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بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، ان التنـّوع ثـروة اجتماعية 
تزيد من قوة شعبنا يف مختلف املجاالت.

وذكـر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان رئيس مجلس 
الـوزراء، مصطفى الكاظمي، اسـتقبل 
العـراق  يف  الكلـدان  بطريـرك  غبطـة 
والعالم الكاردينال لويس رفائيل سـاكو 
والوفـد املرافق له.وجـدد رئيس مجلس 
الـوزراء، خـالل اللقاء التأكيد، بحسـب 
املجتمعـي  التعايـش  أن  عـىل  البيـان، 
بـني أطياف الشـعب العراقـي هو عماد 

السـلم األهيل، وأسـاس املواطنة البّناءة 
الداعمـة ألمـن العراقيـني، ورفاههـم، 
املعاشية.وأضاف  أوضاعهم  واسـتقرار 
أن الطيف املسـيحي العراقي يمثل اإلرث 
الحضـاري واالمتداد التأريخي لسـكان 
بـالد الرافدين، وأن التآخي الراسـخ بني 
أبناء العراق هو الهدف، والغاية واملرتكز 
لجميع العراقيـني، وأن التنّوع هو ثروة 
اجتماعية تزيد من قوة شعبنا يف مختلف 
املجاالت.ووجـه رئيس مجلـس الوزراء 
بتسهيل ومتابعة القضايا املتعلقة بعدد 
مـن االحتياجات وامللفـات التي ُطرحت 

خالل اللقاء.

بغداد/ الزوراء:
 كشـف وزيـر الدفـاع العراقـي، جمعة 
عناد، عن قـرب وصول رادارات أمريكية 
متطـورة خاصة بالكشـف بعيـد املدى، 
ومسـاع للتعاقـد عىل منظومـة رادارية 

للكشـف الواطـئ واملتوسـط، فيما أكد 
قائد الدفاع الجـوي، الفريق الركن معن 
السـعدي، عـن وصـول راداريـن اثنـني 

للكشف العايل إىل العراق.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة ، امس االحد، املوقف 
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
يف العـراق، فيمـا اكدت تسـجيل 1949 
اصابة جديـدة و4 حاالت وفاة وشـفاء 
بيـان  يف  الـوزارة  2665 حالة.وذكـرت 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان عـدد الفحوصات 
املختربيـة ليـوم امـس: 6385، ليصبح 
عدد الفحوصات الكليـة: 19011363،.

مبينـة انـه تـم تسـجيل 1949 اصابـة 

جديـدة و4 حـاالت وفاة وشـفاء 2665 
حالة.واضافـت: ان عدد حاالت الشـفاء 
الـكيل: 2369125 (%97.5)، بينما عدد 
حاالت االصابات الـكيل: 2429833، أما 
عدد الحاالت التي تحت العالج: 35418، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
املركزة: 31، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 
25290. الفتـة اىل ان عدد امللقحني ليوم 
امـس: 7089، ليصبـح عـدد امللقحـني 

الكيل: 10956184.

باريس/ متابعة الزوراء:
أخـرب الرئيس الفرنيس، إيمانويل ماكرون 
نظريه اإليراني إبراهيم رئييس، بأن العودة 
إىل االتفاق النووي ”ال تزال ممكنة“ ولكن 
يجب أن تحـدث برسعة.وذكر بيان ملكتب 
ماكـرون أنه أعرب خـالل اتصال هاتفي، 
مع نظـريه اإليرانـي إبراهيـم رئييس عن 
”خيبة أمله إزاء عـدم إحراز تقدم، وأرص 

للرئيس اإليراني عـىل رضورة اتخاذ خيار 
واضـح إلبرام االتفـاق والعـودة إىل تنفيذ 
التزاماتـه النووية“، حسـبما نقلت وكالة 
”بلومبريغ“.كمـا ناقش رئيسـا الدولتني 
األزمـة يف أوكرانيا وعواقبهـا عىل الطاقة 
إىل مسـألة  باإلضافـة  الغذائـي،  واألمـن 
الرعايـا الفرنسـيني األربعـة املحتجزيـن 
يف إيـران، حيـث طالب ماكـرون باإلفراج 

الفوري عنهم، وفقـا للبيان الفرنيس.عىل 
الجانب اآلخر، أكد الرئيس اإليراني إبراهيم 
رئييس، أن العقوبات التي تفرضها الواليات 
املتحدة، ترض باالقتصاد العاملي، ال سـيما 
خـالل  رئيـيس  األوروبية.وقـال  القـارة 
االتصال مع نظريه الفرنيس: إن ”عقوبات 
واشنطن ترض باالقتصاد العاملي وخاصة 
القارة األوروبية“، مضيفا أن قرار الوكالة 

الدوليـة للطاقـة الذرية األخـري ضد إيران 
سـبب أزمة ثقة خالل املفاوضات النووية 
وشكل ضغطا عىل طهران.بدورها، أكدت 
نائبة وزيـر الخارجية األمريكي فيكتوريا 
نوالنـد، أن عودة إيـران إىل االتفاق النووي 
ستسـمح لها ”بإعادة نفطها إىل األسواق 
العامليـة وتخفيـف العقوبـات“، مشـددة 
عـىل أنه إذا رفضـت طهران العـودة، فإن 

واشـنطن ”سـتضطر إىل زيادة ضغطها“ 
عىل ايران. ويخيم الجمود عىل املفاوضات 
غـري املبـارشة بـني واشـنطن وطهـران، 
الهادفة إىل العـودة إىل االتفاق حول خطة 
العمل الشاملة املشرتكة للربنامج النووي 
اإليرانـي، املوقـع يف 2015، بـني طهـران 
إىل  باإلضافـة  الكـربى  الدوليـة  والقـوى 

أملانيا.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد ائتالف دولة القانون ترحيبه بمبادرة العشائر 
العراقيـة إلنهاء الخالف بني السـيد الصدر وزعيم 
االئتالف نوري املالكي، ويف حني اشـار اىل امكانية 
منـح التيار الصـدري وزارات يف الحكومة املقبلة، 

أكـد ان العقبـة التي تقف امام تشـكيل الحكومة 
هـي اختيار رئيـس الجمهورية.وقـال القيادي يف 
االطـار التنسـيقي، عـارف الحمامـي، يف حديـث 
لـ»الـزوراء»: ان «هـذه املبادرة مبـادرة حقيقية 
قام بها شيوخ عموم العشائر يف العراق بالتنسيق 

مع جهات بمؤسسـات الدولـة العراقية ومجلس 
القضـاء االعىل ورجـال دين كبـار النهم يعتربون 
ذلك مرشوعـا وطنيا، وهذه املسـائل تخص البلد 
بصـورة عامـة «. واضـاف «نحن كدولـة قانون 
نرحـب بهذه املبـادرة وباملوقف املرشف لشـيوخ 

عشائر العراق والشخصيات الوطنية «، مشريا اىل 
انهم «اآلن يف حركة مسـتمرة وزيـارات لألطراف 
واخـذ املوافقـات»، معربا عـن املـه يف ان تكون 

«هذه املبادرة مبادرة وطنية مثمرة». 

القاهرة / الزوراء:
شـدد الرئيـس املـرصي، عبـد الفتاح 
وزيـر  اسـتقباله  خـالل  السـييس، 
الخارجيـة الرويس، سـريغي الفروف، 
الحـوار  لغـة  تغليـب  أهميـة  عـىل 
والحلول الدبلوماسـية لألزمة الروسية 
األوكرانيـة، فيمـا أكد وزيـر الخارجية 
الرويس، سـريغي الفروف، إنه ال يمكن 
لدول الناتو أن تحافظ عىل أمنها بتهديد 

أمن دولـة أخرى، وإن أوكرانيا اختارت 
العداء لروسيا وسمحت للناتو بالتوسع 
نحو حدود روسـيا.وأكد السـييس دعم 
مرص لـكل املسـاعي التي من شـأنها 
تسـوية األزمـة سياسـيا للحفاظ عىل 
األمن واالسـتقرار الدوليـني، من خالل 
اتصاالتها وتحركاتها الدولية مع جميع 
القوى الفاعلة سـواء يف اإلطار الثنائي 
أو متعـدد األطراف.كما طلـب الرئيس 

السـييس نقل تحياته إىل الرئيس بوتن، 
مثمنا مسـرية التعاون الثنائي املتمثلة 
بمـرص، ويف  الروسـية  املرشوعـات  يف 
مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة 
النووية، واملنطقة الصناعية الروسـية 
يف محـور قنـاة السـويس وغريها من 
واالقتصادية  االسـتثمارية  املرشوعات 

بني البلدين يف كافة القطاعات.

@ÚflÏÿ®a@›Óÿìm@‚bflc@ÒáÓyÏ€a@Új‘»€a@ÏÁ@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä@äbÓnÇa@Z@@@@@@@@@Ä€@ÊÏ„b‘€a@Ú€ÎÜ

ÙãÇc@Ú€ÎÜ@Âflc@áÌáËni@bË‰flc@Û‹«@Úƒœb0a@Ïmb‰€a@fiÎá€@Âÿ∫@¸@Z“Îãœ¸

|‹ó‹€@ãˆbì»€a@ÒäÜbj∑@ÈjÓyãm@Â«@lã«c

ÚÓ„aã◊Î˛a@Úflåˇ€@ÔébflÏ‹iá€a@›®a@ÚÓ‡Ác@á◊˚Ì@ÔèÓè€a

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أكـد طبيب الرئيس األمريكـي، جو بايدن، 
ان حالة الرئيس تتحسـن بعـد يومني من 
اإلعالن عـن إصابتـه بفايـروس كورونا.
وقـال الدكتور كيفـن أوكونـور يف مذكرة 
إن ”بايـدن ال يعاني مـن ضيق يف التنفس 
ومعـدالت األوكسـيجني يف دمـه عادية“، 
مضيفـا أن حالتـه تسـتمر يف التحسـن.
ورجح أوكونـور إصابته بايـدن باملتحور 
BA.5 مـن فـريوس كورونا.وأشـار إىل أن 
العـوارض التي يعاني منها بايدن تشـمل 
سـيالن األنف والسـعال الخفيـف واآلالم 

الجسـدية.وكان الرئيـس األمريكـي أكـد 
الخميـس يف تغريـدة عىل موقـع ”تويرت“ 
أن حالتـه ”جيدة جدا“، بعـد إعالن البيت 
األبيض إصابته بكوفيـد19-. وقال البيت 
األبيـض يف بيـان: إن الرئيـس، البالـغ 79 
عاما، يعاني ”أعراضاً خفيفة“ وسيواصل 
القيـام بعمله أثناء فرتة عزله.ووعد البيت 
األبيـض بتقديـم إحاطة ”يومية“ بشـأن 
الحالـة الصحية لبايـدن، الرئيس املنتخب 
األكرب سنا يف الواليات املتحدة، والذي أشار 
الفحـص الطبي يف نوفمـرب املايض، إىل أنه 

”صلب“ و“مؤهل“ ملمارسة وظائفه.

روما/ متابعة الزوراء:
أعلنت السلطات اإليطالية وصول أكثر من ألف مهاجر 
خـالل سـاعات إىل أراضيهـا من تونـس وليبيـا، فيما 
ينتظر مئات آخرون أسـعفتهم سفن إنسانية يف مرفأ 
استقبال. وأبحر هؤالء املهاجرون الذين أتى أغلبهم من 
أفغانسـتان وباكستان والسـودان وإثيوبيا والصومال 
ليل السـبت األحد عىل متن خمسة عرش قاربا مختلفا 
من تونـس وليبيا.وعثرت السـلطات عىل خمس جثث 
ملهاجريـن لقوا حتفهـم يف ظروف لم تتحـدد بعد عىل 
متـن القـارب.ويف جزيـرة المبيدوزا، وصـل نحو 522 
شخصا من أفغانسـتان وباكستان والسودان وإثيوبيا 
والصومال ليل السبت األحد عىل متن 15 قاربا مختلفا 

أبحروا من تونس وليبيا.وبحسب وسائل إعالم إيطالية، 
فـإن مركز اسـتقبال جزيـرة المبيـدوزا مكتظ. وهي 
جزيـرة أقرب إىل أفريقيا منها إىل إيطاليا. ويضم املركز 
حاليا نحو 1200 شخص علما أن سعته ترتاوح ما بني 
250 إىل 300 شـخص، حسـب وكالة ”أنسا“.وتواصل 
املنظمات غري الحكومية املعنية باإلنقاذ البحري بنجدة 
مئات املهاجرين يف البحر األبيض املتوسـط.من جهتها 
أكـدت ”يس وتش“ امس األحد أنها نفذت أربع عمليات 
إنقاذ السـبت. وقالت يف حسـابها عىل تويرت ”تقل يس 
وتش 3، 428 شـخصا، بينهم نسـاء وأطفـال، وامرأة 
حامل يف الشـهر التاسـع، ومريض يعانـي من حروق 

شديدة“.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشف املتحدث باسم وزارة الخارجية، 
احمد الصحـاف، عن اجراءات الوزارة 
عـىل  الرتكيـة  االعتـداءات  ملواجهـة 
االرايض العراقيـة، وفيما اشـار اىل ان 
وزارة الخارجية ابلغت السفري الرتكي 
بـرضورة انسـحاب قوات بـالده من 
العراق، أكد ان هناك أدلة عىل أن تركيا 

نفذت الهجوم يف دهوك.
وقال الصحاف يف حديث لـ“الزوراء“: 
عـدة  اتخـذت  الخارجيـة  وزارة  ان 
اجـراءات ردا عـىل القصـف الرتكي 
االخـري يف قضـاء زاخـو بمحافظـة 
دهـوك. الفتـا اىل: ان العـراق طلـب 
من مجلس األمن الدويل عقد جلسـة 
طارئـة حـول الهجوم. واضـاف: أن 
العراق لن يسـكت إزاء هـذا التطور 
الخطري. مبينا: ان املعلومات املؤكدة 
من الجهـات التخصصيـة يف العراق 
تؤكد أن تركيا هي من نفذت الهجوم 
الذي طال زاخو.واشار اىل: أن ماحدث 
هـذه املـرة نوعـي وخطـري للغاية، 
طال مدنيـني آمنـني يف مناطق آهلة 
بالسـكان ويف عمق األرايض العراقية 
وسـجل تحـوالً خطـرياً يف سلسـلة 
ان  مؤكـدا:  الرتكيـة.  االعتـداءات 
الدبلوماسية العراقية حشدت جهود 
جميـع رشكاء العـراق وأصدقائـه، 
تتضامـن  بيانـات  عـىل  وتحصلـت 
مع حكومـة العراق وشـعبه، وانهم 

ماضون باتجـاه دعوة مجلس األمن 
إىل جلسـة طارئة، وحشـدنا الجهود 
الدوليـة مـع جميـع رشكاء العراق 
وأصدقائـه، ونتوافـر عـىل مصـادر 
قوة متعـددة وأوراق ضغط متعددة.
وأشار إىل: ان وزارة الخارجية ابلغت 
السـفري الرتكـي برسـالة احتجـاج 

وبشـكل ال يقبـل النقـاش برضورة 
كاملـة  قواتهـا  تركيـا  تسـحب  ان 
من جميـع املواقع التـي اتخذتها يف 
األرايض العراقية بشكل غري مرشوع، 
الحكومـة  مـع  التنسـيق  ودون 
العراقية.واوضح: انه يف الوقت الذي 
نجـدد فيه املبدأ الدسـتوري العراقي 

الـذي نص عىل أال تسـتخدم األرايض 
العراقية مقـراً أو ممراً إللحاق األذى 
بأي من دول الجـوار، فإننا نؤكد أن 
الفعل العدائي األخري انتهاك سـافر 
ملبادئ حسن الجوار. مبينا: أن تركيا 
تتذرع بمبدأ الدفاع عن النفس الذي 
ينـص عليـه ميثـاق األمـم املتحدة، 

لكـن هـذه الذرائـع مرفوضـة، ألن 
امليثاق نفسـه ال يجيـز أن تخرتق أو 
يسـاء، أو أن يعتدى عىل سـيادة أي 
دولة تبسـط نفوذها عـىل أراضيها.

وتابـع: ان العراق يرفـض أن يكون 
والرصاعـات  للمواجهـات  سـاحة 
وتصفية الحسابات، ويف الوقت ذاته 
نجدد التزامنا بأال تسـتخدم األرايض 
العراقية مقراً أو ممراً إللحاق األذى 
الرضر بأي من دول الجوار.ويف وقت 
سـابق، أكد وزيـر الخارجيـة، فؤاد 
حسني، تقديم 296 مذكرة احتجاج 
عىل التدخالت الرتكية.وقال حسـني 
خالل حضوره الجلسـة االستثنائية 
للربملان حول االعتداءات الرتكية: إن 
”رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل 
لجنة عسـكرية وادارية وسياسـية 
للذهاب اىل منطقة القصف الذي أدى 
اىل استشـهاد 9 مواطنني وجرح 31 
العالقة  ”طبيعـة  اخرين“.وأوضـح 
بني العراق وتركيا منذ أن تم ترسيم 
الحـدود بني البلدين وعقد االتفاقات 
بينهما منذ عرشات السـنني“، الفتا 
اىل ”وجـود محـرض رسـمي موقع 
من قبـل وزيـر الخارجيـة العراقي 
آنذاك طارق عزيز مع نظريه الرتكي، 
عام 1984 وملدة سـنة واحدة فقط، 
ويخـص بالسـماح لدخـول القوات 
العراقيـة  األرايض  داخـل  الرتكيـة 

مسافة 5 كيلومرتات“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد/ الزوراء:
عن  األحد،  امس  الرشيد،  مرصف  أعلن 
نوع  آلية  رصافات  ثالثة  بنصب  مبارشته 
(out door) يف العاصمة بغداد.وأوضح املكتب 
«الزوراء»:  اىل  ورد  بيان  يف  للمرصف  اإلعالمي 
 (٢٤) مدى  عىل  تعمل  الرصافات  هذه  إن 
ساعة.وأضاف: أنه تم توزيعها يف ثالثة فروع 
أوىل  كخطوة  والدورة)  الريموك  (الرباط  هي 
العمل  أن  إىل:  مشريا  الرواتب.  تسلم  لتسهيل 
جاٍر عىل تهيئة وتوزيع رصافات آلية يف فروع 

اخرى للمرصف.

@pbœaãñ@kó„@ãíbjÌ@áÓíã€a
‚ÏÓ€a@äaáfl@Û‹«@›‡»m@ÚÓ€e

@áÌçm@ÚÓ«b‡nua@ÒÎãq@ �Ï‰n€a@ZÔ‡√bÿ€a
p¸b1a@—‹n¨@¿@b‰j»í@ÒÏ”@Âfl

@Ô€b»€a@—ìÿ€a@paäaÜaä@fiÏñÎ@NN÷aã»€a
µÓœbög@µ«Ï„@Û‹«@fiÏóz‹€@ bèflÎ

@Úibñg@Ô–€c@ÏÆ@›vèm@Úzó€a
pbÓœÎ@4Î@b„ÎäÏÿi

%b»€aÎ@÷aã»€a@¿@Êaá‹ÿ€a@⁄ãÌã�i@Èˆb‘€@fi˝Ç

@êÓˆã€a@Úibñg@|uãÌ@ÊáÌbi@kÓj†
b„ÎäÏ◊@Âfl@\BAN5@^@7Ãn∑@ÔÿÌãfl˛a

@Âfl@aÎã¢c@bÓ€b�Ìg@∂g@ãubËfl@—€c@Âfl@ãr◊c@fiÏñÎ
@bÓjÓ€Î@ê„Ïm

@bÓ◊ãm@bË‰õn•@>€a@Ôfl˝é�a@Âflbõn€a@lb»€c@Ú€Ï�i@Âfl@kzè‰Ì@÷aã»€a

bËÓ€g@·Ënœbög@·nm@>€a@Úv«çæa@pbqÜb0a@Âfl@lbzè„¸a@µfláÉnè‡‹€@|ÓnÌ@6ÌÏmÒ7Ç˛a
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 @Âfl@b«Ï�nfl@120@›n‘i@“6»Ì@ÔibÁäg
ãÿÌbjé@Òá«b”@l˝†

@ÒÜbÌç€@ÚÓ‹»œ@paÏ�Ç@Â«@—ìÿm@¡–‰€a
bÓflÏÌ@›Óflãi@µÌ˝fl@8@∂g@¡–‰€a@xbn„g

بغداد/ الزوراء:
نـرش جهاز األمـن الوطنـي العراقي، امس 
تنظيـم  عنـارص  أحـد  اعرتافـات  األحـد، 
«داعـش» االرهابـي املشـاركني يف مجزرة 
«سـبايكر» عـام ٢٠١٤ بمحافظـة صالح 
الدين .وبحسـب اعرتافاتـه، فإنه قتل ١٢٠ 

متطوعـا من طـالب قاعدة سـبايكر خالل 
املجزرة التي راح ضحيتها ١٧٠٠ عسـكري 
من طالب القاعدة.وكان عمر منفذ الجريمة 
٢٢ عاما عندما نفذ عملية القتل بحق ١٢٠ 
جنديا كانوا يف طريقهم لاللتحاق يف قاعدة 

سبايكر الجوية بمحافظة صالح الدين.

بغداد/ الزوراء:
كشـَف وزير النفط، إحسان عبد الجبار، 
امس األحد، عن خطـوات فعلية لتصعيد 
إنتاج وتصدير النفط الخام يف إطار تنفيذ 
مخطـط يعد األكـرب حجماً عـىل النطاق 
العاملـي وصـوالً إىل هدف إنتـاج ٨ ماليني 
برميـل يف نهاية ٢٠٢٥.وقـال عبد الجبار 
يف حـوار اطلعـت عليه «الـزوراء»: ”حني 
نتكلـم عن زيـادة كميـات إنتـاج النفط 
تقـدر بنحـو ٣٫٣ ماليـني برميـل يوميا، 
فنحن نتحدث عن نطاق عمل عمالق عىل 
مـدى ٥ سـنوات ربما سـيكون الربنامج 
االستخراجي األضخم يف عموم العالم، ما 
يعنـي أن هناك مشـاركة فاعلة لرشكات 
النفـط العامليـة يف ضـخ رؤوس األمـوال 
الضخمة والخربات والتكنولوجيا لكربيات 
الـرشكات االسـتثمارية النفطية، وكذلك 

اسـتثمارات وزارة النفـط املتأتيـة مـن 
أرباحهـا املتحققة من خالل مشـاركتها 
الرأسمالية يف حقول الرتاخيص النفطية.

@Ú‰ÿø@fiaçm@¸@ÎÏ‰€a@÷b–m¸a@∂g@ÊaãÌg@ÒÜÏ«@ZÊÎã◊bfl
Ô„aãÌ�a@Í7ƒ„@…fl@Ô–mbÁ@fibóma@fi˝Ç

بغداد/ الزوراء:
وجهت مديرية املرور العامة، امس األحد، مفارزها املنترشة يف بغداد واملحافظات للعمل عىل 
اإلشارة الضوئية يف التقاطعات والشوارع العامة، مشرية إىل العقوبة بغرامة مالية مقدارها 
٢٠٠ الف دينار للمخالفني.وذكرت املديرية يف بيان تلقته «الزوراء»: أنه «عمال بأحكام املادة 
(٢٥) أوالً (أ) من قانون املرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ التي تنص اآلتي: يعاقب بغرامة مالية 
مقدارها (٢٠٠) الف دينار كل من (لم) يمتثل… إلشارات املرور الضوئية أو إشارات رجل 
املرور التنظيمية».وأضافت أنه «وجه مدير املرور، العام اللواء الحقوقي طارق إسماعيل 
اإلشارة  عىل  للعمل  املحافظات  وبقية  بغداد  يف  املنترشة  كافة  املرورية  مفارزنا  الربيعي، 
كافة،  املواطنني  بإخواننا  «نهيب  بأننا  العامة».ونوهت  والشوارع  التقاطعات  يف  الضوئية 
املخالف  وسيحاسب  املخالفة،  هذه  عن  واالبتعاد  الطوعي  بااللتزام  باألخص،  والسائقني 

بشدة وفق القانون».

@µ–€bÉæa@Û‹«@ÚflaãÀ@äb‰ÌÜ@—€c@200@ZäÎãæa
ÚÓˆÏõ€a@paäbí�€

@@@3ô@›Óñb–m

@@@5ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

·:@›‡«@ôã–i@µj€b�fl@äb”@à@¡–„@Ú◊ãí@‚bflc@ÊÎãÁbƒnÌ@ÊÏ∞ãÇ@



@Ú‡Ëfl@åb≠�@›‡»€a@ÒäÎãö@á◊˚Ì@Ôuã«˛a
ÔibÁä�a@î«aÜ@Ú„aÜg@Ú€Üc@…ª

@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä@äbÓnÇa@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÊÏ„b‘€a@Ú€ÎÜ
@ÚflÏÿ®a@›Óÿìm@‚bflc@ÒáÓyÏ€a@Új‘»€a@ÏÁ

|‹ó‹€@ãˆbì»€a@ÒäÜbj∑@ÈjÓyãm@Â«@lã«c

@� bèflÎ@Ô€b»€a@—ìÿ€a@paäaÜaä@fiÏñÎ@NN÷aã»€a
µÓœbög@µ«Ï„@Û‹«@fiÏóz‹€

@Û‹«@·nÓé@›Ìáj€a@‚bƒ„@…ÓéÏm@ZÚÌ5€a@paÏ‘€a
ÒáÓ»j€a@’†b‰æa@¿@ÒáuaÏnæa@÷ã–€a

بغداد/ الزوراء:
أكـد مستشـار األمن القومي، قاسـم 
األعرجـي، امس األحد، عـىل رضورة 
العمل بشـكل مسـتمر إلنجاز مهمة 

جمع أدلة إدانة داعش اإلرهابي.
وذكر املكتب اإلعالمي ملستشـار األمن 
القومـي يف بيان تلقته «الـزوراء»: أن 
« األعرجـي اسـتقبل بمكتبـه رئيس 
فريق التحقيق الدويل لجمع أدلة إدانة 
داعش اإلرهابي املستشـار كرستيان 

ريترش».
وأكـد األعرجـي، بحسـب البيان، عىل 
مسـتمر  بشـكل  العمـل  «رضورة 
إلنجاز مهمة جمـع أدلة إدانة داعش 
اإلرهابـي، وعدم إفـالت املجرمني من 
العقـاب»، مشـريا إىل ان «العـراق قد 
طلب تعـاون املجتمع الـدويل، لتحمل 
داعـش  محاسـبة  يف  مسـؤولياته 
اإلرهابـي عن جرائم اإلبادة الجماعية 

وجرائم ضد اإلنسانية».
وبني األعرجي أن «قرار مجلس األمن 
الدويل رقم (٢٣٧٩) لسـنة ٢٠١٧، قد 
حـدد مهام الفريق الـدويل، ما يتطلب 

تعزيـز التعاون املشـرتك بـني العراق 
جهـود  لتعزيـز  التحقيـق،  وفريـق 
املسـاءلة عـن جرائـم اإلبـادة التـي 
ارتكبهـا داعـش اإلرهابـي، وإنصاف 
الضحايا وعوائلهم بعدم إفالت هؤالء 

اإلرهابيني من العقاب».
من جانبه، قدم رئيس فريق التحقيق 
لدعمـه  لألعرجـي،  شـكره  الـدويل 
املسـتمر لعمل الفريق، مشـريا إىل أن 
«الفريـق يعمـل بتنسـيق كامـل مع 

الحكومـة العراقية، من خـالل وزارة 
الخارجيـة ومكتـب رئيـس الـوزراء 
ومستشارية األمن القومي والوزارات 

األخرى، إلنجاز املهمة».
وبـنّي أن «الفريـق أعـد خطـة عمـل 
بالتنسـيق مـع الحكومـة العراقيـة، 
إلنجاز املهام املكلف بها، وأنه مستمر 
بجهـوده وحرصه عىل عـدم اإلفالت 
من العقاب لكل مرتكبي الجرائم ضد 

اإلنسانية».

الزوراء/ مصطفى فليح:

أكد ائتـالف دولـة القانـون ترحيبه 

بمبـادرة العشـائر العراقيـة إلنهاء 

الخالف بـني السـيد الصـدر وزعيم 

االئتـالف نـوري املالكـي، ويف حـني 

اشار اىل امكانية منح التيار الصدري 

أكـد  املقبلـة،  الحكومـة  يف  وزارات 

ان العقبـة التـي تقف امام تشـكيل 

رئيـس  اختيـار  هـي  الحكومـة 

الجمهورية.

وقـال القيادي يف االطار التنسـيقي، 

حديـث  يف  الحمامـي،  عـارف 

املبـادرة  «هـذه  ان  لـ»الـزوراء»: 

مبادرة حقيقية قام بها شيوخ عموم 

العشـائر يف العـراق بالتنسـيق مـع 

جهات بمؤسسـات الدولـة العراقية 

ومجلس القضـاء االعىل ورجال دين 

كبـار النهـم يعتربون ذلـك مرشوعا 

وطنيا، وهذه املسـائل تخـص البلد 

بصورة عامة «.

 واضـاف «نحن كدولة قانون نرحب 

بهـذه املبـادرة وباملوقـف املـرشف 

لشيوخ عشائر العراق والشخصيات 

الوطنية «، مشـريا اىل انهـم «اآلن يف 

حركة مسـتمرة وزيـارات لألطراف 

واخـذ املوافقـات»، معربا عـن امله 

يف ان تكـون «هـذه املبـادرة مبادرة 

وطنية مثمرة». 

 واوضـح ان «احـد املشـايخ العموم 

اتصـل بي عىل املسـتوى الشـخيص 

ورشح يل املوقـف، واكـد ان املبـادرة 

لتطييـب االجواء بدون ذكر مزيد من 

التفاصيل ومن املمكن ان تكون هناك 

لجان واستعانة بأطراف معينة لكن 

لم تذكر يل هذه التفاصيل».

 وبـني «بغـض النظـر عـن عـودة 

السـيد الصدر اىل العملية السياسية 

مـن عدمهـا، فاملهـم ازالـة الخالف 

املتشـددة  واملواقـف  واالحتقـان 

والحرب االعالمية بني الطرفني». 

اوضـح  الحكومـة،  تشـكيل  وعـن 

الحمامي ان «موضوع رئيس الوزراء 

محسـوم وال توجـد فيـه مشـكلة، 

وهنـاك آليـات موجـودة واالطـراف 

متماسـكة»، مسـتدركا «ولكن ذلك 

يعتمـد عـىل رسعـة اختيـار رئيس 

الجمهورية، فتلك هي العقبة وليس 

رئيـس الـوزراء، وتشـكيلها قريـب 

جدا، فلو حسـم بعد يومني موضوع 

الرئاسـة لقـدم االطـار التنسـيقي 

لرئيـس الجمهوريـة مرشـح الكتلة 

االكرب لرئاسة الوزراء». 

ولفـت اىل انـه «تـم تبليـغ االطراف 

الكردية من قبل الكتل السياسـية يف 

حـال عدم االتفاق عىل مرشـح فيما 

بينهم سـوف يتم اختيار املرشح عن 

طريـق مجلس النـواب». مضيفا ان 

«ذلك قد يتم كسيناريو ٢٠١٨ «.

 واكد «امكانية اعطاء التيار الصدري 

وزارات يف الحكومة املقبلة». مشـريا 

اىل اننـا «سـمعنا ذلـك مـن اكثر من 

طرف يف االطار التنسيق بإمكانية ذلك 

وهم خارج الربملان، نافيا علمه بعدد 

الـوزارات التي يمكن منحهـا للتيار 

معلال ذلك «بوجود استحقاقات لكل 

كتلة او طرف سيايس». 

بغداد/ الزوراء:
 كشـف وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، عن قرب وصول 
رادارات أمريكيـة متطـورة خاصة بالكشـف بعيـد املدى، 
ومسـاع للتعاقد عـىل منظومـة رادارية للكشـف الواطئ 
واملتوسـط، فيمـا أكد قائد الدفـاع الجـوي، الفريق الركن 
معن السـعدي، عن وصول رادارين اثنني للكشف العايل إىل 

العراق.
وقـال عنـاد يف كلمة له خـالل حفل وضع حجر األسـاس 
ملركز العمليات إن «مركز العمليات الرئييس الجديد لقيادة 
الدفاع الجوي سيكون رصحا من رصوح الجيش العراقي، 

وله خدمة كبرية يف قيادة عمليات الدفاع الجوي».
وأضاف أن «املركز سـريتبط باملنظومـة الرادارية الجديدة 
والتـي تـم التعاقـد عليهـا واسـتريادها من رشكـة تالس 
الفرنسـية»، مؤكـدا أن «هـذه املنظومـة سـتعمل عـىل 
الكشف العايل لألهداف الجوية املعادية، وسُتنَصب بأماكن 

مختلفة».
ولفت إىل أن «املركز سـيعمل بالتزامن مع وصول املنظومة 
الرادارية األمريكية الجديدة نوع TPS ٧٧»، منوها بأن «هذه 
املنظومة تعترب الحلقـة األوىل لتطوير قيادة الدفاع الجوي 
والوصـول بهـا اىل أعىل مسـتويات الجاهزية واالسـتعداد 
القتايل لتأمني السيطرة الجوية عىل األجواء العراقية كافة، 

كونها خاصة بالكشف الراداري بعيد املدى».

