
بغداد/ الزوراء:
إيمانويـل  الفرنـيس،  الرئيـس  أصـدر 
ماكرون، مرسـوماً لتقليـد رئيس جهاز 
مكافحة اإلرهاب، الفريق األول الركن عبد 
الوهاب السـاعدي، وسام الرشف العايل.
وذكـر املكتب اإلعالمـي لجهاز مكافحة 
اإلرهـاب يف بيـان تلقته ” الـزوراء“: أن 
”الرئيـس الفرنـيس، إيمانويل ماكرون، 
اصـدر مرسـوماً جمهوريـاً ينـص عىل 
تقليـد الفريق األول الركـن عبد الوهاب 
الساعدي رئيس جهاز ُمكافحة اإلرهاب 
وسـام الرشف العايل“.واضاف البيان أن 
”التقليـد جاء تثميناً للـدور الكبري الذي 
لعبـه رئيس الجهـاز يف دحـر املجاميع 

اإلرهابيــة وهزيمة عصابـات داعـش 
ومالحقة فلوله اإلجرامية، وللدور املميز 
الذي قام بـه بتطوير الجهود والعالقات 

العسكرية بني البلدين“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النفط، امس االثنني، اإلحصائية 
النهائية للصادرات النفطية لشهر حزيران 
املـايض، فيما أشـارت إىل بلوغهـا أكثر من 
11 مليـار دوالر.وذكر بيان للـوزارة تلقته 
”الزوراء“: أنه ”بحسب اإلحصائية النهائية 
الصادرة من رشكة تسويق النفط العراقية 
(سومـو) بلغت كمية الصادرات من النفط 
الخام (101) مليون و(191) ألفاً و(236) 
برميالً، بإيرادات بلغت (11) ملياراً و(354 
) مليونـاً و (544) الـف دوالر“.واشـار إىل 
أن ”مجمـوع الكميات املصـدرة من النفط 
الخام لشـهر حزيران املايض مـن الحقول 
النفطية يف وسط وجنوب العراق بلغت (97) 

مليونـاً و(980) الفاً و (589) برميالً، فيما 
كانت الكميـات املصدرة مـن نفط كركوك 
عرب مينـاء جيهان مليونـني و(910) آالف 
و(887) برميـًال“، مبينـاً أن ”معدل سـعر 
الربميـل الواحـد بلـغ (112.209) دوالراً“.

ونـوه ”بتحقيق ايـرادات اضافيـة عن بيع 
كميات من الشـحنات للنفط الخام املصدر 
بعالوة سـعرية، حيث بلغ اإليـراد الكيل لها 
(108,822,255.03) دوالرا“، الفتـا اىل ان 
”الكميـات املصدرة تـم تحميلهـا من قبل 
(36) رشكـة عامليـة مختلفة الجنسـيات، 
من موانئ البرصة وخور العمية والعوامات 
جيهـان  ومينـاء  الخليـج  عـىل  االحاديـة 

الرتكي“.

باريس/ متابعة الزوراء:
وّجه نشـطاء فرنسيون انتقادات لرئيسة 
الوزراء، إليزابيث بورن، لتدخينها سيجارة 
إلكرتونيـة خالل اجتماع عـام يف الربملان، 
ودعوا السلطات إىل اتخاذ إجراءات عاجلة 
ملعاقبتها.وتداول النشـطاء مقطع فيديو 
عرب وسـائل التواصـل االجتماعي، يظهر 
بورن وهي تدخن تحت القناع يف الجمعية 
الوطنية، وسط القاعة، أثناء استجوابات 
الحكومة.كما كشـف الفيديو أن رئيسـة 
الـوزراء الفرنسـية تدخـن، بينما يتحدث 
حافظ األختام، إريك دوبوند موريتي، أمام 
امليكروفون.وقـد سـجل النائب ماكسـيم 

مينوت، اسـتياءه من هذا الترصف السنة 
املاضية مـن خالل تغريدة عـىل ”تويرت“، 
قال فيهـا: ”إن وزيرة العمل تدخن بهدوء 
بينمـا أطـرح عليهـا سـؤاال يف الدراجـة 
العامة  الصحة  لقانـون  الهوائية“.ووفقا 
الفرنيس، ُيحظـر التدخني يف أماكن العمل 
املغلقة والعامة بما يف ذلك الربملان.وعليه، 
فإن رئيسة الوزراء الفرنسية التي انتهكت 
القوانـني، تخضـع لغرامة تصـل إىل 150 
يورو، باإلضافة إىل ذلك، يتعرض الشخص 
املسـؤول عن املبنـى لغرامة تصل إىل 450 
يورو إذا لـم يضع الالفتات املخططة التي 

تبني حظر التدخني اإللكرتوني.

الكويت/ الزوراء:
الجديـد،  الكويـت  وزراء  رئيـس  تعّهـد 
الشـيخ أحمد نـواف األحمـد الصباح، يف 
رسـالة وجهها ألمري البالد، الشيخ نواف 
األحمـد الجابـر الصبـاح، امـس االثنني، 
”بالحفاظ عىل الدسـتور والديمقراطية“ 
و“باملحافظـة عـىل املكاسـب الوطنيـة 
ودولة املؤسسـات“.وأكد رئيـس الوزراء 

الكويتي الجديد سـعيه ”لبذل كل الجهود 
والتنميـة  الشـاملة  النهضـة  لتحقيـق 
والبناء“.وأكد ”الوالء والوفاء واإلخالص يف 
خدمة الكويت وشعبها الكريم“، متعهداً 
الوطنيـة  مكاسـبنا  عـىل  ”باملحافظـة 
والدستور والديمقراطية ودولة املؤسسات 
التي ارتضاها أجدادنا وآباؤنا“.وشدد عىل 
سعيه ”تحقيق النهضة الشاملة والتنمية 

والبناء عـىل أرض الوطـن“، وتحقيق ما 
يتطلـع إليـه أبناؤه مـن رقـي ورخاء“.

وكانـت الكويت قد أعلنـت، األحد، تعيني 
الشـيخ أحمد نواف األحمـد الصباح نجل 
أمري البـالد رئيسـًا جديداً للـوزراء ليحل 
محـل رئيـس وزراء الحكومة املسـتقيلة 
الشيخ صباح الخالد الذي واجه سجاالت 
مـع الربملان أعاقت اإلصـالح املايل.وصدر 

القـرار يف مرسـوم أمريي عـن ويل العهد 
الشـيخ مشعل األحمد الصباح، وقد طلب 
من الشيخ أحمد تشكيل حكومة جديدة.

وكان الشـيخ أحمد نائبـا لرئيس الوزراء 
ووزيراً للداخليـة يف الحكومة التي قدمت 
اسـتقالتها يف أبريل.وولد رئيـس الوزراء 
الجديـد يف الكويـت عـام 1956، وتلقـى 
تعليمه يف املـدارس الكويتية وحصل عىل 

بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت، 
يف  تعيينـه  تـم  عسـكرية  دورات  وبعـد 
وزارة الدفاع عـام 1985، ثم التحق بقوة 
الرشطة يف 1986 برتبـة نقيب، وقد ُعني 
الحقاً نائباً لرئيس الحرس الوطني، وُعني 
وزيـراً للداخلية ونائباً لرئيـس الوزراء يف 
مارس بعد اسـتقالة سـلفه، ومعه وزير 

الدفاع آنذاك.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفت وزارة الهجرة عن آخـر احصائية مللف 
النـزوح بالعراق واهم التحديـات التي تواجهها 
إلنهائـه، ويف حني اكـدت قطعها شـوطا كبريا 
يف حسـم هذا امللف، اشـارت اىل ان الدعم الدويل 
للعراق حاليا تشـاوري بسـبب حرب اوكرانيا.  

وقال املتحدث باسـم وزارة الهجرة واملهجرين، 
عيل عبـاس جيهانكري، يف حديـث لـ»الزوراء»: 
ان «متابعـة امـور النازحـني وعودتهم هو من 
اولويـات الـوزارة وحتـى مـع الـرشكاء نحن 
نتحـدث اآلن إليجاد حلول للتحديات التي حالت 
دون عـودة هـذه العوائل»، مضيفـا «إذا كانت 

امنيـة فبالتأكيـد يجـب ان ننسـق جهدنـا مع 
الجهـات األمنيـة، واذا كانت اجتماعية ننسـق 
مـع العشـرية او املنطقة الن لهـم دورا كبريا يف 
اعادة هؤالء، نحن نعمل وتبقى النتائج مرهونة 
باتفاق االطراف «.واشار اىل ان «اغلب النازحني 
يف اقليم كردستان كما ان هناك نزوحا داخليا يف 

دياىل من املناطـق والقرى اىل مركز بعقوبة واىل 
خانقـني وقسـما يف كالر وجلوالء والسـعدية».  
وكشـف «لدينا يف عموم املخيمـات بالعراق ٣٧ 
الـف عائلة وتصل مع خارج املخيمات من ٢٠٠ 

اىل ٢٥٠ الف عائلة «.

تونس/ متابعة الزوراء:
أكـد رئيـس الهيئـة العليـا املسـتقلة 
لالنتخابات يف تونس، فاروق بو عسكر، 
تسـجيل نسـب «جيـدة» مـن اإلقبال 
عىل االسـتفتاء عىل الدسـتور الجديد.

وفتحـت صباح امـس االثنني صناديق 
االقـرتاع أبوابهـا أمـام نحـو ٩ ماليني 

تونيس، للتصويت عىل مرشوع دستور 
جديد اقرتحـه التونيس، قيس سـعيد.

ويجـرى االقـرتاع يف ظل انقسـام حاد 
بني مؤيدي املسـار الجديد ومعارضيه.

وأضـاف بو عسـكر أن «هذه النسـب 
الجيـدة تركـزت يف صفـوف املسـنني 
نسـبة  إن  املسـؤول  والكهول».وقـال 

التصويت عىل االسـتفتاء عىل الدستور  
التونـيس بلغت حتى السـاعة الواحدة 
ظهـرا بالتوقيـت املحـيل ١٢ باملئة، إذ 
تجاوز عـدد املقرتعـني مليونا ونصف 
املليـون تونيس.وأضـاف بـو عسـكر: 
«نعلم جميعا أن هذه النسـبة سـوف 
ترتفع بشـكل ملحوظ يف مسـاء اليوم 

(اإلثنـني)، ألن هنـاك فئـات كثرية بني 
التونسـيني تفضل الذهاب إىل صناديق 
االقـرتاع يف الفـرتة املسـائية، وخاصة 
من الشـباب».وأكد رئيس الهيئة العليا 
املستقلة لالنتخابات أن مراكز االقرتاع 
يف تونس لم تشـهد أي اضطراب يعكر 
عمليـة االقرتاع، مشـريا إىل أن «جميع 

السـتقبال  أبوابهـا  فتحـت  املراكـز 
التونسـيني يف األوقات املحددة».وأشار 
بـو عسـكر إىل أن «املراقبـني املحليني 
والدوليـة لالنتخابـات لـم يلحظوا أي 
إخـالالت أو تجـاوزات ذات أهميـة يف 

عملية االستفتاء».
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طهران/ متابعة الزوراء:
أكد رئيس منظمة الطاقـة الذرية اإليرانية، محمد 
إسـالمي، إن طهران لن تشـغل كامـريات الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية التي أزالتها يف يونيو املايض 
حتى يتم إحياء االتفاق النـووي املربم عام 2015.
وأبلغت إيـران الوكالة الدولية للطاقـة الذرية أنها 
أزالـت معدات تابعـة لها، بما شـمل 27 كامريا تم 
تركيبهـا بموجب االتفـاق، بعد أن مـررت الوكالة 
قراراً ينتقد طهران يف يونيو املايض.وقال إسـالمي: 
”لن نشغل كامريات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لحني عودة الجانب اآلخر لالتفاق النووي“. وتابع: 
”إذا عـاد الغربيـون إىل االتفـاق وتأكدنـا أنهـم لن 
يقومـوا بعمل مـرض، فسـوف نتخذ قراراً بشـأن 

الكامريات“.ويفـرض االتفـاق النـووي املوقـع يف 
2015 قيـوداً عىل أنشـطة إيـران النوويـة مقابل 
رفع عقوبـات دولية كانت مفروضـة عليها، لكن 
الرئيـس األمريكـي السـابق دونالد ترمب سـحب 
الواليات املتحـدة من االتفاق يف 2018 وأعاد فرض 
عقوبات قاسية عىل إيران. يف املقابل قامت طهران 
بمخالفـة بنـود االتفـاق فيما يتعلـق بالقيود عىل 
أنشـطتها النووية.يف السياق نفسه، اتهم املتحدث 
باسـم وزارة الخارجيـة اإليرانيـة نـارص كنعاني، 
مديـر الوكالة رافائيل غرويس بـأن لديه ”آراء غري 
احرتافية وظاملة وغري بناءة“ بشـأن برنامج إيران 

النووي.

بغداد/ الزوراء:
النفـط، امـس االثنـني، يف  ارتفعـت أسـعار 
تعامالت شهدت تقلًبا يف األداء ما بني املخاوف 
من نقـص اإلمـدادات، مقابـل توقعـات بأن 
ُيضعف رفع أسـعار الفائـدة األمريكية الطلب 
عـىل الوقود.وصعدت أسـعار العقـود اآلجلة 
لخام برنت تسـليم شـهر سـبتمرب بنحو 79 
 103.99 إىل  لتصـل  املئـة،  يف   0.77 أو  سـنتا 
دوالًرا للربميل يف تمام الساعة 10:50 بتوقيت 
غرينتش.وزادت أسـعار العقـود اآلجلة لخام 
غرب تكسـاس األمريكي تسليم شهر سبتمرب 
بنحو 82 سـنتا أو بنسـبة 0.87 يف املئة لتصل 
إىل 95.52 دوالًرا للربميل.وتذبذبـت تحـركات 

أسـعار عقـود النفط اآلجلة صعـوًدا وهبوًطا 
يف األسـابيع املاضية، مع محاولـة املتعاملني 
للموازنـة بني احتماالت رفع ألسـعار الفائدة، 
وهو ما قد يحد من النشـاط االقتصادي، مما 
يقلل بدوره الطلب عىل الوقود من جهة، وبني 
نقـص اإلمـدادات مـن النفط الـرويس نتيجة 
للعقوبـات الغربيـة مـن جهـة أخرى.وقالت 
املؤسسـة الوطنية للنفط يف ليبيـا إنها تهدف 
إىل إعادة اإلنتاج ملسـتويات 1.2 مليون برميل 
يومًيا يف غضون أسـبوعني، من نحو 860 ألف 
برميل يومًيا حالًيا، إال أن محللني توقعوا عدم 
اسـتقرار عمليات إنتاج النفط يف البالد بسبب 

استمرار التوترات.
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الزوراء/ حسني فالح:
أكدت األمانة العامـة ملجلس الوزراء 
ُميض الحكومة يف تعديل سلم رواتب 
املوظفني، وفيما اعلنت تشكيل فريق 
عمـل لتنفيـذ مـرشوع قطـار بغداد 
املعلق، اشـارت اللجنة املالية النيابية 
اىل انها تنتظر ارسـال سـلم الرواتب 
الجديد من الحكومة لغرض دراسته، 
مؤكدة ان السلم سيساوي بني رواتب 

موظفي الوزارات.
وقـال املتحدث باسـم االمانة العامة 
الـوزراء، حيـدر مجيـد، يف  ملجلـس 
األمـني  ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث 
العـام ملجلس الـوزراء حميـد الغزي 
أوضـح خالل افتتـاح معهد املدققني 
الربنامـج  أن  املعتمـد  الداخليـني 
الحكومي تضمن خطة لتعديل سـلم 
رواتـب املوظفـني لضمـان العدالـة 
االجتماعية لجميع املوظفني، بسبب 
التبايـن يف املخصصات بني الوزارات. 
الفتا اىل: ان الحكومة ماضية بتعديل 
سـلم الرواتب.وفيما يخص مرشوع 
القطـار املعلـق، قـال مجيـد: انه تم 
تشـكيل فريق عمل بـني وزارة النقل 
وأمانة بغداد لغرض دراسة العوارض 
ضمـن خـط سـري القطـار وتقديم 
أخـذ  لغـرض  واملقرتحـات  الحلـول 
اإلجراءات القانونية وإدراج املرشوع 

املبـارشة. لغـرض  املوازنـة  ضمـن 
من جانبه، قال عضـو اللجنة املالية 
النيابيـة النائـب، جمـال كوجـر، يف 
حديث لـ“الزوراء“: ان اللجنة املالية 
تنتظر مـن الحكومة ارسـال قانون 

تعديل سـلم رواتب املوظفني لغرض 
مناقشـته ودراسـته داخـل اللجنـة 
قبـل ان ترفعـه اىل رئاسـة الربملـان 
لغـرض التصويت. مبينا: ان السـلم 
الجديد للرواتب سيساوي بني رواتب 

موظفـي الـوزارات ولـه جملـة من 
املنافع منها تحقيـق العدالة وعملية 
التنقل بني الوزارات سـتكون أسهل، 
ويكون له جدوى اقتصادية.واضاف: 
ان مـن ضمـن منافع السـلم الجديد 

الخدمة  للرواتـب سـيمكن مجلـس 
الفضائيـني  كشـف  مـن  االتحـادي 
ومزدوجـي ومتعـددي الرواتب.ودعا 
عضو اللجنة املالية النيابية الحكومة 
سـلم  تعديـل  بإرسـال  االرساع  اىل 
الرواتـب اىل مجلـس النـواب لغرض 
ان تأخـذ اللجنة دورها يف مناقشـته 
ودراسـته.ويف وقت سابق، أكد األمني 
العام ملجلس الـوزراء، حميد الغزي، 
أن الحكومـة تعمل عىل تعديل سـلم 
رواتـب موظفـي الدولة، فيما أشـاد 
الداخليني. املدققـني  بافتتاح معهـد 
وقال الغزي، يف كلمة له خالل افتتاح 
معهـد املدققـني الداخليـني املعتمـد 
واملؤسـس بموجـب القانون رقم 10 
لسـنة 2021 : ان ”الحكومـة تعمـل 
عىل تعديل سلم الرواتب، وهذا ضمن 
الربنامـج الحكومـي لتعديـل سـلم 
الرواتـب، وهو مطلـب الجميع وكل 
االختصاصات تعاني، وهذه من ضمن 
إىل  املوروثة“.وأشار  االدارية  املشاكل 
أن ”هنـاك وزارات لديها تخصيصات 
مالية رفعت رواتـب موظفيها بينما 
نفس االختصاص والشهادة والدرجة 
رواتـب  يتسـلمون  اخـرى  وزارة  يف 
أقـل، ما يحدث تفاوتـا مجتمعيا بني 
موظفـي الدولـة، لذلـك نعمـل عىل 

تعديل سلم الرواتب“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
وقع العراق والسعودية، امس االثنني، عىل مذكرة 
من  الخطيب  ابن  مستشفى  إعمار  إلعادة  تفاهم 
وكالة  للتنمية.وذكرت  السعودي  الصندوق  قبل 
االنباء الرسمية إن «مذكرة تفاهم وقعت بني وزارة 
املالية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مرشوع 
ترميم األجنحة املترضرة من حريق مستشفى ابن 
الخطيب يف بغداد».وأضافت أن «املنحة مقدمة من 
أن  اىل  الفتة  السعودية»،  العربية  اململكة  حكومة 
هادي  الستار  عبد  السعودية  يف  العراقي  «السفري 

الجنابي وقع عن الجانب العراقي».

@Òã◊âfl@Û‹«@Êb»”ÏÌ@ÚÌÜÏ»è€aÎ@÷aã»€a
kÓ�©a@Âia@Û–ìnèfl@äb‡«�@·Áb–m

@lbÁä�a@Úzœbÿfl@åbËu@êÓˆä@á‹‘m@bè„ãœ
\Ô€b»€a@“ãì€a@‚béÎ^@Ô”aã»€a

@‚b©a@¡–‰€a@Âfl@b‰maÜaãÌg@Z÷aã»€a
@ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@11@Âfl@ãr◊c@oÃ‹i@ÊaãÌç®

@ıaäåÎ@ÚèÓˆä@fiÏ�m@paÜb‘n„a@ÚuÏfl
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت أمانـة اإلطـار التنسـيقي، امس 
االثنني، ترشـيح محمد شـياع السوداني 
لرئاسـة الوزراء.وقالـت األمانـة يف بيان 
تلقته «الـزوراء»: إن «اإلطار التنسـيقي 
عقـد امـس االثنـني، اجتماعـاً الختيـار 
الوزراء».وأضافـت  لرئاسـة  مرشـحه 
انه «بأجـواء إيجابية اتفق قـادة اإلطار 
ترشـيح  عـىل  وباإلجمـاع،  التنسـيقي، 
محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء».

والسـوداني هو سيايس عراقي بارز، فاز 
بعضويـة مجلـس النواب لثـالث دورات 
عـن   ٢٠٢٢  ،٢٠١٨  ،  ٢٠١٤ متتاليـة  
محافظة بغداد.رشح عىل انتخابات عام 
٢٠٢١ ببغداد الدائرة السابعة التي تشمل 
احيـاء (الشـعب، وحـي اور، والبنـوك، 
والرتبيـة، والطالبية، وسـبع قصور، وام 
الكـرب والغزالن).عضـو اللجنـة النيابية 
املرشفـة عـىل متابعـة تنفيـذ برنامـج 
االسـرتاتيجي..  والتخطيـط  الحكومـة 
العمـل  وزيـر  منصـب  سـابًقا  شـغل 
والشـؤون االجتماعيـة لألعـوام ٢٠١٤- 
٢٠١٨ وقبلها كان وزيرا لحقوق االنسان 
منذ العـام ٢٠١٠ ولغاية ٢٠١٤.وهو من 
مواليـد محافظة ميسـان ١٩٧٠ حاصل 
عىل شـهادة بكالوريوس علـوم زراعية، 

وأمني عام تيار الفراتني.

وتوىل املناصب التالية:
- قائمقمام مدينة العمارة ٢٠٠٤.

- محافظ ميسان ٢٠٠٥.
- وزير حقوق االنسان ٢٠١٠.

- رئيس الهيئة العليا للمسـائلة والعدالة 
وكالة ٢٠١١.

- وزير الزراعة وكالة ٢٠١٣.
- رئيس مؤسسـة السـجناء السياسيني 

وكالة ٢٠١٤.
- وزير الهجرة واملهجرين وكالة ٢٠١٤.

- وزير املالية وكالة ٢٠١٤.
- وزيـر العمـل والشـؤون االجتماعيـة 

.٢٠١٤
- وزير التجارة وكالة ٢٠١٥.

- وزير الصناعة وكالة ٢٠١٦.

@ÚÓ‰†Ï€a@kébÿæa@Û‹«@Úƒœb0aÎ@\ÚÓ†aã‘∫á€aÎ@äÏnéá€a@Û‹«@√b–®bi^@áË»nÌ@>ÌÏÿ€a@ıaäåÏ€a@êÓˆä
áº˛a@“aÏ„@ÑÓì€a@Ü˝j€a@7fl˛@Ú€béä@È�uÎ

بغداد/ الزوراء:
رئاسة  مقر  يف  القانونية  اليمني  االثنني،  امس  الداخلية،  وزارة  من  ضابطاً   ٢٧ أدَّى 
محكمة استئناف بغداد الرصافة ملنحهم سلطة محقق قضائي.وقال رئيس االستئناف 
القايض عماد جابر الجابري خالل مراسم أداء اليمني، تابعته «الزوراء»: إن «عملكم 
يمثل األساس يف الدعاوى الجزائية، داعياً إىل» توخي الدقة، كون حقوق الناس أمانة 
عىل  والعمل  والنزاهة  األمانة  عىل  مبنياً  يكون  ان  يجب  «العمل  أن  لديكم».وأضاف 
امللقاة  املسؤولية  قدر  عىل  العمل  يكون  «أن  أمله  عن  الجابري  الحق».وأعرب  احقاق 
عىل عاتقكم يف املرحلة املقبلة، السيما إن الكثري من القضاة باتوا يعتمدون عىل ضباط 

التحقيق االكفاء بفضل املهنية والنزاهة التي يتمتعون بها».

@·Ëz‰æ@ÚÓ„Ï„b‘€a@µ‡Ó€a@ÊÎÜ˚Ì@�b�ibö@27
Ôˆbõ”@’‘´@Ú�‹é
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الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفت وزارة الهجرة عن آخـر احصائية مللف 
النزوح بالعراق واهـم التحديات التي تواجهها 
إلنهائـه، ويف حـني اكدت قطعها شـوطا كبريا 
يف حسـم هذا امللف، اشـارت اىل ان الدعم الدويل 

للعراق حاليا تشاوري بسبب حرب اوكرانيا. 
 وقال املتحدث باسم وزارة الهجرة واملهجرين، 
عيل عبـاس جيهانكري، يف حديـث لـ»الزوراء»: 
ان «متابعـة امور النازحـني وعودتهم هو من 
اولويـات الـوزارة وحتـى مـع الـرشكاء نحن 
نتحدث اآلن إليجاد حلول للتحديات التي حالت 
دون عودة هـذه العوائل»، مضيفـا «إذا كانت 
امنيـة فبالتأكيـد يجـب ان ننسـق جهدنا مع 
الجهات األمنيـة، واذا كانت اجتماعية ننسـق 
مع العشـرية او املنطقة الن لهـم دورا كبريا يف 
اعادة هؤالء، نحن نعمل وتبقى النتائج مرهونة 

باتفاق االطراف «.
واشار اىل ان «اغلب النازحني يف اقليم كردستان 
كما ان هناك نزوحا داخليا يف دياىل من املناطق 
والقرى اىل مركز بعقوبة واىل خانقني وقسما يف 

كالر وجلوالء والسعدية». 
 وكشـف «لدينا يف عموم املخيمات بالعراق ٣٧ 
الف عائلة وتصل مع خارج املخيمات من ٢٠٠ 

اىل ٢٥٠ الف عائلة «.

 ولفت اىل ان «نازحي سـنجار يمثلون املعضلة 
الكبرية الن اغلـب النازحني الـ٣٧ ألفا، ٢٧ الف 
منه هم من سنجار»، مبينا ان «ابرز التحديات 
امـام رجوعهم هـي وضعهم االمنـي ودورهم 
املهدمـة واتفاق االقليم مع الحكومة االتحادية 
والتوقيتـات لتطبيـق بعـض بنـوده، ومنهـا 
تعيني مسـؤول الوحدة االدارية وكذلك تشكيل 
القـوة وهذه كلها اجـراءات لتطبيـع الوضع، 
ولكـن بصورة عامة حاليـا الوضع االمني جيد 
والقطعـات االتحاديـة انتـرشت بشـكل جيـد 

باملنطقة». 
 واضاف «الوضع متأزم مع قوات pkk  سـواء 
من االقليـم او من  الحكومة االتحادية،  والحل 
يمكن ان يكون سياسـيا او عسـكريا مع هذه 
املجموعـة، وبالتأكيـد هـذا يحتـاج اىل وقت». 
مشـريا اىل ان «وجود pkk يف املنطقة يعد خرقا 
ألنـه يتم اصطياد بعض االحيـان اهداف منهم 
بواسـطة طائرات مسـرية، وقد تحصل اخطاء 
النهـم مندمجـون مـع املجتمع، وهـذا يعطي 
رسـائل للقاطنـني باملخيمـات بـأن الوضع يف 

سنجار غري جيد للعودة». 
 ولفـت اىل ان «مـن يتحـدث عن سـقف زمني 
إلنهاء النزوح ليس لديه بعد سـيايس وال امني 
الن االمـر ليس لعبـة او مرشوعا وبـه اطراف 

وجهـات»، مشـريا اىل ان «الربنامـج الحكومي 
للسـيد الكاظمي إلنهـاء ملف النـزوح قطعنا 
به شـوطا كبريا فقد كان عدد العوائل النازحة 
٩٤ ألفـا، وهذا يعني اننا اعدنـا بحدود ٧٠ الف 
عائلـة، واغلقنـا ٥٠ مخيما، وتبقـى لدينا ٢٦ 

مخيما باإلقليم ومخيم واحد جنوب املوصل».
واضـاف «تقريبا حققنا ٨٠٪ من الربنامج عىل 
الرغـم من جائحة كورونا وعدم وجود موازنة، 
وهذا يشء جيد، واليـوم إذا تم تمويل موضوع 
العـودة واعطـاء منـح ماليـة وتأهـل الـدور 

وتعويض املترضرين فمن ال يعود». 
 وأكـد «اجتمعنـا مع صنـدوق اعـادة االعمار 
وصنـدوق التعويضـات واىل حـد اآلن ٧٪ مـن 
الذين عـادوا غري معوضني والجهـات التي لها 
دور تشكو كحال الوزارة من قضية التمويل». 
 وبنّي ان «الدعم الدويل للعراق تشـاوري والدول 
هـي تشـكو مـن التمويـل كاملنظمـات، وهي 
تعمـل يف مناطق العـودة لدعم االسـتقرار من 
خالل برامج ومشـاريع ولكن ليس بمسـتوى 
الطمـوح، وذكرنا ذلـك يف اجتماع مع سـفراء 
الـدول وكان حديثهم اننا مع االسـتقرار ودعم 
املناطـق وتأهيلهـا ضمن حـدود االمكانيات»، 
معلـال ذلـك بـأن «املانح اوربـي وأوروبـا اآلن 

مشغولة بقضية اوكرانيا وتداعياتها».

بغداد/ الزوراء:
ناقش وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، 
وسفرية الواليات املتحدة األمريكية 
لـدى العـراق آلينا رومانوسـكي، 
امس اإلثنني، التعاون العلمي بني 

جامعات البلدين.
وذكـرت وزارة التعليـم، يف بيـان 
تلقته «الزوراء»: أن «وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي، نبيل كاظم 
عبـد الصاحب، اسـتقبل سـفرية 
املتحـدة األمريكية لدى  الواليـات 
آلينا رومانوسـكي والوفد  العراق 

املرافق لها».
«الجانبـني  أن  البيـان  وأضـاف 
ناقشـا مجاالت التعـاون العلمي 
الجامعـات  بـني  واألكاديمـي 
والتبـادل  واألمريكيـة  العراقيـة 
الثقايف ضمن برامج فولربايت ملنح 
 Fulbright) املاجسـتري  زمـاالت 
 (Foreign Student Program
وبرنامج األستاذ الزائر ألكاديميي 
 Fulbright Visiting) الجامعـات

.«(Scholar Program
وأكد وزيـر التعليـم أن «مذكرات 
التفاهـم بني البلدين وفرت مناخا 

علميـا إيجابيـا لتطويـر الخربات 
والبحـوث  واملناهـج  واملهـارات 
التخصصية املشرتكة»، مشريا اىل 
أن «مئـات الطلبة العراقيني الذين 
يدرسـون يف الجامعات االمريكية 
والذيـن تخرجـوا منهـا توزعـوا 
بـني قنـوات االبتعـاث والزماالت 
والنفقـة  الدراسـية  واإلجـازات 

الخاصة».
وأوضـح أن «وزارة التعليـم العايل 
عـىل  تحـرص  العلمـي  والبحـث 
ومواكبـة  الدوليـة  الـرشاكات 
وتكييـف  العلميـة  املتغـريات 

التحديـات واإلفادة مـن التجارب 
العاملية املتقدمة».

