
بغداد/ الزوراء:
كش�فت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلمي، امس األحد، عن مصري امتحانات 
طلبة الجامعات للدراسات األولية، فيما 
أش�ارت اىل صالحية الجامع�ات بتقديم 
االمتحان�ات ملدة أس�بوع.وقال املتحدث 
باس�م الوزارة، حيدر العبودي، يف حديث 
صحف�ي: إن “الوزارة لم تتخ�ذ أّي قرار 
بتأجيل امتحانات طلبة الجامعات الذي 

ح�دد يوم ال�� 25 م�ن الش�هر الحايل”.
وأض�اف أن “التقوي�م الجامعي املعتمد 
ح�دد ي�وم 25 من تموز الح�ايل، كموعد 
امتحانات الدراسات األولية يف الجامعات 
العراقية ولغاية التاسع من آب املقبل”.

وأشار اىل أن “منح الجامعات صالحيات 
تتضم�ن تقدي�م موع�د االمتحانات ملدة 
اس�بوع ح�ال اكتمل�ت جمي�ع وحدات 

الدراسات بالتخصصات”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئة األن�واء الجوية، ام�س األحد، 
حال�ة الطقس يف البالد لألي�ام املقبلة، فيما 
توقع�ت ارتفاع�ا يف درج�ات الح�رارة بدءاً 
الهيئ�ة يف بي�ان  الثالثاء.وقال�ت  م�ن غ�د 
تلقته “ال�زوراء”: إن “الطقس ليوم االثنني 
س�يكون صح�واً والري�اح ش�مالية غربية 
خفيف�ة الرسعة اىل معتدل�ة الرسعة )-20

30( ك�م/س ،وم�دى الرؤي�ة )8-6( كم”، 
مبين�ة أن “طقس يوم غد الثالثاء سيش�هد 
ارتفاعاً قليالً بدرجات الحرارة”.وأضافت أن 
“الطقس ليومي األربعاء والخميس املقبلني 
س�يكون صح�واً ح�اراً، ودرج�ات الحرارة 
ترتف�ع قليالً، فيم�ا تكون الرياح ش�مالية 
غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة )10-20( 

كم/س، ومدى الرؤية )10-8( كم”.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية الس�عودية أنه سيتم 
مخالف�ة من يح�اول الوصول إىل املس�جد 
الحرام واملنطقة املركزية واملشاعر املقدسة 
دون ترصيح، بغرامة مالية قدرها 10 آالف 
ريال. ورصح مصدر مسؤول بالوزارة بأنه 

“بناًء ع�ى األحكام والعق�وب�ات الخاصة 
بمخالف�ي اإلجراءات االحرتازي�ة والتدابري 
الوقائية املتخذة ملواجه��ة فريوس كورونا 
اإلج�راءات  بتطبي�ق  االلت�زام  ولضم�ان 

االحرتازية والتدابري الوقائية املعتمدة.

بغداد/ الزوراء:
رج�ح وزير النفط، إحس�ان عبد الجبار 
إس�ماعيل، امس االحد، استمرار اسعار 
النفط باالرتفاع، مؤكدا ان اسعار النفط 
ل�ن تقل عن 70 دوالرا للربميل إىل كانون 
األول 2022، فيم�ا اش�ار اىل ان الع�راق 
يدعم الرأي لتمدي�د اتفاق اوبك بخفض 
االنتاج.وقال املكت�ب االعالمي للوزير يف 
بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: ان “الحكومة 

اوي�ل  ل�وك  متمس�كة برشاكته�ا م�ع 
وتدعمه�ا لتحس�ني بيئ�ة االس�تثمار”، 
الفتا اىل ان “وزير النفط توقع ان ال تقل 
اسعار النفط عن ٧٠ دوالرا للربميل لغاية 
ديس�مرب ٢٠٢٢”.واض�اف الوزير، وفقا 
للبيان: “نهدف حماية بيئة االستثمار يف 
القطاع النفطي ونسعى إليجاد رشاكات 

اسرتاتيجية جديدة”.

أديس أبابا/ متابعة الزوراء:
ع�ى الرغم م�ن كل الدع�وات الدولية 
ملناقش�ة النزاع بش�أن س�د النهضة 
ووق�ف أعم�ال امل�لء الثان�ي كاف�ة، 
حت�ى التوص�ل لتواف�ق ب�ني ال�دول 
املعني�ة )م�رص، والس�ودان  الث�الث 
وإثيوبي�ا(، فضالً عن إع�الن مجلس 
موافقت�ه ع�ى عق�د  ال�دويل  األم�ن 
جلس�ة تخصص لتلك القضية، وفيما 

أعلن�ت إثيوبيا أنها س�تواصل املرحلة 
الثانية مللء خزان الس�د، وفقاً للخطة 
الت�ي وضعتها س�ابقاً، حذر الس�فري 
اإلثيوبي لدى الخرط�وم بيتال أمريو، 
من تسييس ملف سد النهضة، مشددا 
عى أن أديس أباب�ا ال تنوي إلحاق أي 
أذى بالسودان من خالل هذا املرشوع.
وقال وزي�ر الري اإلثيوبي، س�يلييش 
بيكي�ي، يف تغري�ده عى حس�ابه عى 

توي�رت: إن عملي�ات بناء وملء الس�د 
اإلثيوب�ي الضخم تس�ري وفق الجدول 
الس�فري  اعت�رب  املخطط.ب�دوره، 
اإلثيوب�ي بالخرط�وم، يبلت�ال آمريو 
آمل�و، يف مؤتم�ر صحف�ي ام�س، أن 
الغرض من مرشوع س�د النهضة هو 
إنتاج الطاق�ة الكهربائية فقط، لكن 
امللف بات مسيس�ًا اآلن، وفق تعبريه.
وشدد عى أن بالده ال تستطيع إيقاف 

ملء السد من الناحية التقنية، قائالً: 
“الس�ودان وم�رص يقدمان لن�ا طلباً 
ال يمك�ن تنفيذه ألن املياه س�تحتجز 
تلقائي�اً وه�م يعلمون ذل�ك”. واتهم 
البلدي�ن بتمس�كهما باتفاقي�ة مياه 
الني�ل “الظامل�ة”، كما وصفه�ا، ملنع 
بالده من االس�تفادة م�ن املوارد.كما 
أشار إىل أن 65 مليون إثيوبي يعيشون 
يف ظ�الم دامس، بالرغ�م من أن 85% 

م�ن مياه النيل تنبع م�ن البالد.ولفت 
إىل أن ب�الده ال تن�وي إلح�اق أي أذى 
بالش�عب الس�وداني، نافياً إخفاء أي 
يشء يتعلق بملف السد عن الخرطوم.

أتى هذا املوقف، بعد أن ش�دد الرئيس 
املرصي عبد الفتاح السييس، السبت، 
ع�ى أنه ال يمكن اس�تمرار التفاوض 
مع إثيوبيا حول السد إىل ما ال نهاية.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن رئيس ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، امس 
األحد، ع�ن تبلي�غ الجانب�ني األمريك�ي واإليراني 
االبتع�اد عن تصفية حس�اباتهم يف العراق، وفيما 
أش�ار اىل أن االتف�اق بني واش�نطن وطهران قابل 
للتحقق، اكد ان التعاون االستخباري مع الحلفاء 
أصب�ح أكث�ر فاعلية.وقال الكاظم�ي يف حوار مع 
صحيف�ة »الريبوبلي�كا« االيطالية، بحس�ب بيان 
ملكت�ب رئيس ال�وزراء تلقته »ال�زوراء«: »تجّنبنا 

الهاوي�ة التي كان العراق يتده�ور نحوها، نتيجة 
أح�داث خريف ع�ام ٢٠19، لكن التحدي�ات التي 
نواجهه�ا تبقى قوية«، مبين�اً ان »داعش ما زالت 
تش�كل خطراً، وتحاول تجميع صفوفها، لكن لم 
يعد اإلرهابيون قادرين عى الحصول عى حواضن 
جغرافية ووجهنا لهم رضبات مهمة وقتلنا العديد 
من قياداتهم«.وتابع ان »التعاون االستخباري مع 
الحلفاء أصب�ح أكثر فاعلية، وطلبن�ا من إيطاليا 
أن تبق�ى يف الص�ف األول بتدري�ب قواتن�ا«، الفتاً 

اىل »اس�تعداد الع�راق لتعزيز التعاون العس�كري 
م�ع إيطالي�ا، بمج�ال التدريب وتطوي�ر العمل يف 
مكافحة الفساد وغسيل األموال والجريمة املنظمة 
واملافيات«.واك�د الكاظم�ي ان »حكومت�ه طلبت 
م�ن األمريكي�ني واإليراني�ني االبتعاد ع�ن تصفية 
حس�اباتهم يف العراق«، مبيناً ان »العراق كان منذ 
سنوات ساحة للتصادم والرصاع، والبد من اختيار 
طريق الحوار السيايس لحل الخالفات، وسيستفيد 
الجميع من ثم�ار التهدئة«.واضاف »نتواصل مع 

ادارة الرئيس بايدن، وأعتقد أّننا س�نكون قادرين 
ع�ى التحرّك نح�و مرحلة من الح�وار اإلقليمي«، 
مش�دد عى »رغبته بان يكون الع�راق من البلدان 
الت�ي تدير األزم�ات بنجاح، وليس م�ن تلك الدول 
التي تتسبب أو تتأثر بها«.وذكر رئيس الوزراء ان 
»االتفاق ب�ني إيران والواليات املتحدة مهم للغاية، 
وهو حاس�م للمنطقة وُيعتقد أنه قابل للتحقق«، 
الفت�ا اىل ان »النج�اح يف مفاوضات فيينا س�يؤثر 

إيجاباً يف املنطقة، كما سيخدم استقرار العراق«.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أثار متحور جديد لفريوس كورونا القلق 
يف الوالي�ات املتح�دة، وذل�ك لقدرته عى 
إضع�اف فاعلية األجس�ام املضادة التي 
تفرزه�ا اللقاح�ات الحالي�ة أو ع�دوى 
فريوس كورونا الس�ابقة.كما أقلق هذا 

املتح�ور بع�ض املراقب�ني لتفوق�ه م�ن 
حي�ث الخطورة عى متحور دلتا واس�ع 
االنتش�ار، بحس�ب م�ا أف�ادت إح�دى 
املجالت الطبية املرموقة.إذ يمتلك القدرة 
ع�ى الهرب تماماً من األجس�ام املضادة 
 monoclonal( النس�يلة«  »وحي�دة 

antibodies( املس�تخدمة يف العي�ادات، 
باإلضاف�ة إىل تقلي�ل فعالي�ة األجس�ام 
املضادة من بالزما األش�خاص الذين تم 
تلقيحه�م.ويف التفاصيل، وضع عدد من 
العلم�اء تص�ورا لفه�م آلية ع�دوى هذا 
املتحور مقارنة بفريوس كورونا األصي، 

واآلثار املرتتبة عليه، بحس�ب ما أظهرت 
ورقة بحثية نرشتها مجلة Science عى 
موقعها االلكرتوني امس األحد.وقاد هذا 
 David Veesler املرشوع أو البحث مخترب
يف قس�م الكيمي�اء الحيوي�ة يف جامع�ة 
واش�نطن يف س�ياتل، وLuca Piccoli و

 .Vir Biotechnology من Davide Corti
وأظه�رت أحدث بيانات تلك الدراس�ة أو 
البحث أن متحور«إبسيلون« يعتمد عى 
اس�رتاتيجية غري مب�ارشة وغري مألوفة 

للهروب واملراوغة.

الكاظمي: طلبنا من األمريكيني واإليرانيني االبتعاد عن تصفية حساباتهم يف العراق

إبسيلون.. متحور من كورونا أخطر من »دلتا« يقاوم اللقاحات

أكد أن التعاون االستخباري مع احللفاء أصبح أكثر فاعلية

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، ام�س االحد، 
املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لف�ريوس كورونا 
املس�تجد يف الع�راق، فيم�ا اك�دت تس�جيل 
6264 اصابة جديدة و35 حالة وفاة وش�فاء 
5158 حالة.وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقته 
“ال�زوراء”: ان ع�دد الفحوص�ات املختربي�ة 
ليوم امس: 39128، ليصبح عدد الفحوصات 
الكلي�ة: 11890105، مبين�ة انه تم تس�جيل 

6264 اصابة جديدة و35 حالة وفاة وش�فاء 
5158 حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 
ع�دد  بينم�ا   ،)92.3%(  1265455 ال�كي: 
ح�االت االصابات ال�كي: 1371475، أما عدد 
الحاالت التي تحت العالج: 88704، يف حني ان 
ع�دد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 620، 
وعدد حاالت الوفيات الكي: 17316، الفتة اىل 
ان عدد امللقحني ليوم امس: 18101، ليصبح 

عدد امللقحني الكي: 929193.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
أعل�ن رئي�س الحكوم�ة الليبي�ة املؤقتة، عب�د الحميد 
الدبيب�ة، أن االنتخاب�ات العام�ة يف الب�الد س�تقام يف 
موعدها.وأض�اف الدبيب�ة، ام�س األح�د، خ�الل حفل 
افتت�اح املرك�ز اإلعالمي لتغطي�ة االنتخاب�ات املقررة 
يف 24 ديس�مرب املقب�ل، أن حكوم�ة الوح�دة الوطني�ة 
س�توفر كل الدع�م لحماي�ة االنتخابات وإع�داد خطة 
تش�مل تأهيل 30 ألف رشطي لتأمني صناديق االقرتاع، 
وضم�ان نزاهة العملية وع�دم التالعب بها.كما أوضح 
أن الحكومة تعمل عى تحسني ظروف املواطن الحياتية 
ورفع أداء املؤسس�ات األمنية لرتس�يخ األم�ن.إىل ذلك 

دع�ا كل األطراف يف ليبيا لتقدي�م ما يمكن من تنازالت 
لتوف�ري البيئ�ة املناس�بة إلنج�اح االنتخاب�ات وتغليب 
مصلحة الوطن عى املصالح الفئوية أو الشخصية.من 
جهته، أكد الس�فري األمريكي يف ليبيا، ريتشارد نورالند، 
خالل كلمته يف املؤتمر، أن “االنتخابات س�تخلص ليبيا 
م�ن التأث�ري الخارج�ي للتدخ�ل يف ش�ؤونها”. بدوره، 
ق�ال رئي�س مفوضية االنتخاب�ات عماد الس�ايح، إنه 
تقرر الب�دء يف عملية تحديث س�جل الناخب�ني تمهيداً 
لالنتخابات وإتاحة الفرصة للذين لم يس�جلوا من قبل 

أو الذين غريوا أماكن إقامتهم.

الصحة تكشف لـ           أسباب ارتفاع إصابات كورونا وترجح زيادة نسبة اإلقبال على مراكز التطعيم
أكدت عدم وجود توصيات بشأن أخذ جرعيت لقاح من شركتني خمتلفتني

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت وزارة الصحة والبيئة عن اسباب 
ارتفاع مع�دل االصابات بفريوس كورونا 
خالل االيام املاضية، وفيما رجحت زيادة 
نس�بة االقبال عى مراك�ز التطعيم خالل 
االسابيع القليلة املقبلة، اكدت عدم وجود 
توصيات جديدة من اللجنة العليا للصحة 
والس�المة بش�أن أخذ جرعتي لقاح من 

رشكتني مختلفتني.
وقال مدي�ر عام دائ�رة الصح�ة العامة، 
رياض الحلف�ي، يف حدي�ث ل�”الزوراء”: 
ان هن�اك زيادة كب�رية بإصابات فريوس 
كورونا خ�الل االيام االربعة املاضية ليس 
يف الع�راق فق�ط وانم�ا يف جمي�ع الدول 
االقليمي�ة، بس�بب دخول املوج�ة الثالثة 
لفريوس كورونا الت�ي انترشت يف معظم 
ارج�اء العالم.واض�اف: ان ه�ذه املوجة 
انت�رشت بع�د انته�اء ع�دد الذي�ن كانوا 
معرض�ني لإلصاب�ة وبواس�طة االصابة 
تنته�ي مناعته�م بعدها تت�م اصابتهم، 
الس�يما الذي�ن ال يلتزم�ون باإلج�راءات 
مع�دل  ارتف�اع  اىل  ادى  م�ا  الوقائي�ة، 
االصابات.وبشأن اللقاحات، اشار الحلفي 
اىل: ان هناك اقباال جيدا من قبل املواطنني 
ع�ى مراك�ز اللق�اح. مؤك�دا: ان�ه خالل 
االس�ابيع القليلة املقبلة س�تزداد كميات 
اللقاح�ات اىل اضعافا مضاعفة وس�يتم 
فتح مراكز جديدة للقاحات، ما س�يجعل 
هناك ارتفاعا بنس�بة امللقحني وبش�كل 
ملحوظ.وحول امكانية اخذ جرعتي لقاح 

من رشكتني مختلفت�ني، قال الحلفي: ان 
بعض ال�دول بدأت تعمل بأخذ اللقاح من 
جرعت�ني مختلفت�ني، إال ان يف الع�راق اىل 
اآلن لم تصدر أي توصيات جديدة من قبل 
اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية 
بش�أن املوافق�ة ع�ى اس�تخدام جرع�ة 
من لقاح اخر.ويف وقت س�ابق، كش�فت 
وزارة الصح�ة والبيئة ع�ن مؤرشات تدّل 

ع�ى دخ�ول الس�اللة الهندي�ة املتحورة 
لف�ريوس كورونا املعروفة باس�م “دلتا” 
إىل العراق.وقال مدي�ر عام صحة الكرخ، 
جاسب الحجامي، يف ترصيح صحفي: إنَّ 
“الساللة الهندية املتحورة )دلتا( تعّد من 
أخطر الس�الالت، وقد أثبت�ت عوامل عدَّة 
وجوده�ا، منها زي�ادة اإلصابات بني فئة 
الش�باب وارتفاع أعداد الراقدين بردهات 

العناي�ة املركزة، حي�ث زادت من 300 إىل 
أكث�ر من 500 حالة إصابة من الش�ديدة 
والحرج�ة يف عم�وم البالد”.وأض�اف أن 
“اإلصابات كانت بحس�ب املس�حات أقل 
م�ن 10 باملئ�ة، وأصبحت حالياً بحس�ب 
املوق�ف الوبائ�ي األخ�ري أكث�ر م�ن 12 
باملئة، وه�ذه الزيادة الرسيعة باإلصابات 
تدل ع�ى دخ�ول الس�اللة الهندي�ة”.اىل 

ذل�ك، أكدت لجن�ة الصح�ة النيابية عدم 
تأييدها لفرض الحظر الش�امل يف البالد.
وأك�د عض�و اللجن�ة، حس�ن خالطي، يف 
ترصيح صحفي: رضورة “التشديد خالل 
الفرتة الراهن�ة عى االلت�زام باإلجراءات 
الوقائي�ة، خاص�ة بعد االهم�ال الواضح 
به�ذه  املواطن�ني  بع�ض  الت�زام  وع�دم 
اإلج�راءات”. وأض�اف أن “لجنة الصحة 
النيابي�ة ال تؤيد العودة للحظر الش�امل، 
مل�ا يف ذلك من املضايقات ع�ى املواطنني، 
فضال عن كونه ليس بذي جدوى عالية”، 
مبين�ا أن “م�ن الصعوبة الع�ودة للحظر 
الشامل، بسبب عدم وجود رضورة ملحة 
لفرضه”.ولفت إىل أنه “ربما تشهد األيام 
املقبل�ة تغي�ريا يف ع�دد س�اعات الحظر 
الجزئي”، مش�ددا عى “أهمية التشجيع 
عى اخذ اللق�اح باعتباره كافيا للحد من 
الوباء”.وأوض�ح أن “جمي�ع اللقاح�ات 
فعالة ومرخصة من قبل منظمة الحصة 
العاملية، وتكاد تكون متقاربة”.  وأش�ار 
خالط�ي إىل أن “الع�راق ملت�زم بتوف�ري 
اللقاحات من مصادر متنوعة، وإن لجنة 
الصح�ة النيابية ال تدعم لقاحا بعينه ألن 
النتائ�ج هي االمر املهم به�ذا املوضوع”.
ويف وق�ت س�ابق، دع�ت خلي�ة االزم�ة 
النيابية اىل منح امتي�ازات خاصة ملتلقي 
لق�اح كورونا أس�وة بباقي ال�دول، فيما 
اش�ارت اىل انها لم تقدم توصياتها للجنة 
الصحة والسالمة بش�أن الحظر الشامل 

خالل عيد االضحى.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، امس األحد،  ضبط 
ڤيزا  قطعة  ألف   48 لتهريب  محاولة  واحباط 
كارت.وذكرت الهيئة يف بيان  أنه »تم ضبط عجلة 
بيان  لها  نظم  قد  كانت  الجمركي  الحرم  خارج 
جمرك  مركز  قبل  من  شخصية  امتعة  ترسيم 
طريبيل، وبعد تفتيش العجلة يف سيطرة البحث 
فيزا  قطعة  الف   48 بداخلها  أن  تبني  والتحري 
موافقات  بدون  الرشيد  مرصف  لصالح  كارت 
استرياد  واجازة  الداخلية  وزارة  من  أصولية 

وشهادة منشأ وفاتورة املادة أعاله«.

إحباط حماولة تهريب 48 ألف 
قطعة فيزا كارد يف منفذ طريبيل

التعليم العالي تعلن منح اجلامعات 
صالحية تقديم موعد االمتحانات

األنواء: ارتفاع يف درجات احلرارة 
بدءا من غد الثالثاء

السعودية.. غرامة 10 آالف ريال ملن 
يدخل احلرم واملشاعر دون تصريح

عبد اجلبار: نتوقع أال تقل أسعار النفط عن 
70 دوالرا للربميل إىل كانون األول 2022

إصابات ووفيات كورونا يف العراق تعاودان االرتفاع أكد أن العراق يدعم متديد اتفاق اوبك خبفض اإلنتاج
والشفاء يتخطى املليون و265 ألفا

الدبيبة: متمسكون بإجراء االنتخابات الليبية 
العامة يف موعدها

بعد تسجيل 6264 إصابة و35 حالة وفاة

وصول شحنات جديدة من لقاح »فايزر« ضد فريوس كورونا إىل العراق

ص 6الطلبة يعزز حظوظه يف البقاء برباعية على امليناء واجلوية على بعد خطوة من التتويج

ص 4

العراق يعتمد »بطاقة التلقيح«  
للوافدين واملغادرين

بعد الثالث املتوسط .. الرتبية تعلن 
تأجيل امتحانات السادس اإلعدادي

بغداد/ الزوراء:
تعتمد س�لطة الط�ريان املدن�ي بداية من 
ترشي�ن االول املقب�ل »بطاق�ة التلقي�ح« 
بدال من فحص pcr بالنس�بة للمسافرين 
القادمني واملغادرين، وذلك ضمن اجراءات 
احت�واء املوجة الثالث�ة للوباء.وقال مدير 
إع�الم الط�ريان املدن�ي، جه�اد الديوان، 
يف ترصيح صحف�ي: ان »رئي�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي قرر، خالل الجلسة ال� 
٢٢ ملجلس الوزراء، اعتماد بطاقة التلقيح 

 PCR بجرعتني بدال من الفحص املختربي
ابت�داًء من االول من ترشي�ن االول املقبل 
القادم�ني واملغادري�ن، مع  للمس�افرين 
تدقيق البطاقة ضمن الحاس�بة بالتعاون 
مع وزارة الصحة«.واش�ار اىل ان »سلطة 
الط�ريان املدني س�تمنع اي ش�خص من 
املس�افرين باملغادرة من البالد، إال بوجود 
بطاق�ة التلقي�ح، إذ يأت�ي ه�ذا االج�راء 
وفق�ا ملتطلب�ات اغل�ب ال�دول االوروبية 

والعربية«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الرتبية تأجيل امتحانات 
الصف الس�ادس االع�دادي اىل ٢1 من 
يف  ال�وزارة  املقبل.وذك�رت  آب  ش�هر 
بي�ان : ان�ه »تق�رر تأجي�ل امتحانات 
الس�ادس االع�دادي اىل تاري�خ ٢1 أب 
املقب�ل«، مش�رية اىل ان »التأجيل يأتي 
نتيج�ة ارتفاع درجات الح�رارة وقرار 
ال�وزارة االخ�رية بتأجي�ل امتحان�ات 
الثالث املتوسط«.واضافت ان »االجراء 
يأت�ي ايضا ك�ون االمتحانات يجب ان 
تج�ري بطريق�ة متسلس�لة«، مبينة 

»س�يتم خ�الل االيام القادم�ة االعالن 
ع�ن الج�دول الجدي�د لالمتحان�ات«.
ودع�ت وزارة الرتبي�ة طلب�ة الص�ف 
الس�ادس االع�دادي »الس�تثمار ه�ذا 
الوقت واستكمال استعداداتهم إلجراء 
االمتحانات بتف�وق ونجاح«. واتخذت 
وزارة الرتبي�ة ق�راراً س�ابقا يق�ي 
الثال�ث  الص�ف  امتحان�ات  بتأجي�ل 
املتوسط ملدة اس�بوعني بسبب ارتفاع 
درجات الحرارة واالنقطاعات املتكررة 

يف التيار الكهربائي.

إثيوبيا: لن نؤذي السودان بسد النهضة ومطالب اخلرطوم والقاهرة ال ميكن تلبيتها
أكدت أن ملء السد مستمر وال نستطيع “تقنيا” وقفه!

بغداد/ الزوراء:
أعلن مدير توزيع كهرباء املنطقة الشمالية، زيدان خلف، عن سقوط قرابة ٧٠ برجا 
لنقل الطاقة الكهربائية بأعمال تخريبية طالتها يف تلك املنطقة.وأشار خلف، يف مؤتمر 
صحفي عقده امس االحد، إىل سقوط ما بني 6٧ إىل ٧٠ برجاً لنقل الطاقة يف املنطقة 
تعاون  رضورة  عى  املاضية.وشدد  الفرتة  خالل  التخريبية  األعمال  جراء  الشمالية 
املواطنني يف حماية أبراج الطاقة كون القوات األمنية ال يمكنها مراقبة كل الخطوط، 
وذلك المتدادها يف مساحات شاسعة من الصعب السيطرة عليها.وأضاف: أن الكوادر 
تعمل بكل قدرتها لصيانة األبراج التي ترضرت.وفجر الجمعة، شهد العراق انقطاعاً 
أفادت  كردستان.والحقاً،  إقليم  باستثناء  البالد  محافظات  يف  الكهربائي  للتيار  تاماً 

السلطات العراقية بعودة التيار الكهربائي تدريجياً يف محافظات البالد.

سقوط قرابة 70 برجاً لنقل الطاقة 
باملنطقة الشمالية يف العراق

أصحاب احملال ينصبون مراوح مزودة مبرشات ماء لتلطيف األجواء على املارة

تفاصيل اخرى ص4   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2    تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   
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يعتمد على اسرتاتيجية غري مباشرة للهروب من األجسام املضادة

الكعيب: جيب إبعاد ملف النازحني واملهجرين عن التعاطي السياسي

إبسيلون .. متحور من كورونا أخطر من “ دلتا “ يقاوم اللقاحات

إثيوبيا: لن نؤذي السودان بسد النهضة ومطالب اخلرطوم والقاهرة ال ميكن تلبيتها

الدبيبة: متمسكون بإجراء االنتخابات الليبية العامة يف موعدها

أكدت أن ملء السد مستمر وال نستطيع “تقنيا” وقفه!

دعا إىل تغليب مصلحة الوطن على املصاحل الفردية والفئوية

األعرجي والسفري الروسي يبحثان 
العالقات الثنائية والتعاون يف 

جمال مكافحة اإلرهاب

حددت سبب إطفاء خط الكهرباء اإليراني 

الطاقة النيابية تكشف عن مساع لشمول فئة 
من أصحاب األجور يف الكهرباء بالقرار 315

عبد اجلبار: نتوقع أال تقل أسعار النفط عن 
70 دوالراً للربميل إىل كانون األول 2022

أكد أن العراق يدعم متديد اتفاق اوبك خبفض اإلنتاج

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  األول  النائب  أكد 
امس  الكعبي،  حسن  النواب، 
النازحني  ملف  إبعاد  رضورة  األحد، 

واملهجرين عن التعاطي السيايس.
يف  للكعبي  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
“النائب  أن  “الزوراء”:  تلقته  بيان 
الكعبي  حسن  الربملان  لرئيس  األول 
الدولية  املنظمة  بعثة  رئيس  التقى 
للهجرة جريارد وايت املنتهية أعماله 
للبعثة  الجديد  والرئيس  العراق،  يف 
وحدة  ومسؤولة  بلبييس،  عثمان 

دعم الربنامج كيتي سنوبل”.
إن  اللقاء:  خالل  الكعبي،  وقال 
املرحلة  خالل  الجميع  يلمسه  “ما 
تعامل  هو  الراهنة  وحتى  السابقة 
بحياة  املتعلقة  امللفات  مع  البعض 
جانب  من  ومعيشتهم،  املواطنني 
سيايس فقط، واستغالل هذه امللفات 
وإهمالهم  ضيقة،  منافع  لتحقيق 
اإلنسانية  الجوانب  ملحوظ  بشكل 
منها  املتعلق  سواء  امللفات  لهذه 
او  املفقودين  أو  والنزوح  بالهجرة 
الخدمية  بالجوانب  املتعلقة  حتى 

للمواطنني”.

حريص  النواب  “مجلس  ان  واضاف 
حجم  تعظيم  عىل  الحرص  كل 
واملنظمات  العراق  بني  التعاون 
ظروف  ظل  يف  عملت  التي  الدولية 

العون  يد  لتقديم  وخطرة  حرجة 
بمهامها  تقوم  زالت  وما  للمواطن 
وبخاصة  وجه  أتم  عىل  اإلنسانية 
منظمة الهجرة الدولية التي تواجدت 

العام  وبعد  قبل  العراقية  الساحة  يف 
التعاون  هذا  يكون  وان   ،2003
يكون  وان  رصينة  بقوانني  مؤطراً 
املنظمة  بني  التنسيق مبارشاً وكبرياً 

العراقية  الحكومة  وبني  والحكومة، 
النازحني  ملف  إنهاء  بهدف  واإلقليم 
واملهجرين وانهاء معاناتهم وبخاصة 
وإعادتهم  النزوح  مخيمات  مشكلة 
اندماجهم  وإعادة  سكناهم  ملناطق 

االجتماعي بشكل طبيعي”.
بني  “التنسيق  الكعبي  واقرتح 
واألمم  واإلقليم  والحكومة  املنظمة 
موسع  دويل  مؤتمر  لتنظيم  املتحدة 
بلد  أي  او  جنيف  او  بغداد  يف  يعقد 
دوليا عىل ملف  الضوء  لتسليط  اخر 
الدعم  واهمية  العراق  يف  النازحني 

الدويل لهذا امللف الكبري”.
إمكانية  اىل  الدولية  “البعثة  ودعا 
التي  الهجرة  لوزارة  الدعم  تقديم 
عدم  وضمان  ذاته،  امللف  عىل  تعمل 
استغالله من بعض الجهات لتحقيق 
الجانب  البعد عن  مصالح بعيدة كل 

اإلنساني واألخالقي”.
عىل  البعثة،  رئيس  أثنى  جهته  من 
مجلس  بذلها  التي  الكبرية  “الجهود 
الناجيات  قانون  لترشيع  النواب 
القوانني  من  والعديد  االيزيديات 
والخطف  النزوح  بملفات  املتعلقة 

والفقدان وغريها”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أثار متحور جديد لفريوس كورونا القلق يف الواليات 
املتحدة، وذلك لقدرته عىل إضعاف فاعلية األجسام 
عدوى  أو  الحالية  اللقاحات  تفرزها  التي  املضادة 

فريوس كورونا السابقة.
من  لتفوقه  املراقبني  بعض  املتحور  هذا  أقلق  كما 
االنتشار،  واسع  دلتا  متحور  عىل  الخطورة  حيث 

بحسب ما أفادت إحدى املجالت الطبية املرموقة.
األجسام  من  تماماً  الهرب  عىل  القدرة  يمتلك  إذ 
dmonoclonal antibo (املضادة “وحيدة النسيلة” 

تقليل  إىل  باإلضافة  العيادات،  يف  املستخدمة   )ies
األشخاص  بالزما  من  املضادة  األجسام  فعالية 

الذين تم تلقيحهم.
ويف التفاصيل، وضع عدد من العلماء تصورا لفهم 
كورونا  بفريوس  مقارنة  املتحور  هذا  عدوى  آلية 
أظهرت  ما  بحسب  عليه،  املرتتبة  واآلثار  األصيل، 
موقعها  عىل   Science مجلة  نرشتها  بحثية  ورقة 

االلكرتوني امس األحد.

dDavid Ve مخترب البحث  أو  املرشوع  هذا   وقاد 
sler يف قسم الكيمياء الحيوية يف جامعة واشنطن 
من   Davide Cortiو  Luca Piccoliو سياتل،  يف 
تلك  بيانات  أحدث  وأظهرت   .Vir Biotechnology
يعتمد  متحور”إبسيلون”  أن  البحث  أو  الدراسة 
عىل اسرتاتيجية غري مبارشة وغري مألوفة للهروب 

واملراوغة.
إىل ذلك، حدد التحليل ظهور املتحور يف مايو 2020 
يف والية كاليفورنيا األمريكية. وبحلول صيف العام 
 B.1.427 نفسه، كانت قد تباعدت سالالت املتحور
وB.1.429، وزادت عدد حاالته برسعة، وانترش يف 
الواليات املتحدة، باإلضافة إىل 34 دولة أخرى عىل 

األقل.
متحور  ضد  املرونة  الباحثون  اخترب  كذلك 
تعرضوا  الذين  األشخاص  بالزما  من  “إبسيلون” 
املزيد حول  اللقاح ملعرفة  الذين تلقوا  أو  للفريوس 

خصائصه.
تحييد  فعالية  تقليل  تم  أنه  عن  النتائج  وكشفت 

 3.5 إىل   2 للقلق بمقدار  املثري  املتحور  البالزما ضد 
أضعاف.

إىل ذلك، أوضحت الورقة البحثية أن املتحور الجديد 
الربوتني  خالل  من  املستهدفة  الخاليا  يصيب 
السكري glycoprotein. ووجد الباحثون أن طفرات 
“إبسيلون” كانت مسؤولة عن إعادة ترتيب املناطق 

.glycoprotein الحرجة من الربوتني
وأظهرت الدراسات املجهرية تغريات هيكلية يف هذه 
املناطق، ما يساعد يف تفسري سبب صعوبة ارتباط 

األجسام املضادة بالربوتني السكري املرتفع.
متحور  يف  الثالث  الطفرات  إحدى  أثرت  كما 
“إبسيلون” عىل مجال ربط املستقبالت عىل الربوتني 

السكري املرتفع.
وقللت هذه الطفرة من نشاط 14 من أصل 34 من 
يف  املضادة  األجسام  ذلك  يف  بما  املضادة،  األجسام 

املرحلة الرسيرية.
فيما أثرت الطفرتان األخريان من الطفرات الثالث 
N )N-terminal( يف  الطريف  املجال  املتحور عىل  يف 

الربوتني السكري.
ونتج عن ذلك خسارة كلية بنسبة 10 من أصل 10 
التي تم اختبارها خاصة بمجال  لألجسام مضادة 

N-terminal يف الربوتني السكري املرتفع.
يشار إىل أن التحورات نشأت يف جميع أنحاء العالم، 
حيث شوهد املتحور “بي 117” أو “ألفا” ألول مرة 
يف إنجلرتا. وتم رصد ساللة “بي 1.135” أو “بيتا” 

ألول مرة يف جنوب إفريقيا.

