 
السيدات، تحلق البولندية إيغا شفيونتيك 
االستونية  الصدارة بفارق شاسع عن  يف 
ماريا  اليونانية  وتأتي  كونتافيت  أنيت 
بقيت  فيما  الثالثة،  املرتبة  يف  ساّكاري 

التونسية أنس جابر يف املركز الخامس.
واحداً  تغيرياً  األوىل  العرشة  املراكز  وشهدت 
بيغوال  جيسيكا  األمريكية  بصعود  تمثل 
مرتبة واحدة إىل السابعة عىل حساب مواطنتها 
دانيال كولينز.وتقّدمت الكرواتية برتا مارتيتش 
مركزاً   ٣٠ السويرسية  لوزان  بدورة  الفائزة 
وباتت خامسة وخمسني عاملياً، يف حني دخلت 
األمريكية برناردا بريا نادي الالعبات املئة األوليات 
بعد تتويجها بدورة بودابست واصبحت يف املرتبة 

.٨١
تصنيف الالعبني العرشة األوائل:

١ ـ الرويس دانييل مدفيديف ٧٧٧٥ نقطة.
٢ ـ األملاني ألكسندر زفرييف ٦٨٥٠.

٣ ـ اإلسباني رافايل نادال ٦١٦٥.

٤ ـ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس ٥٠٤٥.
٥ ـ النرويجي كاسرب رود ٤٨٩٠.

٦ ـ اإلسباني كارلوس ألكاراس ٤٨٤٥.
٧ ـ الرصبي نوفاك دجوكوفيتش ٤٧٧٠.

٨ ـ الرويس أندري روبليف ٣٥٤٠.
٩ ـ الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم ٣٤٤٥.

١٠ ـ اإليطايل يانيك سينر ٣١٨٥.
تصنيف الالعبات العرش األوليات:

١ ـ البولندية إيغا شفيونتيك ٨٣٣٦ نقطة.
٢ ـ اإلستونية أنيت كونتافيت ٤٣٢٦.

٣ ـ اليونانية ماريا سّكاري ٤١٩٠.
٤ ـ اإلسبانية باوال بادوسا ٤٠٣٠.

٥ ـ التونسية أُنس جابر ٤٠١٠.
٦ ـ البيالروسية أرينا سابالينكا ٣٢٦٧.

٧ ـ األمريكية جيسيكا بيغوال ٣٠٨٧ (+١).
٨ ـ األمريكية دانيال كولينز ٣٠٢٢ .(-١)

٩ ـ اإلسبانية غاربينيي موغوروسا ٢٨٨٦.
١٠ ـ الربيطانية إيما رادوكانو ٢٧١٧.
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دبي/متابعة الزوراء: 

األخبـار  رئيـس  حمـادة،  ريـاض  يؤمـن 
االقتصاديـة يف قنـاة «الـرشق لألخبـار»، 
بـأن الهـدف األسـايس يف «اقتصـاد الرشق 
مـع بلومربغ» هـو مواكبة خطـط التعايف 
القتصاد املنطقة. وأشار إىل أن تجربة القناة 
قدمـت مفهومـاً مختلفاً يف قطـاع اإلعالم 
باعتبـار أن التلفزيون هو إحـدى املنصات 
التي تسـتخدمها «الرشق لألخبار» لتقديم 
محتواهـا، يف حـني أن القنـاة تتعامـل مع 
فكـرة «املنصات املتعددة» مـن خالل املزج 

بني التلفزيون ومنصات اإلعالم الرقمية.
وقـال حمـادة خـالل لقـاء مـع «الـرشق 
األوسـط» إن اإلعـالم، بوجه عـام، وقطاع 
القنوات اإلخبارية بشكل خاص، مرّا بفرتة 
صعبـة منذ انتشـار جائحـة «كوفيد ١٩»، 
إذ انتـرشت األخبـار املفربكـة واملشـكوك 
بصحتهـا. وأردف: «من هنا جاءت الحاجة 
إىل منصات إخبارية وإعالمية تسـتعيد ثقة 
الجمهـور»، الفتـاً إىل أن «الـرشق لألخبار» 
ُولـدت كمزّود أخبار موثـوق فيه. ومن ثم، 
تطـرق بيشء من التفصيل إىل اسـرتاتيجية 
«اقتصـاد الـرشق» ودور الـذكاء الصناعي 

وخططهم يف إطالق منصات متخصصة.
وفيما ييل نص الحوار:

> مـا اسـرتاتيجية «اقتصـاد الـرشق مـع 
بلومربغ» خالل الفرتة املقبلة؟

الـرشق مـع  «اقتصـاد  إننـا نطمـح يف   -
األخبـار  مـزّود  نكـون  أن  إىل  بلومـربغ» 
االقتصادية األشمل واألكثر تطوراً للناطقني 
باللغـة العربيـة. ونحـن منـذ انطالقتنـا، 
نقـدم رصداً لتأثـري التحـوالت االقتصادية 
وتطورات األسـواق يف العالـم عىل املنطقة، 
ونحاول أن نسلط الضوء دوماً عىل الفرص 
االسـتثمارية يف املنطقة والعالـم. لذا فإننا 
مهتمـون بتوسـيع منصاتنا لتشـتمل عىل 
خدمات متخصصة تركز عىل تغطية أخبار 

كل قطاع بشكل متكامل.
> مـا تقييمك لتجربـة «اقتصاد الرشق مع 
بلومـربغ» يف محتـوى اإلعـالم االقتصادي 

العربي؟
- أعتقد أننا استطعنا خالل فرتة قصرية أن 
نقدم تجربة جديدة ومشـّوقة تنقل األخبار 
وبصـورة  ُمبسـط،  بشـكل  االقتصاديـة 
عاليـة الجـودة، وبأحدث الوسـائل التقنية 
والوسـائط الرقمية األكثر ابتـكاراً. وحقاً، 
ترانا نركز يف «اقتصاد الرشق مع بلومربغ» 
بشـكل كبري عىل فئة الشـباب، ولـذا لدينا 
فريق خاص يقدم محتوى رقمياً مخصصاً 
يناسب كيفية استخدام الشباب للمحتوى، 

خصوصاً األخبار االقتصادية.
> يف رأيك، ما اإلضافة التي قدمتها «اقتصاد 
الرشق مع بلومربغ» للرشيحة املستهدفة؟

- خدمـة «اقتصـاد الـرشق مـع بلومربغ» 
حاولـت أن تسـد فجوة القنـوات اإلخبارية 
االقتصاديـة يف املنطقـة من حيث سـهولة 
إيصـال األخبـار واملعلومـات املوثـوق بها، 
كمـا أنهـا تتمتـع باتفاقيـة حرصيـة مع 
«بلومربغ» السـتخدام املحتوى، ُتمكننا من 
االسـتفادة من البيانات واإلحصائيات التي 
نقدمها باللغة العربية مبارشًة من شـبكة 
عاملية تضم أكثر من ٢٧٠٠ صحفي ومحلل 

مايل واقتصادي حول العالم.
> يف ظل التسـارع يف وسائل نقل املعلومات 
مـن منصـات وتطبيقـات وغريهـا، كيـف 
يمكن للقنوات التلفزيونية إيجاد مسـاحة 

لها ملنافسة تلك الوسائل؟
- أعتقد أنه ال بد للقنـوات التلفزيونية من 
خلـق تجربـة اسـتثنائية للمشـاهد حتى 
يتسـنى لها أن تواكب هـذا الزخم الضخم 
من املنصات الرقمية والصفحات التي تقدم 
معلومات ال حرص لها عىل وسائل التواصل 
االجتماعي. نحن، يف الواقع، ال نرى أنفسنا 
كقناة تلفزيونية بل كخدمة أخبار متعددة 
املنصـات تمزج بـني التلفزيـون ومنصات 
اإلعـالم الرقميـة، وشاشـة التلفزيون هي 
واحـدة مـن املنصـات املتعددة التـي نقدم 
األخبـار مـن خاللها. وبالنسـبة لشاشـة 
«الرشق»، لقد طورنـا طرق عرض لتقديم 
املحتـوى... فمثـًال يف «اقتصـاد الـرشق» 

نقدم برنامج «مـؤرشات الرشق» بطريقة 
مختلفـة، حيـث يقـدم الربنامـج أربعـة 
مذيعني يف آن واحد من استوديوهات الرشق 
يف الريـاض ودبي، إضافًة إىل مذيع مختص 
يف األخبـار السياسـية بالتنـاوب، ومحلـل 
مختص من «الرشق لألخبار». ويصار فيه 
إىل اسـتضافة أهـم املحللـني االقتصاديني 
واملتخصصني من جميـع املجاالت والبنوك 
واملؤسسـات. ثـم إن هـذا الربنامـج يقّدم 
تجربة برصية تفاعلية للمشاهد تلّم بأهم 
األخبار االقتصادية والسياسية يف املنطقة، 
ويمتاز الربنامج أيضاً باسـتخدامه أحدث 
التقنيـات الفنية لعرض األخبار والبيانات، 
مثل خاصيـة عـرض الغرافيـك والبيانات 
املالية من كل دول مجلس التعاون الخليجي 
وأوروبا وآسيا واألمريكتني، عىل شاشة «إل 
إي دي LED» أرضيـة تقـدم أحـدث طرق 

عرض املحتوى للُمشاهد.
> يرى البعض أن الوسائل الجديدة أسهمت 
تحديـاً  وشـّكلت  اإلشـاعات  انتشـار  يف 
للمصداقية... كيف يمكن مواجهة ذلك من 
اإلعالم األصيل سـواء كان صحفاً أو قنوات 

أو إذاعات؟
- لقـد مّر اإلعـالم بوجـه عـام، والقنوات 
اإلخبارية بشـكل خاص، بفرتة صعبة منذ 
نفيش جائحـة «كوفيـد ١٩»... إذ انترشت 
األخبـار املفربكة وعديمـة املوثوقية، ومن 
هنا جـاءت الحاجـة إىل منصـات إخبارية 
وإعالميـة تسـتعيد ثقة الجمهـور. وحقاً، 
ُولـدت «الـرشق لألخبـار» كمـزّود أخبـار 

موثـوق فيـه مـن األسـاس، بطبيعـة أننا 
جزء مـن «املجموعـة السـعودية لألبحاث 
واإلعالم» التي تضـم أهم الجرائد واملجالت 
يف املنطقة، وألننا نستقي جميع املعلومات 
والبيانات االقتصادية من شبكة «بلومربغ 

العاملية».
> أطلقـت «الـرشق» منصـات متخصصة 
الطاقـة  كقطـاع  متعـددة،  قطاعـات  يف 
الرقمية...  واالقتصاد األخـرض والعمـالت 
كيف تقّيـم هذه التجربة؟ ومـا األثر املراد 

تحقيقه من ذلك؟
- يف الحقيقـة، تجربة الحسـابات املتعددة 
تعمل بشـكل جيد للغاية، ألننا نلّبي الطلب 
عىل وجود مثل هذه الحسابات املتخصصة. 
فكل رشيحة أو قطاع قد يكون أكثر اهتماماً 
باألخبـار الخاصـة بـه، لذلك نحـن نمنح 
األشـخاص الخيـار، ونخربهـم باملواضيع 
املهمـة لهم. هذه هي البدايـة فقط. وكما 
ذكرت، أطلقنا منصات كثرية بالفعل، منها 
منصة خاصة بـ«االقتصاد األخرض» تركز 
عـىل األخبـار والتقاريـر والتحليالت حول 
تغرّي املناخ وتأثرياته العامة عىل املجتمعات 
واقتصاداتها حول العالم. ويف هذه الخدمة 
ال نركـز فقـط عـىل املشـكلة، بل نسـلط 
الضـوء عـىل الحلـول الخـرضاء ونمـاذج 
األعمـال الخـرضاء الناجحة. ثـم إن لدينا 
خدمة «الرشق بلومـربغ بزنس ويك» التي 
تقدم للمهتمـني بقطاع األعمال يف املنطقة 
مجموعـة مختارة مـن محتوى النسـخة 
الدوليـة للمجلـة، بعـد إعـادة صياغتهـا 

باللغـة العربية. كذلك طرحنا خدمة معنية 
بالتكنولوجيا الحديثة هي «اقتصاد الرشق 
تكنولوجيـا» التي توفر مجموعة واسـعة 
مـن املعلومـات الحرصيـة عـن اتجاهات 
أطلقنـا  وأخـرياً،  العالـم.  حـول  القطـاع 
منصـة «اقتصـاد الـرشق- رياضـة» التي 
تسـلّط الضوء عىل أبرز األعمـال الرياضية 
يف الرشق األوسط وشـمال أفريقيا والدول 
الكربى عـىل املسـتوى الريـايض، وتغطي 
الجانب االقتصـادي لهذا املجال، ومع رؤى 
حـول كيفيـة إنفـاق األمـوال مـن األندية 
الرياضية وغريها بصورة أكثر شـموالً عن 
رياضـات املتابعـني املفضلـة. واسـتجابًة 
لالهتمام الكبري بالعمالت املشـّفرة وتقنية 
«اقتصـاد  خدمـة  أطلقنـا  «بلوكتشـني» 
الـرشق- كريبتـو»، والرمـوز غـري القابلة 
لالسـتبدال، لتغطي تقلباتها غري املسبوقة 
يف قيمـة أي عملة من قبـل، وكيفية تعامل 
البنـوك املركزية حول العالم معها. وختاماً 
ال يفوتني الذكري بأن لدينا «خدمة اقتصاد 
الـرشق- رأي» التـي تغطي وجهـات نظر 

قّيمة حول جميع مواضيع األعمال.
> واضح أن املنطقة تشهد حراكاً اقتصادياً 
ضخمـاً لدرجـة أن املنطقـة باتـت مؤثرة 
بشـكل مبـارش يف املتغـريات االقتصاديـة 
العامليـة... هل تعتقد أن اإلعالم االقتصادي 
يف املنطقة واكب ذلك، وما الدور الذي تلعبه 
«اقتصـاد الرشق مع بلومـربغ» يف مجاراة 

ذلك التأثري؟
- بالطبـع هدفنـا األسـايس يف «اقتصـاد 
الـرشق مع بلومـربغ» هـو مواكبة خطط 
التعـايف القتصاد املنطقة. وبالنسـبة لنا يف 
«الـرشق»، أعطانا هذا الحـراك االقتصادي 
فرصـة إلظهـار مهمتنـا، التـي هي رشح 
األخبـار العامليـة وتأثريهـا عـىل املواطـن 
العربـي، وتوضيـح أن معظـم التطـورات 
االقتصاديـة لها جوانب كثـرية عىل الحياة 
اليومية. لقد اضطلعنا بذلك عرب اسـتخدام 
جميع منصاتنا وربط النقاط بني التطورات 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية. نحن 
يف «الـرشق» نحـاول أن نوضح ملـاذا يجب 
عىل الناس يف املنطقـة االهتمام بالحرب يف 
أوكرانيا، وإغالق املوانئ يف الصني، وما تأثري 
ارتفاع معدالت التضخم وأسعار الفائدة يف 

الواليات املتحدة وأوروبا عليهم.
> كيـف ترى مـدى تأثري البيانـات والذكاء 
الصناعـي عىل اإلعـالم االقتصادي؟ وكيف 
تعمـل «اقتصاد الرشق مـع بلومربغ» عىل 