بدورها، أعربت آلينا رومانوسكي 
عـن «شـكرها لحرص املؤسسـة 
األكاديميـة العراقية عـىل التبادل 
اإلمكانات  الثقايف وامليض بتطوير 
يف  التطـور  مـؤرشات  واقتبـاس 
والسـيما  العامليـة  الجامعـات 

األمريكية منها».
التنسـيق  «أهميـة  إىل  ولفتـت 
املشرتك يف ضوء االتفاق ومذكرات 
التفاهـم العلمـي واألكاديمي بني 

البلدين».

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس الـوزراء، مصطفـى 
الكاظمـي، امـس االثنـني، ُميض 
العـراق بمفاتحـة مجلـس األمن 
بشأن االعتداء الرتكي األخري، فيما 
اشـارت ممثلة األمني العام لألمم 
املتحدة، جينني بالسـخارت، انها 
سـتديل بإفادتها بجلسـة مجلس 

األمن بشأن االعتداء. 

وقـال املكتـب اإلعالمـي لرئيـس 
مجلـس الـوزراء يف بيـان تلقتـه 
«رئيـس مجلـس  ان  «الـزوراء»: 
الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء، 
اسـتقبل املمثلة الخاصـة لألمني 
العـام لألمـم املتحـدة يف العـراق 
ان  مبينـا  بالسـخارت»،  جينـني 
«اللقاء شهد بحث ملفات التعاون 
بني العـراق وبعثة األمـم املتحدة 

األخـرى،  املختلفـة  املجـاالت  يف 
والسـيما ما يتعلق بخطوات غلق 
ملـف النازحـني ودعـم املناطـق 

املحررة».
واكـد الكاظمـي «مـيض العـراق 
بمفاتحـة مجلـس األمـن الـدويل 
بشأن االعتداء الرتكي األخري الذي 
أدى إىل استشهاد عدد من املواطنني 
األبرياء يف محافظة دهوك»، داعيا 

«األمم املتحدة واملجتمع الدويل إىل 
االسـتماع لوجهة النظر العراقية 
بهـذا الخصـوص، بالنحـو الـذي 
يعزز سـيادة العـراق عىل أراضيه 

ويحمي مواطنيه».
فيما أشـارت بالسـخارت إىل أنها 
«سـتديل بإفـادة بهـذا الشـأن يف 
جلسـة ملجلس األمـن الدويل تقرر 

لهذا الشأن».
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١- يرس (الرشكة العامة لتصنيع الحبوب) ان تعلن (للمرة االوىل) عن مناقصة لـ( طبع عالمات 

االكياس الخاصة بتعبئة الطحني والنخالة).
٢- تتوفر لدى (الرشكة العامة لتصنيع الحبوب) التخصيصات املالية ضمن (املوازنة التشغيلية) 
وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ طبع عالمات االكياس الخاصة بتعبئة الطحني والنخالة ووفق 

الكلفة التخمينية املبينة بالجدول املرفق.
٣- بإمـكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق املناقصـة باللغة (العربية) بعد تقديم طلب 
تحريـري اىل الرشكـة العامة لتصنيع الحبوب /القسـم القانوني وبعد دفع قيمـة البيع للوثائق 
غري املسـرتدة البالغة ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار، بموجب صك مصدق من احد املصارف الحكومية 
بإمـكان مقدمـي العطـاء الراغبني يف الحصـول عىل املزيد مـن املعلومات عىل العنـوان املبني يف 

اعاله.
٤- تسلم العطاءات اىل العنوان اآلتي (الرشكة العامة لتصنيع الحبوب/مكتب املدير العام الكائن 
يف محافظة بغداد/ساحة عدن/ مدخل مدينة الحرية) يف املوعد املحدد (اقصـاه الساعة العارشة 
صباحـا  من يوم ٢٠٢٢/٨/٢٤ حسـب توقيت مدينة بغداد) وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة 
وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف ذات الوقت 

والتاريخ والعنوان.
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل:-

١- شـهادة تأسـيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل 
الرشكات.

٢- التأمينـات االوليـة تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلـغ (١٠٦٨٠٠٠) مليون وثمانية 
وسـتون الـف دينار الذي يمثل ٣٪ من الكلفة التخمينية من احـد املصارف املعتمدة ومحرر ألمر 

الرشكة من قبل املناقص حرصا او من يخوله قانونا. 
٣- كتاب عدم ممانعة من الدخول يف املناقصات من الهيئة العامة للرضائب لعام ٢٠٢٢ ومعنون 
اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب حرصا (عىل ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند 

احالة املناقصة بعهدته). 
٤- وصل رشاء رشوط املناقصة. 

٥- تقديم اعمال مماثلة.
٦- يف حالـة كون املستمسـكات املقدمة مصورة يجب ان تكون مختومـة طبق االصل من جهة 
االصدار. أما بخصوص املستمسـكات الثبوتية(البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية، شهادة 

الجنسية، بطاقة السكن وغريها) تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة .
٧- تقديم هوية غرفة تجارة املقاولني.

٨- تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية عند االحالة.
٩- يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفسـارات املشاركني يف هذه املناقصات يف الساعة 
العارشة صباحا حسب توقيت بغداد من يوم  ٢٠٢٢/٨/١٧ يف مقر الرشكة / القسم القانوني.  

املرفقات:جدول
أثري داود سلمان
املدير العام  ورئيس مجلس االدارة وكالة
http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com

يرس هيئة املدن الصناعية احدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن العراقية دعوة املطورين والرشكات العاملية والعربية والعراقية املتخصصة 
يف مجـال تطويـر املدن الصناعية لغرض انشـاء مدينة صناعية متخصصة بالصناعـات الدوائية والغذائية عىل القطعـة املرقمة واملدرجة 
تفاصيلهـا ادنـاه يف محافظة نينوى، علما بأن فرتة االعالن ( ٣٠ يوم ) من تاريخ نرشها يف الصحف الرسـمية , فعىل الرشكات واملطورين 

الراغبني باالستثمار ان يقدموا طلباتهم اىل هيأة املدن الصناعية الكائنة يف الباب الرشقي / شارع النظال / قرب ساحة الطريان  .

الرشوط :
١-   تقديم الطلبات بظروف مغلقة قبل نفاذ مدة االعالن 

٢-   تقديم الوثائق  ( شـهادة التأسـيس وهوية تصنيف املقاولني ) بالنسـبة للرشكات العراقية املتخصصة والبيانات املالية آلخر سـنتني 
ومصـادق عليهـا من مكتب محاسـب قانوني أو رشكة تدقيق دوليـة عىل ان تصدق كافة الوثائق بالنسـبة للرشكات االجنبية يف سـفارة 

جمهورية العراق يف بلد الرشكة 
٣-   تقديم خطة العمل والجداول الزمنية الخاصة بتطوير املدينة الصناعية 

٤-   تقديم الجدوى االقتصادية والفنية الخاصة باملرشوع 
٥-   تقديم كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للرضائب بالنسبة للرشكات العراقية 

٦-   تقديم الوثائق الثبوتية مصدقة اصوليا يف حال وجود تعاون مع رشكات عاملية متخصصة يف هذا املجال 
٧-   تقديم اعمال مماثلة مصادق عليها اصوليا 

٨-   ال يتم فتح العروض اال بعد ميض (٣٠) يوم من تاريخ نرش االعالن 
٩-    تقـدم هيئـة املدن الصناعية كافـة املعلومات الفنية والتفصيلية والتسـهيالت الالزمة والخاصة باألرض املـراد تطويرها كذلك تامني 

الزيارات امليدانية اىل موقعها يف محافظة نينوى
١٠-   تودع العروض يف صندوق العطاءات يف مقر هيئة املدن الصناعية يف بغداد ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسـمية يكون الغلق يف 

أول يوم يليه من ايام الدوام الرسمي ٠
١١-    يكون االعالن ساري املفعول اعتبار من تاريخ نرشه يف الصحف الرسمية .

١٢-   يتحمل من ترسوا عليه االحالة اجور النرش واالعالن
icc@industry.gov. ١٣-   لالجابة عىل االستفسـارات حول الفرصة االسـتثمارية , يرجى زيارة موقع الهيئة  االلكرتوني الربيد االلكرتوني

. iq
عـىل الراغبني يف االشـرتاك يف هذه الفرصة الحصول عىل نسـخة امللـف املعلن من مقر هيئة املدن الصناعية الكائـن يف مقر وزارة الصناعة 
واملعادن / بغداد / الباب الرشقي – شارع النضال – قرب ساحة الطريان مقابل مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عراقي 

غري قابل للرد 
  رئيس الهيئة
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تونس/ متابعة الزوراء:

أكـد رئيـس الهيئـة العليـا املسـتقلة 

بـو  فـاروق  تونـس،  يف  لالنتخابـات 

عسـكر، تسـجيل نسـب ”جيدة“ من 

اإلقبال عىل االسـتفتاء عىل الدسـتور 

الجديد.

وفتحت صبـاح امس االثنني صناديق 

االقـرتاع أبوابهـا أمام نحـو 9 ماليني 

مـرشوع  عـىل  للتصويـت  تونـيس، 

التونـيس،  اقرتحـه  جديـد  دسـتور 

قيـس سـعيد.. ويجـرى االقـرتاع يف 

ظل انقسـام حاد بني مؤيدي املسـار 

الجديد ومعارضيه.

وأضاف بو عسـكر أن ”هذه النسـب 

الجيـدة تركـزت يف صفوف املسـنني 

والكهول“.

وقـال املسـؤول إن نسـبة التصويت 

عىل االستفتاء عىل الدستور  التونيس 

بلغـت حتى السـاعة الواحـدة ظهرا 

بالتوقيت املحـيل 12 باملئة، إذ تجاوز 

عدد املقرتعـني مليونا ونصف املليون 

تونيس.

وأضـاف بـو عسـكر: ”نعلـم جميعا 

أن هذه النسـبة سـوف ترتفع بشكل 

ملحـوظ يف مسـاء اليـوم (اإلثنـني)، 

ألن هناك فئات كثرية بني التونسـيني 

تفضـل الذهاب إىل صناديـق االقرتاع 

مـن  وخاصـة  املسـائية،  الفـرتة  يف 

الشباب“.

وأكـد رئيس الهيئـة العليا املسـتقلة 

لالنتخابات أن مراكز االقرتاع يف تونس 

لم تشـهد أي اضطـراب يعكر عملية 

االقرتاع، مشـريا إىل أن ”جميع املراكز 

فتحت أبوابها الستقبال التونسيني يف 

األوقات املحددة“.

وأشـار بـو عسـكر إىل أن ”املراقبـني 

لـم  لالنتخابـات  والدوليـة  املحليـني 

يلحظـوا أي إخالالت أو تجاوزات ذات 

أهمية يف عملية االستفتاء“.

وافتتحت لجان االقرتاع أبوابها، امس 

الدسـتور  اإلثنـني، لالسـتفتاء عـىل 

الجديـد، وتسـتمر عمليـة التصويت 

حتـى 10 ليـال بتوقيـت تونـس، بعد 

أن كانت انطلقت يف حدود السادسـة 

صباحا.

وتوقع بو عسـكر اإلعالن عن النتائج  

اليوم الثالثاء.

ويبلـغ عدد املسـجلني لالسـتفتاء 9 

شـخصا،  و64  ألفـا  و296  ماليـني 

العليـا  الهيئـة  إحصـاءات  بحسـب 

لالنتخابات يف تونس.

وبلغ إجمـايل مراكز االقرتاع يف تونس 

والخـارج 4 آالف و832 مركـزا، منها 

11 ألفـا و614 مكتـب اقـرتاع، فيما 

يبلـغ عـدد أعضـاء املراكـز التابعني 

للهيئة 62 ألفا و802.

وتشـكل الدعوة التي وجهها الرئيس 

للمشـاركة  سـعيد  قيـس  التونـيس 

باالسـتفتاء جـزءا من مسـار دخلته 

البـالد قبل عـام من خـالل إجراءات 

اسـتثنائية بدأ سـعيد فرضهـا يف 25 

يوليو 2021، أبرزهـا إقالة الحكومة 

وتعيني أخرى، وحل الربملان ومجلس 

القضاء، وإصدار ترشيعات بمراسيم 

رئاسية، وتبكري االنتخابات الربملانية 

إىل 17 ديسمرب املقبل.

ورغـم الجـدل القائم، فـإن متابعني 

للوضـع يف تونس، يرجحون أن تكون 

اعتمـاد  لصالـح  االسـتفتاء  نتائـج 

الدسـتور الجديـد املقـرتح مـن قبل 

سعيد وبدء العمل به.

ويف حـال اعتمـد مـرشوع الدسـتور 

املقـرتح يف االسـتفتاء، فإنه سـيحل 

مـكان دسـتور 2014، الـذي يتهمه 

الرئيـس قيـس سـعّيد بأنـه ”أحدث 

وضعا منقسما يف البالد ووضعها عىل 

حافة األزمة“.

ومن أبـرز مالمح مرشوع الدسـتور 

الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال 

البـالد مـن نظـام حكـم برملانـي إىل 

آخـر رئايس، وسـط آمال بـأن يجلب 

استقرارا سياسا أكرب يف تونس.

بغداد/ الزوراء:
اشـاد رئيـس الجمهوريـة، برهـم صالح، 
امس االثنني، بمسـتوى التنظيم والخدمات 
املتميزة التي قدمتها بعثة الحج اىل الحجاج 

العراقيني.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئاسة الجمهورية، 
”الرئيـس  أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه  بيـان  يف 
صالـح، اسـتقبل يف قـرص السـالم ببغداد، 
رئيـس الهيأة العليا للحج والعمرة سـامي 

املسعودي“.
وأشـار اىل أن ”اللقـاء تضمـن الحديث عن 
أوضـاع الحجـاج العراقيني الذين شـاركوا 
يف موسـم الحج لهذا العام، مـن تفويجهم 

وإىل حني اكتمال مناسك الحج وعودتهم إىل 
أرض الوطن“.

وهنـأ رئيـس الجمهورية ”املسـعودي عىل 
نجـاح موسـم الحـج ومشـاركة الحجاج 
العراقيني فيه“، مشيداً ”بمستوى التنظيم 
والخدمات املتميزة التي قدمتها بعثة الحج 
العراقية إىل الحجـاج، متمنياً دوام التوفيق 

لعمل الهيأة لخدمة الحجاج العراقيني“.
”متابعـة  املسـعودي  ثّمـن  جانبـه،  مـن 
واهتمام رئيس الجمهورية ألوضاع الحجاج 
العراقيـني“، وقّدم رشحاً بشـأن الخدمات 
املُقدمة إىل الحجاج من تفويجهم وإىل حني 

اكتمال مناسك الحج.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت أمانـة بغـداد، امـس االثنـني، تقديم 
مقـرتح لحـل مشـكلة وقـوف السـيارات يف 
األماكن العامة، وفيما حددت تسعرية وقوف 
السـيارات يف الساحات العادية واالستثمارية 
النموذجية، أكدت أن اإلجراءات املتخذة بحق 

املخالفني للتسعرية ”خجولة“.
وقال املتحدث باسـم األمانة، محمد الربيعي، 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”العاصمـة بغـداد 
تضـم عـدداً كبـرياً من اآلليـات والسـيارات 
والستوتات، إضافة إىل املركبات التي تدخلها، 
ترافقها قلة يف عدد الباركات، وبالتايل استغل 
ضعاف النفوس تلك املشكلة من خالل إنشاء 

باركات غري قانونية“.
وأضاف الربيعي أن ”دائرة العقارات يف األمانة 
سجلت تسعرية البارك (1000) دينار للوصل 
مهمـا كان نـوع البـارك، مـا عدا البـاركات 
االسـتثمارية النموذجيـة التي يبلـغ عددها 
2 أو 3 يف بغـداد وتسـعريتها تكـون (3000) 

دينار للوصل“.
وأشار إىل أن ”السـيارات التي تقف يف األفرع 
هي ظاهرة غري مسـيطر عليها حالياً، وتقع 

عىل عاتق األمانة وعمليات بغداد ودائرة األمن 
يف بغداد مسـؤولية تنظيم األزقة والشـوارع 
التي تقف فيها السـيارات، من خالل نقطتني 
وهما املراقبة وآلية توفري الباركات يف املناطق 

التجارية“.
واألرايض  اإلمكانيـة  لدينـا  ”ليـس  وتابـع 
إلنشـاء البـاركات، لذلـك فـإن الحـل األمثل 
اللجوء إىل القطـاع الخاص ومنحهم الرخص 
االسـتثمارية الرسيعة بدون ضوابط وبدون 
روتـني وبـال تقييـد، لتحفيزهم عىل إنشـاء 

الباركات“.
وأكد أن ”أمني بغداد سيلحق إنشاء الباركات 
يف الخطة املقبلة ضمن موضوع إعادة تنظيم 

عمل سري املركبات يف بغداد“.
وعـن اإلجـراءات املتخـذة بحـق املتالعبـني 
بالتسـعرية، أوضـح الربيعـي أن ”اإلجراءات 
الرادعـة بحـق املتجاوزيـن خجولـة، فهـم 
يمارسـون غشـاً لتضليل الحقائق من خالل 
التالعـب بالوصوالت“، مطالباً قيادة عمليات 
بغـداد وجميع الجهات املسـؤولة يف البلديات 
بـ“تطبيـق القانـون عـىل املتجاوزيـن بكل 

حزم“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعالم الحكومـي، امس االثنني، 
ضبط 1789 مخالفـة خالل النصف األول من 

سنة 2022.
وذكرت خلية االعالم يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
أن ”مجمـل فعاليات هيـأة املنافذ الحدودية/ 
قسـم البحث والتحـري، واملخالفـات التي تم 
ضبطهـا يف املنافذ الحدوديـة املختلفة، للفرتة 
من 1 كانون الثاني لغاية نهاية حزيران، سنة 

2022، بلغت (1789) مخالفة“.
تحـت  اندرجـت  ”املخالفـات  ان  واضافـت 
عناويـن متعـددة، إذ بلغـت مجمـل الدعاوى 
الجمركيـة املحالة من قبل الهيـأة إىل القضاء 
(880) بعناويـن (تغيـري وصـف البضاعـة، 
تهريب عجالت، تزوير، معامالت غري مكتملة 

اإلجراءات القانونية)، وكذلك شكلت املخالفات 
املكتشفة من قبل مقر الهيأة والخاصة (703) 
مخالفة، ومحارض النشـاطات املشـرتكة مع 
الدوائر العاملة يف املنافذ الحدودية (52) تحت 

مسمى إتالف مواد وإعادة إصدار بضائع“.
وتابعـت ان ”اإلحصائية تضمنـت أيضاً إلقاء 
القبـض عـىل (88) مـن املطلوبـني للقضاء، 
وإحباط (6) محاوالت لتهريب األموال، إضافة 
إىل ضبـط (41) محاولـة تهريـب املخـدرات، 
وإلقاء القبض عىل حائزيها، فضالً عن ضبط 

(19) حاالت مبعدين ”.
واكـدت الخليـة ان“جميع املخالفـات اُتخذت 
بحقها اإلجراءات القانونيـة الالزمة، وأحيلت 
عـىل الجهـات القضائيـة عىل وفـق محارض 

أصولية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت محافظـة بغـداد، امس 
االثنـني، عـن ضوابـط التقديـم 
لتعيينات عقـود محافظة بغداد 
وفق قانون الدعم الطارئ لألمن 

الغذائي والتنمية.
وقالـت املحافظة يف بيـان تلقته 
”الزوراء“: ”نعلن عن آلية التقديم 
لدرجات العقـود املًقرة يف قانون 
الغذائي  الطـارئ لألمـن  الدعـم 
والتنميـة املتضمـن (التعاقد مع 
حملـة شـهادات البكالوريـوس 
والدبلوم) حسـب االختصاصات 
املطلوبـة للعمل يف دوائـر ديوان 
املحافظـة وبراتب شـهري قدره 
للمتعاقـد  دينـار   (300.000  )
الواحد وملدة (3) سنوات ألغراض 

التدريب والتطوير“.
واضافت ”مـن املقرر نرش رابط 
التقديم بتاريخ ( 1 / 8 / 2022 ) 
عىل املواقع والصفحات الرسمية 
ملحافظـة بغداد“، مشـرية اىل ان 
التقديم سـيكون مفتوحاً  ”باب 
ملـدة (20) يوماً مـن تاريخ نرش 

الرابط“.
وتابـع ان ”رابط التقديم مرتبط 
اإللكرتونيـة  أور  (بوابـة  بــ 
التابعـة  الحكوميـة  للخدمـات 
لألمانـة العامة ملجلس الوزراء / 

دائرة مركز البيانات الوطني)“.
ضوابط التقديم :

1 - ان يكون عراقي الجنسية.
2 - من سـكنة محافظـة بغداد 

حرصاً.
 ) الـدرايس  العـام  خريـج   -  3

2021-2020) فما دون .
4 – لديه بطاقة سـكن باسـمه 
( للمتـزوج ) أو باسـم الـزوج ( 
للمتزوجـة ) وباسـم ويل االمـر 

(لألعزب).
5 - ان ال يتقـاىض أي راتـب من 
املؤسسـات الحكوميـة (ماعـدا 
املشمولني بالضوابط النافذة التي 

تجيز لهم الجمع بني راتبني).
6 - ان ال يكون متقاعداً.

7 - غري مشمول بعقوبة عزل او 

اقصاء سابقة.
8 - ال يحق للمتقدم ان يقدم عىل 
أكثـر من قنـاة (القنـاة العامة، 

القنوات الخاصة).
9 - ال يجوز التقديم عىل أكثر من 

اختصاص.
10 - ال ُيقبـل التقديـم ألكثر من 
مـرة، وسـيتم اسـتبعاد املتقدم 

نهائياً يف حال تكرار التقديم .
11 - يخضع املتقـدم للمفاضلة 
وفق نقاط معينة وحسـب كتاب 
وزارة املاليـة املرقم (15855 ) يف 

. 2022 / 6 / 26
بعـد  املرشـحون  12 - يخضـع 
عملية املفاضلة اىل اختبار (ذكاء- 
انضبـاط  قانـون  اختصـاص- 
موظفي الدولة)، ويعترب النجاح 

يف االختبار رشطا للقبول.
املرشـحون  يخضـع   -  13
الناجحون يف اإلختبار إىل مفاضلة 
ثانيـة وفق معايري محـددة ليتم 
قبول الفائزين يف هذه املفاضلة.

14 - يف حـال تسـاوي النقـاط 
للفائزيـن عنـد املفاضلـة يقدم 
صاحب الدراسـة الحكومية عىل 
االهلية والصباحية عىل املسائية 
وعدد االطفال واملعدل باألعشـار 

وحسب الرتتيب.
15 - تكون العقود املذكورة أعاله 
والبالـغ عددهـا  (1000) درجة 

حسب النسب التالية :
أ - القنـاة العامـة (800) عقـد 
بنسـبة %80 من املجموع الكيل 

:
 ) هنـديس  اختصـاص   40%

بكالوريوس )
%30 اختصـاص علمي / اداري 

/ إنساني ( بكالوريوس )
شـهادة  عـىل  الحاصلـني   30%
دبلـوم   60% بواقـع  الدبلـوم 
هنـديس و %40 دبلـوم علمي/ 

اداري/ انساني.
ب – القنوات الخاصة

اوال - قناة الشـهداء والسـجناء 
السياسيني : يخصص %10 من 
املجمـوع الكيل لدرجـات العقود 
الشـهداء  لـذوي  عقـد)   100)
والسـجناء السياسيني، وضحايا 
الحربيـة،  والعمليـات  اإلرهـاب 
واألخطاء العسـكرية، وشـهداء 

الحشد الشعبي وبواقع :
الشـهداء  لـذوي  عقـدا   (25)  

(الدرجة األوىل حرصاً)
(25) عقدا لذوي شـهداء الحشد 

الشعبي (الدرجة األوىل حرصاً).
(25) عقدا لذوي شهداء اإلرهاب 
الحربيـة  العمليـات  وضحايـا 
واالخطـاء العسـكرية (الدرجـة 

األوىل حرصاً).
(25) عقدا للسجناء السياسيني 

وذويهم (الدرجة األوىل حرصاً).
عىل املتقدمني يف الفقرة ( 15/ ب 
– اوالً ) جلب تأييد من املؤسسـة 
الشـهداء،  (مؤسسـة  املعنيـة 
السياسيني)  السـجناء  مؤسسة 
يؤكد شـموله بالقانـون عىل أن 
تكـون صلة القرابـة من الدرجة 

األوىل.
عقـد   100 يخصـص   - ثانيـاً 
الـكيل  املجمـوع  مـن   (10%)
لدرجات العقود لذوي االحتياجات 
واالقليـات  واملعاقـني  الخاصـة 

القومية والدينية بواقع :
لـذوي  عقـد)   50)  50%  - أ 
االحتياجـات الخاصـة واملعاقني 
عـىل ان يكون املتقـدم ناجحاً يف 

اختبار الفحص الطبي.
ب - %50 (50 عقـد) لألقليـات 
(املسـيح،  والدينيـة  القوميـة 
اإليزيدية، الصابئة، الشبك، الكرد 

الفيلية).

16 - يف حال عدم تغطية النسـب 
او عـدم وجـود فائزيـن يف قناة 
الخاصـة  االحتياجـات  (ذوي 
هـذه  اضافـة  تتـم  واملعاقـني) 

العقود اىل القناة العامة.
17 - سيتم إعالن أسماء الفائزين 
يف املفاضلـة األوليـة مع درجات 
املفاضلة ويخضـع الفائزون اىل 
اإلختبار املذكور يف الفقرة (12).

اسـتمارة  نـرش  سـيتم   -  18
التقديم للعقود املذكورة، بتاريخ 

.(1/8/2022)
املستمسكات املطلوبة :

 + املدنيـة  األحـوال  هويـة   –  1
البطاقـة  او  الجنسـية  شـهادة 

الوطنية املوحدة.
2 – بطاقة السكن باسم املتقدم 
الـزوج  باسـم  او  (للمتـزوج) 
(للمتزوجـة) وباسـم ويل االمـر 

(لألعزب).
3 – وثيقـة أو تأييـد تخـرج من 
الجهة التـي تخرج منهـا يكون 
تقديـراُ  املعـدل  فيهـا  مكتوبـاً 

وكتابًة وباألعشار.
4 – عىل املتقدمـني عىل القنوات 
الخاصة جلب ما يثبت شـمولهم 
القنـوات  تلـك  عـىل  بالتقديـم 

وكاآلتي :
وضحايـا  الشـهداء  ذوي   – أ 
الحربيـة  والعمليـات  اإلرهـاب 
العسـكرية وشـهداء  واألخطاء 
الحشـد الشـعبي : جلـب كتاب 
من مؤسسـة الشـهداء (عىل أن 
تكون صلة القرابـة من الدرجة 

األوىل) .
ب – ذوي السجناء السياسيني : 
جلب كتاب من مؤسسة السجناء 
السياسـيني (عىل أن تكون صلة 

القرابة من الدرجة األوىل).
ج - ذوي االحتياجـات الخاصـة 
واملعاقـني : تضمني ما يثبت ذلك 
يرفـق معـه تقريـر طبـي يثبت 

أهليتهم الصحية لغرض العمل.
بصحـة  املتقـدم  يتعهـد   -  19
البيانات املقدمة وبخالفه يتحمل 

التبعات القانونية كافة.
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طهران/ متابعة الزوراء:

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، 

محمـد إسـالمي، إن طهـران لـن تشـغل 

كامـريات الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 

التـي أزالتهـا يف يونيـو املايض حتـى يتم 

إحياء االتفاق النووي املربم عام 2015.

وأبلغـت إيـران الوكالـة الدوليـة للطاقة 

الذرية أنهـا أزالت معدات تابعـة لها، بما 

شـمل 27 كامـريا تـم تركيبهـا بموجـب 

االتفاق، بعد أن مررت الوكالة قراراً ينتقد 

طهران يف يونيو املايض.

وقـال إسـالمي: ”لـن نشـغل كامـريات 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحني عودة 

الجانب اآلخـر لالتفاق النـووي“. وتابع: 

”إذا عاد الغربيون إىل االتفاق وتأكدنا أنهم 

لن يقوموا بعمل مرض، فسوف نتخذ قراراً 

بشأن الكامريات“.

ويفرض االتفاق النـووي املوقع يف 2015 

قيـوداً عىل أنشـطة إيـران النووية مقابل 

رفـع عقوبـات دوليـة كانـت مفروضـة 

عليهـا، لكـن الرئيـس األمريكي السـابق 

دونالد ترمب سـحب الواليات املتحدة من 

االتفـاق يف 2018 وأعـاد فـرض عقوبات 

قاسية عىل إيران. يف املقابل قامت طهران 

بمخالفة بنود االتفاق فيما يتعلق بالقيود 

عىل أنشطتها النووية.

يف السـياق نفسـه، اتهـم املتحدث باسـم 

وزارة الخارجيـة اإليرانية نارص كنعاني، 

مديـر الوكالـة رافائيل غرويس بـأن لديه 

”آراء غـري احرتافية وظاملـة وغري بناءة“ 

بشأن برنامج إيران النووي.

وكان غرويس قد قال لصحيفة ”إلباييس“ 

اإلسـبانية يف مقابلة ُنرشت يوم الجمعة، 

إن برنامج إيران النووي ”يتقدم برسعة“، 

وإن رصد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملا 

يجري هناك محدود للغاية.

وتحـذر قـوى غربية من أن إيـران تقرتب 

من التمكن من اإلرساع صوب صنع قنبلة 

نووية.

وتعثرت املحادثات غري املبارشة بني إيران 

والواليـات املتحـدة بشـأن إحيـاء اتفاق 

2015 منذ مارس.

وبـدا أن إحيـاء االتفاق النووي وشـيك يف 

مـارس لكـن املحادثات واجهـت عراقيل، 

منها ما إذا كانت الواليات املتحدة مستعدة 

إلزالة الحرس الثوري اإليراني من قائمتها 

للمنظمات اإلرهابيـة األجنبية، لكن إدارة 

الرئيس األمريكي جو بايدن أوضحت أنها 

ال تعتزم القيام بتلك الخطوة.

يف سـياق آخر، قال رئيس منظمة الطاقة 

الذريـة اإليرانيـة، محمـد إسـالمي: إنـه 

”يجب تحسـني قـوة الفريـق املفاوض“ 

اإليرانـي، معتـرباً أن ”التفـاوض هو نوع 

من املقايضة“.
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اعالن 
اىل الرشيك (عالء حميد عبد العباس) 
اقتىض حضـورك اىل مديرية بلدية 
الكوفة  لغرض اصدار اجازة البناء 
للرشيك (عقيل عبد الزهرة حسن) 
يف   ٣/٣١٢٨٧ املرقمـة  للقطعـة 
النجـف حـي ميسـان مقاطعة ٤ 
خـالل عرشة ايام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك .

اعالن
اىل الرشيـك (عاجـل عنـون عبـد) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيكك (عالء حاتم صاخي)  بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(٣/٤٨٤٦١) املقاطعـة   (٤/حـي النداء) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق                                                  محكمة بداءة العباسية
مجلس القضاء االعىل                                            العدد:٤٠٣/ب/٢٠٢٢
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية           التاريخ: ٢٠٢٢/٧/٢٠

م/ اعالن 

بنـاًء عـىل القـرار الصادر مـن هذه املحكمـة بازالة شـيوع املركبـة املرقمة 
(٢١٢٣٣ أ ) النجـف اجـرة حافلة صغرية نوع كيا بسـتا موديـل ١٩٩٤ اللون 
اخـرض غري محدد ذات رقـم شـايص  ( K٤HTP٧٣٦٢RS٧٥٠٧٥٦) والقيمة 
التقديريـة لهـا (١٠٠٠) دوالر امريكـي أي بما يعـادل (١,٤٧٠,٠٠٠) مليون 
واربعمائـة وسـبعون الف دينـار عراقي، عليـه تعلن هذه املحكمـة عن بيع 
املركبـة املذكورة اعاله املبـني اوصافها فعىل الراغبني بالـرشاء مراجعة هذه 
املحكمـة خالل خمسـة عرش يوما من اليـوم التايل لنرش االعالن مسـتصحبا 
معه التأمينات القانونية البالغة ١٠٪  من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
ألمر محكمة بداءة العباسية صادر من مرصف الرافدين فرع مسلم بن عقيل 
وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن 
يف قاعـة هـذه املحكمة وعىل املشـرتي جلب هويـة االحوال املدنية وشـهادة 

الجنسية العراقية.

القايض 
محمد كريم املوسوي

اعالن 

اىل الرشيك (امل كامل حسني) 
اقتـىض حضـورك اىل مديرية 
بلدية النجـف االرشف لغرض 
اصدار اجـازة البنـاء للرشيك 
(نذير عبد املنعم عبد) للقطعة 
املرقمـة ٤٦٤٣١/٣ يف النجف 

حي النداء  مقاطعة ٤ .

اعالن
اىل الرشيـك (محمد جـواد كاظـم) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيـكك (منار علوان عزيـز)  بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(١/٤٠٥٢) املقاطعة (٣/املناذرة  الحصوه) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية          العدد: ٥٨ / تجارية / ٢٠٢١ 
محكمة البداءة املختصة بنظر الدعاوى التجارية يف النجف      التأريخ : ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٢ 

اعالن
اىل/املدعى عليه (موجد شعالن رسحان املدير املفوض لرشكة قمة الهرم 

للمقاوالت العامة املحدودة)
أصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم ٥٨ / تجارية / ٢٠٢١  يف ١٨ / ٤ 
/ ٢٠٢٢ واملتضمن الحكم (بإلزام املدعى عليه موجد شـعالن رسحان 
املديـر املفوض لرشكة قمة الهرم للمقـاوالت العامة املحدودة اضافة 
لوظيفته بأن يؤدي للمدعي مديـر عام الرشكة العامة إلنتاج الطاقة 
الكهربائية مبلغا مقـداره (٤٢١٢٥٧١٨٤ اربعمائة وواحد وعرشون 
مليون ومئتان وسـبعة وخمسون الفا ومائة واربعة وثمانون دينارا)

ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة 
بداءة الديوانية واشـعار مختار صوب الشـامية / حسن جياد جابر، 
لـذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكـور بصحيفتني محليتني يوميتني  
رسميتني ولك حق الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة 
طـرق الطعـن القانونية وبعكسـه سيكتسـب القرار املذكـور درجة 

البتات وفق االصول.  
القايض     
         حربي طارش لفتة

اعالن 
خـرض  (رشوق  الرشيـك  اىل 
جـودة وثائر مزهر عنو) اقتىض 
حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
االرشف لغـرض اصـدار اجـازة 
البنـاء للرشيـك (هانـي مزهـر 
عنو) للقطعة املرقمة ٣/٥٥٣٣٣ 
يف النجف حـي النداء مقاطعة ٤ 
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك .

اعالن
اىل الرشيـك (عقيل عبد الجليل هاشـم) 
اقتىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقـة عـىل قيـام رشيـكك (ناجي 
حسـن ناجـي) بالبنـاء عـىل حصتـه 
املشاعة يف القطعة املرقمة (٣/٨١٨٩٣) 
املقاطعـة (٤/حي امليالد) حـدود بلدية 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

اعالن 
تعلـن غرفة صناعـة النجف االرشف عـن حاجتها اىل 
سـيت خرائـط متكامل إلنشـاء بناية غرفـة صناعة 
النجـف االرشف وعـىل املكاتـب الهندسـية املعمارية 
املتخصصـة تقديـم الطلبـات الخاصـة بذلـك وفقـاً 

للرشوط التالية:
١- ان يكـون مكتـب هنـديس ومعمـاري متخصص 

ومجاز.
٢- ان تكـون لـه اعمـال مماثلـة يف اعـداد الخرائـط 

واالرشاف.
٣- رشاء وصل تقديم مقابل ٢٥٠٠٠٠ غري قابل للرد.

٤- للغرفـة حـق اختيـار الخرائـط وحسـب حاجـة 
الغرفة.

٥- اخـر موعد لتقديم الخرائط هو ٢٠٢٢/٨/٢٠ عىل 
ان تقدم يف ظرف مختوم بختم املكتب.

هاتف ٠٧٨٠١٠٠٢٥٢٦
 Fed_indnajaf@yahoo.com

اعالن
اىل الرشيكـة (رشوق خرض جودة وثائر 
مزهر عنو) اقتىض حضورك اىل صندوق 
االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عـىل قيـام رشيـكك 
(هاني مزهر عنـو) بالبناء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة (٣/٥٥٣٣٣) 
املقاطعـة (٤/حي النداء) حـدود بلدية 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

اعالن
اىل الرشيك (حسني محمد كيف) اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف 
النجف وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة 
عىل قيام رشيكك (حيـدر احمد كاظم)  
بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة 
/٤) املقاطعـة   (٣/٨٣٢٧٧) املرقمـة 

حي النداء) حدود بلدية النجف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق 
وشـهر واحد خـارج العراق مـن تاريخ 
نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال .

فقدان 
فقـد سـند العقـار املرقـم 
يف  امليـالد  ٦٢٣٨٨/٣ حـي 
العراقيـة  بإسـم  النجـف 
عـويف)  حنـاج  (طويـرة 
مديريـة  مـن  والصـادر 
يف  العقـاري  التسـجيل 
النجف، فعىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

احوال النجف
بنـاًء عـىل طلـب املواطـن (حمـودي عبد 
الشـهيد ياسـني) الذي يروم تبديل اسـمه 
املجـرد وجعله (احمد) بدال من (حمودي)
فمن لديه اعـرتاض مراجعة هذه املديرية 
خـالل مدة اقصاها (خمسـة عـرش يوم)
وبعكسـه سـوف تنظـر هـذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة (٢٢) من قانون 
البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ واالمر 

االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

4 alzawraanews@yahoo.com

أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

حـددت األمانة العامة ملجلـس الوزراء، امس 

االثنـني، موعد وضع حجر األسـاس ملرشوع 

األبنية املدرسية يف ثالث محافظات.

وقـال املتحدث باسـم األمانة حيـدر مجيد يف 

ترصيح صحفي: إن «دائرة املشاريع الوطنية 

واألبنيـة املدرسـية يف األمانـة العامة ملجلس 

الـوزراء تعمـل وفـق الخطـة املوضوعة من 

قبل اللجنة العليا لألبنية املدرسـية»، مبيناً أن 

«األيـام أو األسـابيع القليلة املقبلة ستشـهد 

وضـع حجـر األسـاس يف محافظـات ديـاىل 

ونينوى واألنبار».

وأضـاف مجيـد أن «العمل يسـري اآلن بوترية 

عالية وبحسـب ما مخطط له من قبل اإلدارة 

الفنيـة  «الفـرق  أن  اىل  التنفيذيـة»، مشـرياً 

والهندسـية التابعـة لألمانة العامـة تواصل 

زيارتها امليدانية املسـتمرة واملفاجئة لإلطالع 

عىل مراحل العمل».

وتابع أن «نسب اإلنجاز تفوق ما مخطط له»، 

الفتاً إىل أن «الـرشكات الصينية متواصلة مع 

اإلدارة التنفيذية، إضافة إىل أن دوائر املهندس 

املقيم تعمل وترسـل تقارير اإلنجاز يومياً إىل 

اإلدارة التنفيذيـة، وهنـاك متابعة مسـتمرة 

وبإرشاف األمني العام ملجلس الوزراء».

وأوضح أن «املجموع الكيل هو ٨٠٠٠ مدرسة 

وفق االتفاقية الصينية، تشـمل املرحلة األوىل 

بناء ١٠٠٠ مدرسـة، وتم توزيعها وفق ثالثة 

معايري وهي النسـب السكانية لكل محافظة 

ومدينـة، وكذلك املدارس الكرفانية والطينية، 

واملـدارس التـي تحتـوي عـىل دوام مـزدوج 

وثالثي».

وبـني: «أن هناك تعاوناً من قبـل املحافظات 

من خـالل تهيئـة املواقـع وتسـليمها بوقت 

قيايس».
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بغداد/الزوراء:

أكـد مجلس الخدمة االتحـادي، امس االثنني، 

أنـه عـىل أتـم االسـتعداد إلطـالق اسـتمارة 

التعيينات فور وصـول الدرجات والتخصيص 

من وزارة املالية.

وذكر املجلس يف بيان ورد «الزوراء» أن «رئيس 

مجلـس الخدمـة العامـة االتحـادي محمود 

التميمـي، اسـتقبل وفدا مـن ممثـيل األوائل 

للمجموعة الطبية يوم األحد املوافق ٢٤ تموز 

.«٢٠٢٢

وأضـاف أنـه «وبحضـور مديـر عـام دائـرة 

البحوث والدراسـات االدارية قاسـم شـغيت، 

تمت مناقشة ملف التعيني للثالثة األوائل عىل 

األقسـام بما تضمنه قانون األمن الغذائي من 

فقرات خاصة بالتعيينات، اضافة إىل مناقشة 

ملف الحذف واألستحداث يف الوزارات».

واكـد رئيـس املجلـس، بحسـب البيـان: ان 

«املجلـس يديـر ملـف التعيني بكل مـا يحقق 

مصلحة الشـباب فهو ملـزم بتعيني األوائل»، 

مبينـا ان «املجلس عىل أتم االسـتعداد إلطالق 

االسـتمارة فور وصول الدرجات والتخصيص 

من املالية».

وأشـار البيـان إىل أن «الوفـد عرب عن شـكره 

وامتنانـه لحسـن الضيافـة مثمنـا الجهـود 

املبذولـة مـن قبـل املجلـس لدعـم الشـباب 

الخريجني».

بغداد/الزوراء:
أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة، امس األثنني، القبض 
عـىل «أب وأم» يرومـون بيـع ابنتهم مقابـل ١٠ آالف دوالر لغرض 

االتجار بها.
وذكرت الوكالة يف بيان ورد «الزوراء» أنه «بعد أن توفرت معلومات 
لـدى مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / قسـم مكافحة جرائم 

االتجـار بالبـرش الكـرخ التابـع لوكالة الـوزارة لشـؤون الرشطة 
عـن وجـود أب وأم يرومـون بيع ابنتهـم إىل امرأة تعمـل يف مجال 
السمرسة لغرض االتجار بها مقابل مبلغ مايل قدره ١٠ آالف دوالر 
أمريكي، عىل الفور وألهمية املوضوع تم تشكيل فريق عمل ملتابعة 

الحالة».
وأضافـت أنه «بعد التحري وجمع املعلومات تم نصب كمني محكم 

والقبض عىل املتهمني بالجرم املشـهود يف منطقة املنصور ببغداد، 
ولدى إجراء التحقيق معهم اعرتفـوا رصاحة عن قيامهم باالتفاق 

عىل بيع الضحية مقابل مبلغ مايل».
وأشارت الوكالة إىل أنه تم «تدوين أقوالهم ابتدائيا وصدقت قضائيا 
وقـرر قـايض التحقيق توقيفهم وفـق أحكام املادة السادسـة من 

قانون االتجار بالبرش لينالوا جزاءهم العادل».

بغداد/الزوراء:
اعلنـت قيـادة عمليـات بغـداد، امـس االثنني، 
انخفاض نسبة (الدكة) العشائرية يف العاصمة، 
فيما كشفت عن مسـاع لتزويد حزام العاصمة 
بكامريات حراريـة إضافية.وقال قائد العمليات 
الفريـق أحمـد سـليم، يف ترصيـح صحفـي إن 
«القطعـات األمنية يف بغداد تقوم بواجبها تجاه 
(الدكة) العشائرية الخارجة عن القانون»، مؤكداً 
أن «هناك تفتيشـاً يف بعض املناطق التي تشـهد 
ارتفاعاً عالياً يف معدل (الدكات) العشائرية حيث 
يتـم إلقـاء القبض عىل املتهمـني وإحالتهم عىل 
القضاء».وأضاف سليم أن «(الدكة) العشائرية 
يتم متابعتهـا من قبل املسـؤولني والقادة ومن 
قبـل املعاون األمنـي إذ يقوم هـؤالء املختصون 
يف الداخليـة والرشطـة بمتابعـة أوامـر القبض 
بحق منفـذي (الدكـة) العشـائرية»، مؤكداً أن 
«نسبة (الدكة) العشـائرية بعد هذه اإلجراءات 

انخفضت كثرياً يف مناطق العاصمة».
وبشـأن كامريات املراقبة، بني سليم: ان «بغداد 
يغطـي  األول  الكامـريات،  نوعـان مـن  لديهـا 
العاصمة بحدودها كمدينـة، وهذا يدار من قبل 
االسـتخبارات والداخلية، ولدينا كقيادة عمليات 
ممثل يف ذلـك املركز».وتابع أن «النوع اآلخر هو 
الكامريات الحرارية التي تعود لقطعات الجيش، 
املنصوبـة يف حزام بغداد وعددهـا كبري»، مؤكداً 

أن «هنـاك محاولة للحصول عـىل عدد أكرب من 
الكامـريات لتغطيـة كل حـزام بغـداد وخاصة 
املناطق السـاخنة».واردف بالقـول: «من خالل 
الكامـريات الحرارية نتمكن مـن رصد خطوات 
العدو، وتنفيذ الكثري من الواجبات الناجحة عن 

طريقها».
مشـرياً إىل أن «العاصمـة تضـم عـدداً كبرياً من 
الكامـريات، إذ تمـت االسـتفادة منهـا يف بعض 
الحوادث الجنائية ملالحقـة املنفذين».وعن رفع 
السـيطرات، أكد سـليم أن «القائد العام للقوات 

املسـلحة وجـه بفتـح الطـرق من السـيطرات 
للتخفيـف من العـبء عـىل املواطـن»، الفتاً إىل 
انه «تم خالل الفرتة األخـرية املاضية رفع  أكثر 
من ٥٠ سـيطرة يف الكـرخ والرصافة وفق خطة 
معـدة مسـبقا».وأكمل: «مازلنـا مسـتمرين يف 
رفع السيطرات، وهناك انسيابية عالية يف حركة 
السـري بعـد رفعها شـهدها املواطـن العراقي».
واختتـم قولـه: ان «عمليات بغـداد لديها لجان 
مشكلة يف جانبي الكرخ والرصافة لفتح الطرق 

بالتنسيق مع املرور وأمانة العاصمة».
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تنويه
تعلن الرشكة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات 
الطبيـة عن اعـالن ملحـق رقـم (١) للمناقصة 
املرقمة (94/2022/23R) والذي يتضمن تمديد 
موعد غلـق املفاتحة آنفا ملـدة (١٤) يوم ليكون 
موعد الغلق ٢٠٢٢/٨/١٠ بدال من ٢٠٢٢/٧/٢٧ 

والذي تم االعالن عنها عىل موقعنا.
www.kimadia.iq



بغداد/ الزوراء:
أعلنـت الحكومـة الدنماركيـة، امـس 
االثنني، إعـادة تأكيد التزامهـا بتعزيز 
إصـالح قطاع األمـن يف العـراق، حيث 
قدمـت ما يقرب مـن 1.6 مليون دوالر 
أمريكي لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
يف العراق للمسـاعدة يف انتقال البالد اىل 

االمن والتعايف.
وبحسـب تقريـر موقع األمـم املتحدة 
تابعـت  الـذي   (UNDP) االنمائـي 
”الـزوراء“ ترجمتـه، فـإن ”الدنمارك 
تخطط بمسـاهمات إضافية بما يصل 
إىل 7.5 مليون دوالر أمريكي حتى عام 

.“2025
وتابع أن ”برنامج وانشـطة املساهمة 
تقديـم  االتفاقيـة  بموجـب  تشـمل 
املساعدة الفنية ملكتب مستشار األمن 
القومـي لصياغة وتنفيذ اسـرتاتيجية 
األمن القومي، وتدريب ضباط الرشطة 
املحليني مـن الرتب املتوسـطة لتعزيز 
قـدرة الجهات الفاعلـة يف مجال إنفاذ 
القانـون والعدالـة الجنائيـة واألمـن؛ 
مـن  االجتماعـي  التماسـك  وتعزيـز 

خالل توفري التدريـب املهني للمقاتلني 
املتطوعـني السـابقني الذيـن تـم فـك 

ارتباطهم والذين قاتلوا ضد داعش“.
ولفت املوقع االممي اىل أنه ”من التماسك 
االجتماعي ومنـع التطرف العنيف، إىل 
االسـتقرار، إىل إصـالح قطـاع األمن يف 
العـراق، كانت الدنمـارك داعًما طويالً 
لعمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي يف 
العراق“.وأوضح ”نحن ممتنون للغاية 
لهذه املساهمة اإلضافية التي ستكون 

مفيـدة يف املسـاعدة عـىل بنـاء عراق 
ينعم بالسـالم واألمـن، وتقوية العديد 
من الخدمات واملؤسسـات التي يعتمد 
عليها الشعب العراقي بشكل متزايد“.
بهـذا الصدد، قال السـفري الدنماركي، 
ستيغ باولو برياس: ”تحافظ الدنمارك 
عـىل التزامهـا بدعم انتقـال العراق إىل 
االسـتقرار واألمن والتعايف... إن تعزيز 
الرشطـة املحليـة أمر مهـم يف مرحلة 

االنتقال األمني للبالد“.

بغداد/ الزوراء:
تراجعـت مبيعات البنـك املركزي العراقي من العملـة الصعبة قليال، امس 

االثنني، لتسجل 251 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده أمس لبيع ورشاء العمالت 
االجنبيـة تراجعا طفيفا يف مبيعاته لتصل اىل 251 مليوناً و025 ألفاً و917 

دوالراً، غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وذهبـت املشـرتيات البالغة 025 ماليـني و475 ألفـًا و917 دوالراً، لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 45 مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن 33 مرصفـًا قـام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخارج، و23 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشـاركة 32 رشكة 

رصافة.

بغداد/ الزوراء:
بني فتح االسـترياد وقائمة املمنوعات 
من االسترياد الخارجي، ال يزال النقص 
يرضب اطناب الزراعة واالنتاج الزراعي 
للفالحني عىل الرغم من الحاجة امللحة 
لهـا، اضافـة اىل امكانيـة انتـاج انواع 
مختلفة مـن املحاصيل والخضار التي 
يمكن ان تغني العراق عن اسـتريادها 
وتوفـر وفـرة مالية ناهيـك عن فرص 

العمل للفالحني.
ويشكو مزارعون من عدم توفر الدعم 
الحكومـي لهـم خاصة يف ظـل وجود 
ما تسـمى بـ ”الجمعيـات الفالحية“ 
والتي من املفرتض تحملها مسـؤولية 
دعـم املزارعني مـن اجل رفـع الطاقة 

االنتاجية، لكنها لم تقدم شيئا لهم.
تكـون  أن  مـن  مراقبـون  ويحـذر 
الجمعيات الفالحيـة جزءا من الرصاع 
السـيايس بسـبب تحـول بعضهـا اىل 
”اوكار فسـاد“ حيـث دخلـت ضمـن 

التقاسم يف املناصب.
وتعـزو وزارة الزراعة النقص الحاصل 
يف االنتـاج الزراعي اىل رفـع الدعم عن 
الفـالح العراقـي وقلـة التخصيصات 
املائية لـألرايض الزراعيـة، فيما اكدت 
دعـم املزارعـني ضمـن قانـون الدعم 

الطارئ لألمن الغذائي.
وقـال املتحـدث باسـم وزارة الزراعة، 
حميـد النايف، يف حديـث صحفي: أنه 
”نظرا للظـروف التي يمر بهـا العراق 
مـن قلة االيـرادات املائيـة وبالتايل اثر 
سـلبا عىل كميات املحاصيل املنتجة“، 
موضحـاً أنـه ”محليـا لدينـا الكثـري 
مـن املحاصيل اليـوم يتم اسـتريادها 
نتيجة قلـة انتاجها وخاصـة الفواكه 
باعتبار قلـة االيرادات املائية اثرت عىل 
البسـاتني باإلضافة اىل تقليص الخطة 

الزراعية“.
واضاف النايف أن ”وزارة الزراعة تقدم 
الخدمـات للفالحني واملزارعني سـواء 
كانت البحثيـة او الخدمية وتقدم لهم 
االسـمدة واملبيدات وكذلك املستلزمات 
والبذور  بأنواعها  الزراعية كاألسـمدة 

وبأسعار مدعومة“.
وتابع أنـه ”منذ سـنوات طويلة تقدم 
للفالحني الدعم ولكن تم رفع الدعم بعد 
رفع الورقة البيضاء باعتبار ان العراق 

بدستوره االن هو دولة رأسمالية“.
واكمل أن ”الفالحني ما زالوا يحتاجون 
الدولـة، وبالتـايل اليـوم قدمـت وزارة 
الزراعة رؤيـة يف الربنامج االخري وهو 
قـرار الدعم الطـارئ بدعم الفالحني و 
املزارعني والحصول عـىل مبالغ مالية 
رغـم انها متواضعـة وقليلة إال انه من 
خاللهـا تمكنـت وزارة الزراعـة دعـم 
الفالحني باألسمدة واملبيدات واملرشات 
وغريهـا مـن االمـور التـي يحتاجهـا 
الفالح“.ويف السياق، لفت النايف اىل أن 
”وزارة املوارد املائية هي الجهة املعينة 
بتوفري وادارة املياه وهي التي تقاسـم 
امليـاه عـىل مفاصـل الدولـة املختلفة 
ولكـن قلة االمطار وانحبـاس الحرارة 
وقلـة االيرادات من دول الجوار ادت اىل 
تقليـص الخطط الزراعيـة واثرت عىل 
الفالحـني واملزارعـني وحرمتهـم مـن 
زراعة الكثري مـن املحاصيل منها الرز 
الذي تـم تقلصه اىل عـرشة االف دونم 
بعد ان كان يزرع 400 الف دونم وكذلك 

الذرة الصفراء تم تقليصها“.
وبـنّي ان ”العـراق اليوم امام مشـكلة 
كبرية وهي مشـكلة الجفاف والوزارة 
اتخـذت اجـراءات هامـة جـدا بينهـا 
استخدام التقنيات الحديثة للري كالري 
بالـرش والتنقيط واملرشـات املحورية 
والثابتة من اجل تقليل استخدام املياه 
ومواجهـة ازمة الجفـاف باإلضافة اىل 
االعتماد عىل امليـاه الجوفية من خالل 
منظومـات الـري التـي مـن خاللهـا 
لدينـا برنامـج لزراعـة مليـون دونم 
مـن الحنطة للموسـم القـادم لتأمني 

محصول الحنطة العراقيني“.
باملقابـل، يـرى خـرباء اقتصاديون أن 
البعـض  بـدأ  الفالحيـة  ”الجمعيـات 
منهـا يأخـذ أدوارا شـكلية يف معالجة 
االحتياجات الزراعيـة، كما ان البعض 
منهـا ايضا تحول اىل ”اوكار للفسـاد“ 

بسبب التخصيصات املالية لها“.
عـدي  االقتصـادي،  الخبـري  ويقـول 
الكعبي، يف حديث صحفي: أن ”من اهم 
مهام الجمعيات الفالحية هي التنسيق 
مع وزارة الزراعة بما يخص آلية عمل 
الوزارة ومشاريعها االنية واملستقبلية 
وتأهيل الفالحني والتنسيق يف رشاء او 

اسـتئجار املكائن واملعدات او مكافحة 
شـح  معالجـة  او  الزراعيـة  اآلفـات 

املياه“.
وتابـع أن ”تلـك الجمعيـات تأخذ عىل 
عاتقهـا التنسـيق مـع اعـىل الجهات 
بالدولة بشـأن الفالحني وكذلك توفري 
القروض امليـرسة وعقـد االجتماعات 
الدوريـة التـي تسـتهدف معرفة اهم 
اشـكاالت الريـف ويكون لهم تنسـيق 
عاٍل مع الوزارات ذات الشـأن بتطوير 
قطاع الزراعـة“، مبينا ان ”الجمعيات 
الفالحيـة الحالية ال تقـوم بهذا الدور 
لكونهـا صـارت تأخـذ أدوارا شـكلية 
اضافـة اىل انها باتـت أوكارا للفسـاد 
التـي  املاليـة  التخصيصـات  بسـبب 

تخصص لها“.
وعـىل الرغم مـن االنتقـادات املوجهة 
لها، تؤكـد الجمعيـات الفالحيـة أنها 
”تلعب دورا مهما يف مساندة الفالحني 
كمـا انهـا ”املدافع االول“ عـن الفالح 
العراقـي، فيما حددت اسـباب تراجع 

الزراعة“.
وقـال رئيس االتحاد العـام للجمعيات 
الفالحيـة، حسـن التميمـي، يف حديث 
الفالحيـة  ”الجمعيـات  إن  صحفـي: 

اسـهمت برفع تقليـص كمية الحنطة 
لجـان  شـكلت  وايضـا  املزروعـة، 
لتعويض الفالحـني املزارعني ملحصويل 
لخفـض  نتيجـة  والشـلب  الحنطـة 
الخطة الزراعية وقلـة املياه إضافة اىل 
املساهمة بترشيع بعض القوانني التي 
تخـص الفالحني نتيجـة الضغط الذي 
شـكل من قبل االتحاد العام لجمعيات 
الفالحيـة وفروعـه يف املحافظات عىل 
الوزارات ذات الصلة وايضا عىل الربملان 

العراقي“.
”الجمعيـات  أن  التميمـي  واضـاف 
الفالحيـة اليـوم هـي نشـطة وتقوم 
تقبـل  وال  صحيـح  بشـكل  بدورهـا 
املسـاومة عىل حقوق الفالحني من أي 
جهـة كانـت سـواء وزارة او اي جهة 
اخـرى مهما كانـت صفتهـا، خاصة 
ان الفـالح اليوم هو مـن يصنع رغيف 

الخبز“.
وعـىل صعيـد متصـل، شـددت لجنـة 
الزراعة وامليـاه واالهـوار النيابية عىل 
الصحيحـة  الخطـط  وضـع  رضورة 
للزراعـة من قبل الجمعيـات الفالحية 
وان ال تكون ممن يستغلوا دعم القطاع 

الزراعي.
وقـال عضـو اللجنـة النائـب، رفيـق 
الصالحـي، يف ترصيـح صحفـي: إنـه 
لـو  الفالحيـة  للجمعيـات  ”بالنسـبة 
وضعـت الخطـط الزراعيـة مـن قبل 
مختصني ستكون جميع هذه املسميات 
ساندة لتسهيل الثروة الزراعية وقطع 
الطريق عن اي اسـتغالل لدعم القطاع 

الزراعي“.
يف  الزراعـة  لجنـة  مستشـار  وكان 
الربملان، عادل املختـار، قد انتقد الدور 
التي تقـوم به الجمعيـات الفالحية يف 
العراق يف الوقت الحـايل وابتعادها عن 
مهامهـا االساسـية واصبحـت تؤيـد 

مجمل القرارات الحكومية.
ويأتي ذلك بينما يشـكو مزارعون من 
غياب واضح لدور الجمعيات الفالحية 
بالتزامـن مع ارتفاع اسـعار السـماد 

والبذور.

 بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزيـر التجـارة عـالء الجبوري، 
امس االثنني، عن اطالق تجهيز الوجبة 
السادسـة من مفردات السلة الغذائية 
وابتـداء مـن امـس. بينما أشـار مدير 
الرشكـة العامـة لتجـارة الحبـوب إىل 
تحديـد العارش مـن كل شـهر لتوزيع 
السـلة الغذائيـة التي تتألف من سـبع 
مـواد أساسـية، ولكـن قـد يحصل يف 
بعض األحيان تأخري بتسلم الرز بسبب 

نقله عرب البحار“.
وذكـر بيان للوزارة ان ”الرشكة العامة 
لتجارة املواد الغذائية انهت استعداداتها 
الفنيـة واالدارية لتسـلم املـواد املوردة 
لحسـاب السـلة الغذائيـة يف مخازنها 
التي سـتوزع عىل جميع ابناء الشـعب 
العراقي من املشـمولني بنظام البطاقة 
التسويقية  الخطة  التموينية وحسـب 
للتجهيـز التـي اعدتها الرشكـة وبدءا 
من املناطق االكثر فقـرا وتتبعها بقية 

املناطق“.
ودعـا البيـان ”وكالء املـواد الغذائيـة 
بغـداد  يف  القطـع  مراكـز  ملراجعـة 
واملحافظـات لغـرض قطـع حصـص 

املواطنني وحسب جداول القطع ”.