“بي  باسم  أيضاً  املعروف  “دلتا”،  متغري  وشوهد 
1.617.2”، ألول مرة يف الهند. وقد أطلقت الواليات 
املتحدة العديد من السالالت الخاصة بها، بما يف ذلك 
شوهدت  التي  “إبسيلون”  أو   ”1.427 “بي  ساللة 

ألول مرة يف كاليفورنيا.
جميع  ضد  جيداً  الحالية  اللقاحات  وتحمي 
السالالت حتى اآلن، لكن هذا قد يتغري يف أي لحظة. 
لهذا السبب، يريد األطباء ومسؤولو الصحة العامة 

تلقيح املزيد من الناس.

أديس أبابا/ متابعة الزوراء:
الدولية  الدعوات  كل  من  الرغم  عىل 
ملناقشة النزاع بشأن سد النهضة ووقف 
أعمال امللء الثاني كافة، حتى التوصل 
لتوافق بني الدول الثالث املعنية )مرص، 
إعالن  عن  فضالً  وإثيوبيا(،  والسودان 
الدويل موافقته عىل عقد  مجلس األمن 
وفيما  القضية،  لتلك  تخصص  جلسة 
املرحلة  ستواصل  أنها  إثيوبيا  أعلنت 
للخطة  وفقاً  السد،  خزان  مللء  الثانية 
السفري  حذر  سابقاً،  وضعتها  التي 
أمريو،  بيتال  الخرطوم  لدى  اإلثيوبي 
من تسييس ملف سد النهضة، مشددا 
أي  إلحاق  تنوي  ال  أبابا  أديس  أن  عىل 

أذى بالسودان من خالل هذا املرشوع.
سيلييش  اإلثيوبي،  الري  وزير  وقال 
عىل  حسابه  عىل  تغريده  يف  بيكييل، 
السد  وملء  بناء  عمليات  إن  تويرت: 
الجدول  وفق  تسري  الضخم  اإلثيوبي 

املخطط.
اإلثيوبي  السفري  اعترب  بدوره، 
يف  آملو،  آمريو  يبلتال  بالخرطوم، 
من  الغرض  أن  امس،  صحفي  مؤتمر 
مرشوع سد النهضة هو إنتاج الطاقة 
بات  امللف  لكن  فقط،  الكهربائية 

مسيساً اآلن، وفق تعبريه.
وشدد عىل أن بالده ال تستطيع إيقاف 
قائالً:  التقنية،  الناحية  من  السد  ملء 
طلباً  لنا  يقدمان  ومرص  “السودان 
ستحتجز  املياه  ألن  تنفيذه  يمكن  ال 
واتهم  ذلك”.  يعلمون  وهم  تلقائياً 
البلدين بتمسكهما باتفاقية مياه النيل 
“الظاملة”، كما وصفها، ملنع بالده من 

االستفادة من املوارد.
إثيوبي  مليون   65 أن  إىل  أشار  كما 
يعيشون يف ظالم دامس، بالرغم من أن 

%85 من مياه النيل تنبع من البالد.
أي  إلحاق  تنوي  ال  بالده  أن  إىل  ولفت 
أذى بالشعب السوداني، نافياً إخفاء أي 

يشء يتعلق بملف السد عن الخرطوم.
الرئيس  شدد  أن  بعد  املوقف،  هذا  أتى 
السبت،  السييس،  الفتاح  عبد  املرصي 
التفاوض  استمرار  يمكن  ال  أنه  عىل 
نهاية،  ال  ما  إىل  السد  إثيوبيا حول  مع 
مؤكداً أن بالده تسعى للتوصل إىل اتفاق 
والثوابت  لألعراف  طبقاً  ملزم  قانوني 

الدولية.
لدى  اإلثيوبي  السفري  حذر  كما 
تسييس  من  أمريو،  بيتال  الخرطوم 
ملف سد النهضة، مشددا عىل أن أديس 
بالسودان  أذى  أي  إلحاق  تنوي  ال  أبابا 

من خالل هذا املرشوع.
وأشار الدبلومايس اإلثيوبي، خالل ندوة 
مدى  إىل  األحد،  امس  عقدها  صحفية 
مساندة بلده والسودان ألحدهما اآلخر، 
ونحن  منا  جزءا  السودان  “نعد  قائال: 
أيضا جزء منه، ولذلك ال نريد اتخاذ أي 
ستكون  ألنها  السودان  تؤذي  خطوة 

بمثابة إيذائنا ألنفسنا”.
تخفي  ال  إثيوبيا  أن  عىل  أمريو  وشدد 
عن  النهضة  سد  بخصوص  يشء  أي 
له،  األساس  حجر  وضع  منذ  السودان 
مضيفا أن الدولتني كانتا تتعاونان عىل 
نحو بناء إزاء هذا املوضوع حتى اآلونة 

األخرية.
دعما  قدم  قد  كان  السودان  إن  وقال 

ملموسا  ومعنويا  وسياسيا  ماديا 
بأنه  قناعته  بسبب  املرشوع  هذا  إىل 

سيستفيد من السد.
التي  الفوائد  إىل  السفري  وتطرق 
إىل  الجديد  اإلثيوبي  السد  سيجلبها 
هذا  أن  إىل  خاصة  مشريا  السودان، 
الطمي  خفض  إىل  سيؤدي  املرشوع 
 90 بنسبة  عىل  السودان  املتدفق 

باملائة.
وشدد الدبلومايس عىل أن سد النهضة 
تحويله  تم  لكن  تنموية،  كقضية  بدأ 
الحقا إىل قضية سياسية، مجددا رفض 
أديس أبابا إلحالة هذا امللف إىل مجلس 

األمن الدويل.
وقال إن املطالب التي يطرحها السودان 
ومرص أمام إثيوبيا بهذا الصدد ال يمكن 

ربط  يجوز  ال  أنه  إىل  مشريا  تلبيتها، 
النيل  مياه  بقضية  النهضة  سد  ملف 
التي تشرتك فيها دول أخرى. وتابع أن 
مفاوضات سد النهضة تتعلق بتشغيل 

السد فقط.
يشار إىل أنه عىل مدى األشهر املاضية 
أبابا  أديس  رفضت  املفاوضات،  من 
املوافقة عىل اتفاق ملزم يف هذا الشأن، 
يف  استمرارها  عينه  الوقت  يف  مؤكدة 

عملية امللء الثاني يف يوليو الحايل.
كما انتقدت مطالبة القاهرة والخرطوم 
ودعوة  الشأن،  هذا  يف  دويل  بتدخل 
ملناقشة  جلسة  لعقد  األمن  مجلس 
بشأن  سنوات  منذ  املستمر  النزاع  هذا 

أضخم السدود اإلفريقية.
أعلنت  األمن  مجلس  رئاسة  وكانت 

هذا  حول  املقبل  الخميس  جلسة  عقد 
امللف العالق، بعد تلقيه طلبا من مرص 
يف  أبابا  أديس  تعنت  بسبب  والسودان 
بني  وتوافقي  ملزم  التفاق  التوصل 

األطراف الثالثة.
وتقدمت مرص بخطاب رسمي تشكو 
وتعلن  األمن،  ملجلس  إثيوبيا  فيه 
قراراً  أبابا  أديس  اتخاذ  عىل  اعرتاضها 
فعل  كذلك  الثاني،  بامللء  منفرداً 

السودان أيضا قبل أيام.
الدول  بني  وصلت  السد  أزمة  أن  يذكر 
ترص  حيث  مسدود،  طريق  إىل  الثالث 
الثاني  امللء  بتنفيذ  البدء  عىل  إثيوبيا 
وسط اعرتاض من جانب دولتي املصب 
والدولية  اإلفريقية  الوساطات  وفشل 

بحل األزمة.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
املؤقتة،  الليبية  الحكومة  رئيس  أعلن 
االنتخابات  أن  الدبيبة،  الحميد  عبد 

العامة يف البالد ستقام يف موعدها.
خالل  األحد،  امس  الدبيبة،  وأضاف 
لتغطية  اإلعالمي  املركز  افتتاح  حفل 
ديسمرب   24 يف  املقررة  االنتخابات 
الوطنية  الوحدة  حكومة  أن  املقبل، 
االنتخابات  لحماية  الدعم  كل  ستوفر 
ألف   30 تأهيل  تشمل  خطة  وإعداد 
االقرتاع،  صناديق  لتأمني  رشطي 

وضمان نزاهة العملية وعدم التالعب 
بها.

عىل  تعمل  الحكومة  أن  أوضح  كما 
الحياتية  املواطن  ظروف  تحسني 
ورفع أداء املؤسسات األمنية لرتسيخ 

األمن.
إىل ذلك دعا كل األطراف يف ليبيا لتقديم 
البيئة  لتوفري  تنازالت  من  يمكن  ما 
وتغليب  االنتخابات  إلنجاح  املناسبة 
الفئوية  املصالح  الوطن عىل  مصلحة 

أو الشخصية.

يف  األمريكي  السفري  أكد  جهته،  من 
كلمته  خالل  نورالند،  ريتشارد  ليبيا، 
ستخلص  “االنتخابات  أن  املؤتمر،  يف 
يف  للتدخل  الخارجي  التأثري  من  ليبيا 

شؤونها”.
بدوره، قال رئيس مفوضية االنتخابات 
يف  البدء  تقرر  إنه  السايح،  عماد 
عملية تحديث سجل الناخبني تمهيداً 
للذين لم  الفرصة  لالنتخابات وإتاحة 
يسجلوا من قبل أو الذين غريوا أماكن 
ممارسة  إىل  الليبيني  داعياً  إقامتهم، 

يف  واملشاركة  السياسية  حقوقهم 
االنتخابات.

التوجه  خيار  أن  عىل  السايح  وشدد 
الجاهزية،  أتم  يف  ديسمرب   24 نحو 
الفتاً إىل أن ذلك يتطلب بيئة مسؤولة، 
وهي رشط لتنفيذ املفوضية انتخابات 
رضورة  إىل  إشارة  يف  ونزيهة،  حرة 

إقرار قاعدة دستورية لالنتخابات.
وكانت البعثة األممية إىل ليبيا، أعلنت 
الحوار  ملتقى  فشل  الجمعة،  مساء 
السيايس الليبي املنعقد يف مدينة جنيف 

السويرسية، بالتوصل إىل توافق حول 
االنتخابات  إلجراء  دستورية  قاعدة 

املقبلة يف البالد بموعدها املحدد.
من  مخاوف  الفشل  هذا  أثار  كما 
قد  كان  التي  الطريق  خارطة  انهيار 
تم االتفاق عليها بني األطراف الليبية 
االنتخابات  بإجراء هذه  تنتهي  والتي 
العملية  املقبل، ومن تعثر  يف ديسمرب 

السياسية يف ليبيا.
عىل  الجمعة  مساء  الستار  وأسدل 
السيايس  الحوار  ملتقى  محادثات 

والتي  املتحدة،  األمم  تدعمها  التي 
بدأت منذ يوم االثنني املايض يف جنيف. 
يف  صعوبات  فيها  املشاركون  وواجه 
التوصل إىل توافقات وتفاهمات حول 
األساس الدستوري والقانوني إلجراء 
يف  والرئاسية  الربملانية  االنتخابات 

ليبيا يف 24 ديسمرب املقبل.
بعثة  منسق  يتحدث  لم  جانبه،  من 
رايزدون  ليبيا  إىل  املتحدة  األمم 
الحوار  زينينغا، عن جولة مقبلة من 
انهيار  من  مخاوف  وسط  السيايس، 

األمم  وضعتها  التي  الطريق  خارطة 
املتحدة والتي تنتهي بإجراء انتخابات 
والتي  املقبل،  ديسمرب   24 يف  عامة 
باتت تواجه مصرياً غامضاً مع تعطل 
حول  الجارية  املحادثات  وانسداد 

االنتخابات.
جزء  الليبية  االنتخابات  أن  إىل  يشار 
إلرساء  الدولية  الجهود  من  أسايس 
تشهد  التي  البالد  يف  االستقرار 
نظام  سقوط  منذ  وفوىض  انقساماً 

معمر القذايف عام 2011.

بغداد/ الزوراء:
بحث مستشار األمن القومي قاسم 
األعرجي والسفري الرويس الجديد يف 
امس  كوتراشيف،  ايلربوس  بغداد 
والتعاون  الثنائية  العالقات  األحد، 

بمجال مكافحة اإلرهاب.
وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن 
“الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  القومي 
قاسم  القومي  األمن  “مستشار  إن 
اليوم  بمكتبه  استقبل  األعرجي، 

يف  الجديد  الرويس  السفري  )أمس(، 
بغداد، ايلربوس كوتراشيف”.

اللقاء،  خالل  “جرى  أنه  وأضاف 
بغداد  بني  الثنائية  العالقات  بحث 
بما  تطويرها  وسبل  وموسكو 
والشعبني  البلدين  مصالح  يخدم 
الصديقني”، مشرياً اىل أنه “تم بحث 
تمتني العالقات بني العراق وروسيا، 
املعلومات  تبادل  والتعاون يف مجال 

ومكافحة اإلرهاب”.

بغداد/ الزوراء:

والطاقة  النفط  لجنة  كشفت 

األحد، عن مساع  امس  النيابية، 

املقاييس  قراء  لشمول  نيابية 

بالقرار  الكهرباء  وزارة  يف 

األجراء  بحقوق  الخاص   315

حددت  فيما  العقود.،  وأصحاب 

الكهرباء  خط  اطفاء  سبب 

االيراني.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة 

يف  السليطي  صادق  النيابية 

“قطاع  إن  صحفي:  ترصيح 

بتثبيت  وطالبنا  مهم  الكهرباء 

املوازنة  يف  الوزارة  وعقود  اجراء 

رسمي  بشكل  تثبيتهم  وتم 

أعوام   5 اتمامهم  رشيطة  لكن 

يف  جاء  ملا  وفقاً  أعمالهم  يف 

“عددهم  أن  مبيناً  املوازنة”، 

يصل إىل 8743”.

وبني أن “هناك مساعيا الحتساب 

بقية أصحاب العقود حتى ممن 

أخرى  وزارات  يف  خدمة  لديهم 

سنوات  خمس  إتمامهم  حال  يف 

لغرض تثبيتهم”.

املقاييس  “قراء  أن  اىل  ولفت 

وطالبنا  بأجور،  تشغيلهم  تم 

اىل  بتحويلهم  الكهرباء  وزارة 

كباقي  يشملوا  لكي   315 عقود 

مؤكدا  األخرى”،  الوزارات  عقود 

من  وضغطا  تواصال  “هناك  أن 

الكهرباء  وزارة  عىل  اللجنة 

لشمولهم  العامة  واألمانة 

لكي   315 عقود  عىل  بالتحويل 

يتم تثبيت حقوقهم”.

السليطي:  قال  اخر،  سياق  ويف 

ان “الجانب اإليراني قام بإطفاء 

الكهربائية  الطاقة  نقل  خطوط 

استالم  عدم  بسبب  وتصفريها 

الجانب  من  املالية  املستحقات 

“الخط  ان  مبينا  العراقي”، 

اإليراني يغذي محافظات البرصة 

وميسان ودياىل”.

وبني أن “اطالقات الغاز اإليراني 

مليون   35 اىل  تصل  العراق  إىل 

مليون   75 أصل  من  مكعب  مرت 

مرت مكعب، اي ما يقارب نصف 

أنه  إىل  مشريا  املحددة”،  الكمية 

املايض كانت هناك  “يف األسبوع 

اإليراني  الجانب  مع  حوارات 

الغازية  االطالقات  زيادة  لغرض 

مرت  مليون   50 من  أكثر  إىل 

مكعب”.

بغداد/ الزوراء:
رجح وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعيل، امس االحد، استمرار 
اسعار النفط باالرتفاع، مؤكدا ان اسعار النفط لن تقل عن 70 دوالرا 
الرأي  العراق يدعم  ان  اىل  2022، فيما اشار  للربميل إىل كانون األول 

لتمديد اتفاق اوبك بخفض االنتاج.
وقال املكتب االعالمي للوزير يف بيان تلقته “الزوراء”: ان “الحكومة 
متمسكة برشاكتها مع لوك اويل وتدعمها لتحسني بيئة االستثمار”، 
الفتا اىل ان “وزير النفط توقع ان ال تقل اسعار النفط عن ٧٠ دوالرا 

للربميل لغاية ديسمرب ٢٠٢٢”.
واضاف الوزير، وفقا للبيان: “نهدف حماية بيئة االستثمار يف القطاع 
ان  مبينا  جديدة”،  اسرتاتيجية  رشاكات  إليجاد  ونسعى  النفطي 
“عالقتنا مع بي بي متميزة بالرغم من تحديات بيئة االستثمار، سددنا 
واالقتصادية  املالية  التحديات  رغم  وديونها  الرشكة  مستحقات  كل 

الناتجة عن تداعيات انتشار فايروس كورونا”.
واشار اىل ان “العراق يدعم الرأي لتمديد اتفاق اوبك بخفض االنتاج 
لغاية ديسمرب ٢٠٢٢ مع البدء بإضافة زيادات تبدأ من اب ٢٠٢١ وفق 

متطلبات وحاجة السوق النفطية”.
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صاحل وعالوي يشددان على جمابهة 
األعمال التخريبية خلطوط الكهرباء

وزير الداخلية يوجه باختاذ إجراءات 
صارمة حلماية أبراج الطاقة الكهربائية 

السعودية.. غرامة 10 آالف ريال ملن 
يدخل احلرم واملشاعر دون تصريح

املفّوضية تضع آليات الس��تخدام البطاقة اإللكرتونية وضوابط 
خاصة بتغيري أمساء األحزاب

تراخي احلكومة يدعم تصعيد أنصار البشري يف شرق السودان
مؤشر على تصاعد التوتر

وزير التخطيط يبحث مع وزيرة الصناعة املصرية تفعيل مقررات قمة بغداد
اتفاق عراقي مصري على إنشاء مناطق صناعية مشرتكة

بغداد/ الزوراء:

وضع�ت مفّوضية االنتخاب�ات، أمس االحد، 

اإللكرتوني�ة  البطاق�ة  الس�تخدام  آلي�ات 

“قص�رة األم�د” بما يضمن دق�ة التصويت 

من خالل إبراز املستمس�كات الرسمية فيما 

اك�دت وجود ضوابط خاصة بتغير اس�ماء 

االحزاب.

وقالت املفوضية يف الكلمة االس�بوعية، التي 

تلق�ت “الزوراء” نس�خة منه�ا: أنه” بهدف 

ترصني العملي�ة االنتخابية وضمان إجرائها 

وفق�اً للمعاي�ر الدولي�ة يف 10 ترشين األول 

2021، وضع�ت مفّوضي�ة االنتخابات آليات 

الس�تخدام البطاق�ة اإللكرتوني�ة “قص�رة 

األم�د” بما يضمن دق�ة التصويت من خالل 

إب�راز املستمس�كات الرس�مية، فض�اًل عن 

إج�راء عملي�ة املطابق�ة ألصحابها بموجب 

القان�ون  م�ن  ج   / 39/خامس�اً  امل�ادة 

األصاب�ع  بصم�ات  باس�تخدام  االنتخاب�ي 

الع�رشة بعد تس�جيل أصحابه�ا بايومرتياً، 

علماً أّن البطاقات القصرة األمد سيتم ثقبها 

وسحبها بعد انتهاء عملية التصويت”.

واضاف�ت أنه” تم وضع ضواب�ط وتعليمات 

بالنس�بة لألح�زاب والتنظيمات السياس�ية 

املج�ازة أو قيد التأس�يس الراغب�ة يف تغير 

اس�م الح�زب م�ع االحتف�اظ برق�م إجازة 

التأس�يس وتاريخها عن طريق تقديم طلب 

من خالل دائرة شؤون األحزاب والتنظيمات 

السياس�ية حرصاً موقعاً م�ن رئيس الحزب 

أو مّمن يحّق له ذلك مع استيفاء مبلغ قدره 

)12500000( اثنا عرش مليوناً وخمس�مئة 

ألف دينار عراقي غر قابل للردّ”.

وأك�دت املفوضي�ة خ�الل الكلمة “تش�كيل 

لجنة مركزية برئاس�ة األم�ني العاّم ملجلس 

املفوّض�ني وعضوي�ة ع�دد م�ن املوّظف�ني 

املختّص�ني يف الجوان�ب اإلداري�ة والقانونية 

متابع�ة  تت�وّل  املعلوم�ات،  وتكنولوجي�ا 

استعدادات املكاتب االنتخابية يف املحافظات 

كاّف�ة إلج�راء القرع�ة، فضاًل عن تش�كيل 

لج�ان فرعي�ة يف املكاتب االنتخابي�ة لتهيئة 

املس�تلزمات املطلوبة، بإرشاف ومتابعة من 

الس�ادة رئيس مجل�س املفوّض�ني وأعضاء 

املفوّضية”.

وع�ى صعيد مّتص�ل، وضع�ت املفّوضية يف 

وق�ت س�ابق رشوط�اً وضوابط تنّظ�م آلية 

الحمالت االنتخابية للمرش�حني اس�تناداً إل 

قانون االنتخابات رقم )9( لسنة 2020، مع 

تش�كيل فرق لرصد املخالفات الخاّصة بهذه 

الحمالت وأماكن ممارسة الدعاية بالتنسيق 

مع أمانة بغداد واملديري�ات والدوائر البلدية 

التابع�ة لها، فض�اًل عن التنس�يق مع هيئة 

االّتصاالت واإلعالم بش�أن مخالفات وسائل 

اإلعالم املرئية أو املس�موعة. كما ستستقبل 

املفّوضي�ة الش�كاوى ال�واردة إليها بش�أن 

املكت�ب  يف  االنتخابي�ة  الدعاي�ة  مخالف�ات 

الوطن�ي ومكات�ب املحافظ�ات االنتخابي�ة 

كاّف�ة، وعند ثبوت املخالفة، ف�إّن املفّوضية 

س�تفرض العقوب�ة الالزم�ة بحّقه�م، م�ع 

تحميله�م اآلثار املرتتب�ة عى تل�ك املخالفة 

بحس�ب قان�ون االنتخابات الفص�ل الثامن 

منه املعنون )األحكام الجزائية(.

االق�رتاع  ش�كاوى  تعليم�ات  س�ياق  ويف 

والطع�ون الخاّص�ة باالنتخاب�ات النيابي�ة 

املقبلة، ق�ّرر مجلس املفّوضني ق�راراً ينّص 

ع�ى: )يلت�زم مق�ّدم الطع�ن يف أي مركز أو 

محّط�ة اقرتاعاً يؤّدي ال إع�ادة العّد والفرز 

اليدويني عى وف�ق أحكام البن�د )38/أواًل( 

م�ن قان�ون انتخ�اب مجل�س الن�واب رقم 

)9( لس�نة 2020 بتقدي�م تأمينات مقدارها 

)1000000( ملي�ون دين�ار، ويقّي�د املبل�غ 

إيرادا نهائيا لخزين�ة الدولة يف حال مطابقة 

نتائج العّد والفرز اليدويني بفعل الطعن مع 

نتائج العّد والفرز اإللكرتونيني(. 

مفوّضي�ة  تس�تمّر  آخ�ر،  جان�ب  وم�ن 

موّظف�ي  طلب�ات  باس�تقبال  االنتخاب�ات 

االق�رتاع للي�وم الواح�د م�ن خ�الل الرابط 

 )  /http://37.98.225.237:9999(

املذكور يف املوقع الرسمي اإللكرتوني، ومواقع 

التواص�ل االجتماعي�ة الرس�مية ملفوّضي�ة 

االنتخاب�ات، إذ قّرر مجلس املفوّضني تحديد 

مبل�غ املكاف�أة املالي�ة ملوّظفي مؤّسس�ات 

الدول�ة ب�� )150.000( مئة وخمس�ني ألف 

دين�ار م�ع توجيه كت�اب ش�كر وتقدير من 

رئاسة مجلس الوزراء، وأّما الطلبة وخريجو 

الجامعات واملعاهد، فسترصف لهم مكافأة 

مالية قدرها )250.000( مئتان وخمس�ون 

ألف دينار.

ومع اكتمال سجل الناخبني للتصويت العاّم، 

يمكن للناخب معرفة اس�م مركز التس�جيل 

ومركز االقرتاع وحالة التس�جيل البايومرتي 

الخاّص�ة به من خالل رابط س�جل الناخبني 

https://apps.apple.com/us/app/(

املتوّف�ر يف    )  voter-list/id1148396230

متجري ) كوكل بالي و آب ستور( عن طريق 

البحث باستخدام رقم الناخب الخاّص به أو 

ع�ن طريق املعلومات الش�خصية يف حال لم 

يك�ن الناخب قد تس�لّم بطاقت�ه االنتخابية 

الخاّصة به.

وحرص�اً م�ن مفّوضي�ة االنتخاب�ات ع�ى 

إج�راء االنتخاب�ات الربملاني�ة املقبل�ة وفًقا 

للمعاي�ر الدولية، التقى مجل�س املفوّضني 

ممّثالً برئيسه وأعضائه، رئيس الجمهورية 

الدكتور بره�م صالح، بحض�ور بعثة األمم 

املّتحدة للمس�اعدة االنتخابي�ة )يونامي( يف 

اجتم�اع موّس�ع ُعقد ي�وم الثالث�اء املوافق 

29/6/2021، إذ تضّمن توصيات ومقرتحات 

تضمن نزاهة االنتخابات املقبلة.

وم�ع تصاعد وت�رة العمل يح�رص مجلس 

املفوّض�ني ع�ى متابع�ة العم�ل يف مكات�ب 

املحافظ�ات االنتخابي�ة كاّف�ة؛ للوقوف عى 

املعوّق�ات الت�ي تواج�ه العم�ل بغي�ة إيجاد 

الحلول الناجعة لها.

وأّم�ا ما يتعلّ�ق بتدريب امل�الكات الوظيفية 

وتطوي�ر مهاراته�ا، فق�د نّف�ذت مفّوضية 

االنتخابات املنهاج التدريبي الهرمي لتدريب 

املوظف�ني م�ن االختصاص�ات الفنية ضمن 

املس�توى األول ال�ذي تضّمن آلية اس�تخدام 

أجه�زة االقرتاع )جهاز التحّق�ق اإللكرتوني 

وأجهزة ترسيع النتائج(.

ويف إط�ار تنفيذ خّطة اللجن�ة العليا لتمكني 

امل�رأة للمش�اركة يف انتخاب مجل�س النّواب 

العراق�ي املقبل�ة� قام�ت املفّوضي�ة بتنفيذ 

دورة تدريبية اس�تهدفت املرّش�حات بشأن 

قان�ون االنتخابات وآلية احتس�اب األصوات 

ورشوط الحم�الت االنتخابي�ة، وتع�ّد ه�ذه 

الدورة هي األول ضمن سلس�لة من الدورات 

التطويري�ة املزم�ع تنفيذها بحس�ب جدول 

معدٍّ لذلك.

الخرطوم/متابعة الزوراء:
 وظفت ق�وى اجتماعية محس�وبة عى نظام 
الرئي�س الس�ابق، عمر حس�ن البش�ر، حالة 
الس�يولة األمنية يف رشق الس�ودان لفتح بؤرة 
توتر جديدة مع الحكومة االنتقالية، تزامناً مع 
إقدام لجنة إزالة التمكني عى كشف مخططات 
اس�تهدفت ب�ث حال�ة م�ن الف�وىض يف أثن�اء 
تظاه�رات اندلعت األس�بوع امل�ايض وطالبت 

بإسقاط الحكومة.
وهدد رئيس مجلس نظارات البجا محمد األمني 
ترك بإغالق الطريق القومي ووضع املتاريس يف 
كل مناطق رشق السودان يف غضون 24 ساعة 
إذا ل�م تقم الحكومة بحل لجن�ة إزالة التمكني 
ولم تس�تجب ملطالب اإلفراج ع�ن املتظاهرين 
مظاه�رات  يف  وش�اركوا  للمجل�س  التابع�ني 

مناوئة للحكومة.
ومضت املهلة املحددة بيومي الجمعة والسبت 
م�ن دون أن تس�تجيب الحكوم�ة ملطلب ترك، 
بم�ا يعني أن جبه�ة رشق الس�ودان يمكن أن 

تتصاعد فيها التوترات مرة أخرى.
وألق�ت قوات الرشط�ة القبض ع�ى العرشات 
م�ن منس�وبي مجل�س نظ�ارات البج�ا خالل 
مش�اركتهم يف مظاه�رات مناوئ�ة للحكوم�ة 
يف الخرط�وم، ورفض�ت لجن�ة إزال�ة التمكني 
اإلف�راج عنه�م انتظ�اراً للتأكد م�ن معلومات 
حول تورطهم مع محسوبني عى حزب املؤتمر 
الوطن�ي املنح�ل إلث�ارة أعم�ال ش�غب خالل 

املظاهرات.
وحملت تهديدات ترك إش�ارة بسحب االعرتاف 

من الحكومة املركزية والتلويح بإعالن حكومة 
وس�لطة خاص�ة يف إقلي�م رشق الس�ودان، ما 
يشكل خطراً مبارشاً عى وحدة السودان، وسط 
العديد م�ن االنتق�ادات املوجه�ة إل الحكومة 
بعدم تعاملها بفاعلية مع التحركات السياسية 
والش�عبية التي تغامر أحيان�ا بالتلويح بورقة 

االنفصال.
وأثار مجل�س نظارات البجا جدالً واس�عاً بعد 
أن تح�دث ألول م�رة عن اس�تخدام حق تقرير 
املصر قبل أيام من توقيع اتفاق جوبا للس�الم 
يف ال��3 م�ن أكتوب�ر امل�ايض ضم�ن توصيات 

مؤتمر “س�كنات”، والذي كان سببا يف تجميد 
تنفيذ بنود مس�ار الرشق حتى اآلن، ولم تفلح 
االجتماعات التي عقدتها وساطة دولة جنوب 
السودان بني األطراف املختلفة يف رشق السودان 

للوصول إل حل يريض جميع األطراف.
ويعاني رشق الس�ودان من رصاع قبيل محتدم 
ب�ني الهن�دودة والبن�ي عام�ر، وال يخل�و من 
خلفيات سياسية، فاألول ويرأسها محمد األمني 
ترك لديها صالت مبارشة بنظام البش�ر، فيما 
انحازت قبائل البني عامر إل الثورة السودانية، 
وهو ما أدى إل اتساع رقعة االشتباكات القبلية 

قبل أن تجد الحكومة نفس�ها مضطرة لقبول 
استقالة وايل كسال املحسوب عى قومية البني 

عامر صالح العمار.
وق�ال صالح العمار إن الخطاب�ات الواردة من 
رشق الس�ودان تهدد س�يادة الدولة، فالحديث 
عن قطع الطرقات القومية يستهدف مواجهة 
الس�لطة املركزي�ة باعتباره�ا مس�ؤولة ع�ن 
عملية تأمينها ويعاقب املواطنني الذين تصلهم 
مس�تلزمات الحي�اة املختلفة منه م�ا يتطلب 

تعامالً حاسماً لفرض هيبة الدولة.
وأضاف أن الحراك يف رشق الس�ودان مختطف 
من قبل عنارص محس�وبة ع�ى النظام البائد، 
وهن�اك أدلة ع�ى وجود سياس�يني وإعالميني 
يق�ودون  البش�ر  نظ�ام  ع�ى  محس�وبني 

التصعيد.
ولفت إل أن السلطة االنتقالية لديها معلومات 
ح�ول مصادر التمويل التي تأتي لتلك العنارص 
م�ن الخارج، وتحديداً م�ن جانب رئيس جهاز 

املخابرات السابق صالح قوش.
وكش�ف العمار عن أنه كان يف شهر أغسطس 
من الع�ام املايض ش�اهداً عى دخ�ول عنارص 
مس�لحة من الخارج إل وسط كسال ما تسبب 
يف اندالع اش�تباكات قبلية واس�عة ولم تتدخل 
أجه�زة الحكوم�ة بش�كل فاع�ل للتعامل مع 

العنارص املنفلتة.
وتوجه دوائر سياس�ية العديد م�ن االنتقادات 
لألجه�زة األمني�ة لع�دم حس�مها يف مس�ألة 
س�يطرة بعض العنارص املس�لحة عى مناطق 
بعينها مثلما هو الحال يف منطقة “دار النعيم” 

بمدينة بورتس�ودان ع�ى البح�ر األحمر، ولم 
تستطع فرض سيطرتها عليها وتركتها مرتعا 
لعمليات إجرامية تقوم بها عصابات تستهدف 

إشعال األوضاع القبلية يف رشق السودان.
ويعان�ي اإلقلي�م م�ن زي�ادة ح�دة الخط�اب 
العن�رصي ب�ني القبائ�ل، وتق�وده مجموعات 
تابعة ملجل�س نظارات البجا ض�د قبائل البني 
العام�ر، وصل�ت إل حد وضع عالم�ات حمراء 
ع�ى من�ازل املنتمني له�ذا املكون عى س�بيل 
التمييز العنرصي والتلويح بالتهديد، مستفيدة 
من غياب األجهزة األمني�ة التي تقودها يف تلك 

املنطقة قوات الدعم الرسيع.
الس�ودان  رشق  يف  سياس�ية  دوائ�ر  وتحّم�ل 
الحكومة مسؤولية وصول هذه املنطقة إل هذا 
الحد من التوتر، وليس هناك بديل للحل س�وى 
أن تق�وم ق�وات األمن ببس�ط س�يطرتها عى 
كافة واليات اإلقلي�م ومدنه، والدخول يف حوار 
س�يايس جاد بني أصحاب املصلحة الحقيقيني 
يف رشق الس�ودان، وع�دم إعط�اء حج�م كبر 
ملجموع�ات صغرة تس�تخدم خطابا تصعيدياً 

من دون أن يكون لها ثقل شعبي.
وع�ادت التوترات يف رشق الس�ودان األس�بوع 
امل�ايض عى إثر اش�تباكات اندلع�ت بني قوات 
وبع�ض  التعدي�ن  ورشط�ة  الرسي�ع  الدع�م 
املحس�وبني ع�ى مجل�س نظ�ارات البج�ا يف 
أحد مناج�م الذه�ب بوالية البح�ر األحمر، ما 
أدى إل إصاب�ة س�بعة من الق�وات الحكومية 
واملتظاهري�ن الذي�ن رفض�وا العم�ل يف تنفيذ 

مرشوعات تنقيب جديدة.