االستفادة منهما؟
- يلعـب الذكاء الصناعي جزءاً أساسـياً يف 

كيفيـة تقديمنا لألخبار، ولقد اسـتخدمنا 
التكنولوجيـا التـي تراكـم املعرفـة حـول 
اهتمامـات املسـتخدم وموقعـه الجغرايف، 
وتعيـد تشـكيل مـا تقدمه مواقـع الرشق 
بمـا  الرقميـة  ومنصاتهـا  اإللكرتونيـة 
يتناسـب مع تفضيالتـه وموقعه الجغرايف 
باألخبار املحلية التي تناسـبه. استخدامنا 
التكنولوجيا بهذه الطريقة يأتي استجابة 
للتغيـريات التي تشـهدها طرق اسـتهالك 
املحتوى حـول العالـم. إذ يـزداد االهتمام 
بالقضايـا املحليـة عـىل حسـاب القضايا 
الكربى، ومع ميـزة الذكاء الصناعي نكون 
قد وّفرنا موقعاً محلياً لكل مستخدم. هذه 
هـي البداية فقـط، ونحن ُنجـري تجارب 
طوال الوقت للوصول لالسـتفادة القصوى 
من تقنيات الذكاء الصناعي... وعىل سبيل 
املثـال يمكـن للتكنولوجيا الحديثـة إنتاج 
بيـان صحايف، أو اسـتخراج نرشة إخبارية 
إلكرتونية متكاملـة أوتوماتيكياً، بناًء عىل 
خرب نرشنـاه عـىل منصاتنـا الرقمية عن 

رشكة معينة.
> هـل تعتقـد أن اختـزال دور اإلعـالم يف 
منصـات التواصـل االجتماعي مجـٍد؟ وما 

رؤيتك يف هذا الجانب؟
- ال... ال أعتقـد أن منصـات التواصـل هي 
املصدر اإلعالمي الوحيد خصوصاً لألخبار، 
فال يـزال التلفزيون يشـكل دوراً أساسـياً 
لفئة رجـال األعمـال والقادة السياسـيني 
وصنـاع القـرار يف متابعة األخبـار. ولكن، 
كمـا قلـت سـابقاً، يتحّتـم عـىل القنوات 
التلفزيونية تقديم تجربة ُتنافس ما تقّدمه 
منصات التواصل االجتماعي. وعىل سـبيل 
املثال، إننا نقدم من خالل برنامج «طاقة»، 
الـذي هـو برنامج أسـبوعي يناقـش أهم 
األخبار يف عالـم الطاقة وبدائلهـا يف عاملنا 
الحديـث، تجربة تفاعلية للمشـاهد تعتمد 
تقنيـة تجربـة الواقع املمتـد (XR)، حيث 
تتغري أجواؤه وديكوره ديناميكياً بناًء عىل 
القصة الجـاري رسدها. وإذا كانت القصة 
تدور حول تغـري املُناخ والطاقـة الجديدة، 
يمكـن عـرض األخبـار كأنهـا يف القطـب 
الشـمايل... أو إذا كان األمر يتعلق بالطاقة 
الحرارية، فيمكن غمر االسـتوديو بالكامل 
تحت املاء باعتماد تقنية تتيح دمج العاملنْي 
االفرتايض واملـادي معاً باسـتخدام الواقع 
املعـّزز (AR) والواقـع املختلـط (MR) يف 
العـروض الحية. ومثل هـذه التجارب هي 
املسـتقبل لبقاء القنـوات التلفزيونية عىل 

قيد الحياة.
 (عن/صحيفة الرشق االوسط)

 دبي/متابعة الزوراء:
أعلنـت األمانة العامـة لـ“جائزة اإلعالم 
العربـي“، والتـي ينظمهـا ”نـادي دبي 
للصحافـة“ تحـت رعاية الشـيخ محمد 
بن راشـد آل مكتوم، نائـب رئيس الدولة 
رئيـس مجلـس الوزراء حاكـم دبي، عن 
فتح باب الرتشـح للجائزة ضمن دورتها 
هـذه  الجديد.وتشـمل  بهيكلهـا  األوىل 
الـدورة، بعد عملية التطوير، اسـتحداث 
و“اإلعـالم  املرئـي“  ”اإلعـالم  جائزتـي 
الرقمـي“ إىل جانـب ”جائـزة الصحافة 
العربيـة“، لتصبـح بذلـك أكثـر شـموال 
وأوسـع نطاقا؛ وذلك تأكيـدا عىل مكانة 
دبـي الرائـدة كمركـز رئييس لإلبـداع يف 
املنطقـة، وحرص قيادتها الرشـيدة عىل 
تحفيـز اإلبداع واملبدعـني ضمن مختلف 
القطاعات ويف مقدمتها القطاع اإلعالمي 
عىل الصعيدين املحيل والعربي.وأوضحت 
األمانة العامة لـ“جائزة اإلعالم العربي“ 
أن عمليـة التطويـر جـاءت بتوجيهـات 
الشـيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي 
الجائزة، من أجل تعميم الفائدة وتوسيع 
القطاعـات  تلـك  يف  املنافسـة  نطـاق 
الرئيسـية بما يعود بالنفع عـىل املُتلقي 
من خالل تحفيز االرتقاء بجودة املحتوى 
اإلعالمي يف القطاعات الثالثة: الصحافة 
واإلعـالم املرئـي والرقمي.ودعـت ميثاء 
بوحميـد، مديرة نـادي دبـي للصحافة، 
كافـة املؤسسـات اإلعالميـة العربية إىل 
املشاركة وتحفيز كوادرها عىل االنضمام 

إىل املنصـة الرامية إىل االحتفاء بالتميز يف 
القطاعات الثالثة التي تشـملها الجائزة.

وأوضحت مديرة نادي دبي للصحافة أنه 
تم التواصل مع أغلب املؤسسات اإلعالمية 
العربية لتوضيح التطوير الذي تم إدخاله 
عـىل الجائـزة وأهدافه، حيـث قوبل هذا 
التطويـر باستحسـان وترحيب املجتمع 
اإلعالمـي العربي الذي تربطه بنادي دبي 
للصحافـة روابـط وثيقة ترسـخت عىل 
مدار أكثر مـن ٢٠ عاما.وقالت بوحميد: 
”يسـعدنا أن نعلـن عـن البـدء يف تلقـي 
األعمال املشـاركة يف الجائزة هـذا العام 
اعتبـارا من يـوم االحد، ونرحـب بكافة 
املشـاركات مـع رضورة مراعـاة التزام 
العمـل املقدم للمشـاركة باملعايري املُعلن 
عنهـا والتـي يمكـن االطـالع عليها من 
خالل املوقع اإللكرتونـي للجائزة، والتي 
قمنا كذلك بتوزيعها عىل كافة املؤسسات 
اإلعالميـة عىل امتـداد العالـم العربي؛ يف 

حني تشـكل هذه الدورة انطالقة جديدة 
للجائـزة بفائـدة أعـم وأشـمل، بتحفيز 
مسـتويات جديـدة من اإلبـداع اإلعالمي 
وضمـن الفئـات املتعـددة املتضمنـة يف 
الهيـكل املطـور للجائزة“.ويمكن تقديم 
األعمـال الراغبة يف املشـاركة يف الجائزة، 
املتنوعـة، مـن خـالل  فئاتهـا  وضمـن 
https://dpc.org.ae/ التـايل:  الرابـط 
AMA؛ يف حني يمكـن التواصل مع نادي 
دبـي للصحافـة، ممثـل األمانـة العامة 
لجائزة اإلعـالم العربي، يف حال وجود أي 
استفسـار من خالل الربيـد اإللكرتوني: 
Award@dpc.org.ae .من جهته، أوضح 
جاسـم الشـميس، نائـب مديـر جائـزة 
اإلعالم العربـي، أن املوعد النهائي لتلقي 
املشـاركات هو ٢ اب املقبل، مشريا إىل أن 
التواصل املبكر مع املؤسسـات اإلعالمية 
عـىل امتـداد العالم العربي خـالل الفرتة 
املاضية مهـد لتمكني اإلعالميني الراغبني 

لتتقـدم  االسـتعداد  مـن  املشـاركة  يف 
بأعمالهـم التي يجدونها مطابقة ملعايري 
الجائزة وضمـن فئاتهـا املختلفة.وكان 
مجلس إدارة ”جائزة اإلعالم العربي“ قد 
عقد، األسـبوع املـايض، أول اجتماعاته، 
عـن ُبعـد عـرب تقنيـة االتصـال املرئي، 
برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحافيني 
يف جمهوريـة مـرص العربيـة، وحضور 
منـى غانـم املـري، األمني العـام لجائزة 
اإلعالم العربـي، وأعضاء مجلس اإلدارة.
ناقـش املجلـس، خالل االجتماع سـالف 
الذكـر، الهيـكل املُطـور للجائـزة ضمن 
أوىل دوراتهـا، وأقـر نظامهـا األسـايس 
الذي يضـم ”جائزة الصحافـة العربية“ 
و“جائزة اإلعالم املرئي“ و“جائزة اإلعالم 
الرقمي“.ويشكل قطاع الصحافة محورا 
رئيسـيا لجائزة اإلعـالم العربي، وتندرج 
يف إطـاره خمس فئات هـي: ”الصحافة 
االقتصادية“  و“الصحافـة  السياسـية“ 
و“الصحافة االسـتقصائية“ و“صحافة 
الطفـل“ إضافـة إىل فئـة ”أفضـل كاتب 
عمـود“. كمـا تشـمل ”جائـزة اإلعـالم 
املرئي“ خمس فئات هي: ”أفضل برنامج 
اقتصـادي“، و“أفضـل برنامـج ثقايف“، 
و“أفضـل برنامـج ريـايض“، و“أفضـل 
برنامـج اجتماعـي“ إضافـة إىل ”أفضل 
عمـل وثائقـي“؛ فيما تتضمـن ”جائزة 
اإلعالم الرقمي“ ثالث فئات هي: ”أفضل 
منصـة  و“أفضـل  إخباريـة“،  منصـة 

اقتصادية“، و“أفضل منصة رياضية“.

الرباط /متابعة الزوراء:
شكل موضوع ”الصحافة والثقافة: الوشائج امللهمة“ 
محـور ندوة مغربيـة نظمت ببني مـالل، بمبادرة من 
الفيدراليـة املغربيـة لنـارشي الصحف.وشـكلت هذه 
الندوة الوطنية التي نظمـت عىل هامش التجمع العام 
التأسييس لفرع الفيدرالية املغربية لنارشي الصحف يف 
بني مالل – خنيفرة، فرصة للتأكيد عىل أهمية الثقافة 
يف عالـم اإلعالم، والعودة إىل نشـأة الصحافـة والتأكيد 
الصحفيـني، يف مـوازاة  التكويـن عنـد  عـىل رضورة 
التغيريات التي يمر بها مجال اإلعالم.وتوسعت التغطية 
الثقافيـة يف وسـائل اإلعـالم اإلخبارية سـواء املغربية 
أو العربيـة أو العامليـة لتتجاوز أقسـام الفنون واألدب 
أو الثقافـة، إىل أقسـام األخبـار واألعمـال والتعليقات 
والرأي والسـفر وأسـلوب الحيـاة، ولو بتفـاوت، لكن 
تبقى للصحافـة الثقافية يف األعـوام العرشين األخرية 
مساهمة هامة يف أنتاج املعرفة والتنمية ودعم الفنون 

واإلبـداع ونقل القيـم وتطوير فهمنـا للثقافة ودورها 
يف املجتمـع، وذلك رغـم ما تعانيه مـن مصاعب جّمة.

وينصـب االهتمـام األسـايس للصحافـة الثقافية عىل 
الفنـون والعمل اإلبداعي بكل تفرعاتهما التي أصبحت 
تتسـع لتشـمل كل ما يتعلق باألدب والفنون البرصية 
واملوسـيقى واألفـالم واملـرسح والرقـص والتصويـر 
والهندسـة املعمارية والتصميم وألعاب الكمبيوتر، وال 
يخـرج األمر عىل الرشكات واملؤسسـات والسياسـات 
التـي أضحت تصنـع وتؤثر يف محتوى اإلعـالم الثقايف.
وقـد أدت كل التطـورات التي تعرفها مجـاالت اإلنتاج 
الثقايف وما وراء الخطـاب إىل والدة نماذج محرتفة من 
الصحافـة الثقافية رغم ظروف العمـل وتحديات دور 
وظيفـة الصحفي الثقايف.ودعـا املتداخلون خالل هذه 
النـدوة، التـي نظمت غـداة إحداث تاسـع فرع جهوي 
للفيدرالية عىل مسـتوى جهة بني مالل – خنيفرة، إىل 
إرساء أسس صحافة ثقافية حقيقية عىل مستوى كل 

جهة، كحلقة وصل أساسـية يف عالم اإلعالم، مشيدين 
بالجهـود التـي تبذلهـا الفيدراليـة املغربيـة لنـارشي 
الصحف لتطوير منظور جديد حول مستقبل الصحافة 
املغربية.وأكـدوا أن الصحافـة الثقافية تشـمل مجاال 
واسـعا وغري متجانس من املوضوعـات حيث ال يمكن 
فصلها يف الوقت الحايل عن سـياق الصناعات الثقافية 
والصناعـات اإلبداعيـة، وكذلك عن التقنيـات الجديدة 
التي تتطلب إعادة تعريف وتوسـيع الصحافة الثقافية 
ومهـارات جديدة للصحفيني.والعتبارات مرتبطة بدور 
الجانـب الثقايف يف اإلنتـاج الصحفـي وإعطائه قيمته 
اإلبداعيـة والقيمية، ارتأى عدد من الصحفيني املغاربة 
املهتمـني بالشـأن الثقـايف والعاملـني بمنابـر إعالمية 
مختلفـة، القيـام بخطـة إجرائية بتأسـيس ”الرابطة 
املغربية للصحافة الثقافية“ هدفها الرتافع عن مكانة 
الثقافة يف املمارسة اإلعالمية وتوسيع حيزها يف اإلعالم 

العمومي والخاص.

النجف/نينا:
التابعة  أعلنت شـعبة الصحافة 
لقسـم اإلعـالم يف العتبة العلوية 
املقدسـة إصدار عدد خاص من 
مجلـة (الغديـر) مختصـة بعيد 

الغدير األغر.
االعـالم  قسـم  رئيـس  واشـار 
مرتىض الحمامي يف ترصيح نقله 
املحتوى الرقمي يف العتبة العلوية 
افتتاحيـة  اإلصـدار  «تضمـن 
العـدد الجديد بقلـم األمني العام 
للعتبـة العلوية املقدسـة عيىس 
الخرسان ومقالة علمية تختص 
بواقعة بيعة الغدير بقلم السـيد 
محمـد باقـر السيسـتاني نجل 
املرجع الديني األعىل السـيد عيل 
واقعـة   ) بعنـوان  السيسـتاني 

الغدير)».
احتـوت  األبـواب  ان  وأضـاف» 

ايضـا مواضيـع أخـرى خاصة 
بعيد الغدير األغر، ومنها الشـعر 
الفصيـح الخاص ببيعة الغدير ، 
واقـوال علماء الغـرب، ومقارنة 
وحديـث  الغديـر  حديـث  بـني 

الثقلـني والوصية املزمعة، وأمري 
املؤمنني (عليه السـالم) لسـان 
القرآن الكريم، وبذلك جاء العدد 
مشـتمًال عىل نحو (٥٠) صفحة 

مطبوعة بطباعة ملونة.