من جانبه، اكد مديـر عام رشكة املواد 
الغذائية: ”انه سـيتم تجهيز املواطنني 
باملـواد دفعـة واحـدة وبنفـس الوقت 
مـادة“  اي  نقـص  او  تأخـري  بـدون 

مشـرياً اىل ان ”الرشكـة سـتقوم ببيع 
مـادة الطحني عالمـة ( داس ) وحليب 
{دوفيـالك} الفرنـيس بطريقـة البيـع 
املبارش للمواطنني وبأسـعار تنافسية 

بغـداد  يف  البيـع  مراكـز  خـالل  مـن 
واملحافظـات بالتزامن مـع بدء عملية 

القطع“.
بينما قال مدير الرشكة العامة لتجارة 

الحبـوب، محمد حنـون، امس االثنني، 
إن وزارة التجارة وزعت مؤخراً الوجبة 
الخامسـة من السلة الغذائية، وتستعد 

حالياً لتوزيع السادسة.
وأشـار حنون إىل ”تحديـد العارش من 
كل شـهر لتوزيع السـلة الغذائية التي 
تتألف من سبع مواد أساسية، ولكن قد 
يحصل يف بعض األحيان تأخري بتسـلم 

الرز بسبب نقله عرب البحار“.
ولفت حنـون إىل ”وصول سـت بواخر 
محملـة بالـرز خـالل الشـهر الحايل، 
وهنـاك باخرتـان سـتصالن قريبـا إىل 
املوانـئ الجنوبيـة“، مبينـا أن ”توفري 
مفردات السـلة يتم بشـكل انسـيابي 
بعد إقرار قانـون الدعم الغذائي ورصد 

التخصيصات املالية“.
وأوضـح حنون يف حديثـه صحفي: أن 
”مخـازن الحنطة تحتوي عىل مليونني 
و100 ألف طـن، وهـذه الكمية تكفي 
لنهايـة العام الحايل، أمـا مخازن املواد 
الغذائيـة يف بغداد وبعـض املحافظات 
الغذائيـة،  باملـواد  مملـوءة  فهـي 
إىل  بتوصيلهـا  املبـارشة  وباإلمـكان 
الـوكالء بكل سـهولة بسـيارات النقل 

التابعة للوزارة“. 
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بغداد/ الزوراء:
اعلـن نائـب مدير رشكة نفـط البرصة املسـؤول عن حقـول النفط وجوالت 
الرتاخيص، حسن محمد، مس االثنني، قدرة العراق عىل زيادة انتاجه النفطي 

200 الف برميل يوميا لغاية نهاية العام الجاري 2022.
وقـال محمـد يف مقابلة مع وكالة رويـرتز: إن العراق لديه القـدرة عىل زيادة 
إنتاجـه النفطـي بمقدار 200 ألـف برميل يوميا هذا العـام إذا طلب منه ذلك 
بحسـب الطاقة اإلنتاجية املتاحة.وأضاف: أنه من أجـل إنتاج كمية أكرب من 
ذلك فسيحتاج العراق إىل مزيد من الوقت، وأن الزيادة ستأتي من حقول غرب 

القرنة 1 وحقول نفطية أخرى طورتها رشكات النفط العراقية الحكومية.
ويأتي هذا بعد أسـبوعني من زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن للسـعودية يف 
إطـار أول جولة يقـوم بها كرئيس للواليات املتحدة للرشق األوسـط عىل أمل 
التوصـل إىل اتفاق بشـأن إنتاج النفط للمسـاعدة يف خفض أسـعار البنزين.
وبلغت صادرات النفط العراقي يف شـهر يونيو املـايض، 3.373 مليون برميل 
يوميـا يف املتوسـط.وكان ممثل العراق بمنظمة أوبك محمد سـعدون، قال يف 
مايـو (أيار) املايض، إن منظمـة أوبك وافقت عىل زيادة إنتـاج النفط بالبالد 
إىل 4.5 مليـون برميـل يوميا بـدءا من يونيو (حزيران). وأضاف سـعدون أن 
هنـاك زيـادة أخرى خالل أشـهر يوليو (تموز) وأغسـطس (آب) وسـبتمرب 
(أيلـول) بواقـع 50 ألـف برميل يوميا عن كل شـهر.وصعدت أسـعار النفط 
إىل أعـىل مسـتوياتها منذ عام 2008 حيث قفزت فـوق 139 دوالرا للربميل يف 
مـارس (آذار)، بعـد أن فرضت الواليات املتحدة وأوروبا عقوبات عىل روسـيا 
بسـبب غزوها ألوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة، 

وتراجعت أسعار النفط منذ ذلك الحني.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت محافظـة املثنـى، امس االثنني، عـن إدراج 145 مرشوعاً تسـعى 

لتنفيذها ضمن قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.
وقـال محافظ املثنى، أحمد منفي جودة، يف ترصيـح صحفي: إن ”املثنى 
تعـد أول محافظـة قدمـت خطـة مشـاريعها إىل وزارة التخطيط ضمن 
امليزانية املخصصـة لها يف قانون الدعم الطارئ لألمـن الغذائي والتنمية، 
وبحسـب متطلبـات اإلدراج التـي تعتمدهـا الـوزارة، إذ قدمـت الخطـة 

إلكرتونياً وورقياً“.
وأضـاف جودة أن ”الخطة التي قدمـت هي (أ) وتتضمن 145 مرشوعاً يف 
جميع القطاعات، وهناك خطة (ب) سـتقدم إىل الوزارة بعد إكمال رفعها 
من رؤساء الوحدات اإلدارية والدوائر املختصة، حيث ستشهد تنفيذ الكثري 
مـن املشـاريع يف قطاعات الصحـة واملـاء والكهرباء والطـرق والبلديات 
واملجـاري والزراعة والرتبية والشـباب والرياضة وغريهـا من القطاعات 

الخدمية يف مركز املحافظة وجميع األقضية والنواحي“.

بغداد/ الزوراء:
وجه مرصف ”الرافدين“ الحكومي، امس االثنني، فروعه املنترشة يف بغداد 
واملحافظات باسـتقبال طلبات ترويج سـلف املتقاعدين بغض النظر عن 

كون الفرع ماسكا ألولياته او غري ماسك.
ودعا املرصف املتقاعدين اىل مراجعة اي فرع للتقديم عىل السلفة يف نفس 
املحافظة التي يسـكن فيها بغض النظر عن كون الفرع ماسـكا ألولياته 
واملعلومـات الخاصة باملتقاعد او غري ماسك.مشـريا اىل ان مبلغ السـلفة 

يبدأ من 5 ماليني دينار وحتى 25 مليون دينار.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، امس االثنني.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوربي بلغ 355 الف دينار، وسـعر رشاء 351 الفاً، 

فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس 347 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي، سجل 

استقرارا أيضاً عند 315 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 311 ألفا.
وفيمـا يخـص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار 21 يـرتاوح بني 355 الف دينـار 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:
أغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، منخفضا 

بنسبة (0.21%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (291.899.941) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (574.222.189) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (570.09) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%0.11) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (569.44) 
نقطة.وتـم تداول اسـهم (38) رشكة من اصـل (103) رشكة مدرجة يف 
السـوق، واصبـح عدد الرشكات املوقوفـة بقرار من هيئـة االوراق املالية 

لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل (9) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (27) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (106) ماليني دينـار من خـالل تنفيذ (38) 

صفقة عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(16) مليون سـهم بقيمة بلغت (36) مليون دينار من خالل تنفيذ (20) 

صفقة عىل اسهم خمس رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الـدوالر األمريكـي مقابل الدينار العراقي بشـكل 

طفيف، امس االثنني، يف بورصات العاصمة بغداد واقليم كردستان.
وقـال مصـدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا 
صبـاح امـس  148550 دينـاراً عراقيـاً مقابـل 100 دوالر أمريكي، فيما 

سجلت االسعار صباح االحد 148500 دينار.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع 149000 دينار لـكل 100 دوالر، 

بينما بلغت أسعار الرشاء 148000 دينار.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسعار الدوالر ارتفاعا 
طفيفا ايضا، حيث بلغ سـعر البيع 148750 ديناراً لكل 100 دوالر، وبلغ 

سعر الرشاء 148650 ديناراً.
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 بغداد/ الزوراء
القديمـة  أوملبيـا  مدينـة  يف  اختتمـت 
بالعاصمة اليونانية أثينا أعمال التجمع  
الخامـس عـرش لالكاديميـات  األوملبية 
الوطنية الذي نظمته االكاديمية األوملبية 
الدولية من السـابع عرش ولغاية الثاني 
والعرشيـن مـن تمـوز الجـاري ومثلت 
محمـد  هنـادي  االنسـة  فيـه  العـراق 
مسؤولة  العالقات يف االكاديمية األوملبية 

العراقية  .
مديـر  عبداللـه  هـادي  الدكتـور  وقـال 
االكاديمية األوملبية العراقية: ان املشـاركة 
العراقية كانت ناجحـة ومثمرة، إذ قدمت 
االنسـة هنـادي محمد يف الجلسـة الثانية 
عرضا مفصال عن النشاط الثقايف األوملبي 
يف العـراق الذي تقـوم به اللجنـة األوملبية 
العراقيـة سـواء بدعمهـا لألكاديميـة ام 
بإقامـة فعاليـات ثقافية اوملبيـة منوعة 
عرب برنامج ندوات سـنوي يتناول التنمية 
املستدامة للنشـاط الريايض عىل مستوى 

املجتمع ككل .
وأشـار عبدالله اىل: ان االكاديمية األوملبية 
واعـداد  ترجمـة  يف  رشعـت  العراقيـة 
املحارضات التي ألقيت يف التجمع إلصدارها 
يف مطبـوع يكـون يف متنـاول الرياضيـني 
إذ  منهـم،  القيـادات  السـيما  العراقيـني 
تميزت محارضات التجمع الخامس عرش 
ببحث قضايا الساعة يف الحركة الرياضية 
السـيما مـا يتعلـق بالتنميـة املسـتدامة 
عـىل وفق منظـور األمم املتحـدة والتطور 

التكنولوجـي يف امليـدان الريـايض .
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بغداد/ متابعة الزوراء
 هاجم النجم الكروي السابق، يونس عبد عيل، اتحاد الكرة واصفاً بعضا من فيه بأنهم «مندسون»، متوعداً بتنظيم 
تظاهرة «حاشدة» ضد االتحاد.وقال عبد عيل: انه يجهز لتظاهرة جماهريية رياضية حاشدة ضد اتحاد الكرة الحايل 
بسبب «العشوائية والتلكؤ يف العمل والنتائج السلبية ملنتخباتنا الوطنية بعد أن كانت يف السابق من أقوى منتخبات 
القارة».واضـاف «النتائج التي يخرج بها املنتخب معيبة بحق تاريخ كرتنا، وذلك بسـبب عشـوائية العمل باالتحاد 
والتلكؤ بجوانب إدارية عديدة منها تسمية املدربني واختياراتهم وتهيئة املنتخبات».واشار اىل ان «التظاهرة ستنظم 
بعد حصول املوافقات االمنية، وانها ستكون سلمية إليصال رسالة للذين يقودون كرتنا حاليا بشكل غري صحيح».

ورأى عبد عيل ان «العراق حر بأبنائه وال يسمح للمندسني العبث بمقدرات الكرة العراقية كما يحدث اآلن».

ãºcÎ@ã–ñc

b‰Óqc@¿@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓjæÎ˛a@pbÓ∫Üb◊˛a@…‡§@¿@ÒçÓø@ÚÓ”aã«@Ú◊äbìfl

@ÜÎáèfl@’Ìã†@∂g@o‹ñÎ@Ô‘Ìãœg@lÏ‰ßa@Îá„¸äÎc@…fl@pböÎb–æa@Z@·√b„

بغداد/ الزوراء
اجتمـَع االّتحـاُد العراقـّي لكرِة 
القَدم، امس االثنني، يف مقرّه مع 
َمجموعٍة من الُحّكاِم املُعرتضني 
يف  الحـكام  لجَنـة  عمـِل  عـىل 
االتحـاِد والتي كانـت ُمتواجدًة 
يف االجتمـاِع الذي حـرضُه وزيُر 
رئيـس  والرياضـة  الَشـباب 
االتحاد عدنـان درجال، والنائُب 
الثانـي لرئيـِس االتحـاد يونس 
محمود، وأعضـاء االّتحاد أحمد 
املوسـوي ورحيم لفتـة ويحيى 

زغري وغانم عريبي.
وقاَل رئيُس االتحـاد إن الُحّكام 
هم الركيـزُة األساسـّية لنجاِح 
التـي  الكروّيـِة  املَنظومـِة 
نعمـُل فيهـا عىل توفـرِي جميع 
ُمسـتلزمات نجاحهـم وتطويِر 

قدراتهم. 
وأضاَف هدفنا وصـوُل ُحّكامنا 
إىل قيـادِة املُباريـاِت يف املُونديال 
القارّيـة  البطـوالِت  أقـوى  ويف 
ألننا نمتلـُك العديَد من الطاقاِت 

الواعدة. 

وأشاَر درجال إىل إن االقرتاحاَت 
واألمـور التي ُطرحـت من قبل 
الحكاِم املُعرتضني تمت اإلجابُة 
عليهـا من قبـل لجنـِة الحكام، 
إىل  تحتـاُج  القضايـا  وبعـض 
الحلول  دراسـٍة أعمـق إليجـاِد 
الناجعِة لها، والعمل عىل َتسويِة 
االختالف يف وجهـاِت النظر بني 
واحـدة،  أرسٌة  ألنهـم  الحـكاِم 
وتفضيـل املصلحـِة العاّمة عىل 

املصالح الشخصّية .
وبـنّيَ ُعضـو االتحـاد املُـرشف 
عـىل لجنِة الحـكام، رحيم لفتة 
إن هـدف لجنـة الُحـّكام يتمثُل 
بإيجـاِد أفضل الُسـبل للنهوِض 
جميـع  مـن  التحكيـِم  بواقـِع 
والتنظيمّية  اإلدارّيـة  النواحـي 

واملالّية والفنّية.
الُحـكاِم  مـن  عـدٌد  وطـرَح 
األسـئلِة  بعـضَ  املُعرتضـني 
واالنتقادات سـيتم االجابة عىل 
جميـع تلك االمور من قبل لجنة 
الحكام وتقدم اىل  االتحاد التخاذ 

القرارات املناسبة بحقها.

@fiÏñÎ@b‰œáÁ@ZfibuäÜ@Êb„á«
%b»€a@ëd◊@pbÌäbjfl@ÒÜbÓ‘€@b‰flbÿy

@µœ60a@äÎÜ@¿@Â†bj€a@’Ìãœ@…fl@k»‹€a@Z@’†b„@á»é
ÔóÉí@�á•@ÜÏ»è€a

بغداد/ احمد الزبيدي

كشـف العـب املنتخـب الوطنـي ونـادي 

النجمـة البحرينـي السـابق، مصطفـى 

ناظم، عـن توقف املفاوضـات بينه وبني 

أورالندو بايرتس الجنوب افريقي بسـبب 

إجراءات اإلقامة يف البالد واقرتاب املوسـم 

الكروي يف جنوب افريقيا من االنتهاء.                

واضـاف ناظم ”تجربتي مـع الديوانية يف 

املوسم املايض كانت ناجحة بكل املقاييس 

وكسـبت حـب جماهري االحمـر الديواني 

وأتمنـى التوفيق للفريق يف املوسـم املقبل 

.”

واكمـل مصطفى ”عىل االتحـاد ان يكون 

صارما عىل فرق الدوري بخصوص معايري 

الرتاخيـص مـن اجـل االرتقـاء بالدوري 

بغض النظر عىل عدد األندية املشاركة.

وتابع: عىل الجماهري العراقية ان تشـعر 

بالفخر بسـبب تواجد العبينا املحرتفني يف 

أنديـة عاملية مثل زيـدان اقبال املتواجد يف 

فريق كبري مثل مانشسرت يونايتد وكاردو 

وغريهـم  بـاالس  كريسـتال  يف  صديـق 

مـن الالعبـني الذيـن سيشـكلون أعمدة 

املنتخـب الوطنـي يف املسـتقبل القريـب. 

وختم حديثـه: “لدي عدة عروض محلية، 

وسأختار برتكيز وبعناية الفريق االفضل 

بالنسـبة يل مـن اجل مواصلة املشـوار يف 

الدوري املمتاز.

الجدير بالذكـر ان مصطفى ناظم خاض 

تجربـة احرتافية يف املوسـم السـابق مع 

نادي النجمة البحريني.

fibfl�a@Âfl@7r◊Î@paäbÓ©a@Âfl@›Ó‹‘i@ÚÌÜÏ»è€a@kÉn‰fl@k‘‹€a@›flby@ÈuaÏÌ@lbjì€a@kÉn‰fl
åÏ–€a@ÙÏé@›j‘m@¸@‚ÏÓ€a@Òaäbjfl

بغداد/ صالح عبد املهدي
ينشغل مجتمعنا الكروي اليوم باملوقعة 
الكروية الحاسـمة التي تجمع منتخبنا 
والتـي  السـعودي  بشـقيقه  الشـبابي 
يحتضنها استاد مدينة  االمري سلطان بن 
عبد العزيز الرياضيـة (املحالة) بمدينة 
ابها السـعودية لحسـاب الجولة الثالثة 
واالخرية من منافسـات املجموعة االوىل 
بغيـة تحديـد بطل املجموعـة وصاحب 
املركز الثاني. ( الزوراء ) تسلط االضواء 
عىل مباراة اليوم الحاسمة وما يرافقها 
من تطلعات وآمال بعد خسارة منتخبنا 

يف املباراة االوىل امام موريتانيا.

Ú8by@Òaäbjfl
بأنهـا  اليـوم  مبـاراة  اهميـة  وتكمـن 
حاسـمة لـكال املنتخبـني حيـث تفـرز 
نتيجتهـا بطـل املجموعة الـذي يضمن 
التأهـل املبـارش  اىل  الدور ربـع النهائي  
وكذلـك املنتخب الوصيف الذي سـيدخل 
افضـل   الختيـار  معقـدة  حسـابات  يف 
منتخبني  من ثواني املجموعات السـت، 
وعـىل هـذا االسـاس يدخـل منتخبنـا 
املبـاراة رافعـا شـعار الفوز  وال سـواه 
معززا  بفـارق الهدفني يف االقل من اجل 
تحقيـق طموحاتـه بالتأهل املبارش عن 
هـذه املجموعة. أما الفـوز بفارق هدف 
واحد فيعني تسـليم الصدارة للسعودية  
بفـارق االهـداف وانتظار ما ستسـفر 
عنه مباريات املجموعات االخرى، وعىل 
الطرف االخر يبحث املنتخب السـعودي 
عـن الفوز  هو االخـر  او التعادل وحتى 
بالتأهـل   ليحظـى  بهـدف  الخسـارة 
املوريتانـي  للمنتخـب  تـاركا  املبـارش 
فرصة املنافسـة مع ثوانـي املجموعات 
االخـرى بينما يـودع منتخبنـا البطولة 
عند هذا الحد وهو امر ال نأمل ان يحدث 
السيما ان منتخبنا مؤهل للفوز يف ضوء 
بإمكانيات العبيـه وقدراتهم  معرفتنـا 

التي لم تظهر يف املباراة االوىل .

Új»ñ@ÚËuaÏfl
رغم ان كرة القدم ال تعرتف باملسـتحيل 
ال يعني التقليل من صعوبة مباراة اليوم 
امام منتخـب يتبخرت باللقب ويتسـلح 
بامتيـازات الضيافة من ارض وجمهور  
وطقـس ومعنويـات عاليـة اكتسـبها 
من فـوزه يف املبـاراة االوىل عىل املنتخب 

املوريتاني بهدفـني دون مقابل وهذا ما 
يتطلـب من مدربنا عمـاد محمد االعداد 
لفلسفة تعالج جوانب القصور يف املباراة 
االوىل واختيار التشـكيل املناسب ملباراة 
اليـوم  واعتماد اللعـب الهجومي الحذر  
مـع التأكيد عىل اغالق املنافـذ الدفاعية  
وعـدم ارتـكاب االخطاء قـرب منطقة 
الجزاء نظرا إلجادة الالعبني السعوديني 
اسـتثمار الكـرات الثابتة  عـىل العكس 
من منتخبنا الذي فشـل يف استغالل تلك 
الكـرات امـام موريتانيـا رغـم كثرتها 
فاألمل مـا زال قائما رشيطـة ان يدخل 
الفريق حامـال روح التحـدي واالرصار  
عىل الفـوز، وان تسـتعيد عنارص القوة 
يف منتخبنـا صورتهـا املعروفـة بعد ان 

تالشت يف مباراة السبت الخارسة .

ÒäÎáËfl@Úñãœ

الشـبابي قـد تعـرض  وكان منتخبنـا 
لخسـارة موجعة وغـري متوقعـة امام 
نظـريه املوريتانـي يوم السـبت املايض  
االوىل  اطاللتـه  يف  مقابـل  دون  بهـدف 
اعـاد بهـا االذهـان  خسـارة مماثلـة  
امـام منتخـب جـزر القمر يف النسـخة 
املاضيـة  للبطولة، ولم يقدم منتخبنا يف 
مباراة السـبت االداء املنتظر منه افرادا 
وجماعـات بعـد ان افتقـد لالنسـجام 
املقطوعـة  كراتـه  وكثـرت  والتفاهـم 
والخاطئـة وشـح عطاء عنـارص قوته 
التي كان الجميـع يراهن عليها  بجانب 
غياب الحلول  التي كنا ننتظرها السيما 
يف االستمرار بلعب الكرات الطويلة التي 
كانت صيدا سـهال لالعبـني املوريتانيني 
طـوال القامة وفوق هذا وذاك انحسـار 
اللعـب الهجومي وقلة الفـرص املتاحة 

امـام املرمـى االخرض  وحتـى الفرصة 
السـهلة التـي تهيأت  امـام العبنا  عيل 
شاخوان من حالة انفراد تام ضاعت بعد 
ان سـدد الكرة بطريقـة عجيبة وغريبة 
بعيـدا عـن املرمى وبني هـذا وذاك اثرت 
االخطاء التي ارتكبها الحكم السـوداني 
يف سـري املباراة السـيما يف التغايض عن 
الخشـونة املفرطـة للموريتانيـني كما 
بقيـت صفارتـه صامتـة ازاء  اكثر من 
ملسـة يـد داخـل املنطقة املحرمـة ربما 

كانت ستغري من النتيجة .

·‹ÿnÌ ÑÌäbn€a
وبالعودة لالرشـيف نجـد ان لقاء اليوم  
يحمل الرقم 14 بني املنتخبني الشقيقني 
عـىل امتـداد التاريـخ، إذ سـبق لهمـا 
ان التقيـا يف 13  مبـاراة  سـابقة  عـىل 
الصعيدين الرسـمي والودي احتضنتها 

وايـران  والسـعودية  العـراق  مالعـب 
وبنغالديـش والهند  واملغـرب واالمارات 
النهائيـة ظهر  والبحريـن وباملحصلـة 
التفـوق جلّيا ملنتخبنا الذي فاز يف تسـع 
مباريـات  مقابـل مباراتـني للمنتخـب 
املباراتـني  انتهـت   بينمـا   السـعودي 
املتبقيتني بالتعادل واحداهما حسـمتها 
ركالت الرتجيح من عالمة الجزاء لصالح 
املنتخب السعودي 6 – 5 ، وكان اول لقاء  
بـني املنتخبـني قد اقيـم يف دورة االهواز  
الودية بإيران عام 1973 وانتهى عراقيا 
بثالثة اهداف مقابل هدف واحد سجلها 
رضغام الحيدري وعيل حسـني محمود 
وحسـن فرحـان. أمـا آخر لقـاء فكان 
عـىل سـبيل التجريـب واقيـم يف الدمام 
عام 2020 وانتهى سـعوديا بهدف دون 

مقابل .

بغداد/ ماهر حسان 
اكد مدافع فريق الرشطة بكرة القدم، سـعد ناطق، ان توقيعه عىل 
كشوفات نادي الباطن السعودي هو تحٍد شخيص كي يثبت انه قادر 
عىل املُيض بعيداً يف االحرتاف وهي محطته االوىل باتجاِه اندية اخرى.

وقال ناطق: ان اختياره اللعب يف الدوري السـعودي لُه عدة جوانب 
ايجابية وهو بال شـك واحد من اهم املسـابقات عـىل صعيد القارة 
وسـيكون ذلك دافعاً معنوياً لإلرتقاء اكثر بمستواه الفني وعكسه 

مسـتقبالً يف خدمة املنتخـب الوطني. مبينا: انـه رفض عرضاً من 
احد االندية اليونانية ألسباب تتعلق بعدم رغبته يف خوض تجربة قد 
تكون مبهمة وتؤثر سـلباً عىل طموحه.واضاف: بال شك ان عودته 
اىل املالعب العراقية سـتكون من بوابة نادي الرشطة الذي تربطني 
بإدارته وعىل وجه الخصوص مرشف الفريق عيل الشـحماني الذي 
كان خري سـند وجماهريه عالقة وطيدة، حيث عشت معهم العديد 

من الذكريات الجميلة التي لن انساها مطلقاً.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االرستـان الصحفية والرياضية باركتا تسـمية 
عضـو املكتـب التنفيـذي يف االتحـاد العراقـي 
للصحافـة الرياضية الزميل بـالل زكي ناطقا 
رسـميا للجنـة الرتاخيص يف االتحـاد العراقي 
لكـرة القـدم، كل التوفيـق والنجـاح لزميلنا يف 

عمله الجديد.
  *************************

معد الربامج يف القنـاة الرابعة الرياضية، الزميل 
محمد خليـل، اكد اكتسـابه الشـفاء التام من 
االزمة الصحية التي تعرض لها قبل مدة زمنية 
ليسـت بالقصـرية، خالـص االمنيـات لزميلنا 

بالشـفاء التام وان يلبسـه رب العـزة واالجالل 
ثوب الصحة والعافية.

بغداد/ قاسم شالكه
احرز العب منتخبنا الوطني برفع اإلثقال عيل عمار يرس وزن ١٠٩ كغم ذهبيتني وفضية 
عربية  وبأرقام  طشقند  االوزبكية  العاصمة  يف  حاليا  املقامة  للشباب  اسيا  بطولة  يف 
صالح،  مصطفى  االثقال  لرفع  العراقي  االتحاد  رئيس  نائب  ذلك  .اكد  جديدة  وعراقية 
حيث قال: حقق رباعنا البطل عيل عمار يرس ذهبيتني وفضية واحدة يف منافسات بطولة 
اسيا للشباب بعد ان حقق ذهبية يف فعالية الخطف، إذ رفع ١٧١ كغم فيما حقق ذهبية 
النرت بعد ان رفع ٢٠٢ كغم وهي  ثانية يف املجموع بعد ان جمع ٣٧٣ وفضية بفعالية 
بعد تعرضه  املنافسة  الرباع عيل عباس وزن ٨٩ كغم من  انسحب  ارقام جديدة، فيما 
لالصابة اثناء النزال مما اضطر مدرب املنتخب الوطني النسحابه من البطولة حفاظا عىل 
سالمته.واضاف: هذا انجاز اخر يضاف النجازات الرياضة العراقية عامًة ولرفع االثقال 
خاصة باالضافة اىل رصيد بطلنا عيل عمار الذي سبق أن حقق انجازات مهمة يف محافل 
سابقة. مؤكدا: ان هذا االنجاز لم يأِت من فراغ بل جاء نتيجة تظافر الجهود الكبرية من 
قبل اللجنة االوملبية العراقية واالتحاد العراقي لرفع االثقال واملدربني والالعبني باالضافة 
اىل تراكم الخربة من خالل املعسكرات التدريبية طويلة االمد التي استمرت لثالثة اشهر 
متواصلة يف العاصمة بغداد واقليم كردستان استطعنا من خاللها رفع املستوى الفني 

والبدني لالعبني باالضافة اىل تحقيق ارقام مميزة خالل املعسكرات.

بغداد/ متابعة الزوراء
الطائرة  للكرة  الشباب  منتخب  تغلب 
 ،(3-0) بنتيجة  األردني  شقيقه  عىل 
منافسات  من  الثالثة  الجولة  ضمن 
الطائرة  للكرة  آسيا  غرب  بطولة 
الرافدين  أسود  وحسم  للشباب.. 
املواجهة أمام األردن بواقع (25-20)، 

.(25-14) ،(25-20)
تحقيق  يف  الشباب  منتخب  ونجح 
تجاوز  بعد  تواليا،  الثاني  الفوز 
اإلمارات (1-3)، والخسارة يف االفتتاح 
أمام البحرين (3-1)، ويلعب املنتخب 
الشبابي مباراته الرابعة اليوم الثالثاء 

أمام لبنان.
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يوجني / متابعة الزوراء
أحرزت النيجريية توبي أموسـان اللقب 
العاملي لسـباق 100 م حواجـز بعد أقل 
من سـاعتني عىل تحطيم الرقم القيايس 
العاملـي يف النسـخة الثامنـة عرشة من 
بطولـة العالـم أللعاب القـوى يف مدينة 

يوجني األمريكية.
وقطعت أموسـان 12.06 محققًة رقماً 
قياسـياً جديـداً لكـن لـم يتـم اعتماده 
بسبب الرياح القوية (2.5 م/سا) وذلك 
بعدما حققـت قبل سـاعة و50 دقيقة 
يف نصـف النهائي 12.12 ثانية محطمة 
رقم األمريكية كندرا هاريسـون 12.26 
2016 يف  22 تموز/يوليـو  ثانيـة منـذ 

دورة األلعاب األوملبية يف لندن.
وعـادت الفضية إىل الجامايكية بريتاني 
والربونزيـة  ث)،   12.23) أندرسـون 
لبطلـة األوملبياد البورتوريكية ياسـمني 

كاماتشو كوين (12.23 ث).
ونجحـت أموسـان، البالغة مـن العمر 
25 عاماً، أخرياً يف ترجمة سـيادتها عىل 
السـباق معوضـة خيبتهـا يف النسـخة 
وأوملبيـاد   2019 الدوحـة  يف  األخـرية 

طوكيو الصيف املايض.
”مونـدو“  أرمـان  السـويدي  وفـكَّ 
دوبالنتيـس نحسـه يف بطـوالت العالم 
أللعاب القـوى بأفضـل طريقة ممكنة 

متوجاً بالذهبية مع رقم قيايس عاملي يف 
مسابقة القفز بالزانة يف النسخة الثامنة 

عرشة يف مدينة يوجني األمريكية.
وقفـز دوبالنتيـس 6.21 م يف محاولته 
الثانية بعدما ضمن الذهب العاملي الذي 
ينقص خزائنـه، ماحياً رقمـه القيايس 
الذي كان سـجله يف بطولة العالم داخل 
قاعة وهو 6.20 م يف آذار/مارس املايض 

يف بلغـراد، علمـاً أّنه حقـق أفضل قفزة 
ف يالهـواء الطلق يف 30 حزيران/يونيو 
املـايض يف لقـاء سـتوكهولم املايس عىل 
امللعـب األوملبـي يف العاصمة السـويدية 

بقفزه 6.16 م.
وكان البطـل األوملبـي للمسـابقة حـّل 

وصيفاً يف نسخة الدوحة 2019.
وعادت الفضيـة لألمريكي كريسـتوفر 

نيلسن (5.94 م) بفارق املحاوالت أمام 
الفيليبيني إرنست جون أوبيينا صاحب 

الربونزية.
وبعدما نجح السويدي يف ضمان امليدالية 
الذهبية 6 أمتار من املحاولة األوىل، دخل 
يف منافسة مع نفسه فتخطى يف الوهلة 
الرقـم  محطمـا  م   6.06 حاجـز  األوىل 
القيايس لبطولة العالـم (6.05 م) الذي 

كان صامداً منذ نسخة إدمونتون 2001 
عرب األسـرتايل دميرتي ماركوف، ثم قرر 
االنتقـال مبـارشة إىل حاجـز 6.21 م يف 
محاولة لتحطيم الرقم القيايس العاملي.

لكنـه نجـح  األوىل،  املحاولـة  فشـل يف 
يف الثانيـة أمـام تشـجيعات الجماهـري 
الغفـرية التي حرضت منافسـات اليوم 

األخري من األلعاب.