وكان مؤتمر “س�كنات” وحرضه نائب رئيس 
مجلس الس�يادة رئي�س قوات الدع�م الرسيع 
الفري�ق أول محم�د حمدان دقل�وا )حميدتي( 
قرر إيقاف نشاط التعدين يف رشق السودان إل 
حني مراجعة عقود االمتياز ووقف التخصيص 
والتدقيق يف املخططات الس�كنية والزراعية يف 

رشق السودان.
وأك�د الصحف�ي والناش�ط يف رشق الس�ودان 
عبدالق�ادر ب�اكاش أن اش�تعال األوض�اع أمر 
متوقع ألن هناك العديد من الجهات التي تتبنى 
خطاب�ات تحريضية، وثمة رغبة يف اإلقصاء لم 
تك�ن موجودة س�ابقا يف اإلقلي�م، إل جانب أن 
الحكومة ال تمتلك رؤية لحل الرصاع الحايل من 
جذوره وال ت�درك جيدا تفاصي�ل التوترات بني 

كافة املكونات.
وأوض�ح أن الحكوم�ة تجاهل�ت العدي�د م�ن 
الخطابات التي وجهها رئيس مجلس نظارات 
مؤتم�ر  مخرج�ات  بتنفي�ذ  وطالب�ت  البج�ا 
“سكنات”، والتهديد الحايل ليس نتيجة طبيعية 
لرتاكم مشكالت كانت سبباً يف اندالع اشتباكات 
قبلية جراء ترسيم الحدود بني القبائل املختلفة 

التي تظل كما هي منذ االستعمار الربيطاني.
وأش�ار ب�اكاش إل أن التصعيد الح�ايل يرتبط 
بمس�اعي ق�وى محلي�ة يف اإلقلي�م ب�رضورة 
مراجعة أرقام الهوية لالجئني اإلريرتيني الذين 
ج�رى توطينهم يف رشق الس�ودان خالل حكم 
البش�ر، ومحاوالت ق�وى قبلية توف�ر تمثيل 
عادل يف الحكومة املركزية وإلغاء مسار الرشق 

يف اتفاق جوبا للسالم.

بغداد/ الزوراء:
بحث وزي�ر التخطيط، خالد بتال 
النج�م، ام�س األحد، م�ع وزيرة 
الصناعة والتجارة املرصية نيفني 
جامع عى تفعيل مقررات القمة 
الثالثية الت�ي عقدت يف العاصمة 
بغ�داد، فيم�ا اتفق�ا عى إنش�اء 

مناطق صناعية مشرتكة.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لوزي�ر 
تلقت�ه  بي�ان  يف  التخطي�ط 
“ال�زوراء”: إن “وزي�ر التخطيط 
خالد بتال النجم، اس�تقبل وزيرة 
الصناعة والتجارة املرصية نيفني 
جامع والوفد املرافق لها الذي ضم 
عددا من املس�ؤولني الحكوميني، 
ورج�ال االعمال املرصيني”، الفتا 
ال أنه “جرت خ�الل اللقاء، الذي 
الصناعة  الس�يد وزي�ر  ح�رضه 
واملع�ادن منه�ل عزي�ز الخب�از، 
مناقش�ة افاق التعاون املش�رتك 
يف  الصديق�ني،  البلدي�ن  ب�ني 
املج�االت الصناعي�ة والتجاري�ة 

واالس�تثمارية وس�بل تطويرها، 
وذل�ك يف ض�وء مق�ررات القم�ة 
الرئاس�ية الثالثي�ة ب�ني الع�راق 
الت�ي ش�هدتها  وم�رص واالردن 

بغداد يف االسبوع املقبل”.
اتفق�ا  “الجانب�ني  أن  وأض�اف 
ع�ى وضع خطة عمل مش�رتكة 
بتوقيتات زمنية محددة، لرتجمة 

والق�رارات  التع�اون  مس�ارات 
املتخ�ذة من قب�ل ق�ادة البلدين، 
ال واق�ع عميل ملموس، الس�يما 
فيم�ا يتعل�ق بتطوي�ر الصناعة 

وزي�ادة حجم التب�ادل التجاري، 
القط�اع  ب�ني  العالق�ة  وتعزي�ز 
الخ�اص العراق�ي واملرصي، من 
خالل تفعي�ل عمل مجلس العمل 
املش�رتك الذي يضم رجال اعمال 
البلدي�ن”،  م�ن  ومس�تثمرين 
مبين�ا أن “الطرفني بحث�ا آليات 
العمل إلنش�اء مناط�ق صناعية 
وفس�ح  مش�رتكة  واقتصادي�ة 
املج�ال ام�ام القط�اع الخ�اص، 
املش�اريع  تنفي�ذ  ليت�ول مه�ام 
االستثمارية والصناعية، والعمل 
عى اقامة معارض تجارية دائمة 
للصناع�ات ومختل�ف املنتجات، 

وتشجيع الصناعات الحرفية”.
وأشار إل أن “الجانبني اتفقا عى 
مواصل�ة املباحث�ات والح�وارات 
صي�غ   ال  للتوص�ل  املش�رتكة، 
املش�رتك”،  للتع�اون  متط�ورة 
ح�رضه  “اللق�اء  أن  موضح�ا 
الس�فر املرصي يف الع�راق وليد 

محمد اسماعيل”.

بغداد/ الزوراء:
شدد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس 
ائتالف الوطنية إياد عالوي، امس األحد، عى 
مجابهة األعمال التخريبية لخطوط الكهرباء.

وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس الجمهورية يف 
بيان تلقته “الزوراء”: أن “رئيس الجمهورية 
بره�م صال�ح، اس�تقبل يف مكتب�ه رئي�س 
ائت�الف الوطني�ة إياد ع�الوي، وجرى خالل 
اللقاء بحث املس�تجدات السياسية واألمنية 
والخدمي�ة يف البالد”، مبيناً أن�ه “تم التأكيد 
ع�ى رضورة حفظ أمن وس�المة املواطنني، 

وتوفر الخدمات والطاقة ومجابهة األعمال 
التخريبية التي تتعرض لها خطوط إمدادات 
الكهرب�اء، ومواصلة الجه�د األمني ملجابهة 
“اللق�اء  أن  ال  البي�ان  اإلرهاب”.وأش�ار 
ناق�ش االنتخابات املقبل�ة، وأهمية دعم كل 
اإلج�راءات الرضوري�ة إلنجاحه�ا، وضمان 
اس�تقاللية ونزاهة العملية االنتخابية، وبما 
يسهم باس�تعادة ثقة املواطن وتمكينه من 
ممارسة حقه الدس�توري بعيداً عن التزوير 
والتالعب، وتأمني فرصة املش�اركة الواسعة 

يف االنتخابات”.

بغداد/ الزوراء:
وج�ه وزير الداخلية، عثم�ان الغانمي، امس 
االحد، باتخاذ اجراءات صارمة لحماية ابراج 

الطاقة الكهربائية.
وذك�ر بيان لوزارة الداخلية تلقته “الزوراء”: 
ان “وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان الغانم�ي عقد 
اجتماع�اً يف مق�ر عمليات ال�وزارة، بحضور 
نائ�ب وكيل الوزارة لش�ؤون االمن االتحادي 
ومدي�ر ع�ام رشط�ة الطاقة ومدي�ر مكتب 
الوزي�ر ومدير العمليات وع�دد من الضباط، 
وكان االجتماع عرب الفيديو مع مدراء رشطة 

الطاقة والكهرباء يف جميع املحافظات. 
وناق�ش الوزي�ر، خ�الل االجتماع، بحس�ب 
البي�ان، الخط�ة الخاص�ة بحماية منش�آت 
الطاق�ة والكهرباء واألب�راج وأهمية حماية 

أبراج الطاقة الكهربائية والخروقات األخرة، 
مؤك�داً عى عدم الس�ماح بأي خ�رق يف هذه 
األبراج، لكونها تع�د عنرصاً حيوياً ومهماً يف 
البن�ى التحتية للب�الد، وع�ى وزارة الداخلية 
حمايته�ا بالتنس�يق مع جميع التش�كيالت 

وقيادة العمليات املشرتكة.
واوىص بعدد من التوجيهات التي من ش�انها 
تعزي�ز حماي�ة ه�ذه املؤسس�ات الحكومية 
والعم�ل عى بذل املزي�د من الجه�ود لتوفر 
األم�ن فيها، كما اس�تمع الوزي�ر ال طلبات 
واحتياج�ات املش�اركني يف ه�ذه االجتم�اع، 
والخ�روج برؤي�ة واضح�ة يف مج�ال العمل 
األمني الخ�اص بحماية املنش�آت التي توفر 
للمواطن�ني يف مختل�ف مناط�ق  الخدم�ات 

البالد.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم مخالفة 
م�ن يحاول الوصول إل املس�جد الح�رام واملنطقة 
املركزية واملش�اعر املقدس�ة دون ترصيح، بغرامة 

مالية قدرها 10 آالف ريال
ورصح مصدر مس�ؤول بال�وزارة ، بأنه “بناء عى 
األحكام والعق�وبات الخاصة بمخالفي اإلجراءات 
االحرتازي�ة والتداب�ر الوقائية املتخ�ذة ملواجه��ة 
فروس كورونا ولضمان االلتزام بتطبيق اإلجراءات 
االحرتازي�ة والتداب�ر الوقائي�ة املعتم�دة للحد من 
تفيش الوباء خالل موسم حج هذا العام 1442ه�، 
سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاوال الوصول 
إل املس�جد الح�رام واملنطقة املركزي�ة املحيطة به 
واملش�اعر املقدس�ة )منى، مزدلفة، عرفات( دون 
ترصيح، بدءا من تاريخ 5 تموز 2021، حتى نهاية 
الي�وم ال� 13 من ذي الحج�ة، بغرامة مالية قدرها 

10000 ريال”.
وأكد املصدر املسؤول بوزارة الداخلية السعودية أنه 
“يف حال تكرار املخالفة ستتضاعف العقوبة”،مهيبا 

“باملواطن�ني واملقيم�ني كافة االلت�زام بالتعليمات 
الخاصة بموسم حج هذا العام”.

وأفاد يف الوقت ذاته بأن “رجال األمن س�يبارشون 
مهامه�م يف جمي�ع الط�رق واملم�رات املؤدي�ة إل 
املس�ج�د الحرام واملش�اعر املقدس�ة ملنع وضبط 
جمي�ع  بح�ق  العقوب�ات  وتطبي�ق  املخالف�ات 

املخالفني”.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أعلنت الشهر املايض، 
قرص إتاحة التسجيل للراغبني يف أداء مناسك الحج 
لع�ام 1442ه�� ع�ى املواطن�ني واملقيم�ني داخل 
الس�عودية فق�ط، بإجمايل 60 ألف ح�اج، وذلك يف 
ظل ما يش�هده العالم أجمع من استمرار تطورات 

جائحة فروس كورونا وظهور تحورات جديدة.
كما ش�ددت حينه�ا عى رضورة أن تك�ون الحالة 
الصحي�ة للراغبني يف أداء مناس�ك الحج خالية من 
األمراض املزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية 
م�ن )18 إل 65 عام�اً( للحاصل�ني ع�ى اللق�اح، 
وف�ق الضواب�ط واآلليات املتبع�ة يف اململكة لفئات 

التحصني.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت وزارة الصح�ة، امس األح�د، عن البدء 

بتنفي�ذ خط�ة تطعيم املوظفني يف مؤسس�ات 

الدولة.

وق�ال مدير عام دائرة الصح�ة العامة، رياض 

الحلف�ي، يف ترصي�ح صحفي: إنه »ت�م تنفيذ 

الخطة يف جانب الكرخ وبدأت تطّبق وس�ميَّت 

الف�رق الصحية واملرشفني للكليات املختلفة يف 

جان�ب الكرخ«، مش�راُ اىل أن »ال�وزارة تنتظر 

الدوائ�ر الصحي�ة بأرس�ال خطتهم لتوس�يع 

مناف�ذ الجدي�دة واس�تيعاب األع�داد املتزايدة 

للقاح«.

وتاب�ع أن »وزارة الصح�ة تعاق�دت مع رشكة 

فاي�زر بتوريد 12 مليون جرع�ة«، موضحاً أن 

»الرشك�ة خصص�ت حص�ة 500 أل�ف جرعة 

للقاح وصلت نهاية الشهر املايض«.

وأكد الحلف�ي أن »الحص�ص املتبقية وعددها 

11 مليون ونصف املليون جرعة س�تصل منها 

خمس�ة ماليني جرعة خالل شهر تموز الحايل 

وش�هري آب وايل�ول املقبلني، بكمية س�تصل 

اىل الدوائ�ر عرشة اضعاف، أم�ا الجرع املتبقية 

وهي ال�6 ماليني ونصف املليون جرعة ستصل 

خالل األشهر الثالثة األخرة من العام الحايل«.

وبنّي أن »رشكة فايزر أرسلت جدول التوزيع يف 

الشهر الحايل وستتضاعف الكمية تدريجياً ». 

من جانب متصل، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، 

ام�س االحد، ع�ن وصول ش�حنة جدي�دة من 

اللق�اح املضاد لفايروس كورونا املس�تجد من 

انتاج رشكة »فايزر«.

االدوي�ة  لتس�ويق  العام�ة  الرشك�ة  واك�دت 

واملس�تلزمات الطبي�ة يف بي�ان ورد »للزوراء«: 

أنه »تم توزيع الصناديق عىل اسطول الربادات 

املخصص لنقل تل�ك الصناديق، حيث انطلقت 

تل�ك الربادات وبوق�ت واحد اىل نق�اط التلقيح 

يف محافظ�ات الع�راق كاف�ة بم�ا فيه�ا اقليم 

كردستان«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الرتبي�ة، امس االحد، 
تأجي�ل امتحانات الصف الس�ادس 
االعدادي اىل 21 من شهر آب املقبل.

ورد  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
تأجي�ل  »تق�رر  ان�ه  »لل�زوراء«: 
امتحان�ات الس�ادس االع�دادي اىل 
تاري�خ 21 أب املقب�ل«، مش�رة اىل 
ان »التأجي�ل يأت�ي نتيج�ة ارتفاع 

ال�وزارة  وق�رار  الح�رارة  درج�ات 
االخ�رة بتأجيل امتحان�ات الثالث 

املتوسط«.
واضاف�ت ان »االج�راء يأت�ي ايضا 
ك�ون االمتحان�ات يج�ب ان تجري 

بطريقة متسلسلة«.
م�ن جهتها، خاطب�ت لجنة الرتبية 
النيابية، ام�س االحد، وزارة الرتبية 
بشأن الدخول الشامل لطلبة الثالث 

متوس�ط أو اعتم�اد درج�ة نصف 
السنة، كدرجة نجاح.

وقال مقرر اللجنة، طعمة اللهيبي، 
يف ترصي�ح صحف�ي: إن »ارتف�اع 
الطبيع�ي  غ�ر  الح�رارة  درج�ات 
اضافة اىل تس�جيل ارتف�اع يف اعداد 
اصابات كورونا، كانت أهم اسباب 
تأجيل امتحانات الثالث املتوس�ط، 
وعليه فإن اللجنة قدمت مقرتحات 

اىل وزارة الرتبي�ة باعتم�اد الدخول 
الش�امل او درج�ة نص�ف الس�نة 

للمرحلة املذكورة كدرجة نجاح«.
واض�اف اللهيب�ي أن »اللجنة فعلت 
ه�ذه املقرتح�ات خ�الل اجتماعها 
االخ�ر وصوتت عىل رف�ع كتاب اىل 
وزارة الرتبية وامانة مجلس الوزراء، 
باعتماد درجة نصف الس�نة ملرحلة 
الثالث املتوس�ط«، مبين�ا أن »وزارة 

الرتبية ستأخذ رأي هيئة الرأي بهذا 
الش�أن وإذا ما تم�ت املوافقة عليه 
فس�يتم ط�رح املوضوع يف جلس�ة 
مجلس الوزراء يوم الثالثاء املقبل«.

رضورة  ح�ال  »يف  ان�ه  اىل  ولف�ت 
اجراء االمتحانات، فيجب ان يكون 
الدخ�ول ش�امال لك�ون الطلب�ة لم 
تصل لهم املادة العلمية باملس�توى 

املطلوب«.

بغداد/ الزوراء:
بحث�ت وزي�رة الهج�رة واملهجري�ن، 
ايف�ان فائق جابرو، ام�س االحد، مع 
رئيس جه�از االم�ن الوطن�ي، توفر 

الظروف املناسبة لعودة النازحني.
ل��  ورد  بي�ان،  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
»ال�زوراء«: إن جاب�رو »التقت، امس، 
رئيس جهاز االمن الوطني عبد الغني 
االسدي، لبحث آخر التطورات املتعلقة 
بعمل وزارة الهجرة واملهجرين وفئات 
عنايتها من النازحني والعائدين، حيث 

تطرق الجانب�ان اىل آلية تنفيذ الخطة 
النازح�ني  معان�اة  إلنه�اء  الوطني�ة 
وتوف�ر الظ�روف املناس�بة لعودتهم 

الطوعية إىل مناطقهم«.
وأك�دت جاب�رو، بحس�ب البي�ان: ان 
»العم�ل ب�روح الفري�ق الواح�د واليد 
الواح�دة س�يكون ل�ه االث�ر الكبر يف 
تس�هيل ع�ودة النازح�ني، اىل جان�ب 
الجه�ود الدولي�ة التي يج�ب ان تبذل 
اضع�اف م�ا كان�ت عليه يف الس�ابق 
إلعادة النازحني اىل مناطقهم االصلية، 

ب�كل  تعم�ل  ال�وزارة  ان  اىل  مش�رة 
امكاناته�ا املتاحة من اجل مس�اعدة 
لتخفي�ف  النازح�ة  العائ�الت  آالف 

معاناتهم وتقديم العون لهم«.
من جهت�ه، أكد االس�دي ع�زم جهاز 
االمن عىل العمل سوية مع الوزارة لحل 

جميع مشاكل النازحني والعائدين.
وزارة  اعلن�ت  متص�ل،  جان�ب  م�ن 
الهج�رة واملهجرين، ام�س األحد، عن 
ع�ودة ) 296 ( نازح�ا م�ن مخيمات 
اقليم كردس�تان محور الخازر رشقي 

املوصل اىل مناطق سكناهم االصلية يف 
محافظة نينوى.

ل��  ورد  بي�ان،  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
»ال�زوراء«: ان�ه »بتوجي�ه م�ن قب�ل 
وزيرة الهجرة و املهجرين ايفان فائق 
جاب�رو، تمت اعادة دفع�ة جديدة من 
النازح�ني بنح�و )296( نازح�ا م�ن 
مخيمات مح�ور الخازر اىل مناطقهم 
يف )ح�ي امليثاق، حي القدس، بادوش، 
النهروان، زمار، الحرض، حي الزهراء، 
الرشق�اط،  حج�ر،  وادي  األنص�ار، 

العبور، الهرماتز، ت�ل عفر، االربجية، 
املأم�ون،  الرم�ان،  ب�اب لك�ش، ت�ل 
اإلصالح الزراعي، قري�ة البوير، قرية 
ام حجرة، القدس والحميدات ( التابعة 

ملحافظة نينوى«.
االرس  »ع�ودة  أن  إىل  البي�ان  واش�ار 
النازح�ة ج�اءت بع�د اتم�ام التدقيق 
االمن�ي له�م بالتنس�يق م�ع القوات 
وت�م  املحلي�ة  والحكوم�ات  االمني�ة 
ايصالهم اىل مناطق سكناهم االصلية 

مع كافة امتعتهم«.

أعلنت وصول شحنات جديدة من لقاح »فايزر«

جلنة نيابية تقدم مقرتحات بشأن امتحانات الثالث 

عودة وجبة جديدة من النازحني إىل مناطقهم يف نينوى

الصحة تعلن البدء بتنفيذ خطة التلقيح يف مؤسسات الدولة

الرتبية تعلن تأجيل امتحانات الصف السادس اإلعدادي

اهلجرة واألمن الوطين يبحثان توفري الظروف املناسبة لعودة النازحني

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت خلية االعالم االمني، امس االحد، القبض عىل احد املطلوبني للقضاء وفق احكام 

املادة 4 ارهاب جنوبي محافظة كركوك.
وذك�رت الخلية يف بيان ورد ل�� »الزوراء«: ان »فوج مغاوير فرق�ة الرد الرسيع التابعة 
اىل وزارة الداخلي�ة تمك�ن م�ن إلق�اء القبض عىل اح�د املطلوبني للقض�اء وفق احكام 
امل�ادة 4 ارهاب، بعد نصب كمني محكم له جنوبي محافظة كركوك«.وأضاف البيان أن 
»االرهابي املطلوب تم تس�ليمه اىل الجهات املختصة«.بينما اعلنت قيادة رشطة نينوى، 
ام�س االحد، القبض عىل احد عنارص عصابات داعش اإلرهابية يف املحافظة.وذكر بيان 
للقيادة، تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان قوة مشرتكة من مديرية رشطة الكرامة التابعة 
لقيادة رشطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناًء عىل معلومات 
دقيق�ة وم�ن خالل تعاون املواطنني، تمكنت من القاء القبض عىل ) ع ن ص ح ( والذي 
كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى )املعسكرات العامة( يف عصابات داعش اإلرهابية.

وأضاف: انه تم القبض عليه يف منطقة )حي عدن( يف الجانب االيرس ملدينة املوصل. 
م�ن جهتها، اعلنت خلية االعالم االمني، ام�س االحد، القبض عىل مطلوب للقضاء وفق 
للم�ادة 4/ ارهاب رشقي محافظة صالح الدين.وقالت الخلي�ة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: انه »بتنسيق مشرتك ما بني فرقة الرد الرسيع وامن الحشد الشعبي، نفذت 
قوة من اللواء الثالث التابع لفرقة الرد الرسيع ومفرزه من شعبة استخبارات اللواء مع 
قوة من امن الحش�د الش�عبي يف صالح الدين عملية امنية القت القبض من خاللها عىل 
مطلوب للقضاء وفق للمادة 4/ ارهاب ضمن قاطع املس�ؤولية بمنطقة حي العسكري 
رشقي محافظة صالح الدين«.واضافت الخلية انه »تم تسليم املطلوب للجهات املختصة 

إلكمال اإلجراءات القانونية بحقه«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وكال�ة ش�ؤون الرشط�ة التابعة 
ل�وزارة الداخلي�ة، ام�س االح�د، حصيلة 
ممارس�ات امنية لحملة واسعة ملكافحة 

املخدرات يف عموم محافظات العراق.
وذك�رت الوكالة يف بيان ورد ل� »الزوراء«: 
أن »املديري�ة العام�ة ملكافح�ة املخدرات 
واملؤثرات العقلية ألقت القبض عىل )25( 
متهم�ا بمناطق مختلفة م�ن البالد وهي 
كالتايل: قس�م مكافحة مخ�درات البرصة 
)2( متهم�ني، قس�م مكافح�ة مخدرات 
بابل )14( متهم، قسم مكافحة مخدرات 
مكافح�ة  قس�م  متهم�ني،   )4( املثن�ى 
مخدرات األنبار متهم واحد، قسم مكافحة 

مخدرات الديوانية )4( متهمني«.

واشار البيان اىل أن »املتهمني تم ضبطهم 
بالجرم املش�هود وبحوزتهم )1750( الف 
وس�بعمائة وخمس�ني حبة مخدرة وأكثر 
من ربع كيلو م�ن مادة )الرتياق( املخدرة 
ومادة الكريستال املخدرة إضافة إىل أدوات 
التعاطي«، الفت�ا اىل »إحالتهم إىل القضاء 
وف�ق أحكام املواد القانوني�ة )28 / 32 ( 

مخدرات«.
وأضاف البي�ان ان »الواجبات جاءت بناًء 
عن املعلومات االس�تخبارية التي حصلت 
عليه�ا مف�ارز املديرية املنت�رشة يف بغداد 
املس�تمر  للتع�اون  وكان  واملحافظ�ات 
واملثم�ر م�ع املواطن�ني الذي�ن يقوم�ون 
ب�اإلدالء بمعلوماتهم عرب الخط الس�اخن 

)178( املجاني الدور املهم ».

بغداد/ الزوراء:
أفادت مفوضية حقوق االنس�ان، امس االحد، بأن نس�بة عمالة االطفال يف العراق وفق 
االرقام الرسمية تقدر بنسبة 2% اي ما يعادل 800 الف طفل تقريباً، وهذا االمر يخالف 

قانون العمل.
وعد عضو املفوضية، عيل البياتي، يف حديث صحفي: ان »ممارسة االطفال للعمل يشكل 
خط�ورة عليهم بحكم طبيعة وظروف العمل الصعبة، فض�ال عن امكانية تعرضهم اىل 
التح�رش ب�كل االنواع، ووجود احتمالية كبرة الس�تغاللهم من قبل عصابات التس�ول 

واالتجار بالبرش واملخدرات وغر ذلك«.
واض�اف البيات�ي انه »ال يوجد قان�ون خاص لحماي�ة حقوق الطفل يف الب�الد، كما ان 
القوان�ني العراقية املرشعة ال تحتوي عىل فق�رات واضحة يف قضية حماية االطفال عدا 

القوانني القديمة املتعلقة بالجانب الجنائي وغره«.
واش�ار اىل »وجود نق�ص ببيوت ايواء االطف�ال املرشدين وعوائلهم، س�يما وان االرقام 

الدولية تتحدث عن أكثر من 3 ماليني طفل عراقي خارج املدارس«.

اإلطاحة بعدد من اإلرهابيني املطلوبني 
يف 3 حمافظات

اعتقال 25 متهما بتجارة وتعاطي 
املخدرات يف عدة حمافظات

حقوق اإلنسان: نسبة عمالة األطفال 
يف العراق خمالفة للقانون

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قي�ادة عمليات بغداد، ام�س األحد، رفع 
سيطرة مهمة وحيوية يف منطقة مدينة الصدر 

رشقي العاصمة بغداد.
وقال�ت القيادة يف بي�ان، ورد ل� »ال�زوراء«: إن 
»قائ�د عمليات بغ�داد اللواء الركن أحمد س�ليم 
يأمر برفع س�يطرة 83 يف مدينة الصدر، رشقي 
العاصمة«.م�ن جان�ب متص�ل، أعلن�ت قي�ادة 
عمليات بغداد، امس األحد، فتح ش�وارع جديدة 

يف جانب الرصافة من العاصمة بغداد.
وقال�ت القيادة يف بي�ان، ورد ل� »ال�زوراء«: إن 
»قائد العمليات اللواء الركن أحمد س�ليم بهجت 
وجه بفتح ش�وارع من تقاطع الدلفية باتجاه 

جامع النداء وحي القاهرة«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت الرشك�ة العامة لنقل الطاقة الكهربائية 
الش�مالية، ام�س االحد، اع�ادة تش�غيل ثالثة 
خطوط لنقل الطاق�ة يف محافظة صالح الدين 

بعد ان تعرضت للتخريب.
وذك�ر بيان إلع�الم الرشكة ورد »لل�زوراء«: أن 
»الخط الناق�ل يف محافظة صالح الدين تعرض 
إىل عم�ل تخريب�ي ي�وم الخمي�س امل�ايض ليال 
بتفج�ر عبوات ناس�فة مما تس�بب بس�قوط 
يف  تحدي�داً   )13  ،12  ،11( املرقم�ة  االب�راج 
منطق�ة حقل عجيل النفطي، وه�و ما ادى اىل 
تحديد احم�ال املنظومة وتوقف الخدمة وقطع 
التي�ار الكهربائي بالكامل ع�ن الحقل املذكور 

واملواطنني يف صالح الدين«.
واض�اف أن »امل�الكات الهندس�ية والفنية من 
م�الكات رشكتنا قس�م خطوط ص�الح الدين 
بالتعاون مع الق�وات االمنية والجهد الهنديس 
س�ارعت اىل م�كان العارض وب�ارشت بالعمل 
ع�ىل اعادة تش�ييد األب�راج املت�رضرة وإعادة 
تسليك الخط وتم إعادته للعمل خدمة للصالح 

العام«.
بينم�ا اعلن�ت ق�وات الحش�د الش�عبي، امس 
االحد، احباط محاولة تفجر أبراج نقل الطاقة 

الكهربائية جنوبي محافظة نينوى.
وذكر بيان للحش�د الش�عبي ورد »للزوراء«: ان 
»قوة من الل�واء 25 عثرت خ�الل عملية امنية 

عىل ثالث عبوات ناس�فة محلي�ة الصنع كانت 
مع�دة لتفج�ر برج لنق�ل الطاق�ة الكهربائية 
جنوب�ي محافظ�ة نين�وى«، مبين�ا ان »الجهد 

الهنديس تمكن من معالجتها«.
واكد البيان ان »قوات اللواء 25 بالحش�د كثفت 
إجراءاتها االٔمنية لحماية أبراج الضغط الفائق 
لنقل الطاقة الكهربائية من العمليات التخريبية 

ضمن قاطع املسٔوولية جنوبي نينوى«.
وشهدت االٓونة االٔخرة عمليات متتالية للعنارص 
االٕرهابية لتفجر أبراج نقل الطاقة الكهربأيية 
يف عدد م�ن املحافظات العراقية بهدف االرضار 
يف خطوط نقل الطاقة وهو ما اثر بش�كل كبر 

عىل تراجع ساعات التجهيز.

رفع سيطرة »مهمة« وفتح 
إعادة ثالثة خطوط لنقل الطاقة إىل العمل بعد تعرضها للتخريبشوارع جديدة يف العاصمة

إحباط حماولة تفجري أبراج جنوبي املوصل
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                   العدد:170/س/2021

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
الهيأة االستئنافية                                                 التاريخ:2021/7/4

اىل/املستأنف عليه / ياس خرض عبد
م/ إعالن

بن�اء عىل الدعوى البدائية املرقمة 1023/ب/2020 املقامة امام محكمة 
بداءة النارصية ضدك من قبل املدعي )عارف محس�ن عليوي( بداعي ان 
ل�ه بذمتك مبلغا قدره خمس�ة عرش مليون دين�ار بموجب وصل االمانة 
املؤرخ 2016/8/13 وإلمتناعك عن تسديد املبلغ لذا طلب دعوتك للمرافعة 
والحكم بإلزامك بتس�ديد املبلغ املذكور اعاله وبعد سلسلة من االجراءات 
التي اتخذتها املحكمة املذكورة اص�درت محكمة بداءة النارصية بتاريخ 
2021/5/2 وبع�دد 1023/ب/2020 حكم�ا ق�ى برد دع�وى املدعي 
وتحميله الرس�وم واملصاريف وقد اس�تأنف املدعي الحك�م املذكور امام 
هذه املحكمة وس�جل الطعن االس�تئنايف بالعدد اع�اله وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب اش�عار املختار املرفق بالدعوى تق�رر تبليغك بصحيفتني 
محليتني ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا يف موعد املرافعة 
املوافق 2021/7/15 الس�اعة التاس�عة صباحاً س�تجري املرافعة بحك 

حضورا وعلناً ووفق االصول.
                                                         القايض 
                                                       حسني عيل صيهود 
رئيس الهيأة االستئنافية يف ذي قار

تنويه
ن�رشت جري�دة ال�زوراء بعددها 
 2021/7/1 بتاري�خ   )7519(
إعالناً صادراً من محكمة االحوال 
الش�خصية يف النارصي�ة املرق�م 
ذك�ر  حي�ث  3041/ش/2021 
اس�م املدعى عليه )صالح حسن 
طعيمه( خطأ، والصحيح )صالح 
اقت�ى  ل�ذا  طعيم�ه(..  خل�ف 

التنويه.

جمهورية العراق               العدد: 3576/ش/ 2021
مجلس القضاء االعىل             التاريخ :2021/7/4
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 
اىل املدعى عليه / مهدي صالح كريم

م/ تبليغ
قامِت املدعية )س�هام عادل عليوي( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة اع�اله والت�ي تطل�ب فيه�ا تصدي�ق الطالق 
وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة 
املوافق 2021/7/26 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
                القايض
                     مرتى سليم خصاف

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                          العدد:1/استمالك/2021

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة                                   التاريخ:2021/6/29

اىل املستملك منهم/ جابر هادي محمد 
اقام مدي�ر بلدية الكوفة )اضافة لوظيفته( ضدك الدعوى البدائية 
املرقمة 1/اس�تمالك/2021 طلب فيها )استمالك القطعة املرقمة 
3/34 مقاطع�ة 7 الس�هيلية وف�ق اح�كام القان�ون 80 ( وذل�ك 
لغ�رض تنفي�ذ التصميم االس�ايس واس�تعمالها للنفع الع�ام، لذا 
اطلب دعوتكم للمرافعة وتقدير مس�احة القطعة املراد استمالكها 
والبالغة 1 دونم و 12 اولك و50 مرت نقل ملكية القطعة اعاله املراد 
اس�تمالكها اىل دائرة موكيل، وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار واختيارية منطقة النجف الرضوية 
املدعو )طالب حسني الكالبي( فقد قرر تبليغكم اعالنا بصحيفتني 
يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق 
2021/7/12 الس�اعة التاس�عة صباحا، وعند عدم حضوركم او 
ارس�الكم م�ن ينوب عنك�م قانون�ا او تقديمكم ملع�ذرة مرشوعة 

فسوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض
حسني ابراهيم وايل الشافعي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل               العدد:58/تجارية/2021

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر الدعاوى التجارية يف النجف    

التاريخ:2021/6/29    
اىل/ املدعى عليه )املدير املف�وض لرشكة قمة الهرم للمقاوالت العامة 

املحدودة إضافة لوظيفته السيد موجد شعالن رسحان(
اقام املدعي )السيد مدير عام الرشكة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ 
الفرات االوسط اضافة لوظيفته( الدعوى البدائية املرقمة اعاله ضدك 
والت�ي يطل�ب فيه�ا )الحك�م بإلزامك م�ا ي�يل )241,119,539 دينار 
ف�رق البدلني ومبل�غ ق�دره )109,887,200 دينار غرام�ات تأخرية 
10% ومبل�غ ق�دره 219,774,400 دينار تحمي�الت ادارية 20% ورفع 
مخلفات البن�اء واالنقاض عن موقع العم�ل( ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الديوانية واشعار 
مختار صوب الش�امية ومركز رشط�ة الزوراء، عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف 
يوم 2021/7/27 وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
                                                                                     القايض 
خالد جابر عبيد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل              العدد: حجة وفاة/2233

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف            

التاريخ:2021/6/27

اىل املدعو بطوشة حسني عيل
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة )هناء عبد املحمد حسن( 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وفاة بحق املدعو )بطوش�ه حس�ني عيل(، قررت 
املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون.
القايض 
عيل جبار الخزعيل

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                      العدد:حجة وفاة/2281

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف          

التاريخ:2021/6/28

اىل املدعو جواد جاسم حمادي
اعالن

ق�دم طالب حجة الوفاة )مهند ه�ادي جواد( طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بحق املدعو )جواد جاسم حمادي( قررت املحكمة 
تبليغك يف الصحف املحلي�ة فعليك الحضور امامها 
خ�الل عرشة ايام من تاري�خ نرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض 
عيل جبار الخزعيل

جمهورية العراق               العدد: 3366/ش/ 2021
مجلس القضاء االعىل            التاريخ :2021/6/29
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 
اىل املدعى عليه / اسامة غازي احمد

م/ تبليغ
قام�ِت املدعية )فرح فالح حس�ن( الدع�وى الرشعية 
املرقمة اعاله والتي تطلب فيها تأييد حضانة االطفال 
وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة 
املوافق 2021/7/13 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
                   القايض
                     مرتى سليم خصاف

جمهورية العراق                  العدد: 96/ش/ 2021
مجلس القضاء االعىل              التاريخ :2021/7/4
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف قلعة سكر
املدعي/ غالب حويل محمد

املدعى عليها / حميده ولع حسن 
م/ اعالن

اىل املدعى عليها / حميده ولع حسن 
أصدرت هذه املحكمة قرارها الغيابي املرقم 96/ش/ 2021 
يف 2021/6/28 املتضم�ن قطع النفقة املس�تمرة الخاصة 
بك من تاري�خ 2013/11/25 ولغاية 2020/8/16 وقطع 
النفقة املس�تمرة للقارصين كل من )ع�يل ومصطفى( من 
تاري�خ 2013/11/25 ونظرا ملجهولية مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغك بصحيفت�ني محليتني ولك حق االعرتاض عىل الحكم 
الغيابي خالل املدة القانونية او ارسال من ينوب عنك قانونا 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
مازن عاكول خضر

حيقق لك اإلنتشار األوسع

E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

لالستفسار : 07810090003

إعالنك في 



بغداد/ الزوراء:
استقرت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االحد، 

يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت يف إقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت 147150 

دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.
واش�ار املصدر اىٕل أن اسعار البيع والرشاء اس�تقرت ايضا يف محال الصريفة 
باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما 

بلغت اسعار الرشاء 146500 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد شهدت اس�عار الدوالر انخفاضا، 
حيث بلغ س�عر البيع 147300 دينار لكل 100 دوالر امريكي، والرشاء بواقع 

147000 دينار لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
وصف�ت وزارة النف�ط العراق�ي مناخ 
االس�تثمار يف ب�اده بأن�ه غ�ري موات 
لإلبق�اء ع�ى كب�ار املس�تثمرين. من 
جان�ب اخ�ر، أعلن�ت إدارة معلوم�ات 
الطاق�ة األمريكي أن ص�ادرات العراق 
النفطي�ة ألمري�كا تج�اوزت 5 مايني 

برميل نفط خال شهر حزيران.
وقال إحسان عبد الجبار، وزير النفط 
العراقي، امس االحد: ان رشكة بي.بي، 
تبحث فكرة االنس�حاب من باده وإن 
رشك�ة ل�وك أوي�ل الروس�ية أرس�لت 
إش�عارا رسميا يكش�ف عن رغبتها يف 
بيع حصته�ا يف حقل غ�رب القرنة2- 

لرشكات صينية، وفقا لرويرتز.
واس�تطرد: أن البيئ�ة االس�تثمارية يف 
الع�راق غ�ري مناس�بة للحف�اظ ع�ى 
املس�تثمرين الكبار. وأش�ار إىل: أن كل 
مستثمر إما يبحث عن سوق أخرى أو 

يبحث عن رشيك آخر.
وذك�رت مص�ادر يف ال�وزارة أن ه�ذه 
الترصيح�ات أدىل به�ا الوزي�ر خ�ال 
جلس�ة برملانية يف 29 يونيو/ حزيران 

املايض.
موبي�ل  إكس�ون  رشك�ة  وعرض�ت 

االمريكية، يف نيس�ان املايض، حصتها 
البالغ�ة %32.7 يف حقل غ�رب القرنة 

النفط�ي بالع�راق للبي�ع لتقليل جبل 
الديون املرتاكمة.