لندن/بي.بي.يس:
تـويف املذيـع السـابق يف بـي بي 
يس، رشاد رمضان، الذي التحق 
بالعمل فيها عام ١٩٦٨ واشتهر 
بقراءة األخبار بصوته الجهوري 
الرخيـم وبتقديمه برنامج ندوة 

املستمعني الشهري.
ولد رشاد رمضان بمدينة طنطا 
يف مرص يف العـام ١٩٤٨ وحصل 
عىل دبلوم يف اإلخراج السينمائي 
مـن أكاديمية الفنـون بجينيف 
إىل  ينضـم  أن  قبـل  بسـويرسا 
البي بي يس مسـتفيداً من دورة 
تدريبية يف اإلخراج اإلذاعي باملقر 

الرئيس لإلذاعة العاملية.
عمل رمضان يف البداية بالتمثيل 
يف األعمال الدرامية التي اشتهرت 
بها بي بي يس يف تلك الفرتة والتي 

شـارك فيها كبار الفنانني أمثال 
يوسف وهبي وأمينة رزق وفاتن 
حمامة وسـميحة أيوب وفاخر 
فاخر ومحمود مـريس وغريهم 
من كبار الفنانني. وشارك يف أول 
عمـل إذاعي يقوم به مع سـيدة 

الشاشة العربية فاتن حمامة يف 
تمثيلية «ساحرة» كان قد ألفها 
املرسحي املرصي توفيق الحكيم 
وشـارك يف األداء كذلـك كل مـن 
أنور شـتا ومنري شـما وفاروق 

الدمرداش وسناء السعيد.
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الزوراء حاورت الفنان طارق شـعبان 
يف مدينته فأجاب مشكورا عىل اسئلتنا 

قائال :-
-اسـمي الكامـل هـو طارق شـعبان 
رمضان الصقـر التولد البرصه ١٩٤٤، 
خريـج دار املعلمـني االبتدائيـة للعـام 
الدرايس ١٩٦٣/١٩٦٤، الحالة الزوجية 

ارمل، االبناء اربعة اوالد وثالث بنات.
* اهال وسـهال بـك.. حدثنا عن بدايات 

مسريتك ؟
-تعينـت معلما للرياضـة بنفس العام 
يف مدرسـة الخليل بـن احمد يف منطقة 
املرشاق/البـرصة ثم نقلت اىل مدرسـة 
الريمـوك يف ناحيـة كرمـة عـيل وهي 
مدرسـة رائعة شـبه نموذجية قدمت 
يف هاالعديـد مـن االنشـطة الرياضية 
والكشفية واملوسيقية.. نقلت بعدها اىل 
مدرسة بغداد يف محلة االصمعي املحلة 
والشـخصيات  النشـاطات  الواسـعة 
والرموز ونسـبت اىل مديرية النشـاط 
املـدريس لعدة سـنوات وكنت عضوا يف 
الفرقة املوسـيقية وملحنا وشاركت يف 
الكثري مما كان يقدمه النشاط املدريس 
لغايـة ١٩٧٨، نقلـت عىل مـالك وزارة 
للسـينما  العامـة  الثقافة/املؤسسـة 
واملـرسح ثم سـميت دائـرة السـينما 
واملـرسح ويف البـرصة سـميت دائرتنا 

قسم املسارح والفنون الشعبية.
* طيـب وما الظـروف واملناخات التي 

مرت بها مسريتك ؟  
-نشـأت يف عائلـة بسـيطة يف منطقة 
البرصة القديمة وازقتها الرتاثية وبداية 
الخمسـينات سـكنا يف محلة الصفات 
وقربنـا سـاحة الدواليب التـي تقام يف 
كل عـام بعيـدي رمضـان واالضحـى 
وكانت تقام يف هذه السـاحة االنشطة 
الفولكلورية من اغاٍن ورقصات وغريها 
من االلعـاب، الوالـد والوالده رحمهما 
الله لعبا دورا مهما يف نشـأتنا ومتابعة 
مسـتلزمات  كل  وتوفـري  دراسـتنا 
نجاحنـا رغـم بسـاطة املعيشـة كون 
الوالد عريف يف سلك الرشطة، وبدوري 
كان اهتمامي بالدراسة واضحا وجديا 
انهيت الدراسـة االبتدائية واملتوسـطة 
بسهولة وقبلت يف دار املعلمني بالدفعة 
االوىل للقبول وتخرجـت ناجحا الثالث 
عىل دفعتي فتشـجيع االهل كان مهما 

يف استمراري ورسم طريقي.
* كيف بدأت رحلة التلحني معك ؟

-بدأت ويف منتصف الخمسـينات كنت 
مسـتمعا للموسـيقى وعندما تشكلت 
اول الفرق املوسـيقية بقيـادة املطرب 
الراحل عبد الجبار البرصي وكان خايل 
متكي محـي رحمه اللـه عازفا يف هذا 
التكوين يعزف آلة الكمان لكني أشرتك 
بأي فعالية موسيقية، وعند دخويل دار 
املعلمني اواخر ١٩٦١ اختارني االستاذ 
املوسـيقي الراحـل وامللحـن املعـروف 
ياسـني الـراوي يف فرقـة انشـاد الدار 
عرفت أن صوتي مقبول فنيا وحفظت 
االناشيد املطلوبة وصعدت عىل خشبة 
املـرسح عـام ١٩٦٢ يف الشـهر الثاني 

لحفل الدار.
* هل كانت لك هوايات معينة ؟

- كانـت يل هوايات أخـرى فأنا امارس 
الرياضـه بلعبـة القـدم عىل مسـتوى 
متقـدم ولعبت مع منتخـب االصمعي 
الـذي ضم الالعبـني عبد الـرزاق احمد 
وهـادي احمـد واخـي العـب منتخب 
البرصة قاسم شـعبان واخرين وألعب 
كرة الطائرهةوالعاب الساحة وامليدان 
يف الركـض والعـاب اخـرى ويل هواية 
اخرى يف الرسـم فـن الزخرفة بااللوان 
املائيـه اصمـم الرسـم وألونـه اضافة 
لحبـي للسـياحه والسـفر التي جاءت 

الحقا.
* متى بدأت التلحني ؟

- عندما اشرتكت يف االنشاد بدأ اهتمامي 

باملوسـيقى لكنه محدود يقترص عىل 
السـماع وما يقام يف الدار من انشطة 
ولكن اندفاعي لتعلم آلة العود جعلني 
اشرتي هذه االلة املوسـيقية املحببة 
وتعلمهـا عىل يدي خايل عازف الكمان 
يف العطلة املدرسية لعام ١٩٦٣ يف بداية 
عام ١٩٦٤شـاركت بالحفـل املدريس 
بأغنيـة املطـرب ماهر العطـار اغنية 
ذاب قلبي وهو اول نشاط واقعي يل يف 

هواية املوسيقى.
* وكيف تم دخولك فرقة االنشاد ؟

-اول من اختارني هو االسـتاذ ياسني 
الـراوي لفرقـة االنشـاد واهـم مـن 
سـاعدني هـو خـايل املرحـوم متكي 
محي الذي علمنـي مبادئ العزف عىل 
آلة العود وبنفس الوقت كنت اسـتمع 
اىل االسـاتذه االخريـن واهتماماتهم 
يوسـف  هاشـم  كاالسـتاذ  الفنيـة 
واالسـتاذ امللحن مجيد العيل وأساتذة 

آخرين كثر.
* ومن شجعك ؟

- سمعني وشجعني الكثري من االساتذة 
والفنانـني واالصدقـاء واولهم مدرس 
كان  الـذي  املعلمـني  دار  يف  الرياضـة 
يطلب مني العـزف قبل الدرس اذا كان 
العود معي وبعدها قبويل يف فرقة نقابة 
املعلمني املوسيقية التي تضم نخبة من 
االساتذة الفنانني وعىل رأسهم االستاذ 
محمد صبيح وكذلك وجودي فرتة غري 
قصرية مع االسـتاذ الراحل مجيد العيل 
الـذي لعب دورا مهمـا يف تقدمي حيث 
ارشكني منشدا يف اوپريت نريان السلف 
الحانه وقدمنـي مرتني لربنامج الهواة 
الذي يرشف عليه االستاذ املخرج صالح 
كرم وعـزف يل ثالثة اعمال من الحاني 
باالعوام الالحقة ومنه صعدت لالذاعة 
يف بغـداد بدعـم من االسـتاذ احسـان 
تلفزيـون  مديـر  السـامرائي  وفيـق 

البرصة آنذاك.
يتقـن  ان  يجـب  ملحـن  كل  وهـل   *

املوسيقى اوال ؟
- نعم كان التثقيف املوسيقي مهما جدا 
للتقدم فأنا كنت مستمعا جيدا لعموم 
باملوسـيقيني  واالحتـكاك  املوسـيقى 
عرفت انواع املقامات وااللوان الغنائية 
املحليـة والعربية وتطوير عزيف عىل الة 
العـود ورشاء آلـة عود متطـورة ومن 
صناعـات متقدمة من صانـع االعوام 
املعـروف منصـور املنصـور يف قضـاء 
الزبـري واهـم مرحلة لجانـب التثقيف 
املوسـيقي دخـويل  الدورة املوسـيقية 
التـي اقامتهـا وزارة الرتبيـة مديريـة 
التدريب املهني يف معهد الفنون الجميلة 
/بغداد للفـرتة من ١٩٧٥/٦/١٤ وملدة 
شـهرين حصلت فيها عـىل نجاح جيد 
جـدا وتعلمت قراءة النوتة املوسـيقية 
والتدوين املوسـيقى  ومعلومات اخرى 
كثرية عىل يد أشـهر اساتذة املوسيقى 
آنـذاك ومنهـم جميـل سـليم، روحـي 
الخماس، ارام بوبخيان، فؤاد املشاطه، 

وغريهم.
* متى بدأت اوىل محاوالت التلحني ؟

- بدأت بمحـاوالت التلحني عام ١٩٦٩ 
لم تكن مقطوعات موسيقية بل ألحانا 
ولكن لم اقدم شيئا واول عمل كان من 
الحاني قدمتـه لربنامج الهـواة حوايل 
العـام ١٩٧١ اغنية من كلماتي بعنوان 
يـا گمـر وبعدهـا انطلقـت اىل االبعد، 

وطبعا كانت   آلتي هي الة العود .
* ماذا تشعر عندما تعزف ؟

-  للموسـيقي اهمية يف حياة الشعوب 
وجزء مـن ثقافاتها وتعرب املوسـيقى 
عن دواخـل النفس البرشيـة من فرح 
ورسور وحزن وقوة وهي عالج للنفس 
البرشيـة تريـح االنسـان وتعـرب عـن 
مشاعره يف الحب وغريها.. لقد اخرتت 
املوسـيقى فهـي قريبـة عـىل نفـيس 
ومعـربة عن ذاتي انعكس يف العديد من 
الحانـي فكان الرسـم هواية عملت به 
فرتة غري قصـرية لكنها عملها محدود 
بالنسـبة يل ولم تكن هي هديف االسمى 
الـذي اروم الوصول اليـه . أما هوايتي 
بالرياضة فكانت كبرية فالعقل السليم 

يف الجسـم السـليم لكـن الريـايض له 
عمر محدود فال اسـتمرار بها وممكن 
التعـرض للكـرس والتعـب اضافـة اىل 
تحول اللعب بكـرة القدم اىل جملة من 
املشـاكل ليس بصددها، لذا تعمق لدي 
توجهي للفن بما فيه من هدوء للنفس 
والتعبري عنها وتوفر املوهبة  للممارسة 
العـزف والغناء والتلحـني وحتى كتابة 
النص الغنائي، لذا اصبحت املوسـيقى 

هديف االساس الذي تفرغت له.
* وهل مارست عمال معينا كموسيقي 

ومنشد ؟
- نعم منذ البداية كنت معلما للرياضة 
العـود  آللـة  عازفـا  كونـي  والنشـيد 
واعطوني درس النشـيد ألغلب مراحل 
االبتدائيـة وكنت اعيد تلحني االناشـيد 
املكتوبة التي ال اعرف لحنها واحفظها 
للطالب اضافة لالناشيد التي تعمم من 
النشاط املدريس ترسـل لنا مسجلة او 

نجتمع لحفظها من ملحنيها .
* هل تتذكر اول لحن سـجلته ؟

للتلفزيـون يف  لحـن  اول  -  سـجلت   
مديريـة االذاعـة والتلفزيـون يف بغداد 

بأغنية وطنية بسيطة صار لدي توجه 
ان اكمـل مشـواري الفنـي واخـوض 
تلحـني االغنيـة العاطفيـة وبعد جهد 
ومحـاوالت فشـل محـدودة نجحت يف 
اكمال رسـالتي يف التوجه واالنتماء اىل 

هذا العالم الكبري.
* حدثنـا عـن بداياتك مـع العود هذه 
االلـة التي تعد اول آلة موسـيقية لدى 

اكثر الفنانني ؟
- تعلمـت العزف عىل آلة العود بشـكل 
سـماعي لكنـي تعلمـت تفاصيل االلة 
والسـلم املوسـيقي وعدد من املقامات 
وآلة العود مهمة جدا كآلة تشـرتك مع 
االالت املوسـيقية االخرى وهي تسمح 
للشخص بالغناء بسـهولة معها وهي 
الـة التلحني الرئيسـية  ألغلب امللحنني 
وهـي آلة صولـوا فقد ابـدع العازفون 
املوهوبـون باسـتخدامها يف االرتجـال 
املوسـيقي  ودراسـتي اغلبها خارجية 
من خـالل االحتـكاك واملتابعهة ودقة 
املوسـيقي  لعلـم  واالدراك  الرتكيـز 
ودخويل الـدورة املوسـيقية املكثفه يف 
معهـد الفنـون الجميلـة فتـح امامي 
بـاب التطـور يف كتابة وقـراءة النوتة 

املوسيقية.
* ميولك االكثر للتلحني ام للموسـيقى 

؟
- بـدأت ميـويل للتلحـني عندمـا عينت 
معلمـا للنشـيد كونـي احتـاج مـادة 
 ١٩٦٩ وعـام  للطلبـة  لتحفيظهـا 
بدأت ميـويل ومحاوالت لتلحـني اغنية 
عاطفية فكتبـت كلمات مني ولحنتها 
وشـعرت بأن  هذا اللحـن مقبول لدي 
وثم الحقا بعـض اصدقائي واول لحن 
وضعتـه وسـجل يل يف برنامـج الهواة 
تقريبـا عـام ١٩٧١ اغنيـة بعنـوان ( 
انـت  الگمـر)  نفذتها يل فرقـة املوانئ 
بقيادة االستاذ مجيد العيل من كلماتي 
والحاني وإدائي. أما اول لحن عاطفي 
سـجل لالذاعة فهي أغنيـة (گمرهن)  
للمطرب رياض احمد وكلمات الشاعر 
طاهر سلمان اذيعت يف ١٥/٣/١٩٧٤، 
وبالتأكيـد هنالـك ترابط بـني التلحني 
صياغـة  هـو  فاللحـن  واملوسـيقى 
ملوسـيقى تعتمـد املوهبـة يف تصميـم 

نقالتهـا  واجـادة  وترابطهـا  الجمـل 
والتعبـري بروحية طربيـة تضيف لفن 
التلحـني وال اللحن مكـرر وطارئ عىل 
ما موجود من اغاٍن تبث للجمهور ولذا 
فبعد لحني العاطفي االول اجيز يل نص 
من كلماتي ولحنته وكذلك اجيز اللحن 
فسـجله املطـرب رشـاد احمـد اغنية 
بعنـوان رفرف يـا طري مما شـجعني 
عىل االسـتمرار يف هذا املجال وسـجلت 
عام ١٩٧٥ لحنني خالل شهر للمطرب 
فتاح حمدان بعنوان شـوگي واملطرب 
عبـد الرحمـن عـيل اغنيـة يـا حنانك 
واسـتمريت بتقديم االلحـان اعتمدت 