ويذكـر أن رادار «TPS ٧٧» هو رادار متطـور تكنولوجيا، 
وتصنعـه رشكـة «لوكهيـد مارتـن» التي تصنـع طائرات 
مقاتلة مثل «أف ٣٥» املعروفة باسـم «الشـبح»، لقدرتها 

عىل التخفي عن الرادارات.
وأكـد عناد عىل «مسـاعي الوزارة للحصـول عىل منظومة 
راداريـة تعمـل عىل الكشـف الواطـئ واملتوسـط الكتمال 

السيادة الجوية عىل جميع أرجاء الوطن».
من جانبه كشف قائد الدفاع الجوي العراقي، الفريق الركن 
معن السـعدي، عن وصول رادارين اثنني للكشف العايل إىل 

العراق.
وقال السـعدي إن «مركز العمليات الرئييس الجديد لقيادة 
الدفـاع الجـوي سـيكون انتقالة نوعيـة باتجـاه مراقبة 

األجواء العراقية».
وأضـاف يف كلمة له خالل حفل وضع حجر األسـاس ملركز 
العمليـات أن «منظومـة رادارات الكشـف العايل وصلت إىل 

العراق، وسيتم نرشها يف محافظتي الديوانية واألنبار».
وتابـع أن «اثنتـني من هـذه املنظومات سـتصالن قريبا، 
وسـتوضعان يف نينوى والبرصة»، مشـريا إىل أن «منظومة 
محافظـة  يف  نرشهـا  وسـيتم  كذلـك  سـتصل  أمريكيـة 

كركوك».
وأشار إىل أن العراق «يطمح للحصول عىل رادارات الكشف 

الواطئ».

بغداد/ الزوراء:
أكـد قائـد القوات الربيـة، الفريـق الركن قاسـم املحمدي، 
امـس األحـد، أن توسـيع تطبيق نظـام البديل سـيتم عىل 
الفرق املتواجـدة يف املناطق البعيدة يف حـال نجاح تطبيقه 
عىل فرقتني عسـكريتني، فيما حدد رشطاً إلعادة فتح باب 

التطوع.
وقـال املحمدي يف ترصيح صحفي: إن «نظـام البديل طبق 
بفرقتني كمرحلـة أوىل تتواجدان يف مناطق صحراوية تبعد 
١٥ ساعة عن مساكن املقاتلني وهم رحبوا بهذا القرار الذي 

عزز الروح املعنوية لديهم».
وأضـاف أن «قرار تطبيق نظـام البديل تحت التجربة حالياً 
ويف حال نجاحها دون التأثري عىل الوضع األمني من املمكن 

أن تتوسـع باتجاه فرق عسـكرية أخرى أيضاً بعيدة أو يف 
مناطق نائية وتكون لها األولوية».

وبشـأن مقرتح قانـون خدمة العلـم، أوضـح املحمدي أن 
«مـرشوع القانون أقر يف مجلس الوزراء وننتظر أن يرشعه 
مجلـس النـواب وكـوزارة دفاع مسـتعدين إلنجـاح هذه 
التجربة وهي ستسـاعدنا بزيـادة عدد املنتسـبني وتجديد 

الدماء بطاقات شابة وتوفري جنود احتياط».
وأكـد، يف ملف آخر: أن «موضوع فتـح باب التطوع يتوقف 
عـىل التخصيصـات املاليـة يف حال إقـرار املوازنـة لنضمن 
كذلـك ضخ املزيد من الدماء الشـابة بهدف تعويض اآلالف 
من املقاتلـني ما بني متقاعدين وشـهداء وجرحى ومرىض 

ومنقطعني عن الجيش».
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القاهرة / متابعة الزوراء:

شـدد الرئيـس املـرصي، عبـد الفتاح 

وزيـر  اسـتقباله  خـالل  السـييس، 

الخارجيـة الرويس، سـريغي الفروف، 

الحـوار  لغـة  تغليـب  أهميـة  عـىل 

والحلول الدبلوماسية لألزمة الروسية 

األوكرانيـة، فيما أكد وزيـر الخارجية 

الرويس سـريغي الفروف، إنه ال يمكن 

لـدول الناتـو أن تحافـظ عـىل أمنها 

بتهديد أمـن دولة أخرى، وإن أوكرانيا 

اختارت العداء لروسيا وسمحت للناتو 

بالتوسع نحو حدود روسيا.

لكافـة  دعـم مـرص  السـييس  وأكـد 

املسـاعي التـي مـن شـأنها تسـوية 

األزمـة سياسـيا للحفاظ عـىل األمن 

خـالل  مـن  الدوليـني،  واالسـتقرار 

اتصاالتهـا وتحركاتهـا الدوليـة مـع 

جميع القوى الفاعلة سـواء يف اإلطار 

الثنائي أو متعدد األطراف.

نقـل  السـييس  الرئيـس  كمـا طلـب 

تحياته إىل الرئيس بوتن، مثمنا مسرية 

التعاون الثنائي املتمثلة يف املرشوعات 

الروسـية بمرص، ويف مقدمتها إنشاء 

النوويـة،  للطاقـة  الضبعـة  محطـة 

واملنطقة الصناعية الروسية يف محور 

قناة السويس وغريها من املرشوعات 

االسـتثمارية واالقتصادية بني البلدين 

يف كافة القطاعات.

وحرض اللقـاء نائب وزيـر الخارجية 

بوغدانـوف،  ميخائيـل  الـرويس 

والسـفري الرويس بالقاهرة جيورجي 

بوريسينكو، ونائب مدير إدارة الرشق 

األوسـط وشـمال إفريقيا بالخارجية 

الروسـية ماكسـيم ماكسـيموف، إىل 

جانب وزير الخارجية املرصي، سامح 

شكري.

باسـم  الرسـمي  املتحـدث  ورصح 

الرئاسـة املرصيـة، بسـام رايض، أن 

الفروف نقل للرئيس السـييس رسالة 

من الرئيـس الرويس فالديمـري بوتن، 

تناولـت موضوعات التعـاون الثنائي 

بـني البلدين، واإلعـراب عـن األهمية 

التـي توليهـا روسـيا تجـاه ترسـيخ 

العالقـات الثنائيـة مع مـرص يف إطار 

اتفاق الرشاكة والتعاون االسرتاتيجي 

بني البلدين.

كمـا تضمنـت الرسـالة اإلعـراب عن 

التقديـر تجاه مبادرة مرص لتشـكيل 

لجنة االتصال الوزارية يف إطار جامعة 

الـدول العربية سـعيا لتسـوية األزمة 

األوكرانيـة ومـا تم خاللها مـن زيارة 

للعاصمة الروسـية موسـكو من قبل 

وزراء الخارجية املعنيني.

وأضـاف املتحـدث بأن الفـروف أطلع 

الرئيـس السـييس عىل آخـر تطورات 

األوكرانيـة  األزمـة  بشـأن  األوضـاع 

ومستجدات التحركات الروسية يف هذا 

اإلطار عىل املستوى الدويل.

وأوضـح املتحـدث الرسـمي أن اللقاء 

تناول كذلك بعض املوضوعات الثنائية 

التـي تجمـع بـني مـرص وروسـيا يف 

مختلـف املجـاالت خاصـة التعاون يف 

مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء، 

وكذلـك قطاع البـرتول والغاز يف ضوء 

األزمة الراهنة بتلك القطاعات.

من جانبه أكد وزير الخارجية الرويس 

سـريغي الفـروف، إنه ال يمكـن لدول 

الناتـو أن تحافـظ عىل أمنهـا بتهديد 

أمن دولة أخرى، وإن أوكرانيا اختارت 

للناتـو  وسـمحت  لروسـيا  العـداء 

بالتوسع نحو حدود روسيا.

املسؤول الرويس كان يتحدث بجامعة 

املندوبـني  العربيـة، مخاطبـاً  الـدول 

الدائمـني، عـىل هامـش زيارته ملرص، 

حيث أكد بالقول: ”مخاوفنا األمنية يف 

أوكرانيا مرشوعة والغرب مصمم عىل 

إرسال األسلحة لها“.

وأضاف أن حكومـة أوكرانيا لم تلتزم 

باتفاقيـات مينسـك وقـرارات األمـم 

املتحـدة، مشـدداً عـىل أنـه ”ال يمكن 

السماح لحلف الناتو بالهيمنة وتنفيذ 

ما يريده كيفما شاء“.

وأشار الفروف إىل أن االتحاد األوروبي 

لم يتحرك عندما تـم انتهاك اتفاقيات 

مينسك.

والتقى الفـروف أيضاً يف القاهرة أمني 

عام جامعـة الدول العربيـة أحمد أبو 

الغيط، وممثيل الدول األعضاء.

وتأتـي زيارة وزيـر الخارجية الرويس 

إىل القاهرة، يف خضم أزمة الغذاء التي 

تعيشـها عـدة دول إفريقية، بسـبب 

روسـيا  مـن  الغـذاء  واردات  نقـص 

وأوكرانيا.

ملـرص  تطمينـات  الفـروف  وقـدم 

بخصوص إمدادات الحبوب الروسـية 

خـالل زيارتـه للقاهـرة امـس االحد 

وسـط حالـة من عـدم اليقني بشـأن 

اتفـاق السـتئناف صـادرات الحبوب 

األوكرانية عرب البحر األسود.

واشـرتت مرص، وهي واحدة من أكرب 

مسـتوردي القمـح يف العالـم، العـام 

املايض نحو %80 من تلك الواردات من 

روسيا وأوكرانيا. 

وتسـبب الغـزو الـرويس ألوكرانيـا يف 

24 فرباير يف تعطيل الشـحنات ورفع 

أسعار السـلع العاملية بشكل حاد مما 

تسبب يف صدمة مالية ملرص.

ودخلت العملية العسـكرية الروسـية 

بـاألرايض األوكرانيـة، امـس األحـد، 

شـهرها السـادس، حيـث انطلقت يف 

24 مـن فربايـر املايض بهـدف تحرير 

دونباس، فيما تسـتمر كييف يف تلقي 

العسـكري  والعتـاد  الغربـي  الدعـم 

ملواجهة الدب الرويس.

ويف آخـر التطـورات امليدانيـة، أكـدت 

الخارجية الروسـية أن موسكو دمرت 

أوكرانيـة  عسـكرية“  تحتيـة  ”بنـى 

برضبات عـىل ميناء أوديسـا. وقالت 

املتحدثـة باسـم الخارجية الروسـية 

إن ”موسـكو قصفـت ميناء أوديسـا 

الدقـة  عاليـة  بصواريـخ  بأوكرانيـا 

ودمرت زورقاً أوكرانياً“. وكتبت ماريا 

زاخاروفا عىل ”تليغرام“ أن ”صواريخ 

كاليرب دمرت بنى تحتية عسـكرية يف 

ميناء أوديسـا برضبة عاليـة الدقة“، 

وذلك ردا عىل بيـان للرئيس األوكراني 

فولوديمـري زيلينسـكي الـذي قال إن 

هذه الرضبات قوضت إمكان حوار أو 

تفاهم مع موسكو.

أوكرانيـا  ذلـك فيمـا واصلـت  يأتـي 

جهودهـا، السـتئناف تصدير الحبوب 

من أوديسـا ومواٍن أخـرى عىل البحر 

الصاروخـي  الهجـوم  بعـد  األسـود 

الرويس الذي أثار شـكوكاً بشأن ما إذا 

كانت موسكو سـتلتزم باتفاق يهدف 

إىل تخفيف نقص الغذاء العاملي الناجم 

عن الحرب.

هـذا وأعلـن الرئيـس زيلينسـكي أّن 

القـّوات األوكرانيـة تتحـرّك تدريجياً 

باّتجـاه منطقـة خريسـون الرشقية 

التي سـيطرت عليها روسـيا يف بداية 

الحرب.

بغداد/ الزوراء:

العـايل والبحـث  التعليـم  أعلنـت وزارة 

العلمـي، امـس األحد، تفاصيـل املبادرة 

الجنوبية  الداعمة للجامعـات  األمريكية 

يف مجـاالت البيئـة والطاقـة املتجـددة.

وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة حيـدر 

إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  العبـودي، 

”الـوزارة حريصة عىل إبـرام الرشاكات 

تسـتجيب  التـي  املنتجـة  العامليـة 

للمتطلبـات املعرفية املعـارصة، وتفتح 

املجـال باتجاه فـرص التعـاون العلمي 

يف املجـاالت الحيويـة، والعمـل عىل دعم 

البحث العلمي، وتوفري املناخات املناسبة 

لتشـخيص ما يحتاج إليـه املجتمع من 

خدمات علمية وتعليمية“.

وأضـاف، أن ”املنحـة األمريكيـة لدعـم 

الجامعـات الجنوبيـة تضمن تخصيص 

مليون دوالر ، مبيناً، أن“ ، نصف املليون 

أبحـاث  لتجهيـز مختـرب  دوالر ذهبـت 

125 ألـف  البيئـة يف جامعـة البـرصة، 

دوالر خصصـت لكل من جامعة البرصة 

وميسان، املثنى و ذي قار لدعم وتصميم 

برنامج أبحـاث الطاقة املتجددة يف ضوء 

أسـس عاملية وبالتعاون مـع الجامعات 

األمريكية“.

 وأشـار اىل أن ”نتائـج هـذا االشـتغال 

العلمـي سـيكون حارضاً عىل مسـتوى 

الجامعـات الجنوبية بشـكل جـاد كون 

تفاصيـل املنحـة وبرامجهـا ركزت عىل 

مجاالت حيوية سيفيد منها الباحثون يف 

إنتاج أبحاث البيئة والطاقة املتجددة“. 

وكانـت وزارة التعليـم العـايل والبحـث 

العلمي، قد أعلنت يف وقت سـابق إطالق 

باملبـادرة  الخاصـة  األمريكيـة  املنحـة 

الداعمـة للجامعات الجنوبية يف مجاالت 

البيئة والطاقة املتجددة.

وذكـر بيـان للـوزارة ، أنـه ”تـم إطالق 

باملبـادرة  الخاصـة  االمريكيـة  املنحـة 

الداعمـة للجامعـات الجنوبيـة لتجهيز 

مركـز أبحـاث البيئـة وتعزيـز أبحـاث 

الطاقـة املتجـددة يف جامعـات البـرصة 

وذي قار وميسـان واملثنـى، خالل حفل 

اإلطالق الذي أرشفت عليه منظمة هيئة 

البحث والتبادل الدويل (IREX)“، مبيناً، 

أن ”حفـل االطالق، أقيـم بحضور وزير 

التعليم العايل والبحث العلمي نبيل كاظم 

عبد الصاحب وسـفرية الواليات املتحدة 

األمريكية لدى العراق آلينا رومانوسـكي 

ورؤسـاء وممثـيل الجامعـات الجنوبية 

املكلفـة  الوزاريـة  اللجنـة  وأعضـاء 

باإلرشاف واملتابعة“.

أن  كلمتـه،  يف  التعليـم  وزيـر  وأكـد 

”الجامعات العراقية تمتلك من الكفاءات 

والطاقـات القـادرة عـىل إدارة وتحقيق 

مشـرياً  املسـتدامة“،  التنميـة  برامـج 

املؤسسـات  مـع  التعـاون  ”أهميـة  اىل 

دعـم  الدوليـة يف مجـاالت  واملنظمـات 

البنى التحتية وتوفري املناخات اإليجابية 

املسؤولة عن خدمة املجتمع“.

وأوضـح، أن ”برنامـج املنحـة الخاصة 

باملبـادرة الداعمة للجامعـات الجنوبية 

لتجهيـز مركـز أبحـاث البيئـة وتعزيز 

أبحـاث الطاقـة املتجـددة يف جامعـات 

واملثنـى  وميسـان  قـار  وذي  البـرصة 

يمثـل خطوة باتجاه الـرشاكات العلمية 

والتعليمية املنتجة التي تلبي وتستجيب 

للمتطلبـات املعرفيـة املعـارصة وتفتح 

املجال باتجاه فـرص التعاون العلمي يف 

املجاالت الحيوية والعمل الجاد عىل دعم 

البحث العلمي والخدمات التعليمية“.

بدورها أشارت سـفرية الواليات املتحدة 

األمريكيـة، اىل ”أهميـة هذه املبـادرة اىل 

تركـز عـىل املجـاالت البيئيـة والطاقـة 

املتجددة التي تشـكل هدفاً أساسـياً من 

أهداف التنمية املستدامة يف العراق“.

مشـاريع  عـىل  املـرشف  واسـتعرض 

منظمة آيركس لوري ميسـون ورؤساء 

وممثلـو الجامعات العراقية ”مسـارات 

التعـاون يف هـذه الربامـج السـيما مـا 

يتعلـق منهـا ببنـاء القـدرات والتدريب 

عىل مواجهـة التحديات وانتـاج الحلول 

املسـتدامة وتطوير اإلمكانات املختربية 

يف مجـاالت البحث العلمـي حتى تتحقق 

أهداف ورسالة مؤسسات التعليم العايل 

يف العـراق عـىل غـرار التجـارب العاملية 

املتقدمة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن االمني العام ملجلـس الوزراء، 
حميـد الغـزي، امـس األحـد، عـن 
االنتهـاء من إنجاز تصاميم إنشـاء 
(14) مجرساً ونفقاً يف بغداد، اصدر 
مديـر املـرور العامـة اللـواء طارق 
اسـماعيل توجيهـاً يخـص الطرق 

الخارجية.
وقالت االمانة العامة ملجلس الوزراء 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”األمني 
العـام ملجلس الـوزراء حميد الغزي 
ترأس اجتماع اللجنة العليا ملعالجة 

االختناقات املرورية يف بغداد“.
أن  البيـان،  الغـزي بحسـب  وأكـد 
”رئيـس مجلس الـوزراء مصطفى 
إيـالء  بـرضورة  وجـه  الكاظمـي، 
هذا امللف أهميـة قصوى، ملا له من 
أزمة  إيجابيـة ملعالجة  انعكاسـات 
االختناقات املرورية التي تشـهدها 
العاصمـة بغـداد، والعمـل بجديـة 
إلنجـاز املرشوعـات املدرجة ضمن 

هذه امللف“.
وأضـاف أن ”اللجنـة وقفـت عـىل 
معالجـة األسـباب ووضـع الحلول 
املالئمة، من خـالل عدد املرشوعات 
التي بارشت بها الجهات القطاعية، 
إعـداد  مرحلـة  مـن  واالنتهـاء 
أخـرى“،  ملرشوعـات  التصاميـم 
إنجـاز  مـن  ”االنتهـاء  إىل  مشـريا 
التصاميـم الخاصـة بإنشـاء (14) 
مجـرساً ونفقاً يف مناطـق متفرقة 

من العاصمة“.
ووجه الغـزي ”بعرضها عىل رشكة 
استشارية رصينة إلبداء املالحظات 
النهائيـة، وإضافـة ملسـات فنيـة 
الـرشوع  قبـل  عليهـا  وحضاريـة 
بعمليـة اإلحالـة والتنفيـذ، إضافة 
يف  متقدمـة  ملراحـل  الوصـول  إىل 
إنهـاء التعارضات ضمن خط سـري 

مـرشوع القطار املعلق، بالتنسـيق 
بني وزارتي النقل والكهرباء وأمانة 

بغداد“.
ولفت الغزي إىل أن ”نسبة اإلنجاز يف 
مرشوع طريق (الدورة – اليوسفية) 
بلغت (%80) وسيتم افتتاحه خالل 
فـرتة شـهرين، فضالً عـن تقدم يف 
مراحل العمل ضمن مرشوع تطوير 
مداخل العاصمة الخمسة“، موضحا 
ان ”كل هذه املرشوعات ستسهم يف 

فك االختناقات املرورية“.
يف غضـون ذلـك، حـددت مديريـة 
املـرور العامـة، امس األحـد، ثالثة 
عوامل مسـببة للحـوادث املرورية، 
فيما أصدرت توجيها يخص الطرق 

الخارجية.
وقـال مديـر العالقـات واإلعـالم يف 
العميـد  العامـة،  املـرور  مديريـة 

الدكتـور زيـاد القيـيس، يف ترصيح 
املروريـة  ”الحـوادث  إن  صحفـي: 
تتعلق بثالثة عوامل أساسـية وهي 
(السـائق، املركبـة، والطريـق)، إذ 
بالنسبة للسائق هو املرتكز الرئيس 

كونه العامل البرشي“.
وأضاف القييس، أن ”أغلب الحوادث 
املرورية التي تسجلها املديرية تتمثل 
يف عدم التـزام السـائق بالتعليمات 
املروريـة،  والقوانـني  والضوابـط 
وعـدم التزامه باإلشـارات الضوئية 
واملروريـة، إضافة إىل السـري عكس 
االتجاه والرسعة الشديدة واملفرطة 
بتهور ورعونـة واالجتياز  والقيادة 
الخاطئ من جهـة اليمني وبرسعة 
واسـتخدام الهاتف النقال والتقاط 
الصور الشخصية (السيلفي) واللهو 
واللعب والرقص والغناء اثناء سـري 

املركبة واالنشـغال بشاشـة املركبة 
ملشاهدة أفالم وأغان“.

وتابع: ”إضافة إىل استخدام الضوء 
العـايل أو ما يسـمى (الزنون) اثناء 
الليل والذي يعمي سـائقي املركبات 
اآلخرين مؤقتاً، كذلـك الوقوف عىل 
السـايد األيمـن عنـد عطـل املركبة 
وعـدم وضع مثلث األمـان، وبالتايل 
جميـع مـا ذكـر يسـبب حـوادث 
75%-” أن  مؤكـداً  مروريـة“، 

 80%، مـن الحـوادث املرورية تعود 
إىل العامـل البرشي املتمثل بسـائق 

املركبة“.
وأكمل: ”أما العامـل الثاني فيتمثل 
باملركبة عندما ال تحتوي عىل األمن 
واملتانة أو تكون إطاراتها غري جيدة 
فضالً ميكانيكيتها إذ تكون يف بعض 
األحيان غري متينة، ما يؤدي كل ذلك 

أيضاً إىل وقوع الحوادث“.
ولفت إىل أن ”العامل املسـبب الثالث 
يتمثـل يف الطريـق السـيما الطرق 
التـي تكـون خاليـة مـن التأثيـث 
املرورية واإلكسـاء مع  بالعالمـات 
وجود تخسـفات وضيق يف الطريق 
ملـرور  الطـرق  بعـض  واسـتخدام 
املركبات باتجاهني معاً وعدم وجود 
السـياج األمني واإلضاءة الكافية“، 
الفتـا اىل أن ”تأثيث الطرق ليس من 
اختصـاص مديريـة املـرور العامة 
وإنمـا مـن اختصاص أمانـة بغداد 

ودائرة الطرق والجسور“.
وأكـد أن ”املديرية لديهـا مرحلتان: 
مرحلـة التوعية والتثقيف، ومرحلة 
التعاون مـع الجهـات ذات العالقة 
السترياد رادارات عىل سبيل املثال“، 
مشـريا إىل أن ”مديـر املـرور العـام 
اللـواء الحقوقـي طارق اسـماعيل 
وجه بتكثيـف الدوريات وخصوصاً 
عـىل الطـرق الخارجية ومحاسـبة 
السـائقني الذين يقودون مركباتهم 
شـديدة  وبرسعـة  السـري  عكـس 
،وكذلـك عدم ارتـداء حـزام األمان 
،وحجـز املركبـة التي تسـري عكس 
السـري“، مؤكداً ”الحاجة إىل توعية 

كاملة من خالل وسائل اإلعالم“.
وأضـاف أن ”مديرية املرور تسـعى 
مـن  التعليمـات  لتطبيـق  جاهـدة 
قبـل السـائقني من خـالل التوعية 
خـالل  ومـن  املـروري  والتثقيـف 
محاسبة املخالفني وفرض الغرامات 
وفـق القانـون املـروري وباألخص 
عىل مخالفة عكس السري والرسعة 
الشـديدة والوقـوف املمنـوع وعدم 
االلتـزام بإشـارات رجـل املـرور أو 
االشارات الضوئي“، داعياً ”سائقي 
بالتعليمـات  االلتـزام  اىل  املركبـات 

املروية حفاظاً عىل سالمتهم“.
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الجزائر/متابعة الزوراء:
 قررت السـلطات الجزائرية تنظيم انتخابات 
يف بلديـات تقـع يف عمـق منطقـة القبائـل 
منتصـف شـهر أكتوبـر القـادم، إذ أنهـا لم 
تتمكن من تنظيمها خالل االنتخابات املحلية 
املاضيـة، ليكون بذلـك أول اختبـار حقيقي 
للسـلطة مع الشـارع القبائيل املعارض لها، 
وتحديـا كبريا لرتميـم عالقتها مـع املنطقة 
التـي ظلـت طيلة السـنوات املاضية تشـكل 
رافدا أساسـيا الحتجاجات الحراك الشعبي، 
ورفضـت كل االسـتحقاقات االنتخابية التي 
نظمتهـا السـلطة منذ رئاسـيات ديسـمرب 

.2019
ورشعـت السـلطات املختصـة يف التحضـري 
إلجـراء انتخابـات جزئيـة يف سـت بلديـات 
تابعـة ملحافظتي تيـزي وزو وبجاية، اللتني 
تشـكالن الوعاء األسـايس ملنطقـة القبائل، 

وهي الخطوة التي تستهدف استكمال تعداد 
املجالـس البلديـة املنتخبة، بعدما فشـلت يف 
تنظيمهـا هناك أثناء االنتخابات املحلية التي 
جرت نهاية شـهر نوفمرب مـن العام املايض، 

بسبب رفض السكان املحليني لها.
ورغـم أن العملية تخص سـت بلديات فقط 
مـن عموم الــ1571 بلديـة املكونـة للرتاب 
الجزائـري، إال أنهـا تمثـل اختبـارا حقيقيا 
للسـلطة بشـأن قبولها من طرف السـكان 
الذيـن دخلـوا يف قطيعـة سياسـية معهـا، 
تجسـدت يف نسـبة مشـاركة شـعبية هـي 
األضعـف يف تاريخ االسـتحقاقات االنتخابية 

حيث لم تتجاوز سقف الـ2 يف املئة.
وإذ تمكنت السـلطة من تمريـر االنتخابات 
بنسـب  املاضيتـني  والترشيعيـة  املحليـة 
مشـاركة ضعيفـة جـدا، وبتمثيـل شـعبي 
املؤسسـات  يف  عليهـا  املتحصـل  للمقاعـد 

املنتخبة الجديدة هو األدنى يف تاريخ املنطقة 
والبالد، حيث كان بضع عرشات من األصوات 
كافيـا لتحصيـل مقعـد يف الربملـان أو أحـد 
املجالـس املحلية، فـإن األنظار تتجـه إىل رد 
فعل هؤالء السكان مجددا للوقوف عىل مدى 
قبولهم باألمر الواقع أم مازالوا عىل موقفهم 
املتصلب.وكان الرئيـس الجزائري عبداملجيد 
تبـون، قد أصـدر يف اجتماع مجلـس الوزراء 
األخري، مرسـوما رئاسيا اسـتدعى بموجبه 
الهيئـة الناخبـة يف البلديـات املعنيـة إلجراء 
انتخابات جزئية النتخاب مجلس بلدية، وفق 
التنظيم املعمول به يف النصوص والترشيعات 

الناظمة لالستحقاقات االنتخابية.
وذكـر بيـان مجلس الـوزراء بأن ”السـلطة 
الوطنية املستقلة لالنتخابات تعلم املواطنات 
واملواطنني، وكذا األحزاب املعتمدة الراغبة يف 
الرتشـح أو تقديم قوائم ترشح، لالنتخابات 

الجزئية يف عـدد بلديات بجايـة و تيزي وزو 
أن هـذه األخـرية سـتجرى بنفـس التدابـري 
التنظيميـة واإلجـراءات التـي تنـص عليها 
األحكام املتضمنة يف القانون العضوي املتعلق 

بنظام االنتخابات ساري املفعول“.
وأضـاف ”املجالس الشـعبية البلديـة املعنية 
باالنتخابـات الجزئيـة التي سـتجرى يف 15 
أكتوبـر القـادم هـي: فرعـون ومسيسـنة 
وأقبـو وتوجـة بواليـة بجايـة وبلديتي آيت 
محمـود وآيـت بومهـدي بوالية تيـزي وزو، 
وأنـه طبقـا للتعليمـة املوجهة إىل منسـقي 
السلطة املستقلة بواليتي بجاية وتيزي وزو، 
فبالنسـبة إىل اسـتمارات اكتتاب التوقيعات 
الفردية، يجب عىل قائمة املرتشحني املقدمة 
سـواء تحـت رعاية حزب سـيايس أو بصفة 
مستقلة، أن تدعم بعدد من توقيعات ناخبي 

الدائرة االنتخابية املعنية“.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

ـَم عدٌد من أهـايل مناطق األهـوار، امس  نظَّ

األحد، تظاهـرة للمطالبة بتوفـري الخدمات 

ومعالجة شحِّ املياه .

وتظاهر العرشات يف ميسان وبابل، احتجاجاً 

عىل شـح املياه وهالك الحيوانـات وتراجع 

الزراعة، وكذلك عىل عدم إطالق مسـتحقات 

عوائل الشهداء.

العـرشات مـن اهـايل ناحية بني هاشـم يف 

قضـاء الكحالء رشقـي محافظة ميسـان، 

تظاهـروا احتجاجـاً عىل شـح امليـاه التي 

تسببت بجفاف األهوار.

وأكد املتظاهرون عـىل أن حيواناتهم نفقت 

بسـبب جفـاف األهـوار التـي تعـد مصدراً 

أساسـياً لوجودها، مما اضطر السـكان إىل 

الهجـرة، مطالبني بإيجاد حلول عاجلة لتلك 

املشكلة.

األهايل أقدموا عـىل قطع جرس املعيل املؤدي 

اىل الرشكة الصينية النفطية.

إىل ذلك، ويف بابل قام ذو الشـهداء والجرحى 

بإغـالق مركـز مدينـة الحلة ومبنـى ديوان 

محافظـة بابل، احتجاجـاً عىل عدم تصديق 

األرايض  قطـع  بتوزيـع  الخـاص  املحـرض 

املخصصة لهم، وطالبوا بإقالة محافظ بابل 

الجديد.

كمـا افاد شـهود عيان بمحافظـة ذي قار، 

 _ (شـطرة  طريـق  بقطـع  االحـد،  امـس 

نارصية) شمايل املحافظة، يف وقت اقدم فيه 

متظاهرون عىل إغالق رشكة نفط ذي قار.

وقال الشـهود إن «أفراداً من عشـريتي بني 

زيـد وخفاجـة قطعـوا الطريـق الرابط بني 

الشطرة والنارصية باإلطارات املحرتقة عىل 

خلفيـة الجفاف الذي رضبهم وسـوء التيار 

الكهربائي».

وبينـوا ان «قطـع الطريـق تسـبب بزحـام 

شـديد، وفقد التواصل بني اكـرب مدينتني يف 

محافظة ذي قار».

ويف ذي قـار أيضا، أقدم املئات من الخريجني 

عىل االعتصام وإغالق رشكة نفط ذي قار.

 املعتصمـون طالبـوا الحكومـة االتحاديـة 

واملحلية بإيجاد فرص عمل لهم. 

واىل بغداد، تظاهر املئات من أصحاب العقود 

(األجور اليومية) يف مكاتب املفوضية العليا 

املسـتقلة لالنتخابات يف عمـوم املحافظات 

أمـام مبنـى وزارة املاليـة وسـط العاصمة 

بغداد.

وطالـب املتظاهـرون بتحويلهـم اىل عقـود 

ثابتـة بعـد مرور سـنني عىل بقائهـم أجور 

يومية.

كما تظاهر العرشات من موظفي العقود يف 

جامعتي السليمانية وكرميان احتجاجا عىل 

تأخر رصف رواتبهم.

إن  خالـد  هيـوا  التظاهـر  ممثـل  وقـال 

”املتظاهرين تجمعوا أمام مقرات الجامعات، 

احتجاجـا عىل تأخر رصف رواتبهم للشـهر 

الثالث عىل التوايل“.

وأضـاف أن ”املتظاهريـن هـددوا بتحويـل 

التظاهـرات العتصام مفتـوح وغلق الطرق 

الرئيسية التي تربط السليمانية مع كركوك 

وكالر، يف حـال لـم تقـم الحكومـة برصف 

رواتبهم كاملة ودون استقطاع أو تأخري“.

وتجـري تظاهرات يف السـليمانية احتجاجا 

عىل سوء الخدمات وارتفاع أسعار الرضائب، 

وتأخر رصف رواتب املوظفني.
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بغداد/الزوراء:
أن  األحـد،  امـس  االتصـاالت،  وزارة  أعلنـت 
١٨٠٠جيجا بايت من سـعات األنرتنت سـتدخل 
الخدمة قريباً، مبينًة أن تلك السـعات ستزيد من 
جـودة ورسعة األنرتنـت يف العراق بشـكل كبري.

وقـال مديـر عـام العالقـات واإلعـالم يف الوزارة 
عـادل األعرجي يف ترصيح صحفـي: إن»الرشكة 
العامـة لالتصـاالت واملعلوماتية  أحد تشـكيالت 
وزارة االتصاالت تعاقدت مع ثالث رشكات عاملية 

لزيادة سعات األنرتنت «.

وأضـاف أن» التعاقد مـع تلك الرشكات سـيزيد 
سـعات األنرتنت اىل ١٨٠٠ جيجا بايت»، موضحاً 
أن السـعات الحالية  التي يستخدمها العراق هي 
٣٨٠  جيجـا بايت فقط «.وبنّي األعرجي أن»  كل 
رشكـة   سـتزوِّد  العراق  ٦٠٠ جيجـا بايت   من 
سعات األنرتنت «.وتابع أن» تلك السعات ستدخل 
حيِّز التنفيذ للفرتة مابني ٦ أشـهر اىل سنة واآلن 
هي يف طور التصنيع والتنفيذ، مؤكداُ أن املواطن 
سيشـهد رسعًة فائقًة يف خدمة األنرتنت وتناقل 

البيانات».