وقدم�ت رشك�ة صيني�ة طلب�اً لرشاء 
حصة “إكس�ون موبيل” يف الحقل، إال 
أن الحكومة العراقية رفضت، وطالبت 
بالرتيث مل�دة ش�هرين، قب�ل املوافقة 
عى أي عرض مق�دم من قبل رشكات 

صينية أخرى.
ويع�ود ذل�ك إىل رغب�ة وزارة النفط يف 
أن يك�ون البدي�ل للرشك�ة األمريكية، 
رشكات غربية أو أمريكية، وذلك كي ال 
ينحرص التعامل مع الرشكات الصينية 

والروسية داخل الحقل.
وع�زا مص�در يف وزارة النفط العراقية 
رغبة الرشكة يف االنسحاب من العمل يف 
العراق، إىل جائحة كورونا، وانخفاض 
الطل�ب عى النفط يف العالم، إضافة إىل 
كون العقود النفطية يف العراق صعبة، 
وأرباحها قليلة، مقارنة بالدول األخرى 

املجاورة.
م�ن جانب آخر، أعلنت إدارة معلومات 
الطاق�ة األمريك�ي، ام�س االح�د، أن 
النفطي�ة ألمري�كا  الع�راق  ص�ادرات 
تج�اوزت 5 مايني برمي�ل نفط خال 

شهر حزيران.
وقالت االدارة يف جدول لها اطلعت عليه 
“الزوراء”: ان “العراق صدر من النفط 

الخ�ام ألمريكا خال الش�هر املايض 5 
مايني و 790 ألف برميل، بمعدل 193 
ألف برميل يوميا” منخفضة عن شهر 
أي�ار الذي بلغ�ت الص�ادرات النفطية 
ألمري�كا 6 ماي�ني و45 أل�ف برمي�ل 

بمعدل 195 ألف برميل يوميا”.
خ�ال  ص�در  “الع�راق  ان  واض�اف 
األس�بوع األول من ش�هر أي�ار بمعدل 
173 أل�ف برمي�ل يومي�ا، فيم�ا صدر 
متوس�ط 305 آالف برمي�ل يومي�ا يف 
االس�بوع الثاني، فيما صدر متوس�ط 
151 ال�ف برمي�ًا يومي�ا يف األس�بوع 
الثالث “، مشريا اىل ان “االسبوع الرابع 
بلغ�ت هذه الصادرات بمعدل 142 ألف 

برميل يوميا”.
الطاق�ة  معلوم�ات  إدارة  وذك�رت 
األمريك�ي أن “الع�راق ج�اء باملرتب�ة 
الخامس�ة بعد كل من كندا واملكس�يك 
والس�عودية وروس�يا، واملرتبة الثانية 
عربيا بعد السعودية التي بلغت األخرية 
صادراتها ألمريكا خال شهر حزيران 
12 مليون�ا و330 أل�ف برميل يوميا”، 
مبين�ة ان “كندا ج�اءت باملرتبة األوىل 
كأكث�ر دول مص�درة للنف�ط ألمريكا 

تليها املكسيك”.

النفط: البيئة االستثمارية يف البلد غري مناسبة للحفاظ على كبار املستثمرين 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية 
يف وزارة التج�ارة، ام�س االح�د، ان محافظة بابل ستش�هد 
الخمي�س املقبل، انطاق معرض املنتجات املرصية للتس�وق 
وال�ذي تنظمه رشكة راي�ت للتجارة العاملي�ة للمدة من ٧/٨ 
ولغاية ٢٠٢١/٧/٢٥ وبمشاركة كربى الرشكة املرصية. من 
جان�ب متص�ل، اعلنت الرشكة ان محافظة كرباء املقدس�ة 
ستش�هد انطاق معرضها الدويل الشامل للمدة من ١٢ - ٢٣ 

تموز الجاري.
وذكر، رسمد طه س�عيد، مدير ع�ام رشكة املعارض، يف بيان 
تلقت “الزوراء” نس�خة منه: ان هذا املعرض سيشهد عرض 
املنتج�ات املرصية املتنوعة والتي تش�مل االلبس�ة الرجالية 
والنس�ائية والجلود والحقائب واملواد الغذائية واملفروش�ات 
واالث�اث والتح�ف والصناعات اليدوية والنحاس�يات والحيل 

واالكسسوارات وغريها.
وأض�اف” ان هذا املعرض س�يتيح للمواطنني رشاء املنتجات 
املرصي�ة عن طريق البي�ع املبارش كما س�يصاحب فعاليات 

املعرض عروض فنية وثقافية مميزة.
وأش�ار اىل: ان املعرض يعترب فرصة كبرية للرشكات املرصية 

املش�اركة من اجل عرض نتاجاتها يف السوق العراقية والتي 
تعد من االس�واق الواع�دة، باإلضاف�ة اىل االنفتاح عى رجال 
االعمال والتجار العراقيني للحصول عى وكاالت حرصية من 

قبل تلك الرشكات.
من جانب متصل، اعلنت الرشكة العامة للمعارض والخدمات 
التجاري�ة يف وزارة التجارة، ام�س االحد، ان محافظة كرباء 
املقدس�ة ستش�هد انطاق معرضها الدويل الشامل للمدة من 

١٢ - ٢٣ تموز الجاري.
وق�ال مدير ع�ام رشكة املعارض، رسمد طه س�عيد، يف بيان 
تلق�ت “الزوراء” نس�خة منه: ان “هذا املعرض س�يقام عى 
ارض القاعة الرياضية يف حي الحس�ني، والذي تنظمه رشكة 
ارشاقات نقطة االمل للتجارة العامة ويشهد مشاركة دولية 
ممي�زة”، موضحا ان “املعرض س�يفتح ابوابه من الس�اعة 

الثالثة مساء وحتى منتصف الليل”.
واش�ار س�عيد إىل ان “املع�رض يعد فرصة كب�رية للرشكات 
املش�اركة من اجل عرض نتاجاتها يف السوق العراقية، والتي 
تعترب من االس�واق الواعدة، باإلضافة اىل االنفتاح عى رجال 
االعمال والتجار العراقيني للحصول عى وكاالت حرصية من 

قبل تلك الرشكات”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن املجلس العاملي للذهب، امس األحد، 
عن ارتفاع احتياطيات العالم من الذهب، 
مش�ريا اىل ان العراق حاف�ظ عى مرتبته 
عامليا.وق�ال املجل�س يف أح�دث ج�دول 
له لش�هر تم�وز لع�ام 2021 ، واطلعت 
عليه “ال�زوراء”: إن “العراق حافظ عى 
مرتبت�ه 38 عاملي�ا من أص�ل 100 دولة 
مدرجة بالجدول بأكرب احتياطي للذهب 
يف العال�م، وباملرتب�ة الخامس�ة عربي�ا 
بعد كل من الس�عودية ولبن�ان والجزائر 
وليبي�ا”، مبين�ا ان حي�ازة الع�راق م�ن 
الذه�ب بلغ�ت 96.4 طن�ا وه�و يمثل 9 
% م�ن باق�ي إحتياطياته م�ن العمات 

الصعبة األخرى”.
وأض�اف أن “املص�ارف املركزي�ة ح�ول 
العال�م زادت من احتياطياتها من املعدن 
35.440 ال�ف ط�ن  األصف�ر لتص�ل اىل 
مرتفعة بمقدار 56 طنا عن الشهر الذي 

سبقه”.وتابع أن “ البنوك املركزية حول 
العال�م أضافت 75.6 طًن�ا من الذهب إىل 
حيازتها م�ن املعدن حيث قام�ت تايلند 
بأكرب عملية رشاء للذهب خال الش�هر، 
حي�ث أضافت 46.7 طًنا من احتياطيات 
إجم�ايل  م�ن   82% لتمّث�ل  الذه�ب، 

املشرتيات”.
 11.9 ان “الربازي�ل اش�رتت  اىل  واش�ار 
طًن�ا م�ن الذه�ب، كم�ا ع�ّززت تركي�ا 
احتياطيات الذهب بمقدار 8.6 أطنان”، 
مبينا كازاخس�تان وبولندا اش�رتيا نحو 
5.3 و1.9 ط�ن من الذه�ب عى الرتتيب، 
وأضافت الهن�د 0.9 طن إىل احتياطياتها 
م�ن املع�دن األصف�ر، كم�ا أضافت كل 
م�ن م�رص ومالط�ا وزامبي�ا 0.1 ط�ن 
م�ن الذهب”.وبني ان “إجم�ايل مبيعات 
املص�ارف املركزي�ة م�ن الذه�ب بلغ�ت 
نح�و 18.9 طًن�ا ، وهو أعى مس�توى”. 
مش�رية اىل ان أوزبكس�تان كانت األكثر 

مبيًع�ا للذه�ب بنح�و 11.5 طًن�ا، كم�ا 
باعت قرغيزستان 4.5 أطنان من املعدن 

األصفر خال املدَّة نفسها”.
وتابع ان “أملانيا ومنغوليا باعت 2 و0.7 
ط�ن م�ن الذهب ع�ى الرتتي�ب، وباعت 
كذل�ك جمهوري�ة التش�يك 0.1 طن من 
املعدن”.ولف�ت إىل أن “الوالي�ات املتحدة 
األمريكية ما زال�ت تحتل املرتبة األوىل يف 
أك�رب احتياطي للذه�ب بالعالم وبمقدار 
8.133 آالف ط�ن، تليه�ا املانيا وبمقدار 
3.359 آالف ط�ن، فيما تذيل�ت القائمة 
دولة س�ورينام بمقدار 1.5 طن تسبقها 

اليمن بمقدار 1.6 طن”.
يذك�ر أن مجل�س العاملي للذه�ب والذي 
يق�ع مق�ره يف اململك�ة املتح�دة ويمتلك 
خربة واس�عة ومعرفة عميقة بالعوامل 
املسببة لتغيري السوق، ويتكون أعضاؤه 
من أك�رب رشكات تعدين الذهب يف العالم 

وأكثرها تقدماً. 
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صادرات العراق ألمريكا تتجاوز 5 ماليني برميل يف حزيران

أعلنت بدء معرض كربالء الدولي الشامل الشهر احلالي

 بغداد/ الزوراء:
طالبت لجنة الزراع�ة واملياه واالهوار 
النيابي�ة، أم�س االحد، بفتح اس�ترياد 
بيض املائدة ولفرتة محدودة، من أجل 

السيطرة عى ارتفاع األسعار.
وفيم�ا أعلنت زراع�ة الديوانية اكتفاء 
املحاصي�ل  بع�ض  ع�ن  املحافظ�ة 
الزراعي�ة، أوضح�ت انه بع�د جائحة 
كورون�ا وتوفري املياه هذا العام وس�د 
املحاصي�ل  بع�ض  اس�ترياد  حاج�ة 
الزراعي�ة م�ن قب�ل ال�وزارة زاد إقبال 

الناس عى الزراعة.
وق�ال رئي�س لجن�ة الزراع�ة واملي�اه 
وااله�وار النيابي�ة، س�ام الش�مري، 
يف بي�ان صحف�ي ورد “لل�زوراء”: إن 
“أس�عار بي�ض املائدة ش�هدت خال 
الفرتة االخرية تصاعدا كبريا يف الس�عر 
للطبق�ة  االف   7 اىل  االف   6 ب�ني  م�ا 
الواح�دة م�ا أث�ر وبش�كل كب�ري عى 
املواطنني وشكل ازمة جديدة يف السوق 

املحلية”.
اىل  الزراع�ة  الحكوم�ة ووزارة  ودع�ا 
“البدء بفتح باب استرياد بيض املائدة 

ولف�رتة محدودة لحني الس�يطرة عى 
السعر وارجاعه اىل وضعه السابق”.

واش�ار الش�مري اىل “اهمي�ة تحقيق 
التوازن يف س�عر البيض كالذي تحقق 
يف الكثري م�ن املنتجات الزراعية والتي 
حقق�ت اكتف�اء ذاتيا واضح�ا وباتت 

بعضها للتصدير”.
من جهته�ا، أعلنت زراع�ة الديوانية، 
أمس األحد، ع�ن اكتفاء املحافظة عن 

بعض املحاصيل الزراعية.
وق�ال، حس�ن الوائ�يل، مدي�ر زراع�ة 
الديواني�ة، يف ترصيح صحفي: ان بعد 
جائحة كورونا وتوفري املياه هذا العام 
وسد حاجة اس�ترياد بعض املحاصيل 
الزراعي�ة م�ن قب�ل ال�وزارة زاد إقبال 

الناس عى الزراعة.
ودع�ا الوائيل الفاح�ني إىل العودة من 
املدين�ة إىل الري�ف االس�تغال األرايض 
املي�اه  توف�ري  ت�م  أن  بع�د  املرتوك�ة 
خمس�ة  هن�اك  أن  مبين�اً:  الزراع�ة. 
وعرشين محصوال محلي�ا اكتفت بها 
وزارة الزراعة عن االس�ترياد، والسيما 
بع�دم  اكتف�ت  الديواني�ة  محافظ�ة 

اس�ترياد بعض املحاصيل منها الباميا 
والباذنجان والرقي والبطيخ.

ولفت إىل: أن املحاصيل االس�رتاتيجية 

وصلنا اىل االكتفاء الذاتي من محاصيل 
الحنطة والشلب والشعري.

توف�ر  الزراع�ة  وزارة  أن  إىل:  وأش�ار 

قروض�ا للمزارع�ني بنس�بة فائ�دة 4 
باملئة بإمكان املزارع أن يسحب قرضا 

ويطور مرشوعه الزراعي.

الديوانية تعلن االكتفاء الذاتي من بعض احملاصيل الزراعية

مطالبات نيابية بفتح استرياد بيض املائدة للسيطرة على ارتفاع األسعار

التجارة: بابل ستشهد انطالق معرض املنتجات املصرية للتسوق

اجمللس العاملي: العراق حيافظ على مرتبته 
عاملياً من حيازة الذهب

الرافدين يصدر بيانا توضيحيا 
عن قروض الـ50 مليونا

املوانئ تعلن إطالق االعتماد 
املصريف مليناء الفاو الكبري

تعليمات جديدة من مصرف الرشيد ملنح السلف

النزاهة توقف هدرا بأكثر من ملياري 
دينار ومعامالت مزورة يف األنبار

استقرار الدوالر يف بغداد 
واخنفاضه يف كردستان

بغداد/ الزوراء:
كش�ف م�رصف الرافدين، أمس االحد، عن فرتة س�داد وفوائ�د قروض ال�50 
ملي�ون دينار.وذكر بيان للمرصف تلقت “الزوراء” نس�خة منه: أن “قروض 
ال�50 مليون دينار س�تكون للبناء والرتميم، وستش�مل املوظفني ومنتس�بي 
الق�وات االمنية واملواطنني”.وأضاف أن “مدة تس�ديد القرض يف 10 س�نوات 

وبنسبة فائدة 5%”. 

بغداد/ الزوراء:
العامة  الرشك�ة  اعلن�ت 
ام�س  الع�راق،  ملوان�ئ 
االح�د، ان ام�وال تنفيذ 
الف�او  مين�اء  م�رشوع 
يع�رف  م�ا  او  الكب�ري 
امل�رصيف  باالعتم�اد 
ايام،   3 س�تطلق خ�ال 
االعم�ال  بتنفي�ذ  للب�دء 

داخ�ل امليناء بوترية ارسع.وقال مدير الرشك�ة، فرحان الفرطويس، يف حديث 
صحف�ي: ان “رشك�ة دايو ب�ارشت اعمالها بع�د توقيع العق�ود بعرشة ايام 
ولك�ن بع�د اطاق االموال س�تبدأ االعمال بوت�رية ارسع وجدي�ة اكثر، بحيث 
يك�ون ما ينفذ من اعمال واضح للعيان، خصوصاً وان الرشكة املنفذة ابرمت 
العديد م�ن العقود مع مختلف الرشكات املحلي�ة والعاملية لتزويدها باملعدات 
واالليات التي تحتاجها بالعمل”.واضاف الفرطويس ان “وزارة النقل استلمت 
االم�وال املخصصة للمرشوع وبطور اكمال االج�راءات املرصفية فقط”.وأكد 
ان “رئاس�ة ال�وزراء ووزارة النقل يتابعان بجدية عالي�ة مراحل تنفيذ العمل 
بمين�اء الفاو الكبري بكل خطواته، لضمان إنجازه ضمن املدة الزمنية املحددة 

ملا يشكله من اهمية اقتصادية كبرية.

بغداد/ الزوراء:
أص�در مرصف الرش�يد، ام�س االحد، ع�ن تعدي�ل جديد لتعليم�ات منح 
الس�لف ملوظف�ي الدول�ة ولحاميل بطاقة املاس�رت كارد “النخي�ل”. وذكر 
بي�ان للم�رصف، تلقت “ال�زوراء” نس�خة من�ه: ان التعليم�ات الجديدة 
للسلف تضمنت “اس�تحصال االجور مقدما عن تسليم السلفة للمستفيد 
وقدرت االجور املس�تحصلة “%5” باعتبارها مبلغ اآلجر وكافة العموالت 
االخرى”. واضاف ان املرصف حدد مبلغ الس�لفة بح�د اعى “١٠” مليون 
دينار وبفرتة سداد “٥” سنوات. وتابع املرصف انه يجب ان “يغطي صايف 
راتب املوظف املس�تلف “%50” للقس�ط الش�هري عى ان ال تكون بذمته 

سلفة سابقة غري مسددة”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت هيئة النزاهة االتحادي�ة، امس االحد، عن تنفيذ ِسلْس�لَة من عمليَّات 
َضْت عن منع هدر عرشات  َذَها مكتب تحقيق الهيئة يف األنبار َتَمخَّ الضب�ط َنفَّ

املليارات، وضبط عدد كبري من املعامات املزورة يف دوائر تقاعد املحافظة .
وكش�ف بيان لدائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة تلقت “الزوراء” نسخة منه، 
ذتها ماكات مكتب تحقيق الهيئة  عن تفاصيل عمليَّة الضبط األخرية التي َنفَّ
يف محافظ�ة األنب�ار بموجب مذكرٍة قضائيَّ�ٍة، مبينًة تلق�ي املكتب معلوماٍت 
تفي�د بإقدام مدير تقاعد الفلوجة بتحرير معاماٍت تقاعديٍَّة بصورٍة مخالفٍة 
لألنظم�ة والتعليمات،  وبعد اس�تحصال األمر القضائي، ت�مَّ التَحرُّك للتقيص 
�ن فريق من  والتح�ري ع�ن مدى صح�ة املعلومات ال�واردة للمكت�ب، إذ تمكَّ
محقق�ي املكتب م�ن ضبط )١٧( معامل�ًة تقاعديًَّة ثبت م�ن خال مخاطبة 

الجهات ذات العاقة أن أوليَّاتها مزورة.
وتابع�ت البيان: أن املعامات ال�)١٧( الت�ي ضبطتها ماكات املكتب بموجب 
املذكرة القضائيَّة تمَّ إيقاف رصف مبالغها التي ُتَقدَُّر باكثر من ملياري دينار، 
إذ أثبتت عمليَّات مخاطبة الجهات ذات العاقة بتلك املعامات تزويرها، حيث 
ت�مَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ بامل�ربزات املضبوطة يف العمليَّة، وعرضه عى 

. السيد قايض التحقيق املختصِّ
وتأت�ي هذه العمليَّة ضمن سلس�لة عمليَّ�ات نفذتها م�اكات مكتب تحقيق 
الهيئ�ة يف محافظة األنبار يف ف�روع دائرة تقاعد املحافظة أس�فرت عن منع 
ه�در مبالغ كب�ريٍة جداً ناهزت ع�رشات املليارات، وضبط ع�رشات املعامات 
امل�زورة وغ�ري القانونيَّ�ة، كان م�ن بينها معامل�ة ألحد اإلرهابي�ني املنتمني 

لداعش اإلرهابي.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات الدوالر االمريكي يف مزاد البنك املركزي العراقي، أمس االحد، 

لتسجل 208 مايني دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خال مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 
الي�وم، ارتفاعاً يف مبيعاته بنس�بة %6.25 لتص�ل إىل 208 مايني و973 الف 
و369 دوالراً أمريكياً، غطاها بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالٍر 
واح�د، مقارنة بي�وم الخميس املايض، حيث بلغت املبيع�ات فيه 195 مليوناً 

و64 الف دوالر أمريكي.
وذهبت املشرتيات البالغة 173 مليوناً و243 ألف و369 دوالراً لتعزيز االٔرصدة 
يف الخارج عى ش�كل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 35 

مليوناً و730 دوالر بشكل نقدي.
وأشار املصدر اىٕل أن 34 مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و16 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل مشاركة 11 رشكة رصافة.

 بغداد/ الزوراء:
بح�ث وزي��ر الصناع��ة واملع�ادن، منه��ل عزي��ز الخب�از، ام�س األحد، 
م�ع نظريته املرصي�ة، نيفي�ن جام�ع، وضع اُس��س التع��اون الصناع�ي 

املُستقبل�ي بي�ن بغ�داد والقاه�رة.
وقال�ت الصناع�ة يف بيان، ورد ل� “ال�زوراء”: إن “الخباز أك�د الرغبة الجادة 
باإلنتق�ال من مرحلة املُفاوض�ات إىل مرحلة العمل الحقيقي من ِخال وضع 
وتحدي�د أولويات التعاون وتذلي�ل الصعاب”. الفتاً إىل أهمية االس�تفادة من 
الخ�ربات املرصي�ة يف آليات التع�اون مع القط�اع الخاص واس�تغال موارد 
الدولة بشكل سليم والسيما ان العراق يمتلك طاقات وخربات كبرية يف املجال 
الصناع�ي ويحت�اج إىل ُمواكبة التط�ور واللحاق بركب التق�ُدم بالتعاون مع 

األشق�اء”.
وأشار الخباز إىل أن “التعاون يف الصناعات الدوائية من املواضيع املُهمة ولها 
األولوي�ة ك�ون العراق يمتلك مصان�ع لألدوية ُتغطي بح�دود ) ١٢% ( فقط 
م�ن حاجة الس�وق وُهناك حاجة ماس�ة ألن يك�ون العراق ق�ادراً عى تلبية 
احتياجات�ه من األدوية إىل جانب صناعات اُخرى كالغزل والنس�يج واألدوية 
البيطري�ة وغريها ومج�االت التدريب والتأهيل ونق�ل التكنولوجيا ، داعياً إىل 
طرح وُمناقشة ُكل امللفات والقضايا املُشرتكة للتوصل إىل تفاُهمات ُمشرتكة 
تكون خطوة إىل األمام مع األشقاء العرب يف تمثيل صناعي حقيقي وتحقيق 
تكاُم�ل صناعي لتوطني صناعات وإنت�اج عدد من املُنتج�ات التي يحتاجها 

السوق يف ِكا البلدي�ن”.
م�ن جانبها، أك�دت الوزيرة املرصية عى رضورة االتفاق ووضع ُخطة عمل 

فعلية لتنفيذها عى أرض الواقع بتوقيتات يلتزم بها ِكا الطرفني.

مزاد العملة يبيع أكثر من 200 
مليون دوالر

بغداد والقاهرة يضعان أسس التعـاون 
الصناعـي امُلستقبلـي بني البلدين
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كاتانيتش ينهي عقده مع منتخب 
العراق ويشكوه لدى فيفا

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن مدرب املنتخب الوطني العراقي لكرة القدم رسيتش�كو كاتانيتش فس�خ عقده مع 
الهيئة التطبيعية لعدم تسلم مستحقاته املالية منذ أكثر من ستة أشهر.وقال كاتانيتش 
لم اتسلم رواتبي منذ 5 او 6 اشهر.. كان بإمكاني انهاء العقد بعد شهر واحد لعدم تسلم 
رواتبي«.وأض�اف كاتانيتش أن »بقائي مع املنتخب كان من اجل الالعبني وانهاء املرحلة 

الثانية من التصفيات«.
 موضحاً أن »باس�ل كوركيس املدير اإلداري للمنتخب الوطني اتصل بي بالفعل واخربته 

بأنني قدمت شكوى لدى الفيفا وانهيت عقدي مع العراق«.

أصفر وأمحر

عدنان: إدارة فانكوفر مل تتعامل معي جيدا وسأحرتف يف تركيا من جديد  

عبد اجلبار: الكرخ سيسعى بقوة لتحقيق الفوز على نفط البصرة

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد عادل نعمة، مدرب الصناعات الكهربائية: أن مواجهة نفط ميسان، 
املقررة اليوم اإلثنني، يف الجولة 34 من الدوري العراقي، تعد مفصلية يف 

رصاع فريقه للهروب من املراكز املهددة بالهبوط.
وق�ال نعم�ة: ان املباري�ات املتبقي�ة عصيب�ة ومهمة بالنس�بة لألندية 
الت�ي تصارع من أجل البقاء، واجبنا الرتكيز ع�ى مبارياتنا دون النظر 
للف�رق األخرى.وفيما يخص الحديث عن تواطؤ بعض األندية والتالعب 
يف النتائ�ج، ق�ال: “نحن ال نهتم لتل�ك األحاديث ولن ندخ�ل طرف بتلك 
املهاترات، ألننا ندرك أن البقاء يف املمتاز يجب أن نحس�مه بأقدامنا دون 
انتظ�ار خدمة األندية األخرى”.وأضاف “مباراة نفط ميس�ان مفصلية 
ونقاطها س�تمنحنا فرصة التقدم يف الالئحة وتأمني إىل حد كبري البقاء 
يف الدوري املمتاز، لذا نس�عى ب�كل طاقتنا للخروج من املباراة بالفوز”.

وأوضح مدرب الصناعات الكهربائية “الحظ تخى عنا يف مباراة النجف 
بع�د أن تقدمن�ا بالنتيجة ومن أخطاء س�اذجة قبلن�ا هدفني وخرسنا 
نق�اط املواجه�ة والت�ي تمثل طوق نج�اة لفريقنا للخ�روج من دوامة 
الهبوط”.وخت�م: أن الصناع�ات يركز عى املباري�ات األربع املتبقية من 

الدوري وينظر لها بأنها مباريات حياة أو موت.
يش�ار إىل أن الصناعات الكهربائية يحتل املرك�ز ال�17 يف جدول ترتيب 

الدوري العراقي املمتاز برصيد 32 نقطة.

نعمة: نقاط مواجهة نفط ميسان 
ستحسم بقاء الصناعات يف املمتاز

اهليئة العامة الحتاد التجذيف تصادق على النظام الداخلي

بغداد/ امري الداغستاني
كشف عيل عدنان، العب املنتخب الوطني 
العراقي ونادي فانكوفر الكندي، أس�باب 
عدم تجدي�د عقده مع ناديه الكندي الذي 

يلعب يف الدوري األمريكي.
وقال عدن�ان: إن إدارة النادي طلبت مني 
تجديد العقد لكنهم اعت�ذروا من تجديده 
يف أمري�كا مؤكدي�ن أن هنال�ك إج�راءات 
يصع�ب عليه�م الحص�ول ل�ه ع�ى فيزا 

امريكية عى أن يت�م التجديد يف كندا مما 
ادى اىل رفضه هذه املعاملة للعراقي وقرر 

عدم التجديد.
وأض�اف: ان عقده كان ملدة س�نتني وانه 
تلق�ى عروضا كث�رية من داخ�ل وخارج 
الع�راق، لكنه قرر أن يوافق عى عقد قدم 
له من أحد االندية الرتكية ولم يفصح عن 
اس�م النادي وس�يتم اإلعالن عن التعاقد 

قريبا.

واوضح: ان االدارة كانت متمس�كة به إال 
أنه رفض البقاء وق�رر عدم تجديد العقد 
بش�كل نهائي ول�م يعد للفري�ق مجددا. 
الفت�ا اىل: ان�ه اصب�ح جاه�زا لالنضمام 
لصفوف اس�ود الرافدين وانه سيكون اىل 
جان�ب زمالئه يف تحقي�ق االنجاز والحلم 
للوصول اىل نهائيات كأس العالم وإسعاد 
الجمه�ور العراقي املتعطش لرؤية نجوم 

الكرة العراقية يف املونديال املقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء

ش�دد أحمد عبد الجبار، م�درب الكرخ، 

ع�ى رضورة إيق�اف سلس�لة الهزائ�م 

الت�ي تع�رض له�ا الفري�ق يف الجوالت 

الثالث األخرية، مؤكدا أن مواجهة اليوم 

أم�ام نفط البرصة مهم�ة وصعبة لكن 

نقاطها مطلوبة.

وق�ال عب�د الجب�ار:  ان نف�ط البرصة 

م�ن الفرق املميزة ونتائج�ه يف الجوالت 

األخرية تدل عى قوة الفريق، حيث يملك 

هجوم�ا من الصعب إيقافه واملؤلف من 

أحم�د فرح�ان وأحمد زام�ل واملحرتف 

بنجامني”.

وأضاف: “الك�رخ إىل اآلن ليس يف مأمن 

من الهبوط، واهم من يتصور أن الفريق 

أمن موقعه يف الدوري، وعلينا أن نبحث 

ع�ن نق�اط املب�اراة ونوق�ف سلس�لة 

الهزائ�م الت�ي تعرضنا له�ا يف الجوالت 

الثالث األخرية”.

وتاب�ع عب�د الجب�ار “الفريق س�يفتقد 

خدمات الالعب ش�هاب رزاق وسنبحث 

ع�ن بديل ق�ادر عى س�د الف�راغ الذي 

سيخلفه غياب أحد ابرز العبينا”.

وأش�ار إىل أن “املباراة ستكون يف ملعبنا 

وبالتايل نح�ن مطالبون بتحقيق نتيجة 

إيجابية”.

يش�ار إىل أن الكرخ يحت�ل املركز ال�14 

برصي�د 38 نقط�ة، فيم�ا يحت�ل نفط 

 41 برصي�د  الع�ارش  املرك�ز  الب�رصة 

نقطة.

اجلوية على بعد خطوة للتتويج باللقب والزوراء يواجه النجف يف صراع الوصافة
الطلبة يعزز حظوظه يف البقاء برباعية على امليناء

بغداد/ متابعة الزوراء

تصوير ياسني عامر

خط�وة واح�دة تفصل املتص�در فريق 

القوة الجوية عن التتويج بلقب الدوري 

املمت�از للموس�م الح�ايل وقب�ل ث�الث 

جوالت م�ن نهايته، إذ يس�عى الفريق 

املتص�در لتحقيق الفوز يف مباراة اليوم 

ع�ى ضيف�ه النف�ط والتي س�تقام يف 

تم�ام الس�اعة الخامس�ة ع�رصا عى 

ملع�ب نادي التاج�ي الريايض، والفوز 

وحده س�يتوج الصقور رسميا باللقب 

االغى، ومن جهته سيبذل فريق النفط 

جهدا كب�ريا لتعطيل املتص�در وتأجيل 

تتويج�ه باللق�ب املح�يل، ويف مب�اراة 

ثانية يضيفها ملعب الش�عب الدويل يف 

تمام الس�اعة التاسعة والنصف مساء 

والتي س�يكون عنوانه�ا رصاع الظفر 

بمركز الوصافة ما ب�ني اصحاب الدار 

فريق الزوراء صاح�ب املركز الثاني يف 

ج�دول الرتتيب ومالحقه املبارش فريق 

النجف ال�ذي يبتعد عنه بف�ارق مركز 

واحد ونقطة واحدة، ويستضيف فريق 

الكرخ عى ملعب الس�احر احمد رايض 

ضيف�ه الق�ادم من محافظ�ة البرصة 

الفيح�اء فري�ق نفط الب�رصة يف تمام 

الس�اعة الخامس�ة ع�رصا، ويلتق�ي 

فريق�ي امان�ة بغ�داد والس�ماوة عى 

ملعب االول يف تمام الس�اعة الخامسة 

عرصا ايضا، ويف مباراة اخرى سيكون 

ملعب ميسان الدويل مرسحا للمواجهة 

التي ستجمع بني فريقي نفط ميسان 

والصناع�ات الكهربائي�ة وذلك يف تمام 

الس�اعة الس�ابعة مس�اء، وتستكمل 

مواجهات الجولة الخامس�ة والثالثني 

من غمر الدوري الكروي املمتاز يوم غد 

الثالثاء باقام�ة مباراتني، حيث يواجه 

يف االوىل فريق اربيل عى ملعب فرانسو 

حري�ري ضيف�ه القادم م�ن العاصمة 

بغداد فريق الكهرباء يف تمام الس�اعة 

الس�ابعة والنص�ف مس�اء، وتختت�م 

الخامس�ة والثالثني  الجولة  مباري�ات 

بلق�اء يجم�ع ب�ني فريق�ي الرشط�ة 

والحدود ع�ى ملعب الش�عب الدويل يف 

تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.  