كملحن يف االذاعه
قـدرة  لـك  ترصنـت  وكيـف  متـى   *

التلحني؟
يف  القابليـة  نفـيس  يف  ملـا وجـدت    -
االختيار واملوهبة للتلحني وتعاون عدد 
من الشعراء معي وعىل رأسهم الشاعر 
طاهـر سـلمان وبقية شـعراء االغنية 
املعروفني منهم بشـري العبودي ومكي 
الربيعي ويوسف هاشم الجنابي  وسعد 
السـماوي واخريـن وكذلـك  صبحـي 

عالقتي بعدد من املطربني رياض احمد 
وسـامي كمـال وغاده سـالم  وهادي 
سـعدون وقاسـم اسـماعيل وسـتار 
جبـار ويـاس خـرض وصباح السـهل 
سـجلوا يل الحاني لالذاعة والتلفزيون، 
وكان للثقة بمقدرتـي التلحينية جيدة 
فالتقـي عددا مـن امللحنـني املعروفني 
ولكـن لم تسـمح ظروف معينـة ألداء 
الحاني، ويف الجانـب االخر من الحاني 
فقـد اعتمـدت ملحنا وعازفـا يف فرقة 
البرصه للفنون الشعبية وقدمت العديد 
مـن موسـيقى الرقصـات واللوحـات 
الفنية منهـا لوحات السـيف والهياله 
والنخوه والبحارة والسـقه والخبازات 
واالصبعتني والغجريه ولوحة الخشابه 

وغريها.
* حدثنا عن عالقتك بتلفزيون بغداد ؟

-اول خطواتي للظهور كملحن ومؤدي 
عـام ١٩٧٣ يف تلفزيـون بغـداد وعنـد 
تسـجييل اول لحـن للمطـرب ريـاض 
احمد بدأ يذاع اسـمي مع اسم املطرب 
والشاعر من خالل اذاعة بغداد وبعدها 
االغاني املصـورة لريـاض احمد وعبد 
الرحمـن عـيل وصبـاح السـهل ورعد 
ميسـان اضافة لبقيـة املطربني امثال 
املطرب ياس خرض وغاده سالم وستار 
جبار وظهـوري يف عدد مـن املقابالت 

االذاعية والتلفزيونية املحدود .
يف  موسـيقية  فرقـا  كونـت  هـل   *

البرصة؟
- كونت اول فرقة شـعبية محلية عام 
الشـعبية  بالحفـالت  نسـاهم   ١٩٦٦
واالعـراس، وبنفس السـنة انتميت اىل 
فرقة نقابة املعلمني كعازف اللة الكمان 
ومغنيـا فيهـا، وقـد عملت مـع فرقة 
نقابـة املوانـئ بقيادة امللحن االسـتاذ 
مجيـد العـيل كمنشـد فيهـا، وانتدبت 
وتفرغت ملديرية النشـاط املدريس عدة 
سـنوات كعازف يف فرقتها املوسـيقية 
وملحنـا ومرشفا فنيا لقطاعات مهمة 
يف البـرصة، وعضـو مؤسـس يف فرقة 
كعـازف  الشـعبيه  للفنـون  البـرصه 
وملحـن، وكانـت الخطـوات الالحقـو 
املسـارح  لقسـم  الرسـمي  التفـرغ 
والفنون الشعبيه واالنتقال من التعليم 

اىل وزارة الثقافه واالعالم .
* هل شاركت بمهرجانات معينة ؟

-شـاركت يف العديـد مـن املهرجانـات 
الفنيـه يف بغـداد وعىل خشـبة املرسح 
الوطنـي بأعمال كثـرية وعروض فنية 
واوپريتـات وعروض يف ملعب الشـعب 
وعـدد  واالحتفـاالت  وسـاحة  الـدويل 
مـن املحافظات ، عام ١٩٩٤ شـاركت 
بمهرجـان بابـل الدويل كقائـد للفرقة 
املوسـيقيه التـي قدمنا فيهـا اوپريت 
عـرس حمـدان، وعىل مـرسح العرش 
جلسـة غنائية قدمت فيهـا مجموعه 
من الحاني، ولعدة سـنوات اشـارك يف 
هذا املهرجان ويل مشاركة يف مهرجان 
اصيلـة الـدويل يف املغرب  عـام ١٩٨٤، 
ومهرجان جرس الدويل ١٩٩٩مهرجان 
ومشـاركاتي  االردن،  يف  الفحيـص 
كعازف وملحن يف سـفرات لبعض دول 
العالم مثل بولندا /االتحاد السـوفيتي 
/كوريـا الشـمالية ودول عربيـة مثل 

املغـرب .
* هل منحت شهادات معينة ؟

-عام ١٩٧٩ منحت شـهادة من اللجنة 

العراقية للموسـيقى نـرشت يف مجلة 
القيثارة ضمن زمـالء اخرين، ومنحت 
التقديريـة  الشـهادات  مـن  العديـد 
والـدروع وتكريـم الدولـة بمبلغ مايل 
كبري وتكريم مؤسسة عيون يف املرسح 
الوطني ومؤسسة آنو للفنون االدائية.

* حدثنا عن عالقتك يف االذاعة ؟
لالذاعـة  دخـويل  بكيفيـة  -تحدثـت 
والتلفزيـون واولهـا بـدأ يف تلفزيـون 
البرصه بمجموعة اعمـال فنية ولقاء 
فني ثقـايف وبعدها تعاملت مع االذاعة 
والتلفزيـون يف بغـداد منتصـف عـام 
٧٣ حيـث تـم اعتمادي كملحـن ثبتت 
اسـماؤنا يف االذاعـة، وكانـت لالذاعـة 
والدخول يف هـذه الفنون هيبة ورهبة 
لحني ما تنجـز االعمال والحصول عىل 
النـص الغنائـي املجـاز واالتفـاق مع 
مطرب معني وشـعار معني، فالعملية 
كانـت صعبه إلنتـاج وتسـجيل لحن، 
مخاض عسـري للوصول اىل لحن ناجح 
ومقبول لكن التعاون والتبني أثمر عن 
اعمال ناجحة ومقبولة اخذت طريقها 
للجمهـور وطلبـات املسـتمعني فغنى 
يل سـامي كمال اغنيـة تالكينه كلمات 
عدنـان يوسـف وصباح السـهل اغنية 
حبينـا وغـاده سـالم املرايـه وهادي 
سـعدون متوالف وسـتار جبـار هوى 
عيونك وقاسم اسماعيل ورعد ميسان 
وعبـاس مجيد، فكانـت مرحلة حافلة 

باالعمـال الفنيـةز

* هل توليت مناصب معينة ؟
بالفنـون  املوسـيقى  قسـم  -رئيـس 
الشـعبية ومدرب للفرقـة، رئيس فرع 
نقابـة الفنانني البرصة عام ١٩٩٢ ملدة 
سـت سـنوات ، مدير لقسـم املسارح 
والفنون الشعبية عام ١٩٩٨، مسؤول 
فرع رابطـة املبدعني العراقيني للفنون 
الجميلـه البـرصه منذو عـام ٢٠١٦، 
عضو ومسـؤول لجنة انتخابات نقابة 

الفنانني ولدورتني.
* هـل لك ذكريات تحـب ذكرها يف هذا 

الحوار ؟
-مـن اجمل مراحل حياتـي هو دخويل 
عالم التدريس، فبعـد ان تعينت معلما 
ملادة الرياضة والنشـيد ودروس اخرى 
كان  الرابـع  الصـف  عـىل  واالرشاف 
يجب التعامل مـع الطلبة تعامال رائعا 
فأن تكتشـف تلـك املواهـب والقدرات 
العلميـة والرياضيـة فالطالـب لديـه 
االسـتعداد لتقبل املعلومـات والتوجيه 
حيث يسـتطيع املعلم من تطويع هذه 
العجينـة اىل الطريق الصحيـح عندما 
يكـون متمكنـا مـن مادته واسـلوب 
ايصـال املعلومـات للطلبة وسيشـعر 
بحبهـم واعتزازهـم فهو قـادة وبناة 
املستقبل، ومن حسـن الحظ عملت يف 
مجاالت مختلفة مع الطلبة يف املدارس 
والنشـاط املدريس والكل أحـب العمل 
والتعاون والتقبل وعند تكليفي بإلقاء 
محـارضات يف معهد الفنـون الجميلة 
وجدت العمل رائعا ومهما فيه واوصلت 
فهـم  يف  مهمـة  مراحـل  اىل  الطلبـة 
املوسـيقية والنظريات  العلميـة  املادة 
املوسـيقية  والعـزف الصحيح وتخرج 
مـن يـدي عـدد جيـد مـن االسـاتذة 
والعازفني، واثناء تدرييس بكلية الفنون 
الجميلـة وجـدت مجاال رحبـا للتعليم 
بوجـود كادر تدريـيس متعـاون، وانـا 
اآلن متقاعد ما زلت محارضا يف قسـم 
املوسـيقى كليـة الفنـون الجميلة من 
عدة سنوات، وادرس آلة العود يف مركز 
اوتـار لتعليم املوسـيقى منذ سـنوات 
وعضـو هيئـة عامة احرض نشـاطات 
النقابـة وقـرص الثقافـة واعمـل عىل 
تطويـر الفرقة املوسـيقية ونعمل عىل 

اعادة نشاط رابطة املبدعني.
-شـكرا لـك، متمنـني لـك االسـتمرار 

والتوفيق .

الزوراء هذا االسبوع تحط الرحال يف مدينة النخيل والطيبة وتحاور 
احد اقطاب الفن فيها فمن عبق الجنوب ورهافة اهله ومن رطبها 
امللحن واملوسيقي طارق  املتواصل واملبدع  الفنان  انه  العربي..  وشطها 

شعبان رمضان الصقر وسرية حياته التي فاقت الخمسني عاما. 
واالبداعات  املواهب  من  بالعديد  تزخر  بأنها  (البرصة)  الفيحاء  عرفت 
ويشكل الفن واملوسيقى تحديدا عنرصا مهما يف هذه املدينة الجنوبية 
املعجونة بطيبة اهلها ومبدعيها، والفنان طارق شعبان واحٌد من رموز 
التي  آلته  أنغام  البهجة عىل قلوب كل من سمع  الفنية، يدخل  البرصة 
انسجمت مع اوتاره لتعزف اجمل االلحان، كما انه يتمتع بصوت جنوبي 
وكعازف  كملحن  إبداعية  روائع  له  مهم  فنان  شعبان  طارق  جميل.. 
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ال بـّد للحّب مـن أن يكون موجـوداً يف أّي 
عالقة عاطفية بني شـخصني، ولكن ثّمة 
بعض األمور األساسية األخرى التي يجدر 

أيضاً أن تكون موجودة.
حـني تكون املرأة باحثة عن حّب يبقى اىل 
األبد ويواجـه كّل املصائب املمكنة، عليها 
أن تبحث عن بعض األمـور املهّمة يف هذا 
املجـال. عىل الحّب أن يكـون مرتافقاً مع 
عدد من املشـاعر األخـرى فتحظى املرأة 
بذلك بالوصفـة الصّحية لعالقة سـعيدة 

مع الزوج.
إليك هذه املشـاعر التي عليك أن تأخذيها 

باالعتبار من اآلن فصاعداً.
1. الثقة:

بالنسـبة للمـرأة فـإّن الثقـة واحـد من 
أهـّم األمـور التي تحتـاج إليهـا العالقة 
العاطفية. من دون الثقة، ستميض املرأة 
كّل وقتهـا خائفة مما يقولـه الحبيب أو 
يفعلـه. إذا كانت الشـخص الـذي يكذب، 
ذلـك  يفعـل  حبيبهـا  كان  إن  تتسـاءل 
أيضاً. إّن الثقة تجعـل الطرفني مرتاحني 
يتشاركان آمالهما وأحالمهما، تعطيهما 
الحرّيـة يف الحـّب، ومـن دونهـا ال مجال 

لتكافل العالقة العاطفية.
2. الشغف:

مـا مـن عالقـة عاطفيـة حيـث يبقـى 
الطرفان سـعيدين %100 وطيلة الوقت. 
سـيحظى كّل منهمـا بأيـام سـيئة، قـد 
يقـوالن أشـياء يندمان عليهـا بعد فرتة. 
حني تكون األيام سيئة واألشياء الحاصلة 
غريبة، عىل املـرأة أن تفهم رشيك حياتها 
وأن تساعده. إّن ذلك هو ما يجعل العالقة 

تنجح مع الوقت. إّن الشـغف يجعل املرأة 
تـربز ما تحـّب للحبيب وهـو يفعل األمر 

نفسه أيضاً.
3. التنـازل:

حني تجتمع حياتان معاً، ال يمكن للمرأة 
أن تتوّقع عيش الحياة نفسها التي كانت 
تعيشـها قبل االرتباط. لكّل من الطرفني 
عدد مـن الهوايـات واألمـور الغريبة عن 
اآلخر. عىل الطرفـني أن يتنـازال يف بعض 
األحيان ليعيشـا بسـالم. إذا كانـت املرأة 
غري مستعّدة للتنـازل، فستسوء العالقة. 

إّن التنـازل رضوري يف بعض األحيان.

4. التواصل:
يفشل عدد كبري من الثنائيات ألّن طرفيها 
ال يتواصالن: يتكلّمان عن األمور الصغرية 
كنهارهما أو ماذا حّرضت املرأة للعشـاء. 
ال يدخالن يف التفاصيل التي قد تكون غري 
مريحة أو قد تقود اىل خالف. إّن التواصل 
أسـاّيس يف العالقة. خّصيص بعض الوقت 
لتتكلّمـي عن ما يزعجك. حّتى لو سـّبب 
ذلـك خالفاً مـع الحبيب يمكـن للمرأة أن 
تحـاول مع الحبيـب أن تحلّـه. عليها أن 

تتكلّم.
5. نسيان كلمة ”أنانية“:

عىل املرأة أن تنىس تلك العالقات التي يأخذ 
فيها الرشيك وال يقّدم. ال يمكن لألنانية أن 
تكون موجودة يف هذه الحاالت. عىل املرأة 
أّال تفعل شـيئاً من أجـل الحبيب متوّقعة 
أن يـرّد لها ذلك. إّن العالقـات التي تنجح 
هـي تلك التي ال مكان لألنانية فيها. فيها 
يقـّدم الطرفـان كّل يشء أحدهمـا لآلخر 
ليكونـا مرسورين، وهذا ما يخلق التوازن 

يف العالقة الزوجية الناجحة.
6. قبول اآلخر:

ال أحـد كامـل. إّن كال الطرفني يف العالقة 
قد يرتكبان الهفوات. قد يمّالن وهذا جزء 

من كونهما يحّبان بعضهما. عىل املرأة أن 
تقبل هذا الواقع فذلـك يجعل املرأة تنظر 
اىل املايض وترّكز عىل األهّم وإّال فال يمكن 

للعالقة أن تنجح.
7. الوفاء:

يجب أن يكون هذا األمر بديهياً. إذا كانت 
املـرأة غـري وفّيـة يف العالقة، فـال عالقة 
لديهـا. إّن الوفـاء يعنـي أن تدعـم املرأة 
الحبيـب وأن تبقى اىل جانبـه. يعني ذلك 
أيضاً عدم حصول الخيانـة. عىل املرأة أّال 
تكون خائفة من التكلّم مع الحبيب. حني 
يكـون الطرفان وفّيني، سـيعرفان أّنهما 

يملكان الدعم الذي يريدانه مهما حصل.
8. املسامحة:

إّن كال الطرفـني كائنـان برشيـان، قـد 
ترفضـني مسـامحة الرشيك عـىل بعض 
األمـور، ولكـّن بعـض األخطاء ُيسـاَمح 
فتتغـرّي  املـرأة  بهـا  تكلّمـت  إن  عليهـا 
األمور. قبل أن تلوم املـرأة الحبيب، خذي 
بعـض الوقت للكالم واملسـامحة بينكما. 
تسـاعدك املسـامحة عـىل الخـروج من 

االوضاع الحرجة.
9. التقدير:

ال يمكـن للمـرأة أن تحـّل املشـكالت مع 
الحبيـب إذا كانـت ال تنتبـه اىل العالقـة. 
اّتخـذي بعـض الوقـت ملراقبـة الحبيـب 
والتعلّـم منـه. عـىل املـرأة أن تنتبـه اىل 
عالقتهـا العاطفيـة وأن تقـّدر كّل ما قد 

يفعله الحبيب من أجلها.
إّن الحّب أمٌر رائع من دون أن تعمل املرأة 
بجهد لذلك. عىل املرأة أن تحّسـن عالقتها 

بزوجها وذلك الواقع هو األصّح!