بغداد/ الزوراء:

أعلنت قيادة عمليات دياىل للحشـد الشـعبي، امس األحد، العثور 

عىل كدس للعتـاد يحوي صواريخ ضد الدروع وسـالح قاذفة يف 

إحدى قرى ناحية السـعدية بمحافظة دياىل.وقال قائد العمليات 

طالب املوسوي يف بيان تلقته «الزوراء« ان ”قوة من الفوج األول 

التابعـة لقيادة قاطع عمليات ديـاىل نفذت عملية دهم وتفتيش 

للعـدد من القرى يف ناحية السـعدية ما أسـفر عـن العثور عىل 

كـدس عتـاد كان بداخلها واحـد وعرشون صاروخـا ار بي جي 

سـفن وقاذفة وعرش حشوات معدة للتفجري“. وأضاف املوسوي 

أن ”العملية نفذت بناًء عىل معلومات استخبارية دقيقة“. 

من جانـب متصل، عثرت قوة من اللواء ٤٢ بالحشـد الشـعبي، 

امـس، عـىل مضافة لتنظيـم ”داعـش“ االرهابي ضمـن قاطع 

عمليات سـيد غريب يف صالح الدين.وذكر بيان للحشـد الشعبي 

تلقتـه «الـزوراء«  أنه ”جاء ذلك بناء عىل معلومات اسـتخبارية 

دقيقـة تفيد بوجـود مضافة لعنـارص داعـش اإلرهابية ضمن 

قاطع عمليات سيد غريب اذ تم تدمري املضافة بالكامل“.

وأضـاف البيـان أنه ”نفـذت قوات اللـواء وبمشـاركة مكافحة 

املتفجـرات عملية مسـح وتفتيش لألحيـاء القريبة من املضافة 

لتأمينها والتأكد من خلوها من األماكن املشبوهة واملتفجرات“.
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بغداد/الزوراء:
نظمـت قيـادة عمليـات بغـداد ورشـة 
تخصصيـة عـن (الحـرب والعمليـات) 

النفسية ملراتبها وضباطها.
وأكدت هبة حسني، املحارضة يف العمليات 
النفسـية، عضو لجنة املراقبـة يف نقابة 
الصحفيني العراقيني، خالل الورشة التي 
استمرت ليوميني يف مقر القيادة، أهمية 
مّعرفة األهداف التـي ترمي إليها الحرب 
النفسـية ومن الجهة املستهدفة وكيفية 
مواجهة أسـاليبها باتخـاذ تدابري عملية 

باالعتماد العلوم اإلنسانية.
وركزت عىل دور العمليات النفسية املهم 
يف أوقات الحرب والسلم، مؤكدًة رضورة 
إيضاح مفاهيمهـا وأهم طرقها والعلوم 
األساسية التي تسـتند إليها.وأشارت إىل 
دور اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي 
يف مواجهة ما يخطط لـه خالل (الحرب 
والعمليـات) النفسـية سـواء كان عـىل 
(العسكري، واألمني، واملدني). املستوى 
وأكـدت أهمية تكثيف الـورش والدورات 

يف  النفسـية  العمليـات  يف  التخصصيـة 
املؤسسـات العسـكرية واألمنيـة بغيـة 
العسـكريني واألمنيـني، وكذلك  تحصني 
املواطنني وزيادة الوعي لديهم واكتساب 
مهـارات فنية وثقافية عامة ملواجهة أي 

عملية موجهه للمجتمع العراقي.
وتأتي هذه الورشـة بناًء عىل توجيهات 
بغـداد  عمليـات  قائـد  الركـن  الفريـق 
وبـإرشاف ومتابعة اللـواء الركن رئيس 

أركان القيادة.

بغداد/الزوراء:
أعلـن مجلـس املفوضني امـس األحد، تشـكيل 
املحفوظـة  االنتخابـات  أوراق  إلتـالف  لجنـة 
إلكرتونياً، فيما وافقت املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابـات، عىل فتـح صناديـق االقرتاع.وذكر 
املجلس يف بيان ورد لـ «الزوراء»، إنه «انسجاًما 
مـع مبـدأ الشـفافية يف أداء املهـام، ومـن أجل 
تسـجيل وتوثيق التجارب واستخالص الدروس 
املسـتقاة منهـا، عملـت مفّوضيـة االنتخابات 
وبـإرشاف مبـارش مـن السـيد رئيـس مجلس 
املفوضـني عىل إعـداد تقرير مفصل منذ تسـنم 
مجلـس املفوضني الحايل ملهـام عمله، وُيعّد هذا 
التقرير واحًدا من الدراسـات االنتخابية املهمة، 
يضـّم خالصـة أنشـطة املؤّسسـة وإجراءاتها 
املتعلقـة بالعملية االنتخابية السـابقة النتخاب 
مجلـس النواب لعـام ٢٠٢١ بجميـع محاورها 
القانونيـة والفنية واإلداريـة واملالية».وأضافت 
برئيسـها  متمثلـة  االنتخابـات  مفوضيـة  أن 
وأعضاء مجلسـها املوقر، «تـويل اهتماًما كبريًا 
بدور املـرأة يف العمليـة االنتخابيـة، وتعمل عىل 
االرتقاء بواقعها وتعزيز مكانتها واستحقاقاتها 

القانونية، ولذا وافق مجلس املفوضني عىل خطة 
العمل نصف السنوية لفريق تمكني املرأة الداعم 
لوحدة النوع االجتماعي يف املفوضية الذي يعمل 
برئاسـة عضـوة مجلـس املفوضـني، إذ ترمـي 
الخطة إىل إعمام مفهوم نوع الجنس االجتماعي 
وتعزيز املسـاواة بينهم يف جميـع جوانب العمل 
االنتخابي بما فيها السياسـات والتخطيط».ويف 
الجانب الفني «ال تزال مراكز التسـجيل التابعة 
ملكاتب املحافظات االنتخابية واملنترشة يف عموم 
أرجاء العـراق تمارس عملها بإجراء التسـجيل 
البايومـرتي للناخبـني غـري املسـجلني وتوزيع 
البطاقات البايومرتية، فضالً عن تسـيري الفرق 
الجوالـة يف املؤسسـات والدوائـر الحكومية ويف 
مختلـف أقضية املحافظـات ونواحيهـا، إذ بلغ 
عدد الناخبـني املسـجلني (١٨٠٫٩٣٩) ناخًبا، يف 
حني بلـغ عدد البطاقـات املوزعـة (٣٣٩٫٥٦٦) 
بطاقـة بايومرتية، ويتم العمل بحضور عدد من 
املراقبـني املحليـني ووكالء األحزاب السياسـية، 
ويمكـن للمهتمـني يف الشـأن االنتخابي اإلطالع 
لعمليتـي  الرتاكمـي  العملياتـي  املوقـف  عـىل 
التسـجيل والتوزيـع البايومرتيـني مـن خـالل 

املوقع اإللكرتوني الرسمي ملفوضية االنتخابات 
(www.ihec.iq)».من جانب آخر، وافق مجلس 
املفوضـني عـىل «فتـح صناديق االقـرتاع وجرد 
وفـرز محتوياتهـا مـن املـواد الحساسـة وغري 
الحساسـة، وأيضـاً وضـع آليـة إلتـالف أوراق 
االقرتاع املحفوظة الكرتونياً بالتنسيق مع وزارة 
الصناعـة واملعادن/ الرشكـة العامة للصناعات 
البرتوكيمياوية لالستفادة منها باعادة التدوير، 
اذ ُشـكلت لهذا الغرض لجنـة إتالف فنية كلفت 
بتنسـيق العمل مع الوزارة املعنية، ومع مكاتب 
املحافظـات االنتخابيـة لغرض توحيـد عمليات 
اإلتـالف التتابعي».ويحـرص مجلس املفوضني 
عـىل «تطويـر مهـارات موظفـي املفوضيـة يف 
الجوانب اإلدارية واإلعالميـة والعملياتية الفنية 
والسـالمة الوقائيـة مـن خـالل قسـم التدريب 
والتطويـر؛ إيماًنـا منـه بـأن التنميـة البرشية 
محـور العمـل الـذي يحقـق التقـدم والنجـاح 
للعمل االنتخابي يف االسـتحقاقات املقبلة، حيث 
يجـري العمل حالًيا داخل أروقة املفوضية العليا 
املسـتقلة لالنتخابـات عـىل إجراء سلسـلة من 
الـورش التدريبيـة بالتعاون مـع الفريق الدويل 

والوكالـة   (UNAMI) االنتخابيـة  للمسـاعدة 
.«(IFES) الدولية للنظم االنتخابية

ويف شـأن آخـر، تسـتمر مفوضيـة االنتخابات 
«بمتابعـة أداء األحزاب والتنظيمات السياسـية 
املسجلة لدى دائرة شؤون األحزاب والتنظيمات 
السياسـية، وأيضاً األحزاب الراغبة يف التسجيل 
من خالل الدائرة نفسها أو شعب شؤون األحزاب 
واملرشـحني يف مكاتـب املحافظـات االنتخابيـة 
كافـة التي تعمل عىل املتابعـة والتقييم والرصد 
والزيـارات امليدانية للمقـرات الحزبية وحضور 
املؤتمـرات الحزبيـة الدورية لألحزاب املسـجلة 
التي بلغ عددها ( ٢٦٥) حزبا، فيما ألغى مجلس 
املفوضـني مؤخرًا التصديق عـىل (٣٠) طلباً من 
طلبـات تسـجيل األحـزاب ملرور أكثر من سـنة 
عىل تقديـم الطلبات من دون إكمـال املتطلبات 
الشكلية منها إسم وشعار الحزب أو عدد أعضاء 
الهيئة املؤسسـة، واملتطلبـات املوضوعية؛ منها 
اسـتكمال إجـراءات الهيئة الوطنية للمسـاءلة 
والعدالـة أو االسـتحقاقات املاليـة اسـتناًدا إىل 
قانـون األحـزاب والتنظيمـات السياسـية رقم 

(٣٦) لسنة ٢٠١٥».

وزارة النقل
العدد:  الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص      

التاريخ: ٢٠٢٢/٧/١٩ القسم: االمالك والعقارات       
السالمة العامة مسؤولية الجميع

اعالن رقم (٨٦٧٢)
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املشيدات ادناه يف محافظة 
(بابـل) يف اليـوم (الخامس عرش) تبدأ مـن اليوم التايل لنرش اإلعالن وفق قانـون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم (٢١) لسـنة ٢٠١٣ املعدل، والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة أعاله 

لقاء مبلغ (٥٫٠٠٠) دينار غري قابلة للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف السـاعة الحادية عرش يف قسـم الرشكة يف محافظة (بابل) عىل ان يقدم 
املزايـد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل (الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص) وهوية 
األحوال املدنية وشـهادة الجنسـية او (البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة السكن (النسخ االصلية) 
ويدفـع التأمينـات القانونية البالغة ٢٠٪ مرضوبا يف عدد سـنني العقد بصـك مصدق ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة أجور خدمة بنسبة ٢٪ وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني العقد ويف 

حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل. 

مدة االيجار سنتان .. يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة
عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام/ وكالة
رئيس مجلس اإلدارة

اربيل/الزوراء:
أصدرت حكومة إقليم كردستان، امس األحد، تعليمات بشأن رشيحة الهاتف النقال واألنرتنت.

وذكـر بيان تلقته «الـزوراء» ان «وزارتي الداخليـة والنقل واالتصاالت يف كردسـتان اصدرتا تعليمات 
مشرتكة بخصوص (رشيحة الهاتف النقال واالنرتنيت ) بدون اجازة او اوليات».

واضافـت ان «التعليمـات تضمنت:- امهـال رشكات االتصاالت وتقديم الخدمات شـهراً واحداً اعتباراً 
مـن ٢٤ تمـوز اىل ٢٣ آب املقبل باالبالغ عن وكالئهم وكاالئهم اصحاب املكاتب برضورة اصدار اجازات 
عمل جديدة من وزارة الداخلية و االسـايش». - بعد يوم ٢٤ آب سيتم غلق اي مكان غري مرخص لبيع 

رشيحة الهاتف النقال، وعىل املحافظني واالدارات املستقلة تطبيق ذلك.
- بعد تطبيق كل هذه التعليمات تقوم لجان بمراقبة العمل واالسواق.

وبشأن حيازة االسلحة حددت الداخلية التعليمات التالية:
-سـيتم افتتـاح ١٢ مركـزا يف املحافظات واالدارات املسـتقلة لجمع السـالح الخاص باالسـتخدامات 

الحربية، وعىل املواطنني جميعا تسليمه اىل تلك املراكز.
-تشـكيل ١٢ لجنة من وزارة الداخلية ووزارة البيشـمركة واالسـايش لغرض اسـتالم وجرد االسلحة 

املسلمة من قبل املواطنني.
- تقوم وزارة الداخلية باالعالن عن اماكن مراكز االستالم.

-تخصيص ٤٠ مركزا استالم اسلحة الكالشنكوف واملسدس.
-احتفـاظ املواطنني بسـالحهم املرخص بعد مىلء تعهـد بانه ال يحمله وال يهديـه ويبقى يف املنزل او 

مكان آمن.
-وزارة الداخلية بوضع نظام الكرتوني بكل املعلومات عن املركز التي سـتفتتح واللجان املشـكلة لهذا 

الغرض.

بغداد/الزوراء:

أفـادت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، 

امس األحد، بصدور أمر اسـتقداٍم 

بحق عضـو مجلس نوَّاٍب أسـبق؛ 

بأمـوال  رضراً  عمـداً  إلحداثـه 

األشخاص املعھود بھا إليه.

يف  التحقيقـات  دائـرة  وذكـرت 

الهيئة يف بيان ورد لـ «الزوراء» أنَّ 

ة  «محكمة تحقيـق نينوى املُختصَّ

أمـراً  أصـدرت  النزاهـة  بقضايـا 

باسـتقدام عضـو مجلـس نـوَّاٍب 

رواتـب  بتسـلُّم  لقيامهـا  أسـبق؛ 

اثنني من ُمنتسـبي حمايتها؛ رغم 

كونهمـا مفقوديـن بعـد احتـالل 

عصابات داعـش اإلرهابيَّـة ملدينة 

املوصل».

«محكمـة  إنَّ  الدائـرة  وأضافـت 

ـة بقضايا  تحقيق نينـوى املُختصَّ

النزاهـة أصـدرت أمر االسـتقدام 

املـادة (٣٤٠) مـن  أحـكام  وفـق 

قانون العقوبات».

ت عىل  يذكـر أنَّ املـادة (٣٤٠) نصَّ

« يعاقـب بالسـجن مـدة ال تزيـد 

عىل سـبع سـنواٍت أو بالحبس كل 

موظـف أو مكلـف بخدمـٍة عامٍة 

أو  بأمـوال  رضراً  عمـداً  أحـدث 

مصالح الجھـة التي يعمل فیھا أو 

يتَّصل بھا بحكم وظیفته أو بأموال 

األشخاص املعھود بھا إلیه.

إعالن
تعلـن نقابـة الصحفيني العراقيني عـن حاجتها لتنفيذ األعمـال التالية 
الخاصة بصيانة وتأهيل مبنى النقابة فعىل املقاولني واملكاتب والرشكات 
املتخصصة تقديـم طلباتهم مصحوبة بعروضهم إىل إدارة النقابة خالل 
(٧) أيـام مـن تاريخ نـرش اإلعالن واالطـالع عىل  التصاميـم والرشوط 

املطلوبة .
وان النقابة غري ملزمة بقبول أوطأ األسـعار والعروض غري املسـتوفية  

للرشوط املطلوبة .

                                                                    نقابة الصحفيني العراقيني

األعمال املطلوبة:
١-  إزالـة الواجهـة األماميـة والجانبيـة من مـادة GRP  وعمل واجهة 
جديدة من مادة البور سـلني (الفرونتك ) وحسب التصميم املوجود لدى 

النقابة .
٢-  اإلنارة الخارجية يف التصميم الجديد .

٣-  صيانة املبنـى من الداخل من صبغ وحمامات الطابق األخري وكذلك 
السقوف الثانوية املترضرة وكذلك الصبغ من الخارج .

٤-  عمـل مضـالت للسـيارات بجانب املبنـى الجديد وحسـب التصميم 
املوجود لدى النقابة .



 بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزير التجـارة، عـالء الجبوري، 
امـس األحـد، الكميـات املسـوَّقة من 
الحنطـة لعـام 2022، مؤكـداً تأمـني 
مفردات السـلة الغذائية مـن الحنطة 

حتى نهاية العام الحايل.
وقـال الجبوري يف مؤتمـر صحفي: إن 
”األعـوام األخرية السـيما العام 2020 
 5 كانـت كميـات الحنطـة املتسـلَّمة 
ماليـني و100 ألـف طـن“، مبينـاً أن 
”حاجـة العـراق سـنوياً مـن الحنطة 
تبلـغ 4 ماليـني و500 ألف طـن بواقع 

10 حصص توزع يف السنة“.
وأضـاف أن ”االنتاج املحـيل لهذا العام 
2022 وصل يـوم أمس مليونني و102 
الـف طن من الحنطـة، وهذه الكميات 
املتسـّلمة إذا ما قارناها مع التوقعات، 
نتيجـة  بكثـري،  أفضـل  كانـت  فهـي 

املتغريات“.
وأكـد أن ”مـؤرش عملية النجـاح لهذا 
املوسم التسويقي كان بسبب االستعداد 
الحكومـي املبكر لعملية اسـترياد هذه 
املـادة“، مبينـاً أن ”الـوزارة وضعـت 
خطـة اسـرتاتيجية السـترياد الحنطة 
يف قانـون األمن الغذائـي الذي خصص 

مبالغ السترياد مادة الحنطة“.
وأشار إىل أن ”مستحقات الفالحني هذه 
السـنة اختلفت عن السنوات املاضية، 

حيث تم تسـديد كافة املبالغ“، منوهاً 
بـأن ”املبالغ سـددت إىل اآلن ما يقرب 
مـن 70 باملئة، منها 7 محافظات اىل 8 

رت بشكل كامل“. محافظات صفَّ
وتابـع أن ”بعض املحافظـات األخرى 
كان تسـويق املحصول بشكل متأخر، 
ومازالت عمليات التسلُّم تجري، وهناك 
تنسيق كبري مع وزارة املالية لدفع هذه 

املستحقات بشكل متتايل“. 
وعـربَّ عـن ”شـكره للرشكـة العامـة 
لتجارة الحبـوب، التي كانت لها جهود 
اسـتثنائية، إذ واظب منتسـبوها عىل 
الدوام حتـى خالل أيـام العيد والعطل 

لتسلّم محصول الحنطة“.
وأكـد أن ”محصـول الحنطة لم يواجه 

هـذه السـنة مشـاكل كبـرية، كمـا يف 
تغيـري  نتيجـة  السـابقة،  السـنوات 
املواصفـات يف عمليـات التسـلُّم التـي 
ـت يف تجارة الحبـوب، التي كان لها  تمَّ

دور كبري يف تذليل الصعوبات“.
واوضـح أن ”مخـازن وزارة التجـارة 
تحتـوي عـىل كميـات تكفـي لتأمـني 
مفردات السـلَّة الغذائية بشـكل كامل 

حتى نهاية هذا العام“.
واختتـم قائـًال: إن ”الـوزارة رشعـت 
خالل هـذه األيـام بالتعاقد عـىل مادة 
الحنطـة والسـلة الغذائيـة“، مبيناً أن 
”إقـرار مجلـس النـواب قانـون األمن 
الغذائي انعكس بشكل كبري عىل تأمني 

الخزين“.

 بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لألوراق املالية، امس االحد، مرتفعا 

بنسبة (0.11%).
وجـاءت مـؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (626.317.441) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (766.507.474) دينارا. 
واغلق مؤرش االسعار ISX 60 يف جلسة امس عىل (570.09) نقطة مرتفعا 
بنسبة (%0.11) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (569.44) نقطة.

وتم تداول اسـهم (39) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 
بتعليمـات االفصـاح املـايل (9) رشكات.وبلـغ عدد االسـهم املشـرتاة من 
املستثمرين غري العراقيني يف السوق (15) مليون سهم بقيمة بلغت (113) 
مليون دينار من خالل تنفيذ (46) صفقة عىل اسـهم رشكة واحدة.بينما 
بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق (123) 
مليـون سـهم بقيمـة بلغـت (152) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (69) 
صفقـة عىل اسـهم خمس رشكات.يذكر ان سـوق العراق لـألوراق املالية 
قد اسـتخدم انظمة التـداول االلكرتوني وااليداع املركـزي منذ عام 2009، 
ويسـعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس 
جلسـات تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات 
مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة 

والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
كشـَف وزير النفط، إحسـان عبـد الجبار، امس 
األحـد، عن خطوات فعلية لتصعيد إنتاج وتصدير 
النفـط الخام يف إطـار تنفيذ مخطـط يعد األكرب 
حجماً عىل النطـاق العاملي وصوالً إىل هدف إنتاج 

8 ماليني برميل يف نهاية 2025.
وقال عبد الجبار يف حوار اطلعت عليه ”الزوراء“: 
”حني نتكلـم عن زيادة كميات إنتاج النفط تقدر 
بنحو 3.3 ماليني برميل يوميا، فنحن نتحدث عن 
نطاق عمل عمالق عىل مدى 5 سنوات ربما سيكون 
الربنامج االسـتخراجي األضخم يف عموم العالم، 
ما يعني أن هناك مشاركة فاعلة لرشكات النفط 
العاملية يف ضخ رؤوس األموال الضخمة والخربات 
والتكنولوجيـا لكربيـات الرشكات االسـتثمارية 
النفطية، وكذلك استثمارات وزارة النفط املتأتية 
مـن أرباحهـا املتحققـة من خـالل مشـاركتها 
الرأسمالية يف حقول الرتاخيص النفطية، وتهدف 
الجهتان مـن وراء تحقيق سياسـة متوازنة بني 
األرباح وعملية البناء الستكمال املشاريع األفقية 
والعموديـة يف آن واحـد، واملعـروف أن الرشكات 
تتوخـى كل العنايـة والحذر عند اتخـاذ قراراتها 

بزيادة معدل إنتاجها النفطي“.
وأضـاف: ”لقد بدأنا بالخطـوات الفعلية لتحقيق 
الزيـادات املتوقعـة من خالل خطـة طموحة من 
شـقني؛ األول قيـام رشكة نفط البرصة املشـغل 

الرئيـس لحقل مجنـون بزيادة اإلنتـاج من 200 
ألف برميل قدراته الحالية لتصبح 400 ألف برميل 
بنهايـة العام املقبل 2023، كما أن هناك برنامجا 
قيد اإلقرار للوصول بطاقة حقل مجنون إىل 600 

ألف برميل قبل حلول عام 2025“.
وبخصوص حقـول رشكات الرتاخيص، قال عبد 
الجبـار: إن ”العراق يسـعى لزيـادة إنتاج النفط 
الخام يف حقـل الرميلة (جنـوب)، إىل 1،7 مليون 
برميل يومي قيايس باالشرتاك مع املشغل للحقل 

رشكـة (بريتش برتوليوم بي بـي) يف مدة ال تقل 
عن 8 سـنوات“، مبيناً أن ”الخطة تضمنت كذلك 
إضافة 200 إلف برميـل يومي عىل اإلنتاج الحايل 
(1،4 مليـون برميـل يومـي) قبيـل حلـول عام 

.“2025
وبـنّي أن ”رشكـة النفـط الوطنيـة بالتعاون مع 
رشكة (لوك أويل) العمالق الرويس املشـغل لحقل 
غرب القرنة 1 شـمال البـرصة أحالت مرشوعني 
بهـدف   2020 عـام  منتصـف  يف  اسـتخراجيني 

الوصول إىل طاقـة إنتاجية مسـتديمة تبلغ أكثر 
مـن 600 ألف برميـل يومي من طاقتـه الحالية 

500 ألف برميل يومي“.
مبينـا أنه ”يف الوقت نفسـه أحالت رشكة النفط 
الوطنية ضمن برنامج مشرتك مع رشكة (ايني) 
اإليطاليـة املشـغل الرئيـس لحقـل الزبـري غرب 
البـرصة أكـرب عقد حفر عـدد من اآلبـار املنتجة 
للنفـط الخام سـتضيف بحـدود 200 ألف برميل 
يومـي لتحقيـق املسـتهدف 700 ألـف برميل يف 

غضون عامني“.
ولفـت وزير النفط إىل أنه ”ضمن املخطط له قبل 
عـام 2025 كذلك قيـام النفط الوطنيـة يف تنفيذ 
مشـاريع أخرى لزيادة القدرات اإلنتاجية يف حقل 
الفيحاء رشق البـرصة من 50 ألف برميل إنتاجه 
الحـايل إىل 100 ألـف، وكذلك زيادة قـدرات حقل 
أرطاوي مـن (الحايل 85 ألف برميـل) صعوداً إىل 

200 ألف برميل ضمن عقد (توتال) الفرنسية“.
وبـنّي عبـد الجبـار أن ”إجمـايل إنتاج مشـاريع 
االسـتخراجية  والـرشكات  الرتاخيـص  رشكات 
للمحافظـات توضـح بـأن العـراق يتوافـر عىل 
مشـاريع محالـة وأخرى قيد اإلحالـة قادرة عىل 
جمع أكثر من 3،300 ماليني برميل يومي بنهاية 
2025 سـتمكن العراق من إنتاج 8 ماليني برميل 
يومـي يف نهايـة عـام 2025 بما يضمـن تحقيق 

العراق للتوازن يف سوق الطاقة العاملية“.

بغداد/ الزوراء:
توقعت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني 
الحكومـي  الديـن  نسـبة  انخفـاض 
العالـم  يف   47% لتسـجل  بالعـراق، 
الحـايل، إال أنها ذكـرت أن تراجع الدين 
قد ال يكون مسـتداما يف ظـل التوترات 

السياسية التي قيدت اإلنفاق العام.
وقالت الوكالة يف تقرير لها اطلعت عليه 
”الـزوراء“ انه من املتوقـع ”انخفاض 
نسـبة الديـن الحكومـي يف العـراق إىل 
الناتج املحـيل اإلجمايل، لتسـجل 47% 
يف 2022، من %66 العام املايض، بدعم 
من زيادة اإليرادات من صادرات النفط 
التي ارتفعت أسعارها والتي من املتوقع 
و85  للربميـل  دوالرات   105 تبلـغ  ان 
دوالرا للربميـل يف العام 2023 ”، مبينة 
أن ”االنخفاض يعد هو األكرب بالنسـبة 
ألي دولة ذات سـيادة يف منطقة الرشق 

األوسط وشمال إفريقيا“.
واضافت ان ”االنخفاض هو أمر إيجابي 
بالنسـبة للجدارة االئتمانية للسـيادة، 
ولكن الرتاجع قد ال يكون مستداًما، ألنه 
يعكس جزئًيا التوترات السياسـية التي 
قيـدت اإلنفاق العـام وتعكس املخاطر 
السياسـية العالية التي تم تسجيلها يف 

.“-B” تصنيف العراق
واشـارت الوكالة اىل انـه ”يف تأكيدنا يف 
كانـون الثاني (ينايـر) 2022 لتصنيف 
التصنيـف  إجـراء  أن  ذكرنـا  العـراق، 
اإليجابـي يمكـن أن ينتـج عـن فـرتة 
مسـتدامة من ارتفـاع أسـعار النفط، 
إنتـاج  بزيـادة  اقرتنـت  إذا  والسـيما 
وتصديـر النفـط، مما يـؤدي إىل اتجاه 
هبوطـي يف الديـن الحكومـي / الناتج 

املحـيل اإلجمـايل واحتياطيـات أجنبية 
أكـرب. ومع ذلك، ما يزال هناك قدر كبري 
من عدم اليقني بشـأن اتجاهات املالية 

العامة وتوقعات أسعار النفط“.
وأوضـح التقرير: ”ان انخفاض نسـبة 
ديون العـراق يعكس أيًضـا إخفاقه يف 
تشـكيل حكومـة وإقـرار امليزانية منذ 
انتخابـات أكتوبـر 2021.. أدى هذا إىل 
تقييـد اإلنفاق إىل مسـتويات 2021 إىل 
أن أقـر الربملان مرشوع قانـون تمويل 
 17 6 يونيـو لتخصيـص  الطـوارئ يف 
مليار دوالر أمريكـي، أو ٪7 من الناتج 
املحيل اإلجمـايل، لدعم الغـذاء والطاقة 
والرواتب“، الفتـا اىل ان ”برامج الدعم، 
التـي لم يتـم إصالحها كانـت معرضة 

لخطر نفاد األموال بسبب ارتفاع أسعار 
السلع العاملية“.

”توقعاتنـا  ان  الوكالـة  تقريـر  وبـنّي 
تفـرتض بتحقيـق فائض مـايل للناتج 
املحـيل اإلجمـايل بنسـبة ٪17 يف العام 
2022 وزيـادة اإلنفـاق بنسـبة ٪6 من 
إجمايل الناتج املحيل، بما يتفق بشـكل 
عـام مع التمويـل الطـارئ. ومع ذلك، 
فإن املخاطر التي تهدد توقعات اإلنفاق 
لدينـا يف االتجـاه الصعـودي، حيث من 
املحتمل أن تنطـوي أي ميزانية جديدة 
عـىل إنفـاق أعـىل يف ضـوء احتياجات 
التنمية االجتماعية واالقتصادية امللحة 

يف العراق“.
كمـا لفت اىل انه ”مـا زلنا نتوقع بعض 

التخفيـض االسـمي للديـون يف العـام 
2022 إذا تم تمرير ميزانية جديدة، وال 
سيما مطالبات البنك املركزي املرتاكمة 
عىل الحكومـة، والتي ارتفعت إىل حوايل 
٪13 مـن الناتج املحـيل اإلجمايل يف عام 
2021، ومـع ذلـك، يمكـن أن يضعـف 
اإلنفـاق املتسـارع من اسـتدامة الدين 
العـام كما حدث يف العـام 2018، أيًضا 
بعـد االنتخابـات، عندمـا كان اإلنفاق 
العـام بطيًئـا يف التسـارع بعـد ارتفاع 
أسـعار النفـط، ممـا أدى إىل انخفاض 
الديـن إىل حد مـا، لكن اإلنفـاق ارتفع 

بقوة يف النهاية“.
التقريـر أشـار إىل أنه ”ال يـزال من غري 
الواضح مـا إذا كانت الحكومة القادمة 

سـتنفذ اإلصالحات التي تم تقديمها يف 
الورقة البيضاء يف ظل اإلدارة السـابقة 
يف أكتوبـر 2020، حتى لـو أعيد تعيني 
رئيس الـوزراء الكاظمي، وافق الربملان 
عـىل مقرتحات إلصـالح رضيبة الدخل 
مـن موازنة 2021 ، بينما تمت املوافقة 
عـىل إصالحات أخرى ، مثـل إلغاء دعم 
الوقـود لتوليـد الكهرباء ، لكـن لم يتم 

تنفيذها“.
واكـدت الوكالـة يف التقريـر ذاتـه انـه 
”يمكـن أن تتحـول املظالـم العامة إىل 
حالـة من عـدم االسـتقرار االجتماعي 
عىل نطاق أوسـع، كما حدث يف -2019

االحتجاجـات يف  تـؤدي  2020، حيـث 
النهايـة إىل انتخابات مبكرة... يسـجل 
العـراق نتائـج سـيئة عـرب مـؤرشات 
الحكـم للبنك الدويل، مما يعكس انعدام 
السـيايس،  االسـتقرار  وعـدم  األمـن 
الحكومـة،  فعاليـة  وعـدم  والفسـاد، 
وضعف املؤسسات، متوقعة ”استمرار 
ارتفاع مسـتويات املخاطر السياسية، 
وسيسـتمر ضعف اإلدارة يف التأثري عىل 

التصنيف السيادي“.
فيتـش  مؤسسـة  أو  فيتـش  ووكالـة 
الدولية للتصنيف االئتمانى وهي إحدى 
ثـالث رشكات تصنيف كـربى إىل جانب 
ستاندرد آند بورز و موديز، وهي واحدة 
من ثـالث منظمات معـرتف بها ضمن 
إحصائيـة تصنيـف (NRSRO) املعـني 
من قبل الواليات املتحـدة لجنة األوراق 
املالية والبورصات يف العام 1975، جنبا 
إىل جنب مع وكالة موديز وستاندرد آند 
بـورز، يعرفون باسـم ”الثالثـة الكبار 

وكاالت التصنيف االئتماني“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومات الطاقـة األمريكية، امس األحـد، أن العراق تجاوز 
السـعودية يف صادراته النفطية إىل أمريكا خالل األسـبوع املايض ليصبح 

ثالث أكرب مصدر لها.
وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”متوسـط االستريادات 
االمريكيـة من النفط الخام خالل االسـبوع املايض مـن ثماني دول بلغت 
5.722 ماليـني برميـل يوميا مرتفعة بمقدار 439 الـف برميل باليوم عن 

األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.283 ماليني برميل يوميا“.
وأضافت أن ”معدل صادرات العراق النفطية ألمريكا بلغ 456 ألف برميل 
يوميـا األسـبوع املايض، وهو بذلك تجاوز السـعودية التـي بلغت االخرية 
صادراتهـا اىل امريـكا معدل 242 ألـف برميل يوميا وبذلـك أصبح العراق 

ثالث مصدر لها بعد كندا واملكسيك“.
وأشـارت إىل أن ”أكثـر اإليـرادات النفطية ألمريكا خالل األسـبوع املايض 
جـاءت من كنـدا وبمعدل بلغ 3.481 ماليني برميل يومياً، تلتها املكسـيك 
بمعـدل 877 الـف برميل يومياً، وبلغـت االيرادات النفطيـة من كولومبيا 
بمعدل 405 الف برميل يومياً، ومن ثم السـعودية بمعدل 242 الف برميل 

يومياً“.
ووفقـاً لإلدارة، فإن ”كمية االسـتريادات األمريكية مـن النفط الخام من 
نيجرييا بلغت بمعدل 136 الف برميل يومياً، ومن الربازيل بمعدل 70 الف 
برميـل يوميا، ومن االكـوادور بمعدل 57 الف برميل يوميـا، فيما لم يتم 

استرياد اي كمية من ترينداد توباغو او روسيا“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشـكل 
طفيف، امس األحد، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت 

يف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلتا صباح 
امـس 148500 دينـار عراقـي مقابـل 100 دوالر أمريكي، فيما سـجلت 

األسعار صباح السبت 148550 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر أمريكي.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 149000 دينـار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 148000 دينار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار 
الدوالر اسـتقرارا عما سـجلته االسـعار ليوم الخميس املايض، حيث بلغ 
سـعر البيـع 148700 دينار لـكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سـعر الرشاء 

148600 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أكد املستشار املائي والزراعي للجنة الزراعة واملياه النيابية السابق، عادل 
املختـار، امس االحد، أن العراق غري قـادر عىل تأمني كامل احتياجاته من 
الحبوب والحنطة للمواطنني إال عن طريق االسترياد.وقال املختار يف حوار 
اطلعـت عليـه ”الزوراء“: إن ”العـراق يحتاج إىل أربعة ماليـني وثمانمائة 
مليون طن سنوياً، لذا فإن النقص يعوض باالسترياد من أسرتاليا وأمريكا 
وكندا وهي الدول التي نسـتورد منها وليست هناك مشكلة يف االسترياد“.