هذا و ضّيف ملعب الشعب الدويل، امس 

األحد، مباراة واحدة ضمن منافس�ات 

الجولة 35 ل�دوري الك�رة املمتاز، بني 

فريق نادي الطلبة وضيفه فريق امليناء 

البرصي.

وانتهت املباراة بفوز الطلبة 2-4، حيث 

س�جل الطلبة ثالثة اهداف يف الش�وط 

االول جاءت عن طري�ق وگاع رمضان 

يف الدقائق 9، و27، و31.

ويف الشوط الثاني اضاف محمد جفال 

اله�دف الراب�ع للطلب�ة يف الدقيقة 52 

من عمر اللقاء، ويف الدقيقة 55 س�جل 

سيف جاس�م الهدف االول للميناء عن 

طري�ق ركل�ة ج�زاء ويف الدقيق�ة 74 

اضافة عبد املجيد بوبكري الهدف الثاني 

للميناء.

وبه�ذه النتيجة رف�ع الطلب�ة رصيده 

للنقط�ة 34 باملرك�ز الس�ادس ع�رش 

وتجمد رصي�د امليناء عن�د النقطة 45 

باملركز السابع.

وافتتحت منافس�ات الجولة الخامسة 

والثالث�ني ام�س االح�د بلق�اء جم�ع 

بني فريق�ي الديواني�ة صاحب االرض 

وضيفه القادم من محافظة بابل فريق 

القاس�م، حيث انتهى اللق�اء بالتعادل 

االيجاب�ي به�دف ل�كل فري�ق، وتقدم 

اصح�اب االرض ع�ن طري�ق املحرتف 

ليما م�ا بيدي من جمهوري�ة الكونغو 

الديمقراطية وعادل لفريق القاس�م يف 

الوق�ت بدل الضائ�ع من عم�ر املباراة 

املحرتف السنغايل ديمي داوده.

 بغداد/ الزوراء
عق�دت الهيئ�ة العام�ة لالتح�اد العراق�ي للتجدي�ف إجتماع�اً 
إس�تثنائياً، بمق�ر االتح�اد يف العاصم�ة بغداد الجمع�ة املاضية 

ملناقشة وإقرار النظام االسايس لالتحاد.

وقال رئيس اتحاد اللعبة عبد الس�الم خلف: ان االجتماع حرضه 
ممثلو خمسة عرش نادياً من أصل عرشين يمثلون الهيئة العامة 

التحاد التجذيف.
و أّك�د خل�ف: ان االجتم�اع أفىض اىل إق�رار مواد وبن�ود النظام 
األس�ايس لالتح�اد، والبالغ�ة 33 م�ادة، أهمها توصي�ف الهيئة 
العامة والتي س�محت بدخ�ول ممثلني عن الالعب�ني والالعبات 
والح�كام واملدربني وممثيل العراق يف االتحادات الدولية والعربية 
باالضاف�ة ملمثيل األندية، وكذلك تعي�ني األمني العام واألمني املايل 
وفرض قيمة إش�رتاك لألندية املش�اركة يف نشاطات االتحاد وان  
يكون عمر املرش�ح للهيئة التنفيذية اليقل عن ٢5 سنة وال يزيد 

عن ٧5 عاما.
وخت�م رئي�س اتح�اد التجذيف حديثه قائال:ً انه س�يتم إرس�ال 
النظام األس�ايس املص�ادق عليه م�ن الهيئة العام�ة إىل االتحاد 

الدويل للتجذيف بغية الحصول عى املصادقة الدولية.

إعالمنا الرياضي
عضو املكتب التنفيذي لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية عمار س�اطع اعلن اصابته بفايروس 
كورون�ا املس�تجد، امنياتنا الصادقة بالش�فاء 
العاجل للخلوق ساطع وان يلبسه الرحمن ثوب 
الصح�ة والعافي�ة التامت�ني وان يعود ملمارس�ة 

عمله املهني من جديد خالل االيام املقبلة.
 ***************

االوس�اط الرياضي�ة واالعالمي�ة والصحفية قدمت 
تعازيها الحارة اىل الزميل ح�ارث النعيمي، وذلك 

لوف�اة عم�ه ... س�ائلني الل�ه الع�يل القدير ان 
يتغمد الفقيد برحمته الواس�عة ويسكنه جنات 
الفردوس ويرزق اهله ومحبيه الصرب والسلوان 

وانا لله وانا اليه راجعون.
 *****************

العدد التاس�ع والثالث�ون من صحيف�ة الريايض التي 
تص�در عن االتح�اد العراقي للصحاف�ة الرياضية رأى 
النور امس االحد، وتضمن العديد من املقاالت واالخبار 
واملواضي�ع الخاصة برياضة كرة القدم وبقية األلعاب 
األخ�رى التي زين�ت بأقالم صحفي�ة مرموقة، خالص 
االمنيات ألرسة الصحيف�ة الرائعة بمواصلة النجاح يف 

قادم األيام.

بغداد/ قيص حسن
أكدت وزارة الشباب والرياضة انها الجهة القطاعية الحكومية املسؤولة عن رصف املنح 
املالية وإجازات التأسيس لألندية الرياضية، واليحق ألي جهة التدخل يف عمل الوزارة.
وقال مدير عام دائرة الرتبية البدنية والرياضة احمد عودة: ان وزير الشباب والرياضة 
او  الوزارة  عمل  يف  بالتدخل  السماح  عدم  عى  مناسبة  من  أكثر  يف  أكد  درجال  عدنان 
املنح  رصف  بعدم  تهديدات  وجود  مسامعنا  إىل  ورد  أن  بعد  السيما  الرياضية،  االندية 
إىل األندية الرياضية أو عدم منح إجازات التأسيس لألندية التي يف طور إكمال ضوابط 
الوزارة تقف عى مسافة واحدة من جميع األندية  التأسيس. وأضاف عودة:  ورشوط 
وتقدم الدعم الالزم لها عى وفق التخصيصات املالية املتوافرة و ما يسمح به القانون ، 
وال توجد اي جهة اخرى تستطيع  استقطاع هذه املنح وتسحب االجازات، كون الوزارة 
هي املسؤولة عنها واي جهة أو شخص يهدد األندية الرياضية فإن الوزارة تقف معها 
ان  إىل  أشار عودة  القدم،  الفرعيةلكرة  اإلتحادات  بانتخابات  يتعلق  منه.وفيما  بالضد 
الفرعية  االتحادات  إلنتخابات  املرشحني  جميع  من  واحدة  مسافة  عى  تقف  الوزارة 
لكرة القدم والتقف إىل جانب مرشح ضد اخر، وعى االندية عدم الخضوع ألي تهديدات، 
وما تقرره الهيئة العامة هو املعتمد لدى الهيئة التطبيعية إلتحاد كرة القدم، والوزارة 

داعمة لهذه التجربة الديمقراطية دون املساس بأي مفصٍل قانوني.

بغداد/ عالء محمد
القوة  لنادي  االدارية  الهيئة  أوضحت 
أدىل  الذي  الترصيح  أن  الريايض  الجوية 
به  حمادي احمد بعد نهاية مباراة فريقنا 
تمثل  املمتاز  الدوري  يف  الرشطة  امام 
لالعبني  الفرصة  إلتاحة  نظره  وجهة 
مباريات  يف  يشرتكوا  لم  الذين  الشباب 
قائد  ترصيح  أن  املمتاز.وأكدت  الدوري 
إرشاك  بخصوص  احمد  حمادي  الفريق 
املتبقية  املباريات  يف  الشباب  الالعبني 
قبل  من  خاطئ  بشكل  فرس  للفريق 
البعض املتصيدين باملاء العكر. مبينة أن 
إلعطاء  هو  نظره  وجهة  من  ترصيحه 
الجهاز  الشباب من قبل  الفرصة لالعبني 
فرصة  لهم  تسنح  لم  الذين  التدريبي 
املشاركة يف الجوالت املاضية بعد ضماننا 
باللقب.واضافت  التتويج  كبرية  بنسبة 
للدفاع  املسؤولية  قدر  عى  العبينا  أن 
لم  باللقب  التتويج  و  النادي  شعار  عن 
يحسم حتى هذه اللحظة وبانتظار أربع 
فيها  نسعى  األهمية  غاية  يف  مباريات 
فريقنا  ليكون  املتبقية  النقاط  لحصد 

الصدارة  اعتالء  من  يشء  بكل  متصدرا 
وأكثر فوز ومسجل لالهداف، وان إدارتنا 
البعد  كل  وبعيدة  وحيادية  بمهنية  تعمل 
فيها  اتهمنا  التي  األساليب  هذه  عن 
الشق  دليل.وبخصوص  أي  دون  البعض 
الريايض  الطلبة  الذي يخص نادي  الثاني 
رأي  واليمثل  الشخيص  رأيه  يمثل  فإنه 
الجوية  القوة  لنادي  اإلدارية  الهيئة 
الهيئة  وأن  التدريبي،  والجهاز  الريايض 
بحيادية  األندية  لجميع  تنظر  االدارية 
وتقف مسافة واحدة مع الجميع كون لها 
حق التواجد يف الدوري املمتاز.وتابعت: أن 
نادينا هو بطل الدوري املمتاز بشكل كبري 
ولعب كل مبارياته من أجل خطف النقاط 
الثالث واسعاد جماهريه، وأن كل ما اثري 
يف اإلعالم هو استهداف ألكرب ناد يف العراق 
املحيل  املستوى  عى  مرشف  تاريخ  له 
حقبة  يف  كثريا  وظلم  واآلسيوي  والعربي 
والثمانينيات  والسبعينيات  الستينيات 
عى  املتواجدين  قبل  من  والتسعينيات 
من  حرماننا  بعد  السابقة  الرياضة  هرم 

القاب عديدة وبشهود أغلب الرياضيني.

وزارة الشباب تؤكد مسؤوليتها عن 
صرف املنح املالية لألندية 

إدارة الصقور: كالم محادي أمحد عقب 
لقاء القيثارة فسر بشكل خاطئ 



أّول  إىل  باكس  ميلووكي  وقاد  نقطة   32 ميدلتون  كريس  سّجل 
47 عاما،  السلة األمريكي للمحرتفني منذ  له يف دوري كرة  نهائي 

بفوزه عىل مضيفه أتالنتا هوكس 118-107.
وحسم باكس، املصنف ثالثاً يف الدور املنتظم، سلسلة نهائي املنطقة 
األوىل  للمرة  الدوري  نهائي  يف  ليظهر  هوكس،  أمام   4-2 الرشقية 
منذ عام 1974.قال جرو هوليداي صاحب 27 نقطة و9 متابعات 
و9 تمريرات حاسمة مليلووكي “عندما كنت طفال صغريا، الجميع 

كان يريد الذهاب إىل النهائي. هذا رائع”.
ويالقي ميلووكي يف النهائي بطل املنطقة الغربية فينيكس صنز، يف 

سلسلة من سبع مباريات ممكنة تبدأ الثالثاء.
عام  ايه”  بي  “أن  بدوري  وحيدة  مرة  املتّوج  ميلووكي،  واحتفل 
1971، بلقب املنطقة الرشقية عىل ملعب ستايت فارم أرينا الخاص 
هؤالء  قّدم  جميل.  “هذا  بودنهولترس:  مايك  مدّربه  بأتالنتا.قال 

الشبان كل يشء ملدة سنة. يستحقون الذهاب إىل النهائي”.
تابع: “لدينا املزيد من العمل للقيام به”.

وحقق باكس الفوز برغم غياب نجمه األول اليوناني يانيس 
الصابته  مرتني،  الدوري  يف  سابقا  العب  أفضل  أنتيتوكنمبو، 

بركبته اليرسى. تعرض الالعب العمالق البالغ 26 عاما 
لتمّدد يف غرضوف ركبته، عندما سقط بطريقة 

غريبة عىل األرض يف املباراة الرابعة ضمن 
السلسلة.

هوكس  صفوف  إىل  عاد  املقابل،  يف 
بعد  يونغ،  تراي  الشاب  نجمه 

بسبب  مباراتني  آخر  عن  غيابه 
اصابة يف قدمه.

املباراة  يف  عانى  يونغ  لكن 
أربع  مسجالً  السادسة، 
17 رمية،  محاوالت فقط من 
وأهدر6  رميات ثالثية لينهي 
نقطة   14 برصيد  املباراة 

فقط.
قال يونغ انه لم يتعاف بشكل 
أراد  لكنه  االصابة،  من  كامل 
أرغب  “لم  حّظه:  يجرّب  أن 
عدم  عىل  والندم  بالغياب 
األمر  اللقاء. كان هذا  خوض 

وأن  اللعب  فقررت  سيؤملني 
أترك امللعب يقّرر”.

عن  االستغناء  برشلونة  نادي  قرر 
الصيف،  هذا  مجاًنا  العبني  خدمات 
بسبب خروجهما من حسابات املدرب 
باملوسم  كومان  رونالد  الهولندي 
موندو  لصحيفة  الجديد.ووفًقا 
برشلونة  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو 
يعمل عىل االمتثال لقانون اللعب املايل 
الليجا  رابطة  تفرضه  الذي  النظيف، 
عىل األندية، من خالل خفض الرواتب 

واالستغناء عن الالعبني املنبوذين.
وأشارت إىل أن البارسا استغنى مؤخرًا 
عن كلري توديبو وكونراد دي ال فوينتي، 

وعىل أعتاب بيع جونيور فريبو.
بيانيتش  مرياليم  إبالغ  أن  وأوضحت 
بإمكانية مغادرة  أومتيتي،  وصامويل 
النادي مجاًنا هذا الصيف، قبل انتهاء 
أهمية  األكثر  القرار  يعد  عقودهما، 
بيانيتش  أن  برشلونة.وذكرت  يف 

وأومتيتي من أصحاب الرواتب العالية 
استمرارهما  فإن  لذا  برشلونة،  يف 
األرجنتيني  النجم  عقد  تجديد  يعطل 
ليونيل مييس.وقالت موندو ديبورتيفو 
يشكل  لن  مجاًنا  أومتيتي  رحيل  إن 
لكن  برشلونة،  مليزانية  خسارة  أي 
الالعب يرفض الرحيل، رغم أنه يحظى 
باهتمام مارسيليا وليون، ويريد إثبات 

قدراته لكومان.
وقع  بيانيتش  أن  وأضافت 
املايض  الصيف  يف  لربشلونة 
لذا  يورو،  مليون   60 مقابل 
سيكلف  مجاًنا  رحيله  فإن 
تبلغ  امليزانية  النادي خسارة يف 
البارسا  لكن  يورو،  مليون   45
سيوفر راتبه يف السنوات الثالث 
بيانيتش  يرفض  املقبلة.ولم 
فكرة الرحيل مجاًنا، لكنه يفضل 
املريكاتو  واستكشاف  االنتظار 
سبيل  عىل  سواء  للرحيل  أواًل، 
النهائي.ويحظى  البيع  أو  اإلعارة 

بيانيتش باهتمام يوفنتوس وإنرت 
ويخطط  جريمان،  سان  وباريس 
من  توقيع  مكافأة  لطلب  الالعب 

ناديه الجديد، إذا رحل عن برشلونة 
مجاًنا.

                         

يخط�ط إن�رت مي�الن لقط�ع الطري�ق ع�ىل ليفرب�ول يف إحدى 
الصفقات املهمة خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

وقال�ت تقاري�ر صحفية مؤخ�رًا إن ليفربول معج�ب بنيكولو 
باريال، العب وس�ط إنرت ميالن، الذي يقدم مس�توى مميزًا مع 

منتخب إيطاليا يف بطولة يورو 2020 الحالية.
وأش�ارت إىل أن ليفرب�ول أجرى اتصاالت مع إنرت ميالن بش�أن 
صفق�ة محتملة هذا الصيف، لكن الن�ادي اإليطايل يرفض بيع 
باري�ال اآلن.ووفًقا لصحيفة الجازيتا ديللو س�بورت اإليطالية، 
فإن مس�ؤويل إنرت يجه�زون عقًدا جدي�ًدا لباري�ال عقب يورو 
2020 لتحص�ني الالعب من أطماع كب�ار أوروبا، رغم أن عقده 
الح�ايل ينتهي يف صيف 2024.يذكر أن باريال أحرز الهدف األول 
إليطاليا أمام بلجي�كا يف دور الثمانية، ليقود األزوري إىل نصف 
نهائ�ي اليورو عق�ب هزيمة الش�ياطني الحم�ر بنتيجة 2-1.

وه�دف باري�ال كان األول لالع�ب يف بطولة رس�مية كربى مع 
منتخب إيطاليا.

تأهل املنتخب اإلنكليزي إىل الدور نصف النهائي من 
بطولة أمم أوروبا »يورو 2020« عقب تغلبه القوي 
عىل نظريه األوكراني بأربعة أهداف دون رد يف إطار 
عىل  املباراة  البطولة.أقيمت  من  النهائي  ربع  الدور 
ملعب األوليمبيكو يف العاصمة اإليطالية روما وافتتح 
هاري كاين التسجيل إلنكلرتا يف الدقيقة الرابعة قبل 
أن يضيف هاري ماغواير الهدف الثاني يف الدقيقة 46 
ثم عاد كاين وأحرز الهدف الثالث يف الدقيقة 50، ويف 
الدقيقة 63 أحرز جوردان هندرسون الهدف الرابع.

ستخوض  انكلرتا:�  تأهل  بعد  األرقام  بعض  واليكم 
بعد  أوروبا  بطولة  يف  لها  نهائي  نصف  ثالث  إنكلرتا 
ثاني  ساوثغيت  غاريث  سيصبح  و1990.�   1968
وبطولة  العالم  كأس  نصف  يخوض  إلنكلرتا  مدرب 
أكرب  ألف راميس يف 1966-1968.� هذه  بعد  أوروبا 
يف  لها  فوز  وأكرب  أوروبا،  بطولة  يف  إلنكلرتا  نتيجة 
إنكلرتا  سجلت  كربى.  بطولة  يف  اإلقصائية  األدوار 
يف  ال�4  مبارياتها  ما سجلت يف جميع  بمقدار  امس 
حافظت  املباراة.�  هذه  قبل   2020 أوروبا  بطولة 
إنكلرتا عىل نظافة شباكها يف 7 مباريات متتالية للمرة 
األوىل يف تاريخها، بعدد دقائق وصل ل�662 دقيقة.� 
هذه أكرب خسارة ألوكرانيا يف بطولة كربى، معادلًة 
أكرب خسارة لها 0-4 ضد إسبانيا يف دور املجموعات 
بكأس العالم 2006.� ساهم رحيم ستريلينغ يف إحراز 
22 هدفاً يف آخر 21 مباراة إلنكلرتا )سجل 15 صنع 
7(، فيما ساهم هاري كاين يف 27 هدفاً يف آخر 26 

مباراة )سجل 18 صنع 9(.� صنع رحيم ستريلينغ 
أكثر  اإلنكليزي،  املنتخب  مع  كاين  لهاري  أهداف   6
ال�21.�  القرن  يف  لزميله  صنع  آخر  العب  أي  من 

صنع لوك شو هدفاً لهاري ماغواير، وهي املرة األوىل 
مانشسرت  يف  له  لزميل  هدفاً  العب  فيها  يصنع  التي 
منذ  اإلنكليزي  للمنتخب  كربى  بطولة  يف  يونايتد 

يف  الربتغال  ضد  سكولز  لبول  بيكهام  دافيد  تمريرة 
نظافة  عىل  بيكفورد  جوردان  حافظ   �.2000 يورو 
شباكه يف 5 مباريات يف بطولة أوروبا 2020 حتى اآلن 
نظافة  عىل  أكثر  حافظ  أن  حارس  ألي  يسبق  لم   –
شباكه يف نسخة واحدة من البطولة.� أصبح لوك شو 
أول العب إنكليزي يصنع هدفني يف مباراة واحدة يف 
بطولة كربى منذ دافيد بيكهام ضد ترينيداد وتوباغو 
هندرسون  جوردان  سجل   �.2006 العالم  كأس  يف 
ال�62،  مباراته  يف  املنتخب  مع  الدولية  أهدافه  أول 
بني كافة الالعبني الذي سجلوا هدفاً واحداً عىل األقل 
للمنتخب، هندرسون احتاج ألكرب عدد من املباريات 
ل�47  احتاج  الذي  للتسجيل وقبله كان سول كامبل 
نهائي  نصف  إىل  الدنمارك  منتخب  مباراة.وتأهل 
»يورو 2020« للمرة األوىل منذ عام 1992 حني تّوج 
باللقب القاري، بعد تغلّبه عىل نظريه التشيكي 1-2 
يف باكو.ووّقع هديف الدنمارك كل من توماس ديالني 
هدف  سّجل  حني  يف   )42( دولبريغ  وكاسرب   )5(

جمهورية التشيك الوحيد باتريك تشيك .)49( 
املقبل  األربعاء  النهائي  نصف  يف  الدنمارك  وستالقي 

إنكلرتا الفائزة عىل أوكرانيا برباعية نظيفة.
للمربع  املتأهلني  ثالث  الدنماركي  املنتخب  وبات 
أّن باتريك تشيك  الذهبي بعد إسبانيا وإيطاليا.يذكر 
ليصبح   »2020 »يورو  يف  أهدافه  خامس  عىل  بصم 
هدافاً للمسابقة باالشرتاك مع نجم املنتخب الربتغايل 

كريستيانو رونالدو.

بلغت كولومبيا نصف نهائي كوبا أمريكا 
الرتجيح  بركالت  أوروغواي  تخطيها  بعد 
الدقائق  يف  السلبي  التعادل  إثر   )2-4(
فجر  البطولة،  نهائي  ربع  ضمن  ال�90 
غارينشا  ماني  ملعب  عىل  األحد  أمس 

الوطني يف العاصمة برازيليا.
نابويل  ونادي  كولومبيا  حارس  وكان 
ركالت  بطل  أوسبينا  ديفيد  اإليطايل 
وساهم  لركلتني  تصدى  حني  الرتجيح، 
األمر  كولومبيا،  بفوز  مبارش  بشكل 
يف  العب  أفضل  بجائزة  يفوز  جعله  الذي 

املباراة.
نصف  يف  األرجنتني  ضد  كولومبيا  وتلعب 

النهائي.
فرض  محاولًة  اللقاء  دخلت  أوروغواي 
لكنها  مبكر،  هدف  لتحصيل  أسلوبها 
افتقدت لإليقاع الرسيع، ما جعل كولومبيا 

تبادلها الهجمات يف بعض األحيان.
فرصة  عىل  الكولومبي  املنتخب  وحصل 
حرة  طريق  عن  التسجيل  من  لالقرتاب 
لم  مورييل  لويس  تنفيذ  لكن  مبارشة، 

يكن دقيقاً.
مدافع  قطع   42 الدقيقة  ويف  املقابل  يف 

خطرية  فرصة  مينا  يارا  كولومبيا 
ألوروغواي.

وقبل نهاية الشوط بثواٍن معدودات سدد 
قائم  بجانب  مرت  قوية  كرة  مورييل 

موسلريا. لينتهي الشوط األول مثلما بدأ.
هدف  خطف  أوروغواي  منتخب  وحاول 
عندما   ،50 الثاني  الشوط  مطلع  مبكر 
أرسل نانديز كرة ساقطة أبعدها أوسبينا 

بصعوبة بالغة.
لكن  برأسية  يارامينا  الكولومبي  ورد 
ثم   ،65 املناسب  املكان  يف  كان  موسلريا 
أنقذها  زاباتا  من  جداً  خطرية  رأسية 

موسلريا أيضاً بقدمه 73.
السلبي،  بالتعادل  ال�90  الدقائق  لتنتهي 

ويتحول الفريقان إىل ركالت الرتجيح.
وتأهل منتخب األرجنتني إىل نصف نهائي 

منتخب  منافسه  بتخطيه  أمريكا،  كوبا 
فجر  النهائي  ربع  يف   )0-3( اإلكوادور 

أمس األحد.
مع  الذهبي  املربع  يف  األرجنتني  وستلعب 
بركالت  أوروغواي  التي تخطت  كولومبيا 
للمباراة  نجماً  مييس  الرتجيح.وكان 

بتسجيله هدفاً وصناعته الثنني آخريني.
وسجل مييس بذلك هدفه 76 مع األرجنتني 
ليصبح عىل ُبعد هدف واحد من رقم بيليه 

القيايس يف أمريكا الجنوبية.
ويتصدر مييس ترتيب هدايف البطولة حتى 

اآلن برصيد 4 أهداف.
عىل  أفضليتها  األرجنتني  وفرضت 
الدقيقة  يف  ملييس  أوىل  فرصة  منافستها، 
من  ثم  اإلكوادوري،  الدفاع  أبعدها   15
مرت  كرة  لألرجنتني  بازيال  سدد  ركنية 

بجانب القائم.
ويف الدقيقة 21 أضاع مييس فرصة خطرة 
جداً عندما انفرد تماماً بحارس اإلكوادور 

سدد فأصاب القائم البعيد.
كرة  من  كانت  اإلكوادور  فرص  أخطر 
الوصول لها  إينر فالنسيا  مرفوعة حاول 
برأسيه فالمسها ولم تجد طريق الشباك.

عن  لألرجنتني  الفرح  حملت   40 الدقيقة 
تمريرة  بعد  بول  دي  رودريغو  طريق 

حاسمة رائعة من مييس.
وكاد غونزاليس أن يضاعف النتيجة إال أن 
وقف  غالينديز  هرينان  اإلكوادور  حارس 

سداً منيعاً 45.
لكن  للتعديل  اإلكوادور  منتخب  واجتهد 
الشباك،  طريق  ضلت  فالنسيا  رأسية 

لينتهي الشوط بتقدم أرجنتيني 0-1.
الشوط  مطلع  اإلكوادور  منتخب  نشط 
جزاء  منطقة  فالنسيا  واخرتق  الثاني 
منافسه وسدد كرة خطرة أوقفها حارس 

األرجنتني إيميليانو مارتينيز 55.
بكرة  الشباك  هز  من  اإلكوادور  اقرتبت 

أبعدها الدفاع األرجنتيني.
للتانغو  الثاني  مارتينيز  الوتارو  وأضاف 

بتمريرة حاسمة أخرى من مييس 84.
هينكابي  بيريو  اإلكوادور  العب  وتعرض 
وكان  ماريا،  لدي  عرقلته  بعد  للطرد 
األسطوري  النجم  فحصل  األخري،  املدافع 
مييس عىل فرصة إضافة الثالث من حرة 
مبارشة عىل خط منطقة الجزاء فسجلها 

الربغوث بروعة واقتدار 3+90.
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الريال يريد ادخال فان دي بيك 
يف صفقة فاران

انرت يريد جتديد عقد باريال

اعالم الكرتوني

إنكلرتا تعرب بقوة إىل نصف النهائي والدمنارك تتّخطى عقبة مجهورية التشيك

مفكرة الزوراء

وض�ع ريال مدري�د رشًطا من أج�ل املوافقة عىل انتق�ال مدافعه 
الفرن�يس رافائي�ل ف�اران إىل مانشس�رت يونايت�د خ�الل املريكاتو 
الصيفي الجاري.وزعمت تقارير مؤخرًا أن مانشسرت يونايتد قدم 
عرًضا ب�50 مليون يورو من أجل ضم فاران.ووفًقا لصحيفة دييل 
ميل الربيطانية، فإن الريال طلب أن يكون الهولندي دوني فان دي 
بيك، العب وسط مانشسرت يونايتد، جزًءا من صفقة انتقال فاران 
إىل الش�ياطني الحمر.وأشارت إىل أن ريال مدريد يرغب يف الحصول 
ع�ىل خدمات فان دي بيك عىل س�بيل اإلعارة، مع أحقية الرشاء يف 
الصي�ف املقبل.ويس�عى ريال مدريد الس�تغالل أن فان دي بيك، ال 
يحصل عىل فرص للمشاركة مع مانشسرت يونايتد، منذ االنضمام 
من أياك�س يف الصيف املايض، نظري 45 مليون يورو.يذكر أن عقد 
ف�اران مع ريال مدري�د ينتهي يف الصيف املقب�ل، ويرفض الالعب 

الفرنيس كل عروض التجديد مع املرينجي حتى اآلن.

بوسع  إن  كني  هاري  القائد  قال 
خطوة  قطع  إنجلرتا  بالده  منتخب 
املتمثل  هدفه  تحقيق  نحو  جديدة 
يف الفوز ببطولة كربى عندما يواجه 
نظريه الدنماركي يف الدور قبل النهائي 
لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يف ستاد 
من  الحق  وقت  يف  الشهري  اللندني  ويمبيل 
يف  هدفني  كني  الجاري.وأحرز  األسبوع 
أوكرانيا  عىل   0  4- إنجلرتا  فوز 
العاصمة  يف  الثمانية  دور  يف 
املاضية  الليلة  روما  اإليطالية 
اإلنجليزي  املنتخب  ليتأهل 

للمرة  األوروبية  البطولة  يف  األربعة  لدور 
املدرب  فريق  عاما.وسيعود   25 األوىل خالل 
جاريث ساوثجيت إىل االستاد الوطني لبالده 
لخوض مواجهة يف املرحلة قبل األخرية من 
كني  وصف  بينما  املقبل  األربعاء  البطولة 
املواجهة بأنها مناسبة “هائلة”.وقال كني: 
لكننا  صعبة.  مباراة  ستكون  أنها  “نعرف 
نعرف أيضا أن أمامنا فرصة كبرية للوصول 
وقدمنا  الصواب  فعلنا  إذا  النهائية  للمباراة 
تقديمه”. بوسعنا  أن  نعرف  الذي  األداء 

قوله:  هوتسبري  توتنهام  العب  وأضاف 
تتاح  لن  حاليا  منا  املشاركني  من  “كثري 

كهذه  كبرية  مواجهة  خوض  فرصة  لهم 
أخرى. هذه  يف ويمبيل يف بطولة كربى مرة 
فرصة بالنسبة لنا وعلينا الحرص عىل عدم 
بتواجدنا  االستمتاع  علينا  فيها.  التفريط 
عىل  فازت  إنجلرتا  البيئة”.وكانت  هذه  يف 
أملانيا  عىل   0  2- جمهورها  وأمام  أرضها 
استغالل  16 وحث كني زمالءه عىل  دور  يف 
هذه األجواء من جديد والفوز عىل الدنمارك.

يف  واإلنجليزي  الدنماركي  املنتخبان  والتقى 
املايض وتعادال  العام  األوروبية  األمم  دوري 
بدون أهداف يف سبتمرب/ أيلول قبل أن تفوز 

الدنمارك 0-1 يف ويمبيل يف الشهر التايل.

كأس أمم أوروبا

كني: مواجهة الدمنارك مناسبة هائلة

شيك يعادل رقم رونالدو كهداف لبطولة يورو 2020

ميلووكي يقصي أتالنتا ويالقي فينيكس يف النهائي
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كوبا أمريكا.. ركالت الرتجيح تبتسم لكولومبيا ... ميسي يقود األرجنتني إىل نصف النهائي

أحرز باتريك شيك مهاجم جمهورية التشيك 
املنتخب  مرمى  يف  الوحيد  بالده  هدف 
الدنماركي يف املباراة التي انتهت بفوز 
ربع  الدور  إطار  يف   )2-1( الدنمارك 
النهائي من بطولة أمم أوروبا “يورو 
2020”.وهذا هو خامس أهداف شيك 
يف البطولة فتساوى بذلك مع األسطورة 
الربتغالية كريستيانو رونالدو عىل رأس قائمة 
هدايف البطولة.وأحرز شيك هدفني يف شباك اسكتلندا 
أن  قبل  املجموعات  دور  يف  كرواتيا  شباك  يف  وهدف 

يسجل يف شباك هولندا يف ثمن النهائي.

برشلونة يقرر التخلي عن بعض الالعبني



مسقط/متابعة الزوراء:
نعى إعالميون ونشطاء ُعمانيون مواطنتهم 
اإلعالمية ليىل حارب الحبش�ية، التي توفيت، 
داخ�ل املستش�فى إث�ر مضاعف�ات فريوس 
”كورونا“.وعبرّ النش�طاء وزمالء الحبش�ية 
عن حزنهم لوفاة واحدة من الوجوه اإلعالمية 
املعروف�ة يف الس�لطنة والت�ي ارتبط اس�مها 
ببام�ج األطفال.وأصدرت وزارة اإلعالم بيانا 
رسميا، نرشته عب حسابها يف ”تويرت“، نعت 
في�ه اإلعالمية، التي أجمع العديد من زمالئها 
عىل وصفها باإلعالمية اللطيفة واملتواضعة.

األخب�ار  مذيع�ة  البل�ويش،  بثين�ة  وقال�ت 

بتلفزيون سلطنة ُعمان: ”ليىل حارب الصوت 
الذي رافق الطفولة عب مذياع اإلذاعة والقلم 
الذي خ�ط للباءة أرق الح�روف تودع الحياة 
وترتق�ي إىل بارئه�ا تارك�ًة ملحبيه�ا ذك�رى 

البساطة واللطافة والُخلق الكريم“.
الفقي�ه، مِع�د  اإلعالم�ي محس�ن  ووص�ف 
ومق�دم البامج بإذاعة س�لطنة ُعمان، خب 
وفاة زميلت�ه بالفاجعة، قائ�اًل: ”إنا لله وإنا 
إلي�ه راجعون لله ما اعطى وله ما اخذ تلقينا 
ببالغ الحزن واالىس خب مفجع وفاة الزميلة 
الفاضل�ه لي�ىل ح�ارب الله�م ثبته�ا بالقول 
الثاب�ت عن�د الس�ؤال وابدله�ا داراً خريا من 

دارها واجع�ل قبها روضًة من رياِض الجنة 
وارزقها جن�ة الفردوس نس�ألكم الدعاء لها 

صاحبة القلب الطيب“.
وبعبارات مؤثرة نعى اإلعالمي والش�اعر بدر 
عيل الش�يباني اإلعالمي�ة الراحلة، حيث قال: 
”ه�ل البعد ع�ن ميكرف�ون اإلذاعة يس�اوي 
املوت ؟ مجرد س�ؤال تأبين�ي لفقيدة األرسة 
اإلعالمي�ة الزميلة ليىل بنت حارب الحبش�ية 
التي رحلت عنا اليوم غفر الله لها واس�كنها 
فس�يح جناته.. صوت ه�ادئ بنفس مؤمنة 
هذا ما يمكن ان اقولها فيها وإنا لله وإنا إليه 

راجعون“.
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يف خطوة ينقصها التنفيذ العادل

يواصل عمله يف سبيل زمالئه املساجني

فريفاكس/أ. ف. ب: 
لجأ الصحفي نايثن مونغ إىل التأمل 
الذهني عندما كان يف السجن بسبب 
تقاري�ره ع�ن االنق�الب الدام�ي يف 
بورما، لكنه، حتى يف والية فريجينيا 
الهادئة حيث يقيم ال يمكنه نس�يان 
الذين تركهم خلفه ومن بينهم زميالً 

ال يزال تحت رحمة سجانيه.
العس�كري  املجل�س  ش�ن  عندم�ا 
اس�تهدفت  حمل�ة  آذار/م�ارس  يف 
بالديموقراطية  املطالبة  التظاهرات 
يف ش�وارع بورم�ا، وص�ل قرابة 45 
جندي�اً إىل مكتب مون�غ يف العاصمة 
االقتصادي�ة رانغ�ون، كم�ا أك�د يف 

مقابلة مع وكالة فرانس برس.
وفيما ش�قت الفرقة طريقها بقوة 
عب البوابة وباب موصد، كان مونغ 
يبل�غ أصدقاءه يف رس�ائل بأنه عىل 

وشك أن ُيقبض عليه، حسبما قال.
ولدى اقتحام الجنود املكتب شاهرين 
أس�لحتهم »قلت أرجوكم ال تطلقوا 

النار علينا«.
تش�هد بورما تظاه�رات عارمة منذ 
شباط/فباير عندما أطاح جنراالت 
الجيش بالزعيمة املدنية أونغ س�ان 

سو تيش وحكومتها.
ورد الجن�راالت مس�تخدمني القوة، 
م�ن إط�الق الن�ار ع�ىل املتظاهرين 
مفرتض�ني  معارض�ني  واعتق�ال 
وتوقي�ف صحفيني وإغ�الق مواقع 

إخبارية.
وراح نايث�ن وزميل�ه هنث�ار ني�ني 
يراقب�ان الفرقة التي كان�ت »تأخذ 

كل يشء م�ن مكتبن�ا«، مبال�غ مال 
ومجوه�رات وحتى أحذي�ة، قبل أن 
ُيقتادا إىل مركز اس�تجواب يف شمال 

رانغون.
انقطاع الطعام واملاء

وهن�اك أوق�ف »ألربع�ة أي�ام« قال 
إنه ُحرم خ�الل ثالثة منه�ا الطعام 

وليومني من املاء.