وقـال دوبالنتيـس مازحـاً يف ترصيـح 
ملذيـع امللعـب: ”محاولة ال بـأس بها“، 
وأضـاف موجهـاً كالمـه إىل الجماهري: 
”لقـد منحتم يل طاقة جيدة ملسـاعدتي 
عـىل تخطي الحاجز، كان ذلـك رائعاً أنا 

أعشق يوجني“.
وأحـرز رجـال الواليـات املتحـدة األحد 
ذهبية سـباق التتابع 4 مرات 400 م يف 

النسخة الثامنة عرشة لبطولة العالم يف 
ألعاب القوى يف مدينة يوجني األمريكية.

وقطع املنتخب األمريكي مسافة السباق 
بزمـن 2:56.17 د محققاً أفضل توقيت 
املوسـم متقدمـاً عـىل جامايـكا  هـذا 

(2:58.58 د) وبلجيكا (2:58.72 د).
وكانـت الواليـات املتحـدة تّوجت بلقب 
نسـخة الدوحـة 2019 أمـام جامايـكا 

وبلجيكا أيضاً.
وتوجت العداءة األمريكية أثينغ مو بطلة 
للعالـم يف سـباق 800 م عندمـا أحرزت 
ذهبية النسـخة الثامنة عرشة ملونديال 

يوجني أللعاب القوى.
وقطعـت مـو مسـافة السـابق بزمـن 
1:56.30 دقيقـة أمـام الربيطانية كييل 
دقيقـة)   1:56.38) هودجكينسـون 

والكينية ماري مورا (1:56.71 د).
وجددت مو تفوقها عىل هودجكينسون 
بعدما فعلتها يف دورة األلعاب األوملبية يف 
طوكيو الصيف املـايض ونالت الذهبية، 

فيما اكتفت الربيطانية بالفضية.
رايفـني  األخـرى  األمريكيـة  وحلـت 
رودجرز، ثالثة األوملبياد ووصيفة بطلة 
العالم، سادسـة بزمن 1:58.26 دقيقة، 
فيما جـاءت مواطنتها أجي ويلسـون، 
ثالثـة الدوحـة 2019، ثامنـة وأخـرية 

(2:00.19 د).
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برشلونة / متابعة الزوراء
كشـف تقريـر صحفـي عـن مفاجـأة 
مـن العيـار الثقيـل بشـأن احتماليـة 
عودة ليونيل مييس، نجم باريس سـان 
جريمان، إىل صفوف برشلونة مستقبال.

وبحسـب صحيفـة ”سـبورت“، فـإن 
املدرب الشـاب تشـايف هرينانديز، طلب 
مـن خـوان البورتـا، رئيس برشـلونة، 
إعـادة مييس إىل البارسـا بعد انتهاء 

عقده مع سان جريمان.

وينتهي عقـد صاحـب ال 35 عاما مع 
الفريـق البارييس يف صيف 2023، حيث 
يرغب تشـايف يف اسـتقدامه قبل انطالق 

موسم 2023-2024.
ويؤمن تشايف بأن عودة مييس ستسهم 
الصعيديـن  عـىل  البارسـا  إنعـاش  يف 
قـدرة  عـن  فضـال  واملـايل،  الريـايض 
الربغوث عىل حل الخالفات التي نشـبت 
بينه وبني البارسا يف وقت سابق، إلغالق 
صفحته الكتالونية بأفضل طريقة قبل 

االعتزال.
ورحـل الـدويل األرجنتينـي عـن ملعب 
الكامب نو العام املايض بعد انتهاء عقده 
مع برشـلونة، لينضم إىل سان جريمان 
يف صفقـة انتقال حـر بعدما أمىض جل 

مسريته بقميص البلوجرانا.
ورغـم أن مييس سـيبلغ الصيف القادم 
عامـه ال 36، إال أن تشـايف ال زال مؤمنا 
بقـدرة الالعـب عـىل تقديـم اإلضافـة 

املطلوبة مع الفريق الكتالوني.

ê‰n‹€@Ôæb»€a@—Ó‰ón€a@¿@‚á‘nÌ@åaäbÿ€c

لندن / متابعة الزوراء
املمتـاز  الـدوري  بطـل  يقـص 
مانشسـرت سـيتي، وبطل كأس 
ليفربـول،  اإلنجليـزي  االتحـاد 
رشيط املوسم الكروي اإلنجليزي 
الجديـد 2023-2022، من خالل 
(الـدرع  املجتمـع  درع  مبـاراة 
الخريية)، التي سـتقام السـبت 
تمـوز   30 املصـادف  املقبـل 

(يوليو).
تحظـى  املجتمـع  درع  مبـاراة 
املباريـات  مـن  طويـل  بتاريـخ 
املثـرية، وتعترب فرصـة لطرفيها 
أوراقهمـا  تجربـة  أجـل  مـن 
الجديـدة، واختبار نسـيهما قبل 
انطالق موسـم الربيمري ليج بعد 

أسبوع.
وفيما ييل مجموعة من الحقائق 
واألرقام التي جمعناها لكن قبل 
هذه املواجهة، علمـا بأن املباراة 
سـتقام عـىل ملعب كينـج باور 
سـتاديوم“ الخاص فريق ليسرت 
سيتي حامل لقب املوسم املايض، 
ملعـب  انشـغال  بسـبب  وذلـك 

”ويمبـيل“ الغريـق باسـتضافة 
نهائيات كأس أوروبا للسيدات.

ـ يعترب مانشسرت يونايتد الفريق 
برصيـد  باللقـب  فـوزا  األكثـر 
 ،(16) أرسـنال  يليـه  لقبـا،   21
وليفربول (15)، وإيفرتون (9)، 

وتوتنهام .(7) 
 2010) تشـيليس  يتشـارك  ـ 
و2017  و2015  و2012 
يونايتـد  ونيوكاسـل  و2018) 
و1955  و1952  و1951   1932)
و1996) يف أطـول سلسـلة مـن 

املباريات دون الفوز باللقب.
ـ أكثـر مباريـات درع املجتمـع 
غزارة باألهـداف، كانت تلك التي 
يونايتـد  مانشسـرت  فيهـا  فـاز 
بنتيجة 4-8 عىل سويندون تاون 

يف العام 1911.
ـ حقـق إيفرتون الرقـم القيايس 
ألكرب عدد من االنتصارات املتتالية 
(4) من 1984 إىل 1987 (تقاسم 

لقب العام 1986 مع ليفربول).
ـ سـجل مانشسرت يونايتد الرقم 
ألكرب  القيايس 

عدد مـن الخسـائر املتتالية (4) 
مـن 1998 إىل 2001. خالل هذه 
الفرتة، سـجل مانشسرت يونايتد 
أيضـا الرقم القيـايس للمباريات 
املتتالية التي خاضها يف املسابقة 
(6 مباريات) من العام 1996 إىل 

2001 وفاز باللقب مرتني.
ـ سـجل حارس مرمـى توتنهام 
هوتسـبري بـات جينينجـز هدفا 
يونايتـد  مانشسـرت  مرمـى  يف 
يف  فريقـه  جـزاء  منطقـة  مـن 
العـام 1967، يف مباراة تقاسـم 
الفريقـان اللقـب بعـد انتهائها 

بالتعادل 3-3.
ـ برايتـون هـو النـادي الوحيـد 
الذي فاز بالـدرع فقط (يف العام 
1910)، ولـم يفـز أبـدا بـكأس 
االتحـاد اإلنجليـزي أو الـدوري. 
وحينهـا كانـت تجمـع املبـاراة 
بـني الفائزين يف بالـدوري األول 
والـدوري الجنوبي بـني العامني 
1908 و1912، كانـت هـذه هي 
املناسـبة الوحيـدة التـي انترص 

فيها أبطال الدوري الجنوبي.
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لندن / متابعة الزوراء
أعلن جيوفاني كارنيفايل، الرئيس التنفيذي لساسولو اإليطايل، 
موافقة النادي عىل انتقال املهاجم اإليطايل جيانلوكا سكاماكا 
إىل وسـت هام اإلنجليزي.وكان رحيل سـكاماكا عن ساسولو 
خالل سـوق االنتقاالت متوقعا بشـكل كبري، وتردد أن باريس 
سـان جريمان الفرنـيس كان من بني األنديـة املهتمة بالتعاقد 
معه.وكشـف كارنيفايل يف وقت سابق من تموز/يوليو الجاري 
أن ساسـولو ال يتعجـل يف بيع أصوله الثمينـة، وأكد أن النادي 
لن يسـمح لالعـب بالرحيـل إىل باملوافقة عـىل رشوط اإلدارة.
ورغـم الرغبة الواضحة من باريس سـان جريمان يف الحصول 
عـىل خدمـات الالعب، يبدو وسـت هـام بصدد حسـم صفقة 
التعاقد مع سـكاماكا.وقال كارنيفـايل يف ترصيحات لصحيفة 
”كوريريي ديلو سبورت“: ”36 مليون يورو إضافة إىل 6 ماليني 
يـورو مكافـآت و%10 عـىل أي عملية إعادة بيع لسـكاماكا. 
صفقة جيدة، أليس كذلك؟، ذلك ألن وست هام ناد يبيع أيضا“.
وأضـاف: ”سـكاماكا هو حارض ومسـتقبل الكـرة اإليطالية، 
فهـو مهاجـم متكامل. تطور كثـريا يف العام املـايض، وال يزال 
لديه العديد مـن اإلمكانات الكامنة“.وتابـع الرئيس التنفيذي 
لساسـولو: ”سـكاماكا يتمتع بالقوة البدنية والفنية، عليه أن 
يتعلم اللعب بشكل أكرب مع زمالئه، لكنه العب استثنائي وجيد 
للغاية“.وقدم جيانلوكا سـكاماكا صاحب الـ23 عاًما عروضا 
رائعـة يف املوسـم املايض وسـجل 16 هدفا خـالل 36 مباراة يف 
الـدوري اإليطايل.واحتـل سـكاماكا املركز السـادس يف قائمة 
هدايف الدوري اإليطايل خلف جيوفاني سيميوني وتامي أبراهام 
(17 هدفا) والوتارو مارتينيز (21 هدفا) ودوسان فالهوفيتش 

(24 هدفا) وتشريو إيموبييل (27 هدفا).
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واشـنطن / متابعة الزوراء
انضـم اإلسـباني بورخـا مايـورال، مهاجم ريـال مدريـد، إىل تدريبات 

املرينجي بعد وصوله املتأخر إىل الواليات املتحدة األمريكية.
ولم يسـافر مايورال مع الفريق يوم 19 من هذا الشـهر، لعدم حصوله 

عىل التطعيم الكامل لفريوس كورونا.
وبحسـب صحيفة ”مـاركا“ اإلسـبانية، 

شـهد املران ريال مدريد مشاركة 
املهاجم الفرنيس كريم بنزيما، 

فيما غاب الظهري اإلسباني 
داني كارفاخال.

عـن  الثنائـي  وغـاب 
برشـلونة  مواجهـة 
الوديـة، والتي خرسها 
املرينجي بهدف دون رد.

ويضـع مايـورال البقـاء 
رأس  عـىل  مدريـد  ريـال  يف 

أولوياته، حيث يرغب يف إثبات أنه يستحق البقاء والحصول عىل فرصة.
ولم يحسـم ريال مدريد موقفه حتى اآلن من بقاء مايورال، خاصة وأن 

الالعب لديه عدة عروض من الدوري اإلسباني.
وعـاد مايورال إىل ريـال مدريد هذا الصيف، بعد انتهـاء إعارته إىل روما 

ثم خيتايف.

مدريد / متابعة الزوراء
رغم خسـارته يف نهائي بطولة هامبورج للتنس، تقدم العب 
التنس اإلسباني كارلوس ألكاراز، يف التصنيف العاملي لالعبني، 

الصادر أمس اإلثنني.
وصعـد كارلوس ألـكاراز للمركز الخامـس بالتصنيف العاملي 

الـذي تراجـع للمرتبـة  النرويجـي كاسـرب رود،  عـىل حسـاب 
السادسـة، بعدما حافظ عىل لقبه يف بطولة جشتاد بفوزه 

عـىل اإليطايل ماتيـو بريتيني.وكان هـذا التغيري 
الوحيـد يف التصنيف العاملي هذا األسـبوع، 

حيث حافظ الـرويس دانييل ميدفيديف 
عىل الصـدارة، يليه األملاني ألكسـندر 
زفرييف، ثم اإلسـباني رافائيل نادال 

باملركـز الثالث، وخلفـه اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس.

نوفـاك  الرصبـي  واسـتمر 
ديوكوفيتش يف املرتبة السابعة، 
يليـه الـرويس أنـدري روبليف، 
ثـم الكنـدي فيلكـس أوجيـه 
التاسـع،  املركـز  يف  ألياسـيم 

واختتـم اإليطايل يانيك سـينري 
قائمة أفضل 10 العبني بحلوله 
عارشا.وحقق اإليطايل الشـاب 
لورينزو موسـيتي أكرب قفزة 
يف قائمـة أفضـل 100 العب، 
عقـب فـوزه بلقـب بطولـة 
هامبورج، بالتقدم 31 مركزا 
يف  ليسـتقر  واحـدة  دفعـة 

املرتبة 31.
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الس فيغاس / متابعة الزوراء
أفادت تقارير إعالمية أّن تشايف إيرنانديث، مدرب برشلونة، 
أخرب الهولنـدي ممفيس ديباي بـرضورة البحث عن فريق 
بديل.وبحسـب التقارير فإّن برشـلونة وضع مبلغ عرشين 
مليون يورو كسعر لالعب.وكان مسؤولو برشلونة أخطروا 
ديباي يف وقت سـابق بأن النادي سـيكون مرناً معه ىف حال 
وصول عرض لضمه خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الجارية.

من جهته اشـرتط ديبـاي للموافقة عىل مغادرة برشـلونة 
الرحيـل إىل أحـد أنديـة النخبـة يف أوروبـا من أجـل ضمان 

املشاركة ىف دورى أبطال أوروبا خالل املوسم ِالجديد.

ميالنو / متابعة الزوراء
أرص أليسـاندرو باسـتوني، مدافع إنرت ميالن، 
عـىل عـدم وجـود شـكوك حـول رحيلـه عن 
النرياتـزوري، مؤكدا أنه ليس هناك أي سـبب 

ملغادرة الفريق.
وارتبط باسـتوني بالرحيل عن إنرت ميالن، 
خالل فرتة االنتقـاالت الصيفية الجارية، 
وذلـك من أجل تحسـني ميزانيـة النادي، 

الذي يحتاج لبيع بعض الالعبني.
وقـال باسـتوني يف ترصيحـات لصحيفة 
الجازيتا ديللو سـبورت: ”لـم يكن هناك 
شـك بسـيط حول رحييل عن إنـرت، هنا 

لدي كل يشء أحتاجه“.
وشدد: ”أشـعر أنني جيد للغاية يف إنرت 
ميالن، وأعرب عن نفيس بأفضل طريقة 

ممكنة“.
وأضـاف: ”لـدي عالقـة ممتـازة مع 

زمالئـي والنـادي، أحـب مدينـة ميالنـو، أريـد ارتـداء 
هـذا القميـص لسـنوات عديـدة، وأتمنى أيضـا الفوز 

بالبطوالت“.
يذكـر أن إنرت حـول أنظاره نحو بيع ميالن سـكرينيار، 

الذي ارتبط باالنتقال إىل باريس سان جريمان.
لكن صفقة ميالن سـكرينيار يف طريقها للفشل، يف ظل 

مغاالة إنرت ميالن، يف القيمة املطلوبة لبيع الالعب.

جدة / متابعة الزوراء
أعلـن نادي االتحاد السـعودي الحصـول عىل خدمات 
العب الوسط املدافع الرصي طارق حامد ملدة موسمني 
عقـب انتهاء تعاقده مـع نـادي الزمالك.ويبلغ طارق 
حامد من العمر 33 علماً وشـارك طوال مسـريته مع 
الزمالـك يف 284 مباراة سـجل فيهـا 6 أهداف ومنح 8 
تمريـرات حاسـمة.وعىل الصعيـد الدويل شـارك طارق 
حامد مع منتخب مرص يف 50 مباراة وكان ضمن التشكيلة 
التي مثلت الفراعنة يف مونديال روسـيا 2018.وقال طارق حامد 
عرب حساب سناب شات الرسمي لنادي اتحاد جدة: ”رشف كبري يل أن أكون 
العبا يف نادي اتحاد جدة، وباملناسـبة أنا شـخص محظـوظ جدا ألني كنت 
ألعب يف أكرب ناد يف أفريقيا وهو الزمالك املرصي، مع أعظم وأوىف جمهور“.
وأضاف: ”اآلن أنا العب يف نادي اتحاد جدة أكرب ناد يف قارة آسيا مع أعظم 

وأوىف جمهور، خرجت من ناد كبري وذهبت لناد كبري.. شكرا“.



أنقرة/متابعة الزوراء:
 تلقـت املمثلـة الرتكيـة، بريجـا 
الصحفـي،  أكالي، تهديـدا مـن 
جيم كوتشوك، بسبب انتقاداتها 
لوضـع االقتصـاد الرتكي، يف ظل 
التضخـم املرتفـع وتراجع قيمة 

اللرية.
عـىل  تغريـدة  يف  أكالي  وقالـت 
حسابها عىل تويرت ”لقد سئمت. 
عملنـا وأموالنا أصبحا بال قيمة، 
أصبحـوا  وموظفونـا  عمالنـا 
بائسـني. لكن هناك من يسـتمر 
يف أكل البلد وبيعه بال هوادة. عىل 
أمل أن نرى األيام التي سـيحاكم 

فيها هؤالء“.
وعقـب التغريدة نرش كوتشـوك 
املعـروف بقربـه مـن الحكومة، 
مقاال تحت عنوان ”العرض الذي 
تقوم به بريجـا أكالي“ جاء فيه 
الذيـن تحدثـوا  أن ”األشـخاص 
مثـل أكالي عىل مدار الـ20 عاما 
املاضية، إما تم سجنهم أو هربوا 

أو تركوا مهنتهم“.
 وأضـاف ”بريجا هانـم تقول إن 
الحكومة سـتذهب، وأنها واثقة 
من نفسـها كثريا، ولكن يجب أال 

تكون شـديدة الثقة بنفسـها إىل 
هذه الدرجـة، من األفضل توخي 

الحذر“.
وأكد كوتشوك يف نهاية مقاله أن 
الشعب الرتكي ستكون له الكلمة 
األخـرية يف النهايـة باالنتخابات، 
قائال ”من الواضح أننا سنسـمع 
هذه التهديدات حتى االنتخابات. 
وبعـد ذلـك سـيقرر الشـعب يف 

صندوق االقرتاع“.
وتستهدف حمالت إعالمية مدبرة 
نجمـات تركيا الالتـي ال يدرن يف 
فلك النظام الرتكـي عرب مقاالت 
وتجييـش  الصحـف  يف  تهديـد 

إلكرتوني ضدهن.
الجديـر بالذكـر أن العديـد مـن 
الفنانني والسياسيني والصحفيني 
تعرضـوا لحمالت تشـهري، وفقد 
الكثـريون منهـم وظائفهم، كما 
خلـف  املعارضـني  آالف  يقبـع 
القضبان، والسـيما بعد محاولة 

االنقالب الفاشلة يف عام 2016.
الدعـاوى وأحـكام  وازداد عـدد 
السـجن بموجب املـادة 299 من 
قانون العقوبات الرتكي، منذ أن 
توىل رجب طيب أردوغان منصب 

الرئيس يف عام 2014.
ويف يناير املايض، قـال أردوغان، 
عـىل خلفيـة اعتقـال الصحفية 
الرتكيـة صـدف كابـاش بتهمة 
إهانـة الرئيـس ”لـن تمـر هذه 

اإلهانة دون عقاب“.
واستعانت كاباش بمثل رشكيس 
خـالل حـوار تلفزيونـي لها بث 
املقربـة   “Tele 1” قنـاة  عـىل 
األوضاع  تناقـش  املعارضـة  من 
ومواقـف  تركيـا  يف  السياسـية 
الرئيس ”هناك قول مأثور يقول 
إن الثـور ال يصبح ملـكاً بمجرد 

دخولـه القـرص، ولكـن القرص 
يتحول إىل حظرية“.

قـال  األسـبوع،  نفـس  وخـالل 
أردوغان رداً عىل سؤال بخصوص 
أغنية  تنتقده تداولها مستخدمو 
التواصل، أليقونة ونجمة  مواقع 
أكسـو  َسـَزن  الرتكيـة،  البـوب 
”بصفتي رئيسـاً لهـذا البلد، لن 
أسمح ألحد بالتحدث بالسوء عن 

قيم شعبنا الدينية املقدسة“.
وعـام 2020، تعرضـت املمثلـة 
لهجـوم  كايـا  هـازال  الرتكيـة 
رشس من قبل جيوش إلكرتونية 

بسبب دفاعها عن املمثلة الرتكية 
برييـن سـات التي تتعـرض بني 
الحـني واآلخـر لحمالت تشـويه 
فجة. وتعرف سـات التي تحظى 
بشـعبية واسعة يف العالم العربي 
املناهضـة  الجريئـة  بمواقفهـا 

ألردوغان.
ونرش موقع ”تركيا اآلن“ املوايل يف 
تقرير عنونه ”بريين سات هكذا 
تعرت وأكثـر من تقدم الجنس“، 
”بطلة العشـق املمنوع مستعدة 
لتقديم كّل يشء من أجل مهنتها، 
والصور باألسفل تظهر لكم كيف 
تعرّت بالكامل دون أن تأبه لردود 
األفعـال الغاضبة من املتحفظني 
الذين يشـكلون نسبة 40 يف املئة 
من الشعب الرتكي“. ولم تتوقف 
حملـة التشـويه، فنـرشت عـىل 
التواصل صورة  صفحات مواقع 
مفربكـة تظهر النجمـة الرتكية 

عارية.
ودخلت هازال كايا، التي شاركت 
برييـن سـات بطولـة مسلسـل 
”العشـق املمنـوع“، عـىل خـط 
الدفـاع عـن سـات. ولـم تغفـر 
صفحـات مأجورة دفـاع هازال 

عن بريين فنرشت لها صورة من 
كواليس أحد مسلسـالتها ترتدي 
فيها فستانا مكشوفا ما عرضها 

لهجمة رشسة.
لطاملـا  سـات  برييـن  أن  يذكـر 
اتهمـت اإلعـالم املـوايل للنظـام 
بتشـويهها والتدخـل يف حياتهـا 
الخاصـة. وبالنسـبة إىل اإلعـالم 

فيصفها بـ“الخائنة للبالد“.
والعام املـايض، تصّدر هاشـتاغ 
مـوال“  إيزغـي  وحـدك  ”لسـِت 
الرتنـد الرتكي عىل موقـع تويرت 
بعد انتشـار خرب يؤكد أن املمثلة 
إيزغـي مـوال مهـددة بالسـجن 
بسبب تغريدة انتقدت فيها تربئة 

متهم يف قضية اغتصاب.
وبـدأت القصة عنـد انتحار فتاة 
تركية تدعى ”إيبيك“ (18 عاما) 
تاركة خلفها رسالة أشارت فيها 
أورهـان  الرقيـب مـوىس  أن  إىل 
اغتصبها وهددها. وقال أورهان 
يف ترصيحـات صحفية إنه ”عىل 
املجني عليها (الفتاة املنتحرة) أن 
تشكو كما تريد ألنه لن يحدث له 
يشء“، مؤكدا أنه فعل الكثري مثل 

ذلك من قبل ولم يمسه يشء.
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يتناىس البعض قدرة واهمية الصحافة الورقية عىل مر تأريخها 
املمتـد اىل قـرون فتجـد الصيحـات هنا وهنـاك تقـول: انتهت 
الصحافـة الورقيـة حتى بـدأ الجميـع باالقتناع بهـذه الفكرة 
وترديدهـا، حتـى يف كليـات االعـالم بالجامعـات العراقية بات 
بعض االساتذة يرددون امام طالبهم عن قصد او من دون قصد 
ذلك.. والسـؤال الذي يطرح نفسه هنا هل فعال انتهت الصحافة 

الورقية يف العراق والعالم عموما؟ 
هـذا االمر يحتاج اىل اعـادة نظر من عدة جوانـب، فمع التطور 
التكنولوجـي الكبـري ومـا احدثـه من تأثـريات كبـرية يف البيئة 
االعالمية اتجه الناس بنهم كبري إلشباع فضولهم من هذا الجديد 
وضجت الدراسات تعالج هذا التغيري بإطالق مصطلحات تسعى 
للمواكبة وبتنا نسـمع مصطلح الصحافـة االلكرتونية واالعالم 
الجديـد وااللكرتوني وصحافة املواطـن واملوبايل وغريها الكثري 
مـن املصطلحات التي تفرس هـذا التحول وافرازاتـه وتأثرياته، 
فهل حقا هذا التطور سـحب البسـاط من الصحافة الورقية اىل 
درجـة االندثار؟ من وجهة نظري هذا مبالـغ فيه فمنذ ما يزيد 

عن الـ 15 عاما ونحن نسمع بقرب موت الصحافة الورقية.
 لكـن هذا لم يحـدث والرس وراء ذلـك ان الصحافة الورقية هي 
االساس ملا بعدها وقاعدة انطالق رصينة ألي مؤسسة تدعي ان 
لها تأريخا كبريا يف هذا امليدان، كما انها وثيقة تاريخية ُيسـتند 
اليها، اضف اىل ذلك املصداقية التي تتمتع بها مع صعوبة تمرير 
االخبار الزائفة والشائعات لتعدد مراحل انتاج املضامني وصوال 

اىل مرحلة النرش .
تجدر االشـارة اىل امر بالغ االهمية يتعلق بجيل اليوم الذي لم ير 
الصحـف الورقية يف اوج عطائها ولم يشـاهد اسـتمتاع روادها 
بهـا، وبالتايل هـو اليملك تلك اللـذة وال متعـة قراءتها وال حتى 
الطقـوس الخاصة بهـا، لذا فال غرابة يف ان يـردد ما يقال عنها 

اليوم. 
الصحافة الورقية باختصار صانعة االحداث وكاشـفة املستور 
وفاضحة الفساد ومع هذا نحن ال ننكر انها مرت بأزمات كبرية 
لكن قوتها يف بقائها وهي قادرة عىل االسـتمرار والتاريخ يشهد 
لهـا بذلك، فهي تميزت وابدعت يف زمن كان فيه التلفاز والراديو 

بأوج قوته وعطائه، فما املانع يف ان تعيد الكرّة اليوم؟
واذا مـا تحدثنا عن الحل لتعود الصحافة الورقية لرونقها، فهو 
يكمن يف اعادة صياغة بنية الصحافة الورقية وتقديمها كمنافس 
يضاهـي االلكرتوني والفضائي مع املزاوجة بني سـلطتني هما 
سلطة الصحافة وسلطة املعلومة التي باتت سلطة خامسة من 
يمتلكها يتميز يف هذا السـباق، ومن الـرضوري ان يتنبه ارباب 
الصحف لذلك، فالصحافة الورقية اليوم بحاجة اىل ثورة تعيدها 
اىل مكانتهـا كمنافس يتصدر وليـس يف اخر الركب االعالمي وال 
يتـم ذلك إال من خالل صناعة محتوى رصني وحرصي أنا املكه 
وانـت ال تملكه ولن تحصـل عليه إال مني، اضف اىل ذلك رضورة 
اعـداد مـالكات صحفية واعية بأهمية دورها، كما ان اسـاليب 
الكتابة والفنون الصحفيـة بحاجة اىل تطوير مع ابتكار قوالب 
فنية جديدة، واضفاء املسـحة التشـاركية التي اضحت رضورة 
ملحة اسـوة بالصحافـة االلكرتونيـة التي اتاحـت لجمهورها 
املشـاركة وصناعة االحداث، ويمكن للصحافة الورقية ان تنحو 
هـذا املنحى لزيادة التفاعلية وصناعـة التميز يف املحتوى املقدم 
والـذي يعد العامل املشـرتك بـني النرش التقليـدي وااللكرتوني، 
وهو الـذي يمنـح رس البقـاء، فالصحيفة التي تنـرش تحقيقا 
اسـتقصائيا يدوي صـداه يف االرجاء ويحقـق وظيفة الصحافة 
يجعلهـا مرجعـا ال غنـى عنه ومصدرا اساسـيا حتى لوسـائل 
االعـالم الكرتونـي والفضائي، ويكفي ان تسـمع يف الفضائيات 
خربا مطلعـه فجرت الصحيفـة الفالنية او كشـفت الصحيفة 
الفالنية اكرب صفقة للفسـاد، عىل سبيل املثال ... لتعرف اهمية 

الصحافة الورقية وحجمها.
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القاهرة/متابعة الزوراء: 
جددت دراسـة حديثة نرشهـا «مركز 
بيو» األمريكي لألبحاث، الجدل بشـأن 
االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  تأثـري 
عـىل العمـل اإلعالمـي والصحفـي. إذ 
كشفت الدراسة عن اعتماد الصحفيني 
عليهـا يف الرتويـج ملـا ينرشونـه مـن 
الحصـول  ويف  وتحقيقـات،  أخبـار 
عـىل املعلومـات، واألفـكار لقصصهم 
الصحفيـة، وهـذا يف ظـل االنتقـادات 
املسـتمرة لوسـائل اإلعـالم بمالحقـة 

«الرتند»، والتخيل عن املعايري املهنية.
ومع اسـتمرار اتهام مواقـع التواصل 
تزايـد  عـن  باملسـؤولية  االجتماعـي 
األخبـار الزائفـة واملعلومـات املضللة، 
يشـدد الخرباء عىل أهمية هذه املواقع 
املعلومـات  عـىل  للحصـول  كوسـيلة 
والتواصل مع الجمهور، ولكنهم أيضاً 
يشددون عىل رضورة التحقق من دقة 

املعلومات قبل نرشها.
الدراسـة التـي ُنرشت يف نهايـة يونيو 
(حزيران) املايض، توصلت إىل أن «أكثر 
مـن تسـعة مـن كل عـرشة صحفيني 
املائـة  يف   ٩٤ نحـو  أي  أمريكيـني، 
يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي 
يف عملهم». ولكن االستخدامات متنوعة 
حسـب الدراسـة، فبينما «يرّوج ٨٧ يف 
املائة مـن الصحفيـني لقصصهم عرب 
مواقـع التواصل االجتماعـي، يتواصل 
٧٩ يف املائـة منهـم مـع الجمهور من 
خاللهـا وإيجـاد مصـادر ملواضيعهم. 
ويف حـني يسـتخدمها ٧٥ يف املائـة يف 
تحديـد القصص التي يجـب متابعتها 
وتغطيتها، يعتمد ٤٩ يف املائة يعتمدون 
دقيقـة،  معلومـات  جمـع  يف  عليهـا 
و٤١ يف املائـة لبناء الثقـة يف األخبار». 