كشـفت الطبيبة الروسـية املعروفة، يلينا أندروسوفا، 

كيـف يختـار البعـوض ضحايـا لسـعاته ووفـق أيـة 

معايري.

وقالـت إن البعوض يحدد الشـخص الذي سـيهاجمه، 

وفقـا لرائحتـه الشـخصية املنفـردة ودرجـة حـرارة 

جسده.  

و“يسرتشد“ البعوض كذلك بقوام وتركيبة امليكروفلورا 

الشـخصية لبرشة الشـخص الـذي سـيهاجمه وثاني 

أكسيد الكربون املنبعث منه.

وأكـدت الطبيبة أنه كلمـا زادت قيمة هذين املؤرشين، 

زادت جاذبية الضحية بالنسبة للبعوض.

وتابعـت الخبرية القول: ”يختلف تركيـب امليكروفلورا 

من شخص إىل آخر. لذلك، فإن نسبة املواد ذات الرائحة 

التـي تنتجها امليكروبات تختلف باختالف األشـخاص، 

وطبعـا تكـون الرائحـة الكليـة لـكل جسـم مختلفة 

أيضا“.

وأشـارت أندروسـوفا إىل وجـود دراسـة علميـة تفيد 

بـأن فئة معنية فقـط من البعوض - تنجـذب أكثر إىل 

أصحـاب فصيلة الدم األوىل مـن البرش.وأكدت الطبيبة 

أنـه ال توجـد يف الوقت الراهـن، بيانات حـول تفضيل 

البعوض لألشخاص من جنس ولون معينني.
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ذكرت دراسـة أمريكية جديدة أن املرىض الذين 
ترتفع لديهم مستويات السكر يف الدم ال يؤدون 
بشـكل جيد يف االختبـارات املتعلقـة بالقدرات 
الذهنيـة لدى تقـدم العمـر، مقارنـة بمرىض 
آخرين تكون مسـتويات السـكر عندهم تحت 

السيطرة.
وتشـري نتائج الدراسـة إىل أن من يستطيعون 
السـيطرة عـىل مسـتوى السـكر يف الـدم، أي 
مستوى الجلوكوز، مبكرا قد يستطيعون أيضا 
حماية صحتهم الذهنية، لكن الباحثني كتبوا يف 
حوليات الطب الباطني أن هذا املوضوع يحتاج 

إىل مزيد من الدراسة.
وقـال الدكتور ايه.ريتيش شـاريت املشـارك يف 
كتابة الدراسـة ”هذا يعطيك فرصة كبرية ملنع 

(تقدم املـرض) أعتقد أن النـاس قبل كل يشء 
تخاف من خرف الشـيخوخة أكثر من أي يشء 

آخر“.
ودرس فريقـه بيانـات 13351 أمريكيا، قيمت 
صحتهم العقلية خـالل 3 زيارات يف الفرتة من 

عام 1990 إىل 2013.
ورصـدت الدراسـة تراجعـا كبـريا يف القدرات 
الذهنيـة لدى مرىض السـكري، مقارنة بمن ال 

يعانون من املرض.
وخلـص الباحثـون إىل أن املرىض الذيـن كانوا 
يعانون من مستويات غري منضبطة للسكر يف 
الـدم يف الزيارة األوىل شـهدوا تراجعا أكثر حدة 
خالل 20 عامـا، مقارنة بمن يسـيطرون عىل 

مستويات الجلوكوز.

 املقادير :

٢⁄١ كيلوغرام صدور دجاج 

١ بصل، مفروم ناعم

٤⁄١ كوب ليمون حامض، ما 

يعادل عصري 1 ليمونة

٢ بيضة مخفوقة 

١ كـوب بقسـماط أو كعـك 

مطحون 

فلفـل  صغـريه  ملعقـة   ٢⁄١

أسود 

١ ٢⁄١ كوب زيت، للقيل

١ ملعقة كبرية ملح 

طريقـة تحضـري اسـكالوب 

الدجاج املقيل:

١. ُتقطع صـدور الدجاج إىل 

رشحتـني أو ثالثـة، حسـب 

عـىل  للحصـول  سـماكتها 

رشائح رقيقة.

٢. ُتعـرص البصلـة، يضـاف 

ماؤها عىل رشائح الدجاج.

امللـح  الفلفـل،  يضـاف   .٣

والليمـون ويرتك يف الرباد من 

نصف ساعة اىل ساعتني.

مـن  الرشائـح  ُتخـرج   .٤

الـرباد، وُتغّمس يف البيض ثم 

البقسـماط وتقـىل يف الزيت 

الساخن حتى تتحّمر.

يقدم سـاخنا مـع بطاطس 

مقلية اومكرونة.

من املمكن نرتبها يف صحون 

الفريـز  يف  وتحفـظ  فلـني 

ونخرجهـا قبـل القـيل ب10 

دقائق.
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كشـف باحثـون يف دراسـة جديدة أن 

تناول تفاحة يوميا يمكن أن يسـاعد 

يف محاربة االكتئاب.

وقـام باحثـون مـن جامعة أسـتون 

نحـو  حالـة  بدراسـة  برمنغهـام  يف 

كيـف  ملعرفـة  بالغـا  شـخصا   430

أثـرت عاداتهـم الغذائية عىل صحتهم 

العقلية.

وأظهرت النتائج أن األشـخاص الذين 

تناولـوا خمـس قطـع مـن الفاكهة 

املوىص بها كل يـوم كانوا أقل عرضة 

كانـت  كمـا  باالكتئـاب،  لإلصابـة 

صحتهم العقلية جيدة.

أن  الدراسـة  وجـدت  املقابـل،  يف 

األشـخاص الذيـن يتناولـون رقائـق 

يشـعرون  دائـم  بشـكل  البطاطـس 

بمسـتويات عاليـة مـن القلق، فضال 

عن الهفوات العقلية اليومية.

ويعتقد الباحثون أن الفوائد اإليجابية 

مردهـا  يكـون  أن  يمكـن  للفاكهـة 

إىل أن النـاس يتناولونهـا نيئـة، وهو 

مـا يجعلها تحتفـظ بفوائدهـا، مثل 

الحيوية واأللياف  مضادات األكسـدة 

واملغذيات.

وقال املؤلف الرئييس للدراسة، نيكوال 

الوجبـات  التقليـل مـن  جـني تـوك: 

الخفيفـة يمكـن أن يكـون طريقـة 

لتحسـني  للغايـة  وسـهلة  بسـيطة 

صحتنا العقلية.

وأضـاف: بشـكل عـام، مـن الجديـر 

محاولـة التعـود عىل اسـتخدام وعاء 

الفاكهة بشكل يومي.

الـذي أجـرى  الفريـق،  ولـم يقـرتح 

الدراسـة، كميـة الفاكهـة التي يجب 

الصحـة  لتحسـني  يوميـا  تناولهـا 

العقلية.

أصبح معظـم األطفال يمتلكـون هواتف متصلة باإلنرتنـت، من الصعب 
إبقـاء طفلك بدون هاتف متصل باإلنرتنت ألن هذا القرار يشـعره بالعزلة 
عن أقرانه، وربما يتعرض لإلحراج أيضاً. ولكن الحقيقة أن الهاتف الذكي 
املتصـل باإلنرتنت هـو قوة هائلة يف يـد الطفل الصغـري، ويعرضه للكثري 
مـن األخطـار، لذا من الجيد اتخـاذ قرار إبقاء طفلك بـدون هاتف متصل 
باإلنرتنت، ولكن هذا القرار يحتاج إىل بذل الجهد للحفاظ عليه وتطبيقه. 
تابعـي القـراءة لتتعـريف إىل 5 طـرق إلبقـاء طفلـك بدون هاتـف متصل 

باإلنرتنت. 
1. اسـمحي لطفلـك باسـتخدام وسـائل التواصل االجتماعـي عىل جهاز 

كومبيوتر يف املنزل
يمكنـِك إبقـاء طفلـك عىل تواصـل مـع أصدقائه عـرب وسـائل التواصل 
االجتماعـي، مـع الحفاظ عىل قيامـه بالتواصل مـع أصدقائه فقط دون 
إهدار وقته يف تصفح أشـياء ليس لها قيمـة، أو الدخول إىل صفحات غري 
مناسبة لسنه، وذلك عرب السماح له باستخدام وسائل التواصل االجتماعي 

ملدة ساعة يومياً عىل جهاز كومبيوتر موجود يف املنزل. 
2. اعِط لطفلك هاتفاً غري متصل باإلنرتنت

هناك أنواع من الهواتف ليـس بها خاصية االتصال باإلنرتنت، وهذا النوع 
من الهواتف يسمح لطفلك باالتصال أو إرسال رسالة نصية، وهذه طريقة 
صحيـة للتواصـل مـع أصدقائه أكثـر من وسـائل التواصـل االجتماعي، 
بهذا يشـعر طفلـك أنه عىل تواصل مـع أصدقائه، دون التعرض ملشـاكل 

اإلنرتنت.
3. شجعي تجمعات األصدقاء يف منزلك

إذا كان طفلـك يمتلـك هاتفاً متصالً باإلنرتنت؛ فسـوف يكون عىل اتصال 
بأصدقائـه، ولكـن ال يشء يضاهي مقابلة األصدقـاء وقضاء وقت ممتع 
معهم، لذا تطوعي بتنظيم مواعيد لتجمع أصدقاء طفلك يف منزلك، وسوف 

يحصل عىل فوائد أكثر بكثري من التواصل معهم عرب الهاتف.
4. شجعي طفلك عىل االشرتاك يف أنشطة ما بعد املدرسة

يسـاعد االنخراط يف أنشـطة ما بعد املدرسـة عىل إبقاء طفلك دون هاتف 
متصـل باإلنرتنت، ويف نفس الوقت يكون غـري منعزل، حيث تتيح له هذه 
النشطة التواصل مع أقرانه، وتكوين صداقات جديدة، وقضاء وقت ممتع 

ومفيد مع أصدقائه. 
5. تواصيل مع أمهات أصدقاء طفلك

الحفـاظ عـىل تواصل مـع أمهـات أصدقاء طفلـك، يدعم تواصـل طفلك 
مـع أصدقائه، حيـث يمكنِك ترتيب مواعيد ملقابلـة األطفال، أو أخذ اإلذن 
للتجمـع يف منزلـك، وغريها مـن األمور التي تبقي طفلـك عىل تواصل مع 

أصدقائه، دون الحاجة إىل هاتف ذكي متصل باإلنرتنت.

أول مـا يجـب أن تفعلـه للحفـاظ عـىل 
مالبسـك هو تعلّـم الطريقـة الصحيحة 
واملناسبة لغسلها.. وهذه بعض األخطاء 
املتكـررة عند غسـل املالبس واسـتخدام 
الغسـالة والتـي مـن شـأنها أن تتلـف 

مالبسنا.
الفرز غري الصحيح: باإلضافة إىل الوضع 
باالعتبـار لـون املالبس، فيجـب االنتباه 
لنوعيـة األقمشـة. عـىل سـبيل املثـال، 
يجب غسـل املالبـس الصوفيـة الناعمة 

”الفليـس“ لوحدهـا، كمـا يجـب عـدم 
غسل املناشف، مع املالبس املصنوعة من 

األلياف الصناعية.
تـرك البقـع عـىل املالبس نتيجـة فركها 
بشـكل خاطئ: فـال تسـتغرب إن رأيت 
بقعة جديدة عىل املالبس، وذلك ناتج عن 
غسلها بشكل عنيف، يف حني أنه يجب أن 
يتم غسـلها برفق. أفضل طريقة لغسل 
تلـك البقع، هـي وضع قطعة قماشـية 

بيضاء فوق البقعة، ومن ثم نقعها.

اإلفراط يف اسـتخدام مسـحوق الغسيل: 
هذا يـؤدي لتكـّون رغوة كثيفـة، والتي 
قد تؤدي لتجمع األوسـاخ عىل أجزاء من 
املالبس مثل ياقة القميص. هذا سيجعل 
املالبس أكثر قذارة، وهي النتيجة التي ال 

تريدها.
عدم االهتمام بالسـحابات ”السوستة“: 
فيجـب العمل عىل إغالقهـا وعدم تركها 
مفتوحة، ألنها قد تتلف املالبس األخرى.

أزرار املالبـس: يجـب فـك أزرار املالبس 

قبل غسـلها، حتى ال تخرج من الغسالة 
بشكل غري مرتب.