وتابع »بقيت أمارس رياضة التأمل 
الذهن�ي حس�ب طريقة فيباس�انا 
ألك�ون متيقظ�ا«. ومون�غ مواطن 

أمريكي مولود يف بورما.
ومع أول رشفة ماء جاء األمل.

وأوض�ح »بعدما رشبت أول رش�فة 
من املاء، قلت يف نفيس بأنني سأبقى 
عىل قيد الحياة« مضيفا »لن اُقتل«.

ُقت�ل أكثر من 880 ش�خصا واعُتقل 
القم�ع،  حمل�ة  يف  تقريب�ا   6500
بحسب مجموعة رصد محلية، علما 
ب�أن »مجل�س إدارة الدول�ة«، كم�ا 
يطلق املجلس العسكري عىل نفسه، 

يعرتض عىل تلك األرقام.
ه�ي  أخ�رى  مجموع�ة  وتق�ول 
»ريبورتينغ آس�يان« إن 89 صحفيا 

اعتقلوا منذ االنقالب.
يف آذار/م�ارس ق�ام صحف�ي ببث 
مبارش )اليفسرتيم( صور فيه وقائع 
اعتقال�ه ع�ىل الصفح�ة الرس�مية 
لصاحب العمل عىل فيسبوك، وُسمع 
يف التسجيل املتس�م بالفوىض َطرق 
مدوي عىل مدخل املبن�ى الذي يقيم 

فيه.
اإلعالمي�ة  املؤسس�ة  إىل  وُوجه�ت 
»كاماي�وت ميدي�ا«، الت�ي أسس�ها 
مون�غ، اتهام�ات مماثل�ة بموج�ب 
قانون يعود لفرتة االس�تعمار يجررّم 

التشجيع عىل معارضة الجيش.
الق�وة  اس�تخدامه  إىل  وإضاف�ة 
الجي�ش صياغ�ة  أع�اد  الغاش�مة، 
قان�ون م�ن الحقب�ة االس�تعمارية 
يعتب نرش »األخبار املضللة« جريمة، 

مع إحكامه قبضته عىل املعارضة.
عواقب وحشية

رسعان م�ا أدرك مونغ ما س�تكون 
العواقب الوحشية لتوقيفه.

وقال »رضبوا طبلة أذن�ي بأياديهم 
ع�دة م�رات، س�ددوا يل الرضبات يف 

الوجه والكتفني«.
.» أضاف »ركلوا ... جانبيرّ

ومع وصوله إىل املركز كان هاتفه قد 
ك�ر، ولم يعد ذا فائ�دة للمحققني 
الذي�ن كان�وا يبحث�ون ع�ن أرق�ام 

معارضني وصحفيني آخرين.
لك�ن هنثار ني�ني كان ال يزال يزاول 
عمل�ه، وطلبوا كلم�ة الر الخاصة 

به.
وق�ال مون�غ، »وضعوا س�اقيه عىل 
ألواح ثل�ج لس�اعات، أحرقوا جلده 

بسيجارة«.
ورفض أن يكش�ف ع�ن كلمة الر 
إىل حني هددوه باالغتصاب، بحسب 
مون�غ، وعندما عثروا ع�ىل صور له 
مع سو تيش وش�خصيات سياسية 

أخرى، أوسعوه رضبا مجددا.
ويقول فريق اإلعالم التابع للمجلس 
التحقيق�ات  إن جمي�ع  العس�كري 

واالستجوابات ُتنفذ طبقا للقانون.
الديبلوماسية األمريكية

الدبلوماس�ية  أن  مون�غ  يعتق�د 
إس�قاط  يف  دوراً  لعب�ت  األمريكي�ة 
جميع التهم ض�ده وإطالق رساحه 

يف حزيران/يونيو.
وه�ي حرية ح�رم منها حت�ى اآلن 
مواطن�ه األمريك�ي الصحفي جاني 
فينسرت، املوقوف منذ 24 أيار/مايو، 
الوحي�د  األجنب�ي  الصحف�ي  وه�و 
ال�ذي ال ي�زال يف س�جون املجل�س 

العسكري.
يف فريدريكس�بغ بوالي�ة فريجينيا، 
قال مونغ إنه مصم�م عىل مواصلة 
عمل�ه والتوص�ل إىل »بورم�ا حرة«، 
لإلف�راج ع�ن صحفي�ني  والس�عي 

مسجونني آخرين كزميله هنثار.
تتواص�ل  ذل�ك  يتحق�ق  وحت�ى 

معاناته.
وقال »اتصلت بمحامينا لدى وصويل 
الوالي�ات املتحدة، وأُبلغ�ت بأنه كان 
تركت�ه  املحكم�ة عندم�ا  يبك�ي يف 

وغادرت«.
ال   ... قلب�ي  حط�م  »ذل�ك  أض�اف 

أستمتع بحريتي عىل اإلطالق«.

صحفي أمريكي يتذكر أهوال اعتقاله من قبل اجمللس العسكري يف بورما

الشباب والرياضة النيابية تهنئ 
األسرة الصحفية

فكرة »عاصمة اإلعالم العربي« حمور لقاء أمني 
عام امللتقى اإلعالمي العربي مع أبو الغيط

القاهرة/متابعة الزوراء:
نقاب�ة  مجل�س  عض�و  تلق�ى 
الصحفيني املرصيني محمود كامل، 
بش�كل غ�ري رس�مي، نس�خة من 
الالئح�ة اإلدارية املوح�دة للعاملني 
يف املؤسس�ات الصحفي�ة القومية، 
بع�د تعديله�ا ومراع�اة جانب من 
املالحظ�ات الت�ي كان ق�د أبداه�ا 
عليه�ا، بالتش�اور م�ع أعض�اء يف 

الجمعية العمومية للنقابة.
االس�تجابة  ع�ىل  كام�ل  �ب  وعقرّ
تطب�ق  أن  ب�«يتبق�ى  للتعدي�الت 
هذه الالئحة بش�كل ع�ادل يحفظ 
حقوق العامل�ني بعيداً عن األهواء، 
وأن يس�رتد املنتخب�ون يف مجالس 
املؤسس�ات والجمعي�ات العمومية 
دوره�م الحقيقي يف صون مصالح 

زمالئهم بالتعاون مع نقابتهم«.
فور تداول الالئحة يف نسختها األوىل 
ب�ني صحفي�ي الصح�ف القومية، 
تعال�ت االنتقادات الح�ادة لبنودها 
ومواده�ا التي وصفه�ا صحفيون 
ونقابي�ون ب�«الكارثي�ة«، إذ تبيح 
فصل الصحفي إذا صدر تقرير عن 
رئي�س تحري�ر يفيد بضع�ف أدائه 
مرتني، كم�ا تجرم نرش الصحفيني 
يف الصح�ف القومي�ة عىل وس�ائل 
التواصل االجتماعي حول ما يخص 

املؤسسة حيث يعملون.
ووفقاً للنسخة املعدلة من الالئحة، 
ألغي�ت »امل�ادة 119« الت�ي كان�ت 
تنص عىل أنه »يجوز للمؤسسة أن 
تنهي عقد عم�ل العامل غري محدد 
امل�دة يف حال�ة ثبوت ع�دم كفاءته، 
ويك�ون ذل�ك بحصوله ع�ىل درجة 
األداء  كف�اءة  تقري�ر  يف  ضعي�ف 

سنتني متتاليتني«.

وُع�درّل البند الثالث م�ن »املادة 39« 
ال�ذي كان ين�ص عىل أن�ه »يحظر 
ع�ىل العام�ل بالذات أو بالواس�طة 
م�ا يأت�ي: ن�رش أي معلوم�ات أو 
خاص�ة  منش�ورات  أو  مس�تندات 
بالعم�ل يف املؤسس�ة أو أي بيانات 
تخص العاملني فيها عىل صفحات 
باخت�الف  االجتماع�ي  التواص�ل 
أنواعه�ا«، لتصب�ح البن�د األول من 
املادة نفس�ها ونصه�ا »يحظر عىل 
العام�ل بال�ذات أو بالواس�طة م�ا 
يأت�ي: إفش�اء املعلوم�ات املتعلقة 
بالعم�ل إذا كانت رسي�ة بطبيعتها 
أو بمقتىض تعليمات كتابية تصدر 
بذلك من إدارة املؤسس�ة أو إدارات 
تحرير إصداراتها، ويدخل ضمن هذا 
ن�رش تلك املعلوم�ات عىل صفحات 
باخت�الف  االجتماع�ي  التواص�ل 
أنواعه�ا، ويظل ه�ذا االلتزام قائماً 

بعد انتهاء عالقة العمل«. 
امل�ادة  الع�ارش م�ن  البن�د  وُع�دل 
نفس�ها الذي ينص عىل أنه »يحظر 
ع�ىل العام�ل بالذات أو بالواس�طة 
ما يأت�ي: جم�ع نقود ألي ف�رد أو 
هيئة، أو توزيع منشورات أو جمع 
تنظي�م  االش�رتاك يف  أو  توقيع�ات 
اجتماع�ات داخ�ل مق�ر العمل من 
دون موافق�ة رئيس مجلس اإلدارة 
مع مراعاة أح�كام القانون املنظم 
لذل�ك«، بإضاف�ة »مراع�اة قانوني 
والنقاب�ات  الصحفي�ني  نقاب�ة 

العمالية«.
وُعدل�ت »امل�ادة 41« الت�ي كان�ت 
تنص عىل أن »املناقشات يف املسائل 
الديني�ة أو السياس�ية أو الطائفية 
أثن�اء العمل أو يف مق�ره محظورة 
إىل  صاحبه�ا  وتع�رض  تمام�اً 
املس�اءلة التأديبية، إذا ترتب عليها 

إثارة الش�ائعات أو إحداث بلبلة أو 
التش�اجر وفقاً لالئحة الجزاءات«، 
ليصبح نصه�ا: »يحظر ممارس�ة 
أي عم�ل حزبي أو نش�اط ديني أو 
س�يايس يكون من ش�أنه املساس 
بحقوق املواطنة الواردة يف الدستور 
إث�ارة  أو  الصل�ة،  ذات  والقوان�ني 
الفت�ن الطائفي�ة أو تعطيل العمل، 
أو التحري�ض عىل العنف أو عىل أي 

من ما سبق ذكره«.
كم�ا عدلت »امل�ادة 43« التي كانت 
الصحفي�ني  »تمت�ع  ع�ىل  تن�ص 
بالحق�وق ال�واردة يف القانون رقم 
الهيئ�ة  179 لس�نة 2018 بش�أن 
الوطنية للصحافة، واملجلس األعىل 
لإلعالم رقم 180 لسنة 2018، كما 
يلتزمون بالواجبات الواردة فيها«، 
»ويتمت�ع  جمل�ة  بإضاف�ة  وذل�ك 
ال�واردة  بالحق�وق  الصحفي�ون 

يف القان�ون رق�م 76 لس�نة 1970 
بإنشاء نقابة الصحفيني«.

وكان�ت »املادة 49« تن�ص عىل أنه 
»يج�رى التحقي�ق م�ع العاملني يف 
املؤسس�ة بمعرف�ة إدارة الش�ؤون 
يطل�ب  أن  وللعام�ل  القانوني�ة، 
حض�ور ممث�ل للجن�ة النقابية أو 
نقاب�ة الصحفي�ني للتحقي�ق، ويف 
حال�ة تأخ�ر عض�و النقاب�ة مل�دة 
48 س�اعة يت�م التحقي�ق من دون 
الرج�وع إلي�ه«، لتصب�ح »يج�رى 
التحقيق مع العاملني يف املؤسس�ة 
بمعرف�ة إدارة الش�ؤون القانونية، 
وللعام�ل أن يطل�ب حض�ور ممثل 
للجنة النقابية أو نقابة الصحفيني 
للتحقي�ق، ويف حال�ة طل�ب العامل 
بمخاطب�ة  املؤسس�ة  تق�وم  ه�ذا 
النقاب�ة املختص�ة لتنس�يق رسعة 
حضور ممثلها التحقيق معه، فإذا 
لم يحرض العامل وممثل نقابته من 
دون عذر مقب�ول يف الوقت املحدد، 
بع�د إعالنهم�ا كتاب�ة، تعي�د جهة 
التحقيق إخطارهم�ا بموعد جديد 
كتابياً، فإذا تكرر غيابهما يف املوعد 
املح�دد من دون عذر مقبول، يجوز 
لجه�ة التحقيق إجراء التحقيق من 
دون حض�ور ممثل اللجنة النقابية 
أو ممث�ل نقابة الصحفيني حس�ب 
األح�وال. ويج�وز لرئي�س مجلس 
اإلدارة أو م�ن يفوض�ه أن يطل�ب 
إج�راء التحقيق بمعرفة الش�ؤون 
الوطني�ة  الهيئ�ة  يف  القانوني�ة 

للصحافة أو تحت إرشافها«.
وعدلت »املادة 58« الخاصة بحقوق 
العامل املحبوس احتياطياً، بإضافة 
جمل�ة »اتخاذ اإلجراءات املنصوص 

عليها يف قانون العمل«.

تعديل الئحة الصحف القومية يف مصر

فيسبوك ختترب خاصية لتنبيه املستخدمني بشأن احملتويات املتطرفة

ُعمانيون ينعون اإلعالمية ليلى حارب احلبشية

بغداد/نينا:
 هن�أت لجنة الش�باب والرياض�ة النيابي�ة االرسة الصحفية بمناس�بة الي�وم العاملي 

للصحافة الرياضية.
وذك�ر بيان نيابي ان : رئيس لجنة الش�باب والرياضة النيابي�ة الكابتن عباس عليوي 
ونائ�ب رئيس اللجنة ديار برواري ومقررة اللجنة ارزو محمود هنأوا األرسة الصحفية 
الرياضية العراقية، واالتحاد العراقي للصحافة الرياضية، السبت ملناسبة اليوم العاملي 

للصحافة الرياضية.
وتقدم النائب عليوي بهذه املناس�بة للم�الكات الصحفية الرياضية يف العراق، والوطن 
العرب�ي والعال�م بأحر التهان�ي واجمل العب�ارات، متمنيا لها مزيدا م�ن التألق يف نقل 

االحداث الرياضية.

القاهرة/متابعة الزوراء: 
استعرض األمني العام للملتقى اإلعالمي العربي مايض عبد الله الخميس واقع ومستقبل 
اإلع�الم العربي يف لقاء أجراه أخرياً يف القاهرة مع األم�ني العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغيط.وتناول اللقاء أبرز األنش�طة والفعاليات التي قام بها امللتقى اإلعالمي 
العربي عىل الس�احة اإلعالمية العربية ومس�ريته يف النه�وض بالقضايا اإلعالمية عىل 
املس�تويات العربية خالل ال�18 س�نة املاضية أي منذ تأس�يس امللتقى.وقدم الخميس 
رشح�ًا مفصالً ألب�و الغيط، حول فكرة عاصم�ة اإلعالم العربي، الت�ي يتم من خاللها 
اختي�ار مدينة عربية س�نوياً ك�ي تكون عاصمة لإلع�الم العربي وه�ي فكرة خرجت 
من رحم امللتقى اإلعالمي العربي منذ س�نوات، لتس�هم يف تطوير خطة إعالمية عربية 
مش�رتكة ومتجددة، فضالً عن نرش معايري جودة اإلعالم وخلق أش�كال جديدة للرتابط 
اإلعالمي العربي سواء عىل املستوى املؤسيس أو عىل مستوى اإلعالميني أنفسهم.وثمن 
األمني العام للملتقى اإلعالمي العربي دور جامعة الدول العربية وحرصها الش�ديد عىل 
املش�اركة يف رعاية أنشطة امللتقى اإلعالمي العربي بشكل دوري، يف سبيل دعم مسرية 
االرتقاء باملستوى اإلعالمي بالوطن العربي.وتطرق الخميس إىل أهمية اختيار عاصمة 
لإلعالم العربي بش�كل س�نوي، والتي تقوم ع�ىل اختيار مدينة عربية كل عام ُتس�مى 
وُتْعل�ُن عاصم�ة لإلع�الم العربي، وذلك وف�ق مجموعة متكاملة من األس�س واملعايري 
املهنية.وخ�الل اللقاء أهدى األم�ني العام لجامعة الدول العربية األم�ني العام للملتقى 
اإلعالمي العربي أبرز مؤلفاته.كم�ا قام الخميس بدوره بإهدائه آخر إصدارته بعنوان 
»القواعد الذهبية لإلعالم«.وأشار الخميس إىل الحرص الذي ملسه لدى أمني عام جامعة 
الدول العربية برضورة تطوير مسار اإلعالم العربي وتنمية مساراته، وتجديد الخطاب 

اإلعالمي بكافة أشكاله كي يستطيع مواكبة تطورات العرص.
واتف�ق الجانبان عىل قيام هيئة امللتقى اإلعالمي العربي بتقديم مذكرة تفصيلية حول 

تطوير اإلعالم العربي.)عن / صحيفة الرشق األوسط(.

سان فرانسيسكو/أ ف ب:
 ب�دأت فيس�بوك اختب�ار خاصي�ة تنبيه�ات جديدة لس�ؤال 
املس�تخدمني خصوصا عم�ا إذا كانوا يرص�دون أي مؤرشات 
إىل مي�ول متطرف�ة تظهر ل�دى أصدقائهم، ما أث�ار قلقا لدى 
الجهات األمريكية املحافظة.وأوضح الناطق باس�م فيس�بوك 
أن�دي س�تون يف تغريدة ع�ب توي�رت أن الش�بكة االجتماعية 
تس�عى من خالل هذه املبادرة إىل مكافح�ة التطرف العنيف.

وترمي خاصية “ريدايركت إينيش�ياتيف” بحس�ب فيس�بوك 
إىل توجيه األش�خاص الذين يس�تخدمون مصطلحات للبحث 
متصل�ة بالكراهي�ة أو العنف إىل م�وارد أو مجموعات للرتبية 
أو التوعية.ولفت�ت فيس�بوك إىل أن عملي�ات البح�ث املتصلة 
بالح�ركات املنادي�ة بمب�دأ تفوق الع�رق األبي�ض يف الواليات 
املتح�دة تحي�ل إىل مجموع�ة “اليف أفرت هاي�ت” )الحياة بعد 
الكراهية( الساعية ملس�اعدة األشخاص عىل ترك مجموعات 
اليم�ني املتطرف، خصوصا تلك املنادية بتفوق البيض.وتظهر 

لقطة شاشة ُنرشت عب تويرت لهذه التنبيهات، رسائل تسأل 
املس�تخدمني عما إذا كانوا يخشون من اعتناق أحد معارفهم 
الفكر املتطرف أو ما إذا كانوا ش�خصيا قد تعرضوا ملحتويات 
متطرفة.ويمك�ن له�ؤالء عنده�ا الضغ�ط عىل راب�ط بهدف 
“طلب املس�اعدة” أو إغالق النافذة املنبثق�ة لهذه املضامني.

وق�ال الجمه�وري يف والية فريجينيا نيك�والس فريتاس الذي 
تشارك إحدى هذه التنبيهات عب تويرت “أنا قلق للغاية من أن 
بعض اليساريني التكنوقراط يعملون عىل إيجاد بيئة أورويلية 
يتم فيها إس�كات الن�اس اعتباطي�ا أو حظرهم ملج�رد أنهم 
تلفظ�وا بيشء ال تحبه »الرشطة الفكرية«.وتواجه فيس�بوك 
وسائر الشبكات االجتماعية ضغوطا للحد من انتشار األخبار 
الكاذبة التي قد تدفع إىل العنف.وعززت الشبكة العمالقة أخريا 
أدواتها التلقائية ملس�اعدة املرشفني عىل املجموعات الساعني 
للحفاظ عىل سالمة النقاش�ات.وتتحقق األدوات التلقائية يف 
فيس�بوك من املنش�ورات يف املجموعات ورشائط األخبار التي 

تنتهك قواعد املنصة عىل صعيد املحتويات املس�موح بنرشها.
دت فيسبوك حساب الرئيس األمريكي  ويف حزيران/يونيو، جمرّ
الس�ابق دونالد ترامب لعامني بس�بب تش�جيعه أنصاره عىل 
الهج�وم عىل مبنى الكابيتول يف الس�ادس من كانون الثاني/

يناير الفائت يف واشنطن.

لمناسبة اليوم العالمي للصحافة الرياضية
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ويف لقاء جمعنا يف اروقة دائرة السينما 
واملرسح مع الفنان ستار خضري فكان 

الحوار اآلتي: 
-اهال بالفن الذي لقب جماهرييا بامللك 

.
-اهال وسهال بامللكة الزوراء وبمحررها 

وانتم يف أروقة السينما واملرسح 
-بدأ نود التعريف بجنابكم الكريم ؟

-اسيمي الفنان سيتار خضيري بدايتي 
الحقيقية هي املرسح .بدات يف االبتدائية 
وانا عىل املرسح وربميا اختارني انذاك 
معلم الفنية وانيا يف الخامس االبتدائي 
لكي امثل الولد النشييط او الولد الذكي 
ولكن لو قدر يل ان اختار انا املكان الذي 
نجيري فيه الحيوار حالييا الخرتت ان 
اكيون قريبا من اسيتوديوهات االذاعة 
والتلفزيون العراقيية التي قدمنا فيها 
الكثيري من االعميال التي تمثيل عمرنا 

الفني .
-اهكيذا تقصد ان عميرك يقاس بعدد 

اعمالك وما قدمته للفن ؟
-نعيم انيا دائميا اقييس عميري بعدد 

االعمال الفنية التي قدمتها .
-يف بدايية تقديمنا لجنابك قلنا انك من 
الفنانين اليذي حصلوا عيىل حظوة يف 

الفرص فماذا تقول ؟
-الحقيقة انا ايضا اقولها الن االنسيان 
ربميا تمر عليه فرص يعيد من خاللها 
محظوظا وهي ليسيت يف البال فانا لم 
اتوقع ان يتم اختياري بدور امللك غازي 
وهيذا جزء من الحظ وانا اعد اخر حظ 
يل هيو عندما تم اختياري يف مسلسيل 
عربيي وبعدها توالت االعميال العربية 
وكنت قريبا من املشياهد العربي وهذا 
هيو الحيظ االكير واالوفير ودور امللك 
غيازي قربني مين الناس اميا االعمال 
العربية فهي ايضا قربتني من املشاهد 

العربي .
-وهذا الحظ يف رأي االخرين ماذا جلب 

لك ؟
-ليكل مشيهور ولكل محظيوظ هناك 

معرقلون ولكن الحظ هو االكر .
-هيل تفيرس لنا جيزءا من هيذا الحظ 

الذي توفر لك ؟
-نعيم جيزء منه هيو حضيور مخرج 
عربيي كان يعمل بالعراق ويف تلفزيون 
العيراق هوحسين حامد ويشياهدني 
يف مرسحيية هيي مين اخيراج الفنانة 
القديرة فوزية الشيندي اسيمها ميديا 
وبعيد ان شياهدني يف العميل وكنت يف 
الصف الثاني من كلية الفنون الجميلة 
فاختارنيي لبطولية عميل تلفزيونيي 
وكان اول عميل تلفزيونيي والول مرة 
اقيف اميام الكاميريا . كانيت لحظات 

مرعبة وصعبة .

-هل تعني انها االنطالقة االوىل ؟
-نعيم كانيت الفرصية العظيمة وكان 
عيل ان استغلها خاصة اني ساقف مع 
عمالقية الفن ومنهم غيازي التكريتي 
وكامل القييس ومحمود نعوش وفوزية 
الشيندي وكم هائل من الفنانن الكبار 
وقيد سياندوني وعلمونيي كيف تكون 
الكاميريا .وكانيت بالنسيبة يل الدرس 

االول .
- وبعد عرضها ما الذي حدث ؟

ليدى  كان  عرضهيا  بعيد   -
الفنيان الكبري خليل شيوقي مسلسيل 
اسمه االضبارة فاختارني وكان العمل 

ميع الفنان عماد بدن وبعدها اختارني 
املخرج صيالح كرم يف عصفيور بردي 
وهكذا توالت االحيداث حتى وصلنا اىل 
اختيياري الن اكيون بطال يف مسلسيل 
اسيمه امنييات صغيرية وكان هو من 
بطولية يوسيف العانيي وهنيد كاميل 
وفيوزي مهدي وخلييل الرفاعي وكنت 
امثيل شيخصية الشياب امليؤدب الذي 
احيب الفتياة وكانت للشيخصية وقع 
كبري عىل املشاهد انذاك وان تدفعني اىل 

النجومية.
-وهيل كانيت لك اعميال اخيرى وانت 

طالب يف كلية الفنون الجميلة ؟
-نعيم شياركت يف اعمال كثيرية منها 
هاملت وماكبيث وعملت اعماال اخرى 
مع الدكتور سعدي يونس وهكذا توالت 
االعمال حتى اكمليت الكلية وكنت من 
االوائل فتيم اختياري من قبيل التعليم 
العايل للدورة الثانية للماجستري يف كلية 
الفنون الجميلة فحصلت عىل املاجستري 
ثيم تحوليت اىل املرسح العسيكري ويف 
املرسح العسكري شياركت بمرسحية 
الرقيية واعمال اخرى كثرية ثم انهيت 

املرحلة العسكرية 
-ولكنيك تذكير يف احيدى ترصيحاتيك 
الصحفية انك قمت بدور املدرس وانت 

طالب يف الكلية هل صحيح ؟
-نعيم حينهيا اختارني االسيتاذ بدري 
حسون فريد باالتفاق مع عمادة الكلية 
الن ادرس الطلبية عىل الصوت وااللقاء 

للمرحلة االوىل والثانية والثالثة ..
امليرسح  وبعيد  الكليية  بعيد  -ومياذا 

العسكري لطفا ؟
-بعد املرسح العسيكري قررت االنتماء 
اىل دائيرة السيينما وامليرسح وفيها بدأ 
مشيواري عام 1984 مع الكيم الهائل 
مين املرسحييات واملشياركات العربية 
وكان مين اهمها مرسحية ناس وناس 
التيي اخرجهيا الفنيان القديير فخري 
التيي  املصييدة  ومرسحيية  العقييدي 
اخرجها محسين العزاوي ومرسحيات 
اخيرى كبيرية ومهمة وشياركت ايضا 
ميع املرحوم قاسيم محميد بمهرجان 
قرطاج يف مرسحية رسيالة الطري التي 
حصليت عىل جائيزة افضيل عمل عام 

97وعرضت يف الكويت .
الخييط  مرسحيية  قدمتيم  -ومتيى 

والعصفور ؟
-هيذه املرسحية قدمناهيا عام 1982 
وكانيت مهمية جيدا النها وصليت اىل 
الوطين العربيي وعرضيت يف عيدد من 

الدول العربية .
-بعد كل هذا الكم مين املعلومات التي 
حصلنا عليها مين حرضتك اال اننا نود 

ان تتحدث عن والدتك وبداياتك ؟
-الحقيقة والدتي يف الديوانية عند بيت 
خيايل اميا االبتدائية واملتوسيطة كانت 
يف الحلية الن واليدي عسيكري وكانت 
اول مدرسية يل هيي مدرسية املوكيب 
ويف مدرسيتي االبتدائية التي ذكرتها يف 
البدايية اختارني معلم الفنية الن اكون 
بطال ملرسحية الولد الذكي كما اختارني 
معلم املوسيقى الن اكون صولو لفرقة 
تربيية بابيل وان اكيون منشيدا ميع 
مجموعة مين التالميذ وكانيت الفرقة 

تمثل محافظة بابل .
بعدها وعند احالية والدي عىل التقاعد 
فيهيا  وسيكنا  النارصيية  اىل  ذهبنيا 

فدرست يف متوسطة سيومر واعدادية 
اختارنيي  النارصيية  ويف  النارصيية 
جعفر حيداد ان امثل عددا من االعمال 
يف املتوسيطة واالعداديية وبعدها بدأت 
مرحلية انتقايل اىل بغداد وقبويل يف كلية 
الفنيون الجميلة وكانيت ان امنيتي ان 
اكون طالبا فيها وكنت والحمد لله من 
الطلبية املتميزين وكانيت الكلية انذاك 
رائعة بنشاطات الطلبة الذين يتمرنون 

حتى يف الحدائق.
-كيف تقيم الدورات التي كانت تقام يف 

االكاديمية ؟
-كانت الدرات مهمة جدا وقد شيهدت 
الكلية دورات عديدة تخرج منها نجوم 
معروفيون فمثيال دورة الراحل فاضل 
خلييل تخرج منهيا عدد مين الفنانن 
الذين صاروا نجوما وكان االستاذ الذي 

يدرسنا هو صانع لقيمة فنية .
-اهم مالحظاتك حول املرحلة الدراسية 

سابقا ؟
-كنيا نعييش يف الكلية بارتيياح كامل 
فمثال كانت الكلية تمنحنا مبلغا معينا 
ينفعنا كابناء محافظيات وكان املبلغ 
يعيننا ويساعد اهالينا ورغم قلته لكنه 
كان يرفدنيا بالكثري وال انىس السيكن 

الذي كانت توفره الدولة لنا .
-اذا نتحيدث االن عين محطة مهمة يف 
حياة سيتار خضري وهي تكليفك بدور 

امللك غازي ؟
-نعيم هي محطية مهمة النهيا كانت 
الكبيرية يف حياتيي الفنيية النيه الدور 
الذي اعطاني شيهرة واسيعة اعطاني 
ديمومة كبرية وال تيزال الناس تلقبني 
تتذكرنيي  وسيوف  االن  حتيى  باملليك 
النياس ممثلميا تتذكر عبيد الله غيث 
بيدور الحمزة عيم النبي واملليك غازي 
من الشخصيات التي توثق املمثل ولها 

تاثري مهم .
-وكيف تم اختيارك للدور ؟

-تم اختياري من بن 7 ممثلن ومحمد 
شيكري جميل يختار الشخصية بدون 
محابيات وبيدون عالقيات شيخصية 
وكنيت االقيرب للشيخصية باملاكيياج 
الشيعر ويف كل تيسيت كان  وحالقية 
املخرج يطلق عيل نسبة معينة للوصول 
اىل الشيخصية وبعدهيا اقتنيع املخرج 
بعد ان تم تصويري مع املذيعة ميسون 
البياتي النها تشبه امللكة عالية وكانت 
طالبة يف قسيم املرسح وكانت فرحتي 
كبيرية بعد ان اسيتلمت النيص وكانت 

فرحتي كبرية .
-وماذا بعد امللك غازي ؟

-بعيده بقييت سينتن بيدون عمل ثم 
عملت يف امطار النار املسلسل العراقي 
فقيد اخيرتت شيخصية باالتفياق مع 
املخرج عزام صالح ان امثل شيخصية 
كانيت  الشيخصية  وهيذه  غمياس 
مناقضة اىل شخصيتي فكرست الطوق 

وبدأت االعمال بعدها العمال كثرية .
-ولك مشياركات يف مسلسيالت بدوية 

صح ؟
فقيد  التسيعينيات  يف  وكانيت  -نعيم 
اختارني صكر الفهد االردني ان امثل يف 
مسلسيل عربي اسمه عصفور ال يقبل 

القفيص وكان باللهجة االردنية وكنت 
البطيل يف ذليك العمل وكانيت تجربتي 
ميع املسلسيل العربيي قيد اعطتنيي 
زخما ان مين املمكن للممثيل العراقي 
ان يشيارك باعميال عربيية ويف نفس 
الفرتة االخرية عملت يف سيفينة سومر 
مع عييل ابو سييف وكانت شيخصية 
الشييخ وقيد عمليت يف اكثر مين 100 
مسلسيل عربي واخر عمل يل يف سوريا 
اسيمه صحير الضياد وقدمتيه وعدت 
اىل بليدي ولكين بعيد عرض املسلسيل 

شياهده بعيض مين اعضياء رشكية 
شياميان فالحظوا شخصيتي واتصلوا 
بي وحدثيت االتصاالت فوصلني النص 
وكنيت حريصيا ان اقيرأ النيص كامال 
فعملت يف مسلسيل نبض وكانت معي 
الفنانية سيوالف وقدمنا العميل ونال 
العراقية  اللهجة  استحسيانهم وكانت 
قريبة وبعد كم شيهر اتصلوا بي ايضا 
فعملت يف شخصية اكر وهو مسلسل 
يوميا ما اليذي عرضتيه يف رمضان 10  
السيومرية وخليجيية  قنيوات منهيم 

وروتانا وغريها 
-لك تجربة ميع االخراج حدثنا عنها يا 

اخ ستار خضري؟
- اتجهت اىل االخيراج ألني أمتلك رؤية 
اخراجيية، رغيم انيي ال اسيمي نفيس 
املسلسيل  اىل  اشيري  وهنيا  مخرًجيا، 

الكوميدي الذي اخرجته لقناة )الفرات( 
الفضائيية اليذي يعيد ثاليث تجربة يل 
ورغيم هيذا فانا ممثيل قبيل ان اكون 
مخرجا فقد سيبق يل أن أخرجت لقناة 
السيالم مسلسياًل ناجحا ميدة الحلقة 

الواحدة ربع ساعة .
بيه مين هيذه  اليذي خرجيت  - ميا 

التجربة؟
- احسسيت ان االخيراج رؤيية، ولكن 
االخيراج  تقنييات  تعيرف  ان  علييك 
التلفزيونيي وإال سيتقع يف خطيأ كبري 
جًدا قد يصبح فضيحة، وبدورها تكون 
معيبة بحق الفنان، وال اخفي عليك ان 
حتى الذين عملوا معيي كانوا خائفن 
مين هذا املوضوع ، ولكين عندما ظهر 

العمل عىل الشاشة اعجبهم 
-هيل يمكين ان تكيون لدييك الجيرأة 

الخراج عمل كبري ؟
-اذا توفيرت الظروف مين املمكن جًدا، 

وحالًيا هناك مرشوع من هذا النوع.
-هيل هيذا سيبب يف انيك ابتعيدت عن 

التمثيل لفرتة ؟
- ابيدا هيذا ال يعنيي اننيي ابتعدت عن 
التمثييل، فالتمثييل هو االسياس، وانا 
ال اسيمي نفيس مخرًجا بل ليدّي رؤية 
القدم شييًئا، ولكن ابقيى ممثالً ابحث 
عن الشيخصية الجيدة واملمييزة، لذلك 
رفضت 3 اعمال يف رمضان االخري النها 
لم كانت بمسيتوى الطموح عىل الرغم 
من املسياحة فيها، انا حالًيا ابحث عن 