وبتعبـري أكثـر داللـة تنقـل الدراسـة 
عن الصحفيـني أنهم «يعـدون مواقع 
التواصل االجتماعي نعمة ونقمة يف آن 

واحد».
من جهة أخرى، تكشـف الدراسة التي 
استطلعت آراء ١٢ ألف صحفي أمريكي 
يف الفرتة من منتصف فرباير (شـباط) 
حتـى منتصـف مـارس (آذار) ٢٠٢٢، 
أيضـاً أن ٦٧ يف املائـة مـن الصحفيني 
األمريكيني املستفتني يف الدراسة يرون 
أن مواقع التواصل االجتماعي كان لها 
تأثري سلبي عىل العمل الصحفي ككل، 
بينما يرى ١٨ يف املائة أنه كان لها تأثري 
إيجابـي، ويقـول ١٤ يف املائـة أنها لم 

تؤثر ال سلباً وال إيجاباً.
يوتـام أوفري، أسـتاذ اإلعـالم بجامعة 
واليـة نيويـورك – بافالـو األمريكيـة، 
يقـول: «الصحفيون وجـدوا يف مواقع 
التواصل االجتماعي، منذ نشأتها، أرضاً 
خصبة للبحـث عن قصـص إخبارية، 
والرتويـج ألعمالهـم، والتواصـل مـع 
الجمهـور وزمـالء املهنـة». ويضيـف 
أن  األوسـط»  لـ«الـرشق  ترصيـح  يف 
مفاجئـة،  ليسـت  الدراسـة  «نتائـج 
يسـتخدمون  الصحفيـون  فمعظـم 
مواقع التواصـل االجتماعي يف عملهم 
اآلن، حيث توفر هـذا املواقع كثرياً من 
الفرص للصحفيني... والتطور املرتبط 
بمالحقـة اإلعالم للمواضيع املنشـورة 
عـىل مواقع التواصـل االجتماعي دفع 
كثرة من باحثي االتصال ملحاولة إعادة 
تقديـر النظريات املتعلقـة بمن يضع 

أجندة الجمهور».
ويتابـع أوفـري موضحـاً أن «املسـألة 
معقدة، فالدراسـات تقول إن وسـائل 
التواصـل االجتماعي تضـع األجندة يف 

بعـض األحيان، وتقود وسـائل اإلعالم 
الجماهريية أجندة اهتمامات الجمهور 
فاملسـألة معّقـدة  أخـرى،  أحيـان  يف 

وتسري يف االتجاهني معاً».
من جانبه، قال الدكتور أسامة املدني، 
أسـتاذ اإلعـالم البديـل يف جامعـة «أم 
القرى» السـعودية ومستشـار اإلعالم 
الرقمـي وتطوير األعمـال، لـ«الرشق 
األوسـط» يف لقـاء معـه إن «وسـائل 
ومنصات التواصل االجتماعي املختلفة 
أحدثت نقلة نوعية يف صناعة اإلعالم... 
فجعلت العالم قرية متواصلة عىل مدار 
السـاعة. إنها لم تعد وسـائل للتواصل 
بني األفراد فحسـب، بل أصبحت أيضاً 
املصدر الرئييس لألخبـار لجميع فئات 
املجتمع دون استثناء، وبخاصة بعدما 
تخلصت مـن مصطلح حارس البوابة، 

أي مقـّص الرقيب، وباتت تشـكل أهم 
أدوات التأثـري يف صناعـة الـرأي العام 
وتشـكيله، خصوصاً لدى الفئة األكثر 

استخداماً لها وهي فئة الشباب».
ويستطرد املدني شـارحاً إن «منصات 
التواصـل االجتماعـي تسـهم يف تغيري 
قناعات أفراد املجتمع حيال أي قضية 
رأي عـام، كما أنهـا أداة لقياس الرأي 
العام أيضـاً... ثم إن ظهـور مصطلح 
املواطـن الصحفـي جعل مـن املواطن 
العـادي مراسـًال صحفيـاً، وصار كل 
فـرد يلعـب دوراً مهماً يف نقـل األخبار 
وصناعتها وتحريرها». ثم يشـدد عىل 
أن «مواقـع التواصـل االجتماعـي لها 
تأثـري إيجابـي عـىل العمـل الصحفي 
كوسيلة مساعدة يف رصد ونقل الخرب، 
لكن لها أيضاً بعض التأثريات السـلبية 

ومصداقيـة  بمهنيـة  يتعلـق  فيمـا 
املعلومات».

وحيـال تعرّض الصحفيـني النتقادات 
بسـبب اعتمادهم عىل مواقع التواصل 
االجتماعـي ومالحقتهـم مـا تسـمى 
«ترنـدات السوشـيال ميديـا»، يقـول 
املدنـي: «مـن الطبيعـي جـداً مواكبة 
الصحفـي وتغطيتـه ملـا يحـدث عـىل 
أو  اإلقليميـة  أو  املحليـة  السـاحة 
الدولية، خصوصاً أن منصات التواصل 
االجتماعـي باتـت تتمتـع برسعـة يف 
االسـتجابة لألحداث، وتنفـرد بالقدرة 
عـىل االنتشـار، وعـىل أوسـع نطـاق، 
وتحقيـق السـبق الصحفـي، والبقاء 
كل  مـراد  القـراء  مـع  اتصـال  عـىل 
صحفي ومؤسسة إعالمية». ويضيف: 
«لهـذا يلجأ الكثري مـن الصحفيني، إىل 

منصـات التواصل االجتماعي املختلفة 
بوصفهـا أحد املصادر الرئيسـة لتبني 
أفكار للقصـص الصحفية، فهي باتت 
أشـبه بأداة لتوليد القصص الصحفية 
الشيقة، إضافة إىل كونها أداة ملساعدة 
الصحفيـني يف التواصل مـع الجمهور 

وجمع املعلومات، والتحقق منها».
هنـا، يحرص الدكتور أوفري عىل رفض 
«التقليل مـن قوة الصحافة ووسـائل 
اإلعالم التقليدية عـىل صياغة وتحديد 
أجنـدة اهتمامات الجماهـري». ويرى 
أن «البعـض يـرى أنـه لـم تعـد هناك 
التقليديـة  اإلعـالم  لوسـائل  حاجـة 
مـع اعتمـاد الجمهـور عـىل وسـائل 
التواصـل االجتماعـي يف الحصول عىل 
معلوماتهـم، وفقـاً للعبـارة املنترشة: 
احصل عىل املعلومات من (فيسـبوك) 
و(تويـرت)، لكّن هذه العبارة مضللة». 
أن  األمريكـي  األكاديمـي  ويوضـح 
«معظم املواضيـع واألخبار التي يراها 
الناس عىل مواقع التواصل االجتماعي 
عبارة عن روابط تقود إىل وسائل إعالم 
تقليديـة... وبالتـايل، إذا قـرأت مقـاالً 
من (واشـنطن بوسـت) -مثـًال- عىل 
(فيسـبوك)، فهذا ال يعنـي أنك لم تعد 
تسـتقي أخبارك عن العالم من اإلعالم 
التقليدي، بل يعني أن وسيط النرش قد 
تغري، وأصبحَت تحصل عىل معلوماتك 
من روابط ينرشها أصدقاؤك، وتتحكم 
فيهـا الخوارزميات. ويمكـن أن نقول 
إن هذه الخوارزميات هي املسؤولة أو 

املتحكمة يف صياغة األجندة اآلن».
االعتمـاد  يثـري  متصـل،  سـياق  يف 
االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  عـىل 
قضيـة األخبـار الكاذبة، ال سـيما مع 
االتهامات املستمرة لهذه املواقع بنرش 

األخبـار الزائفة واملضللـة. ففي بداية 
العـام الجاري عـّد تحالـف عاملي من 
املجموعـات املتخصصة يف التحقق من 
املعلومـات منصـة «يوتيـوب»، «قناة 
رئيسـية للمعلومـات الزائفة واملضللة 
عرب اإلنرتنـت»، وتبنيِّ دراسـة أجرتها 
جامعـة نيويورك األمريكيـة، وجامعة 
«غرينوبل - آلب» الفرنسـية، يف الفرتة 
من أغسـطس (آب) ٢٠٢٠ حتى يناير 
(كانـون الثانـي) ٢٠٢١ أن «اإلخبـار 
املزيفة يصار إىل تشاركها ٦ مرات أكثر 
مـن األخبـار الصحيحة». وهنـا يعلّق 
الدكتـور أوفري قائالً إنـه «من الصعب 
تقديـر حجـم املعلومـات املضللة التي 
يتعرّض لهـا الصحفيون، أو يمررونها 
مواجهـة  وتتطلّـب  اإلنرتنـت...  عـىل 
املعلومـات املضللـة قدراً مـن التدريب 
كي يتمكن الصحفـي من التحقق من 

املعلومات واملصادر».
ويشـدد أوفـري عىل القـول إنـه بينما 
«تفتـح وسـائل التواصـل االجتماعي 
الكثـري مـن األبـواب أمـام الصحفيني 
وتمنحهـم فرصـة للبقاء عـىل اّطالع 
عـىل القصص الناشـئة والجديدة التي 
أحيانـاً تظهـر إىل اإلنرتنـت أوالً، كمـا 
تسـّهل لهـم التواصـل مـع الجمهور 
واملصـادر والصحفيـني... فـإن هذه 
املواقع تخلق تحديات جديدة من بينها 
املنافسـة مـع املدونـني والصحفيـني 
املزيفـني، الذيـن ال يخضعـون لنفس 
قواعـد العمـل اإلعالمـي، وأخالقياته، 
إضافـًة إىل التعـرض ملعلومـات غـري 
موثقة، مـن مصادر مجهولة، وهو ما 
يتطلـب الكثري مـن التدقيـق للحقائق 

واملعلومات».
(عن/صحيفة الرشق االوسط)

بغداد/نينا:

 ادان املرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيني العراقيني اإلعتداء عىل 

منزل اإلعالمي قيص شـفيق، فجر األحد، مطالبا الجهات االمنية بتحقيق شفاف وجدي 

ملعرفة مالبسـات اإلعتـداء والجهات التي تقف وراء ذلك وتعويضه عن الرضر الجسـيم 

الذي لحق بمنزله واإلصابات التي تعرض لها أفراد من ارسته.

وقال شـفيق للمرصد العراقي للحريات الصحفية: إن اإلعتداء تم فجر يوم االحد بقنبلة 

صاحبـه إطالق نار كثيف عىل املنزل الذي تظهر الصـور ومقاطع الفيديو مدى األرضار 

التي لحقت به جراء التفجري وإطالق النار. وأضاف شفيق: إن والدته وهي سيدة متقدمة 

يف السن أصيبت ونقلت اىل املستشفى كما أصيب طفل صغري من أرسته.

ويعمل قيص شـفيق مقدما للربامج يف قناة wtv الفضائية، وسـبق أن تعرض لإلعتقال 

والسـجن والتهديـد ورفعت ضـده قضايا يف املحاكم بسـبب الجدل الذي تثـريه برامجه 

ومعالجته لقضايا يف غاية الخطورة وفتحه ملفات عدة يف هذا املجال.

روما/متابعة الزوراء:
 أصبح زعماء املافيا اإليطاليـة الذين كانوا يديرون 
عملياتهم اإلجرامية يف الظل، ويتبادلون املالحظات 
املشـفرة عىل قطـع صغرية مـن الورق، شـيًئا من 
املايض حيث يتحدث جيل جديد من رجال املافيا مع 

بعضهم البعض ومع العالم عىل تيك توك.
وقالت صحيفـة ”ذي تايمـز“ الربيطانيـة، ”نجح 
التطبيـق يف اجتـذاب زعمـاء مافيـا نابـويل الذيـن 
يستخدمونه للتباهي بحياتهم املرفهة، واإلعالن عن 

عمليات انتقام قاتلة، وتشكيل تحالفات“.
وُتظهـر مقاطـع فيديـو رجـال العصابـات وهـم 
يتجرعون الشـمبانيا باهظة الثمن من الزجاجات، 
أو يسـتعرضون سـاعاتهم الثمينة، أو يحتفلون يف 
منتجعـات العطالت الفاخرة أو يتناولون الطعام يف 

املطاعم الحائزة عىل نجمة ميشالن.
يقول مارشـيلو رافيدوتو، أستاذ التاريخ الحديث يف 
جامعة سـالرينو والخبري يف اتصـاالت املافيا ”ألول 
مـرة وجد رجـال املافيـا طريقة مبـارشة للتحدث 
عـن حياتهم“. وأضاف ”مافيـا كامورا تضم أصغر 
أعضاء املافيا اإليطالية سـناً وهـم يحبون تيك توك 

ألنه رسيع جداً وقيوده أقل من املواقع األخرى“.
ويمثـل هـذا التوجه تغيـرياً كامـًال يف نهـج املافيا 
اإليطاليـة التي اعتادت كتابة رسـائل مشـفرة عىل 
ورق مطـوي لنقلها إىل الزعماء الهاربني يف املخابئ. 
حيـث تسـتخدم عصابات كامـورا تيك تـوك أيضاً 
لتوجيه التهديدات، السـيما هذا الشـهر، بعد مقتل 
رجل مرتبط بأعضاء يف عصابة كاريو بريفيتو، ربما 

قتل عىل يد خصومها، مافيا كالوني مارسيكانو.
كمـا يبـدو أن إحدى رسـائل تيك توك التـي كتبتها 

عصابـة كاريـو بريفيتـو حـددت أسـماء القتلـة 
املزعومـني وحـذرت الرشطـة بالقول ”سـنمهلكم 
أسـبوعاً العتقالهـم وإال فسـنفتح أبـواب الجحيم 

عليهم“.
لكـن بعـد أن نفذت إحـدى عصابات املافيـا عملية 
إطالق نار عىل السـيقان رداً عىل اسـتفزاز عصابة 
أخرى عىل تيك توك، ناشـدت صحيفة ”أل ماتينو“ 
يف نابـويل الرشطـة بحـذف الحسـابات املرتبطـة 

بالعصابات.
فيمـا قدم سـيفريينو نابـي، عضو مجلـس مدينة 
نابويل، شـكوى إىل املحكمة بعد عثوره عىل صفحة 

بها صور مبتسمة ألفراد من مافيا كامورا.
وقال رافيدوتو ”كامورا تسـري عـىل نهج عصابات 
املخدرات املكسـيكية، الذين يحبون اسـتخدام تيك 

توك، وتستخدمه أيضاً عصابات الغجر يف روما“.
أما يف نابويل، فيسـتخدم رجال املافيا تيك توك أيضاً 
لتخليـد ذكـرى زمالئهـم املقتولـني مثـل إيمانويل 
سـيبيلو، الذي أصبح رمزاً لعالم نابويل السفيل منذ 

مقتله عام 2015.
وقال رافيدوتو إن ”شـغف مافيـا كامورا بتيك توك 
يهـدد بإلقـاء زعماء يف السـجن؛ بعـد أن خصصت 
الرشطـة اإليطاليـة جزءاً كبـرياً من وقتهـا ملتابعة 
حسـاباتهم“. وأضاف ”ما نحتاجه اآلن هو تعاون 
جـدي بـني الرشطـة وتيـك تـوك لتكثيـف مراقبة 
هؤالء األشـخاص“. وربمـا يواجه زعمـاء كامورا 
نفـس مصري رجل املافيا دومينيكـو باالزوتو، الذي 
نرش عىل فيسـبوك صوراً لـه وهو يبحر عىل قوارب 
بخاريـة ويأكل الكركند عىل العشـاء قبيل اعتقاله، 

وهو بعمر 28 عاماً، يف عام 2014.
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أهال ومرحبا بك اخ محمد يف «الزوراء» 
وانت يف بروكسل.

* يف البـدء ممكـن ان تعـرف نفسـك 
للقراء الكرام ؟

محمـد  التلفزيونـي  املخـرج  أنـا   -
فرحان حمـد الجابري عملت مخرجا 
يف تلفزيون العراق ويف بلجيكا اسست 

قناة الشمس. 
* حدثنا عن نشـأتك اوال وكيف كانت 

الحياة بالنسبة لك كعائلة وكبيئة؟ 
-نشـأتي فالحيـة ريفيـة لم نسـمع 

وقتها راديو ولم نشاهد تلفزيونا .
* هـل مارسـت التمثيـل او اي عمل 
الدراسـية  مراحلـك  خـالل  ابداعـي 

االوىل؟ 
- نعم مارست التمثيل مرتني االوىل يف 
االعدادية عىل يد االستاذ ياسني لطيف 
يف الديوانية وعنـد االختبار امام لجنة 
القبـول يف اكاديمية الفنـون الجميلة 

ولم اعتل خشبة املرسح بعدها .
* اول عمـل ابداعي عملتـه له عالقة 

بتخصصك الحايل ؟
- اول تعيينـي كان منفذا للبث وكنت 
وقتها طالبا يف الثاني كلية حيث كنت 
ادرس صباحا وموظفا مساًء، بعد ان 

اجتزنا دورة مكثفة ملدة ستة اشـهر.
*  الهوايات االوىل ؟

والطبيعـة  الزراعـة  اعشـق  انـا   -
واالماكـن الخـرضاء اميـل اىل زراعة 
الزهور واكيد القراءة بتعمق والشـعر 
العامليـة والكتب  والقصـة والروايات 

الفلسفية والفكرية بكل اجناسها .
*  الكليـة هـل كانت مخـاض تفكري 

وقرارا اساسيا لنهجك يف الحياة؟
- انتقـايل مـن الريف اىل بغـداد وكلية 
الفنون الجميلة كانت جريئة وخطوة 
مهمة يف تغيري نمـط الحياة من فالح 

اىل فنان .
 * حدثنـا عـن مشـاركاتك الفنية يف 
الكلية بشكل كامل وليس باختصار؟

الـدرس  وهـو  املشـاركة  درس  يف   -
العميل كنت اختار املشاركة يف االنتاج 
وليس االخـراج والتمثيل وادارة انتاج 
واالعمـال املرسحيـة كنـت موظفـا 
واهتم بعميل يف التلفزيون والدراسـة 

تحصيل حاصل .
* خالل وجودك يف الكلية هل وسـعت 
عالقاتك مع االوسـاط الفنية، اذكرها 
واذكـر اهم االعمـال التي اسـتطعت 

تحقيقها يف هذه الفرتة بالذات ؟
-كنت مهتما باالدارة الفنية.

* التخـرج واطروحتـك بمـاذا كانت 
حدثنا عنها بالتفصيل ؟

-ذكرت ان تعييني تم وانا طالب لذلك 
اصبحت الدراسـة فقط للحصول عىل 

الشهادة.
* اول عمل اخراجي لك حدثنا عنه ؟

-انـا محظـوظ كونـي حصلـت عىل 

ثقـة الكبري فيصل اليـارسي وخولني 
إلخراج االفالم الحية للربنامج الشهري 
سـالمتك وبعدهـا عملـت سـبوتات 

لصالح اليونسيف تحت اسم االطفال 
اوال واكثـر مـن تسـعني بامليـة من 
الربامـج الصحية الننـي رأيتها ا كثر 
اهميـة لصحـة االنسـان وخصوصا 

االطفال .
*ملاذا اخرتت االخراج وهل مثلت دورا 

معينا ؟
-االخـراج عالـم مزيـج بـني الخيال 
والواقع وصناعة تمتزج فيها حروف 
وابداعـات  املخـرج  الكاتـب وخيـال 
الفنيـني لتصل املتلقـي وكون املخرج 
هو قائد العمل وانا امتلك الشـخصية 
القيادية لذلك اسست رشكتي الخاصة 
السـينمائي  لالنتـاج  بغـداد  رشكـة 
والتلفزيونـي التـي انتجنـا فيهـا ما 
يقارب اربعني مسلسال يف التسعينات 
اهمهـا غربـاء وفلونـزا  وكوميديـا 
ودربكة للكاتب احمد هاتف، ولالسف 
لم يكن يف وقتها هناك ارشفة وتوثيق 
من خالل االنرتنت، كما انتجت رشكة 
بغداد عددا تجاوز الخمسـمائة اغنية 
رفدنـا بها تلفزيون العراق والشـباب 
لجيل التسعينات منهم حاتم العراقي 
وصـالح عبـد الغفور وهيثم يوسـف 

وقاسـم السـلطان وغريهم .
*كيـف توالـت عليـك االعمـال ؟

-بعـد نجاحـي يف برنامـج سـالمتك 
الربامجـي  العمـل  اعشـق  وكونـي 
اكثر مـن الدرامي ملا فيه مـن التنوع 

الكثري بدأ رؤسـاء االقسـام ينتبهون 
ايل ويكلفونـي بربامـج مثـال انجزت 
اكثر من ٢٥٠سـاعة تلفزيوني وثقنا 

فيهـا معظـم رواد الفـن التشـكييل 
مـع املذيعه فريـال حسـني وارشاف 
الفنانة املرحومة ليىل العطار، فوثقنا 
الفنانني الكبار فائق حسن واسماعيل 
فتاح  الرتك واسماعيل الشيخيل وليىل 

العطار واخرين .
* هـل كنت تختـار العمـل ام يطرح 

عليك؟
-عندمـا تنجح يف خطواتـك االوىل تبدأ 
االنظـار تتجـه اليـك واالهـم عندمـا 
تكون مسـيطرا عـىل اداوتك وتعاملك 
مـرن ومهنـي واحـرتايف مـع الفنيني 
ومونتـاج  وصـوت  مصوريـن  مـن 
وحتـى السـواقني تنجـح تماما دون 
اي اشـكال فكنت عندما تردني فكرة 
أطرحهـا  كربنامـج واطـرح معهـا 
الخطـة االنتاجيـة وطريقـة التنفيذ 
ومـدة االنجـاز وتتـم املوافقـة عليها 
ووصلت اىل مرحلة ال احتاج موافقات 
روتينيـة تعرقـل عميل كنـت اخطط 
وانفـذ وكنـت تقريبـا مـن املخرجني 
القالئل الذين يمنتجون اعمالهم دون 
الحاجـة اىل مونتـري بعـد ان تعاملت 
مع اهـم املونترييـة يف العـراق امثال 

مارتن يوسـف ومحمد حسـن عباس 
والزميـالت برشى عبد الجبار وهيفاء 

صالح واملرحوم فارس مهدي.
* هل كتبت للمرسح ؟

-عميل تركـز عىل التلفزيون، فأنا اعد 
برامجي واخرجها.

* أي االعمـال ترغـب الحديـث عـن 
تفاصيلها وكيف اسندت لك ؟ 

-قدمـت فكـرة اىل الكاتـب السـوري 
رشيـف الـراس بـأن نعمـل برنامجا 
ارشـاديا تمثيليـا قريبا مـن برنامج 

سـالمتك وتم تحديـد اربعة مخرجني 
إلدارته هم عادل داود سـلمان وطيف 
املـدرس وفـارس مهدي وأنا، اسـمه 
صحة وعافية، وانجزنا منه خمسـني 
حلقة، هـذا العمل اصبحـت بصمتي 
واضحة فيه حيث اكملت بقية حلقاته 
وحـدي إلنشـغال زمالئـي بأعمالهم 

االخراجية   واالدارية.
* هـل تجـد يف نفسـك انـك مخـرج 

متجدد؟
-هذا السـؤال ربما يجيـب عليه ممن 
عملوا معي لكنـي اعتقد انني كنت ال 
اؤمن بالروتني وللتاريخ كان الداعم يل 
الرئيس االستاذ جبار يوسف ابو يعرب 
مديـر التلفزيـون فقـد كان مقتنعـا 

بعميل وهذا وسهل عيل الكثري.
* هل لك نظريـة او منهج يف االخراج 

خاص بك وما فائدته لك ولالخرين ؟
-انـا اؤمن بأن فكـرة العمل وطريقة 

عاليـة  التكـون  ان  يجـب  تنفيـذه 
الكلفـة خصوصـا اننـا كنـا نعمل يف 
ظـروف حرب طاحنـة وحصار مرير 
لذلـك اسـتهوتي فكرة عمـل الربامج 
الدراميـة التـي تمزج بـني االحاديث 
والرشح والتجسيد الدرامي التي ابدع 
بها املخرج العمالق فيصل اليارسي* 
فبهـا تسـتطيع ان تطـرح قدراتك يف 
اخراج الدراما ضمـن الربنامج ووفق 

السياق العام للفكرة.
* من بني كل اعمالك اي االعمال تعتز 

بها   وكانت ذات جهد خاص؟ 
-انا محظوظ عندما اقدم فكرة وكانت 
الـدورة التنسـيقية التلفزيونية يجب 
ان يكـون الربنامـج وحتى املسلسـل 
اليتجاوز ١٥حلقة وبرامجي تسـتمر 
يف  واملميـز  تلفزيونيـة  دورات  لعـدة 
برامجي الربنامج الثقايف لوحة وفنان 
انجزنـا منـه٢٥٠ سـاعة تلفزيونية، 

كما أسلفت.
*هل كانت لك مشاركات دولية ؟

-نعم شـاركت بعض برامجي ومنها 
برنامـج لالطفـال يف مهرجـان فارنا 

الدويل وحزت عىل اهـم جائـزة فيـه .
*هل كانت لك اعمال تعتز بها ؟

-نعـم انجزت برامج من خالل املكتبة 
التلفزيونيـة من االرشـيف املتوفر يف 
املكتبة التلفزيونية من دون ان نكلف 

الدائرة أي مبلغ يذكر.
* وماذا عنك اآلن ؟

- اآلن انا خـارج العراق ويل مرشوعي 
مؤسسـة  وهـو  الضخـم  االعالمـي 
alshmstv.  الشـمس االوربية لالعالم

.com
* تحدث عن تعاونك مع التلفزيون؟

كنـت  عندمـا  سـواء  اعمـايل  كل   -
موظفـا او صاحب رشكة هي لصالح 
التلفويـون وتمويل القطـاع الخاص 
وقـد ذكـرت لكـم الكثري مـن اعمايل 
عندما كنت اعمل يف تلفزيون العراق .

* تحدث عن تعاونك مع االذاعة ؟
-اخذني التلفزيـون والغريب انني لم 
اتعامـل مـع االذاعة حتـى ان معظم 
زمالئـي يف االذاعـة ال يعرفون سـوى 

اسمي .
* حدثنا عن اعمالك كلها بعد خروجك 

من العراق ؟
-خارج العراق يف سـوريا نقلت اسـم 
رشكة بغـداد وعملت يف املنوعات اكثر 

يشء كوني كنت مدير مكتب سـوريا 
لقناة اغانينا التي وضعنا اسسها مع 
الخرباء االستاذ ابو يعرب وسنرب ريام 
مالكهـا وسـمري ذنون خبـري االنتاج 
العاملـي وكانت تجاريـة فنية خيالية 
وايضـا كنت مستشـارا لقنـاة الديار 
لعالقتـي القويـة مـع معلمـي االول 

فيصل اليارسي .
* قناتك الشمس، حدثنا عنها، عرفها 
لنـا، وما دورها الذي تتميز به، وكيف 

تتواصل مع مشاهديك ؟
-قنـاة الشـمس االوربية هـي امتداد 
التـي  االلكرتونيـة  الـدروب  لقنـاة 
اسستها يف سـوريا عندما كنت اخرج 
برنامـج دروب الرجـاء الذي اسـتمر 
زال  ومـا  سـنوات  خمـس  اخراجـه 
يبـث اىل اآلن نتواصل عرب كل وسـائل 
التواصل ووفق احدث التقنيات، ومن 
ميـزة قناتي الشـمس االوربيـة التي 
تنطلـق من بلجيكا مقـر اقامتي هي 
صحيفـة تلفزيونية يف نفـس الرابط 

alshmstv.com
*اخر اعمالك ؟

-اخـر اعمـايل هـي افـالم وثائقيـة 
وتوثيق املبدعني العرب الذين اجربتهم 

الظروف عىل مغادرة بلدانهم .
* ما الذي بذهنك تود تطبيقه حاليا؟ 
البـث  اسـتوديو  اىل  احـن  -مازلـت 
التلفزيونـي الـذي عملت فيـه منفذا 
للبـث وبعدهـا مخرجـا مـع زمـالء 
تنـزل دمعتـي عندمـا اتذكرهم وهو 
املخرجـني وهاب عبـد الوهاب مظفر 
، زكـي سـمري، يـوار صـادق، مهدي 
شـعبان، ويف التنسـيق محمد ضياء، 

واملذيعـات اللواتي ال يأتـي بديل لهن 
سـهاد حسـن، خالده محمد، سهام 

زكيـه  راجحـه خضـري،  مصطفـى، 
العطـار، واخريات جميـالت مبدعات 

مازالت عالقاتنا طيبة. 
* حدثنا عن حنينـك للوطن، وهل لك 

ذكريات يف التلفزيون تود ذكرها؟ 
التـي سـكنتها   الوطـن ومدينتـي   -
وللتلفزيـون مـكان يف كل مسـامات 

دماغي وعواطفي وهواجيس .
* حدثنـا عـن ذكرياتـك ومالحظاتك 
مع برنامج  لوحة  وفنان الذي  كانت 
تعده وتقدمه السيدة فريال  حسني؟ 
- اعظـم برنامـج هـو لوحـة وفنان 
لالسـف لـم نعثر عـىل هـذه الوثيقة 
التشـكيلية حتى عنـد الفنانني الذين 
انجزنـا لهـم حلقاتهم رغـم اننا كنا 

نهدي الفنان رشيط فيديو كوثيقة.
* اخرجت برامج خدمية وتنموية هل 

كان لك دور يف تطويرها؟
- نعم كانـت افكار الربامج بسـيطة 
تقليديـة فأضفنـا لها افـكارا اخرى 
وكنا نهتـم بتايتل الربنامـج واختيار 

املوسيقى.
لقسـم   رئيسـا  أصبحـت    ١٩٨٦  *
التنسيق  التلفزيوني هل كان للتنسيق 

دور يف كسب املشاهد ؟
- انـا ال احـب القيـود وال االدارة وقد 
كلفت لفرتة قصرية يف ادارة التنسـيق 
وصدقنـي ملـا  كنـت اجلـس يف غرفة 
رئيس القسـم صديقـي محمد ضياء 
الذي التحق وقتها للعسـكرية بعدها 
اسـتلم اخـي وحبيبي صـادق مهدي 
شعبان وعندما تذكر التنسيق عليك ان 
تتذكر الفنان صادق عيل شـاهني البد 
ان نقـول انه الخبـري االول واملتمرس 
الذي وضع اسـس معارصة للتنسيق 
وطريقة الشـد الجماهريي كان يضع 
خطة تنسيقية تحسب حسابات حتى 

وقت راحة املشاهد .
* أسسـت افالم  السـكرين وأخرجت  

لها ثالثة  أفالم، حدثنا عنها؟
السـكرين جـاءت فكرتهـا  افـالم   -
إلنقـاذ الفنانـني وتأمـني قوتهـم يف 
زمن الحصـار وتوقف عجلـة االنتاج 
الدرامـي الحكوميـة قمـت بتحويـل 
سـهرة تلفزيونيـة كانت مـن اخراج 
املخـرج اركان جهـاد وكلفت املخرج 
الحسـون  هـادي  عـيل  السـينمائي 
بإضافة مشـاهد الجذب الجماهريي 
توافـق  مـرة  والول  راقصـة  اغنيـة 
الفنانـة االء شـاكر بالظهـور يف فلم 

ضحايا الظالم. 
* تحـدث عما ترغـب الحديـث عنه، 
الربامج والسـهرات واملسلسالت التي 

اخرجتها وساهمت بها ؟
- البدايـة مـع الربامـج الصحية التي 
يعتربها الجميـع ثانوية وأنا اعتربها 
مهمة واساسـية يف التوعية والثقيف 
الصحـي يف برامج وسـبوتات وتوعية 
وارشـاد اوصلنـا الطفـل ليذهـب اىل 
اللقاح وهو مبتسـم ويـزرق ابرة بال 
خوف واالم تذهـب بانتظام اىل مراكز 
رعايـة االمومـة والطفولـة وقضينا 
عىل شـلل االطفـال تماما مـن خالل 
التوعيـة والرتغيب يف اخـذ اللقاحات، 
كما عملنا برامـج توعوية للتمريض 
واحـرتام الطبيب واملمرضة والرتغيب 
بمهنـة التمريـض حتـى زرعنا فكرة 
االخت املمرضة عن املشـاهد والعائلة 
وشجعنا التقديم عىل التمريض حتى 

عند اهلنا يف الريف.
* عملك  يف  الخدع  التلفزيونية، فكرة 

عنه ؟ 
- دخلـت دورتني عىل نفقتي الخاصة 
يف الهند عىل الخدع السـينمائية والتي 
اساسـها جهـاز البلـو بوكـس ولـم 
يكـن مسـتخدما يف التفزيـون إال انه 
ادخـل مـع دخـول التلفزيـون امللون 

واستخدمتها يف برامجي .
* بعـد خروجك مـن العراق مـا الذي 

اخرجته وما مشاركاتك االخرى ؟
- اآلن اركـز عـىل االدارة وايضـا اقوم 

بإخراج االفالم الوثائقية.
* مؤسستكم كرمت واعطت شهادات 

تقدير، كيف بنيتم هذه التقييمات؟ 
واعطينـا  الكثرييـن  كرمنـا  نعـم   -
شـهادات تقدير كـون معظم زمالئنا 
املبدعـني تـم نسـيانهم وابعـدوا عن 
العمـل لظهور جيل جديد، فأنا ووفاء 
لهم خصصت شهادات تكريم لنضعها 
يف القناة ويف الفيس بوك ليعرف الجيل 
الحايل اسـاتذتهم وهذ ليس فضال بل 
حق وواجب الوفاء للمنافسة الرشيفة 

التي كنا نعيشها كل يوم .
* حدثنـا عمـا يجيـش يف خاطـرك ؟

- اود ان ابـني اعجابي بكل عمل يوثق 
حيـاة املبدعـني، وعملكـم يف جريـدة 
الـزوراء واحد من االعمـال التي اراها 
مهمة ومفيدة، فاملبدع ال ينىس ويجب 
ان يبقى يشعر باالحرتام ملا قدمه من 
جهـود جبـارة عـرب مسـرية ابداعه، 
فتحية لجريدتكـم ولجهودكم يف هذا 

املجال.
* قلـت يف بداية حديثك انك مثلت عىل 

املرسح فهل كتبت للمرسح؟
- عميل تركز عىل التلفزيون، فأنا اعد 

برامجي واخرجها.
* اخر امنياتك ؟

- ان اعيـش يف بلـدي، وان اعمـل من 
جديد.