وأضـاف أن ”هذا االتفاق لم يحدد لألسـواق العراقية، وذلك ألن أسـواقنا 
مفتوحة سـواء كانت من أمريكا أو كندا أو أسـرتاليا، وهذا االتفاق يؤدي 
إىل وفرة يف األسـواق العاملية، وبالتايل سـتكون هناك سهولة يف استحصال 
الكميات التي نحتاج إليها“.وأوضح املختار أن ”الحكومة قررت تخفيض 
الخطة الزراعية 50 % من املسـاحة املزروعة بالحنطة، أي ما يقارب 2،5 
مليون طن نتيجة انخفاض مناسيب املياه والجفاف“، محذرا من أنه ”إذا 
ما كان الشـتاء املقبل جافا أيضاً فاملشكلة ستكون أكثر صعوبة يف توفري 
خطـة زراعيـة متكاملة، وإن توفـرت فبالتأكيد سـتزرع بمنظومات ري 
قديمـة ال يمكن القبول بها“.وبنّي أن ”ترصيح وزير الزراعة عن السـعي 
لزراعـة مليوني دونـم اعتمادا عىل اآلبـار واملياه الجوفية ولّـد خالفاً مع 
وزارة املوارد املائية التي ال تقبل بهذا اليشء، ألن الزراعة التقليدية ستهدر 
هـذه الكميات خاصة أن إنتاج الدونـم الواحد قليل جداً ويبلغ من 200 إىل 

300 كيلو غرام وهذه خسارة فاملعدل العام هو طنان للدونم الواحد“.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية، امس األحد.

وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهـر يف العاصمة 
بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيـع للمثقال الواحد عيـار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوربي 355 الف دينار، وسـعر الـرشاء 351 الفاً، فيما 
كانت اسعار البيع ليوم الخميس 347 الف دينار للمثقال الواحد.وأشار إىل أن 
سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 

315 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 311 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يرتاوح بني 355 الف دينار و 365 ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني 315 الفاً و 325 الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيـط، امس االحد، عن اطالق اسـرتاتيجية جديـدة لتفعيل 
القطاع الخاص وتطويره للقضاء عىل البطالة التي ارتفعت بشـكل ملحوظ يف 
اآلونة األخرية.وقال املتحدث الرسمي للوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”إطالق االسـرتاتيجية يأتي بعد ارتفاع نسـب البطالة ضمن آخر 
إحصائية إىل 16.5 باملئة، فضال عن الرغبة الكبرية من قبل الشـباب بالحصول 
عـىل وظائف ضمن القطـاع الحكومي الـذي يعجز عن اسـتيعاب هذه األعداد 
الكبـرية، وعزوفهـم عن القطـاع الخاص لعدم وجـود ضمانـات اجتماعية“.

وأضاف الهنداوي أن ”الوزارة توجهت وضمن الخطط التنموية ملعالجة البطالة 
لتمكـني القطاع الخاص وتطويره، إذ تم تشـكيل مجلس يقـف عىل املعوقات، 
وإيجاد الحلول لتطويره وتوفري ضمانات للعاملني فيه، والتي سـتكون موازية 
لتلـك املوجودة بالقطـاع الحكومي“.وأوضـح أن ”معالجة مشـكالت البطالة 
والفقر تمثل الركيزة األساسـية لجميع الخطط املستقبلية للوزارة“، مؤكدا أن 
”االسرتاتيجية ستكون بالتعاون مع الجهات ذات العالقة والبنك الدويل وبرنامج 
األمـم املتحدة اإلنمائي (undp) واليونيسـيف ووكاالت تنموية لالسـتفادة من 
الخربات واإلمكانات، فضال عن الدعم الذي يقدمونه فنيا ولوجستيا لتنفيذ هذه 
السياسـات والنشاطات، مؤكدا ”أنهم سينقلون صورة عن التجارب العاملية يف 

مجاالت مختلفة ملعالجة املشكالت التي تواجه العمل“. 

بغداد/ الزوراء:
أفاد مصدر، امس األحد، بانخفاض املبيعات النقدية من الدوالر، يف افتتاح 

أول جلسات مزاد البنك املركزي العراقي لألسبوع الجاري.
وقال إن البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر األمريكي 
263 مليوناً، و475 ألفاً، و289 دوالراً أمريكياً، غطاها بسعر رصف أساس 
بلـغ 1460 ديناراً لكل دوالر.واضاف ان عمليـة الرشاء النقدي للدوالر من 
قبـل املصـارف انخفضت بنسـبة %91 لتصـل اىل 19 مليونـاً و750 ألف 
دوالر، مقارنـة بـ230 مليوناً و980 ألفـاً و358 دوالراً التي ذهبت لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات.وأشار إىل ان 32 مرصفاً 
قـام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و12 مرصفاً لتلبية الطلبات 

النقدية، إضافة اىل 137 رشكة توسط.
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@k„buc@µiäáfl@…fl@á”b»n€a@‚á«@Zfi˝u
fibÌá„Ï‡‹€@fiÏñÏ€a@’Ó»Óé@ÚÌã‡»€a@pb˜–‹€

بغداد/ متابعة الزوراء
 كشف االتحاد العراقي لكرة القدم عن انتظاره التخصيصات املالية الحكومية للتعاقد مع مدربني من 
مدرسة أجنبية واحدة لفئاته العمرية من األشبال والناشئني، وفيما بنّي أنه «ُصدم» لعدم توفر األموال 

لهذه التعاقدات حالياً، أكد أن هدفه بناء منتخب مستقبيل للمشاركة يف كأس العالم املقبل.
وقـال خلـف جالل، عضو اتحاد الكـرة: اأن «االتحاد العراقـي كان قد قرر تسـمية مدربني أجانب من 
مدرسـة واحدة لتستقر قاعدة اللعبة عىل أسـلوب واحد لكن العائق املادي اخر ذلك»، مبيناً أن «هدفنا 
تطوير كرتنا والبناء من القاعدة لتكون نواة املنتخب األول الذي سيمثل العراق يف املشاركات املقبلة بعد 

سقف زمني محدد وبلوغ طموحنا األكرب وهو مشاركتنا يف بطولة كأس العالم ٢٠٢٦».

ãºcÎ@ã–ñc

wÓ‹©a@Ú€Ï�j€@a7õ•@ıb‰Óæa@k»‹fl@ãÌÏ�m@Âfl %@91@åb≠g@Zlbjì€a@ÒäaåÎ

بغداد / نوار الركابي 
عدسة / محمد العزاوي 

اعلـن مـدرب املنتخـب الوطنـي 
للركبـي، مصطفـى عبد حسـن، 
للمنتخـب  النهائـي  القائمـة 
اسـيا  بطولـة  يف  للمشـاركة 
املزمـع  الركبـي  لسـباعيات 
مطلـع  إندونيسـيا  يف  اقامتهـا 
شـهر اب املقبـل. واوضـح عبد: 
ان القائمـة ضمـت خليطـا مـن 
املحرتفـني  و  املحليـني  الالعبـني 
حيـث تألفـت مـن 12 العبـا هم 
رسمد عبد وحيدر عباس وحسني 
عدنان ورسول شايع وعيل قاسم 
واندريس يوسـف وحسني صادق 

وانس فالـح ومحمد صادق احمد 
وسيف حقي وعمر طارق  ومهند 
عبـد الكريـم . واكد: اننـا نتطلع 
اىل تحقيـق نتائـج ايجابية يف هذا 
املحفل القاري من خالل العنارص 
الوطنـي  املنتخـب  يف  املتواجـدة 

ورفع اسم العراق عاليا.
هنالـك  سـيكون  عبـد:  وختـم 
معسـكر تدريبي يسـبق البطولة 
االسـيوية  يف العاصمة اإلماراتية 
دبي مـن اجـل اكمـال الجاهزية 
التامـة لخوض غمار املنافسـات 
التي ستكون رشسـة عىل خلفية 
املنتخبات املشـاركة التـي تمتلك 

باع طويل يف رياضة الركبي.

@Ú‡ˆb‘€a@Â‹»Ì@=◊ã€a@kÉn‰fl@läáfl
@bÓèÓ„Îá„g@¿@bÓée@Ú€Ï�j€@ÚÓˆbË‰€a

@kÉn‰fl@paäbjnÇa@ÔË‰Ì@Ú»Ìãì€a@Ô„aãÌ�a
ÚÓ„b‡Ó‹è€a@¿@?†Ï€a@p¸bñ

@aá«Ïfl@›j‘æa@fiÎ˛a@ÂÌãìm@Âfl@Ô„br€a@áÌá•
åbn‡æa@Òãÿ€a@äÎÜ@÷˝�„¸

@‚bÿ®a@Ú‰ß@›‡«@ÚÓ€˝‘néa@ÚÓ‡Ác@Û‹«@á◊˚Ì@Òãÿ€a@Üb•a

بغداد/ متابعة الزوراء
كشفت وزارة الشباب والرياضة عن معدل 
اإلنجـاز يف ملعب امليناء الدويل، أحد املالعب 
التي تستضيف خليجي 25، املقرر يف مدينة 

البرصة مطلع العام املقبل.
وقالـت الـوزارة يف بيـان: “وصلت نسـبة 
إنجاز مرشوع ملعب امليناء األوملبي سـعة 
30 ألـف متفرج إىل مرحلة متقدمة وصلت 

.“91%
وأضافـت ”تـم إنجـاز املسـقف الحديدي 
وتركيب األرشعـة عليه، ويتم العمل حاليا 
عـىل إكمـال العشـب الطبيعـي للملعـب 
الرئييس، وتهيئة مالعب التدريب ومساواة 

وتهيئة األرض فيها“.
وزادت ”إىل جانـب أعمـال تغليف الجدران 
الداخلية والخارجية، وتثبيت اإلنارة عليها 

يف املدرجات“.
 vipالــ منطقـة  إنجـاز  ”تـم  وتابعـت 
والصحافـة وتغليفها بالزجـاج، إىل جانب 
أعمـال السـقف الثانـوي لهـا، وتركيـب 
منظومة الصوتيات، كذلك استمرار األعمال 
يف املصاعـد، وتثبيـت مقاعـد املتفرجـني، 

والعمل يف شاشة امللعب“.
وختمـت ”تـم تركيب أثاث غـرف الالعبني 
الصبـغ  وإكمـال  واملدربـني،  والحـكام 

الخارجي بنسبة 95%“.

بغداد/ عدي صبار
أنهـى الجهـاُز الفنـّي ملنتخبنـا الوطنـّي لكرِة 
الصاالت، بقيادِة اإليراني محمد ناظم الرشيعة، 
االختبـاراَت التـي جـرت يف مدينِة السـليمانّية 
واحتضنتها قاعُة البيشـمرگة واسـتمرت ثالثَة 
أياٍم متتالية، وشـارك فيها عدٌد من العبي إقليم 
كوردستان، فضالً عن مشاركِة العبني من بقيِة 
املحافظات، وجاءت يف إطاِر الخطِة التي أعلنها 
الجهاُز الفني والهادفة إىل تحقيِق توازٍن مطلوٍب 
من خالل تجديٍد مدروٍس لصفوِف املنتخب الذي 
يتأهب للدخـوِل يف فرتة إعـداٍد مكثفٍة تحضرياً 
لبطولِة نهائياِت كأس آسيا التي ستقام يف دولِة 

الكويت بداية شهر ترشين األول املقبل. 
وحـَرض االختبـارات رئيُس لجنة كـرة الصاالت 
والشاطئّية عيل عبد الحسني ومدير املنتخب عيل 
عيىس إىل جانِب مسؤول كرِة الصاالت يف اإلتحاِد 

الفرعي ملحافظِة السليمانّية سالم معروف شيخ 
محمـد وتحت إرشاِف الجهـاز الفني املؤلف من 
املدرب محمد ناظم الرشيعة واملسـاعدين حميد 
شـانديزي وحسـني عبد عيل ومـدرب الحراس 
میشانيل يوخنا  واملرتجم مصطفى عبد الكريم. 
وسرياقُب الجهاز الفنّي عن كثٍب نهائيات دوري 
الدرجة األوىل لكـرِة الصاالت التي انطلقت امس 
يف العاصمـِة بغداد من أجل اإلطالِع عىل الالعبني 
واختيـاِر األفضل منهم بغية ضمـه إىل القائمِة 
الوطنّيـة.  وقـاَل املدرب محمد ناظـم الرشيعة 
إن متابعتنا ستشـمُل الجميع لنقـَف عىل مدى 
جاهزيتهـم حتـى الذين لـم يسـتدعوا اىل هذه 
االختبـاراِت، ألن أبـواب املنتخـب مفتوحٌة أمام 
كل َمن يسـتحق الفرصة منوهـاً إىل إن التجربة 
كانت مقبولًة عموماً، والخاماُت التي شـاركت 

يف االختباِر جيدة.

بغداد/ الزوراء
حدد االتحاد العراقي لكـرة القدم يوم الثاني 
من شـهر ترشين االول املقبل موعدا النطالق 
منافسـات الدوري املمتاز بنسـخته الجديدة 
عىل ان تنتهي املنافسـات يف االول من شـهر 
تموز من العـام املقبل، كما حدد اتحاد الكرة 
يوم العرشين من شـهر ترشيـن االول املقبل 

موعدا النطـالق مباريات دوري الدرجة االوىل 
عىل ان تنتهي يف االول من شهر ايار من العام 
املقبل، كذلك حدد اتحـاد الكرة يوم الخامس 
والعرشيـن مـن شـهر كانـون االول املقبـل 
موعـدا النطالق منافسـات دوري السـيدات 
املمتاز وتنتهي املنافسـات يـوم الثالثني من 

شهر نيسان من العام املقبل.

بغداد/ الزوراء: 
اجتمـَع االّتحـاد العراقّي لكرِة القـدم، امس، 
مـع لجنِة الُحـّكام يف مقـّر االتحـاد بُحضور 
النائـِب األول لرئيـِس االّتحاد عـيل جبار، عرب 
املَنصـِة االلكرتونّيـة، والنائـب الثانـي يونس 
محمـود ُحضوريـاً، مع أُعضـاء االّتحاد غانم 
عريبي ورحيم لفتـة وخلف جالل عرب املَنصِة 
االلكرتونّيـة، واألمـني العـاّم لالتحـاد محمد 
فرحان.ويف بدايِة االجتماع، رحَب النائُب الثاني 

يونس محمود بالُحضـور، ُمثمناً عمَل اللّجَنة 
يف املوسِم املُنتهي وسـعيها لَتطويِر الُحكام يف 
جميـِع الدرجاِت بما يسـهُم يف االرتقاِء بواقِع 
اللُّعبِة وُمنافساِت الدوري. وقاَل ُعضو االتحاد 
املُرشف عىل اللجنـة، رحيم لفتة يعدُّ التحكيُم 
الركـَن األهـّم لنجـاِح اللُّعبـة، لذلـك يسـعى 
االتحاُد إىل توفرِي جميع ُمسـتلزمات املَنظومِة 
التحكيمّيـة. وأضـاَف لجنـة الُحـكاِم تعمـُل 
وفقاً لرؤيٍة تطويرّيٍة تهـدُف إىل تعزيِز ُقدراِت 

الُحـكام بطريقٍة علمّيٍة، مـع رضورِة َتعضيِد 
الجوانب االيجابّيِة للوصوِل إىل درجٍة ُمتقدمٍة 
من النجاِح والعمل عىل توفرِي َمنظومِة الفار. 
من جهتـه، قاَل النائـب األول لرئيِس االتحاد، 
ـل يف عمِل اللجَنة من  عـيل جبار إن عدَم التدخُّ
مقومـاِت النجـاح، مع الرتكيِز عـىل االهتماِم 
بالُحـّكام الجيدين الذين باسـتطاعتهم قيادة 
املُباريـاِت إىل َبّر األمـاِن، وعدم إغفـاِل تقديِم 
العون للُحكام الدوليني. وتحدَث رئيس اللجنة، 
الدكتور نجـاح رحم، قائالً نجحنا يف املوسـِم 
املـايض عىل الرغـم مـن التحديـاِت، وخطتنا 
شـعارها البقـاُء لألفضل ألن نجـاَح التَّحكيم 
يعني التفوَق لكرتنا، ولدينا العديُد من األفكاِر 
الهادفـِة للنهـوِض بواقع الّتحكيِم، وتوسـيع 
قاعدِة الحكام الجيدين.واختتَم حديثه طرحنا 
العديَد من األموِر التي تخدُم الُحّكاَم من إقامِة 
املُعسـكراِت الخارجّيـة وتوفـري التجهيـزاِت 
املُناسـبة وتصفيـة أجـوِر الُحـكام، وقدمنـا 
الخطـَط واألرقـاَم اإلحصائّيـة عن ُمسـتوى 
التحكيِم وكيفّية النهوض بواقعه بما يتماىش 

مع خطِط االتحادين الدويلّ واآلسيوي.

@bÓ◊ãm@¿@Ôfl˝é�a@Âflbõn€a@lb»€c@ÒäÎÜ@Âfl@lbzè„¸a@äã‘Ì@ÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€@âÓ–‰n€a@knÿæa
êflc@Íá‘«@˘äb†@ b‡nug@¿

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية

عقد املكتب التنفيـذي للجنة األوملبية 

الوطنية العراقية، امس األحد، إجتماعاً 

طارئاً بحـث فيه األزمة األخرية حيث 

قرر االنسـحاب من منافسـات دورة 

ألعاب التضامن االسـالمي الخامسة 

التي مقـررة إقامتهـا يف تركيا خالل 

املدة من التاسـع وحتى الثامن عرش 

من شهر اب املقبل.

وأصدر املكتب التنفيذي بياناً رسـمياً 

جاء يف نّصه:

العراقيـة  الدمـاء  عـىل  (إحتجاجـاً 

الربيئـة التي أريقـت بمدينـة زاخو، 

الشـعبي  املوقـف  مـع  وإنسـجاماً 

العراقـي وتوصيـات مجلـس النواب 

العراقـي بجلسـته الطارئـة األخرية، 

واملوقـف الحكومـي املتمثـل ببيـان 

وزارة الخارجية، قرر املكتب التنفيذي 

للجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية، يف 

إجتماعـه الطارئ صباح امس االحد، 

االنسـحاب من دورة ألعاب التضامن 

االسالمي الخامسـة والتي من املقرر 

إنطالقهـا بمدينـة قونيـا الرتكيـة يف 

التاسع من شهر آب املقبل.

إن قـرار اللجنـة األوملبيـة الوطنيـة 

العراقية جاء منسـجماً مع منظومة 

الدولـة العراقيـة بمفصليهـا النيابي 

والحكومـي، مثلمـا هـي جـزء مـن 

تطلّعـات ومطالـب الشـعب العراقي 

قبل كل يشء).

مـن جانبـه، أعلـن رئيـس االتحـاد 

العراقـي املركـزي للقوس والسـهم، 

سعد املشـهداني، انسحابه من لجنة 

الجوري املكلف بها بـدورة التضامن 

اإلسالمي بنسـختها الخامسة املقرر 

إقامتها يف تركيا بداية الشهر املقبل.

وقـال املشـهداني: انـه قـدم اعتذارا 

عـىل  املرشفـة  اللجنـة  اىل  رسـميا 

منافسـات القـوس والسـهم بـدورة 

التضامـن االسـالمي انسـجاما مـع 

تركيـا  اتجـاه  الحكومـي  املوقـف 

إحتجاجاً عىل الدماء العراقية الربيئة 

التي أريقت بمدينة زاخو، وإنسجاماً 

مع املوقف الشعبي العراقي وتوصيات 

العراقـي بجلسـته  النـواب  مجلـس 

الطارئة األخرية.

واوضح رئيس االتحاد: ان االستهانة 

بدماء العراقيني أمر مرفوض، ويجب 

ان يكـون موقـف الرفض والشـجب 

وعـدم املشـاركة من االولويـات لدى 

كل عراقـي مخلـص متمنيا الشـفاء 

العاجل للجرحـى والرحمة والغفران 

للشهداء.

الوطنـي  األوملبـي  املشـهد  وكان 

العراقـي يعـول عىل مشـاركة فاعلة 

يف منافسـات دورة ألعـاب التضامـن 

االسـالمي، إذ كان مـن املفـرتض ان 

يشـارك العـراق يف منافسـات تسـع 

إتحادتهـا  قدمـت  رياضيـة  ألعـاب 

الوطنيـة أوراق إعتمـاد مشـاركتها 

الرسمية يف املحفل الريايض االسالمي 

األهم يف العالم، وهي كرة السلة 3×3 

والتايكوندو والجـودو وألعاب القوى 

والقـوس والسـهم وكرة اليـد ورفع 

األثقال والكيك بوكسينغ واتحاد تنس 

الطاولة الباراملبي.

وكان األمـل يحدونـا مـع الجماهري 

والالعبـني  واملنتخبـات  الرياضيـة 

العراقيـني يف تحقيـق أوسـمة تدخل 

الفـرح يف محفـل ريـايض إسـالمي 

صـارت تتصاعـد حـدة التنافس فيه 

مثلمـا تشـكل مواجهـات محطـات 

إعـداد وتصنيـف وقـراءة مطلوبة يف 

التحضري والتهيؤ للمنافسات األوملبية 

لكـن  والعامليـة،  والقاريـة  العربيـة 

العدوان الرتكي الغاشـم ادى يف نهاية 

االمر ال قرار االنسحاب من املشاركة 

والذي اعلنته اللجنة االوملبية الوطنية 

العراقية امس االحد.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العـدد الرابـع والثمانون من صحيفـة الريايض التي 
تصـدر عـن االتحـاد العراقـي للصحافـة الرياضية 
رأى النـور  امس االحد، وتضمـن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصـة برياضة كـرة القدم 
وبقيـة األلعاب األخـرى التي زينت بأقـالم صحفية 
مرموقـة، خالص االمنيـات ألرسة الصحيفة الرائعة 

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

عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميـل عبد الكريم يـارس، احتفل 
بعيد ميالده يوم امـس االحد، خالص االمنيات 

لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 
ومشواره املهني.

بغداد/ هشام السلمان 
عىل  ُتقام  والتي  الوطني  ملنتخبه  التدريبية  الوحدات  الطائرة  الريشة  اتحاد  واصل 
القاعة الرياضية يف مقر اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية. وقال االمني املايل رئيس 
االتحاد العراقي للريشة الطائرة عبيد الغزي: ان تدريبات العبينا جارية ومتواصلة 
التدريبات تجرى بشكل جيد  الشباب. واضاف:  او منتخب  الوطني  للمنتخب  سواء 
ومخطط له ومدروس استعدادا لالستحقاقات املقبلة. واشار اىل: ان اللجنة الباراملبية 
االلعاب  قاعة  الستثمار  الالزمة  التوقيتات  وتمنحنا  ملنتخباتنا  دعمها  تواصل 
الرياضية يف تدريباتنا واستعداداتنا املقبلة. وكشف الغزي عن: ان املنتخب العراقي 
للريشة سيشارك خالل شهر ايلول املقبل ببطولة أوغندا الدولية. وقال: ان مستوى 
العبينا يف تطور وحصلنا عىل الرتتيب  ( 46 ) بني دول  العالم وهي نتيجة جيدة جدا  
1500 العب وذلك يف بطولة فزاع باالمارات   والول مرة يحصل عليها العراق من بني 
الالعبني  صناعة  عن  االتحاد  رئيس  وتحدث  رشيف.  حسن  ارشف  الالعب  بواسطة 
االعمار  السيما  الالعبني  جميع  لتطوير  جاهدين  نسعى  قائال:  مهاراتهم،  وتطوير 
الذي يتمتع بعمر مناسب وصناعة  الصغرية منهم. واوضح: أن هدفنا بناء الالعب 
الالعبني للمنتخب ومنهم الالعب مهدي حسني قاسم الذي يتمتع بالنضوج واالندفاع 
ما يحفزنا لدعمه ومراقبته من اجل صناعة بطل مستثمرين صغر سنه ومستواه 

املتصاعد. مؤكدا: بدورنا وفرنا كل املستلزمات املطلوبة لدعم املنتخب الوطني.

بغداد/ احمد الغراوي
العراق  وناشئة  شباب  منتخبا  يواصل 
للوصول  تحضرياتهم  بالتايكواندو 
الخوض  قبل  االستعداد  درجات  ألقىص 
ببطولة العالم املقررة االسبوع املقبل يف 

العاصمة البلغارية صوفيا،
واضحة  بدت  والتفاؤل  االمل  عالمات 
منصات  العتالء  التايكواندو  ليوث  عىل 

التتويج العاملية. 

للعبة  العراقي  االتحاد  رئيس  اكد  حيث 
ادارة  ان  البهاديل:  ابراهيم  الدكتور 
االتحاد وفرت جميع مستلزمات النجاح 

ملهمة املنتخبني يف البطولة العاملية. 
مدرب املنتخب الوطني محمد رضا ياري 
وصف مشاركة العراق بالبطولة العاملية 
عراقي  بطل  لبناء  االوىل  الخطوة  هي 
للمنافسة يف املحافل الخارجية، وابرزها 

االلعاب االوملبية املقبلة يف باريس.
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يوجني / متابعة الزوراء
سجاتي  جمال  الجزائري  العداء  أحرز 
الثامنة  النسخة  يف  م   ٨٠٠ فضية سباق 
يف  القوى  أللعاب  العالم  لبطولة  عرشة 

مدينة يوجني األمريكية.
وقطع سجاتي، املتوج بذهبية السباق يف 
دورة ألعاب البحر األبيض املتوسط التي 
استضافتها بالده الشهر املايض، مسافة 
خلف  دقيقة   ١:٤٤٫١٤ بزمن  السباق 
كورير  إيمانويل  الكيني  األوملبي  البطل 
الذهبية بزمن ١:٤٣٫٧١ دقيقة،  صاحب 
صاحب  أروب  ماركو  الكندي  وأمام 

الربونزية (١:٤٤٫٢٨ د).
وهي امليدالية الفضية الثانية للجزائر يف 
توفيق مخلويف  بعد فضية  العالم  بطولة 
يف  األخرية  النسخة  يف  م   ١٥٠٠ سباق  يف 
عرشة  والحادية   ،٢٠١٩ عام  الدوحة 
و٣  ذهبيات   ٦ بينها  املونديال  يف  لبالده 

برونزيات.
كما هي امليدالية الثالثة للعرب يف النسخة 
الحالية بعد ذهبيتي القطري معتز برشم 
البقايل  سفيان  واملغربي  العايل)  (الوثب 
(٣ آالف م موانع) اإلثنني املايض، لرتتفع 

الغلة العربية إىل ٧٩ ميدالية.
بزمن  خاً  موىل  سليمان  مواطنه  وحل 

١:٤٤٫٨٥ دقيقة.
االنجاز  بهذا  سعيد  «أنا  سجاتي:  وقال 
ولكن  الذهبية،  إىل  أتوق  كنت  أنني  رغم 
امليداليات  بإحدى  ظفرت  أنني  هو  املهم 
قلوب  يف  الفرحة  وأدخلت  الثالث، 

الجزائريني والعرب».

ونجحت  قوياً  السباق  «كان  وأضاف: 
يف  أنطلق  أن  قبل  مراقبته  يف  خطتي 

األمتار األخرية وأكسب الفضية».
توفق  عدم  يف  أمله  خيبة  عن  وأعرب 
الثالثة  بني  التواجد  يف  موىل  مواطنه 
قبل  اتفقنا  متوتراً،  «كان  وقال:  األوائل، 
ومراقبة  الخلف  يف  البقاء  عىل  السباق 
البداية،  منذ  املبادرة  أخذ  لكنه  الكينيني، 

ربما تغريت خطة املدربني».
حققنا  أننا  هو  األهم  «يبقى  وأوضح: 
ميدالية عىل األقل لبلدنا، ونحن فخورون 

بذلك».
كبري  بذكاء  السباق  سجاتي  وخاض 
حيث بقي يف الخلف تاركاً املبادرة لباقي 
موىل  مواطنه  فضل  فيما  العدائني، 

الصدارة منذ البداية ودفع الثمن غاليا يف 
النهاية بحلوله خا.

األخرية  م  الـ٢٠٠  سجاتي  وانتظر 
رفع  بعدما  خصوصاً  برسعة  لالنطالق 
كورير من إيقاع السباق ونجح الجزائري 
يف التفوق  عىل الكندي أروب لينتزع منه 

الفضية يف املرتين األخريين.
تصفيات  تصدرا  وموىل  سجاتي  وكان 
ونصف  األول  الدورين  يف  مجموعتيهما 
النهائي، وكانا يمنيان النفس باستعادة 
فعلها  بعدما  للمسافة  العاملي  اللقب 
مواطنهما جابر سعيد القرني يف نسخة 
برونزية  نال  أنه  علما   ،٢٠٠٣ باريس 

السباق يف نسخة اشبيلية ١٩٩٩.
املرصي  خيَّب  الرمح،  رمي  مسابقة  ويف 

يف  بحلوله  اآلمال  الرحمن  عبد  إيهاب 
مسابقة  يف  األخري  عرش  الثاني  املركز 

رمي الرمح باكتفائه برمي ٧٥٫٩٩ م.
امليدالية  صاحب  الرحمن،  عبد  وخرج 
عندما  العاملي  العرس  يف  ملرص  الوحيدة 
خايل   ،٢٠١٥ بكني  نسخة  فضية  حصد 
الوفاض مبكراً بعدما فشل يف حجز مكان 

بني الثمانية األوائل بعد ثالث محاوالت.
بيدرو  الربتغايل  األوملبي  البطل  وتوج 
يف  الثالثية  الوثبة  بذهبية  بيتشاردو 
أوريغون   - القوى  أللعاب  العالم  بطولة 

.٢٠٢٢
لبيتشاردو  بالنسبة  ثابتة  الثالثة  وكانت 
(٢٩ عاماً) يف بطولة العالم، ونال اللقب 
العاملي بقفزه ١٧٫٩٥ م أمام البوكينابي 

أوغ فابريس زانغو (١٧٫٥٥ م) والصيني 
يامينغ جو (١٧٫٣١ م).

املتحدة ذهبية  الواليات  وأحرزت سيدات 
بطولة  م يف  ٤ مرات ١٠٠  التتابع  سباق 

العالم أللعاب القوى - أوريغون ٢٠٢٢.
كانت  التي  املتحدة  الواليات  وتفوقت 
جيفرسون  ميليسا  بالعداءات  ممثلة 
وتوانيشا  برانديني  وجينا  ستاينر  وآبي 
جامايكا  أمام  ثانية   ٤١٫١٤ بزمن  تريي 
تشكيلتها  ضمت  والتي  اللقب  حاملة 
الثالثي املتوج  بثالثية سباق ١٠٠ م آن-
تومسون- وإيالين  برايس  فرايزر  شييل 

جانب  إىل  جاكسون  وشرييكا  هرياه 
كيمبا نيلسون (٤١٫١٨ ث)، فيما عادت 

الربونزية ألملانيا (٤٢٫٠٣ ث).