اإلفـراط يف اسـتخدام املبيضـات: ذلـك 
يـؤدي إىل إتالف املالبـس يف وقت قصري، 
ويجعلهـا تتمـزق بسـهولة. يمكن فعل 
ذلك باستخدام ِقدر ماء ساخن، وإضافة 

قطرتني من عصري الليمون.
إعطـاء الغسـالة فـرتة راحة: قـد يقوم 
البعـض بفعـل ذلـك حفاًظا عـىل العمر 
االفـرتايض للغسـالة، لكـن ذلـك ليـس 
صحيًحا. فاستخدامها بدون فرتة توقف 
أو راحة يقلّل من استهالك الكهرباء، ألن 
الغسالة تستخدم ذات الحرارة بعد دورة 

الغسيل السابقة.
اسـتخدام دورة غسـيل واحدة للوسائد 
بغسـل وسـائد  فُينصـح  والبطانيـات: 
الريـش وكذلـك البطانيـات يف دورتـني 
متتاليتـني، ألن الريـش غالًبا ما يحتفظ 
داخـل  الصابـون  فيبقـى  بالرغـوة، 

الوسادة.
اسـتخدام ملّطفات األقمشة للمناشف: 
تعمل املركبات الكيميائية عىل إتالف تلك 
األقمشـة، فمن األفضل عدم استخدامها 

للمناشف.
غسـل الكثري من املالبس دفعـة واحدة: 
يجـب عـدم تحميـل الغسـالة أكثر من 
طاقتها االسـتيعابية حتـى ال يؤدي ذلك 

إىل خرابها.
غسـل معاطف املطر واملعاطف املشّمعة 
بطريقـة خاطئة: ملنع هـذه املالبس من 
فقـدان بنيتهـا يمكن وضع ثـالث كرات 
تنـس يف الغسـالة كما سيسـاهم ذلك يف 

التخلص من الرغوة.
اسـتخدام املنظفات واملساحيق املكلفة: 
يمكن اسـتخدام بدائـل منزليـة، فامللح 
قد يجعل املالبس أكثر ملعاًنا، الطباشـري 
قد يسـاهم يف القضاء عىل البقع، يمكن 
اسـتخدام عصري الليمون لجعل املالبس 

أكثر نعومة وذات رائحة عطرة.
مـن  الصغـرية:  املالبـس  قطـع  غسـل 
الخطأ غسل مالبس السـباحة النسائية 
املصنوعة من السـبانديكس واإليالستني 
داخـل الغسـالة، إنمـا ُينصـح بغسـلها 
يدوًيـا بمياه بـاردة، كما ُينصح بغسـل 
الجـوارب بشـكل منفصـل عـن بقيـة 

املالبس األخرى.
عدم االهتمام بالغسـالة: من الرضوري 
االهتمـام  فيجـب  بالغسـالة،  العنايـة 
بجرار مسـحوق الغسـيل وتنظيفه من 
التكلسـات الناتجة عن تراكم املسحوق. 
كذلـك ُينصح بعـدم إغالق الغسـالة بعد 
انتهاء دورة الغسـيل، حتى تجف تماًما. 
كذلك ُينصح بدورة تنظيف باملاء الساخن 

والخل مرة واحدة يف السنة.
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من املفيد خوض اختبار يتضمن 
اسئلة تحليل شـخصية ممتعة.. 
فاالجابـة العفويـة عليها يمكن 
ان تكشـف العديد مـن الحقائق. 
كما انها قد تسـاعد عىل تصويب 
بعـض الترصفات. ومـن املمكن 
ان تدفـع اىل التخـيل عـن بعـض 
العادات السيئة، علماً ان االسئلة 
سـهلة الفهـم ومسـتوحاة مـن 

الحياة اليومية. 
يمكن االجابة عىل اسـئلة تحليل 
شـخصية ممتعة ان تساعد عىل 
معرفة بعض الصفـات الخاصة 
وعىل تعزيز تلـك الجيدة والتخيل 

عن السيئة. 
السؤال االول 

مـا رد فعلـك اذا صدم سـائق ما 
سيارتك من الخلف؟ 
1 االنفعال والغضب

2 التوبيخ واللوم
امـر  الحـوادث  ألن  الهـدوء   3

اعتيادي 
السؤال الثاني 

مـا رد فعلك اذا لم يرد زوجك عىل 
اتصاالتك املتكررة؟ 
1    الغضب الشديد 

2    اللوم والعتب 
3    عدم االكرتاث ألنه يعمل 

السؤال الثالث 
مـا رد فعلـك اذا تم تمديـد دوام 

عملك بشكل مفاجئ؟ 
1 الغضب الشـديد واعالن الرغبة 

يف ترك العمل 
2    التذمر فقط 

3 مواصلة العمل بهدوء 

السؤال الرابع 
مـا رد فعلك اذا لـم يعجبك مذاق 

الطعام يف احد املطاعم؟ 
1 الرصاخ واحداث الجلبة 

وتقديـم  العاملـني  توبيـخ   2
شكوى 

3    تناول الطعام بهدوء 
السؤال الخامس 

ماذا تفعلني اذا كان عليك حضور 
مناسبة ما رغماً عنك؟ 

1 الجلوس بمفردك وعدم التحدث 
اىل احد 

2    التعبـري عـن الغضـب وعدم 
االرتياح بطريقة ما 

3 محاولة التفاعـل قدر االمكان 
ومـع  املناسـبة  اجـواء  مـع 

الحارضين 
السؤال السادس

مـا رد فعلـك اذا اخـذ احـد افراد 
ارستك شيئاً ما تملكينه من دون 

علمك؟ 
1 الغضب والتوبيخ 

2 االستياء فقط 
3 معالجة االمر بهدوء 

السؤال السابع
عـىل  طـرأ  اذا  فعلـك  رد  مـا 
الكومبيوتر الخاص بك عطل ما؟ 

1 الشعور بالتوتر الشديد 
2 التذمر واالرتباك 

3 السعي اىل حل املشكلة بطريقة 
عمالنية 
 النتائج 

-1 اذا كانـت اكثـر االجابات من 
الرقم 1

يعني هذا عدم القدرة عىل تحمل 

املواقـف الصعبة. كما يشـري اىل 
امليـل اىل تعقيد املشـاكل بدالً من 
ايجاد الحلول لها. ويدل ايضاً عىل 
عدم امتالك شخصية مرنة وعىل 
عدم التمتع بالطاقة للتفاعل مع 
املتغـريات التي تطرأ عـىل الواقع 
بطريقة عمالنية. ويف حال كانت 
اكثر االجابات مـن الرقم 1، فإن 
هـذا يعني االسـتعداد لتدمري كل 
ما تم بناؤه بسبب لحظة انفعال 

شديد واحدة. 
-2 اذا كانـت اكثـر االجابات من 

الرقم 2 
يف حـال كانـت معظـم االجابات 
عىل االسـئلة هي الرقـم 2، فهذا 
يشـري اىل تقلـب املـزاج واىل عدم 
القـدرة عـىل التحكم باملشـاعر، 
ايجابيـة كانت ام سـلبية. ويدل 
هـذا عـىل االنتقـال مـن الفـرح 

الشديد اىل الغضب الشديد بشكل 
فـوري ومـن دون اي مقدمـات. 
وهو يكشـف ايضاً عـدم اعتماد 
التفكري العمالني طريقة للتعامل 

مع املواقف املختلفة.
3 - اذا كانت اكثر االجابات الرقم 

 3
اذا كانـت االجابـات عىل اسـئلة 
تحليل شـخصية ممتعـة يف هذا 
االختبـار بمعظمهـا مـن الرقـم 
3، فهـذا يـدل عىل امتـالك صفة 
العقالنيـة يف التعامل مع مواقف 
الحيـاة املختلفـة. كمـا يكشـف 
طباع الشـخصية الهادئة واملرنة 
والقدرة عىل التعامل مع املتغريات 
التـي يمكن ان تطرأ عـىل الحياة 
بطريقة مرنـة. ويعني هذا ايضاً 
االبتعاد قـدر االمكان عن خوض 

املشاكل وعن اثارة املتاعب. 
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غزل عراقي
جــــــــــــــذاب طلـع  بعد...حبـك  ماريـدك 

بـــــــــــأمـره بدربه...ويلتهـي  واحـد  كل 

تعــــــبـان أميش...وماكلـت  ويـاك  حـايف 

الجمـــره اللهيب...وتنطفـي  أعلـه  أدوس 

تتأمـر وتخــــــــــــــــتار دللتـك طفـل..... 

جــــره ألـك  تصـري  تعطش...عيونـي  ومـن 

عالشـفتني!!! الضحكـه  رسـمت  مـن  تذكـر 

حســــرة؟؟ بـس  فرح..!!.تنطينـي  أنطيتـك 

تـراب تبينت تتنقـل أنـت هـــــــــــــــــواي

غبــــــــــــره ليمرك...تنكلـب  ريـح  وبـس 

أنســاك..! أريـد  آنـي  ليـش  عرفـت  هاهسـه 

بحفـــــــــــــــره الأردلك...وأوكـع  خايـف 

أعذرني...اللـه ويــــــــــــــاك بعـد  ماأرجـع 

الســفره.! غراضك.......خلصـت  كل  مللـم 

صــــورة و حــــدث

711 - وقـوع معركة وادي 
لكـة التـي مّهـدت الطريق 
للمسـلمني أن يفتحوا شبه 

جزيرة أيبرييا.
حجـر  اكتشـاف   -  1799
ضابـط  قبـل  مـن  رشـيد 
فرنـيس وذلك إبـان الحملة 

الفرنسية عىل مرص.
الحـرب  بـدء   -  1870

الفرنسية الربوسية.
الطائـرات   -  1943
بـرضب  تقـوم  األمريكيـة 
السـكك الحديدية يف إيطاليا 
وذلـك أثناء الحـرب العاملية 

الثانية.
املتحـدة  الواليـات   -  1956
تعلن سحب عرضها بتقديم 
مـرص  إىل  ماليـة  معونـة 
السـد  بنـاء  يف  للمسـاعدة 
العايل يف منطقة أسوان عىل 

نهر النيل.
فابيـوس  لـوران   -  1984
الحكومـة  رئاسـة  يتـوىل 

الفرنسية بعمر 37 سنة.
«معركـة  انـدالع   -  1988

الجيـش  بـني  خواكـورك» 
البشـمركة  العراقي وقوات 
للحـزب  التابعـة  الكرديـة 
الديمقراطي الكردستاني يف 
املثلث الحـدودي العراقي / 

الرتكي / اإليراني.
رصب  رئيـس   -  1996
البوسنة رادوفان كاراديتش 
االسـتقالة  عـىل  يوافـق 
الحيـاة  مـن  واالنسـحاب 

السياسية العامة.
2005 - فؤاد السنيورة يتوىل 
رئاسـة الحكومـة اللبنانية 
وذلك بتشكيله ألول حكومة 
بعد خروج الجيش السوري 

من لبنان.
الداخليـة  وزارة   -  2009
املوريتانية تعلن فوز الجنرال 
محمد ولـد عبد العزيز الذي 
قاد االنقالب العسكري يف 6 
2008 بانتخابات  أغسطس 
الرئاسـة وذلك بعد حصولة 
عـىل %52.58 مـن أصوات 
الناخبني، واملعارضة تطعن 

بالنتيجة.

2018 - الكنيست اإلرسائييل 
ُيقر قانـون الدولة القومية 
لليهود يف إرسائيل الذي نص 
عىل عدَّة خطـوات تصب يف 
صالح اليهـود، وأفقد الُلغة 
العربيَّة صفتها الرسميَّة يف 

إرسائيل.
الجزائـر  منتخـب   -  2019
كأس  يحـرز  القـدم  لكـرة 
األمم األفريقية 2019 للمرة 
الثانية يف تاريخه بعد تغلبه 
عىل منتخب السنغال بهدف 

لال يشء.
مسـبار  انطـالق   -  2020
األمـل إىل املريخ مـن مركز 
الفضائـي  تانيغاشـيما 
مهمـة  أّوِل  يف  اليابـان،  يف 
مـن  وإماراتيـة  عربيـة 
الكوكب  الستكشاف  نوعها 

األحمر.
2021 - إعـالن فـوز بيدرو 
بـريو،  برئاسـة  كاسـتيلو 
مـن  ونصـف  شـهر  بعـد 
إجـراء الجولـة الثانيـة من 

االنتخابات.
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أبـــــــراج

تتلقى اليـوم بعض األخبار أو املعلومـات الجديدة التي 
تدفعك وتحفزك عىل معرفـة املزيد عن موضوع ما. تهتم 
اليوم باسـتخدام مهاراتك وخرباتـك الجديدة يف مرشوع مع 
أحد رشكائك. اتخذ القـرارات التي تتعلق بوضعك املادي اآلن 

فهذا هو أنسب وقت.

ذكاؤك يفوق كل الحدود اليوم فتسـتطيع أن تتعامل 
مـع التحديـات والصعوبات بطريقـة حكيمة. الوضع 
العاطفي غري مسـتقر هذه الفرتة فتشعر أن الرشيك غري 
متعـاون معك أو ال يبادلك نفس الشـعور. حـان الوقت اآلن 

لتقييم العالقة من جديد.

ــبة لألمور اجلوهرية التى  ــاول أن تتخذ القرارات العاجلة بالنس ح
ــاك الكثير من املتربصني لك  ــا اآلن فى العمل، ال تتردد فهن تواجهه
ــقوطك، واحرص على التركيز فى العمل. شعور باإلعياء قد  ينتظرون س
تشعر به اليوم جراء التقلبات اجلوية غير املستقرة، أفضل ما ميكنك القيام 

به اآلن هو مراقبة حالتك الصحية والعمل على حمايتها من التدهور.

الهدوء الذي تشـعر به اليوم قد يستمر لفرتات 
طويلـة جدا. مـن املتوقع خالل الفـرتة القادمة 
حدوث تغـري ملحوظ يف عالقتك بشـخص ما قريب 
منـك يف العمـل. ال يفضـل أن تزعج نفسـك بمشـاكل 

اآلخرين. اتركهم وشأنهم اآلن.

قد يمـر أحد أفـراد أرستك بنوبة غضب شـديدة جدا 
وربما تتسـاءل عن السـبب. قد تظن بعض الوقت أنك 
السبب يف ذلك. األمر ال يتعلق بك إطالقا. مهمتك اليوم هي 
إسـعاد هذا الشـخص وحل مشـاكله. اهتم بصحتك فاملناخ 

غري مستقر هذه الفرتة.

تعود اليوم من رحلة سـفر طويلة جدا. ال شك أن السفر 
سـيغري سـلوكيات البعض ويؤثر فيها ولكن يف حالتك أنت 
سيؤثر فيك السفر تأثريا نفسيا عميقا. أنت مقبل عىل مرحلة 
صعبـة جدا، حيث تواجهـك العديد من املشـكالت. إذا كنت تحب 

التغيري، فماذا تنتظر؟ ابدأ اآلن يف تغيري حياتك.

ربمـا تشـعر اليوم أنـك تنطلق برسعة نحـو أهدافك. 
ليـس بالرضورة أن يكون النجـاح يف العمل فقط بل قد 
تنجـح يف إقناع أرستـك بفكرة معينة، أو قـد تنجح مثال يف 
التغلـب عىل الصعوبات التي تواجهك منذ فرتة. قد تكتشـف يف 
لحظة ما أنك يجب عليك تغيري الطريق الذي تسـري فيه، واتخاذ 

طريق آخر. ال تقلق فاألمر سهل جدا.

ــخص ذكي وماهر ولكنك  على الرغم من أنك ش
ــاول أن  ــك ال حت ــالم، ولذل ــير األح ــتطيع تفس ال تس
ــرها بطريقة  ــر ملن حولك أحالمهم ألنك قد تفس تفس
ــبب لهم الذعر والقلق، إذا كان احللم يخصك  خاطئة وتس
ــك اخمللصني حتى  ــد أصدقائ ــى أح ــه عل ــخصيا، اعرض ش

يساعدك فى تفسيره.

تبـدو رسيع البديهة اليوم ولذلك سـتفهم كل ما يدور حولك 
دون طلـب املسـاعدة أو العون مـن اآلخرين. ستسـتغل هذه 
امليـزة اليوم لصالحك وسـتحاول التعـرف عىل أخبـار اآلخرين. قد 

تتعرف عىل شخصيات جديدة وتكون صداقات مميزة.

ربما تشعر اليوم أنك لست محبوبا من اآلخرين حتى إذا لم 
تجد سـببا أو مربرا لذلك. عالقتك قد تكون أقوى هذه الفرتة 
فلم تفكر بهذه الطريقة السـلبية. قد يكون السـبب يف ذلك هو 
امللل والروتني اليومي الذي ال يتغري. اذهب للتسـوق اآلن أو شـاهد 

فيلمك املفضل مع أرستك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

األوقـات التى تمـر عليك مع الحبيـب ال يمكن 
تعويضهـا، فال تدع أعمالك تشـغلك عن االهتمام 
به حتى ال تصاب حياتكمـا بامللل والفتور .قد تقوم 
اليـوم بخطـوة مميزة ىف مجـال العمل يحسـدك عليها 

الزمالء.

1. مدمن (معكوسة) - يعتاد عىل 
أمر ما.

2. صبـي - متقـن عملـه لدرجة 
االعجاب.