شخصيات تريض طموحي .
- مياذا تعنيي بالشيخصية التي تريض 

طموحك؟
- اقصد الشيخصيات املركبة والتي لها 
ثقلها يف العمل الجييد وترتك تأثريًا عند 
النياس، برصاحية اصبحت ليدّي خرة 
وما ان اقرأ العمل او الشيخصية اعرف 
ميدى تأثريها ميا اذا كانت سيتصل اىل 
الناس ام تضيع، وفعالً شياهدت خالل 
هيذا املوسيم اعمياالً ضاعت وليسيت 

شخصيات فقط.
واملسلسيالت  للراميج  رؤيتيك  ميا   -

الرمضانية وباية رؤية تراها ؟
- هناك الكثري من االعمال ضاعت بسبب 
املنافسية، االن نحن لسينا قناة محلية 
واحيدة كالسيابق، بيل قنيوات فضياء 
عربية وعاملية، وعندميا تظهر االعمال 
العربية وتكون منافسة، ونحن نعلم ان 
الكفية الراجحة هي لتلك االعمال، لذلك 
فإن املشاهد العراقي يشاهد القليل من 
اعمالنا والكثيري من االعميال العربية، 
النها قدمت عىل مستوى فني وانتاجي 
جييد، وال اعتقد ان اولئك يجاملون عىل 
حسياب العميل فيأتون بممثيل درجة 
ثالثة ويعطوه شيخصية رئيسة، بينما 
عندنا تحدث، وانا اقول لك هناك اعمال 
يشيارك فيها اشخاص ليسيوا ممثلن 
لكن تطلق عليهم هذه التسيمية، ليس 
الننيي ممثيل والنني ال أعميل، بل هذه 

حقيقة وانظر اليها كمشاهد.
- هناك مسلسيالت عملتها سيابقا لم 
يتم التطرق لها نرجيو ان تلقي الضوء 

عليها وعن احداثها ؟
- الحقيقية هنياك مسلسيالت واعمال 
كثيرية مثيال مسلسيل املهافييف الذي 
يف  وحيب  التكريتيي  حسين  اخرجيه 
قرية الذي عمله صاحب بزون وسييدة 
الرجال التي عملها املخرج عزام صالح 
كل هيذه كانيت يل فيهيا شيخصيات 
متباينة ومختلفة مثلما هو بيت البنات 
اليذي عمله جميال عبد جاسيم وكنت 
االبن االكير للعائلة وكانت هناك عائلة 
يف زمين العائلية ولها شيخصية مهمة 
وكلهيا مرت عر 36 سينة مين العمل 
الطويل لكن الطريف فيها هو مسلسل 
الغريب اليذي اخرجه صالح كرم كانت 
بعض مشياهده باملوصيل وانا كنت يف 
امليرسح الوطني ليدي مرسحية فكنت 
اسيافر بعد االنتهاء مين املرسحية ليال 
واذهب اىل املوصل عير محطة القطار 
واصيل اىل املوصيل صبياح وهنياك يتم 
التصويير من السيابعة صباحيا اىل 12 
ظهرا ثم ارجع باملنشأة اىل بغداد واعود 
اىل املرسح الوطني وهكذا كل يوم وملدة 

4 ليال بن بغداد واملوصل .
- ورغيم كل هذا الكم مين االعمال هل 

تعتز بعمل معن ؟
- انا اعتز بكل اعمال ولكن بعضها بقي 
يف ذاكرتيي ومنهيا شيخصيتي يف ذئاب 
اللييل ) نقييب خالد ( وكانيت لها وقع 
مهم ليدى الناس وكانت الناس تتابعها 
بكل يمكنك ان ترى الشيارع فارغا عند 

عرضها وخاصة الجزء الثاني .
-ومياذا عن اخر االعمال التي بيدك االن 

يا ستار ؟
-انتهييت ماخرا من تصوير  مسلسيل 
..رضبة زاوية...تالييف محمد خماس 
واخراج عالء االنصاري . بشيخصية... 
االسيتاذ الجامعيي الدكتيور نيادر..... 
ومازلت اصور مسلسيل السادس اليف 
من تاليف اياد العنبكي واخراج الدكتور 
صاحيب بيزون  بشيخصية.... مديير 

املدرس ...
-شيكرا لفناننيا الكبيري متمنين ليك 
املزيد من العطاء والعافية -شيكرا لكم 

وللزوراء الحبيبة .
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

حوار    مجال الشرقي

اختارني صكر الفهد أن أمثل يف مسلسل عربي امسه )عصفور ال يقبل القفص(
ستار خضري: أول عمل تلفزيوني لي “ميديا “ وكنت البطل فيه

انتهيت اآلن من تصوير  مسلسل )ضربة زاوية( تأليف حممد مخاس واخراج عالء االنصاري

 

عملت يف اكثر من 100 مسلسل عربي

ممثل امللك غازي الفنان ستار خضري يف ضيافة الزوراء 
الفنيان سيتار خضري من الفنانن القالئيل الذين حظوا بفرصة الحصول عىل دور البطولة املطلقة يف السيينما 
العراقيية التيي تعتمد عىل البطولة الجماعية من خالل تجسييده ليدور امللك غازي يف الفيليم الذي حصل عىل 

شهادة وتقدير النقاد والجمهور عىل حد سواء. 
ستار خضري فنان يمتلك طاقة فنية كبرية يستطيع من خاللها ان يجذب املشاهدين الي فكرة مطلوب اداؤها وقد كان 

كذلك بعدة ادوار بقيت يف ذاكرة املشاهدين . 
سيتار خضيري ممثل عراقي بدأت موهبته يف التمثييل يف الصف الخامس االبتدائي شيارك يف مرسحية )املصيدة( ألجاثا 

كريسيتي والتي أخرجها محسن العزاوي ومرسحية ) ناس وناس( لفخري العقيدي ويعد الفنان ستار خضري 
من الفنانن املتميزين يف الدراما العراقية.
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تواجشه الكثري من الفتيشات، خاصة ذوات البشرة الدهنية، 
مشكلة سيالن املكياج خصوصاً خالل األجواء الحارة، حيث 
التعشرق والرطوبشة املرتفعة، وذلك بسشبب الزيوت والدهون 

الزائدة التي يفرزها هذا النوع من البرة.
و انطالقاً من ذلك، إليِك أبرز النصائح لتطبيق مكياج البرة 

الدهنية بشكل مثايل خالل األجواء الحارة.
تنظيف البرة جيًدا

عنشد تنظيشف بشرة الوجه، يجشب أن تحريص عىل غسشلها 
باملاء البارد، وبعدها مرري عليها قطعة ثلج، فالربودة تمنع 
تحفيز الخاليا عشن إفراز الزيوت الزائشدة التي تمنح البرة 

ملعاناً مزعجاً ومظهراً غري أنيق.
كريم أساس مناسب للبرة الدهنية

عند وضع املكياج، اسشتخدمي كريم أسشاس خاص بالبرة 
الدهنيشة، كي يمنشع ظهور الزيشوت عىل البشرة، فالبرة 

الدهنيشة لهشا خصوصية يف انتقشاء مسشتحرضات التجميل 
املناسشبة، والتي تعمل عىل إخفاء عيوب البرة مع الحفاظ 

عىل مظهر طبيعي.

كونسيلر يمتص الزيوت الزائدة
احريص عىل اختيار الكونسشيلر املناسشب للبشرة الدهنية، 
الشذي يدوم طويشاًل ويخفي العيوب يف منطقشة العني ألطول 
فشرة ممكنة، والشذي يعمل عشىل امتصاص الزيشوت الزائدة 
التي تفرزها البرة، حيث أن الكونسيلر يؤدي دوراً كبرياً يف 

إخفاء عيوب البرة الدهنية.
تثبيت ظالل العني بالفاونديشن البودرة

يعد سشيالن ظشالل العيشون، من أكرب املششاكل التشي تواجه 
ذوات البشرة الدهنية، فتظهر عيوب البرة بششكل واضح 
وفاضشح، ويصبح الوجه ملطخشاً باأللشوان، ولتتجنبي ذلك 
وتخفشي العيشوب التي تعانشي منها برتشك الدهنية، ضعي 
مسشحة من كريم األسشاس البودرة عشىل الجفون، واحريص 
عشىل اختيار أنواع ظشالل العيون القوية التشي يمكن تثبيتها 

بسهولة.

حشذرت الرابطشة األملانيشة ألطبشاء األطفال 
واملراهقشني مشن هشز الرضيشع للتهدئة من 
روعشه، إذ قشد ُتلحق هذه الطريقة الششائعة 
بالرضيع أرضارا جسشدية وذهنية جسيمة 
تصل إىل حد الوفاة.وأوضحت الرابطة، وفق 
األملانيشة، أن اإلصابشة بما يعشرف بمتالزمة 
 )Shaken Baby Syndrome( الطفشل املرتج
التشي تحشدث نتيجشة لهشز رأس الرضيع يف 

األششهر السشتة األوىل من عمشره، ترجع إىل 
ضعشف عضشالت مؤخشرة الرقبة بالنسشبة 
للشرأس الكبرية.فشإذا تشم هشز رأس الرضيع 
جيئة وذهابشا فقد تتمزق األوعيشة الدموية 
بني السشحايا اللينة والصلبة، مما ينجم عنه 
كدمشات وتورمشات بالدمشاغ. باإلضافشة إىل 
إمكانية حدوث نزيف بشبكية العني أو تلف 
الخاليا العصبية أو إصابشة العمود الفقري، 

ممشا يهدد بتأخر النمشو الحركي وصعوبات 
أو  الششلل  أو  بالعمشى  واإلصابشة  التحشدث 
رصاخ  املوت.ولتهدئشة  حتشى  أو  الشرع 
الطفل، تويص الرابطة باستلقاء الطفل عىل 
ظهره يف رسيره وإغالق باب الغرفة، مشرية 
إىل رضورة اللجشوء إىل الطبيشب يف حال بكاء 
الطفل ملدة أكثر من ساعتني إىل ثالث ساعات 

يوميا أو إذا كان الطفل يبدو مريضا.

مشن الّطبيعشي أّن يخفشي الرّجال بعض 
األرسار الهاّمشة الّتشي تتعلّشق بماضيهم 
عن الّنسشاء، فقد يحاولون نسيانها كي 
ال يخشروا حبيباتهشم جشرّاء ما حصل 
معهشم، ولكشّن هشذه األرسار قشد تكون 
أسباباً رئيسّية للكثري من الخالفات بعد 

الزواج.
إليشك موجشز بأخطشر األرسار الّتشي قشد 

يخفيها الرّجال عن الّنساء.
• الزواج

قد يخفشي الرّجل عن املشرأة خرب زواجه 
بامشرأٍة أخرى قبلها كشي ال يخرها، إاّل 
أّن املرأة وإن أحّبته سشتنىس ذلك بعد أن 
يصارحها بالتأكيد، ولكشّن رساً كهذا قد 
يهّدد عالقتهما بعد الّزواج إذا لم يكشف 

عنه الرّجل قبل ذلك.
• العمر

إّن مسشألة العمر ليست مهّمة مطلقاً يف 
الحّب ولكّن مصارحة املرأة بها أمٌر هاّم 
بالنسشبة إليها، إذ مشن الّصعب عليها أن 

تقبل برٍّ كهذا بعد الّزواج.
• األهل

مشن الّصعب عشىل الرّجل أن يخشرب املرأة 

الّتشي يحّبها عن أهلشه إن كانت ذكراهم 
تؤمله، ورّبما سشألته هشذه األخرية مرّات 
عشّدة عنهشم إاّل أّنهشا لم تلَق منشه إجابة 
واضحشة، وقد تجد األمشر صعباً جداً بعد 
أن تكتششف رّساً لم تكن تتوّقعه مطلقاً 

بعد فوات األوان.
• العمل الّسابق

قد يرك الرّجل عمله لبعض األسباب الّتي 
تتطلّشب أن يذكرها لزوجته املسشتقبلّية يف 
بعض األحيان كي ال تفاجأ بعد فرة بكالٍم 
لم تسمعه مطلقاً، وتجد نفسها يف أماكن 
خاطئة تحاول الدفاع عن زوجها من دون 

أن تعرف إن كان الحّق معه أم عليه.
• األصدقاء

قد يكون ألصدقاء الرّجل تأثري كبري جداً 
عليه ما يجعله يتأّثشر بكالمهم يف بعض 
األحيشان ويحاول الّتششّبه بهم اىل حّد ما 
ليكشون مثلهشم، إاّل أّن ذلك قشد يؤّثر عىل 
عالقشة الرّجل الّزوجّية باملرأة ما قد يزيد 

الخالفات بينهما.
هشذه األرسار الّصعبشة يف الحشّب الّتي قد 
يخفيها الرّجال، فحاويل أن تسأيل زوجك 

عنها قبل أن يفوت األوان.

أخطر أسرار الرجال اليت قد تهدد العالقة الزوجية!
طبيبك يف بيتكحنو مستقبل افضل...له

ما املكمل الغذائي رقم 1 لرفع 
طاقة اجلسم؟

املقادير
2 كوب جوز هند

ثالثة ارباع كوب سكر
نصف كوب سميد

ثالثة ارباع كوب دقيق
نصف كوب سمن

بيضة
فانيليا

3 ملعقشة كبشرية زبشادى
ملعقة صغرية بيكنج بودر

رشة ملح
خطوات التحضري

السشمن  السشكر مع  اخلطي 
والسشميد  الدقيشق  اخلطشي 

وجشوز الهنشد مشع البيكنشج 
بشودر وامللح اضيفشي خليط 
اضيفشي  وقلبشي  الدقيشق 
البيضشة والفانيليشا والزبادى 

قلبي ششكيل الخليط ألقراص 
ورصيهشا ىف صينية وأدخليها 
الفرن حتى تمشام النضج ثم 

قدميها.

املطبخ ..

تعريف على طريقة عمل كوكيز السميد 
وجوز اهلند

باسشم  املتحدثشة  كششفت   
منظمشة الصحشة العامليشة يف 
روسشيا، ميليتشا فوينوفيتش، 
عشن أن املنظمة تنصح بتقليل 
اسشتخدام األدويشة الهرمونية 
الحيويشة لحاالت  واملضشادات 
الخفيفشة  )كوفيشد19-( 
خطشر  لتقليشل  واملتوسشطة 
التي  اإلصابة بعشدوى فطرية 

تسمى “العفن األسود”.
و قالشت فوينوفيتش: “توجد 
هشذه الخمائر والعفن بششكل 
ششائع يف البيئة، لكنها تصيب 
األششخاص الذين يعانون من 
ضعشف يف جهشاز املناعة، مثل 
األشخاص املصابني بالسكري 
أخشرى،  خبيثشة  وبأمشراض 
والرطان، واألشخاص الذين 
تلقشوا أدويشة معينشة لفرات 
)كوفيد- وبالطبشع،  طويلشة، 

19( أيضا يضعف املناعة”،.
وأشارت املتحدثة إىل أن منظمة 
الصحة العاملية تنصح بتقليل 
من االسشتخدام غري املتناسب 
ت  ا يد و سشتري تيكو ر للكو

الحيويشة  واملضشادات 
الخفيفشة  للحشاالت 
واملتوسشطة، مشع مراعشاة أن 
تساعد  الكورتيكوستريويدات 
عشىل إنقاذ حيشاة الناس فقط 
يف الحشاالت الثقيلشة للمرض، 
و جشرى توثيشق عشدة حاالت 
الغششاء  بفطشر  لإلصابشة 
املخاطي، والذي يعرف باسشم 
“الفطر األسود” يف الكثري من 

دول العالم. 
و فطشر الغششاء املخاطي هو 
مرض يهدد الحيشاة، ويصيب 
بعشض مصابشي )كورونا(، أو 

بعد التعايف من الفريوس وهو 
أحد املضاعفات التي تسشببها 

العدوى الفطرية. 
ويمكشن أن يتطور املرض لدى 
الذيشن عشىل اتصشال بجراثيم 
فطرية يف البيئة أو بعد دخول 
الفطشر إىل الجلشد مشن خشالل 

جرح أو خدش أو حرق. 
وأكشرب خطشر يمثلشه املشرض 
عىل مرىض السشكري، وكذلك 
الذين تنخفشض مناعتهم بعد 
محاربشة املشرض، وعشىل وجه 
الخصشوص فريوس )كورونا( 

املستجد.

نصائح طبية

كيف تقلل من انتشار العفن األسود على 
خلفية )كورونا(؟  يششكل العنشف األرسي أو التفشكك األرسي، 

وكذلشك السشلوكيات غشري اإليجابيشة التشي 
يقدمهشا بعشض اآلبشاء واألمهشات كالكذب 
والسشباب ومشا إىل ذلك، قاعشدة ينطلق منها 
الطفل، الذي بطبعشه يميل إىل تقليد من هم 
حوله، نحو سلوكياته الخاصة التي ال تتجزأ 

عن البيئة التي ولد فيها.
ويف هذا اإلطار، فإن مهارات خاصة، وكذلك 
كثري من املحظورات، يتوجب مراعاتها عند 
تربيشة األطفشال، فيمشا تطرقشت العديد من 
الدراسشات إىل تأثشري السشلوكيات الخاطئشة 

داخل األرس عىل سلوك الطفل.
وتقشول خبشرية العالقشات األرسية ششيماء 
إسماعيل، إن الربية مهارة البد من التدريب 
عليهشا، حتى يخرج يف النهايشة طفل صالح 
سشلوكيا، وتفر املهارات الخاصة املطلوبة 
يف تربيشة األطفشال، وكذلشك املحظشورات يف 
أسلوب الربية، بتأكيدها أوال عىل أن الطفل 
كشش “اإلسشفنج” التشي تمتص السشلوكيات 

وتكررها بعشد ذلك مع اآلخريشن، لهذا يجب 
أن ينتبشه اآلباء إىل طريقة التعامل معه، وإىل 

سلوكياتهم املختلفة.
وتوضح قائلة: هناك سشلوكيات ال يجب أن 
يقوم بهشا األبوان أمام األبناء وأولها الكذب، 
فضشال عن أهميشة عشدم التلفظ بالششتائم 
والسشباب أو اإلهانشات، إىل جانشب تجنشب 

الصشوت املرتفشع والتعنيشف، إذ ال يجشب أن 
يربشى الطفشل داخل أرسة تششهد عنفا بني 
الزوجني، ألن هذا األمر يرسشخ بعقل الطفل 
أن املشرأة كائن يسشتحق العقشاب، والعقاب 
يكشون الشرضب، كما سشيقوم بهشذا الفعل 
العدائشي تجشاه إخوتشه وكذلشك زميالتشه يف 

املدرسة.

فيما تنصح خبرية العالقات األرسية، األهايل، 
بعشدم التمييز بني األبنشاء أو مقارنة الطفل 
بآخشر، فضشال عشن رضورة بنشاء جر من 
الثقة، إىل جانب االبتعاد عن فكرة سمتها بش 

“الحب املروط”.
وتؤكشد عشىل رضورة التعامشل مشع الطفشل 
بنضج، واحتوائه وإظهشار االحرام املتبادل 
بني األب واألم، حيث أن نشأة الطفل يف بيئة 
متوازنة تجعله متوازنا نفسيا، والسيما مع 
دخولشه يف فرة املراهقة، كمشا يجب تحفيز 
الطفل وعدم الشك به، إىل جانب عدم إصدار 
دون مشربرات.إىل جانشب  الناهيشة  األوامشر 
تجنب توضيشح عدم توازن القشوى بني األم 
واألب، حيث إن ذلك يخلق اضطرابا نفسشيا 

وسلوكيا لدى الطفل
وتعلشم فنشون تربيشة األطفشال، هشي فكرة 
مطلوبشة من قبل 20 باملئة مشن اآلباء الذين 
لجعشل  الربيشة،  فنشون  تعلشم  يف  يرغبشون 

أطفالهم أفضل

سلوكيات

لطلة ابهى....

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

اختالل التوازن بني األبوين خيلق اضطرابا سلوكيا لدى الطفل

إليِك أفضل مكياج للبشرة الدهنية خالل األجواء احلارة

حتذير خطري.. هز رأس الرضيع قد يقتله

يعمل الكثريون لرفع كفاءة األداء 
خالل تنفيذ األعمال اليومية، حيث 
نششعر يف أغلب األحيان بالنعاس 
أو التعب يف فرات الظهرية أو بعد 

تناول وجبة الطعام يف العمل.
ويعاني أغلب الطالب من اإلرهاق 
الششديد أيضشا خشالل الفصشول 
الدراسشية، خصوصشا مع اقراب 
موعشد االمتحانشات حيشث يقوم 
فراتشه  مشدة  بزيشادة  الطالشب 
الدراسشية يف املنشزل األمشر الشذي 
يسشبب له اإلرهشاق باإلضافة إىل 
الضغط النفيس الذي يتعرض له.

و غالًبشا مشا يسشبب تتنشاول أحد 
مروبشات الطاقشة املليئة باملواد 
رضرا  والسشكر،  الكيميائيشة 

ملتناوليها أكثر من فائدتها.
وبالرغشم مشن وجشود العديد من 
املكمالت الغذائيشة التي يمكن أن 
تمنح الطاقة للجسم، كش”فيتامني 
يس” عىل سبيل املثال، لكن أغلب 
الناس يسشعون ملعرفة الفيتامني 

أو املكمل األفضل للجسم.
و بحسشب متخصصشة التغذيشة، 
ترييسشتا بيسشت، املسجلة ضمن 
الفئة العاملية األوىل نظرا لخربتها 
الكبرية، فشإن تراجع الطاقة لدى 
اإلنسان ال يتعلق دائًما بقلة النوم، 
لكشن “غالًبشا مشا يكشون نظامنا 
الغذائي هو السشبب الكامن وراء 
الشعور باإلجهاد وسبب تعرضنا 

لإلرهاق”.
وششددت الخبرية عىل أن من أهم 
األسشباب هو اإلصابة بفقر الدم، 

الذي هو السشبب األول للششعور 
بالتعب الشديد أو الكسل.

و قالت بيسشت: “هنشاك حقيقة 
هنشاك  أن  غشري معروفشة وهشي 
نوعشني من فقشر الدم؛ فقشر الدم 
وفقر الدم الخبيث، فقر الدم الذي 
يفكر فيشه الكثريون عند سشماع 
الكلمشة مرتبشط بنقشص الحديد، 
لكن فقر الشدم الخبيشث يعود إىل 

نقص فيتامني ب 12”.
مكمشالت  الخبشرية”  أضافشت  و 
فيتامينشات ب املركبة هي عبارة 
عن تركيبشة فيتامني تحتوي عىل 
جميع فيتامينشات ب، التي يوجد 

منها ثالثة عر نوعا مختلفا”.
ب”  “فيتامينشات  كل  وتسشاهم 
املوجشودة يف هشذا املكمل بشأدوار 
ووظائف مختلفة يف الجسم، لذلك 
ال تحصشل فقط منهشا عىل دفعة 
مشن الطاقة، بل تحصل أيًضا عىل 
فوائشد إضافيشة، و هشذا يشء لن 
تحصل عليه مع مروب الطاقة 

أو فنجان من القهوة.
و تلعب هشذه الفيتامينشات دورا 
هاما جدا يف تعزيشز عمل الدماغ، 
فهي تعترب داعمة ملسارات الناقل 
العصبشي للدمشاغ، و الرغشم مشن 
فوائد هشذا الفيتامني املتنوعة، إال 
أن الخشرباء ينصحشون بشرضورة 
اتباع اإلرششادات املتعلقة بالتقيد 
بالكميشات املشوىص بهشا عامليشا، 
بعشض  نسشبة  زيشادة  إن  حيشث 
الفيتامينات يف الجسشم قد تسبب 

أعراضا خطرية تصل إىل املوت.

“الذهشب  بشش  الزعفشران  يعشرف 
األحمشر” نظشرا لندرته عشالوة عىل 
فوائشده للجسشم ولتحسشني الحالة 
النفسشية، لكن خرباء الطب البديل 
لديهم تحفظشات عىل الزعفران ألن 
اسشتخدامه قشد يشؤدي لإلجهشاض 

والشلل.
يعتشرب الزعفشران مشن أغشىل أنشواع 
التوابل يف العالشم ويرجع ذلك إىل أن 
أوراق هشذه النبتة النشادرة، متعددة 
الفوائشد. فبجانشب طعمشه اللذيشذ، 
يسشتخدم الزعفشران منشذ القدم يف 
عالشم التجميل إذ يقال إن كليوباترا 
كانت تسشتخدم مسحوق الزعفران 
يف التجميل كما يستخدمه الفنانون 

يف التلوين.
وال تقتشر فوائشد الزعفشران عىل 
تحسشني وظائف الجسشم العضوية 
فحسشب، بشل إنشه يؤثشر يف الحالشة 
املزاجيشة إذ أظهرت دراسشة أجريت 
 20 تنشاول  أن  إيرانيشة  جامعشة  يف 
قطرة مشن الزعفران السشائل ثالث 
مشرات يوميشا مشع القليل مشن املاء 
يعالشج حشاالت االكتئاب البسشيطة 
تحسشني  يف  ويسشاعد  واملتوسشطة 

الحالة املزاجية.
ويرجع الربوفيسشور األملاني فولف 
روديغشز شتينسشل، املتخصشص يف 
كيميشاء املشواد الغذائيشة، تحسشني 
الزعفشران عىل الحالشة املزاجية، إىل 

العامل النفيس الشذي يؤثر مبارشة 
يف النظشام العصبي املركشزي، إذ أن 
الحصشول عىل هشذه املشادة النادرة 
الداخيل  الثمشن والششعور  باهظشة 
بأنهشا مفيدة للجسشم، له تأثري عىل 

تحسن الحالة النفسية.
ويعيق الزعفران أو “الذهب األحمر” 
كمشا يطلق عليه، نمو الجراثيم كما 
يقول الربوفيسشور شتينسل، ملوقع 
“أونميشدا” األملاني املعنشي باألخبار 
الصحيشة: “الثابشت علميشا هشو أن 
الزعفشران يعيشق نمشو الجراثيم ملا 

يحتويه من زيوت عطرية”.
لكشن وبالرغم من فوائشده الصحية 
العديشدة، بشدأ االهتمشام بالزعفران 

يف مجشال الطشب البديشل يف أوروبشا 
يراجع بسشبب أن اإلكثار من زيادة 
جرعشات الزعفشران )أكثشر من 20 

غرامشا يوميشا( قد تؤدي إىل الششلل 
واإلجهشاض،  القلبيشة  والسشكتات 

وفقا لتقرير”أونميدا”.

سر االعشاب..؟؟؟

الزعفران يعاجل االكتئاب ويساعد يف حتسني املزاج
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يف أح�د األزمنة كان هناك تاجر كبري لديه ثروة 
ضخمة، قد كد طوال حياته وبنا نفسه بنفسه 
حت�ى وص�ل إىل م�ا وصل إلي�ه، فهو يس�كن 
القص�ور ويب�ارش أعمال�ه الهائل�ة، وقد كان 
رجال حكيم�ا ومتزوجا بام�رأة صالحة ولديه 
م�ن األبناء ابنة وولد م�ازال صغريا، وهو الذي 

سريثه بعد عمره.
خاف الرجل عىل ضياع ثروته فهو يرى زوجته 
تدلل ابنه الصغري كثريا فخيش عىل ضياع شقا 
عمره بسبب ابنه الصغري املدلل فقرر أن يعطي 
صغريه درس�ا يستمر معه طوال حياته، درسا 

يف قيمة ثمرة العمل.
وج�اء الصباح فأخرب ابن�ه أن عليه الذهاب إىل 
العم�ل، وبالليل س�يأتي لريى امل�ال الذي جناه 
وإال س�يحرمه من العش�اء فيبيت طوال الليل 
جائع�ا، ذهب األب إىل العم�ل وعىل الفور ذهب 
االب�ن املدل�ل إىل والدته باكيا ش�اكيا من والده 
ال�ذي طلب منه العمل وإرهاق نفس�ه املرتفة، 
وأم�ام إلح�اح االبن الصغ�ري وبكائه الش�ديد 
أعطت�ه والدت�ه األموال التي س�يعطيها لوالده 

ليال عوضا عن عمله وجنيها بعرق جبينه.
وج�اء الليل وجاء معه س�ؤال وال�ده عن املال 
الذي جن�اه كما طلب منه، فأخ�رج االبن املال 
م�ن جيب�ه وأعط�اه لوال�ده قائال: “ه�ذا املال 
ال�ذي جنيته يا والدي”، ولكن األب كان ش�ديد 
الحكمة فق�ال البنه: “اذهب وألِق به يف البرئ”، 

فذه�ب االبن مرسع�ا دون تردد وألق�ى باملال 
يف الب�رئ، هنا أيق�ن األب أن املال ال�ذي بحوزة 
صغرية لم يعمل به وإنما أخذه من والدته التي 
أشفقت عليه، قرر األب الحكيم إرسال زوجته 
إىل أهلها حتى يتمكن من تعليم صغريه الدرس 

الذي أراد.
ويف الصب�اح الجدي�د أخرب الوالد ابن�ه أن عليه 
العم�ل وإال ل�ن يطعمه الطع�ام وذهب بعدها 
كعادته إىل عمله، ذهب االبن إىل أخته متوس�ال 
إليها أن تعطيه املال وإال س�يعاقب كما أخربه 
والده، أشفقت عليه وأعطته املال؛ وعندما حل 
املس�اء ق�دم األب م�ن عمله وأخذ ين�ادي عىل 
ابنه، فقال: “هل عملت اليوم؟، وأين املال الذي 

جنيته؟”.
أخرج االبن من جيبه املال الذي أعطته له أخته 
الك�ربى، وكما املرة الس�ابقة أم�ره والده بأن 
يلق�ي املال يف البرئ فذه�ب مرسعا ملبيا لطلب 
والده وألقى باملال يف البرئ، هنا أيضا أيقن والده 
أن صغ�ريه قد أخ�ذ املال من أخت�ه، فعمد عىل 

إرسالها إىل والدتها.
وبصب�اح يوم جدي�د أخرب الرج�ل صغريه بأن 
علي�ه العمل وأن يجني ماال من كده وش�قائه 
وإال فإنه لن يبيت يف البيت مطلقا وبعدها ذهب 
غاضبا إىل عمله، خرج االبن الصغري يبحث عن 
عمل حتى ينال رضا وال�ده، وبعد بحث طويل 
وعناء ش�ديد أخ�ريا وجد حديقة مل�زارع وبها 

ش�جريات صغرية للغ�رس بالحديقة، فعرض 
الصغ�ري عىل مال�ك الحديقة أن يق�وم بالعمل 
عنده مقابل أجر بسيط من املال، فقبل املزارع 
وأخ�ربه ب�أن عليه حفر حف�رة صغرية لوضع 
الش�جريات بها، وبالفعل ق�ام الصغري بالعمل 

والشقاء طوال النهار.
وأخ�ريا ج�اء اللي�ل وكان ق�د رج�ع االب�ن إىل 
املنزل قبل أبيه، وتهيأ لس�ؤال والده وهو فرحا 
والس�عادة طبعت أثرا عىل وجهه فتهلل، وجاء 
األب وس�أله ككل يوم، وعىل الفور أخرج االبن 
املال من جيب�ه وأعطاه لوال�ده، فأخربه والده 
ب�أن عليه أن يلقي�ه يف البرئ، ت�ردد الصغري أن 
يلقي بأمواله بالبرئ، فقال لوالده: “يا أبتي لقد 
ش�قيت عليها كثريا، فأن�ى يل أن ألقيها بالبرئ، 
ولكن إن كنت تريد ذل�ك يا أبتي فلك ما تريد”؛ 
هن�ا ف�رح األب كثريا وض�م ابن�ه الصغري بني 
ذراعيه، وس�أله قائ�ال: “وأخ�ريا تعلمت ثمرة 

العمل يا بني”.
نتعلم من قصة اليوم تنشئة أبنائنا عىل معرفة 

قيمة العمل وثمرته.
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توق�ع قدوم فرتة مهمة، عليك أن تتعامل معها 
بتف�اؤل وث�ق يف إمكاناتك الذاتي�ة. ال تتأثر بآراء 
اآلخري�ن وال تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدال من 
ذلك، اس�تخدم ه�ذه املواجهة إليجاد م�ا يدعم الحجج 
املؤيدة ملواقفك. قد تكتشف فرصة أو فرصتني لتحسني 

األمور.

تش�عر أنك مضغوط وال تتحمل أي انتقادات، 
ويبدو أن�ك بحاجة إىل الراحة. لديك العديد من 
امله�ام ولكنك ال تعرف من أي�ن تبدأ بالتحديد! قد 
يك�ون من األفضل أال تبدأ الي�وم. لم ال تعترب أن هذا 
الي�وم اجازة؟ توقف عن العمل اليوم وتأكد أن س�تعود 

إىل طبيعتك غدا.

التحول الداخيل سيؤدي إىل حدوث تغري كبري يف 
اتصاالتك اآلن.عالقاتك تبدو يف تحسن مستمر 
ألن�ك أصبحت أكث�ر انفتاح�ا وإخالصا ورصاحة 
أكث�ر مما س�بق. أصبح�ت تفهم وتع�ي احتياجات 
ورغب�ات أقرب الناس إلي�ك. اهتمامك بمن حولك فقط 

سيؤثر يف عالقتك بأصدقائك القدامى.

تشعر أنك األقوى هذا اليوم، ولذلك تساعد من 
حولك دون تردد. قد تشعر أيضا اليوم أن لديك 
كل القوى الالزم�ة واإلمكانيات لتحقق النجاح يف 
حياتك املهنية أو الش�خصية. ال تتوقف وال تستس�لم 
للظ�روف. الق�رارات الت�ي اتخذتها يف الف�رتة املاضية 

يظهر تأثريها ومفعولها عىل حياتك اآلن.

تبدو قلقا بس�بب تدهور وضع�ك املادي هذه 
الف�رتة. ال تقل�ق فالوض�ع لن يس�تمر لفرتة 
طويل�ة. امامك العديد من الفرص لتحس�ن هذه 
الظ�روف فح�اول أن تس�تغلها. لديك حري�ة اتخاذ 
أي ق�رار اليوم ول�ن يعارضك أحد. ولكن س�يكون من 
األفضل عدم اتخاذ أي قرار اليوم حتى تس�تعيد قدرتك 

عىل الرتكيز.

تطرأ مشكلة مفاجئة يف العمل إال أنك تتمكن 
م�ن حلها قبل أن تتطور. تلتقي بالحبيب بعد 
طول غياب وتشعر بأنك استعدت حياتك مجددا. 
تلب�ي اليوم دعوة قري�ب لك لزيارت�ه بعدما انقطع 

تواصلك معه بسبب انشغالك بالعمل.

اصن�ع لنفس�ك الي�وم كوب�ا م�ن الش�اي. 
باختص�ار، حاول أن تدلل نفس�ك اليوم بقدر 
اإلم�كان. تخطف أنظار من حول�ك اليوم، ولذلك 
علي�ك أن تس�أل نفس�ك “هل يمك�ن التح�اور مع 
اآلخرين أم أن�ك تفضل الجلوس بمف�ردك؟ توقع ردود 

فعل مفاجئة من اآلخرين.