الس فيغاس / متابعة الزوراء
فاز برشلونة اإلسباني عىل غريمه 
يف   ١-٠ مدريد  ريال  التقليدي 
الكرة  قطبي  بني  ودي  كالسيكو 
اإلسبانية استعداداً للموسم الجديد 
عىل ملعب «أليجاينت ستاديوم» يف 
مدينة الس فيغاس األمريكية أمام 

٦٥ ألف متفرج.
األّول  شوطها  يف  املباراة  وشهدت 
النادي  إىل  الجديد  الوافد  مشاركة 
الكاتالوني، املهاجم السابق لبايرن 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وهو الكالسيكو الودي الثاني الذي 
بعد  األمريكية   األرايض  عىل  ُيقام 
يف   ٣-٢ برشلونة عىل غريمه  فوز 
 ٢٠١٧ تموز/يوليو   ٣٠ يف  ميامي 
ستاديوم»  روك  «هارد  ملعب  عىل 

أمام ٦٤ ألف متفرج.
وسجل الربازييل رافينيا الذي انتقل 
الفوز  هدف  برشلونة  إىل  أخرياً 
من  استفاد  بعدما   ٢٧ الدقيقة  يف 
تشتيت خاطىء للكرة من مدافع 
ريال الربازييل إيدر ميليتاو ليسدد 

كرة قوية يف الشباك.
مباراتني  يف  الثاني  الهدف  وهو 
الشهر  بداية  يف  املنتقل  للربازييل 
االنكليزي  يونايتد  ليدز  من  الحايل 
إىل ملعب «كامب نو» مقابل قرابة 
الصحافة  يورو حسب  مليون   ٧٠
املحلية، علماً انه سجل هدفاً ومرر 
كرتني حاسمتني يف سداسية الفوز 

عىل إنرت ميامي.
يخرج  أن  برشلونة  بإمكان  وكان 
أن  إال  األهداف،  من  أوفر  بغلة 
حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا 
صد تسديدتي القادم الجديد العب 

كيسييه  فرانك  اإليفواري  الوسط 
ديمبيليه  عثمان  والفرنيس   (٧٢)

 (٨٧).
الودي  الطابع  من  الرغم  وعىل 
داخل  األجواء  أن  إال  للقاء، 
ذروة  عكست  االخرض  املستطيل 
هذين  بني  الطويل  التنافس 

العمالقني يف كرة القدم.
وكاد ريال مدريد الذي خاض أوىل 
من  املوسم  هذا  الودية  مبارياته 
دون نجمه املهاجم الفرنيس كريم 
املدرب اإليطايل  بنزيمة بعدما قرر 
كارلو أنشيلوتي عدم االستعانة به 
ملنحه املزيد من الراحة بعد تمديد 
عطلته الصيفية، يفتتح التسجيل 
الدقيقة ١٨ بتسديدة من العب  يف 
فيديريكو  االوروغوياني  الوسط 
اصطدمت  كرته  أّن  إالّ  فالفريدي، 

بالقائم.
فاتي  أنسو  سدد  دقيقتني،  وبعد 
الذي  بيدري  من  تمريرة  عقب 
إدواردو  الفرنيس  خسارة  استغل 
مرمى  أمام  الكرة  كامافينغا 
إىل  سبيلها  تجد  لم  كرة  فريقه، 

الشباك رغم خروج كورتوا.
سيطر برشلونة عىل الشوط األّول 
الذي شهد مشاركة ليفاندوفسكي 
أن  قبل  السابق،  فريقه  بمواجهة 
الشوط  بداية  مع  استبداله  يتم 
بيار  الغابوني  باملهاجم  الثاني 

إيمريك أوباميانغ.
وتوترت األجواء اثر اعرتاض خشن 
ألبا عىل مهاجم ريال  من جوردي 
جونيور،  فينيسيوس  الربازييل 
فتدخل الالعبون لفض اشتباك بني 
مدريد  العاصمة  إىل  الجديد  الوافد 
روديغر  أنتونيو  األملاني  املدافع 

واألوروغوياني رونالد أراوخو.
وكاد ريال يدرك التعادل يف الدقيقة 
ماركو  البديل  تسديدة  أن  إال   ،٥٩
بعد  املرمى  بجانب  مرت  أسنسيو 

تمريرة من لوكاس فاسكيز.
ويتابع ريال بطل أوروبا وإسبانيا 
أمام  فيلعب  األمريكية،  جولته 
كلوب أمريكا يف سان فرانسيسكو 
غدا الثالثاء، يف حني يواجه برشلونة 
يف األمسية ذاتها يوفنتوس اإليطايل 

يف داالس.

روما / متابعة الزوراء
أحد  يونايتد،  مانشسرت  نجم  رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل  خرس 
زمالئه  أحد  يد  عىل  إيطاليا،  يف  املالعب  خارج  القياسية  أرقامه 

السابقني يف يوفنتوس.
إىل  ديباال  باولو  األرجنتيني  املهاجم  انضمام  املاضية  األيام  وشهدت 

روما، يف صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع اليويف.
وصول  فإن  اإليطالية،  سبورت»  ديلو  «كوريريي  صحيفة  وبحسب 
رشاء  عىل  للتهافت  روما  مشجعي  دفع  األوملبيكو  ملعب  إىل  ديباال 

قميصه مع فريق العاصمة.
يف  رونالدو  قميص  مبيعات  عىل  التفوق  يف  ديباال  نجاح  إىل  وأشارت 

يومه األول بإيطاليا، حينما انضم إىل اليويف عام ٢٠١٨.
رغم ذلك، لم تكشف الصحيفة عن أرقام مبيعات قمصان ديباال مع 
الجيالورويس، لكنها أكدت تخطيه الرقم القيايس السابق لألسطورة 

الربتغايل، من ناحية مبيعات القمصان يف يوم واحد.
رافضا  روما،  مع   ٢١ رقم  القميص  ارتداء  األرجنتيني  الدويل  وفضل 
توتي  فرانشيسكو  سابقا  ارتداه  الذي  األسطوري،   ١٠ الرقم  حمل 

طوال رحلته مع نادي العاصمة اإليطالية.

برشلونة / متابعة الزوراء
املدافع  أن  أفادت تقارير إعالمية  أن كان قريباً من االنتقال إىل تشيليس،  بعد 
الفرنيس جول كوندي بات عىل أعتاب االنضمام إىل برشلونة قادما من إشبيلية.

وأفادت التقارير أن النادي األندليس سينتظر العرَض الجديد املقدم من برشلونة 
لضم قلب الدفاع الفرنيس، بعد أن أبدى الالعُب رغبته يف البقاء يف إسبانيا واللعب 
تحت قيادة املدرب تشايف إيرنانديث.وتقدر قيمة عقِد كوندي حالياً بنحو ستني 
مليون دوالر أمريكي، وكان السباق عىل أشده مؤخرا بني إدارة البالوغرانا والبلوز 

من أجل الظفر بتوقيع كوندي.

جاكارتا / متابعة الزوراء
كأس  نهائي  لبنان  منتخب  بلغ 
تخطي  بعد  السلة  لكرة  آسيا 
نصف  يف   ،٨٦-٨٥ األردن  منتخب 
العاصمة  يف  وجميل  قوي  نهائي 
جاكرتا.وسيلعب  اإلندونيسية 
منتخب األرز نهائي البطولة القارية 
تخطى  الذي  أسرتاليا  منتخب  ضد 
النهائي  نصف  يف  نيوزلندا  منتخب 

لصقور  فرصة  هناك  اآلخر.بينما 
التي  الرابعة  املرة  نيوزلندا.وهذه  يواجهون  حني  الثالث  املركز  يحققوا  أن  النشامى 
يتأهل فيها منتخب لبنان إىل النهائي لكنه يبحث عن لقبه األول يف هذه البطولة.وكان 
منتخب األردن حقق املركز الثالث عام ٢٠٠٩، ولعب النهائي وخرسه ضد الصني ٢٠١١ 
بفارق نقطة واحدة.وتأهل املنتخب األسرتايل إىل نهائي كأس آسيا لكرة السلة عقب 
يف  اللقب،  حامل  األسرتايل،  املنتخب  ٨٥-٧٦.وسيالقي  النيوزيلندي  نظريه  عىل  فوزه 

املشهد الختامي املنتخب اللبناني الفائز عىل نظريه األردني ٨٦-٨٥.

لندن / متابعة الزوراء
الفرنيس نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات  املنتخب  بلغ 
رد  دون  بهدف  الهولندي  املنتخب  نظريه  عىل  تغلبه  عقب 
التي  البطولة  من  النهائي  ربع  الدور  يف ختام  التمديد،  بعد 

تستضيفها إنكلرتا حالياً.
وانتهى  إنكلرتا  شمال  روثرهام  مدينة  يف  املباراة  أقيمت 
وقتها األصيل بالتعادل السلبي بدون أهداف فلجأ املنتخبان 
إىل شوطني إضافيني ووضعت إيف برييسيت سيدات فرنسا 
يف املقدمة بإحرازها هدف الفوز من ركلة جزاء يف الدقيقة 
١٠٢.وحاول املنتخب الهولندي العودة إىل اللقاء إال أن الوقت 
لم يسعفه فلحقت سيدات فرنسا بركب املنتخبات املتأهلة 
يف  أملانيا  بذلك  فرنسا  البطولة.وستواجه  نهائي  نصف  إىل 

الدور نصف النهائي يوم األربعاء القادم.

باريس / متابعة الزوراء
بات الدراج الدنماركي يوناس فينغيغارد عىل بعد خطوة من 
التتويج بلقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية بعدما حافظ 
املرحلة  يف  األصفر  والقميص  العام  الرتتيب  صدارة  عىل 
العرشين.املرحلة التي امتدت ملسافة واحد وأربعني كيلومرتا 
فاز بها الدراج البلجيكي فوت فان آرت يف زمن قدره سبع 
وأربعون دقيقة وتسع وخمسون ثانية فيما حل الدنماركي 
عىل  الحفاظ  يف  لينجح  الثاني  املركز  يف  فينغيغارد  يوناس 
صدارة الرتتيب العام والقميص األصفر ويقرتَب من التتويج 

باللقب.
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فلوريدا / متابعة الزوراء
الودية،  فلوريدا  كأس  بلقب  األمريكية  جولته  آرسنال  فريق  توج 
الختامية للبطولة  املباراة  الكبري (٤-٠) عىل تشيليس، يف  إثر فوزه 

الودية (صباح  األحد).
وحقق آرسنال انتصاره الثالث عىل التوايل يف املباريات الودية التي 
التوايل  أنه االنتصار الخ عىل  خاضها بهذه الجولة األمريكية، كما 
للموسم  استعدادا  الصيف  هذا  خاضها  التي  الودية  مبارياته  يف 
يف  التوايل  عىل  الثانية  بالهزيمة  تشيليس  مني  املقابل،  الجديد.ويف 
هذه البطولة الودية، فيما كان الفريق افتتح مبارياته يف البطولة 
بالفوز (٢-١) عىل كلوب أمريكا املكسيكي.وأنهى آرسنال الشوط 
جيسوس  جابرييل  سجلهما  نظيفني،  بهدفني  لصالحه  األول 

ومارتن أوديجارد يف الدقيقتني ١٥ و٣٦.ويف الشوط الثاني، أضاف 
بوكايو ساكا وألربت لوكونجا هدفني آخرين للفريق يف الدقيقتني ٦٦ 
و٩٠.ويعود الفريقان بعد هذه املباراة إىل إنجلرتا، انتظارا النطالقة 
واحدة  مباراة  املقبلة.وتتبقى  األيام  خالل  الجديد  املوسم  فعاليات 
ودية لكل من الفريقني قبل بداية املوسم؛ حيث يلتقي تشيليس مع 
نظريه  آرسنال  يواجه  فيما  املقبل،  الجمعة  يوم  اإليطايل  أودينيزي 

أشبيلية اإلسباني، السبت املقبل.

الرباط  /متابعة الزوراء
للسيدات  إفريقيا  أمم  بطولة  لقب  إفريقيا  جنوب  منتخب  أحرز 
يف  هدف  مقابل  بهدفني  املغربي  املنتخب  نظريه  عىل  تغلبه  عقب 

املباراة النهائية من البطولة التي أقيمت يف املغرب.
بدون  التعادل  وقع  عىل  املواجهة  من  األول  الشوط  وانتهى 

سيدات  ماغايا  هيلدا  وضعت  الثاني  الشوط  ويف  أهداف 
يف  هدفني  تسجيلها  عقب  املقدمة  يف  إفريقيا  جنوب 
املغربي  املنتخب  نجمة  تضيق  أن  قبل  و٧١   ٦٣ الدقيقتني 

الدقيقة  يف  الوحيد  املغرب  هدف  بتسجيلها  الفارق  روزيال 
.٨٠

املحاوالت  رغم  النتيجة  تعديل  من  املغربي  املنتخب  يتمكن  ولم 
العديدة عىل مرمى حارسة جنوب إفريقيا.

ورغم خسارة النهائي، كانت هذه البطولة تاريخية للبلد املضيف 
إذ يصل إىل هذه املرحلة ألول مرة يف تاريخه، ليصبح أول منتخب 

عربي للسيدات يتأهل اىل نهائيات كأس العالم املقررة بنسختها 
اىل  املقبلة عام ٢٠٢٣ يف أسرتاليا ونيوزيلندا، بمجرد وصوله 

نصف النهائي.
وأفرز النهائي بطالً جديداً للقارة بعدما سيطرت نيجرييا 

يف  لكنها خرجت   ،١٣ أصل  من  نسخة   ١١ يف  اللقب  عىل 
بعد  الرتجيح  بركالت  املغرب  يد  عىل  النهائي  نصف 

تعادلهما ١-١ يف الوقتني األصيل واإلضايف.
السمراء  للقارة  بطلة  ثالثة  إفريقيا  جنوب  وباتت 

منذ انطالق البطولة عام ١٩٩١، اىل جانب نيجرييا 
مرتني  باللقب  فازت  التي  االستوائية  وغينيا 

عامي ٢٠٠٨ ٢٠١٢.
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ويسكونسن / متابعة الزوراء
قاد الوافد الجديد املهاجم النرويجي إرلينغ هاالند فريقه مانشسرت سيتي، بطل 
العرشة  املواسم  أملانيا يف  بايرن ميونيخ، بطل  للفوز عىل  القدم،  لكرة  إنكلرتا 
املاضية، بنتيجة ١-٠ عىل ملعب المبو فيلد يف غرين باي يف مدينة ويسكونسن 
األمريكية أمام ٧٨٫١٢٨ ألف متفرج، يف مباراة ودية توقفت بسبب إعصار.

ودفع اإلسباني جوزيب غوارديوال مدرب سيتي بهاالند أساسياً أمام عمالق 
بافاريا الذي يعرفه جيداً بعدما خاض املهاجم الدويل غمار الدوري األملاني 
مقاعد  عىل  جلس  كان  أنه  علماً  دورتموند،  بوروسيا  مع  عامني  ملدة 
البدالء يف املباراة األوىل التحضريية يف الجولة األمريكية لـ «سيتيزنس» 
خالل الفوز عىل كلوب أمريكا ٢-١.وسجل هاالند هدف املباراة الوحيد يف 
الدقيقة ١٢ بعدما تابع الكرة داخل الشباك إثر تمريرة عرضية من جاك 
النرويجي (١٫٩٤ م و٨٨ كلغ) خطراً عىل دفاع  العمالق  غريليش.وشّكل 
بايرن بفضل تحركاته، ليؤكد أنه الرأس الحربة األمثل والقطعة املفقودة يف 
هجوم غوارديوال منذ رحيل الهداف التاريخي للنادي األرجنتيني سريخيو 
أغويرو يف عام ٢٠٢١.وتوقفت املباراة فور تسجيل سيتي هدف السبق 
فيما  املالبس،  تبديل  غرف  إىل  الفريقان  وعاد  إعصار  هبوب  إثر 
بعد  املباراة  امللعب.واستؤنفت  مغادرة  الجماهري  من  ُطلب 
قرابة ساعة بعدما تم االتفاق عىل خوض شوطني من 
زيادة  يتمكن سيتي من  أن  دون  دقيقة، من   ٤٠
بطل  النتيجة.وفرض  قلب  من  وبايرن  غلته 
حصل  حني  يف  اللقاء،  عىل  إيقاعه  إنكلرتا 
بايرن عىل فرصة ذهبية إلدراك التعادل يف 
الدقيقة ٣٨ بعد تمريرة عرضية وصلت 
إىل الكندي ألفونسو ديفيس املرتبص 
داخل  بدوره  ليتابعها  القائم  أمام 
املنطقة من دون أن تصل الكرة إىل 
سريج غنابري.وكاد هاالند يضاعف 
النتيجة بعد دقيقة، غري أن الحكم 
ألغى الهدف الذي سجله من تسديدة 
املنطقة  داخل  من  اليرسى  بقدمه 
امللعب  هاالند  التسلل.وغادر  بداعي 
يف الدقيقة ٤٠ ليحل بدالً منه الوافد 
خوليان  األرجنتيني  املهاجم  اآلخر 
الهدف  يسجل  كاد  الذي  ألفاريس 
بعد ثالث دقائق من  الثاني لسيتي 

نزوله إىل أرض امللعب.
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الرباط/متابعة الزوراء:

 يراهن املغرب عىل نتائج لجنة التحقيق 
األوروبيـة التـي زارت إرسائيل مؤخرا 
للتقـيص حول الجهات التي تقف وراء 
برنامـج بيغاسـوس والتـي تـرضرت 
منه، وأن هذه فرصة ليكتشـف العالم 
خفايا الحملة التي تم تنظيمها بشكل 
منظم من جهات مختلفة السـتهداف 
اململكة ألهداف ال عالقة لها من قريب 

أو بعيد بهذا الربنامج.
وال شـك أن ما سيسـجله الفريق الذي 
املصاحبة  والتحقيقـات  زار إرسائيـل 
سـيلقي الضوء عىل طبيعة اسـتخدام 
كل  سيكشـف  وأساسـا  الربنامـج، 
الحقائق عن الدول التي استعملت هذا 
الربنامج يف التجسـس عىل شخصيات 
دولية وعىل أنشطة عسكرية أو أمنية.
ويقول مراقبون مغاربـة إن التحقيق 
سـيبدد كل االتهامـات ضـد بالدهـم 
خاصة أنها صـدرت من جهات عرفت 
تقليديـا بعدائهـا للمغـرب مثل بعض 
املنظمات الحقوقية الغربية ووسـائل 
إعالم فرنسية معادية تاريخيا للرباط، 
وأخـرى جزائرية تتحكـم فيها أجهزة 
النظام االستخباراتية وتمرر عربها ما 

تريد الستهداف املغرب.
واتهـم املراقبـون الحملـة اإلعالميـة 
الفرنسية والجزائرية عىل املغرب بأنها 
حملـة مضللـة، اسـتندت إىل مزاعم ال 
صلـة لهـا بالواقـع تتهم مؤسسـاته 
بالتجسـس عىل شـخصيات  األمنيـة 
سياسية وحقوقية وإعالمية، لتصفية 
الحسـاب مع املغرب وابتـزازه ومنعه 

مـن تنويـع مجـال اسـتفادته أمنيـا 
وعسـكريا من عالقات جديدة خاصة 

بعد تطبيع عالقته مع إرسائيل.
وقالت وسـائل إعالم مغربية وقتها إن 
دوائر نفوذ فرنسية تتحرك ملنع املغرب 
من توقيع عقود عسكرية واقتصادية 
مهمـة مـع إيطاليا والصـني، وهو ما 
اعتربته تلـك الدوائر يمس من مصالح 

باريس ورشكاتها الكربى.
وأدانـت اململكـة املغربية مـا وصفته 
”بالحملـة اإلعالمية املتواصلة املضللة 
املكثفـة واملريبـة، التي تـرّوج ملزاعم 
باخـرتاق أجهـزة هواتـف عـدد مـن 
الشخصيات العامة الوطنية واألجنبية 

باستخدام برنامج معلوماتي“.
ولم يكـن مفاجئا بالنسـبة إىل املغرب 
أن تدخـل الجزائـر عـىل خـط هـذه 
الحملة كنوع من التنفيس عن أزماتها 
الداخليـة، وخاصة فشـلها يف مجاراة 

مكاسب املغرب يف موضوع الصحراء.
وتناولـت الصحافـة الجزائرية مزاعم 
مـن  عـدد  هواتـف  املغـرب  اخـرتاق 
والدوليـة  الجزائريـة  الشـخصيات 
وصبغتها بلون اليقني رغم أن األمر لم 
يخرج من دائرة االسـتهداف السيايس 

واإلعالمي للمغرب.
ورفـع املغـرب دعـوى قضائيـة ضـد 
”زود  لصحيفـة  النـارشة  الرشكـة 
دويتشـه تسـايتونغ“ األملانية، بسبب 
اتهامهـا اململكـة باسـتخدام برنامج 

التجسس ”بيغاسوس“.
وقالـت السـفارة املغربية لـدى برلني 
يف بيان إن ”سـفرية املغرب لدى برلني 

تقدمـت بطلب إصدار أمر قضائي ضد 
رشكـة نـرش صحيفـة زود دويتشـه 
تسـايتونغ، بشـأن ادعاءات كاذبة يف 
إطار تقرير صحفي حول االسـتخدام 
بيغاسوس  التجسس  املزعوم لربنامج 

من قبل اململكة“.
كما رفـع املغرب دعـاوى مماثلة ضد 
منظمتـْي العفو الدوليـة و“فوربيدن 
سـتوريز“، وكذلك صحيفة ”لوموند“ 
و“فرانـس  بـارت“  ”ميديـا  وموقـع 

راديو“، وذلك بتهمة التشهري.

ويعتقـد املراقبون أن نرش تقرير لجنة 
التحقيـق األوروبيـة سـيكون فاصال 
إىل  يف تبديـد كل االتهامـات املوجهـة 
الرباط ويكشـف املسـتفيدين من تلك 
الحملـة وملاذا يتـم اسـتهداف املغرب 

دون سواه.
وقام وفد من لجنة التحقيق األوروبية 
بربامـج التجسـس اإلرسائيليـة خالل 
الفـرتة املمتـدة مـن ١٨ إىل ٢٠ يوليـو 
بزيـارة إرسائيـل ملناقشـة انتهـاكات 
أدوات املراقبـة ومـا يرتتـب عـن ذلك 

مع شـخصيات من القطاع وأصحاب 
املصلحة والخرباء.

وتـرأس السـيايس الهولنـدي وعضـو 
الربملـان األوروبـي جريويـن لينـريس 
الوفد. وّرصح أن ”الزيارة كانت مشوّقة 
ومثمرة. فعىل الرغم من أن بيغاسوس 
ليس محور عمـل اللجنة الوحيد، كان 
مـن املهم أن نكـون هنا لجمـع املزيد 
مـن املعلومات من خـالل تبادالت مع 
مجموعـة متنوعـة مـن املحاوريـن. 
ومـن السـابق ألوانـه اسـتخالص أّي 

اسـتنتاجات، لكن هـذه الزيارة أكدت 
الحاجـة إىل بـذل جهـود إضافية عىل 
املستوى األوروبي ملنع إساءة استخدام 
هذه التكنولوجيا يف املستقبل. وال تزال 
العديد من األسئلة مفتوحة وتحتاج إىل 

املزيد من التحقيق“.
وقالت السياسـية الهولندية من حزب 
إينـت  صـويف   ،“٦٦ ”الديمقراطيـون 
فيلـد، إن ”مجموعة إن إس أو ليسـت 
البائع الوحيـد لهذا النوع من الربامج، 
لكنهـا بالتأكيـد واحـدة مـن األبرز يف 
القطـاع. حيث باعت برامج تجسـس 
االتحـاد  يف  حكومـة  عـرشة  ألربـع 
األوروبي باسـتخدام تراخيص تصدير 
صـادرة عـن الحكومـة اإلرسائيليـة. 
ومنحتنـا هـذه الزيـارة رؤى جديدة، 
بمـا يف ذلك عدم فعالية الضمانات ضد 
إساءة االستخدام، وعززت قناعتنا بأن 
االتحاد األوروبي يحتاج إىل تنظيم أكثر 
رصامة لبيع برامج التجسس ورشائها 

واستخدامها“.
والتقى أعضاء الربملان األوروبي الذين 
يمثلون جميع املجموعات السياسـية 
مـع ممثلني عن الحكومة والكنيسـت 
املدنـي، وكذلـك  والخـرباء واملجتمـع 
املصنعـة  أو“  إس  ”إن  رشكـة  مـع 
لربامج التجسـس بيغاسوس ملناقشة 
وتأثريهـا  املراقبـة  أدوات  انتهـاكات 
عـىل الديمقراطيـة وسـيادة القانون 
االتحـاد  يف  األساسـية  والحقـوق 

األوروبي.
وشـمل الوفـد باإلضافـة إىل جريوين 
لينـريس وصـويف إينـت فيلـد عضـو 

الربملـان األوروبـي اإلسـباني اليميني 
ألفاريـز،  زويـدو  إغناسـيو  خـوان 
والسـيايس النمسـاوي هانـس هايد، 
تـودوراش،  دراغـوش  والرومانـي 
والسياسـية الكاتالونيـة والعضوة يف 
الربملـان األوروبي عـن إسـبانيا ديانا 
ريبا، والسـيايس األملاني الرس باتريك 
بريغ، وجيل ليربتون وآن صويف بيليتيي 

من فرنسا.
وبعـد انتشـار أخبـار عـن اسـتخدام 
برنامج التجسـس بيغاسـوس ملراقبة 
الصحفيني والسياسـيني واملسـؤولني 
عـن إنفـاذ القانـون والدبلوماسـيني 
واملحامـني ورجال األعمـال والجهات 
الفاعلـة يف املجتمع املدنـي واملواطنني 
اآلخريـن، قـرر الربملـان األوروبـي يف 
مـارس إنشـاء لجنـة تحقيـق جديدة 
بيغاسـوس  اسـتخدام  يف  للتحقيـق 
وبرامج تجسـس املراقبة األخرى، وما 
إذا كان هذا االستخدام قد انتهك قانون 
االتحاد األوروبي والحقوق األساسية.

وكانـت تقاريـر مختلفة قـد أثارت يف 
يوليو من العام املايض ضجة بخصوص 
اخرتاق نظام التجسس التابع للرشكة 
بيغاسـوس  للهواتف، وأن  اإلرسائيلية 
بمجـرد تنزيلـه عىل هاتف الشـخص 
االطـالع عـىل  املسـتهدف، يسـتطيع 
الرسـائل والصـور وجهـات االتصـال 
وتفعيـل امليكروفـون والكامـريا عـن 
ُبعد.وتشـمل قائمة أهداف بيغاسوس 
املفرتضة ١٨٠ صحفيا و٦٠٠ سـيايس 
و٨٥ ناشـطا يف مجال حقوق اإلنسان 

و٦٥ رجل أعمال عىل األقل.

فرانسيسـكو/متابعة  سـان 
الزوراء:

أعلنت رشكة يوتيوب الخميس 
أنهـا سـتبدأ بحـذف مقاطـع 
الفيديـو التي تحـوي ادعاءات 
خاطئـة أو غـري آمنـة تتعلـق 
باإلجهـاض، يف حملـة تقودها 
املعلومـات  ملواجهـة  املنصـة 
املضللـة املرتبطة بهـذا اإلجراء 

الطبي.
يف  يوتيـوب  خطـوة  وتأتـي 
الوقت الذي تسـعى فيه النساء 
معلومـات  عـىل  الحصـول  إىل 
موثوقة تتعلق بموضوع الحمل 
واإلجهـاض مـن اإلنرتنـت، يف 
أعقـاب إلغـاء حـق اإلجهاض 

بمناطق أمريكية كثرية.
وقـال ناطـق باسـم يوتيـوب 
محتـوى  إتاحـة  أّن  ”نعتـرب 
الصحية  باملوضوعـات  يتعلـق 
أمـام  موثوقـة  مصـادر  مـن 

املسـتخدمني أمر بالغ األهمية، 
ونراجع باسـتمرار سياسـاتنا 
واملحتـوى لدينا مـع التطورات 

التي يشهدها العالم“.
وتابـع ”بـدءاً مـن اليـوم ومن 
يف  جهودنـا  تكثيـف  خـالل 
املقبلـة،  القليلـة  األسـابيع 
الـذي  املحتـوى  سـنحذف 

يوفر إرشـادات يف شـأن طرق 
اإلجهاض غري اآلمنـة أو يرّوج 
الدعـاءات كاذبة تتمحور حول 
سالمة اإلجهاض، وذلك بموجب 
باملعلومات  الخاصة  سياساتنا 

الطبية املضللة“.
ومن بـني املحتوى الـذي يؤكد 
يوتيـوب أّنه يعتـزم حذفه من 

املنصة بشـكل كامل، تعليمات 
بشـأن عمليـات اإلجهاض غري 
اآلمنـة التي ُتجريها النسـاء يف 
ادعاءات  إىل  منازلهّن باإلضافة 
أّن  تذكـر  التـي  كتلـك  كاذبـة 
اإلجهاض قد يتسبب يف اإلصابة 

بالرسطان أو العقم.
وأشارت يوتيوب إىل أنها ستبدأ 
بإضافة معلومـات من املكتبة 
مقاطـع  إىل  للطـب  الوطنيـة 
باإلجهاض  املرتبطـة  الفيديـو 
أو خانة االستفسارات املتعلقة 
املمارسـة بهـدف توفري  بهذه 

محتوى موثوق للمستخدمني.
اململوكة لرشكة  وتتوىل غوغـل 
”ألفابـت“ إدارة موقع يوتيوب 
الفيديوهات،  لنـرش  املخصص 
وكانت قد أعلنت خالل الشـهر 
الحـايل أنهـا سـتحذف سـجل 
املواقع الخاصة باملسـتخدمات 
عندمـا يزرن مراكـز اإلجهاض 

أو مالجـئ املعنفات أو غري ذلك 
من األماكن التي تتسـم بطابع 

الخصوصية.
وكتبت جـني فيتزباتريك، وهي 
نائبـة رئيـس غوغـل األوىل، يف 
”إذا  حينهـا  نرشتهـا  مدّونـة 
رصـدت أنظمتنا أن امرأة زارت 
أحـد هذه األماكن، فسـنحذف 
املعلومة من سـجل املواقع بعد 

زيارتها بفرتة قصرية“.
التـي  التغيـريات  وتأتـي 
املتخصصـة  أجرتهـا الرشكـة 
بالتكنولوجيـا يف أعقـاب إلغاء 
املحكمة العليـا األمريكية قراراً 
صـدر سـنة ١٩٧٣ كـرّس حق 
املـرأة يف اإلجهاض بالدسـتور، 
مما دفع بعدد كبري من الواليات 
أو  املمارسـة  هـذه  حظـر  إىل 
تقييدها بشـدة، وهو ما أطلق 
احتجاجات واسـعة يف مختلف 

أنحاء البالد.

بريوت/متابعة الزوراء:
تجتاح موجات شـديدة الحـرارة أوروبا 
والواليات املتحدة، ومن املتوقع أن تطال 
معظـم أنحـاء الصـني أيضـاً يف أواخـر 
أغسـطس/آب. وباإلضافـة إىل ارتفـاع 
درجات الحرارة فـوق ٤٠ درجة مئوية، 
تسـتعر حرائق الغابـات يف أنحاء جنوب 
أوروبا كافة، مع عمليات إجالء للسكان 
يف مدن إيطالية ويونانية. الحرائق نشبت 
أيضاً يف سورية واملغرب ولبنان وتونس.

األردن واحدة من أكثر الدول التي تعاني 
مـن نقص املياه يف العالم. البنك املركزي 
العراقي توقـع، يف يوليو/تمـوز الحايل، 
انخفاض الناتج املحيل بنسبة ٤٪ نتيجة 
مشـاكل تغـري املنـاخ وارتفـاع درجات 
الحرارة التي تتزامـن مع تناقص املوارد 
املائيـة يف البالد. وحـّذرت وزارة الزراعة 
يف العراق من اتسـاع مشـكلة التصحر، 
مؤكدة أنها باتت تهّدد ٥٥٪ من مساحة 

البالد.
وفقاً لدراسة أعّدها األكاديمي األمريكي 
والرئيس السـابق للجامعـة األمريكية يف 
بـريوت، جـون واتربوري، تحـت عنوان 
«االقتصاد السـيايس للمنـاخ يف املنطقة 
موجـات  أدت   ،٢٠١٣ عـام  العربيـة» 
الجفاف السـابقة لعـام ٢٠١١ إىل تدمري 
األرايض الزراعيـة رشقـّي سـورية التي 
ينتفـع منهـا مـا ال يقـل عـن ٨٠٠ ألف 
شـخص، وسـّببت نفوق مـا ال يقل عن 
٨٥٪ مـن الثروة الحيوانيـة الخاصة، ما 
أدى إىل نـزوح سـكان املناطـق الريفية 
للبحث عن فرص للعمل يف املدن الكربى، 
وأسسوا حزاماً من التجمعات العشوائية 
الطرفية التي تحيط باملدن الكربى، مثل 
حماة وحمص ودرعا، وهو ما أسـهم يف 
تفجر الـرصاع يف البالد عقب اسـتخدام 
العسـكرية  للقـوة  االمنيـة  االجهـزة 
ضدهم. ينطبق األمر نفسـه عىل الرصاع 
يف دارفـور يف السـودان، حيـث انخفض 
معدل سـقوط األمطار، وتراجع اإلنتاج 
درجـات  متوسـط  وارتفـع  الزراعـي، 
تفجـر  إىل  أدى  مـا  السـنوي،  الحـرارة 
الـرصاع بني القبائـل الرعويـة والقبائل 
العاملـة يف الزراعـة نتيجـة الرصاع عىل 

مراعي املاشية.