 شـكرا لك أخ محمـد فرحان، متمنني 
لك دوام العطاء والصحة الدائمة.

اىل بلجيكا وفيها نطلع عىل سرية احد مخرجي التلفزيوني العراقي الذي هاجر قبل بضع 
سنوات من سوق الشيوخ مدينة األدب والثقافة والفن والجمال.. املدينة التي كانت تغفو 
وموروثهم   قصائدهم  كتابة  يف  يتنافسون  الذين  الطيبني  بناسها  املدينة  الفرات..  نفحات  عىل 
الشعبي وعاداتهم وتقاليدهم.. مدينة تتبع بإدارتها النارصية وبناسها الذين يحبون اسرتجاع 
ذكرياتهم فيها وأيام طفولتهم ونشأتهم.. يتحدثون عنها بشوق يف لقاءاتهم وجلساتهم... انه 
وعاصمتها  بلجيكا  وسكن  خاصة  ظروف  بفعل  هاجر  الذي  فرحان  محمد  التلفزيوني  املخرج 
الحالية يف بلجيكا وآخر  العراق وحياته  بروكسل.. فإىل هناك نستذكر معا مسريته يف تلفزيون 

أعماله .
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ال تخلـو الحيـاة الزوجية مـن األحداث 

واملشـاكل التي يمكـن تداركها رسيًعا، 

والتـي ال يمكـن تداركهـا ليلجأ بعض 

األزواج للحـل النهائـي و هـو الطالق، 

فالطـالق ليـس حالً ملشـاكل الـزواج، 

بـل يجب أن يكـون االختيـار األخري إذا 

عجـز الزوجـان عن الوصـول إىل حلول 

للخالفات. 

إذا كنـِت تعانـني مـن كثـرة املشـاكل 

والخالفـات بينـك وبـني زوجـك، فـال 

تترسعي يف قـرار الطـالق، وابدئي أوالً 

بمحاوالت حل املشـاكل مـن أجل إنقاذ 

زواجـك، وهـو مـا قـد تسـاعدك فيـه 

النصائح التالية.

1. اطلبي مساعدة طرف ثالث

قد تكونني بحاجة إىل طرف ثالث محايد 

يستطيع رؤية الخالفات من وجهة نظر 

مختلفـة، مثـل صديق ذي ثقـة أو أحد 

األقـارب املقربني الـذي يحظى بحكمة 

ورأي متوازن.

يمكـن أيضاً أن يكـون الطـرف الثالث 

مستشـاراً يف العالقـات الزوجية، وهذا 

هـو االختيار املثـايل من أجـل الوصول 

إىل أرض مشـرتكة بينـك وبـني زوجك، 

وتقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم 

بينكما.

2. ركـزي عـىل التعـايف مـن املشـاعر 

السلبية

قد تشعرين بانهيار زواجك ألنِك تعانني 

من مشاعر سلبية جراء تراكم املشاكل 

والخالفات، ويف هذه الحالة أنِت بحاجة 

إىل الرتكيـز عـىل التعـايف من املشـاعر 

السلبية التي تؤرقِك وتجعل حكمك عىل 

األمور غري متوازن.

اطلبـي املسـاعدة من طبيـب نفيس أو 

مستشـار عالقـات زوجيـة مـن أجـل 

مساعدتك عىل التعايف املشاعر السلبية، 

وربمـا تالحظـني تحسـناً ملحوظـاً يف 

حياتـك الزوجيـة بمجـرد التعـايف من 

املشاعر السلبية.

3. تحميل نصيبك من املسؤولية

املشـاكل التي بينك وبني زوجك ليسـت 

مسؤوليته وحده، فال تستسلمي لفكرة 

إلقاء اللوم عليه طوال الوقت، بل فكري 

جيداً وتعريف إىل دورك يف هذه املشـاكل، 

وتحمـيل نصيبك مـن املسـؤولية، هذه 

الخطوة تسهم يف حل جزء من املشاكل، 

كمـا أنهـا مهمـة للتعلم مـن أخطائك 

وعدم تكرارها يف املستقبل.

4. استخدمي كل الفرص

يف محاوالت إنقاذ الـزواج، هناك الكثري 

التـي يمكنـِك  الطـرق والفـرص  مـن 

اسـتخدامها للوصول إىل أرض مشرتكة 

مع زوجك، ال تستسـلمي لقرار الطالق 

بعـد محاولـة أو اثنتـني، واسـتخدمي 

كل الفـرص املتاحـة إلنقـاذ زواجـك، 

فحياتك الزوجية تسـتحق بـذل الجهد 

واملحاوالت.
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املقادير:
- فيليه دجـاج : 2 صدر (مفروم 

مكعبات صغرية)
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبرية

- ملح : ملعقة صغرية
- الفطـر : كوب (طازج ومفروم 

رشائح)
- فلفـل أسـود : نصـف ملعقـة 

صغرية
- ثوم بودرة : ربع ملعقة صغرية

- أوريغانو : ربع ملعقة صغرية
- الذرة : نصف كوب

- القشطة : علبة
- جبـن موزاريـال : نصـف كوب 

(مبشور)

- عجينة السربينغ رول : عبوة
كبـرية  ملعقـة   2  : النشـاء   -
(مخلـوط مع ملعقـة كبرية من 

املاء / خليط اللصق)
- الزيـت النباتـي : ملعقة كبرية 

(لدهن وجه الروالت)
طريقة التحضري:

ضعي فيليه صدر الدجاج املقطع 
يف مقـالة غري الصقة عـىل النار، 
وقلبيـه قليالً، ثـم أضيفي الزيت 
الدجـاج حتـى  النباتـي وقلبـي 

ينشف.
بهري الدجـاج بامللح، ثم أضيفي 
الفطر املقطع، والفلفل األسـود، 
وبودرة الثوم، واألوريغانو، وقلبي 

ملدة 5 دقائق حتى يذبل الفطر.
أضيفي الذرة والقشطة وحركي، 
واتركـي املكونـات تغـيل ملـدة 3 

دقائق.
ارفعي املقالة عن النار، وأضيفي 

جبن املوزاريال وحركي.
رشائـح  يف  الخليـط  وزعـي 
السـربينغ رول ولفيها، وأغلقي 
أطرافها بخليط النشاء واملاء، ثم 
ضعيها يف صينيـة مبطنة بورق 

الزبدة.
ادهنـي الروالت بالزيـت النباتي 
وأدخـيل الصينيـة للفـرن عـىل 
دقيقـة   25 ملـدة   180 حـرارة 

وقدميها ساخنة.
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تعد مشكلة حب الشـباب من املشكالت 

التـي تسـبب إزعاًجـا دائمـا للسـيدات 

والفتيـات، ال سـيما أنها عـادة ما ترض 

بمظهرهـن وتؤثر عىل مسـتوى ثقتهن 

بأنفسـهن. ولعل املشـكلة األكـرب أنهن 

يضطـررن يف سـبيل ذلـك إىل اسـتخدام 

منتجات الكونسـيلر التي ُتعنى بإخفاء 

املشـكلة حفاظـاً عـىل شـكلهن. وهنا، 

نقدم طرقـاً تتيح لكل امـرأة تعاني من 

تلـك الحبـوب والبثور املزعجـة إمكانية 

إخفائها تماماً دون اسـتخدام منتجات 

الكونسيلر:

وضـع مكعبات ثلج عىل البرشة: ألن الثلج 

يحدث تضييقا لألوعية الدموية عىل املدى 

القصري وهو ما يمكن أن يسـاعد يف بعض 

األحيان عىل تحسـني مظهر بعض البثور 

بشـكل مؤقـت، ويمكن اسـتخدام بعض 

املكعبـات مـع املنطقـة املصابـة لبضـع 

دقائق.

اسـتخدام مصححات األلوان: فمن شأنها 

إخفـاء احمرار حب الشـباب بغض النظر 

عـن حجـم هـذا الحـب، إذ الهـدف مـن 

صناعتها الحد برصياً من مظهر االحمرار 

وإخفائه.

العـالج املوضعـي: ويتألـف مـن مركبات 

حمـض  مثـل  الشـباب  لحـب  مضـادة 

أو  بريوكسـايد  البنزويـل  الساليسـيليك، 

الكربيـت. وثبت بالفعل أن كثـرياً من تلك 

العالجات املوضعية يمكنها أن تحد بشكل 

كبري من مظهـر أماكن اإلصابة، وبعضها 

يمكنه تحقيق تلـك النتيجة بعد يوم واحد 

فقط؛ ما يعكس مدى فعالية تلك العالجات 

ورسعتها.

يعاني العديد من األشخاص خاصة يف 
فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة 
بشـدة مـن مشـكلة الصـداع املرهق 

ونوباته الشديدة.
فبحسـب الدكتـورة إليزافيتـا بويكو، 
خبرية طب األعصـاب يف املركز الطبي 
الصـداع  أسـباب  ترجـع  األوروبـي، 
النصفـي يف الصيـف للضوء السـاطع 
اسـتهالك  وقلـة  الهـواء  واحتبـاس 

السوائل.
ووفقا للخبرية الروسـية، بحسـب ما 
نقلت عنها وسـائل اإلعالم الروسـية، 
فـإن هذه العوامل الثالثة هي السـبب 
يف الشـعور بالصداع النصفـي يف أيام 
الصيـف الحـارة لذلـك تنصـح بعـدم 

أشـعة  تحـت  طويلـة  فـرتة  البقـاء 
أن  إىل  مشـرية  املبـارشة،  الشـمس 
اسـتخدام النظارات الشمسية يخفف 
من أعـراض الصداع النصفي املرتبطة 

بعدم تحمل ضوء الشمس الساطع.
النظارات الشمسـية ذات  وأضافـت“ 
اللـون الـوردي أو القريبة منه تحجب 
الجـزء األزرق من طيف الشـمس، أي 
الذي يسـبب عند بعض الناس الصداع 

النصفي والصداع“.
وأشـارت الطبيبة الروسـية إىل نتائج 
 2021 دراسـة علميـة أجريـت عـام 
وكانت مكرسة لتحديد التأثري اإليجابي 
للضوء األخرض يف حياة املرىض، الذين 
يعانون من الصداع النصفي، مشـددة 

عـىل أنه بدال مـن البقاء تحت أشـعة 
الشـمس، ُينصح بالتجـوال يف أماكن 

تظللها األشجار الخرضاء.
وقالـت: ”إن عدم تنـاول كمية كافية 
من السـوائل يسـبب الصداع النصفي 
لذلـك يجـب رشب املـاء ليـس فقـط 
عنـد الشـعور بالعطش، بـل بصورة 
منتظمـة خالل النهار، مشـرية إىل أن 
احتبـاس الهـواء ”الخنقـة“ يسـبب 
الصـداع النصفـي أيضا، لعـدم وجود 
كمية كافية من الهواء النقي املتجدد، 
لذلك يجب تهوية الغرف بفتح النوافذ 
أو تشـغيل مكيفـات الهـواء، بصورة 
دوريـة ملنـع احتبـاس الهـواء فيها، 

وللحصول عىل هواء نقي باستمرار.

تمتاز بذور دوار(عباد) الشمس بالعديد من الفوائد الصحية، حيث 

تحتوي عىل الكالسيوم والسيلينيوم والدهون الصحية واأللياف.  

وقامـت خبرية التغذية ومؤلفة كتـاب الطبخ التحضريي للوجبات 

الخاصـة بمرض السـكري، توبي أميدور، بتحليـل اآلثار الجانبية 

لتناول بذور عباد الشمس.

ووفقا ألميدور، توفر بذور عباد الشـمس كال من الدهون األحادية 

غري املشبعة والدهون املتعددة غري املشبعة، تحتوي كل أونصة من 

بـذور عباد الشـمس حوايل ثالثة غرامات وتسـعة غرامات من كل 

منهما.

وقد يسـاعد تناول جرعة صحية من الدهون األحادية غري املشبعة 

يف نظامـك الغذائي عىل تقليل االلتهاب، تقول أميدور: ”لقد ثبت أن 

الدهون غري املشبعة تساعد يف تقليل االلتهاب“.

معرفة التوصيات اليومية من احتياجات الصوديوم:

تقـول أميدور: ”إن اختيار بـذور عباد الشـمس اململحة يمكن أن 

يرسـل بالتأكيـد الكميـة اليومية املـوىص بها مـن الصوديوم عرب 

األسطح“.

تويص اإلرشـادات الغذائية لعام 2025-2020 لألمريكيني باختيار 

املكـرسات والبـذور التي ال تحتوي عىل صوديـوم، من األمثلة التي 

تقدمهـا أميدور حصـة واحدة من بـذور عباد الشـمس األصلية، 

وتحتوي هـذه البذور عىل ٪123 من الكمية اليومية املوىص بها أو 

2820 ملليغراما من الصوديوم.

تقول أميـدور: ”الحد األقـىص اليومي املوىص به وفقا إلرشـادات 

النظـام الغذائـي لعـام 2025-2020 هو 2300 غـرام، إذا اخرتت 

الحصـول عـىل بذور عبـاد الشـمس، فاخـرت أنواعـا دون إضافة 

امللح“.

تساعد عىل تحسني صحة القلب

وجدت دراسـة نرشت يف مجلـة Circulation أن املشـاركني الذين 

تناولـوا املزيـد من البذور، بما يف ذلك بذور عباد الشـمس، ارتبطوا 

بانخفـاض خطـر اإلصابـة بأمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة 

(CVD) وعوامـل الخطـر القلبيـة الوعائيـة، بمـا يف ذلـك ارتفاع 

الكوليسرتول“.

تساعد يف السيطرة عىل نسبة السكر يف الدم لدى مرىض السكري.

وتحتوي بذور عباد الشـمس عىل حمض الكلوروجينيك، وأظهرت 

الدراسـات أنه يخفض نسـبة السـكر يف الدم، و اقرتحت دراسات 

أخـرى أيضـا أن بذور عباد الشـمس توفر تحكما أفضل يف نسـبة 

السـكر يف الـدم، مما يعني أن هـذه البذور لهـا خصائص مضادة 

ملرض السكري.

ترشح أميدور: ”بحثت دراسـة ُنرشت يف مجلة البحوث الكيميائية 

والصيدالنية يف آثار اسـتهالك بذور عباد الشـمس عىل مسـتويات 

السـكر يف الدم لدى مرىض السكري، وأشـارت هذه الدراسة إىل أن 

أولئك الذين تناولوا بذور عباد الشـمس أظهـروا انخفاضا إيجابيا 

وأرسع يف مسـتويات السـكر يف الدم أثناء الصيـام مقارنة بأولئك 

الذين كانوا يف املجموعة الضابطة“.

كثري من السـيدات تهوى تناول 
الطني أثناء الشهور الثالثة األوىل 
من الحمـل، وبعضهـن يتناولن 
قطـع الطباشـري وقطـع الثلج 
ويعتقـد  حملهـا،  فـرتة  طيلـة 
األزواج أن هـذا نوع مـن الدالل 
الزائـد، ولكـن دراسـة أمريكية 
جديدة أكـدت أن هـذه الظواهر 
ليست إال تعبرياً عن حالة تصيب 

الحوامل وتم الكشف عنها.
ويف هذا السياق فقد أشار الدكتور 
محمد موىس، استشاري أمراض 
أسـباب  إىل  والـوالدة،  النسـاء 
اشـتهاء الحامـل تنـاول الثلـج 

والطني والطباشري، يف اآلتي:
عندمـا ُتقبل الحامـل عىل تناول 
أطعمـة غريبة، مثل الطباشـري 
والثلـج والرمـل، بصـورة غـري 
طبيعيـة، فهذا أحـد الدالئل عىل 
أن الحامـل تعاني مـن نقص يف 
الحديـد يف جسـمها خـالل فرتة 
الحمـل، وذلك حسـب دراسـات 
السـنوات  يف  أجريـت  أمريكيـة 

األخرية.
ومـن عالمـات وأعـراض نقص 
الحديـد األخـرى عنـد الحامـل 
ظهـور التشـقق يف زوايـا الفـم 
وظهـور التهابات عىل اللسـان، 
ولكـن تكون غري مؤملة وتقصف 
األظافر وسـقوط الشعر وكذلك 
اللهـاث والتعـب ألقـل مجهـود 
يف  آالم  الوجـه  يف  شـحوب 

العضالت.
وارتفاع يف رضبات القلب بصورة 
غـري طبيعية أمـا عـن مخاطر 
اإلصابة بفقر الـدم عند الجنني؛ 

فتكـون محتملـة مثـل الـوالدة 
املبكـرة، وتأخـر نمـو الطفـل، 
وظهور عيوب خلقية يف الطفل، 

خصوصاً يف العمود الفقري.
أنواع الحديد الرضورية للحامل:

ينقسـم الحديد إىل نوعني؛ هما: 
ويمكـن  الهيـم،  الحديـد  األول 
للحامل الحصول عىل هذا النوع 
مـن الحديـد عـن طريـق تناول 
ومصـادر  واألسـماك  اللحـوم 
األخـرى،  الحيوانـي  الربوتـني 
ويتميز بأنه يتم هضمه برسعة 
يف الجسم ويستفيد منه بأفضل 

صـورة أمـا النـوع الثانـي فهو 
الحديد غـري الهيـم، ويوجد هذا 
النوع يف الحبـوب والخرضوات، 
ويستغرق وقتاً أطول قليالً حتى 
يتحـّول يف الجسـم إىل الصـورة 

التي يمكن االستفادة منها.
وبناًء عىل ذلك، فيجب عىل الحامل 
أن تتبـع الخطـوات الصحيـة يف 
التغذية؛ لكي تستطيع الحصول 
عىل فوائد الحديد بنوعيه، ومنها: 
عدم تناول الشاي والقهوة أثناء 
تناول األطعمـة الغنية بالحديد؛ 
وُيعيقـان  يمنعـان  ألنهمـا 

امتصاص الحديد.
حـال  يف  الحامـل  عـىل  كمـا 
الحصـول عـىل عـدة أنـواع من 
تتنـاول  أن  الغذائيـة  املكمـالت 
كل نوع عىل حـدة، وليس دفعة 
واحدة؛ ألن تناولها معاً يؤثر عىل 

امتصاصها.
وهنـاك معـادن أخـرى يمكـن 
امتصـاص  لتحسـني  تناولهـا 
يس،  فيتامـني  مثـل  الحديـد، 
خاصـًة عند تناوله مع الحديد و 
يجب عىل الحامل االنتباه إىل عدم 
تناول الحديد مع الكالسـيوم إال 

بعـد سـاعتني عـىل األقـل، فإذا 
كانـت الحامـل تتنـاول حبـوب 

الحديد.
فال يصح لها تناول الكالسـيوم 
أو  اللبـن،  رشب  أو  كأقـراص، 
سـاعتني  مـرور  قبـل  الحليـب 
عـىل األقل عىل ذلـك، ويجب عىل 
الحامل أن تكثر من تناول البيض 
واللحـوم بصفة عامـة، وكذلك 
اللبـن ومشـتقاته والخرضوات 
الورقية، واملكرسات غري اململحة، 
وأن تكون محمصة للتخلص من 

دهونها. 

No: 7764   Tue   26   July    2022العدد:   7764    الثالثاء     26    تموز    2022



أنـا فتاة ككل الفتيـات تزوجت وكان 
عنـدي أمنيـات عـن فـارس األحالم، 
لكـن بعد الـزواج صدمـت بالحقيقة 
املـرة، زوجي يغـار لدرجة الشـك، ال 
أستطيع الخروج ألي مكان بمفردي، 
ال أسـتطيع أن أكلـم أي رجل من غري 
محارمـي ولـو للـرضورة، حتـى يف 
البيت ال أسـتطيع فتح الشبابيك متى 
شـئت؛ مخافة أن يراني جـار أو أحد 
مـا... إذا وجد رقماً اتصـل يف بالغلط 
يشـك ويغضب، كل هذا وأنا منتقبة، 
املهم أنجبت ابني ثم حملت بابنتي لم 
أعد أسـتطيع التحمل فطلبت الطالق 
عندما غضب كثـرياً ألني خرجت مع 
عائلتـي عندمـا كان يف سـفر، وقال 
إنـه ال يثـق يف. تطلقنـا بعـد إنجابي 
ابنتي. مر الزمن وبدأ إحسـاس الندم 
بالذنب يعرتيني، عندما  واإلحسـاس 
أرى أطفـايل بـدون أب خاصـة أنـي 
نزعت النقاب وزاولت عميل كمدرسة 
ابتدائـي، فكـربت عـيل مسـؤوليات 
يف  مهمتـي  أن  وأحسسـت  الحيـاة، 
الحياة أصبحـت تربية األطفال الذين 
لم أنجبهم وحدي، وهو لم يكن ينفق 
عليهم، وعلمـت أنه قرر الزواج ولكن 
عنـد الخطبة بـدأ يمدحنـي وهذا ما 
أغضـب أهـل العـروس التـي أراد أن 
يتزوجها فعـرض عيل الرجـوع لكن 
بعـد أن أسـتقيل من مهنتـي وألبس 
النقاب، بعد تفكري عميق وافقت عىل 
االستقالة ولكن لم أوافق عىل النقاب 
فرتدد حيـث أن املظاهـر تهمه كثرياً 
فكيف سـيخرج معـي وأنا كاشـفة 
وجهـي؟ العقبـة األخـرى أن أهيل لم 
يوافقوا بحجة أنه لم يتبدل وأنه ليس 
أهالً أن يكون زوجاً صالحاً، الحقيقة 
أوافقهـم لكن املهم لـدي اآلن أطفايل 
ومسـؤوليتهم وأن يعيشـوا يف عائلة 
عادية، مخـاويف أن تعاوده الشـكوك 
ويضيـق عـيل، أو أن ال يسـتطيع أن 
يـرصف عىل أطفاله وعـّيل خاصة أن 

دخله محدود.

النصائح والحلول:
1. سـأتناول نقطتـني رئيسـيتني يف 
زوجـك،  شـكوك  وهمـا:  مشـكلتك 
ومطلبه أن تسـتقييل مـن عملك، أما 
موضـوع نقابـك فهـو أمـر ال يمكن 
ألي أحـد أن يتدخل بـه أو ينصح ألنه 

يرتبط بكما أنت وهو فقط.
2. إذن واضـح أن زوجـك يعـرف أنك 
امـرأة طيبـة وأم صالحـة، وهـو ما 
دفعه إىل مدحك مما عرقل زواجه من 
غريك. وأراها إشـارة أن الله سبحانه 
وتعـاىل يرسـم لكمـا الخـري لريبـى 
األطفال بينكما، وتعيشـا بـإذن الله 

حياة سعيدة هانئة.
3. نصيحتـي أن تنطلقـي من نقطة 
التفاؤل وتقرري أن تعييش مع زوجك 
وأطفالـك؛ لتنايل ثـواب اآلخـرة، وأن 
تعامليه بإحسـان مظهرة كل إيمانك 
وتقـواك، وهي سـلوكيات وترصفات 

البد وأن تطمئنه.
إقناعـه  بمحاولـة  أيضـاً  أنصـح   .4
بهـدوء أن تسـتمري يف عملـك ممـا 
سيجعل األطفال يتمتعون بحياة أكثر 
راحة ورفاهية، هذا إذا اسـتطعت أن 
تقنعـي نفسـك أوالً أن راتبك لن يغري 
مـن رؤيتك لـه، ولن تضعـي رشوطاً 
بأنك تحصلني عىل دخل وبالتايل يجب 
أن تتغري معاملتـه لك، فهذا ما يجعل 
أي رجل يشعر بتهديد لرجولته، فيبدأ 
بالدفاع من خـالل املبالغة يف التحكم 

والسيطرة عىل الزوجة.
5. تذكـري أن داخـل كل رجـل طفل 
يمكـن مخاطبته واسـتمالته بالحب 
والحنان، لكن ذلك ال يعني أن نسكت 
عىل األخطـاء أو التجاوزات، ال، ولكن 
نتعامل معها بالهدوء وضبط النفس 
واملقاطعـة اللينة التي تشـعره بذنبه 
وتدفعـه لالعتـذار، وتذكـري أن لكل 
إنسان مفتاحاً رسياً، واملرأة الحكيمة 
هي التي تحاول اكتشاف هذا املفتاح 
واسـتخدامه لصالح حياتها الزوجية 

والعائلية.

صــــورة و حــــدث
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أبـــــــراج

خططك التي كنت تريد تنفيذها اليوم قد تتأجل بسبب 
أمـور طارئة بالعمل. أهم هذه الخطط هي سـفرك مع 
شخص مهم ملكان ما. ربما يتعلق األمر أيضا بتدهور أحوالك 
املاليـة. انته من عملك أوال، وسـتجد كل يشء عـىل ما يرام. 

ربما تكون لديك فرصة غدا أو بعد غد لتنفيذ كل الخطط.

يوم ميلء باإلنجـازات! حقا فكل من حولك يدعمونك 
ويزيدون من ثقتك يف نفسك. كنت خالل الفرتة املاضية 
لديـك بعض الشـكوك تجاه شـخص معني، ولكـن اليوم 
سـتختفي هذه الشكوك. الفرتة املاضية كانت صعبة، ولكن 

اآلن كل يشء أصبح ممكنا ومتاحا.

يبدو أنه يوم واعد. تسـتعيد طاقتك اليوم وتحاول أن 
تسـتغلها أفضل استغالل. تحاول أن تصنع شيئا جديدا 
اليـوم. يجـب أن تحاول تحسـني وضعك املايل هـذه الفرتة. 
حاول أيضا أن تلبي مطالب األرسة. إذا حصلت عىل مبلغ من 

املال من أي مصدر اليوم، اشرت لهم هدية بسيطة!

هل شعرت ببعض التغري يف أسلوب شخص ما قريب 
منـك؟ من األفضـل أال تجري أي حوار معـه اليوم. قد 
يكون هذا الشـخص منشغال بحياته الشـخصية أو ربما 
يكـون لديه مشـاكل مع أرستـه. إذا كنت تنوي مسـاعدته، 
يجب أن تعرض عليه أوال، ألنه قد ال يقبل مساعدة من أحد.

إذا كانت األجـواء متوترة خالل األيام القليلة املاضية، 
فاليوم ستالحظ أن كل يشء يعود إىل طبيعته ويتحسن 
بشكل تدريجي. تنجح اليوم يف املفاوضات التي تجريها مع 
بعض األشخاص. تقنعهم بوجهة نظرك يف النهاية وتصل إىل 

ما كنت تريده منذ فرتة.

تبـدأ اليوم يف دخـول عالقـة عاطفية جديـدة، وتقارن بني 
حبك الحاىل وحب املايض. ال تشـغل بالك بالتفاصيل الصغرية. 
تواجـه مشـاكل صحية عديدة بسـبب الضغوط التـى تواجهها ىف 
العمل، حاول أن تعطى لنفسك قدرا من الراحة والهدوء وتبتعد عن 

كل األشياء التى تسبب لك التوتر والقلق.

تدخل ىف عالقة حب جديدة، حيث ينتظرك فتى أو فتاة 
أحالمك لتفاتحه وتعرتف له بحبك. هذا األمر سـيكون 
له نتائج إيجابية عىل حياتك، تالحظ اهتمام رشيك حياتك 
املسـتقبيل بـك. هناك مجموعة من األشـياء املشـرتكة بينك 

وبينه تزداد وضوحا يوما بعد يوم.

لـن تكـون حياتـك الخاصـة عـىل مـا يـرام اليوم، 
فربمـا تواجهك بعض املشـاكل. الوقـت يمر برسعة 
وال تسـتطيع تلبية جميـع املطالب واالحتياجات سـواء 
الخاصة بك أو بأفراد األرسة. تخاف من كل يشء وال تستطيع 
املواجهة. الظروف املريرة التي تعيشـها قد تؤثر عىل وضعك 

املهني.

قد تكـون بعض املعـدات أو األجهزة متعطلـة اليوم، 
ولذلـك تهتم طـوال اليـوم باالتصال بفنـي متخصص 
إلصالحها. قد تكون مشـكلة بسيطة ولكنك ال تعرف حلها. 
اطلـب مـن أحد األصدقـاء تويل هـذه املهمـة. عندما يصلح 

املختص هذا الجهاز، ستشعر بأنك حققت إنجازا.