3. ما تكتبه أو ترسمه (معكوسة) 
- شـاعر مـرصي عروبـي مـن 
دواوينـه: البكاء بني يـدي زرقاء 

اليمامة.
4. طريقان - تفيد تفسـري املعنى 

واالستطراد.
5. سـاعد - كلمـة تطلـق عىل أي 

يشء.
اواخـر  حميـدة  لعـيل  اغنيـة   .6
الثمانينـات جعلتـه يرتبـع عـىل 

عرش الكاسيت - تقال للحمار.
7. تسـبب يف جعلـه غري قادر عىل 

الحركة - الوزن.
8. اتسـبب يف بعثرة اليشء الواحد 
- الصوت املالئكي وسـفرية لبنان 

إىل النجوم.
9. جسم مستدير - زهور نتمناها 

لبعضنا صباحا.
10. آلة موسـيقية جلدية - ينتج 
عن تفريغ الشـحنات الكهربية يف 

الغيوم - يعيش عىل اليابسة

األغنيـة  سـندباد   .  1
العربية.

ممهـد  غـري   .  2
االسـتخدام   وصعـب 

(معكوسة).
كلثـوم  أم  لقـب   .  3

الفني.
4 . لقب املطرب السوري 

جورج وسوف الفني.
5 . نبـات الذرة البيضاء 
يستخدم كبديل لألرز  - 

حزم.
ألحـد  تقلهـا  ال   .  6

والديك.
العندليـب  تسـمية   .  7

األسمر.
8 . أمري الغناء العربي.

متنطـط  حيـوان   .  9
(معكوسـة) - يدخر او 

يجعل اليشء متاحا.
الهـوى  مطـرب   .  10

والشباب

No: 7759   Tue    19     July    2022العدد:   7759    الثالثاء   19    تموز    2022

ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€aÚÓ‘œ˛a@pb‡‹ÿ€a

ــات والدفاع عن  ــرح املوضوع ــتكون جريئا اليوم في ط س
ــاواة  ــي اإلطار الصحيح. املس ــرط التحرك ف حقك، لكن ش
ــريك تكون ملصلحة الطرفني، وهذا ما يعزز الثقة  بينك وبني الش
ــرة الضغط الذي تواجهه في العمل وفي  والتفاهم بينكما. كث

محيطك تنعكس سلبا على صحتك ومزاجك.

@ÊÏèÌbiD@ÚÓ:�a@Ú€aá»€a@·≠
7–é@∂g@¡Óèi@ äaçfl@Âfl@C¸Îb◊

بايسون كاوال من ماالوي حكم 
عليه باإلعـدام بسـبب جريمة 
قتل عام 1991 م لكنه نجى من 
العقوبة لثالت مرات...يف  تنفيذ 
املرة االوىل خـالل عملية تطبيق 
مـرض  عليـه  اإلعـدام  حكـم 
الرشطـي املنفـذ فتـم تأجيـل 

عقوبته لعام 1992.
ويف املـرة الثانية قـام الرشطي 
شـخصا   71 بإعـدام  املنفـذ 
بايسـون  دور  حـان  وعندمـا 
شـعر بالتعـب و أجـل التنفيذ 
لعام 1993.ويف املرة الثالثة عام 
1993 رغم إدراج إسم بايسون 
يف أعـىل طابـور اإلعـدام تغيب 
الرشطـي املنفذ بداعـي املرض 
فتـم تأجيل تنفيذ االعـدام فيه 
لعام 1994.ويف عام 1994 وقبل 
يومـني فقـط من موعـد تنفيذ 

عقوبة اإلعدام يف بايسون ألغت 
دولة ماالوي عقوبة اإلعدام من 
باملؤبد!!..  واستبدلتها  األساس 
ظل بايسون يف السجن و إلتحق 
بالتعليـم داخلـه وحصـل عىل 
الشـهادة االبتدائيـة واالعدادية 
و الثانويـة وبعد 23 سـنة من 
العذاب اثبتت براءته عام 2014 
الحقيقي  القاتـل  إعـرتاف  بعد 
بالجريمة وافـرج عنه..  تحول 
بايسـون من مزارع بسـيط اىل 
نجـم مشـهور يجـوب العالـم 
كسـفري لألمـم املتحـدة للنوايا 
يف  اليـوم  يعيـش  و  الحسـنة 
قريتـه يعيل أمـه الوحيدة التى 
آمنت بربائته (بحسب وصفه). 
يقول بايسـون : (كنت أعلم ان 
الله عادل ولن يخذلني حتى لو 

ظلمني الناس).

خـالل عمليـة سـطو يف مدينة نيويـورك رصخ 
اللـص موجهـا كالمـه اىل املوظفـني املوجودين 

داخل البنك :
ال تتحركوا فاملال ملك الدولة وحياتكم ملك لكم.

فاستلقى الجميع عىل األرض بكل هدوء ..
« وهذا ما يسمى بمفهوم تغيري التفكري «

وعندمـا انتهى اللصوص مـن الرسقة قال اللص 
األصغـر والـذي يحمل شـهادة جامعيـة لزعيم 
اللصوص وكان أكربهم سنا وهو خريج الدراسة 

األبتدائية :
يا زعيم دعنا نحيص كم من األموال أخذنا.

قـام الزعيم بنهـره، وقال له : أنـت غبي ؟! هذه 
كمية كبرية مـن األموال وتأخذ منـا وقتا طويال 
لعدها ، الليلة سوف نعرف من نرشات األخبار كم 

رسقنا من األموال !!

«وهذا ما يسمى الخربة «
يف هـذه االيام الخـربة اكثر اهمية مـن املؤهالت 

الورقية.
وبعـد أن غادر اللصوص البنك ، قـال مدير البنك 
ملديـر الفـرع : اتصـل بالرشطة برسعـة ، ولكن 
مديـر الفرع قال له : إنتظر دعنا نأخذ 10 ماليني 
دوالر ونحتفظ بها ألنفسـنا ونضيفها اىل الـ 70 

مليون دوالر اللتي قمنا باختالسها سابقا !!
« وهـذا يسـمى السـباحة مـع التيـار وتحويل 

الوضع لصالحك «
قال مدير البنك : اذن سـيكون األمر رائعا إذا كان 

هناك رسقة كل شهر ...
« وهذا ما يسمى بالتمادي «

ويف اليـوم التايل ذكـرت وكاالت األخبـار ان 100 
مليون دوالر تمت رسقتها من البنك !!

قـام اللصوص بعد النقود املـرة تلو املرة، ويف كل 
مـرة كانوا يجـدوا ان املبلغ هـو 20 مليون دوالر 
فقط ، غضب اللصوص كثريا وقالوا نحن خاطرنا 
بحياتنـا من أجـل 20 مليـون دوالر ومدير البنك 
حصـل عـىل 80 مليون دوالر من دون أن تتسـخ 
مالبسه يبدو ان من االفضل ان تكون متعلما بدال 

من ان تكون لصا.
« وهذا ما يسمى املعرفة تساوي قيمتها ذهبا «

كان مدير البنك يبتسم سعيدا النه اصبح مليونرياً 
وجميع خسـائره يف البورصة تـم تغطيتها بهذه 

الرسقة .
« وهذا ما يسمى اقتناص الفرصة «

فاللصوص الحقيقيون هـم غالبا ذوي املناصب 
العليا لكنهم لصوص بشهادات . 



الشمايل بمرص، ٢٩  الساحل  الصيف يف  األول هذا  الفنانة روبي حفلها  تحيي 
وأماكن  التذاكر  أسعار  عن  للحفل  املنظمة  الرشكة  وكشفت  الجاري.  يوليو 
بيعها، وبمجرد اإلعالن أثريت ضجة عىل مواقع التواصل االجتماعي بسبب 
املنضدة  إىل ٣ آالف و٥٠٠ جنيه، وثمن  الواحد  للفرد  التذكرة  وصول سعر 

الواحدة لـ١٥ فرداً إىل ٥٢ ألفاً و٥٠٠ جنيه.
الشمايل بني ثماني فئات،  الساحل  تذاكر حفل روبي يف  وتنوعت فئات 
 Gold الثانية  والفئة  جنيهاً،  بـ٦٥٠   GA High table األوىل  فكانت 
 platinum High table الثالثة  والفئة  جنيهاً،  بـ٨٥٠   High table
بـ١٠٥٠ جنيهاً، والفئة الرابعة Diamond Lounges بـ١٢٠٠ جنيه، 
جنيهاً،  بـ١٤٥٠   Diamond High Tables الخامسة  الفئة  أما 
والفئة  جنيه،  بـ١٧٠٠   Platinum Lounges السادسة  والفئة 
األخرية  والفئة  جنيه،  بـ٢٠٠٠   Royal High tabl السابعة 

Royal Lounges بـ٣٥٠٠ جنيه.
أفراد بـ٦٥٠٠  الواحدة يف األوىل لـ١٠  املنضدة  وجاءت أسعار 
والفئة  جنيه،  بـ١٠٢٠٠  فرداً  لـ١٢  الثانية  والفئة  جنيه، 
الثالثة لـ١٢ فرداً بـ١٢٦٠٠ جنيه، والفئة الرابعة لـ١٥ فرداً 

بـ١٨ ألف جنيه.
سعر  املنضدة الواحدة يف الفئة الخامسة لـ١٢ فرداً بـ١٧٤٠٠ جنيه، والفئة أما 

السادسة لـ١٥ فرداً بـ٢٥٥٠٠ جنيه، والفئة السابعة لـ١٢ فرداً بـ٢٤ ألف جنيه، أما 
الفئة األخرية لـ١٥ فرداً بـ٥٢،٥٠٠ جنيه.

الفقار خرض، ممثل  العراقي ذو  الفنان 
العراقي  الشارع  عرفه  طموح  شاب 
كان  بأنه  البعض  وصفه  الذي  بتمثيله 
حتى  كثرية  نجاحات  وحقق  «راقياً»، 
املمثلني  من  نخبة  مع  للتمثيل  انتقل 
يف  وعرة  بمراحل  يمرَّ  أن  قبل  العرب، 
حوار  خالل  خرض  الفنية.وقال  حياته 
البدايات الحقيقية   : ان  للسومرية نيوز 
ملشواري الفني كانت من خالل املرسح، 
دراستي  يف  املرسح  قسم  دخلت  حني 
دراميا  أما  الجميلة.  الفنون  لكلية 
الرصايف  مسلسل  يف   ٢٠٠٧ عام  فكانت 
من  السومرية  قناة  عىل  ُعرَِض  الذي 
املخرج  واخراج  املالكي  حامد  تأليف 
الفنية،  أعماله  آخر  وعن  جهاد.  اركان 
قال خرض : محلياً مسلسل الكادود من 
ومن  كريم،  الخالق  عبد  الكاتب  تأليف 
إخراج املخرج السوري غسان عبد الله، 
السقوط  ليلة  مسلسل  كانت  عربياً  أما 
للمخرج السوري ناجي طعمة والكاتب 
كانت  واملشاركة  املرصي مجدي صابر، 
اإلنتاج  تنفيذ  معوقات  رغم  جيدة  فيها 

الدرامي داخل العراق.وبشان أبرز أعماله 
التي أحببها، والدور الذي وجد نفسه به 
أكثر عطاًء، قال: عربيا مسلسل دفعة 
العربي  املتلقي  إىل  قدمني  الذي  بريوت 
واإلخراج  الكتابة  لجودة  جيد،  بشكل 
وجدت  الذي  األعمال  من  وهذا  فيه، 
كثرياً.اما  فنياً  علّمني  وقد  فيه،  نفيس 

مسلسل مصري الحب من تأليف الكاتب 
السوري  املخرج  واخراج  هاتف  احمد 
 ٢٠١٠ عام  ُعرَِض  والذي  محمود  طالل 
أيضاً عىل قناة السومرية، كان من أهم 
للمتلقي  قدمني  الذي  وأولها  االعمال 
أفرحني  حضوراً  لديهم  وحقق  العراقي 
الطلبة  أحد  هو  دوري  وكان  جدا، 
الجامعيني الذي يقع يف حب طالبة معه، 
ويف نفس الوقت هناك طبيبة تحبه، فهو 
يف  حاليا  أما  َمن.  مع  بمفارقة  يكون 
طور قراءة سيناريو (دفعة لندن)، وهو 
الله.  ان شاء  الضخمة جداً  االعمال  من 
بمشاركته  يجده  الذي  االختالف  وعن 
قال:  املحلية؟،  عن  العربية  باألعمال 
يمتلكان  شيئني  بني  املقارنة  يمكن  ال 

العربية  الدراما  ففي  املقومات،  عكس 
اعتماد  تنافس حقيقي من خالل  هناك 
وبالتايل  الخاص،  املنتج  عىل  االنتاج 
جودة  يخلق  السوق  يف  التنافس  هذا 
منتجاً  نملك  فال  محلياً،  أما  العمل.  يف 
منفذاً  منتجاً  نمتلك  بل  لألعمال،  خاصاً 
(مقاوال فنيا) يقوم بتنفيذ املسلسل بما 
تعطيه القناة من عطاء مسبق؛ وبالتايل 
آلية  بني  وكبري  أسايس  اختالف  هناك 

الواقع  وبشأن  واملحيل.  العربي  اإلنتاج 
الدرامي اآلن يف العراق، قال خرض: حاليا 
فيما  سابقه  من  أفضل  الدرامي  الواقع 
مىض، ولكن هذا ال يعني بأنه يف أفضل 
اإلنتاج.  جودة  يف  تذبذب  فهناك  حال، 
وما زال فقرياً يف الفكرة واملضمون، وما 
زالت هناك أدلجة واضحة يف النصوص، 
وضعف وشلل قوي يف عملية اإلنتاج بكل 

مفاصلها.

شاكريا  العاملية  الفنانة  من  كل  يعمل 
عىل  بيكيه  جريارد  السابق  وحبيبها 
أجل  من  للطرفني  مالئم  حل  إيجاد 

حضانة الطفلني ساشا وميالن.
شاكريا  فإن  املصادر،  بعض  وبحسب 
أي  يتحمل  ال  أن  بيكيه  عىل  عرضت 

تدفع  وأن  لألطفال،  مالية  مسؤولية 
سفر  بطاقات  شهرياً  مرات  خمس  له 
ليلتقي  ميامي  إىل  األوىل  بالدرجة 
العطلة  معه  يقضيا  وأن  باألطفال، 
الصيفية، وأن تغطي له ٢٠٪ من ديونه، 
الحضانة  عن  لها  يتنازل  أن  مقابل 

بشكل كامل وأن ينتقال للعيش معها يف 
ميامي.