يرتكـز ٩٠٪ مـن النشـاط السـياحي يف 
تونس عـىل الشـواطئ املهـددة بالتآكل 
يف  االرتفاعـات  مـن  ملزيـد  واملعرضـة 
مسـتويات البحار، وفقاً لصندوق النقد 
الـدويل. ويف إيران، أدت موجـة الجفاف، 
العام املـايض، إىل إشـعال االحتجاجات، 
حيث أجرب نقص املياه املزارعني عىل ترك 
العمل. ويف ديسـمرب/ كانـون األول عام 
٢٠٢١، قـال األمني العـام لألمم املتحدة، 
أنطونيو غوترييش، إن التغريات املناخية 
سـتزيد خطـر املجاعة يف العالم بنسـبة 

تصل إىل ٢٠٪ بحلول عام ٢٠٥٠.
مـا ذكـر أعاله غيـض من فيـض، لكنه 
يعكـس إىل حـد ما حجـم املصيبـة التي 
تـرضب العالـم، وال تسـتثني املنطقـة 
العربيـة، جرّاء تغـري املناخ. ومـع ذلك، 
رأى تقريـر أصدرتـه شـبكة الباروميرت 
العربي، هذا العام، أّن من املثري للدهشـة 
كـون «تغري املناخ ليس مصدر قلق بيئي 
رئييس للشـباب العرب مقارنًة بأقرانهم 
يف أنحـاء العالم كافـة»، إذ هناك قضايا 
أكثـر إلحاحـاً من وجهـة نظرهم، وهي 

التعليم والصحة والبنية التحتية.
السـؤال الذي يطرح: مـا دور الصحافة 
واإلعالم العربي يف هـذه الحالة؟ بنظرة 
رسيعـة عـىل أبـرز الصحـف واملواقـع 
يف  شـحاً  نالحـظ  العربيـة،  اإلخباريـة 
املحتوى الذي يتطـرق إىل هذه األزمات. 
لتغطية  املخصصـة  امليزانية  محدوديـة 
هـذه القضيـة امللحة واضحـة، مقارنة 
السياسـية  للتغطيـات  يخصـص  بمـا 
واألمنيـة واالقتصادية. خربة الصحفيني 

يف هـذا املجـال ال تـزال أيضاً محـدودة. 
كذلـك إن الزاوية التـي تطرح منها هذه 
القضية ال تـزال مرتبكة. عىل شاشـات 
التلفزيـون العربية، تكاد تغيب املسـألة 
تمامـاً، ربما ألنها ال تجـذب العدد الكايف 

من املشاهدين؟
طبعاً، ال يمكن فصل التغطية الصحفية 
لقضايا االحتباس الحراري والبيئة وتغري 
املناخ عن األنظمة السياسية الحاكمة يف 
املنطقة. فقد حذر مقال نرشته املؤسسة 
فاونديشـن،  سنتشـوري  ذا  الفكريـة 
ومقرهـا نيويـورك، يف يوليو/تموز عام 
٢٠٢٠، من أن «األنظمة االستبدادية تشن 
حرباً عىل صحافة البيئة». وهذه ليست 
مبالغة. ففي السـنوات األخرية، اصطدم 
الصحفيون يف مرص بالنظام عند تغطية 
القضايـا البيئية؛ تعرّض أحد املراسـلني 
للرضب بسبب تقريره عن إلقاء نفايات 
سامة عىل طول نهر النيل، وتعرّض آخر 
ملضايقـات متكررة من قبـل أمن الدولة 
لكشفه عن مسـاهمة صناعة األسمنت 
يف رداءة جودة الهواء يف القاهرة، وواجه 
سـتة آخرون عىل األقل مشكالت يف أثناء 
توثيق قضايا مشـابهة. القصة نفسـها 
تتكرر يف إيران.عام ٢٠٢١، أفادت منظمة 
مراسـلون بـال حدود بأن مـا ال يقل عن 
٢١ صحفيـاً قتلـوا خالل العقـد املايض، 
يف أنحـاء العالم كافة، بسـبب تحقيقهم 
يف القضايا الحساسـة املتعلقة بالتعدين 
غري القانوني وإزالة الغابات واالسـتيالء 
عـىل األرايض والتلـوث الصناعـي. وُزّج 
بنحـو ٣٠ آخرين يف السـجن. وسـجلت 

٧٥٪ مـن الحـوادث منذ توقيـع اتفاقية 
باريـس يف نهايـة عـام ٢٠١٥. وحذرت 
«مراسلون بال حدود»، مع صحفيني من 
حـول العالم، من أنه «عـىل غرار تدهور 
البيئة واملناخ التـي ندافع عنها، يتدهور 
وضعنـا (الصحفيـني) بشـكل خطري». 
ودانت املنظمـة والصحفيـون «العوائق 
التـي تُحد من الحق يف اإلعـالم عن هذه 

القضايا الحاسمة للبرشية جمعاء».
وفقاً لـ»ذا سنتشوري فاونديشن»، يبدو 
أن هـذا القمـع مدفوع بمخـاوف الدول 
املتزايـدة من أن الصحافـة البيئية تهدد 
رشيـان الحيـاة القتصاداتهـا. يف جنوب 
السـودان، حيـث تعتمد السـلطات عىل 
النفط يف معظم اإليرادات، اعُتقل مراسل 
وُعذب قبل فراره إىل الخارج عام ٢٠١٩، 
بسـبب تغطيتـه لتفاقـم التلـوث. قـال 
لـه املحققـون إنه «يهدد األمـن القومي 
يقـول  الالتينيـة،  أمـريكا  ويف  للبـالد». 
للصناعـات  تغطيتهـم  إن  الصحفيـون 
يف  واملدمـرة  الضخمـة  االسـتخراجية 
املنطقـة يمكـن أن ينظر إليهـا عىل أنها 

خيانة من قبل املسؤولني.
تطال مخاوف األنظمة التغطية املناخية 
أيضـاً. يف بعـض دول الخليـج العربيـة 
عـىل  تعتمـد  أخـرى  ودول  البرتوليـة، 
الطاقـة، ُيزعـم أن املسـؤولني ضغطـوا 
إىل  لدفعهـا  املنشـورات،  عـىل عـرشات 
اعتماد «تغطية ناعمة» لالحرتار العاملي 
وغريها من املشـاكل البيئية، يف محاولة 
واضحة لوقف القلـق العام املتزايد. عام 
٢٠١٩، وجهـت رئيسـة تحرير صحيفة 
ذا ناشـيونال الناطقـة باإلنكليزيـة، يف 
اإلمارات العربيـة املتحدة، مينا العريبي، 
رسـالة بالربيـد اإللكرتونـي لزمالئهـا، 
تضمنـت تعليمـات بوقـف التقارير عن 
الحمالت ضـد املـواد البالسـتيكية التي 

تستخدم ملرة واحدة.
مع ذلـك، غالباً ما تتجـاوز دوافع الدول 
هذه الحسـابات االسـرتاتيجية الفظة، 
وإن كانـت منطقيـة يف بعـض األحيان، 
وفقاً لـ»ذا سنتشـوري فاونديشـن». إذ 
كثرياً مـا تخىش الحكومات، هـذا النوع 
من الصحافة، خوفاً من فقدان املزيد من 

الرشعية مع شعوبها. 

الجزائر/متابعة الزوراء:
طالب املجلس الوطني للصحفيني 
الجزائريـني، الحكومـة بتوسـيع 
قاعدة للتشـاور من أجل صياغة 
قانون جديد اإلعـالم، محذراً مما 
وصفها «املمارسـات السابقة» يف 

إعداد القوانني يف الجزائر.
وأفاد بيان للمجلس، عقب اإلعالن 
عن استماع الحكومة إىل مرشوع 
تمهيـدي لقانون عضـوي يتعلق 
باإلعالم الخميس املايض، تأكيده 
أّن «بروز مشـهد إعالمي نابع من 
بالرهانات  الوطنـي، واٍع  الواقـع 
الوطنيـة والدوليـة وملتزم بآداب 
وأخالقيـات املهنـة، ال يمكـن أن 
يكون إال من خالل قانون عضوي 
لإلعـالم نابع هو اآلخر من الواقع 
الوطني ومن مهنة الصحافة عىل 

وجه الخصوص».
وشـدد عـىل رضورة «املسـاهمة 
الفاعلة والحقة لـكل الفاعلني يف 
مجـال اإلعالم وخاصـة النقابات 
يف إثراء مـرشوع هـذا القانون»، 
محذراً من «تكرار ممارسات العهد 

السابق يف تحرير القوانني».
مـرشوع  «نيـة  املجلـس  وثّمـن 
القانـون تعزيز حريـة الصحافة 

واملبادرة باإلعالن عن وضع قانون 
أسـايس خاص بمهنـة الصحفي 
بعد عقد مـن انتظار هذا القانون 
عنـه  يتحـدث  الـذي  األسـايس 
القانـون العضوي الحـايل لإلعالم 
بدون أن نرى له وجوداً عىل أرض 

الواقع».
ذكـرت،  قـد  الحكومـة  وكانـت 
أّن  بيـان،  يف  املـايض،  الخميـس 
مـرشوع القانـون «سيسـاهم يف 
تعزيـز حرية الصحافـة املكتوبة 
والسمعية البرصية واإللكرتونية، 
مشـهد  بـروز  عـىل  والتشـجيع 
إعالمـي وطنـي، واٍع بالرهانـات 
الوطنيـة والدوليـة وملتزم بآداب 

وأخالقيات املهنة».
وأضاف البيان أّن القانون سيسهم 
يف «تحديـد الفاعلـني يف مختلـف 
والقواعـد  اإلعالميـة..  الدعائـم 
بتنظيمهـم  املتعلقـة  العامـة 
وكـذا  ومراقبتهـم»،  وضبطهـم 
«وضع قانون أسايس خاص بمهنة 
الصحفي يحدد رشوط ممارسـة 
املهنـة والحقـوق والواجبات ذات 
الصلـة». وأوضحـت أنـه سـيتم 
«اسـتبعاد أصحاب املال الفاسـد 
من االسـتثمار يف مجـال اإلعالم» 
مع «استحداث مجلس للصحافة 
وسـلطة مسـتقلة لضبط مجال 

السمعي البرصي».

القاهرة/متابعـة الـزوراء:
ألقـت وزارة الداخليـة املرصية 
القبـض عـىل اثنـني من أشـهر 
املراسـلني الصحفيني املتعاونني 
معها يف محافظة اإلسماعيلية، 
وهمـا مديـر مكتـب صحيفـة 
املحافظـة  يف  اليـوم  املـرصي 
هانـي عبـد الرحمن، ومراسـل 
جريـدة «الوفد» محمـد جمعة، 
عـىل خلفيـة نـرش فيديوهـات 
عرب موقع «فيسـبوك» تكشـف 
املخـدرات  تجـارة  انتشـار 
(األكشـاك)  الكرفانـات  داخـل 
املتواجـدة عىل الطريـق الدائري 

باإلسماعيلية.
ونرشت الوزارة فيديو العرتافات 
الصحفيـني،  املراسـلني  مـن 
وهما عضوان يف جـداول نقابة 
الصحفيني منذ سـنوات طويلة، 
تعمـدا  أنهمـا  فيـه  يزعمـان 

«فربكة» فيديوهات عن انتشار 
تجـارة املخـدرات يف محافظـة 
اإلسـماعيلية، بعـد االتفاق مع 
رجل أعمال يدعى وديع فانتس، 
املستأجر للمرسح الروماني عىل 
الدائـري يف املحافظة،  الطريـق 
ضـد  دعائيـة  حملـة  إطـار  يف 

الكرفانـات لصالـح املـرسح.
وأضافـا أن االتفاق مـع فانتس 
تضمـن صناعـة مجموعـة من 
الفيديوهات، التي تدعي انتشـار 
وتعاطـي املخـدرات يف األكشـاك 
املتواجـدة عىل الطريـق الدائري، 
التواصل  ونرشهـا عـرب مواقـع 
االجتماعي نظري مبلغ شـهري ٣ 
آالف جنيه لكل منهما، ومناشدة 
املسؤولني يف الفيديوهات باتخاذ 
األكشـاك، حتـى  إلزالـة  الـالزم 
يتسـنى لرجل األعمال اسـتغالل 
املنطقـة لصالحـه، عـىل ضـوء 

استئجاره مرسحاً من املحافظة 
يضم العديـد من املحال التجارية 

خلف الكرافانات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عبد 
الرحمـن وجمعة من املراسـلني 
الصحفيـني القدامـى واملقربني 
بشدة من أجهزة األمن يف مدينة 
اإلسماعيلية، وكانا يلعبان دوراً 
هاماً يف تغطية حمالتها ال سيما 
السياسـيني،  املعارضـني  إزاء 
فضالً عـن تورطهمـا يف وقائع 
ابتزاز متكررة ألصحاب األعمال 
بعلـم  التجاريـة  واألنشـطة 
ومباركة الرشطة، خصوصاً مع 
إلكرتونية  صفحـات  امتالكهما 
واسعة النطاق داخل املحافظة.

نقابـة  مجلـس  عضـو  وكتـب 
الصحفيني السـابق عمـرو بدر، 
عـىل مجموعـة «أخبـار نقابـة 
الصحفيـني املرصيـني» املغلقـة 
عىل موقع فيسبوك: «مهما كانت 
االتهامـات املوجهـة إىل الزميلني 
ومحمـد  الرحمـن  عبـد  هانـي 
جمعة: ما معنـى إجبارهما عىل 
تسـجيل فيديو يحمـل اعرتافات 
باطلـة، وصـادرة تحـت إكـراه 
وإذاعـة  األقـل،  عـىل  معنـوي 
الفيديو عىل الـرأي العام بصورة 
تحمل أرضاراً كبرية بسمعتهما، 
وسـمعة أرستيهما، قبل البدء يف 
تحقيق النيابة العامة، أو صدور 

حكم قضائي ضدهما».
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عيل لفتة سعيد
ينتهج الشاعر عمار عزت يف مجموعته الشعرية (ترنيمة 
بلون الشوارع) عىل خاصية اللعبة الفكرية للنص الواحد. 
فهو يف كل نص له لعبة تدوينية تختلف من حيث الشـكل 
والتدويـن والفكـرة، لكـن جميعها تصـب يف صالح إعالء 
شأن النص من خالل اإلعالن عن ماهية الفكرة عرب طرق 

التدوين الشكيل املحافظ عىل خاصية الشعر.
فلو أخذنا عنوان املجموعة نجد أن الشاعر قد جعله عنوان 
نّص من النصوص الشـعرية، لكنـه أراده أن يكون البوابة 
الكـربى للنصوص جميعهـا عرب انتهـاج خاصية الجذب 
العنواني الذي يقبله املتلّقي والذي يلعب فيه الشـاعر عرب 
خاصيتي العاطفة والتأويل.. وبالتايل فانه عنوان استخدم 
فيه املسـتويني التحليـيل كمبنى لغوي جمايل، واملسـتوى 
التأويـيل حيـث يسـتنطق املفـردة يف داللتهـا القصدية، 
فيكون حينها املسـتوى القصدي قد وجد مكانته يف اللعبة 

الشعرية لهذا املجموعة.
إن الشاعر هنا وبعيًدا عن األفكار التي تحملها النصوص، 
سـواء تلـك الوجدانيـة أم الوطنيـة إن صّحـت التسـمية 
واملرتبطة (بلون الشوارع) فإن البنية الكتابية هي ما يثري 
الشـاعرية.. فالشـعر متوّفر يف النصوص، فالشاعرية قد 
بّثها الشاعر عرب منظومة التدوين واتخاذ الشكل املناسب 
لهـا، لكن ما يجمعها لتكّون األجزاء الشـكلية مجتمعة يف 
حاضنتـه هي اللغة.. فاملفردة هنا بتعّدد األشـكال أرادها 

أن تكون واحدة تحمل معها عنارص عديدة:
أّولهـا: إن الفكرة هـي التي تحّدد الشـكل، مثلما يحّددها 

زمن الكتابة وطريقة املعاجلة.
ثانيها: إن املفـردة مرّكبة ما بني نوعها الرسدي، وقامتها 

الشعرية لينتج لنا قيافة شعرية.
ثالثهـا: إن التأويل هو الذي يعنـى به للوصول اىل محطته 
األخـرية عـىل اعتبـار أن املفـردة يف ظاهرها هـي مفردة 

التكوين ويف باطنها هي مفردة التأويل.
رابعهـا: إن الغاية تربّر الشـكل، وأن القصـد يبيح اللعبة، 
مثلما تبيح الفاعلية الشـعرية طريقـة املغايرة ومخالفة 
السـائد، بجعل املجموعـة الكلية لها قواٌم واحٌد أو شـكٌل 
واحٌد أو حتى أكثر من شـكل، لكنهـا أي املجاميع األخرى 
تبقـى محافظة عـىل شـكلها التدويني املتقّطـع أو الذي 

حمل خاصية البناء النثري.
إن اللعبـة الفكريـة أتاحـت للشـاعر أن يكون متوّسـًما 
بالتدويـن الذي يريده لتمرير الكثري من املرايا أمام املتلّقي 

لريى ما يريده من علمية التلّقي وتلّقف القصديات.. ولهذا 
فإن اللعبة أخذت هنا أكثر من شكل.

األول: الشكل النثري الذي يشبه شكل القصة القصرية جدا 
كما يف النصوص التي جعلها يف البداية ومنها. (سأشـيدك 
كعبـًة يف كل الجهـات حتى ال يزيغ عنـِك ايماني... وحتى 
اينما اويل وجهي.. فثمـة وجه الله ثم وجهك أنِت.. وحتى 

آخر ورقة يف اشجار يقيني) من نص لذا ص29
الثاني: الشكل الشعري النثري عربة تناثر وتوزيع الكلمات 
باعتبار أن الجملة الشعرية النثرية قائمة بذاتها ال تعتمد 
عـىل طولها، بـل بما تنتهي وما تمنحه مـن داللة الرتابط 
ما بني الجملة السـابقة والالحقة.. وهذا الشـكل ايضا له 

شكالن أو طريقتان للتدوين.
 األول: املتصل الكامل بال تقطيع كما يف نّص ذوبان مثال:

 (دعيني أحبك بشكل مختلف..
بعشق ال يشبه جنون الحجاز..

وال نزاهة  املتعففني..
ال يشبه شبق عمر بن ابي ربيعية ونزار

.......) ص57
الثانـي: املقّطـع عـرب ترك وصناعـة فراغـات تلعب لعبة 
االنتقـال ما بني املتـن واملعنى والذي يصّعـب بها مفعول 
املفردة، التي لن تكون من ناحية الغاية شـبيهة بالشـكل 
األول املّتصـل النثـري، بـل مـن خـالل التعـاون مـا بني 
النصوص التي تنتج وحدًة فكريًة ترتبط بالعنوان ارتباط 

الباب للداخل.. كما يف نّص (كتب)
 (كتب يف أول العمر“ واو“ الوطن..

... وأكمل ما تبقى.
بالرحيل عنه) ص79

وهو هنا حتى يلعب اللعبة الشعرية لتكون عالقة تكاملية 
بني أجـزاء النص الواحد، فإنه لم يلتفت اىل الشـكل الكّيل 
للمجموعـة.. وهو ما يجعـل املتلّقي يبحث عـن الفواعل 
املشرتكة ليس بني نصوص املجموعة الكلية، بل بني فواعل 
التأّمل الذي تمنحه املفردة، لذا فإنه يبّثها عىل شـكل نّص 
نثري أو نّص شـعري نثري أو ما يشـبه الومضة املتوّزعة 
عىل شـكل مقاطـع، وكّل مقطٍع له عمليـة قصدية تنتج 

جميعها املستوى التأوييل.
إن النصوص هنا ال تفارق بعضها وإن اختلفت أشـكالها، 
كون الشـاعر وإن وّزع املفردات عىل عدٍد من األشكال، إّال 
أنهـا يف النهايـة تبدو بثـوٍب معلوٍم من الـذي ال يحتاج اىل 
ناصيـة ملّغزة أو مرتفعـة، بل هي مفـردات تقّرش زوايا 
املـكان.. فهو من الناحية الشـكلية للمفردة أتاح اىل جعل 

اللعبة متاحة الفهم:
 (عراقيٌّ وافتخُر.. بالخرائب املعلقة...

بالسبي من بابل اىل كربالء
بجلجامش باع سومريته عىل أرصفة  الغربة

بأور نمو قايض زقورته بكرفان امريكي
...) ص67

وليـس مـن العثور عـىل املنطقـة الوسـطى للتأويل لكن 
املنطقـة العليـا لفعـل املفـردة الدهشـة جعلها الشـاعر 
ليـس يف خاتمة النـّص كما يف الكثري مـن النصوص مثال، 
لكنه وّزعها عىل الجسـد الكّيل.. ولهذا فإن اللعبة اللغوية 
إن جـازت التسـمية نراها كامنـًة يف الشـعر وإن اختلف 

الشكل.
( قلّمـا يموء قلبـي عند اقادم  أنثى وقلما أتسـلق جذعها 
وأتعلق بأغصانها وابعثر اوراقها والعق ما تدىل من الثمار، 
وقلما أكّفر عن خطيئة سقوطي، وإن بخطية أخرى، حتى 
ارتكبتك خطية كربى لن أكّفر عنها ابدا، وقلما سأصدق.. 

) ص33
فنـرى املفـردة يف طريقـة الشـكل الشـعري تـكاد تكون 
الفاعليـة واحدة،  لكن اللعبة ال تكتمـل لو جعل كّل منها 
يشـبه الشـكل اآلخر . لو كان قد مّدد املقطع األول وجعله 
(سـطريا) أو قطع الشـكل الثاني (عموديـا) لكل جملة، 
فإن الشـاعرية ربما ال تسقط، لكن لعبة الدهشة وتناغم 
املفـردة مـع الشـكل أتاحـت له فرصة ملمارسـة الشـعر 
ليكون كما ذكر يف نّصه (أال إني بلغت فاشهد) حني يقول 

مختًرصا عنارص القصد يف جسد التأويل:
(وأنـا الفجيعة والخـراب، وأنا الـذي عند عتبـات منفاك 

مزقت هويتي، فامنحيني حق اللجوء اىل قلبك) ص32

الزوراء / خاص:
من يقرأ ما تكتبه الشاعرة ختام الطويل 
يجد فيـه نكهة خاصة ال تعرف الفوازير 
والطالسـم ، لغـة واضحـة ال تقرتب من 
الوعـورة وتتميز باالختصار ، وتؤسـس 
لنص أهـم خصائصه الوحـدة العضوية 
فمعظـم   ، والتكثيـف  واملوضوعيـة 
نصوصها تشبه عصري الربتقال املثلج يف 

يوم شديد الحرارة .
( هاِجْر إذا ُكنَت قاِدر
إياَك أن تبقى وتغاِمر

فأوطاُننا العربيُة 
ال َتملُك سماًء َرْحبًة
َتمنحها لكلِّ طائر 

فهاِجْر ... 
***

ارحل فتذكرُة سفرَِك
قد َتهّيأَْت 

ماَت حزناً قبلََك
َمن َتحّىل بالضمائر 

وإياَك أْن ترسَم ُحلماً
ُه عاِثر يف وطٍن حظُّ

فهاِجر ...
***

ُق ُظلُمُه نوٌم مَع غريٍب الُيؤرِّ
خرٌي ِمن ُظلِم القريِب

ُد الحراِئر وإْن كنَت َتَتوَسَّ
خرٌي لَك ِمن كؤوِس عسٍل

ِمن يِد غادٍر
فهاِجر ...

***
الذي يألُف الليَل بسواِدِه
سُيحاِرُب كلَّ فجٍر برداِء

البشائر 
فٱْحِمْل ماَتبّقى منَك 

ِمن حقيقٍة ورساِئر

ثمَّ هاِجر ...
***

إْن صاحِت الغربُة بداخلَِك
وَشّقْت سمَع الحننِي

بصدًى جاِئٍر
ال تلتفْت لصوِت قلِبَك

وَنْم قريَر الروِح
فأنَت يف كلِّ األحواِل

مساِفر ... ).
هناك مجـرات للتوهج داخـل نصوصها 
تأخذنـا اىل لحظة التنويـر ، تلك اللحظة 
التـي تحلـق عـىل جناحنْي منسـجمني ، 
هما جناح الدال واملدلـول ، وجناح اللغة 
املرتعة بصنوف الدهشة ، كما ان االيجاز 
النابع من منافذ النص يسحبنا اىل عوالم 
ال تسـتطيع القصائد املنحوتـة الطويلة 

من الوصول اليها .
ان هناك هيمنة واضحة عىل قلم الشاعرة 
من خالل الجملة الشعرية املكتنزة بشتى 
التأويـالت والتـي تشـكل بدورها جرسا 

بينها وبـني املتلقي ، والتـي تضفي عىل 
القصيـدة جمالية باإلغـراء عىل التفاعل 

معها .
(يحدث يف أوطاننا أن السكني التي

أرادت قتلك ادعت أنها كانت تعانقك
املوج الذي أغرقك أراد القول أنه أنقذك

الرتاب الذي دفنت فيـه أحالمك قال : أنه 
انبتك )

هذا املقطع ضمن نص قائم عىل املفارقة 
محمـد  الشـاعر  بمفارقـات  تذكرنـا   ،
املاغـوط ، فالشـاعرة هنـا تنطلـق من 
مرجعيـة ال تؤدي اىل النتائج التي تسـري 
عليها عرب مسارتها االفقية والعمودية ، 
وانما تخلق مسـارات تعتمد عىل النتائج 
الحاملـة لنقائضهـا ، ممـا يثري شـعور 
بغربة النص ، هـذه الغربة التي اخرجت 

النص عن مساره التقليدي .
دخلنـا بيـدر الشـاعرة السـورية ختام 

الطويل ، وخرجنا منه بهذا العطاء :
•البعض يتحدث عن تراجع صيت الشعر 

عمومـا يف العالم العربـي ، كيف تنظرين 
اىل هذا القول ؟

ــ  كيف للشـعر العربي أن يرتاجع وهو 
مـازال يف كل مرة يمر بتيـارات التحديث 
ويخضـع لـذات املذاهـب األدبيـة التـي 
تقوض هشاشة املفردات يف اللغة ونحن 
أمـام إقبال كبري عىل الشـعر وتزايد عدد 
الشـعراء والسـيما يف ظـل تلـك الفـرتة 
املتزعزعة من االستقرار والتي يجد فيها 

الكاتب مرحلة تقويم وإصالح بشعره .
•يقال أن بعض الشعراء يكتبون القصيدة 
، وان البعض اآلخر تكتبه القصيدة ، فمن 
اي الفريقـني أنت ؟ وكيف تولد القصيدة 

لديك ؟
ـــ غالباً ما يكون اإلحسـاس هو سـيد 
املوقـف يف القصيـدة فالشـاعر يتكأ عىل 
عاطفته رامياً عكازته ليجد نفسـه أمام 
أبيات طرقها واحد تلو اآلخر وهنا يكمن 
القول بإن القصيدة املتمكنة يستخرجها 

الشاعر من جوف ذاكرته

أنـا ولـدت قصائدي يف كيـس عضيل عىل 
يسار صدري

تكتبني القصيدة مـن حيث ال أعلم كيف 
حبكت املفردات .

يف  اليـوم  الثقافـة  وظيفـة  هـي  •مـا 
تصورك؟

ــ دور الثقافة اليوم يحدده املتلقي حيث 
تنوعت املعالم وتوسـعت البحوث وأثرت 

التكنلوجيا 
لذلك يجب أن نسـأل أنفسنا هل الثقافة 
اآلن قادرة عىل تغيـري املجتمع واخراجه 
مـن كومـة الالوعـي إىل الوعـي القـادر 

بالقيادة العلمية والفكرية .
•النقـد يهدف اىل اضـاءة العمل االبداعي 
، كيـف تنظرين اىل العالقـة القائمة بني 
الشـعري  املشـهد  يف  والنقـد  القصيـدة 

الراهن ؟
ــ برأيي مـدارس النقد مغيبـة جداً ولم 
يعـد دور كبـري للنقـد البناء الـذي يبني 

الكاتب ويشد من عزيمته
وإال مـا كنـا رأينا هـذا الكـم الهائل من 
بعـض الكتابات التي التسـمن وال تغني 

عن جوع .
•ما هو إحساسك بعد االنتهاء من كتابة 

قصيدتك ؟
ـ  هـو ذات شـعور الياسـمني الصباحي 
الذي يسـتلقي عليـه الندى ليمـأل األفق 

عبقاً يكون هذا العالم بحاجته .
•هل تخافني من الفشل ؟

ــ ختام فشـلت أكثر مـن مرة وال يوجد 
نجـاح مطلق وال فشـل مطلق اإلنسـان 

وليد إلرادته فإن عجزت اإلرادة 
أطبق الفشـل ظالمه عـىل العقل وحوله 
لكتلة ال نفع لها وال الرض القضية ليست 
أن نفشل القضية أن ال نستمر بالفشل .
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ثقافية

ألجلك أنت  
تخطيت كل املحال  

ألجلك يولد 
الفجر يزهر باآلمال

لعينيك كتبت  
كل آيات الجمال 

كيف تغيب 
كيف يعز الوصال؟

وكيف تشدو 
الطيور تحت الظالل 

ويحكى البدر  
للنجم أحجيات طوال

عن حلم 
جميل خلته سهل املنال 

وقصائد حب
كتبناها فوق الرمال 

وقصور شيدناها
ىف دورب من خيال  

وليل سهد
أنينه فاق االحتمال 

كيف الغياب
حبييى ولقياك محال

أشاءت األقدار؟
فأمرت وال شئ يقال  

أم شئنا نحن؟ 
ودفنا قلوبا بالرمال 

أتغيب وتقول:
عز علينا ذاك الوصال 

والحب طيف
عزيز  صعب املنال 

قل ىل أهذا 
حب أم محض احتيال؟

من أجل الحب 
تقوم حروب وقتاالت 

من أجله ترفع
الرايات تعظيما وإجالل 

هل مثلك يعرف  
الحب ومعانى الجمال؟

مثلك للحب 
قاتل وللقلب خنجر اغتيال 

دع الحب ألناس تفهمه! 
عز قلبي أن ينال

ky@fibÓnÀa@@
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روايـة (لوحة بثمـن الدم) للروائي الشـاب عيل 
السـجاد، وهي تجربتـه األوىل يف كتابة الرواية، 
ومـن الروايات السـريية، التـي تعتمد عىل بطل 
الروايـة يف رسد األحـداث، التـي حدثت له خالل 
مسـرية حياتـه، وقـد تناوبـت معـه حبيبتـه 
بـراق يف تقديـم ورسد بعض الفصـول، تتناول 
هـذه الروايـة الـرصاع األزيل بني اآلبـاء واالبناء 
يف اختـالف حياتهـم وطموحاتهـم وتطلعاتهم 
وأحالمهم املسـتقبلية، والتي يكـون فيها األب 
سـبباً رئيسـياً يف عدم تحقيقها، كون األب يريد 
ألبنـه أن يعيـش حياتـه وأن يتطبـع بطباعـه 
وعاداته وتقاليده التي يرفضها األبن، اال أن االب 
يكون وصيـاً ليجرب االبن عىل تحقيـق ما يريد، 
وهذا هـو الرصاع االول الذي سـوف نتابعه من 
خالل العملية الرسدية، كون كيان كانت امنيته 
أن يدخـل اكاديمية الفنـون الجميلة ألنه يحب 
الرسـم، اال أن ابـوه أجربه عىل دخولـه اىل كلية 
اسـالمية، ويسـتعرض الروائي الفـارق الكبري 
بـني تفكري األب وتفكري االبن، ألنهما من جيلني 

مختلفني:
(نحن نكرب دون اسـتئذان. وملـاذا نكرب؟ ملاذا لم 
تكـن هناك خيارات، ونحن مـن نختار العمر أو 
املكان أو حتى اآلبـاء؟ ملاذا كل يشء صعب يقع 

علينا دون أن نختار؟.) ( ص 18 ) 
لقد اختـار الروائي نمطـاً من االنمـاط االدبية 
لكتابة الرواية، وهو الواقعية النقدية، وتميز يف 
عمليـة رسد األحداث بالتلقائيـة وعدم التكلف، 
واختيـار لغـة تنسـجم وطبيعة األحـداث، كما 
أنه اختار للمشـاهد الحواريـة اللهجة العراقية 

الدارجة، التي انسجمت ومسار مبنى الرسد:
( - رأس السنة بس الكفار يحتفلون بيها، إحنة 
مسـلمني وليدي، سوي حفلة بعد يوم من رأس 

السنة، بدون أغاني وهوسة، الله يبارك بيك.
-  زيـن اشـرتييل قـاط وربـاط، لـو هـم حرام 

الرباط؟
- طبعاً حرام، هـذا مثل الصليب، بعدين انت ما 
جنت هيج، شـنو غرّيك؟ هاي سوالف اإلنرتنيت 

أكيد.) (ص 19 ) 
وهكذا تـربز مالمح هذا الـرصاع االزيل بني االب 

واالبـن، والـذي يشـكل ظاهـرة حياتيـة بارزة 
تتسـبب بقتل طموح الشـاب واالنصياع ألوامر 
االب، الـذي يريـده أن يعيـش حياتـه حتى وان 

كانت غري سليمة.