الشعور باالكتئاب قد يجتاحك اليوم، لذا حاول أن 
تفعل أشياء تحبها مثل قراءة كتاب جيد أو الخروج 
من املنزل أو الدردشـة مع صديـق قديم كي تخرج من 
االكتئـاب الذى سـينعكس عىل لياقتـك العامة ويجعل 

أكثر ميالً للكسل والنوم.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يوم إيجابي بالتأكيد! ربما تشـعر بالهدوء 
واالتزان وربما تكتشف أيضا أنك لديك مواهب 
عديدة. تشـعر بمأساة اآلخرين دون أن يشكون 
لـك أي يشء. إذا كنت تسـتطيع مسـاعدتهم، فلم 

تنتظر؟ عاملك الخاص يبدو عىل ما يرام اليوم.

1670 - آخر يهودي يغادر فيينا بعد قرار 
بطرد اليهود منها.

1788 - نيويـورك تصبح الوالية الحادية 
عرش يف الواليات املتحدة األمريكية.

1891 - فرنسا تضم جزيرة تاهيتي أكرب 
جزر بولينيسيا الفرنسية.

التحقيقـات  مكتـب  تأسـيس   -  1908
الفيـدرايل «FBI» بقيـام املدعـي العـام 
تشـارلز بونابـرت بأمـر مجموعـة من 
املحققـني الفيدراليـني املعينـني حديًثـا 
بأن يرسـلوا تقاريرهـم إىل املفتش العام 

«ستانيل فينش» بوزارة العدل.
املعاهـدة  تفـض  واشـنطن   -  1939

التجارية مع اليابان.
فرانكلـني  األمريكـي  الرئيـس   -  1941
روزفلـت يصـدر قـراراً بتجميـد كافـة 

األرصـدة اليابانيـة يف البنـوك األمريكية 
وذلـك رًدا عىل قيام اليابان باحتالل الهند 

الصينية الفرنسية.
1952 - ملـك مـرص والسـودان فـاروق 
األول يتنازل عن العرش البنه األمري أحمد 
فـؤاد ويعني مجلس وصايـة عىل العرش 
برئاسـة األمري محمد عبد املنعم ويغادر 
بعـد ذلـك مـرص ومعـه زوجتـه امللكـة 
ناريمـان وبقيـة أفـراد أرسته بمـا فيها 
امللـك الجديد أحمد فـؤاد، ويأتي ذلك بعد 

أيام من قيام ثورة 23 يوليو.
1956 - الرئيـس املـرصي جمـال عبـد 

النارص يؤمم قناة السويس.
1970 - األردن يعلن موافقته عىل مبادرة 
وزيـر الخارجية األمريكـي وليام روجرز 

لحل النزاع بني الدول العربية وإرسائيل.

1994 - انفجـار سـيارة مفخخـة أمام 
مقر القنصلية اإلرسائيلية يف لندن أسفر 

عن إصابة 8 أشخاص.
2005 - اإلفراج عن قائد القوات اللبنانية 
سـمري جعجع بعـد صدور قانـون عفو 
عام من مجلس النواب اللبناني وذلك بعد 
قضائـه أحَد عـَرش عاماً يف سـجن تحت 

األرض بمبنى وزارة الدفاع.
بالطاقـة  العاملـة  الطائـرة   -  2016
الشمسيَّة سوالر إمپلس تحط يف أبوظبي 
ُمكملًة رحلتها حول األرض بعد أكثر من 
ل طائرة  16 شهرًا من انطالقها، لِتكون أوَّ

من نوعها ُتحقق هذا اإلنجاز.
2018 - وفـاة 80 شـخصاً عـىل األقـل 
وإصابـة أزيد مـن 22.000 آخرين جرّاء 

موجة حّر قوّية َتجتاُح اليابان.

اختر طريقا لكشف صفات تسّرعك العاطفي
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1. هرب - يصيبه يف كبده او يخّرسه - نصف عودة.
2. الذي يأبى عىل نفسه الضيم - سئم.

3 . روع وأخاف - عائيل.
4. أدوات نسـتخدمها للصعـود إىل أعـىل والنـزول - اماكـن 

مرتفعة.
5 . التحاما وقتاال (مفعول مطلق) - نصف قادت.

6. ثمـر النخيل (مبعثرة) - تعهد بالعناية والرعاية والرصف 
(معكوسة) - انت (باالنجليزية).

7. أصابه الغرور - الذي يقوم بالرشف.
8. لقبها الفني النجمة الذهبية.

9. نصف جوار - كثري الهبل (بالعامية).
10. براءة (مبعثرة) - صدر.

1 .اللقب الفني لعايص الحالني.
2 .اللقب الفني لصباح.

3 .أقول لها كالما فيه عتاب.
4 .نصـف طويـل - عقل - شـعور وتمن بتحسـن الحال 

(معكوسة).
5 .لقبه الفني قيرص الغناء العربي.

6 .متشابهان - يد - نصف لبيب.
7 .لقبها الفني سوبر ستار العرب.

8 .نصف سجال - أعطاه ما يجعله يقيض وقته.
9 .لقبه الفني الهضبة.

10. نجم األغنية العربية.

زوجي يغار لدرجة الشك.. كيف 
أتصرف؟

يف هـذا االختبار يجب اختيار طريق لكشـف 
التمتـع بصفـات شـخصية تـرسع  مـدى 
االرتبـاط العاطفي.. فلكل مـن هذه الطرق 
والخيارات دالالته. وقد يشـري هذا اىل بعض 
نقـاط القـوة التي تجعـل خـوض التجربة 
العاطفية اكثر سـهولة. ومن املمكن ان يدل 
عـىل بعض نقـاط الضعـف التـي يمكن ان 

تؤخر تلك التجربة. 
الطريق رقم 1 

يعنـي اختيار هـذا الطريق التمتـع بالطباع 
اللطيفـة والحرص عـىل البحث عـن االمور 
الجميلة وعن االحداث االيجابية. كما يشـري 
اىل السـعي الدائـم اىل ايجاد مصدر للشـعور 
باالمان واىل الرغبة يف االعتماد عىل شـخص 
موضـع ثقة. ومـن الصفات التي يكشـفها 
هذا الخيار ايضاً، الهدوء والرزانة يف التعامل 

مع اآلخرين كما مع مختلف املواقف. 
الطريق رقم 2 

من الصفات التي يمكن ان يدل عليها اختيار 
الطريق رقـم 2، حب املغامرة والبحث الدائم 
عن فرص لخوض تجارب جديدة. كما يشري 
هذا اىل الشـجاعة واىل القـدرة عىل املواجهة 
ويعنـي  الصعبـة.  االوقـات  يف  وخصوصـاً 
الوفاء والثقة بالنفـس والقدرة عىل التحدي 
واملواجهة.. وهو ما يمكـن ان يجعل الحياة 

العاطفية غري مملة. 
الطريق رقم 3 

يف هذا االختبـار يدل اختيـار الطريق الثالث 
عـىل القدرة عىل التفكـري العميق يف املواقف. 
وهذا يعني التحـيل بالطاقة الالزمة من اجل 
ايجاد الحلول للمشكالت املختلفة وخصوصاً 
املفاجئـة منها. ومـن الصفـات التي يمكن 

التعـرف عليها من خالل اختيار هذا الطريق 
ايضاً الهـدوء وعدم التـرسع وامليل اىل تفهم 
وجهات نظـر اآلخرين واالصغـاء اليهم قبل 

الحكم عليهم. 
الطريق رقم 4 

مـن مميزات من يختار هـذا الطريق التمتع 
بـروح املرح والحرص عىل خـوض التجارب 
الشـغف  اظهـار  ايضـاً  ومنهـا  املمتعـة. 
والحمـاس تجـاه كل امـر يتـم القيـام به. 
فالطريـق املفتـوح يـدل عىل الحـرص عىل 
تحديـد االهـداف والسـعي اىل تحقيقها من 
دون الخوف من مواجهة املتاعب واملصاعب 

والحواجز. 
الطريق رقم 5 

مـن املمكن ان يتـم اختيار الطريـق رقم 5. 
وهذا يدل عىل التواضع والصدق وعدم امليل اىل 
الغضب حتى يف املواقف التي يمكن ان تؤدي 
اىل ذلـك. ومن دالالت هذا االختيار االبتسـام 
الدائـم حتـى يف االوقـات الصعبـة.. وهو ما 
يجعل املصاعب تبدو اكثر سـهولة بالنسـبة 
اىل اآلخرين.. ومن الصفات التي يشـري اليها 
ايضاً عدم االهتمام باالمور السطحية وامليل 

اىل فهم كل املواقف يف العمق. 
الطريقة رقم 6 

الهـدوء والتفكري العميق مـن ابرز الصفات 
التـي يكشـفها اختيـار الطريـق 6 يف هـذا 
انتقـاء العالقـات  االختبـار. ومنهـا ايضـاً 
االجتماعيـة بدقـة والتحفظ وعـدم املبالغة 
يف كشـف االرسار امام اآلخرين. كما انه يدل 
عـىل الحاجـة الدائمة اىل الحماية والشـعور 
اثنـاء  وخصوصـاً  والتفـاؤل  باالطمئنـان 

التفكري بشأن املستقبل.     

لديـك هنـاك فرصـة كبـرية لكسـب مزيـد من 
الكيلـو جرامـات، واإلصابة بأمـراض مثل الربد 
أو الحساسـية، األمر الذى يجعلك تشـعر بالضيق 
والقلق، فحاول أن تتابع مع الطبيب حتى ال تحدث 

لك أى أزمة صحية.

قديماً كانت عادة عندما يفتحون التجار دكاكينهم يضعون كرسـياً صغرياً 
بجانـب بـاب الـدكان وأول زبـون يأتي للدكان يقـوم ذلك التاجـر بإدخال 
الكـريس لداخل الدكان ويبيع للزبون ..وعندما يأتي زبون آخر ويسـأل عن 

سلعة إن كانت موجودة ؟؟
فيقول للزبون : أنظر ذلك الدكان ؟ 

ان شاء الله تجد طلبك عنده ..أنا استفتحت .. وجاري يف السوق لم يستفتح 
بعد ..!

هذه هي رسالة املحبة ..هذا هو حب اإلنسان ألخيه ..



 برعاية وزارة السياحة اللبنانّية أقيم حفل إنتخاب ملكة جمال 

لبنان لعام ٢٠٢٢ يف «الفورم دو بريوت» بعد ٤ سنوات من 

للعام  لبنان  جمال  ملكة  زيتون  ياسمينا  وتوجت  الغياب، 

.٢٠٢٢

وأحيت الحفل الفنانة نانيس عجرم التي غنت باقة من أغانيها 

املميزة، كما غنت أغنيتها الجديدة «صح صح».

صياح،  إيميه  الربامج  ومقّدمة  املمثلة  الحفل  وقدمت 

وتوجت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان للعام ٢٠٢٢، 

فيما حلّت مايا أبو الحسن وصيفة أوىل، جاستينا 

راشد وصيفة ثانية، الرا هراوي وصيفة ثالثة 

نالت  رابعة.كما  وصيفة  الله  حّب  ودالل 

.Miss Confidence كريستينا نخلة لقب

سُيشارك  لبنان  أن  بالذكر  الجدير 

العالم  جمال  «ملكة  مسابقة  يف 

«ملكة  ومسابقة   «Miss World

.«Miss Universe جمال الكون

تعرض املطرب، سيف نبيل، إىل انتقادات 
عقب  االجتماعي،  التواصل  مواقع  رّواد 
علينا  “نّسم  أغنية  من  مقطعاً  أدائه 

الهوا” للفنانة فريوز.
 – الشرياتون  فندق  يف  حفال  نبيل  وأحيا 
استقبله  الذي  جمهوره  وسط  دمشق، 

بحفاوة بعد سنوات عديدة.
وعىل خشبة املرسح، أدى الفنان العراقي 
الهوا»،  علينا  «نّسم  أغنية  من  مقطعاً 
األغنية، وفق  يتوافق مع  لم  لكن صوته 
أثار موجة  ما  ما وصفه معلقون، وهو 
أن  آخرون  رأى  فيما  حادة،  انتقادات 

أداءه كان طبيعياً.
التواصل  مواقع  عرب  مدونون  ونرش 
أدائه  خالل  لنبيل،  فيديو  االجتماعي 
طالبوا  ساخرة،  تعبريات  مع  األغنية، 
أداء  عن  بالكف  العراقي  املطرب  خاللها 

أغاٍن ال تناسب مساحته الصوتية.

الصباح  جريدة  تحرير  رئيس  وكتب 
الرسمية، أحمد عبدالحسني، قائالً: «الذي 
أقنع سيف نبيل بأن يصبح مطرباً وهو 
يملك صوتاً مزعجاً منفراً قبيحاً للغاية، 
طريقة  عىل  فريوز  يغني  أن  وأقنعه 
الذي  نفسه  هو  العشائرية،  الهوسات 
أقنع أناساً كثريين بأن يصبحوا شعراء 
من دون أن يعرفوا اللغة أو أن يحبوها، 

ثم أقنعهم أن يصدروا كتباً».
عىل الجانب اآلخر، قال مدونون إن أداءه 
أن  يعني  وال  كان طبيعياً،  ألغنية فريوز 

تكون هناك أزمة.
تويرت:  عىل  مشكلة»  «مو  حساب  وقال 
سيف  بأن  الكارثة  وين  هي  أعرف  «ما 
وطريقته  بلونه  لفريوز،  يغني  نبيل 
الفعل  بردات  املبالغة  ليش  الخاصة؟ 
وصناعة هاالت مقدسة لكل يشء لدرجة 
رشيك  ال  وحدها  فريوز  أن  حسستوني 

زين  مو  شوية،  العمق  من  خففوا  لها، 
عىل الضغط».

وبشكل متكرر يثري املطرب، سيف نبيل، 

جدالً واسعاً، بشأن أدائه الفني، وجمالية 
انتقادات،  لعدة  سابقاً  وتعرض  صوته، 

عن إطالق بعض األغاني.

طرحت الفنانة السورية، أصالة نرصي، 

أغنية باللغة الكردية ألول مرة إىل جانب 

من  «كفوكيم»  أغنية  يف  العربية،  اللغة 

عدة  وقبل  فيك..  شايفة  الجديد  ألبومها 

حسابها  عرب  روتانا  رشكة  أعلنت  أيام، 

موعد  «انستغرام»  بتطبيق  الرسمي 

الطرح ألبوم نرصي الجديد شايف فيك.

أيام  قبل  األلبوم  برومو  نرصي  ونرشت 

معها  وتفاعل  الخاص،  حسابها  عرب 

عىل  شدد  الذي  الجمهور،  من  كبري  عدد 

اتقانها اللغة الكردية.وعلق الجمهور بـ 

الكردية  واألغنية  أمان،  وأمان  حماس، 

روعة، ومولعة الجو أصول ، كما تفاعلت 

ابنتها شام وعلقت: يا ماما أنتي عظمة 

عيل عظمة يا ست الكل يا غالية.وكانت 

النجمة الصورية، أصالة نرصي، احتفلت 

مؤخراً بتحقيق أغنيتها الجديدة « غلبان» 

وقد  اليوتيوب،  عىل  مشاهدة  ماليني   ٤

طرحتها منذ ٥ أيام واألغنية من كلمات 

الواحد،  إيهاب عبد  القيعي، وألحان  منة 

وتوزيع أحمد طارق يحيى.
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نفى إيلون ماسك وجود عالقة غرامية 
مع زوجة سريجي برين ، بعد أن ذكرت 
صحيفة وول سرتيت جورنال أن األمر 
دفع املؤسس املشـارك لرشكة جوجل 
لبيع اسـتثماراته يف رشكات ماسـك. 
وقالـت الصحيفة نقالً عن أشـخاص 
مجهولـني عـىل درايـة باملوضـوع إن 
-T  ماسـك، الرشيك املؤسس لرشكة

sla Inc، كان عـىل عالقـة مزعومة يف 
أوائـل ديسـمرب يف ميامي مـع زوجة 
برين ”نيكول شـاناها“، وهو ما أدى 
إىل إنهاء الصداقة الطويلة بني ماسك ، 
51 عاًما، وبرين، اللذين ساعدا يف دعم 

رشكـة صناعة السـيارات الكهربائية 
خالل األزمة املاليـة لعام 2008، فيما 
تقـدم برين الذين يبلغ مـن العمر 48 
عاًمـا، بطلـب الطـالق من شـاناهان 
يف يناير. وقال ماسـك يف منشـور عىل 
تويرت، حيث لديه أكثر من 100 مليون 
متابع، أن قصـة املجلة غري صحيحة، 
وقـال ماسـك إنـه رأى زوجـة براين 
مرتني خـالل ثالث سـنوات، يف املرتني 
بحضور أشـخاص آخريـن، ولم يكن 
هنـاك ”يشء رومانيس“ بني الزوجني، 
وقال ماسـك أيًضا إنه مـا زال صديًقا 

لربين.

 Opzelura كريم  عىل   (FDA) األمريكية  والدواء  الغذاء  إدارة  وافقت 
واألطفال  البالغني  للمرىض  للبهاق،  موضعي  عالج  كأول   ((ruxolitinib
معتمد  دوائي  عالج  أول   Opzelura عاما.ويعد   ١٢ عن  أعمارهم  تزيد  الذين 
تطبيق  ويتم  البهاق.  مرىض  يف  التصبغ  إعادة  ملعالجة  الغذاء  إدارة  قبل  من 

Opzelura مرتني يوميا عىل املناطق املصابة بنسبة تصل إىل ١٠٪ فقط من 
مساحة سطح الجسم.وقد تتطلب االستجابة املرضية للمريض 

العالج باستخدام Opzelura ألكثر من ٢٤ أسبوعا.واستندت 
حيث   ،TRuE-V الرسيرية  التجارب  نتائج  عىل  املوافقة 
من  أكثر  عىل  وهمي  دواء  أو   Opzelura اختبار  وقع 
الـ٢٤  األسبوع  عشوائي.ويف  بشكل  مريض   ٦٠٠
عولجوا  الذين  املرىض  من   ٪٣٠ حقق  التجارب،  من 
مؤرش  يف   ٪٧٥ بنسبة  تحسنا   Opzelura باستخدام 

منطقة البهاق بالوجه (F-VASI٧٥)، مقارنة بـ٨٪ 
وهمي.  بدواء  عولجوا  الذين  املرىض  من   ٪١٣ إىل 

البهاق  من  يعانون  الذين  للمرىض  وبالنسبة 
 ،(nonsegmental vitiligo) القطاعي  غري 

عالجا  املرضية  االستجابة  تتطلب  قد 
ألكثر من ٢٤ أسبوعا. ويشار إىل أن ما 

عولجوا  الذين  املرىض  نصف  يقارب 
تصبغ  إعادة  حققوا   ،Opzelur بـ 
يف   (F-VASI٧٥) بالكامل  الوجه  يف 
األسبوع ٥٢.وقال ديفيد روزمارين، 
الحاصل عىل الدكتوراه يف الطب، من 
الطبي يف بوسطن، يف  مركز تافتس 
بيان صحفي للرشكة املنتجة للدواء 
Incyte: «ال توجد عالجات معتمدة 
متاحة  والدواء  الغذاء  إدارة  من 
املوافقة  فإن  وبالتايل  اآلن،  حتى 
بارزة. عالمة  تمثل   Opzelura عىل 

أنابيب  شكل  يف   Opzelura ويتوفري 
 ٪١٫٥ عىل  تحتوي  ٦٠غ  سعة  من 
 ،(ruxolitinib) «روكسوليتينيب» 
التليف  عالج  يف  يستعمل  دواء  وهو 
النقوي متوسط إىل شديد الخطورة 
وكثرة الحمرة الحقيقية الذي ينتج 
أنواع  جميع  تصنيع  يف  زيادة  عنه 
خاليا الدم.ويشار إىل أن البهاق غري 
شيوعا  األكثر  الشكل  هو  القطاعي 
للبهاق. ميديكال إكسربيس + إدارة 

(FDA) الغذاء والدواء األمريكية

بغداد/ الزوراء:
للهواتف  التجارية  العالمة  تعد  والتي   ،  «realme» رشكة  أعلنت 
الذكية األرسع نمواً يف العالم، طرح هاتف «C٣٥» يف السوق العراقي، 
الذي  أناقة  األكثر  التصميم  ذا  اإلقتصادي  اإلصدار   «C٣٥» ويعد 
العديد من املميزات  تطرحه الرشكة خالل عام ٢٠٢٢، حيث يوفر 
املبتكرة والرائدة بسعر مناسب يبدأ من ١٦٥ دوالراً لطراز ٤ +١٢٨ 
للحصول عىل  اآلن  االرساع بحجزه  اىل  الرشكة  جيجابايت. ودعت 
realme Buds Q٢ مجاناً!. وأكدت لم يبق إال يومان عىل حجز جهاز 
realme C٣٥، ومتوفر بسعر يبدأ من ١٧٥$ بذاكرة ١٢٨+٦GB مع 
استالم  يمكنكم   ..!$٢٥ بقيمة   realme Buds Q٢ مجانية  هدية 

جهاز realme C٣٥ ابتداًء من يوم ٢٧ تموز.
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لم  البالد  يف  الربملانّية  االنتخاباِت  إجراء  عىل  أشهر  تسعِة  من  أكثر  ُمِيض  بعد 
البالد والوقوف عىل أهّم  تنجح القوى السياسّية بحلحلِة األزمة السياسّية يف 
حكومة  وتشكيل  رسمياً،  والوزراء  الجمهورية  رئييس  واختيار  ُمعوقاتها، 

تنهض بالبالِد من خالل برنامجها الحكومي.
االثنني،  أمس  تمخضت،  التنسيقي مؤخراً  اإلطاُر  التي قادها  املشاوراُت  نعم، 
عن اختياره محمد شياع السوداني مرشحاً رسمياً لرئاسِة الوزراء، بعد اتفاِق 

القوى املنضوية يف اإلطار التنسيقي عىل ترشيحه .
غياَب  يجُد  أشهر،  تسعة  من  أكثر  منذ  العراقّي  السيايس  للمشهِد  واملتابُع 
تعرقُل  قد  الخالفات  هذه  فإن  وبالتايل  واضحاً،  السياسّية  الكتِل  بني  التوافق 

والدَة الحكومة العراقّية املتعرسة واملُرتقبة.
خالفاُت االكراد عىل شخصيِة رئيس الجمهورية ما زالت قائمًة، وال يمكن تكليف 

رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة ما لم يحسم منصُب رئيس الجمهورية.
حسب الدستور العراقي ينتخُب الربملان رئيساً جديداً له ونائبني لرئيس املجلس 
خالل الجلسة األوىل باألغلبيِة املُطلقة، وجرى العرف أن يكون رئيس املجلس 

من العرِب السنة، وله نائٌب كردي وآخر شيعي.
أول  يف  النواب  مجلس  «ينتخب  عىل  العراقّي  الدستوِر  من   (٥٥) املادة  وتنُص 

جلسة له رئيسا، ثم نائبني للرئيس باألغلبيِة املطلقة لعدِد أعضاء املجلس «.
وينتخُب الربملان رئيسا جديدا خالل ٣٠ يوما من انعقاد الجلسِة األوىل بأغلبية 

ثلثي األصوات، وجرى العرف أن يكون الرئيس كردياً.
وتنُص املادة (٧٠) من الدستور العراقّي عىل أن ينتخب مجلُس النواب من بني 

املرشحني رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ويف حاِل عدم حصول أي من املرشحني عىل األغلبيِة املطلوبة، يتم التنافُس بني 
املرشحني الحاصلني عىل أكرب عدٍد من األصوات، ويعلن رئيساً َمن يحصل عىل 

أكثرية األصوات يف االقرتاِع الثاني.
بعدها يكلف رئيُس الجمهورية رئيَس الكتلة األكرب يف الربملان بتشكيِل الحكومة 

الجديدة.
وتنُص املادة (٧٦) من الدستور العراقّي عىل أن يكلف رئيس الجمهورية مرشَح 
الكتلة النيابية األكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خالل خمسة عرش يوماً من 

تاريخ انتخاِب رئيس الجمهورية.
مدة  خالل  وزارته  أعضاء  تسميَة  املكلف  الوزراء  مجلس  رئيس  يتوىل  وأن 

أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ التكليف.
واملنهاج  وزارته  أعضاء  أسماَء  املكلف  الوزراء  مجلس  رئيس  يعرُض  بعدها 
الوزراء  عىل  املوافقِة  عند  ثقتها  حائزا  ويعدُّ  النواب،  مجلس  عىل  الوزاري 

منفردين واملنهاج الوزاري باألغلبية املطلقة.
لكن الذي حصَل بعد إجراء االنتخاباِت منذ أكثر من تسعة أشهر ولغاية اآلن 
أنه لم يتم االلتزاُم بالتوقيتات الدستورّية، وهذا األمُر انعكَس سلباً عىل حياِة 

املواطن والعملّية السياسية يف البالد.
أصبح معظمنا يف حريٍة من أمره بسبب الخالفاِت السياسّية .. ولنتوقف مع 
العملية  بوصلة  تتجه  وأين   .. الخالفات؟  هذه  ملاذا  ونتساءل  قليالً  أنفسنا 

السياسّية يف البلد؟
أقول.. ونحن بانتظار «الضوء األخرض» الختياِر رئيس الجمهورية بعدما حسَم 
أن يضعوا  السياسيني جميعاً  الوزراء: عىل  التنسيقي مرشحه لرئاسِة  اإلطاُر 
مصلحَة البلد واملواطن فوق كِل اعتبار، يف ظل الظروِف واألوضاع الصعبِة التي 
يمرُّ بها العراق وشعبه الكريم عىل حٍد سواء، وليتنازل بعضهم لآلخر، من أجل 

استقراِر البلد سياسياً واقتصادياً وأمنيا.

áÌç€a@ÛÓ±

@ÒÜ¸ÎÎ@äÏnéá€a
@AÒãè»næa@ÚflÏÿ®a

الزوراء/ حسني فالح:
الربيعي،  زهرة  الفنانة  اكدت 

خاصة  ظروفا  لديها  ان 
طويلة  لفرتة  ابعدتها 

عن الشاشة العراقية.
يف  الربيعي  وقالت 
لـ»الزوراء»:  حديث 
ظروف  «بسبب  انه 

جعلتني  خاصة 
بعيدة بعض اليشء عن 

الشاشة العراقية ولم تكن 
انه  مؤكدة  فنية»،  اعمال  لدي 

«يف االيام القادمة ستكون لدي اعمال 
مكان  كل  يف  موجودة  «انا  جديدة».واضافت  فنية 

وزمان يف الوسط الفني وكان اخر لقاء يل جمعني بربنامج يض الكمر مع 
املتألق مأمون النطاح».

سريين  اللبنانية  النجمة  أنهت 
«العني  مسلسل  تصوير  النور  عبد 
مع  بطولتها  من  وهو  بالعني» 
االثنان  وكان  عياش.  رامي  النجم 
آلخر  األخري  اليوم  هو  املايض 
عرض  أن  وعلم  ُصّورت،  مشاهد 
املسلسل سيكون يف املنتصف الثاني 
من شهر آب/ أغسطس عىل منصة 
أن القصة فيها  شاهد، وُعلم أيضاً 
املشاهد  يحّفز  ما  التشويق  من 

عبد  سريين  املتابعة.وكانت  عىل 
بعدما  واسعاً  أثارت جدالً  النور قد 
ّرصحت بأن مسلسل «للموت» كان 
لها، وأن رشكة إيغل فيلمز أنتجته 
لزميلتها ماغي بو غصن من دون 
علمها بعدما قّدمت الرواية للمنتج 

جمال سنان.
بالعني»،  «العني  عرض  انتظار  يف 
مسلسل  عىل  النور  عبد  توّقع  هل 

رمضاني للموسم املقبل؟

@“Îã√@ZÔ»Óiã€a@ÒãÁå@Ú„b‰–€a
@Úíbì€a@Â«@?má»ic@ÚñbÇ
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املغنية  شاركت  ساعة،   ٢٤ خالل 
عجرم  نانيس  اللبنانية 
جمهورها صور ٣ إطالالت 
مختلفة ، عرب حساباتها 
التواصل  مواقع  عىل 
االجتماعي.عرب تطبيق 
نرشت  «إنستارام» 
صورتها  عجرم  نانيس 
اللون  ذهبي  بطقم 
تاركة  البطن،  مكشوف 
عىل  منسدلة  شعرها  خصالت 
كتفيها. كما نرشت صورة أخرى بفستان 
فيض قصري، مفتوح الصدر، وانتعلت حذاًء عايل الكعب، كما اعتمدت 
زاد  ناعما  «مكياج»  واعتمدت  الجذاب،  لشعرها  «الويفي»  ترسيحة 
دون  طويل  أسود  بفستان  عجرم  نانيس  إطاللتها.وأطلت  جمال  من 
أكمام بفتحة ساق طويلة أبرزت أنوثتها وقوامها املمشوق.وشاركت 
النجمة اللبنانية يف حفل تتويج ملكة جمال لبنان، بعد توقف دام ٤ 
األنثى»،  بريوت  «إىل  بأغنيتها  الحفل  عجرم  نانيس  سنوات.وافتتحت 
كما غنت عىل املرسح أيضا أغنية «سالمات»، وأحدث أغنياتها «صح 

صح» بإطالالت مختلفة، وضمن لوحات استعراضية مبهرة.

الفنانة  تحيي  أن  املقّرر  من 
حفالً  وهبي،  هيفاء  اللبنانية، 
القادمة،  الجمعة  يوم  فنياً، 
يف  الجديدة،  العلمني  مدينة  يف 
وقد  بمرص.  مطروح،  محافظة 
الحفل،  تذاكر  أسعار  أثارت 
صدمة كبرية، والتي تجاوزت ٣٠ 

ألف جنيه مرصي.
وطرحت الجهة املنظمة 
الغنائي  للحفل 
تقدمه  التي 
ء  هيفا

خالل  من  الحفل،  تذاكر  وهبي 
تم تقسيم  الرسمي، حيث  املوقع 

التذاكر ألربع فئات كالتايل:
وتشمل  جنيهاً،   ٩٥٠ -األوىل، 

التذكرة دخول الحفل فقط.
طاولة  عبارة  وهي  الثانية،   -
مرتفعة  منطقة  يف  أفراد،  ألربعة 

بـ ٨٠٠٠ جنيه.
- الثالثة، تصل سعرها لـ ١٥٠٠٠ 
جنيه، وهي عبارة عن طاولة لـ ٦ 

أفراد شامل العشاء.
عن  عبارة  واألخرية،  الرابعة   -
وتصل   ،(Vip) أفراد   ٨ لـ  طاولة 

سعرها إىل ٣٥٠٠٠ جنيه.
هيفاء  أن  ذكره،  الجدير  ومن 
(تيجي)  أغنية  طرحت  وهبي 
فاقت  والتي  (يوتيوب)  عىل 
 ١٢ من  أكثر  مشاهداتها 
بدء  منذ  مشاهدة،  مليون 
من  الثامن  يف  عرضها، 
وقد  الجاري.  الشهر 
هيفاء  أطلقت 
عىل  تحدياً 
(تيك  منصة 
للرقص  توك) 
أنغام  عىل 
الجديدة،  أغنيتها 
الجمهور،  معها  وتفاعل 

بشكل كبري.
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