إال أن بيكيه رفض األمر رفضاً قاطعاً، 
ينتقل  بأن  يسمح  لن  انه  مؤكدأ 
برشلونة  مدينة  خارج  للعيش  طفاله 

اإلسبانية.
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كشـفت ترسيبـات عـن أن رشكـة 
أبل تخطـط لزيادة أسـعار طرازات 
آيفون 14 برو الجديدة، كما كشفت 
 14 آيفـون  طـرازات  أن  التقاريـر 
القياسـية، سـتتلقى أيضـاً ارتفاعاً 
يف األسـعار، عـىل الرغم مـن أنها لم 
تتغـري تقريباً عـن سـابقاتها وفقا 
ملـا نقلـه موقـع العربيـة نـت. ويف 
حديثه إىل مجلة The Sun، استشهد 
رئيـس مجموعة املحللني الشـهرية 
آيفـز،  دان   ،Wedbush Securities
باعتبارها  التوريد  بأسعار سلسـلة 
القـوة الدافعـة وراء الزيـادة، وفقاً 
ملـا نقلتـه ”فوربـس“. وقـال آيفز: 
”نعتقـد أن زيـادة سـعر آيفون 14 
سرتتفع بمقدار 100 دوالر“. ”كانت 
األسـعار تتزايد عرب سلسلة التوريد 
بأكملهـا، وتحتـاج أبـل إىل تمريـر 
هـذه التكاليـف إىل املسـتهلك يف هذا 
اإلصـدار“. ورجح املحللـون أن يتم 
تسعري تشكيلة آيفون 14 عىل النحو 
التايل:آيفون 14 بسـعر 899 دوالرا، 
مقابـل سـعر 799 دوالراً لــ آيفون 
13، وآيفون 14 ماكس بسـعر 999 
دوالرا والذي سـيكون بديـًال لهاتف 
آيفون 13 ميني بسـعر 699 دوالرا، 
فيما سـيكون هاتف آيفون 14 برو 
بسـعر 1099دوالراً، وآيفون 14 برو 

ماكس بسعر 1199 دوالرا. ويف حني 
أن 100 دوالر سـتؤثر سلباً، خاصة 
عىل الطرز القياسية، والتي ستتميز 
بنفس التصميم والكامريات الخلفية 
13، فـإن  آيفـون  والرشائـح مثـل 
الرضبة املالية الكبرية تأتي مع رفع 
نقطـة الدخـول مـن 699 دوالراً إىل 
899 دوالراً فيما يتعلق بهاتف آيفون 
االقتصـادي. وبسـبب هـذه الزيادة 
البالغـة نحو %30 توقفـت أبل عن 
استخدام آيفون Mini 13 بحجم 5.4 
 Max 14 بوصة لصالح جهاز آيفون
مقـاس 6.7 بوصة، والذي ُيرجح أن 
.Plus 14 ُيطلـق عليه اسـم آيفـون

ويف حني أن 100 دوالر ستؤثر سلباً، 
خاصة عىل الطرز القياسـية، والتي 
ستتميز بنفس التصميم والكامريات 
الخلفية والرشائح مثـل آيفون 13، 
فإن الرضبة املالية الكبرية تأتي مع 
رفع نقطة الدخول مـن 699 دوالراً 
إىل 899 دوالراً فيمـا يتعلـق بهاتـف 
آيفـون االقتصـادي. وبسـبب هذه 
الزيـادة البالغة نحـو %30 توقفت 
 Mini 13 أبل عن اسـتخدام آيفـون
بحجـم 5.4 بوصـة لصالـح جهـاز 
آيفـون Max 14 مقاس 6.7 بوصة، 
والـذي ُيرجـح أن ُيطلق عليه اسـم 

.Plus 14 آيفون

«أندرويد»  هواتف  عىل  تطبيقه  عىل  طرحه  طريفا  تعديال  تويرت  طرح 
الحظ  فقد  املستخدمني،  قليل  من  عدد  سوى  يدركه  لم  و»آيفون»، 
«تويرت»  يف  األخبار  خالصة  سحب  عند  أنه  «تويرت»  عىل  مستخدمون 
ألسفل عىل شاشة الهاتف، يتم إصدار صوت عبارة عن «زقزقة» طيور 
صغرية، وبعد االنتهاء من تحديث الخالصة يصدر صوًتا مشابًها.ووفًقا 
ملا ذكره موقع «العربية»، فإنه يف حني أشار بعض مستخدمي «تويرت» 
أكد  األخبار،  خالصة  بتحديث  الخاص  الجديد  الصوت  الحظوا  أنهم  إىل 

أن  يعني  قد  ما  املاضيني،  األسبوعني  خالل  أدركوه  أنهم  منهم  قليل  عدد 
أكرب.يأتي  بصورة  تطرحه  أن  قبل  ببطء  تختربه  كانت  التغريدات  منصة 

التعديل الجديد بعد أن تعرض «تويرت» لعطل مفاجئ  سواء يف نسخة سطح 
ديتيكتور»  «داون  الذي رصده موقع  العطل  وبدأ  الذكي،  تطبيقه  أو  املكتب 
املعني بمراقبة أعطال املواقع اإللكرتونية، عند الساعة ٢ بعد ظهر الخميس.

وعدم  املنصة،  إىل  الدخول  صعوبة  عن  املستخدمني  شكوى  املوقع  رصد  كما 
عرض  أو  جديدة،  تغريدات  تحميل  من  تمكنهم  وعدم  للتحديثات،  استجابتها 

امللفات الشخصية لألشخاص، إضافة إىل توقف الروابط عن العمل.

التعايف بطيًئا للغاية،  الركبتني، يكون  عندما يتلف الغرضوف يف املفاصل مثل 
ملواد  يمكن  أنه  مؤخرا  ثبت  اإلطالق.ولكن  عىل  منه  الشفاء  أمكن  إذا  هذا 

نمو  لتعزيز  ما  يوما  الغضاريف  محل  تحل  أن  تجريبية  جديدة  هجينة 
باحثون  طور  فقد  (العربية)  موقع  جديد.وبحسب  طبيعي  غرضوف 

كوالجني  ألياف  من  تتكون  هجينة  بيولوجية  مادة  كورنيل  جامعة  يف 
دورية  عن  نقًال   New Atlas موقع  نرشه  ما  بحسب  طبيعية، 
وأوضح   .Proceedings of the National Academy of Sciences
الباحثون أن املادة الجديدة وهي خليط من الهيدروجيل والكوالجني، 
إىل  مشريين  الطبيعي،  الكوالجني  يف  املوجودة  تلك  كبري  بشكل  تشبه 
االختبارات  يف  تبنّي  ذلك  الوقت.إىل  ذات  يف  وناعمة  ومرنة  صلبة  أنها 

املعملية أن املادة تقرتب من أداء غرضوف املفصل الطبيعي، باإلضافة 
إىل امتالكها ١١ ضعف طاقة الكرس (وهو مقياس للمتانة).ونظراً ألن 

املادة الجديدة متوافقة حيوياً، فإنها يمكن أن تلعب دور املضيف 
لخاليا الغضاريف املجاورة التي تهاجر إليها وتتكاثر.بدوره، قال 

الباحث نيكوالوس بوكالس، الذي أجرى الدراسة بالتعاون مع 
بروفيسور لورانس بوناسار: «يف نهاية املطاف، نحن نسعى 

إىل تحقيق خطوة تخدم أغراض الطب التجديدي، من خالل 
األحمال  بعض  تحمل  يمكنها  سقالة  من  قطعة  تكوين 
أنه  بالكامل».وأوضح  األنسجة  تجدد  يتثنى  األولية حتى 
«باستخدام هذه املادة، سيمكن طباعة سقالة مسامية 
لتكوين  املجال  تهيئ  أن  يمكن  األبعاد  ثالثية  بخاليا 

النسيج الفعيل حول السقالة».
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األوساِط  يف  السيايس»  «االنسداد  عن  الحديُث  األخريِة  اآلونة  يف  كثَر 
انتخابات ترشين ٢٠٢١، وما أفرزته نتائجها  السياسّية، السيما بعد 

من تغيرٍي كبرٍي يف وجوه الربملان الحايل.
السياسّية  الخالفاُت  السيايس» عندما تطفو  «االنسداد  أقول.. يظهر 
عىل السطح، ليتداولها السياسيون والناس، والجميع يبحث عن مخرٍج 
عىل  أشهر  تسعة  من  أكثر  ميض  بعد  السيما  االنسداد،  لهذا  حقيقي 
إجراِء االنتخابات يف العراق، ولم ينتخب لغاية اآلن رئيساً للجمهورية، 
ولم يتفق عىل رئيِس الوزراء، وبالتايل لم تشكل حكومة جديدة أفرزتها 

نتائج االنتخابات مؤخرا.
ويعني «االنسداد السيايس» أيضاً بقاء النظام مغلقاً عىل مجموعٍة من 
املكونات، وإذا ما أصاب هذه املكونات أي تغيري يف خططها وبرامجها 

يظهر «االنسداد السيايس» ويصبح الكالم عنه بارزاً يف أروقة البلد.
هذه  بتوجهاِت  ما،  نوعاً  رهيناً،  سيبقى  البالد  مستقبل  ان  بمعنى 
املكونات التي تشكل جوهر النظام، سواء تغريت تركيبة هذه املكونات، 
أي توّسع عددها أم انخفض، بمرور السنني، فإن وجودها يبقى دائماً، 

وال يمكن تجاوزها للوصول اىل حكم البالد.
وإقرار  فيه،  الحكم  نظام  وتغري  العراق،  عىل غزو  عاماً   ١٩ بعد  إذاً.. 
النهوض  السياسية من  املكوناُت  العراقي يف ٢٠٠٥، عجزت  الدستور 
بكل  األزمات  وتجاوز  الكبرية،  وخرياته  موارده،  واستغالِل  بالبلد، 

أنواعها، لتوفري حِق العيش الكريم للمواطن يف بالده. 
املتابُع للمشهد السيايس العراقي، منذ غزو العراق واحتالله يف ٢٠٠٣، 
يجد إخفاقاً واضحاً يف تسويِة الخالفاِت واإلشكاالِت األساسية للنظام 
عرب  إنتاجها  إعادة  خالل  من  اإلخفاقات  هذه  واستمرار  السيايس، 

ممارساٍت سياسيٍة مختلفٍة تسمى «تدوير األزمات».
أما املواطُن العراقّي، وبعد ١٩ عاماً، فقد أصبح يف حريٍة من أمره، وال 
يزال مستمراً يف ظل هواجس ُتنبئ بأن قادم املستقبل لن يختلف عن 
ماضيه، بعد هذا «االنسداد السيايس»، ما يؤرش عىل عمِق األزمِة التي 

وصَل إليها املواطُن مع النخب السياسّية يف البلد.
البلُد حالياً يمرُّ بمرحلٍة حرجٍة سياسياً، وأمن املواطن االقتصادي يف 
خطر، بالرغم من وجود الوفرة املالّية الكبرية فيه نتيجة ارتفاع أسعار 
العمل  عن  والعاطلون  واملدقعون  الكادحة  والطبقة  عاملياً،  النفط 
واالرامل وأصحاب األمراض املزمنة هم األكثر ترضراً حالياً نتيجة قرار 
 ١١٨٠ من  الدوالر  مقابل  العراقي  الدينار  قيمة  بتخفيض  الحكومة 

دينارا للدوالر إىل ١٤٦٠ دينارا، بنسبِة ما يقارب ٢٣ إىل ٢٥ يف املئة.
أجل  من  هي  املقبلة  املرحلة  اِجعلوا  السياسيون  أيها  أقول..  أخرياً 
العراق، ولقمة عيش املواطن الكريم، وتوفري الخدمات، وفرص العمل 
ووضع  البلد،  يف  املشاكل  جميع  عىل  والوقوف  والخريجني،  للعاطلني 
وعدم  جانباً،  السياسّية  املناكفات  واِتركوا  لها..  الناجعة  الحلول 
للبالد،  رئيٍس  بانتخاب  واإلرساع  املناصب،  عىل  باالستحواذ  التفكري 
ألن  وقت،  أرسع  يف  الحكومة  وتشكيل  الوزراء،  رئيس  عىل  واالتفاق 

العراق وشعبه الكريم أكرب من كل املناصب واملسميات.

áÌç€a@ÛÓ±

@Üaáè„¸aD@ÔËn‰Ì@Ûnfl
_ÈmbÓ«aámÎ@CÔébÓè€a

يف  عجرم  نانيس  نجحت 

من  أكثر  استقطاب 

متابع  ماليني   ١٠

األخرية  ألغنيتها 

 « صحصح »

شاركها  التي 

«الدي  عزفاً 

العاملي  جي» 

وكانت  مارشمللو، 

أصدرت  قد  نانيس 

هذه األغنية مع حلول عيد 

أيام  إال  هي  وما  املبارك،  األضحى 

قليلة حتى بلغ الرقم املاليني عىل موقع اليوتيوب.

املقبل  األحد  يوم  عجرم  نانيس  تحيي  أخرى،  جهة  ومن 

انتخاب  حفل  الحايل  تموز/يوليو  من  والعرشين  الرابع  يف 

الحدث  هذا  غياب  من  سنوات  ثالث  بعد  لبنان،  جمال  ملكة 

اي  ال بي يس  إىل شاشة  تنظيمه  لبنان، وعودة  الجمايل عن 

وفانيلال برودكشن التي تقودها السيدة روال سعد، وسيقام 

عجرم  نانيس  بمشاركة  بريوت  دو  فوروم  مجمع  يف  الحفل 

من  مجموعة  تضم  تحكيم  لجنة  وكذلك  الغناء،  حيث  من 

أهم املتخصصني يف املوضة والجمال. وكانت عجرم قد حلّت 

انتخابات  آخر  يف  لبنان  جمال  ملكة  تحكيم  لجنة  يف  ضيفة 

أجريت عام ٢٠١٨.

عجرم  نانيس  الفنانة  اختيار  يف  األمر  يحسم  لم  السياق،  يف 

للغناء يف افتتاح املونديال املنتظر يف ديسمرب املقبل يف الدوحة 

كأول بلد عربي يستضيف هذا الحدث العاملي.
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مهجورة  أشباح  مدينة  يف 
ركام  ووسط   ٢٠١٨ عام  منذ 
سنوات  بعد  املدمرة  األبنية 
السوري  القصف  من  طويلة 
الرويس، تقع منطقة «الحجر 
ملحافظة  التابعة  األسود» 
تم  التي  السورية،  دمشق 
مشاهد  لتصوير  اختيارها 
إنتاج  من  جديد  فيلم  من 
غضب  أثار  مما  شان؛  جاكي 
هذا  يف  رأوا  الذين  الكثريين 
شعب  ملأساة  استغالالً  العمل 

منكوب.
هذا  اختيار  تم  ملاذا  لكن 
الفيلم؟  املوقع وما قصة هذا 
شان  جاكي  سيزور  وهل 
التي  األسود  الحجر  مدينة 
ستصور فيها املشاهد؟ إليكم 
التفاصيل كاملة:

 ١٤ يف 

 ،٢٠٢٢ عام  من  يوليو/تموز 
األفالم  إنتاج  رشكة  بدأت 
 SYX Pictures الصينية 
العربية  اإلمارات  مقرها  التي 
 Art Maker ورشكة  املتحدة 
اإلماراتية،   Production
 Home» فيلم  تصوير 
مع  بالتعاون   «Operation
مدينة  يف  السورية  الحكومة 
من  القريبة  األسود  الحجر 
بالعاصمة  الريموك  مخيم 

دمشق.
موقع  يف  جاء  ملا  ووفقاً 
فإن  مي،  ستوديو  ديجيتال 
هو  للفيلم  التنفيذي  املنتج 
واملنتج  واملخرج  املمثل 
جاكي  الصيني  السينمائي 
شان إىل جانب املخرج سونغ 

يينكيس.
تدور أحداث الفيلم عن الحرب 
األهلية يف دولة رشق أوسطية 
يف  «بومان»  تدعى  متخيلة 
العمل  ويمجد   ،٢٠١٥ العام 
السلطات  دور  الدرامي 
اإلخالء  عملية  يف  الصينية 
استطاعت  التي  البطولية 
مواطن   ٦٠٠ من  أكثر  إجالء 
صيني، باإلضافة إىل أكثر من 
أخرى  دول  من  مواطن   ٢٠٠
ملوقع  الفرتة.وفقاً  تلك  خالل 
Hurriyet Daily News، وقع 
«الحجر  مدينة  عىل  االختيار 
األسود» السورية املدمرة بدالً 
من إحدى مدن اليمن؛ ألنها 
تعترب آمنة وتحت سيطرة 
لكن  السوري،  النظام 
يعترب  زال  ما  اليمن 
مكاناً خطرياً للغاية 

للتصوير.
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