وتـدور دائـرة االحـداث، لنتابـع حيـاة كيـان 
الـذي يتعرف عىل بـراق، وتقدم له بـراق هدية 
كتاب ليقرأه، لتكون املسـار الثاني الذي يسـري 
باألحداث، وتستمر اللقاءات بينهما، فيجد كيان 
يف حبيبتـه املالذ الـذي يلجأ اليـه، بينما يختفي 
األب ويسـافر بعيـداً عـن أمه، مما تسـبب ذلك 
بوهـن وضعف ومـرض أم كيـان، والتي تحمل 
االبن وزر متابعتهـا ورعايتها والتخفيف عنها، 

اال أن الروائـي يحدث خلالً يف عنرص من عنارص 
بناء النص الرسدي الروائي، وعندما تحكي االم 
البنهـا عن كيفيـة تعرفها بابيه والـزواج منه، 
حيث تعرفت عليه اثنـاء املظاهرات الترشينية، 
كونه ناشطاً مدنياً، ومشرتكاً يف هذه املظاهرات 
وكذلـك كانت أمـه تخرج من الكلية اىل سـاحة 
التحريـر للمشـاركة يف هذه املظاهـرات، وبعد 
معرفـة تلـك العالقة بينهما من جهـات ال تريد 
األم،  اختطـاف  يتـم  تسـتمر  أن  للمظاهـرات 
للضغـط عـىل حمـزة االب للحضـور، وهنـاك 
تدور احـداث تنتهي بزواجهمـا، األمر الذي اود 
االشـارة اليه هنا، هذا االرتباك يف حركة الزمن، 
فكيـف يكونـا االم واالب من املشـاركني يف هذه 
املظاهـرات، واالبن يف هذه االحداث خريج كلية، 
هنـاك ارتبـاك بالتاريـخ عىل الروائـي مالحظة 
ذلـك مسـتقبالً، فالعنـارص االساسـية لبنـاء 
النص الرسدي الروائـي، هي ركائز مهمة يجب 
أن تتحـرك وفق املنطق املعقـول، وأي اخالل يف 
أي عنرص هو اخالل بالروايـة برمتها، وتميض 
االحـداث، وتمرض االم مرضاً شـديداً يصل حد 

االحتضـار، وتطلـب من كيـان الذهـاب ألهلها 
ورضورة حضورهـم لرؤيتهـم للمـرة االخرية، 
اال أن خـال كيـان يرفض املجـيء وكذلك الجد، 
وعندما يعود خايل الوفاض، يجد أمه قد فارقت 
الحيـاة، ونتابـع تفاصيـل نقل جثمـان االم اىل 
املشـفى، واسـتخراج شـهادة الوفاة ومراسيم 
الدفـن، الذي كان فيه كيـان وحيداً دون أي أحد 
مـن اقربائه، بمشـاركة براق وامهـا، وصديقه 

عيل. 
أن عملية بناء رواية (لوحة بثمن الدم) للروائي 
الشاب عيل السجاد، تنم عن ظهور كتابات شابة 
موفقـة، ولكـن التجـارب االوىل مهمـا نضجت 
فأنهـا حتما سـتقع يف بعض الهنـات الخفيفة 
التـي يمكن تجاوزها باملمارسـة واملران، راعى 
الروائي جانب املتعة والتشويق، مع اضفاء حس 
الشـباب اململـوء بالحيوية والعنفوان وكشـف 
بعض من ارسار الشـباب، التي يجب أن نتعرف 
عليها، من خـالل مطالعتنا لهذا النص الروائي.

من اصدارات دار تأويل للنرش والرتجمة – بغداد 
شارع املتنبي لعام 2022 .
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ون. أخىش عليِك ِمَن الذيَن ُيَفرسِّ

ُنهـراِن  يف  املـاِء  ُقصـوَد  -َجهـًال 
روِحِك،

ِعندما َينساُب ِمثل َ الفجِر 
َيهُرُب ِمن ُقُيوِد الليِل

َتضحُك ِسنَُّه رأداً 

َوتبَتِسُم الُعيون .
ِمنديلِـِك  ِمـن  التوديـِع  -َتلِويَحـُة 

الرَمزِيِّ ،
ِيف َصَخِب املحّطاِت ازِدحاُم الصوِت

َيسَرتعي الًسكون .
ُح بالخطايا النتباِهِك ..  َوانا أُلَوِّ

َبعدها .. َعَثـرَت ُخطاَي وما َعَثرُت 

َعَيلَّ
يف    تغريبِة الـ ـاليرِجعون .

-َتدويُنـِك املجهوُل يف ُرزنامِة االياِم 
ايَن ، متى يكون .

َهّيـا اكُتبيني اّنني املَخبـوُء يف لغٍة 
ابادتها الرصوف .

ُلَغة ٌ ستنمو َكيَف ُعشِب الروِح،

ُتزِهُر بالحروف .
ِتلَك اعرتافاتي لنا 

ـًة َشـِهَدت عـىل الغرِق  :- يـا ِضفَّ
االخرِي

َمرَّ الكثرُي ِمَن املَريِر ،
ُهم ُيضِمروَن الَقتلََة األُخرى لِك

َوَسَيفَعلون .
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الرغبـة يف قضاء وقـت بمفردك ليس 

خطأ عىل اإلطالق، بل عىل العكس فإن 

الحصول عىل وقت خاص بِك يسـهم 

يف تقويـة عالقتـك بزوجـك، فوقتـك 

الخاص أكثر من مجرد سـاعات من 

الهدوء واالسـرتخاء، بل هو يسـاعد 

عىل تحسـني عالقتـك الزوجية بعدة 

طرق، يمكنِك التعرف إليها من خالل 

قراءة السطور التالية.

الخـاص يمنحـِك فرصـة  1. وقتـك 

ملمارسـة اهتماماتـك الخاصـة: من 

املهم ممارسـة أنشـطة مشرتكة مع 

زوجك، ولكن قد يكون لِك اهتمامات 

خاصة ليسـت مفضلة لـدى زوجك، 

ويف هذه الحالة يكون من املسـتحيل 

إجباره عىل ممارسة نشاط ال يحبه، 

وأيضاً ال يمكنِك الضغط عىل نفسـك 

والتخيل عـن يشء تحبينـه وتهتمني 

به ملجـرد أن زوجـك ال يفضله، وهنا 

يأتـي دور وقتك الخـاص يف الحفاظ 

عىل اسـتمرارية ممارسة اهتماماتك 

الخاصة، دون الضغط عىل نفسـك أو 

عىل زوجك. 

دوائـرك  يعـزز  الخـاص  وقتـك   .2

االجتماعيـة: بينمـا أنـِت مشـغولة 

باسـتمرار يف مهام أرستـك وعالقتك 

بزوجـك، يمثل وقتـك الخاص فرصة 

ثمينة للتواصل مـع أصدقائك وأهلك 

ودوائـر الدعم املقربة منـِك، فيمكنِك 

االتصـال بصديقتك بينما تمارسـني 

الرياضة مثالً، أو قضاء وقتك الخاص 

يف التسوق بصحبة أختك. 

3. وقتـك الخاص يعزز اسـتقالليتك 

ويشـعرِك بالقـوة: يف أغلـب األحيان 

تعتمديـن عىل زوجـك، خاصة عندما 

تكونـان خـارج املنزل، ولكـن قضاء 

وقـت بمفـردك يعلّمـِك االعتماد عىل 

نفسـك، لـذا فوقتـك الخـاص يعـزز 

اسـتقالليتك ويشـعرِك بأنـِك قويـة 

وتسـتطيعني القيام بـأي يشء دون 

الحاجـة إىل االعتمـاد عـىل شـخص 

آخر. 

4. وقتك الخاص يعيد شحن طاقتك: 

قضاء وقت بمفردك يف القيام بأشياء 

تحبينها أو حتى التأمل واالسرتخاء، 

يشبه إعادة شـحن طاقتك، ويجعلِك 

تشـعرين باالنتعاش والحماسـة، ما 

يسهم يف تحسني دورك كزوجة وأم.

الخـاص يمنحـِك فرصـة  5. وقتـك 

رؤيـة عالقتك بمنظـور أفضل: وقتك 

الخاص يوفر لـِك فرصة لالبتعاد عن 

زوجك، هذا االبتعاد صحي، فهو يوفر 

لـِك مسـاحة كافيـة لرؤيـة عالقتك 

بطريقة صحيحة، وغالباً ما يكون يف 

مصلحة العالقـة، حيث تتمكنني من 

رؤية مدى روعة زوجك أو وسـامته، 

وكم أنـِت محظوظـة يف عالقتك بهذا 

الرجل الرائع.
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املقادير:
1/2 كيلو لحم قطع

1 كيلو بامية
1/2 كوب زيت نباتي

4 فصوص ثوم
ملح وفلفل

ملعقة صغرية زنجبيل
2 ملعقة معجون طماطم

2 حبة طماطم مقرشة
ملعقة صغرية هيل

2 ورق غار
بصلة

طريقة التحضري:
قومـي بغسـل اللحـم بطريقة 

صحيحة ثم ضعيها عىل نار.

لكـي  باملـاء  مغمـور  خفيفـة 
ينضج.

إىل  البهـارات  بإضافـة  قومـي 
اللحم املسلوق عىل النار واتركيه 

حتى ينضج تماماً.
الباميـة وازييل  قومـي بغسـل 
أقماعها واقليها عىل نار خفيفة 
يف مقالة ثم اتركيها جانباً حتى 

تتصفى من الزيت.
ناعـم  البصـل  بفـرم  قومـي 
وضعيـه يف مقالة وقومي بقليه 
مـع الطماطـم املفرومـة أيضاً 
وأضيفـي إليهـا امللـح والفلفل 
األسود وبهارات اللحمة وقلبيها 

جيداً حتى تنضج.

مـع  الباميـة  بوضـع  قومـي 
البصـل والطماطـم وحركيهـا 
جيـداً عـىل النـار حتـى تنضج 
نسـبياً وأضيفـي إليها معجون 
الطماطـم مـع مرقـة اللحمـة 
واتركيهـا عىل النـار حتى تغيل 

وتصبح البامية لينة جدا.
قومـي بفـرم الثـوم بطريقـة 
ناعمـة واقليها ثـم أضيفيه إىل 
املسـلوق  اللحـم  مـع  الباميـة 
وقلبيهـا عىل النـار حتى تنضج 
ثـم قومـي برفعهـا عـن النـار 
واسـكبيها يف طبـق التقديم إىل 
جانـب األرز األبيـض وقدميهـا 

ساخنة.
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الحياة فوز وهزيمة، مكسـب وخسارة، حالوة 
ومـرارة، وأبناؤنا يف أطـوار تربيتهم يتعرضون 
للمواقف املختلفة، وتتأثر مشاعرهم باألحداث 

الجارية سلًبا أو إيجاًبا
طبًقـا لنوع الرتبية التي نقدمها لهم، وحسـب 
املناخ السـائد يف محيـط األرسة واملجتمع الذي 
يعيش فيه، ومن املهام الرتبوية املهمة أن نربي 
أبناءنا عىل حسن التعامل مع الفوز والخسارة، 
وأن نـزن األمور بميزانهـا الصحيح، وأن نضع 
كل إنجاز وكل نجاح يف الوزن النسـبي املناسب 
له، ونربـط أبناءنا باألهداف الكبـرية فال نزيد 
االهتمام باللعب، ونعظمه عىل حساب إنجازات 

أخرى أكرب وأعظم وأهم.

ولرتبيـة االبـن عىل حسـن التعامل مـع الفوز 
والخسارة يجب أن نحرص عىل اآلتي:

1. أن نقـدِّم القدوة العمليـة ألبنائنا يف التعامل 
مع الفوز والخسارة: فال نظهر حماًسا شديًدا 
وبهجة زائدة عندما نفوز، ونبدي حزًنا شـديًدا 
وتحـًرسا وإحباًطـا حينما نخرس؛ هل نشـعر 
باملرح الشديد عندما يفوز الفريق الذي نشجعه 
وُنصاب باليأس عندما يخرس؟ ما الرسالة التي 
نقدمها ألبنائنا عن مفهوم الفوز والخسارة؟!

2. أن نحـرص عىل تدريب االبن يف الجو األرسي 
عىل قبول الهزيمة والفوز بممارسة اللعب معه، 
وعدم ترك الفرصة له للفوز دائًما، بل مرة فوز 
ومرة هزيمـة يف جو من التقبـل والحب؛ حتى 

يشعر الطفل أنه ما زال محبوًبا حتى عندما ال 
يكـون فائزًا، وأن املنافسـة الرشيفة تخلو من 

العداوة أو التناحر أو اإلساءة لآلخرين.
م أبناءنـا املوضوعيـة يف الحكم عىل  3. أن نعلـِّ
األمور بدراسة أسباب الفوز وأسباب الخسارة 
والحكم العـادل عىل األمور بتجرد دون تعصب 
وال تحيز وال تناحـر، وأن نعرتف لآلخر الفائز، 

وأن نهنئه بروح رياضية.
4. حينما يخرس االبن ويحزن لخسـارته علينا 
أن نظهـر التعاطـف مـع إحساسـه بالحزن، 
ونسـاعده عىل تجاوز ذلك اإلحسـاس، فال أحد 

يحب الخسارة بطبعه.
5. عنـد خسـارة االبن أو خسـارة الفريق الذي 

يشـجعه؛ علينـا أن نذكـره بمـرات فـوزه هو 
وفريقه أو مرات فوز الفريق الذي يشجعه.

6. أن نبـث روح التشـجيع والتفـوق يف مرات 
عدم الفوز بأن نقول له: أنت تستطيع الفوز يف 

املرات القادمة بإذن الله تعاىل.
م أبناءنا أن الدنيا ال تنتهي بالفشـل  7. أن نعلـِّ

مرة أو مرات 
8. أن نتجنـب مقارنـة االبـن بغـريه حتـى ال 
يفقد تقديره لذاته، ويدفعه ذلك لشـحنات من 

الغضب والشعور بالدونية.
9. أن نحكي ألبنائنا القصص التي تعلم املثابرة 
وعـدم االنهيار، وعىل سـبيل املثـال يمكن أن 
نذكر لهم قصـة ”توماس أديسـون“، حينما 

فشل يف اخرتاع املصباح الكهربائي حوايل 999 
محاولـة، واخرتعه يف املحاولة األلف... فقالوا 
له: إنك فشـلت مرات عديدة؛ فقال لهم: ليس 
ذلك فشـًال... إنما هو خـربات وتجارب... لقد 
تعلمـت أن 999 طريقـة ال تخـرتع املصبـاح 
وتعلمـت  إليـه،  توصـل  وإنمـا  الكهربائـي 
أن طريقـة واحـدة فقـط هـي التـي تخرتع 

املصباح.
نجاحـات  إىل  االنطـالق  االبـن  م  نعلـِّ أن   .10
وإنجـازات جديدة، وعدم الوقـوف عند حدود 
املـايض، فـال مبالغـة يف األىس والحـزن عنـد 
إخفاق طارئ، وال مبالغـة يف الفرح والرسور 

بأحد اإلنجازات إىل حد الغرور 

أكدت الدراسـات الحديثة لعلم الطاقة 

املكانيـة ان البيت بكل االبعـاد املادية 

واملعنوية قـد يكون مصدر للسـعادة 

او الشـقاء لصاحب البيت ،وأن ترتيب 

وتنظيم املنزل والحـرص عىل نظافته 

باستمرار يجلب الطاقة االيجابية لكل 

افـراد األرسة بالبيـت ، وكذلـك يجلب 

الربكـة والـرزق ،ويبعـد اصحابه عن 

االصابة باألمراض الجسدية والعقلية 

وكذلك حاالت االكتئاب .

ومن األشياء التي قد نغفل عنها كثريا 

ولها تأثري كبري عـىل الطاقة االيجابية 

يف البيت هى ترك باب الحمام يف الغرفة 

مفتوحا الي سبب

فقد اكدت ”سها عبد العال“ أخصائية 

علم املكان ، انه يجب علينا الحذر من أن 

يكون باب الحمام مواجهاً لباب البيت 

أو الشقة ألن ذلك يؤثر بشكل كبري عىل 

انتقال مسار الطاقة االيجابية ومن ثم 

يؤثر عىل وجود الربكـة داخل املنازل ، 

فعنـد انتقـال مسـارات الطاقـة من 

خارج البيـت اىل داخله عن طريق باب 

املنزل فانهـا تدخل اىل الحمام مبارشة 

فيقـيض عليهـا قبـل دخولهـا للبيت 

فتتالىش الربكة نهائيا من البيت.

فقـد يشـتكي البعض من قلـة الربكة 

بالبيوت وزيادة املصاريف وعدم كفاية 

املرتبـات بالرغـم مـن زيادتهـا ،وقد 

يكون تغيري مسـار الطاقـة االيجابية 

سـبباً يف ذلك.واشـارت اخصائية علم 

الطاقـة بـرضورة تـرك بـاب الحمام 

مغلقا بعد كل اسـتخدام بصفة دائمة 

ويفضـل وضـع سـتارة امـام بـاب 

الحمام لتلغي شـكل باب الحمام من 

امام مدخل باب البيت ،او يمكن وضع 

ورق حائـط بمنظـر طبيعـى ليلغـي 

شـكل باب الحمام تماما مع رضورة 

الحرص عىل غلق الباب باستمرار بعد 

كل استخدام .

ال يحلـو الطعام من دون بعض اإلضافات التي تضفـي عليه املزيد من النكهة، 

وإن كان متعـدد وغنـي املكونات، مثل التوابل والصلصات واألعشـاب العطرية 

التي تجعل من الطعام أشهى وألذ.

ويأتـي دبس الرمان ضمـن اإلضافات املميـزة التي ال غنى عنهـا يف العديد من 

وصفات الطعام، خصوصاً أطباق اللحم والسـلطات كسلطة الفتوش اللبنانية 

املعروفة.

يتـم صنع دبس الرمان من عصري الرمان والسـكر وعصـري الليمون، وهو ذات 

فوائد صحية عدة نستعرضها وإياكم.

كما أن تناول الرمان يعد فائدة صحية كبرية للجسم، فإن دبس الرمان املصنوع 

من فاكهة الرمان ال يقل أهمية يف هذا الصدد، إذ يساعد دبس الرمان عىل تقوية 

الجهاز املناعي وعالج العديد من املشاكل الصحية.

يحتـوي دبس الرمان عـىل العديد من العنارص الغذائية املهمة لصحة الجسـم، 

والتي تقدم الفوائد الصحية التالية:

- تعزيز الجهاز املناعي بفضل محتواه العايل من مضادات األكسدة.

- يقلَل تناول دبس الرمان من خطر اإلصابة بأمراض الرسطان عىل اختالفها.

- دبس الرمان فعال يف تقليل ترسيب الكوليسرتول يف الدم والرشايني، ما يساعد 

يف الوقاية من اإلصابة باألمراض القلبية والرشايني.

- يحتـوي دبس الرمـان عىل كمية كبـرية من فيتامني ب، الـرضوري لحصول 

الجسـم عىل الطاقة الالزمة إلتمام املهام اليومية، كما يعمل هذا الفيتامني عىل 

تحفيز اإلنزيمات وهو مفيد جداً للجهاز العصبي.

- يحافظ دبس الرمان عىل صحة العني نظراً الحتوائه عىل فيتامني ب3.

- يقوي دبس الرمان خاليا الدم الحمراء ويقي من مرض فقر الدم.

- دبس الرمان عالج فعال لإللتهابات التي تصيب الفم واللثة.

- يمكن السـتخدام دبس الرمان، املسـاهمة يف إنقاص الـوزن الزائد، وذلك من 

خالل تناول ملعقة كبرية منه يف كوب من املاء يومًيا عىل الريق.

- يقلل دبس الرمان من ضغط الدم الرشياني الذي يلحق الرضر بالقلب.

- دبـس الرمان مفيدة يف التقليل من الحموضة وعالج مرض النقرس والحفاظ 

عىل صحة الجهاز الهضمي.

- يحتـوي دبس الرمان عىل فيتامني ب6 الذي يسـاعد يف عملية هضم الربوتني 

املفيد لصحة اإلنسان.

- دبس الرمان غني بفيتامني ب5 املفيد لنمو جسم األطفال بشكل صحي.

- يساعد دبس الرمان عىل صفاء ونضارة البرشة، كما يعزز صحة الشعر.

- يساعد يف ترطيب البرشة ويعمل عىل تأخري ظهور عالمات تقدم السن وتقليل 

تجاعيد البرشة.

- يحتـوي دبـس الرمان عـىل فوائد كثرية لصحة الجسـم، منها املسـاعدة عىل 

إنقاص الوزن.

كما أسـلفنا، فإن إضافة دبس الرمان للحوم يزيد من طعمها وطراوتها، لذا ال 

تـرتددي يف إضافته إىل أصناف اللحم املختلفة مثل لحوم البقر والدجاج وتتبيلها 

بـه جيداً قبل شـويها أو طبخها، كما يمكنك إضافـة دبس الرمان للخضار قبل 

الشوي.

ويضفـي دبس الرمـان مذاقاً مميزاً للسـلطات، وعىل رأسـها سـلطة الفتوش 

وسـلطة الباذنجان، كمـا أن إضافته كصـوص للطعام يعطيه طعمـاً مختلفاً 

وجميالً.

مـىض أكثر من عامـني عىل بدء 

تفـيش وبـاء كورونـا، فأصيب 

العالـم،  يف  األشـخاص  ماليـني 

لكن بعض األشخاص أفلتوا من 

العدوى حتى يومنا هذا، وسـط 

تسـاؤالت حول رس نجاتهم من 

مرض ”كوفيـد 19“ الذي وصل 

إىل مختلف أنحاء العالم.وبحسب 

األمريكيـة  املراكـز  تقديـرات 

ملراقبـة األمراض والوقاية منها، 

فـإن أكثـر مـن 60 يف املئـة من 

بفـريوس  أصيبـوا  األمريكيـني 

كورونـا يف وقت مـا حتى أواخر 

فرباير املايض، وذلك قبل حصول 

 “BA.4 ” تفش واسـع ملتحوري

.“BA.5 “و

ولـم يصـب بعـض األشـخاص 

بفـريوس كورونـا مـرة واحدة 

فقط، بل هناك من أصيب مرتني 

أو حتـى ثالثا، رغم أخذ لقاحات 

ضـد العـدوى التي ظهـرت أول 

مرة يف الصني أواخر 2019.

”واشـنطن  صحيفـة  وكتبـت 

بوست“ أن فريوس كورونا وصل 

إىل أشـخاص يف أوسـاط تحظى 

بدرجة كـربى مـن الوقاية مثل 

قادة الدول، حيث أصيب الرئيس 

األمريكي، جو بايدن، بالفريوس، 

العـام،  بدايـة  ويف  أيـام،  قبـل 

أصيـب أنتوني فاوتيش نفسـه، 

وهو كبري مستشـاري األمراض 

املتحـدة. الواليـات  يف  املعديـة 

وبينما ظل بعض الناس يف مأمن 

من الفريوس فلم يصابوا به عىل 

اإلطالق، تثار تسـاؤالت حول ما 

إذا كانـوا يتمتعـون بـ“مناعـة 

خارقـة“ أم إن الصدفـة فقـط 

هـي التـي جعلتهـم ال يصابون 

بالعدوى.وتحدثـت الصحيفة إىل 

أشـخاص قالوا إنهـم يخرجون 

كمـا يحلو لهم منذ فرتة طويلة، 

وخالطـوا عـددا مـن املصابني، 

لكنهـم نجـوا مـن املـرض الذي 

أودى بحياة ماليني األشـخاص.

يوضـح  الحـاالت،  هـذه  إزاء 

الباحـث يف علم األوبئـة، إليانور 

مـوراي، أنـه ليس ثمة مـا يدل، 

من الناحيـة العلمية، عىل تمتع 

بـ“مناعـة  األشـخاص  بعـض 

جينيـة“ تجعلهـم يف مأمـن من 

اإلصابة بالعدوى.ويرى باحثون 

أصيبـوا  األشـخاص  بعـض  أن 

بكورونـا لكنهـم لـم يكتشـفوا 

انتقال العدوى إليهم، بسبب عدم 

ظهور أعراض، وهذا األمر يجعل 

العالـم  يف  الصحيـة  السـلطات 

تعتقـد أن عـدد املصابني الفعيل 

أعـىل بكثـري ممـا هو مسـجل 

رسـميا.وتقول الباحثـة يف علم 

األوبئـة بجامعة إلينوي، كاترين 

األشـخاص  بعـض  إن  واالس، 

الذيـن يصابـون بكورونا بعدما 

أفلتوا من الفريوس طيلة عامني 

يشـعرون بنـوع من الفشـل أو 

اإلحبـاط، كما لو أنهـم أخفقوا 

يف مهمـة حمايـة أنفسـهم من 

العـدوى عـرب إجـراءات وقائية 

الكمامة. التباعـد وارتـداء  مثل 

أن  الخبـرية األمريكية  وتوضـح 

هؤالء األشـخاص يغفلـون أمرا 

مهما وهو أنهم ”ليسوا أشخاصا 

سـيئني ألنهم فشـلوا فالتقطوا 

املتحـورات  إن  بـل  الفـريوس، 

الجديدة - األرسع انتشارا - هي 

السيئة“.
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ابتكـر الخبـريان النفسـيان إليـس بـول 
هـذا  غيلفـورد  بـول  وجـوي  تورانـس 
االختبـار ليسـاعد عـىل معرفـة القدرات 
الذهنية لدى األشـخاص. ويمكن اللجوء 
إليه أيضاً الكتشـاف مدى التمّيز مقارنة 
باألشـخاص اآلخرين. وكل ما يجب فعله 
هو تحديد األشكال التي تتم رؤيتها يف كل 

رسم.
ما الذي ترينه يف كل رسم؟

1. هل رأيت شـمعة؟ يعني هذا أّنك جدية 
إىل حـد كبـري. وهذا مـا تتميزيـن به عن 
اآلخرين. فأنت ال تؤجلني أي عمل إىل الغد 

وهو ّرس ثقة الكثريين بك.
مـن املمكن أن تقويل إن الرسـم يمثل أداة 
نـزع سـدادات العبـوات. وهـذا يـدّل عل 
أّنـك تفضلني الجلوس بمفـردك يف أوقات 
كثـرية. ولهـذا تفكريـن غالبـاً بعمق، ما 
يجعل اقرتاحاتك أكثر أهمية من تلك التي 

يقدمها األشخاص املحيطون بك.
2  . مـن املمكـن أن تري أثر حـذاء. وهذا 
يعني أّنك ترتفعني عن خوض املشاكل غري 
املهمة. ولهذا ال تستمعني إىل القيل والقال 
وإن تعرض لك أحدهم بالسـوء. وهذا ما 

يكسبك احرتام وتقدير الكثريين.  
لكنك قد ترين أيضاً يف هذا الرسم شخصني 
يمارسـان هواية التحليـق باملظلة. وهو 
ما يعني أّنك ال تثقـني باآلخرين. ولهذا ال 

توكلني إليهم أّي مهمـة وتفضلني القيام 
بـكل األعمـال بنفسـك. تتميزيـن بهـذه 
الصفـة لكنها ال تحظـى بإعجاب معظم 

األشخاص الذين تعرفينهم.
3 . يشـبه هذا الرسم شـكل البوصلة. إذا 
الحظـت هذا عند نظـرك إليـه، فهذا يدل 
عـىل أّنـك تسـارعني إىل إطـالق األحـكام 
عـىل اآلخريـن مـن النظـرة األوىل. ولهذا 
تتمّيزيـن بعدم قدرتك عـىل تكوين الكثري 
من الصداقات. فاألفضل أن تنتبهي ألن ال 

أحد يتمتع بالصفات الكاملة.
 لكـن يمكنـك القول أيضـاً إّن يف الرسـم 
منقار طائر جائع. وهذا يكشـف بالطبع 
أّنـك تتسـمني بالعمق وبالقـدرة عىل حل 
املشـاكل بطريقة تنال رىض كل األطراف. 

وهذا ما يجعلك مميزة يف محيطك.
4 .مـن املمكـن أن تـري أن هـذا الرسـم 
يحتـوي عىل بعض البقـع. وهو ما يعني 
أّنك ال تشعرين بالرىض تجاه املحيط الذي 
تعيشـني فيه. فأنـت تالحظـني األخطاء 
واألمور السـلبية أكثر مـن تلك اإليجابية. 
وهـو مـا ال يفعلـه معظـم األشـخاص 

املحيطني بك.
أمـا إذا رأيـت أن يف الرسـم عنـق زرافـة، 
فأنـت متميزة جـداً ألّن طموحـك يدفعك 
إىل تخطـي كل العقبات مـن أجل تحقيق 
أهدافك. لكـن انتبهي إىل رضورة الحفاظ 

عـىل التـوازن بـني ذلـك الطمـوح وبـني 
اهتمامك باألشخاص املقربني منك.  

5 . من النظرة األوىل قد ترين يف هذا الرسم 
شـكالً ال يمكـن تفسـريه. وهو مـا يدل 
عـىل أنك دائمـة الحرية وال تحسـنني أخذ 
القـرارات. كما تفضلني االسـتعانة بآراء 
اآلخريـن مـن أجـل االختيار بـني أمرين. 
وهو مـا يدركه هؤالء ويسـتغله بعضهم 
البتزازك فانتبهي وحاويل أن تثقي بنفسك 

أكثر.  
أمـا إذا أمعنـت النظر ورأيت دباً يتسـلق 
شجرة. فهذا يعني أّنك تتمتعني بشخصية 
قويـة جداً وأنه ال يمكـن أحداً التأثري عىل 
رأيك إذا كنت ترين أنه صائب. فأنت سيدة 

قراراتك والجميع يعلم هذا.  
6. ربما رأيت يف هذا الرسـم إطار سيارة. 
إذاً أنـت تفضلني دائماً الخيارات السـهلة 
وال تحبني االنتظار لوقت طويل أو خوض 
املغامرات غري مضمونة النتائج. بالنسبة 
إليـك 1+1 =2 وال مجال للمسـاومة عىل 

أمور تبدين قناعة تامة بها. 
أمـا إذا تحـرك خيالـك أكثـر والحظت أن 
الرسم يمثل شـخصاً يعتمر قبعة كبرية، 
فهذا يدل عىل أّنك تحبني مشاركة اآلخرين 
تجاربهم. كما أن فضولك يدفعك دائماً إىل 
سـؤالهم عـن أحوالهم الخاصـة. لكن ال 

تبالغي فهذا قد يزعجهم. 
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التماسيح
ينام التمساح فاغراً فّكه الّضخم لساعات طويلة ودون إحداث أّي حركة. 

الحرشات
إّن الحرشات التي تمتلك يف تكوينها غدداً عصبّيًة بدائّية الّرتكيب لها أسلوٌب ممّيز يف الّنوم يتمثل 
يف الوقوف املفاجئ يف الحركة، والبقاء عىل وضع خاٍص لكّل نوع من أنواعها، فالّنحل مثالً تقوم 

بتنكيس رأسها أو تنّكس لوامسها كما يف الفراشات، أو أن تفرد أجنحتها مثلما يفعل الجراد.
الفيل 

ينام الفيل لضخامته عىل األرض عىل أحد جانبيه ولكن لفرتاٍت قصرية فقط؛ ألّن االستلقاء ضاٌر 
بأعضائه.

طائر الطرسوح
وهـو نـوع من أنـواع الطيور، وهو يشـبه البطريق، ينـام عن طريق البقـاء واقفاً لليـاٍل وأّيام 
متواصلة مع وضع بيضته عىل قدمه لتدفئ له جسمه الضخم، ومن الجدير ذكره أّن هذا الطائر 
يقطع غفوته عىل الفور بمجرّد إحساسه بأّي حركة خارجّية، ويتّرصف كما لو أّنه ليس بحاجة 

إىل الّنوم عىل اإلطالق.

يـرى  الـذي  للشـخص  يـرضب 

مصائـب  مـن  النـاس  مايصيـب 

وشـدائد ، فال يحس بها وال يشعر 

بوقوعهـا مادام هـو بمنجاة منها 

وبعيد عنها . 

أصله: 

أن سـائال وقـف عـىل بـاب أحـد 

 . ليسـتجدي  الكبـرية  القصـور 

فأطلّـت عليه ربة القرص وسـألته 

حاجته ، فقال السائل : (( سيدتي 

أنا جائع .. ويف أشـد حاالت الجوع 

)) . فسـألته املـرأة : (( وملـاذا لـم 

تأكل حتـى اآلن ؟ .. ألم يطبخ لكم 

طباخكـم هـذا اليـوم ؟ )) فقـال 

السـائل : (( سـيدتي .. أي بيـت 

تعنـني وأي طباخ تقصدين ؟ .. أنا 

رجـل فقـري معدم وقـد مىض عيل 

يومان لم أطعم خاللهما شيئا )) . 

فقالـت املرأة : (( إذا كان طباخكم 

لم يعـد لكم شـيئا مـن الطعام .. 

فتلّه بيشء تأكله : خذ من خبازكم 

رغيفا مـن الخبز الحار ثم انزل إىل 

الرسداب ، فخذ غرفة من السـمن 

وغرفـة مـن العسـل ولطـخ بهما 

ذلـك الرغيف ثم كله وتصّرب ، حتى 

ينضـج الطعام ويتم إعـداد املائدة 

)) . فقـال الرجل : (( واي واي ! .. 

إحنا وين .. والهانم وين ؟ .. واحد 

جوعان .. والثاني شبعان .. شلون 

نتفاهم ؟ )) . 

ذلـك  وذاع   . ومـىض  تركهـا  ثـم 

الحديث بني الناس ، فقالوا فيه : (( 

الشبعان ما يدري بدرد الجوعان )) 

. وضحكوا من قـول املرأة وعجبوا 

من غبائهـا وقلة عقلهـا.. وذهب 

ذلك القول مثال 
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غزل عراقي
دونـــــــــــــــــك مـن  عمـن  هنـه  عوفهـن 

عيونـــــــــــك لـون  اعلـه  سـولفيل  هسـه 

ربيــــــــــــع بيهـن  يمـر  مـن  يخجـل  بعـده 

يضيــــــــــع؟ عيونـك  عـىل  اليبـاوع  بعـده 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اتمنــــــــــــاك انـام  ارد  رايس  احـط  ليليـة 

يمـــــــــــــــي اريـدك  وبـني  فشـلة  بـني  مـا 

بملـگاك نسـيته  شـگد  اسـمي  مـن  واسـتحي 

اسـمــــــــــي ويهـون  تضحـكيل  واتذكـرك 

صــــورة و حــــدث

1139 - انتصـار كونتيـة 

الربتغال بقيادة ألفونسـو 

املرابطـني  عـىل  األول 

بقيادة عىل أبي الحسن، يف 

معركة أوريك، مما أدى إىل 

تأسيس مملكة الربتغال.

أوروبـا  ملـوك   -  1544

يعرتفـون بسـيادة الدولة 

املجـر  عـىل  العثمانيـة 

بعـد عرشيـن عامـاً مـن 

الحروب منذ نجاح القوات 

فتحهـا  يف  العثمانيـة 

وضمها إىل سيادتها.

ملـك  تنصيـب   -  1603

اسكتلندا جيمس السادس 

عـىل عرش إنجلرتا باسـم 

ليكـون  األول  جيمـس 

أرسة  مـن  ملوكهـا  أول 

ستيوارت.

اليزيـد  مـوالي   -  1790

يأمر بإعدام محمد العربي 

وزراء  كبـري  قـادوس، 

السـلطان املغربـي محمد 

الثالث بن عبد الله.

امللكيـة  إلغـاء   -  1957

وإعالن قيـام الجمهورية 

التونسية وتنصيب الحبيب 

بورقيبة رئيًسا لها.

الجميـل  بشـري   -  1982

نفسـه  ترشـيح  يعلـن 

ملنصب رئيس الجمهورية 

اللبنانية.

2004 - ليتوانيـا وقربص 

وسـلوفاكيا  وسـلوفينيا 

وإسـتونيا  وهنغاريـا 

وبولندا  والتفيا  والتشـيك 

إىل  ينضمـون  ومالطـا 

االتحاد األوروبي.

2007 - براتيبا باتيل تتوىل 

رئاسـة الهنـد لتكون أول 

امـرأة تتوىل هـذا املنصب 

فيه.

2009 - إجراء االنتخابات 

يف  والرئاسـية  الربملانيـة 

كردسـتان العراق وسـط 

دوليني،  مراقبـني  حضور 

وكانـت نسـبة املشـاركة 

.78.5%

فريايزون  -رشكـة   2016

لالتصاالت األمريكية تعلن 

عن استحواذها عىل ياهو 

 4.8 بصفقـة قـدرت بــ 

مليار دوالر.

افتتـاح القمـة العربية يف 

دورتها السابعة والعرشين 

بمدينة نواكشوط.

 221 مقتـل   -  2018

شـخصاً عىل األقل وُجرح 

200 آخرين خالل هجمات 

متفرقـة داخـل محافظة 

تنظيـم  قـام  السـويداء 

داعش بتنفيذها.

2021 - أزمة سياسـية يف 

تونـس بعد قـرار الرئيس 

قيس سـعيد تجميد عمل 

رئيـس  وإقالـة  الربملـان 

املشييش،  هشـام  الوزراء 

حركـة  رفضـت  بينمـا 

النهضة القرار.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

أبـــــــراج

تشـعر أنك شـخص رومانـيس للغايـة وجـذاب ولكن 
ليسـت لديك الفرصة الكافيـة للتعرف عىل نصفك اآلخر. 
ربما تكون املشـاكل التي حدثت مؤخرا مـع الرشيك املايض 
هي سـبب رئييس فيما يحدث لك اآلن. التعرف عىل شـخص 

يشبهك تماما أمر قريب من املستحيل.

تشهد هذه الفرتة نجاحات غري مسبوقة عىل الصعيد 
املهنى، ولكن تأتيك الرياح بما ال تشـتهيه نفسك وتجد 
من يعمـل ضدك من الزمالء بسـبب غريته منـك ويحاول 
اإليقـاع منك، فكن أكثر حرصا عىل الكلمات التى تتفوه بها، 

فقط اهتم بعملك وال تنشغل بما ال يعنيك.

ــلوبك في التعبير عن أفكارك سيتغير بنسبة كبيرة  أس
ــخص ما اليوم. تتطلع  اليوم. قد تتغير وجهة نظرك في ش
ــد أقاربك  ــب من أح ــدة، ورمبا تطل ــى وظيفة جدي ــول عل للحص

املساعدة. إذا كنت تقرر أن تبدأ برنامجا صحيا، ابدأ من اآلن.

هذا يوم مناسب للتعبري عن مشاعرك وملصارحة 
الرشيـك بكل ما يجول يف خاطرك. املشـكلة التي 
واجهتكما منذ فرتة سـتجد حلها قريبـا جدا. الحل 
أسـهل ما تتصور، ولذلك ال داع للشـعور بالقلق. فقط 

تحرك خطوة لألمام وكل يشء سيكون عىل ما يرام.

تعـرب عن محبتـك واهتمامك وتجـد أن الحبيـب بدوره 
مهتم براحتك. تنال استحسـانا وتعاطفا وتكون مستعدا 
للوقـوف إىل جانب الحبيـب داعما ومؤيـدا لخطواته. إنه يوم 
إيجابـي يعزز حضورك ويفّعلـه. لن ترتّد يف مفاجـأة حبيبك بلفتة 
خاصـة، وربما يفاجئك هو اآلخر بما يـرسك ويرضيك. أما إذا كنت 

عازبا، فالظروف تشّجع عىل التعارف.

الحـب الـذى انتظرتـه كثـريا قد يطـرق بابك 
هذه األيام، كن مسـتعدا للقاءات الرومانسـية 
املتعددة، لكنك قد تقلق بشأن الرشيك وال تتأكد من 
مشـاعره، ولكن كن رصيحا معه، وعرب عن مشاعرك 

بكل رصاحة ووضوح.

حالتـك الصحية جيدة اليـوم، ولكن هـذا ال يعنى أن 
تظـل مهمال لنفسـك، ويجب أن تحافـظ عىل صحتك، 
فنتائـج عاداتك السـلبية سـتنعكس عىل حالتـك الصحية، 
وتنـاول األغذية املفيـدة واصنع نظاما غذائيـا حتى تحافظ 

عىل رشاقتك.

ــكيالت  ــى معرفة أجدد التش ــز اليوم عل ترك
ــس  ــن املالب ــة م ــوالت التجاري ــي امل ــودة ف املوج
ــة في موضوعات  ــوارات. احملادثات الطويل واالكسس
ــة جدا،  ــا نتائج إيجابي ــيكون له ــة ومحددة س هادف

وستكون مثمرة بالتأكيد.

حاول أن تتسامح وأن تترصف بهدوء ودبلوماسية. 
حـان الوقـت لتصحيـح األخطـاء وملحاولـة ترتيـب 
األوضاع التي تراجعت يف األيام املاضية. تضطر إىل تقديم 
االعتـذار أو الرتاجـع عن بعـض املواقف إظهـارا منك لنيتك 
حسـنة. ال تعد اثارة املواضيع الحساسـة، اطو الصفحة إذا 

كان الحبيب موافقا عىل ذلك وابدأ صفحة جديدة.

رأيك مختلف تماما مع من حولك اليوم. هذا هو حال 
جميـع البرش، ففي الغالب، ال يتفق الجميع عىل فكرة 
واحدة. قد يالحظ أصدقاؤك أن اختالفك معهم قد يسـبب 
لهم بعض املشـاكل. أمامك فرصة اليـوم الختيار وظيفة ما 

كنت تحلم بها. انتبه فهناك بعض املخاطر بانتظارك!

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

قد تحصل عىل فرصـة عمل يف الخارج، ولكن األمر 
يتطلـب قـدرا من الصـرب. ربما تكون لديك مشـاعر 
مختلطـة اليوم، فأحيانا تريـد أن ترتك وظيفتك وتبحث 
عن أخرى، وأحيانا تتمسك أكثر بمهنتك. ربما تكون بحاجة 
إىل أخذ قسـط من الراحة. صحتك ليسـت جيدة هذه الفرتة، 

حاول أن تهتم بها.

وشـاعر  أديـب   -  1
جمهوريـة  ورئيـس 
 –  1960 السـنغال 

متشابهة .
 2 – مـن أحيـاء لندن 

فيه قرص الربملان .
 – إحسـان   –  3  
مبتكـر طريقـة قراءة 

العميان.
 4 – متشـابهة – أسم 

علم مذكر.
 5 – أصابع – نضمر. 

أغنيـة  عكسـها   –  6  
لعبد الوهاب .

 7 – بحـر يتفـرع من 
األطلـيس بـني أمـريكا 
والجنوبيـة  الوسـطى 
 – األنتيـل  وجـزر 

ضعف.
 8 – يرشع – مدينة يف 

األردن .
9 – قائـد عربي شـهد 

الريموك.

1 - ملـك بولونـي رد 
األتراك عن فيينا. 

 2 – ممثلة مرصية – 
أحد الوالدين .

 3 – نصـف غوتـه – 
منادى – موت. 

 4 – عكسـها تقـال 
لألمـري – آلـة تحـدد 

الكمية .
 5 – قرع – اسـتفرس 

مني .
 6 – مملكـة عربيـة 
قديمة – لقـب لرافع 

األثقال. 
 7 – شاعر بلجيكي – 

عبودية .
 8 – شـقيقة مريـم 
العـذراء وقفت معها 

عىل الجلجلة. 
 9 – عكسها من أبناء 
إبراهيم  بن  إسماعيل 

عليهما السالم .
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ــة جدا،  ــروف صعب ــك اليوم بظ ــد جيران ــد مير أح ق
ــت. اقترابك  ــر من أي وق ــى الدعم اآلن أكث ــاج إل ويحت
ــون له تأثيرات  ــخص في هذه الظروف قد يك من هذا الش
إيجابية على مستقبلك خالل الفترة القادمة. حتصل على 

فرصة جديدة للعمل بإحدى الشركات الكبرى.

pb„aÏÓ®a@‚Ï„@÷ã†@NN@·‹»m@›Á



بعد الحفل األكثر من رائع الذي أحيته ملكة املرسح يف أوتيل 
استقبل  األضحى،  عيد  بمناسبة  بريوت  يف  حبتور  الهيلتون 
مهرجاناً  أحيت  حيث  فارس  مرييام  شوير   ضهور  أهايل 
ألف   ٣٥٠٠٠ من  أكثر  بها.  ترحيباً  والزغاريد  بالهتافات 
نجمتهم  للقاء  اللبنانية  املناطق  جميع  من  جاؤوا  شخص 
املفضلة، شباب وفتيات وكبار السن وأطفال غّنوا ورقصوا 
الغناء  وشاركوها  املرسح   عىل  معها  وصعدوا  مرييام  مع 
والرقص والعزف، عال رصاخ الجمهور بنحو هستريي عندما 
دعت  حيث  «قومي»  أغنية  وعىل  الحلو»  «هذا  مرييام  غّنت 
الخاص  بالتحدي  ومشاركتها  املرسح  عىل  للصعود  أطفاالً 

لهذه األغنية.
جمعية  هي  السنة  لهذه  مرييام  اختارتها  التي  الجمعية 
first kids التي تهتم باألطفال املصابني بمرض الرسطان 
املرسح  الذي صعد عىل  بيرت نون،  الدكتور  يرأسها  والتي 
لها  مقّدماً  اإلنسانية  اللفتة  هذه  عىل  مرييام  وشكر 
درعاً تكريمياً ُذكر عليه: «ملكة املرسح… ملكة القلوب 
أطفالنا  جراح  بلسم  الذي  الحب  ملكة  اإلنسانية… 

مرىض الرسطان… شكراً ملكتنا مرييام فارس».

تامر  النجم  الزاهد،  هنا  النجمة  هنأت 
وحفله  الجديد  ألبومه  عىل  حسنى، 
الغنائي ، معربة عن سعادتها لظهورها 
الحفل. خالل  املرسح  عىل  معه 

عىل  حسابها  عرب  الزاهد،  هنا  وكتبت 
تامر عىل  يا  إنستجرام، قائلة: «مربوك 
إن  الدنيا  الجديد تحفة هيكرس  األلبوم 
شاء الله مبسوطة إني كنت معاك عىل 
فيلم  من  اختيار  أنت  أغنية  يف  املرسح 
من  مخضوضة  كنت  أني  مع  بحبك 
العدد ده كله ما شاء الله جمهورك كبري 
مربوك علينا الفيلم ومربوك عىل الحفلة 
الكبرية دي».وأحيا النجم تامر حسني، 
فاجأ  الجديدة،  بالعلمني  غنائي،  حفل 
بظهور  جمهوره  حسني  تامر  النجم 
هنا الزاهد معه عىل املرسح، وقال تامر 
كبرية  فنانة  الزاهد  هنا  إن  لجمهوره 
ولديها موهبة كبرية، وستصبح أخطر 

يف  «بحبك»  فيلم  مرص.عرض  ىف  فنانة 
يوليو   ٧ يوم  السينمائي،  العرض  دور 
تامر  وإخراج  تأليف  املاىض، وهو من 
حسنى، وتعد التجربة اإلخراجية األوىل 
له، والذى قدم من خاللها أوىل أفالمه 
«بحبك»  فيلم  الرومانسية.وتلقى 
ينافس  والذى  حسني،  تامر  للنجم 
من  إشادات  األضحى،  عيد  موسم  يف 

أيام  أول  خالل  الخليجى  الجمهور 
السعودية،  العربية  باململكة  عرضه 
وأثنوا عىل كافة عنارص العمل من قصة 
الفيلم  يحملها  وإخراج ورسائل مهمة 

للجمهور، وإشادة بطاقم عمل الفيلم.
أوىل  يشهد  «بحبك»،  فيلم  أن  يذكر 
يف  اإلخراجية  حسنى  تامر  تجارب 
وبطولته،  تأليفه  من  وهو  السينما، 
ويشارك يف بطولته كل من: هنا الزاهد 
وحمدى املريغني ومدحت تيخة وهدى 

عبده  وتميم  صحصاح  وعمرو  املفتي 
األحداث  وتدور  متويل،  محمد  وسمر 
حب،  قصتي  يخوض  رجل  حياة  حول 

وُيظهر  فتاتني،  بني  حياته  يف  ويتخبط 
الحب  عن  التعبري  صدق  مدى  اختالف 

بني الرجل واملرأة.

كالً  جمعت  العراق،  من  ساّرة  بمفاجأة 

أشهر  ومن  الشاعر  الفارس  نزار  من 

التونسية  والنجمة  العراقيني،  اإلعالميني 

الشاب  العراقي  والفنان  جمال  ملياء 

يوسف الراشد، برتيو جديد تحت عنوان 

بعد  مقّرراً  كان  العمل  هذا  «خطفني». 

الفارس  التي أجراها نزار  املقابلة  تداول 

مع ملياء جمال صاحبة الصوت الذهبي، 

يحاور  الفارس  نزار  بأّن  واملعروف 

جريئة  بأسئلة  واملشاهري  الفنانني  أهم 

ورصيحة ولديه قاعدة جماهريية كبرية.

وألحان  كلمات  وقع  عىل  العمل  فأطلق 

سالم،  هيثم  وتوزيع  الجبوري  عباس 

وهو من إنتاج وتري.وقد صّورت األغنية 

إيهاب  املخرج  عدسة  تحت  العراق  يف 

ميلء  بامتياز،  عفوي  بجّو  الركابي 

الغناء  يف  املشاركة  وروح  باإليجابية 

والشعر والرقص.. والالفت أيضاً مشاركة 

الفيديو  يف  دادو  االستعراضية  الراقصة 

كليب، فاألغنية إيقاعية حماسية جمعت 

اإليقاعات العراقية مع آالت غربية.
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اجتـاز روبـوت تحـت املـاء يتـم 
التحكـم فيـه عـن بعـد، ويمكنه 
الغـوص حتـى عمـق 6000 مرت، 
اجتاز اختبار البحر وتم تسـليمه 
ملسـتخدمه، وفقا ملعهد شـنيانج 
للتشغيالت اآللية التابع ألكاديمية 

العلوم الصينية مطور الروبوت.
تـم  الـذى  ونهـاي1-،  ويعتـرب 
تطويره من أجل معهد تشينغداو 
للجيولوجيا البحرية التابع للمسح 
الجيولوجى الصينى، أول مسـبار 
مسـتقل ألعمـاق البحـار بـدون 
طيـار ىف البـالد، يتميـز بوظائف 
مثل رحالت الكشف املستقلة عىل 
نطاق واسع، وأخذ عينات دقيقة 
يتم التحكم بها عن بعد، بحسـب 
ما ذكر املعهد املذكور عىل موقعه 
اإلنرتنت،  اإللكرتونى عىل شـبكة 
ونقلتـه شـبكة تلفزيـون الصني 

الدولية.وأضافت املعهد أنه وأثناء 
البحـر والتطبيـق، أجرى  اختبار 
غطـس،  مهمـة   17 ونهـاى1-، 
حقق خاللها بيانات كشف عالية 
الدقـة بالقـرب مـن قـاع البحر، 
الرواسـب  مـن  عمـود  وعينـات 
السـطحية وكائنات قـاع البحر، 
وىف الوقـت نفسـه؛ تـم تحقيـق 
القيـاس الدقيق ملجـال الجاذبية 
لألرض.وتم  املغناطيـىس  واملجال 
تصميم ونهـاى1- لخدمة أبحاث 
البحـث العلمى ىف أعمـاق البحار 
البحرية،  البيئـة  مثل مسـوحات 
البيولوجى،  التنـوع  ومسـوحات 
لقاع  الجيوفيزيائية  واملسـوحات 
البحار ألهداف محددة، والكشـف 
عـن البيئـة القاسـية ىف أعمـاق 
ومسـوحات  املوقـع،  ىف  البحـار 

املوارد املعدنية ىف أعماق البحار.

أعلنت آبل عن إطالق تحديث جديد ألنظمة iOS، حمل معه العديد 
مستخدمي  أّرقت  ملشكالت  وحلوال  الربمجية،  التصحيحات  من 

الهواتف.
وتبعا آلبل فإن iOS ١٥٫٦ صحح العديد من الثغرات الربمجية التي 
كان من املمكن استغاللها الخرتاق بيانات الهواتف الذكية، كما 
املستخدمني  بإمكان  بات  إذ    «TV  » تعديالت عىل تطبيق  حمل 
التطبيق، وإيقافها بشكل  الرياضية عرب  إعادة تحميل الربامج 
مؤقت أو إعادة مشاهدتها من جديد، كما عالج اإلصدار بعض 

املشكالت يف الذاكرة التي عانى منها بعض املستخدمني.
منها  عانى  التي  املشكالت  أيضا  الجديد  اإلصدار  وعولجت مع 
وحدة  أن  لهم  تظهر  كانت  والتي  آيفون،  مستخدمي  بعض 
تخزين  مساحات  وجود  رغم  ممتلئة  أجهزتهم  يف  التخزين 

فيها.
بطء  يف  تتسبب  كانت  مشكالت  الجديد  اإلصدار  حّل  كما 
استجابة أجهزة «برايل» أو عدم تعاطيها مع املعلومات بشكل 

صحيح أثناء التعاطي مع معلومات الربيد اإللكرتوني.
 ،Safari متصفح  مع  املشكالت  حّل  تم   ١٥٫٦  iOS ويف 
والتي كانت تتسبب سابقا بعودة إظهار عالمات التبويب 

لصفحات الويب املفتوحة سابقا.
ويمكن  ميغابايت،   ٥٤٠ الجديد  التحديث  حجم  ويبلغ 

هواتف  يف  اإلعدادات  قائمة  إىل  التوجه  عرب  تحميله 
خيار  وبعدها  «الضبط»،  خيار  ثم  ومن  آيفون، 

.«Software update» ومن ثم  خيار ،«General»

أعلنت منصة التواصل االجتماعي «تويرت» إضافة خاصية جديدة تتيح لكل 
املستخدمني إخراج أنفسهم من املحادثات التي يتم إضافتهم إليها من خالل 
خاصية «منشن»، وذلك يف إطار جهود املنصة الرامية إىل تجنيب املستخدمني 

التعرض للرسائل املزعجة وحمايتهم من التحرش والبلطجة عرب تويرت.
وبدأت تويرت اختبار الخاصية الجديدة مع مجموعة مختارة من املستخدمني، 
قبل أن تتيحها لجميع املستخدمني عىل مستوى العالم مؤخراً.تهدف خاصية 
أية  أو «آن مينشنينج» إىل جعل املستخدم قادراً عىل مغادرة  «غري مذكور» 
محادثة كان طرفاً فيها، لكنه فقد اهتمامه بها أو لم يعد راغباً يف استمرار 
إليه بشأن تطورات هذه  التنبيهات  مشاركته فيها، وبالتايل يتوقف إرسال 
من  الجديدة  الخاصية  إضافة  قبل  يعانون  تويرت  مستخدمو  املحادثة.كان 
قيام  بمجرد  محادثة  أية  من  والرسائل  التنبيهات  من  لطوفان  التعرض 
شخص ما بربط حساب هذا املستخدم باملحادثة عرب إحدى الرسائل، وهو 
أمر مزعج للعديد من املستخدمني خاصة إذا كان قد تم ضم هذا املستخدم 
إن  تويرت  منصة  البداية.وتقول  من  فيها  راغباً  يكون  أن  دون  املحادثة  إىل 

عىل  املستخدم  ينقر  حيث  للغاية،  سهل  الجديدة  الخاصية  استخدام 
الزر ذي الثالث نقاط املوجود يف نافذة أية محادثة، ثم يختار «مغادرة 
املحادثة»، ليتوقف إرسال التنبيهات الخاصة بهذه املحادثة إليه، كما 
أية رسالة.يف  املحادثة عرب  إىل  آخر إضافته  أي مستخدم  لن يستطيع 
الوقت نفسه فإن باقي املستخدمني لن يعرفوا أمر مغادرة املستخدم 
للمحادثة، وبالتايل لن يشعر بالحرج وال بالقلق من قراره الخروج 

منها بالنسبة ألصدقائه أو أطراف املحادثة اآلخرين.
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منذ اطاللته األوىل عىل الشاشة، ودخوله بيوت الناس قبل عرص انتشار الفضائيات، 
متوجساً،  قلقاً  السامرائي  مجيد  كان  واحدة،  والشاشة  واحداً  التلفزيون  كان  يوم 
وجهه  فتقاسيم  حساب،  ألف  له  ويحسب  الضيف،  يهاب  مما  أكثر  املشاهد  يهاب 
البارزة ليست من الصنف الذي يهضمه املتلقي بيرس وسهولة : كث الحاجبني، عريض 
املنكبني « زي السيد إشطة ضخم الجثة عريض املنكعني مفتوح الفاتحات شنكول 
مرسحية  يف  امام  عادل  بلغة   .. شلولخ  األبعاع،  مشلهم  الفلكات  مرشئب  الحرقات 
شاهد ما شفش حاجة « غري أن ذلك لم يمنعه عن اإلطاللة األهم يف برنامجه الشهري « 
أطراف الحديث» ولم تفتُّ يف عضده غربة طويلة عن بغداد زادت عن ١٦ عاماً اقتضتها 
ظروف عمل الربنامج كانت حصيلتها جماهريية واسعة عىل مقياس الشهرة يف شارع 
بشهادة  املوالت  يف  واملعجبات  املعجبني  مع  السيلفي  وملك  التفتيش،  ونقاط  املتنبي 
حسن عبد الحميد، ويف املطارات وجه معروف يعفيه من نزع الحزام حتى ال ينصل 
البنطلون، ولم يعد يحسب للجمهور خشية، ألنه يعتقد ان التيار الكهربائي مقطوع 
الصحافة  قطار  من  القافز  السامرائي  ان  املرجح  من   .  ! األبراج  قصف  بعد  دوماً 
إىل   » الشاشة  أمام  املبدع حيدر األنصاري، ومن « َمقعد  الورقية إىل ستوديو املخرج 
َمقعد عىل الشاشة، كان يفضل لو بقي يف جنة جريدة الجمهورية التي يطل منها عىل 
القراء مرة يف االسبوع بقلمه الرشيق، كما يشتهي وعىل راحته، من دون ترتيب وال 
اناقة، وال بدلة زرقاء واربطة عنق ملونة، ومشط لتصفيف الَشعر املجعد، وابتسامة 
يرسمها عنوة عىل وجه متجهم ليطمنئ الضيف ويريح املشاهد ويكسب رضاه ولو 
فُن عىل رأي املتنبي، وكان  عىل مضض، غري أن الرياح تجري عادة بما ال تشتهي السَّ
فان مجيد السامرائي أن يرسو يف ميناء اضطراري، لكن من دون أن ينىس  السَّ عىل 
عشقه األول : الكتابة الصحفية .يف كتابه الذي صدر هذه األيام يف ميونخ والقاهرة 
موضوعات  بني  السامرائي  يتنقل   » ساخرة  مقاالت   .. والبيت  للطائرة  إنرتبيت   »
الذكريات وآخر إىل حكايات غربته وأصدقائه والناس  متنوعة، ينتمي قسم منها إىل 
البسطاء الذين يالقيهم يومياً يف محل سكنه وعمله أو يف األسواق والشوارع واملطاعم 
واملقاهي، وعن فزع جائحة كورونا، وعن أيام رمضان الخامس عرش بني رمضانات 
امضاها يف َعمان، وفيها أيضاً أشياء وأشياء من أسلوب واهتمامات زاويته الصحفية 
القديمة «َمقعد أمام الشاشة» - وكنُت اغيظه فأبدل فتحة امليم إىل ضمة -! ويحاول 
يف مقاالته التي تعدت الثمانني مقاالً السري وفق أسلوبه الذي عرف به، أسلوب التنقل 
اللغوية، والتالعب باأللفاظ، والتقاط  الفذلكة  الفجائي من فكرة إىل فكرة، واعتماد 
السخرية يف املواقف، ومزج الشخيص بالعام، وبالتايل االستحواذ عىل اهتمام القاريء 
الذي يجد نفسه وهو يتنقل من مقال إىل آخر حتى ينتهي من قراءة الكتاب، إن كان 
جالساً بمقعده يف الطائرة، أو متمدداً عىل كنبة يف البيت، فهو من نوع كتب الجيب، 
التي ُتقرأ يف كل مكان، ويمكن حملها إىل أي مكان، وخواطرها أو مقاالتها خفيفة 
ترهات،  خزعبالت،  هرطقات،  ثرثرات،   » من:  أكثر  ليست  فهي  واملعدة،  الوزن  عىل 
هيهات ،آهات، وال ندم عىل فات» كما يقول عنها كاتبها، أو هي كما قال يل يف رسالة 
شخصية « مزيج كوالج من عدة فنون من السيناريو إىل االرتجال والعفوية والخربة 
الكاريكاتري  رسام  الحمريي  خضري  .كان  الهواء»  عىل  التقديم  يف  واالرتجال  اللغوية 
الخطري، قد تنبأ ذات يوم من العام ١٩٨٩ بقفزة مجيد السامرائي من الصحافة إىل 
التلفزيون، وكانا يعمالن وقتها معاً يف مجلة « ألف باء» فرسم الحمريي رسمة ظهر 
فيها السامرائي وهو يمأل شاشة التلفزيون، وكتب فوقها : نضيع مجيد السامرائي 
ونّضيعه  التلفزيون  يشاهد  فنجده  ثانية  مرًة  ونضّيعه  التلفزيون،  دائرة  يف  فنجده 
ثالثًة فنجده يكتب عن التلفزيون.. أخىش ان نّضيعه يف املرة الرابعة فنجده « طالع 

« بالتلفزيون!! .
.. والخشية كل الخشية من الطلعة الخامسة ملجيد  وقد تحقق ما تنبأ به الحمريي 

السامرائي! .
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أكد امللحن أحمد زعيم أنه يتعاون 
تحمل  جديدة  أغنية  ىف 

يحبك»  «مني  اسم 
محمد  كلمات  من 

وتوزيع  رفاعي 
قاسم،  رشيف 
من  عددا  وتحمل 
ومن  املفاجآت، 

املقرر طرحها خالل 
الفرتة املقبلة.

امللحن  مؤخرًا  وتعاون 
من  عدد  مع  زعيم  أحمد 

عمرو  منهم  أغانيهم  يف  املطربني 
وراغب  الزغبي  ونوال  حسني  وتامر  دياب 

عالمة وغريهم.
وأكدت مؤخرًا النجمة جنات أنها تتعاون مع النجم السعودي طالل 
سالمة يف أغنية خليجية تحمل اسم «يوم ميالدى» تنتمي إىل طبيعة 
األغاني الرومانسية، مشرية إىل أنها سعيدة بالعمل معه ألنه يتميز 
بصوت قوى، ولديه قاعدة جماهريية كبرية وتتمنى أن تنال األغنية 

إعجاب جمهورها أثناء طرحها.
أغاٍن خليجية خالل  لعدة  إنها تحرض  النجمة جنات  وقالت مؤخرًا 
الفرتة املقبلة تتمنى أن تخرج إىل النور وتساعدها الظروف لتقديمها 

خاصة أنها من محبي األغاني الخليجية.
أغنية  من  أكثر  تختار  الحالية  الفرتة  خالل  أنها  إىل  جنات  وأشارت 
الجديد  ألبومها  لتحضريات  وموزعني  وملحنني  شعراء  من  وتسمع 
الذى يشمل عدد من األغانى املتنوعة، بعد غيابها أكثر من عام بعد 
كبري  فعل  صدى  القى  الذى  انتظارك»  يف  «أنا  األخري  ألبومها  نجاح 
للجمهور.من ناحية أخرى، كان آخر البوم لجنات «أنا يف انتظارك» 
من  عدد  مع  وتعاونت   ، املرصية  باللهجة  أغنية   ١١ عىل  يحتوى 

امللحنني والشعراء واملوزعني الكبار بجانب الشباب.
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رفض قاٍض يف لوس أنجلوس طلب 
فريق املمثل العاملي براد بيت برفض 
التجارية  املستندات  مشاركة 
املمثلة  محامي  مع  واملراسالت 

العاملية وطليقته أنجلينا جويل.
عىل  نرش  الذي  للتقرير  ووفًقا 
هذه  تعد   ،«vanityfair» موقع 
جولة جديدة يف معركة طويلة األمد 
السابقني،  للزوجني  الطالق  من 
شاتو  مصنع  ملكية  بخصوص 

مريافال للنبيذ.
وسيطر الزوجان عىل الرشكة، التي 
إىل  انتقال  بزهورها عندما  اشتهرت 
الفيال الرئيسية يف عام ٢٠٠٨، والتي 
بعد  عىل  فرنسا،  كورينس،  يف  تقع 
إيكس  رشق  واحدة  ساعة  حوايل 
أون بروفانس، وتزوجا هناك يف عام 

.٢٠١٤
بعد االنفصال، دخلت جويل يف اتفاق 
تسمى  مجموعة  إىل  حصتها  لبيع 
حاول  والتي   ،Tenute del Mondo
بيت إيقافها، وادعى أن عملية البيع 
تم انتهاكها 

بيعها  طرف  ألي  يجوز  ال  التفاقية 
دون موافقة الطرف اآلخر.

مملوكة   Tenute del Mondo  
تقنًيا  ومقرها   ،Stoli األم  للرشكة 
يف لوكسمبورج، ولكن وفًقا للوثائق 
بيت،  عن  الصادرة  القانونية 
«يسيطر عليها األوليجارش الرويس 
بيت  دعوى  وتؤكد  شيفل»،  يوري 

إنه كان مديًنا بحق الرفض األول.
رد،  لجويل  القانوني  الفريق  لكن 
يوم   PageSix أوردته  ملا  ووفًقا 
السبت، فقد فاز يف الجولة األخرية، 
حيث تقدمت بـ مستندات الرشاكة 
يف  مرتددة  رشكته  كانت  التي 

مشاركتها.
املطلعني  بعض   PageSix يقتبس 
عىل كال الجانبني، حيث أشار أحدهم 
إىل أن غضب بيت يف جويل يعيقه عن 
يقول  بينما  قوية،  تجارية  صفقة 
هو  بيت  يريده  ما  كل  إن  اآلخر 
مرشوع  يف  يعتقده  بما  االحتفاظ 

تجاري ذكي ألطفالهما الستة.
 Château اشرتى بيت وجويل رسمًيا
 ٦٠ مقابل   ٢٠١٢ عام  يف   Miraval
مليون دوالر، وكان من بني الجريان 
وفيكتوريا  ديفيد  الوقت  ذلك  يف 

بيكهام وجوني ديب.
مساحته  تبلغ  الذي  العقار  يقع   
طريق  طول  عىل  فدان   ١٢٠٠
بعض  وتعود  قديم،  روماني 
السابع عرش،  القرن  إىل  الهياكل 
العنب،  كروم  إىل  باإلضافة 
واحتوى عىل بساتني الزيتون 
وبحرية  الصنوبر  وغابات 
وبعض  خاصة 
وخندق  النوافري 
وقام  مائي، 
الزوجان ببعض 
 ، ت يثا لتحد ا
إضافة  مثل 
مهبط طائرات 

الهليكوبرت.
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