عالقت�ك بأحد األصدقاء تبدو مضطربة بعض 
ال�يشء. تترصف بش�كل مته�ور وال تفكر يف 
كالم�ك قب�ل أن تتكلم. تبدو حائرا ج�دا اليوم فال 
تع�رف هل من األفضل أن تصم�ت أم تتكلم بطريقة 
عدواني�ة عندما يحاول البعض إي�ذاءك. يجب عليك أن 

توازن بني األمرين.

اس�تعد لكل ما هو غ�ري متوق�ع، فاملفاجآت 
السارة يف انتظارك. رشيك حياتك يحتفظ بيشء 
خاص ل�ك، ولكن ال تجع�ل توقعات�ك ترتفع أكثر 
من الالزم، واش�كره عىل ما س�يقدمه لك. س�يتفاعل 
األصدق�اء مع�ك بإيجابي�ة، وس�وف يق�درك ال�ركاء 

وسيتأثرون بالطريقة املهذبة التي تتعامل بها.

أصبح�ت أكث�ر وعيا وفهما ملا يح�دث حولك. 
ربم�ا تج�د أنك تس�تطيع أن تفهم الش�خص 
ال�ذي تحاوره بأبس�ط الكلم�ات. ربما تس�تغل 
قدراتك اليوم يف نصح اآلخرين وحثهم عىل االهتمام 
بمس�تقبلهم وتحقي�ق أهدافهم. اق�ض وقت فراغك يف 

قراءة كتاب أو مقالة مفيدة.

ال ترتدد يف التعبري عن وجهة نظرك مهما 
كلفك ذلك، ويف النهاية ال بد من أن توضح 
الصورة لتن�ال حقك. إش�ارات إيجابية من 
الري�ك تعطي�ك أمال أك�رب يف املس�تقبل، لكن 
الرتي�ث واج�ب الس�تيضاح كل األم�ور. واظ�ب 
عىل تنظي�م مواعي�د تن�اول الطع�ام والتمارين 

الرياضية.
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لديك طاقة وحماس يساعدانك عىل امليض 
قدما نحو أهدافك. كن حريصا وال تترصف 
باندفاع أو تهور. ال تس�لك طريقا جديدا دون 
التأكد م�ن نتائجه. الق�رارات املتهورة قد تؤدي 
إىل الوقوع يف مش�اكل خطرية. فك�ر قبل اتخاذ أي 

قرار.
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صدكن��ي بع��دك أن����������ه » مثل املف��ارك وطن »
بعيوني ش��لتك رمش » واسمك نقش��ت���ه نقش »
بكليب��ي وي��ه النب������������ض » ملن ي��دك أرتعش »
ارج��وك ف��وك اجل����������رح » لتخلي بي��دك ملح »
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م�ن املمك�ن م�ن خ�الل اختب�ار 
الكث�ري  كش�ف  التطبي�ق  س�هل 
ع�ن  واالرسار  التفاصي�ل  م�ن 
الش�خصية واملص�ري. فقد يش�ري 
مثالً اىل اس�باب التميز والجاذبية 
والنج�اح. وقد يدل ع�ىل املعوقات 
التي يج�ب تجنبها واملخاطر التي 
يج�ب تفاديه�ا من اج�ل تحقيق 
االزده�ار والتق�دم يف الحياة. ويف 
ه�ذا االختب�ار مثالً يج�ب ان يتم 
اختيار احدى الش�معات ال�6 عىل 
شكل قلب فور النظر اىل الصورة. 
وبناء ع�ىل الخيار يمك�ن معرفة 

اسباب الجاذبية يف الشخصية. 
يف اختب�ار الش�موع ال��6 يج�ب 
ان يت�م اختي�ار احداه�ا من دون 
التفكري لوقت طويل. فهذا يساعد 
ع�ىل معرف�ة الكث�ري م�ن ارسار 
الش�خصية ومن اسباب الجاذبية 
التي يج�ب الرتكيز عليها إلبرازها 

بشكل افضل. 
الشمعة 1 

يش�ري اختي�ار ه�ذه الش�معة اىل 
التمتع بالقلب الطيب وباالنفتاح. 
وهما صفتان تتيحان بناء الكثري 
من الصداق�ات والعالقات الجيدة 
مع اش�خاص يتمتع�ون بصفات 
مش�ابهة. كما ان ه�ذا يعني امليل 
الدائ�م اىل التع�اون م�ع اآلخرين 
واىل تقديم الدع�م لهم. ويدل عىل 
الق�درة عىل االس�تمتاع بأبس�ط 
مقوم�ات الحياة حتى يف الظروف 
الصعبة. وهذا م�ا يدفع الكثريين 
اىل الس�عي اىل بن�اء الصداق�ة مع 

صاحب هذه الشخصية. 
الشمعة 2 

يكش�ف اختي�ار الش�معة رقم 2 
الكث�ري م�ن صف�ات الش�خصية 
واس�باب جاذبيتها. ومنه�ا مثالً 
الح�رص عىل اظهار التعاطف مع 
اآلخري�ن وتخفيف آالمه�م والحد 
من شعورهم بالقلق. ومن املمكن 
اىل  املي�ل  الخي�ار  يعن�ي ه�ذا  ان 
التس�امح حتى بعد التعرض ألذى 
كبري فضالً عن االستعداد لخوض 
التحدي�ات مهما بلغ�ت صعوبتها 
من اج�ل تحقي�ق االه�داف التي 
تش�عر الكثريين بالسعادة. ويدل 
ه�ذا الخي�ار ايض�اً ع�ىل الحرص 
ع�ىل التنوع يف الحياة عىل مختلف 
املس�تويات من اجل تجنب ش�بح 
امللل والروتني الذي يمكن ان يدفع 

بعض االشخاص اىل اليأس. 
الشمعة 3 

يشري هذا الخيار اىل التمتع بالعديد 
م�ن املواهب ومن ابرزها تلك التي 
يمكن ان تدفع االشخاص اآلخرين 
اىل الشعور بالسعادة. كما يدل عىل 
امليل الدائ�م اىل التف�اؤل. وهو ما 
يدفع الكثري من أولئك االش�خاص 
اىل بناء الص�الت والعالقات. ومن 
املمكن ان يكش�ف هذا ابرز ارسار 
وه�و  الش�خصية  يف  الجاذبي�ة 
الح�رص ع�ىل مراع�اة مش�اعر 
اآلخري�ن وع�ىل م�داواة جراحهم 
الظ�روف.  مختل�ف  يف  النفس�ية 
ويع�د الش�خص يف ه�ذه الحال�ة 

ملجأ وسبباً للشعور باالمان. 
الشمعة 4 

يعن�ي اختي�ار الش�معة 4 التمتع 
بالكث�ري م�ن الحيوية والنش�اط 
عىل املستويني الجسدي والنفيس. 
وهذا يعن�ي االس�تعداد يف معظم 
االوق�ات للقي�ام باملب�ادرات التي 

يمكن ان تس�اهم يف حل املشاكل 
الش�ائكة  املواق�ف  وتحس�ني 
وازاح�ة الغم�وض ع�ن بعضه�ا 
وتحسني مزاج اآلخرين. كما يدل 
هذا عىل التمت�ع بموهبة التحكم 
ع�ىل  والس�يطرة  باالنفع�االت 

الغضب. 
الشمعة 5 

يف حال تم اختيار الشمعة 5 فهذا 
يكش�ف التمتع بقوة الش�خصية 
وبالق�درة عىل ابرازه والس�يطرة 
يف الكث�ري من االماك�ن واملواقف. 
كما ي�دل ع�ىل التف�وق يف العديد 
من نواحي الحياة وخصوصاً عىل 
مستوى التعبري عن الذات وكشف 
مش�اعر اآلخرين. وهو ما يساعد 
ع�ىل تفهمه�م وع�ىل اس�تيعاب 
وجه�ات نظره�م وع�ىل التعامل 
معها م�ن دون انفع�ال وبالكثري 
م�ن اله�دوء والروي�ة. وه�ذا م�ا 
يساهم يف احالل السالم يف محيط 

من يخوض هذا االختبار. 
الشمعة 6 

يف اختب�ار الش�خصية ه�ذا م�ن 
املمك�ن ان يت�م اختيار الش�معة 
االخ�رية اي الرق�م 6 وه�ذا يعني 
التمتع بش�خصية عفوي�ة. وهو 
ما يمكن ان يش�يع اجواء التفاؤل 
وااليجابي�ة يف املحيط. كما يش�ري 
اىل الق�درة ع�ىل تحوي�ل املواق�ف 
الس�يئة اىل جي�دة. وهو اب�رز ما 
يمكن ان يكشفه اختبار الشموع 
البس�يط هذا عن اسباب الجاذبية 

يف الشخصية.
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عـين على العالم

أفجان  فهرية  أن  يبدو  قصرية،  ليست  إجازة  فرتة  بعد 
إىل جمهورها  العودة  املتساقطة« قررت  »األوراق  بطلة 
مجدداً بعد عدد من الشائعات التي ربطت اسمها بأكثر 
من  املاضية،  الفرتة  خالل  تركي  درامي  مرشوع  من 
زوجة  نفته  الذي  األمر  وهو  األبرياء«،  »شقة  بينها 
بوراك أوزجفيت يف التقارير الصحفية الرتكية خالل 

األيام املاضية.
الذي  املمات«  »حتى  الدرامية  أعمالها  آخر  منذ 
جمعها بآنجني إكيوريك قبل سنوات وتوقف عرضه 
فهرية  قررت  بعدها  ومن  املشاهدة،  نسب  بسبب 
التفرغ لرتبية ابنها كازان، وفضلت االعتذار عن أي 
أحد  نرش  وأخرياً  املناسب،  الوقت  لحني  فنية  أعمال 
التقارير الصحفية الرتكية أن فهرية وافقت مبدئياً عىل 
نتفليكس،  العاملية  املنصة  شاشة  عرب  يعرض  جديد  درامي  عمل 

عىل أن يكون عرضه يف موسم دراما 2022.
ويرتدد أنها مرشحة ملشاركة باريش أرودتش بطل مسلسل »حب 
»نهضة  مشاهدة  األكثر  املسلسل  من  الجديد  املوسم  يف  أعمى« 
السالجقة«، وهو ما كانت قد رّصحت به فهرية قبل أيام يف آخر 

لقاءاتها التلفزيونية.
مجال  عن  تبحث  أن  أفجني  فهرية  حاولت  آخر،  صعيد  وعىل 
أزياء  خط  أطلقت  حيث  الحالية،  الفرتة  خالل  به  تنشغل  آخر 
خاصا يحمل اسمها، وهو ما تفاجأ به جمهورها خالل الفرتة 

املاضية.
وكانت فهرية وبوراك قد احتفال أخرياً بمرور أربعة أعوام عىل 

زواجهما.

يبدو أن شريين قررت أن تعود من 
الغنائية  الحفالت  إلحياء  جديد 
اشتاق  الذي  جمهورها  ومقابلة 
ليست  فرتة  غيابها  بعد  لها 
الغنائية،  الحفالت  عن  قصرية 
نجوم  ضمن  تكن  لم  إنها  حتى 
استجاب  التي  األونالين  حفالت 
العالم  يف  الغناء  نجوم  كبار  لها 
العربي خالل فرتة أزمة فريوس 

كورونا.
الوهاب  عبد  شريين  ُرّشحت 
الغنائية  الحفالت  أوىل  إلحياء 
يف  األضحى  عيد  موسم  يف 
الكويت، حيث تنظم حالياً إحدى 
الحفالت  الخاصة  الرشكات 
مع  بالتواصل  مرص  يف  الغنائية 
وزارة اإلعالم يف الكويت لتصل إىل 
اتفاق رسيع تعلن عن تفاصيله 

خالل الفرتة القادمة.
مع اإلشارة إىل أن الكويت تشدد 
عىل إجراءات الوقاية من انتشار 
عدوى فريوس كورونا، ويف حال 
هناك  الغنائية  الحفالت  عودة 
من  عىل  الحضور  سيقترص 
اللقاح فقط، عىل أن  حصل عىل 
تكون نسبة التشغيل للقاعة 50 

% فقط.
ومن بني األسماء املرشحة أيضاً 
ومن  وأنغام،  رويشد  الله  عبد 
املقرر االتفاق مع نجوم الحفالت 
حال  ويف  القادمة..  األيام  خالل 
االتفاق مع شريين، ستتوجه إىل 

الكويت قبل العيد.
من ناحية أخرى، تحاول شريين 
نشاطها  عىل  الرتكيز  حالياً 
الساحة  إىل  والعودة  الفني 

عىل  بناء  عمل  من  بأكثر 
الذي  جمهورها،  رغبة 
خاص  هاشتاغ  أطلق 
يحمل اسم »إرجعي يا 
منهم  طلباً  شريين«، 
تقديم  إىل  تعود  أن 
األعمال  من  العديد 
موسم  يف  الغنائية 
بعد  الحايل  الصيف 
غيابها فرتة ليست 
قصرية، واقتصار 

عىل  أعمالها 
ت  لحمال ا

إلعالنية  ا
فقط.

يوسف،  ريما  الشاّبة،  النجمة  طرحت 
بعنوان  الجديدة  املُصّورة  أغنيتها 
»إحسايس فيك« بالتعاون مع رشكة 
 .»Universal Music MENA«
من  إيقاعّية،  رومانسّية  األغنية 
تخوض  التي  يوسف  ريما  ألحان 
الكتابة  تجربة  أيضاً  خاللها  من 
األوىل،  للمرّة  البيضاء  باللهجة 
ومن توزيع عّباس صّباح وميكس 
دميان.أغنية  سليمان  وماسرتينغ 
فيك«  »إحسايس 

ريما  ستطرحه  الذي  ألبوم  امليني  ضمن  من  ستكون 
أغنيات  خمس  يضّم  الذي  الصيف  هذا  خالل  يوسف 
ويحمل عنوان »Rima’s Road Trip«.عرّبت ريما يوسف 
تخوضها  التي  الجديدة  التجربة  بهذه  سعادتها  عن 
وقالت: »قّررت وفريق عميل أن نخترص خمس أغنيات 
بقّصة واحدة مليئة باملُغامرات، تعكس روح الطبيعة 
واألجواء الصيفّية املُتمّيزة، وسأطّل من خالل كّل أغنية 
بشخصّية جديدة وجّو ُمختلف«. وختمت ريما يوسف 
 Rima’s بالقول: »أنا ُمتحّمسة جداً إلصدار كل أغنيات
Road Trip خالل هذا الصيف، وأتمّنى أن تنال أصداًء 

إيجابّية لدى الناس«.       

حسون،  شذى  العراقية،  الفنانة  أعربت 
قانون  تعديل  مقرتح  من  استيائها  عن 

األحوال الشخصية يف العراق.
ونرشت شذى صورة املستند يف حسابها 
االجتماعي،  التواصل  الخاص عىل موقع 
وأرفقت تعليقاً قالت فيه: »مقرتح تعديل 
فيه  العراق  يف  الشخصية  األحوال  قانون 
من  األم  يحرم  فهو  للمرأة  كبري  اجحاف 
عليه  سهرت  الذي  كبدها  فلذة  حضانة 
الليايل متحملة كل يشء ليأتي األب يف سن 

السبع سنوات ويأخذه«.
األب  وفاة  حال  يف  »واألدهى  وتابعت: 
تنتقل الحضانة إىل الجد )أبو االب( حتى 
لو كان عمره 90 سنة ال لتعديل قانون 

األحوال«.

الحالني،  عايص  اللبناني،  املطرب  يشارك 
صديقته وابنة موطنه املطربة نانيس عجرم، 
إحياء حفل غنائي يف مدية الرياض باململكة 
املقبل  الجمعة  يوم  السعودية،  العربية 
املوافق 9 يوليو الجاري، ومن املقرر أن يقدم 
قدمها خالل  التي  أغنياته  متميزة من  باقة 

مشواره الغنائي.
وطرح املطرب عايص الحالني مؤخرًا أغنية 
ابنه  الغناء  يف  ويشاركه  »حبيبي«،  بعنوان 
الفيديوهات  موقع  عىل  الحالني،  الوليد 
مشاهدتها  عدد  تجاوزت  والتي  »يوتيوب«، 
والتي  مشاهدة،  مليون   4.5 من  أكثر  عليه 
صورها عىل طريقة الفيديو كليب، واألغنية 

عادل  الحان  فرنسيس،  نزار  كلمات  من 
العراق، توزيع طوني سابا.

وأحيا املطرب اللبناني، عايص الحالني، حفاًل 
غنائًيا يف لبنان مساء الجمعة، حرضه عدد 
كبري من جمهوره، وقدم خالله باقة مميزة 
من أهم أغانيه والعديد من األغاني الوطنية 

للبنان.
ونرش عايص فيديو من الحفل عرب صفحته 
عليه  وعلق  »تويرت«،  بموقع  الشخصية 
لبنان رح  الصعبة  الظروف  قائاًل: »رغم كل 
وهيك  والكرامة  والعزة  الفرح  بلد  يكون 
الرشائع  أم  بريوت  يف  إمبارح  السهرة  كانت 

وست الدنيا.

اللبنانية، هيفاء وهبي،  احتفلت الفنانة 
متابعيها  مع  كنت«  »لو  أغنيتها  بنجاح 
مواقع  أحد  عىل  الخاص  حسابها  عرب 
نسبة  ببلوغ  االجتماعي،  التواصل 
املشاهدة عرب يوتيوب 10 ماليني مشاهدة 
ماليني   3 اىل  باإلضافة  حسابها،  عىل 
مشاهدة يف حساب الفنان املرصي اكرم 
مشاهدة  مليون   13 بمعدل  اي  حسني 
عىل يوتيوب حتى اآلن، كما حقق الكليب 

تيك  تطبيق  عرب  مشاهده  مليون   53
توك.

يشار اىل أن أغنية »لو كنت« من كلمات 
توما  وتوزيع  حسني،  أكرم  وألحان 

وإخراج حسام الحسيني.
وقد تصدر الكليب الرتند عرب اليوتيوب يف 
اسم  تصدر  كما  العربية  الدول  من  عدد 
البحث عرب غوغل  هيفا وهبي مؤرشات 

ومواقع التواصل االجتماعي.

فهرية أفجان تعود 
يف 2022

رميا يوسف تطرح »إحساسي فيك« باللهجة البيضاءشريين عبد الوهاب تنتظر قرار الكويت

شذى حسون تعرب عن استيائها من قانون 
األحوال الشخصية

عاصي احلالني يشارك نانسي عجرم إحياء 
حفل غنائي يف الرياض 

هيفاء وهيب حتتفل بنجاح »لو كنت« باملاليني

خاصية جديدة من فيسبوك لمكافحة 
“التطرف العنيف”

سيدة تأكل 34 شطيرة في 10 دقائق 

بدأت رشكة فيس�بوك اختبار خاصية تنبيهات جديدة لس�ؤال املس�تخدمني 
خصوص�اً عما إذا كانوا يرص�دون أي مؤرشات إىل ميول متطرفة تظهر لدى 
أصدقائهم، ما أث�ار قلقاً لدى الجهات األمريكي�ة املحافظة.وأوضح الناطق 
باس�م “فيسبوك” أندي س�تون يف تغريدة عرب تويرت أن الشبكة االجتماعية 
تس�عى من خالل هذه املبادرة إىل مكافح�ة التطرف العنيف.وترمي خاصية 
“ريدايركت إينيش�ياتيف”، بحس�ب فيس�بوك، إىل توجيه األش�خاص الذين 
يس�تخدمون مصطلح�ات للبحث متصل�ة بالكراهي�ة أو العن�ف إىل موارد 
أو مجموع�ات للرتبي�ة أو التوعية.ولفت�ت فيس�بوك إىل أن “عمليات البحث 
ق العرق األبي�ض يف الواليات املتحدة  املتصل�ة بالحركات املنادية بمب�دأ تفوُّ
تحي�ل إىل مجموع�ة )الي�ف أفرت هاي�ت( )الحياة بع�د الكراهية( الس�اعية 
ملس�اعدة األش�خاص عىل ترك مجموعات اليم�ني املتط�رف، خصوصاً تلك 
املنادي�ة بتف�وق البيض”.وتظه�ر لقطة شاش�ة ُنرشت ع�رب “تويرت” لهذه 
التنبيهات، رس�ائل تسأل املستخدمني عما إذا كانوا يخشون من اعتناق أحد 
معارفه�م الفكر املتط�رف، أو ما إذا كانوا ش�خصياً قد تعرض�وا ملحتويات 
متطرفة. ويمكن لهؤالء عندها الضغط عىل رابط بهدف “طلب املس�اعدة”، 
أو إغالق النافذة املنبثق�ة لهذه املضامني.وقال الجمهوري يف والية فريجينيا 
نيك�والس فريتاس الذي تش�ارك أحد ه�ذه التنبيهات عرب توي�رت: “أنا قلق 
للغاية من أن بعض اليساريني التكنوقراط يعملون عىل إيجاد بيئة أورويلية 
يت�م فيها إس�كات الناس اعتباطي�اً أو حظرهم ملجرد أنه�م تلفظوا بيش ال 
تحبه )الرشطة الفكرية(”.وتواجه فيس�بوك وس�ائر الشبكات االجتماعية 
ضغوطاً للحد من انتش�ار األخبار الكاذبة التي قد تدفع إىل العنف، حس�بما 
أف�ادت ب�ه “وكالة الصحاف�ة الفرنس�ية”.وعززت الش�بكة العمالقة أخرياً 
أدواتها التلقائية ملس�اعدة املرشفني عىل املجموعات الس�اعني للحفاظ عىل 
سالمة النقاش�ات.وتتحقق األدوات التلقائية يف فيس�بوك من املنشورات يف 
املجموعات ورشائط األخبار التي تنتهك قواعد املنصة عىل صعيد املحتويات 
املس�موح بنرشه�ا.ويف يونيو/ حزيران، جّمدت فيس�بوك حس�اب الرئيس 
األمريكي السابق دونالد ترمب لعامني عىل إثر تشجيعه أنصاره للهجوم عىل 

مبنى الكابيتول يف السادس من يناير/ كانون الثاني املايض يف واشنطن.

لم يحالف الحظ بطلة مسابقة التهام الربغر السنوية يف واشنطن مويل 
ش�ولري من تناول الش�طائر الت�ي ابتلعتها العام امل�ايض، عندما فازت 

باملسابقة لتسجل رقمها القيايس البالغ 35 شطرية.
وكان عىل بطلة املس�ابقة أن تش�ارك كأس البطول�ة، يوم الجمعة، مع 
الفائ�ز باملركز الثاني العام املايض بعدما تناول كل منهما 34 ش�طرية 
برغر يف ع�رش دقائق.وتمكن خصمها الس�نوي دان كينيدي من التهام 
34 ش�طرية يف البطول�ة الس�نوية التي اس�تضافتها سلس�لة مطاعم 
الوجبات الرسيعة زد برغر.وتنافس 14 من أفضل املتسابقني املحرتفني 
يف الواليات املتحدة ملعرفة من يمكنه تناول أكرب عدد من شطائر الربغر 
يف ع�رش دقائق للحصول ع�ىل جوائز بقيم�ة 4350 دوالرا، من ضمنها 

الجائزة الكربى وقيمتها 1750 دوالرا نقدا.

مستش�فى  يف  باحث�ون  ط�ّور 
وجامعة أوتاوا أداة رقمية جديدة، 
يمكنه�ا التنب�ؤ بخط�ر اإلصابة 
بالخ�رف م�ع التق�دم يف العم�ر، 
والت�ي يمكنها مس�اعدة من هم 
أك�رب م�ن 55 عاما ع�ىل التدخل 

مبكرا ومنع ظهور األعراض.
mDe  األداة الجدي�دة واملس�ماة

PoRT تعم�ل ع�ىل التنب�ؤ بخطر 
اإلصابة بالخرف بشكل مبكر، ما 
يس�مح بفهم م�دى صحة العقل 
بش�كل أفض�ل وطريق�ة التقليل 
م�ن مخاط�ر اإلصاب�ة بالتدهور 

اإلدراكي.
وتق�وم األداة الرقمي�ة بحس�اب 
الس�نوات  م�دى  ع�ىل  املخاط�ر 
الخمس املقبلة، استنادا إىل مسح 
ش�مل 75 ألف ش�خص يف مدينة 

أونتاريو يف كندا.
ويمك�ن أن ي�ؤدي التنب�ؤ بخطر 
الخ�رف قب�ل ظه�ور األع�راض، 

والتي تتضمن مجموعة واس�عة 
م�ن املش�اكل املتعلق�ة بفق�دان 
ع�ىل  الق�درة  وتده�ور  الذاك�رة 
التفك�ري، إىل إبط�اء ظه�وره من 
خ�الل من�ح األش�خاص فرص�ة 
لتغي�ري نم�ط حياته�م وتقلي�ل 
عوام�ل الخط�ر التي تس�اهم يف 

تطور املرض.
ويقول الباحث�ون إنه من املمكن 
مكافحة خط�ر اإلصابة بالخرف 
من خالل النش�اط البدني واألكل 
الصحي، وتقليل تعاطي الكحول 
والتدخني، وإدارة مرض السكري، 

وارتفاع ضغط الدم.
يذكر أن األطباء لم يتوصلوا حتى 
اآلن لعالج نهائ�ي للخرف، ولكن 
يؤك�دون أن ثل�ث املصاب�ني بهذا 
املرض الخطر كان من املمكن أن 
يتأخ�ر ظهور األع�راض أو وقف 
ظه�ور املرض لديه�م عن طريق 

تغيري نمط حياتهم.

للتواص�ل  توي�رت  موق�ع  أعل�ن 
االجتماعي تطوير خاصية جديدة 
تتيح للمس�تخدمني التغريد فقط 
ه�ذا  يك�ون  بحي�ث  لألصدق�اء، 
الخيار متاحا عند كتابة التغريدة.

وس�بق لتوي�رت إضاف�ة املزيد من 
الخصائص التي تتيح للمس�تخدم 
التحك�م يف تغريداته، مثل إمكانية 
تحديد من يمكنه الرد عىل التغريدة 
وم�ن ال يمكن�ه ذل�ك، أو منع الرد 
عىل التغريدة تماماً، ولكن كل هذه 
الخصائص ال تح�دد بالضبط من 
يمكنه مش�اهدة التغريدة نفسها، 
الت�ي س�تكون متاح�ة للجمي�ع.

م�ع هذه الخاصي�ة الجديدة، التي 
جرى اإلع�الن عنها، يمكن للمغرّد 

تحديد من يش�اهد تغريدته، سواء 
كان�وا م�ن األصدق�اء املقربني، أو 
حتى مجموعات خاصة.وسيكون 
م�ن املمكن مثال اختي�ار مماريس 
هواي�ة معينة ملش�اهدة التغريدة، 
كرك�وب الدراجات، أو م�ن يتابع 
ك�رة  عش�اق  أو  معين�ا،  فيلم�ا 
الق�دم، وهكذا.ويب�دو أن رشك�ة 
تويرت تس�عى لتشجيع الناس عىل 
اس�تخدام توي�رت أكث�ر، خصوصا 
أولئ�ك الذي�ن ال يري�دون أن تكون 
تغريداتهم منش�ورة للعلن بسبب 
رفضه�م كش�ف خصوصياته�م.

الخاصي�ة  أن  ويتوق�ع مراقب�ون 
الجديدة قد تزيد من حصة تويرت يف 
سوق وسائل التواصل االجتماعي.

أداة رقمية جديدة تتنبأ بخطر 
اإلصابة بالخرف!

لألصدقاء فقط.. تويتر يطرح 
ميزة جديدة

  

تغريدات

علي الخالدي

علي نوري

ــى تدريب املنتخب  ــكو وافق عل ــي لوشيس الرومان
الوطين ومت االتفاق على كل تفاصيل العقد وكان 
ــاً من اجمليء إىل بغداد لكن معارضة زوجته  قريب

حال دون اكتمال االتفاق النهائي. 
ــعودي لتحقيق دوري  ــالل الس ــكو قاد اهل  لوشيس
ــري واملنتخب  ــيا، ودرب اجليش القط ــال آس أبط

الروماني، وتعاقد مؤخرا مع باوك اليوناني.

 ما يستحق العراقي هاي املعاناة
ــي هي من  ــاع اخلدمات ال ــتحق انقط  ومايس

أبسط حقوقه.
 العراقيون يستحقون أفضل من هاي احلياة.

حوادث بغداد 
سنة ١٩٢٠ 

منمنمات 

هذه السنة هي سنة )ثورة العرشين( لذلك فإن ما سنذكره من حوادث 
تبدأ  واالمور  االخرى  العراق  حوادث  دون  من  فقط  بغداد  عىل  يقترص 
)ارنولد  الكولونيل  بغداد  يف  السلطة  توىل  حيث   20/4/191٨ يف  ببغداد 
ولسون( الذي اصبح الحاكم العام بعد نقل الشخصية املدنية الذي كان 
يتوىل السلطة يف بغداد السري )برييس كوكس (وحاكم بغداد الجديد ضابط 
الذي  الكولونيل )لچمان(  اوال وبرتبة كولونيل )عقيد( وهي نفس رتبة 
قتله ابن او ابن اخ الشيخ ضاري بإيعاز من الشيخ بقوله )دگه( أي دقة 
من دقاق يوم 12/٨/1920 غرب بغداد وهرب الشيخ ضاري حتى سنة 
192٨ حيث تم القبض عليه واجراء محاكمته والحكم عليه باالعدام من 
محكمة الجزاء الكربى يف بغداد وكان الحكم يوم 30/1/192٨ وقد تم 
استبدال الحكم باملؤبد ولكن لم تمض عليه اكثر من 4٨ ساعة حيث تويف 
يف اليوم االول من شباط من تلك السنة وقد شيع يف بغداد كونه الوحيد 
من رجال ثورة العرشين الذي تم الحكم عليه باالعدام، وردد املتظاهرون 
)هز لندن ضاري وبچاها( اي ان الشيخ ضاري ابكى لندن وهزها مما لم 
يتوفر لعراقي آخر وكانت سياسة ولسون يف الجزء االول من سنة 1920 
مضطربة فحصل ما حصل يف جميع العراق ولم ينته االمر يف العراق إال 
بعد اعادة السري برييس كوكس اىل بغداد لتويل السلطة يوم 5/10/1920 
باسم املندوب السامي الربيطاني الذي لعب دوراً يف تشكيل اول حكومة 
وطنية برئاسة عبد الرحمن النقيب يف 25/10/1920 ولم تنته ايام بعد 
ذلك حتى تنتهي )ثورة العرشين(، ومن الحوادث املهمة االخرى يف هذه 
السنة أي سنة 1920 يوم 1٨/4 عقد اجتماع يف دار حمدي باشا بابان 
للشخصيات البغدادية ومندوبني من علماء النجف وعشائر الفرات للعمل 
ضد الوجود االنگليزي، ويف 25/4 وضع العراق تحت االنتداب الربيطاني 
عيل  سلطان  السيد  جامع  يف  االحتفال   10/5 ويف  ريمو  سان  مؤتمر  يف 

للتهيئة للتحرك ضد االنگليز.
 ويف 24/5 اجتمعت الشخصيات الوطنية يف جامع الحيدرخانه وانتخبوا 
اعلنت   1٧/٦ ويف  ولسون،  ملقابلة  وبغداد  الكاظمية  من  شخصيات 
الحكومة الربيطانية سعيها إلٔقامة مجلس شورى برئاسة عربي واقامة 
تعيني  تم  تموز  من  االول  ويف  للبالد  دستور  بإعداد  يقوم  عراقي  مؤتمر 
القائد  قتل  يوم  ويف  بغداد  عىل  وسياسياً  عسكرياً  حاكماً  بوالرد  امليجر 
رتبة  يف  )لچمن( وهو  الكولونيل  والعراق  بغداد  ملنطقة غرب  العسكري 
الجنود  من  قوة  وقامت  للعراق،  العام  (الحاكم  )ولسن  رتبة  تساوي 
االنگليز بمداهمة دار السيد محمد الصدر الذي توىل يف العهد امللكي اعىل 
املناصب منها رئاسة مجلس االعيان ومداهمة دار يوسف السويدي والد 
ناجي وتوفيق اللذين اصبحا رؤساء وزارات بعد ذلك ببغداد ولم تستطع 
القوه االنگليزيه القبض عليهما وهرب جعفر ابو التمن وعبد املجيد كنه 
اىل  البغداديني  بعض  االنگليز  ونفى  كربالء  اىل  بغداد  من  البزركان  وعيل 
احدى الجزر القريبة من الهند واصدرت القوات االنگليزية احكام اعدام 
بحق بعض الثوار ببغداد وقامت عشرية زوبع بقطع خط السكك الحديد 
بني بغداد والفلوجه وبعدها هاجمت مدينة )عانه( وسيطرت عليها يف 
1/9 ويف 1٨ من هذا الشهر دمرت طائرة انگليزية قرب الفلوجه واطالق 
رساح االرسى بوساطة الشيخ فهد الهذال، ويف 1٧/10 من هذه السنة 
طلبت الحكومة الربيطانية بشكل رسمي ان يكون االمري فيصل ملكاً عىل 
 21/10 يوم  اعلن  حيث  لبغداد  ثانية  مرة  كوكس  برييس  وعودة  العراق 
انه سيعمل عىل تشكيل حكومة وطنية، وبذلك انتهى كل يشء يف العراق 
النقيب بعد  اول حكومة وطنية برئاسة  تقريبا، خاصة وقد تم تشكيل 
ذلك بأربعة ايام فقط، ويف 2/11 تم عقد اول احتماع الٔول مجلس وزراء 
يف دار السيد النقيب، وبعدها صدر قرار مجلس الوزراء بإعادة املنفيني. 

طارق حرب

تعرضت املمثلة املرصية، رانيا يوسف، مجدداً النتقادات 

التواصل  مواقع  عرب  املتابعني  بعض  من  الذعة 

االجتماعي، بعد أن نرشت يف صفحتها الخاصة 

صوراً جريئة لها باملايوه عىل شاطئ البحر.

رانيا  بها  تثري  التي  األوىل  املرة  تلك  تكن  ولم 

بشكل  اعتادت  إذ  إطاللتها،  بسبب  الجدل 

مستمر عىل نرش صورها التي يعدها بعض 

املتابعني جريئة، كما اتهموها بأنها تحرّض 

األخالق  مراعاة  وعدم  التعري  عىل  الفتيات 

العامة.

الجزء  أحداث  يف  مشاهدها  تصوير  بدأت  رانيا  وكانت 

الرابع من مسلسل »اآلنسة فرح«، بعد عودتها من إسبانيا وانتهاء 

العطلة القصرية التي أمضتها هناك، لتلتحق بتصوير 

العمل الذي انطلق قبل أسبوعني بمشاهد جمعت 

عبد  هبة  مجدي،  أحمد  املرصيني  املمثلني  بني 

العزيز وأسماء أبو اليزيد.

األمريكي  املسلسل  من  مأخوذ  املسلسل 

أسماء  بطولة  من   ،»Jane the virgin«

مجدي،  أحمد  يوسف،  رانيا  اليزيد،  أبو 

عارفة  العزيز،  عبد  هبة  كيالني،  محمد 

مريم  عالء،  جيالن  فرج،  تامر  الرسول،  عبد 

بسنت  داغر،  هبة  عمرويس،  محمد  الخشت، 

إبراهيم،  وهاني  عالم  سمر  عارف،  نرية  النرباوي، 

وإخراج وائل فرج.

رانيا يوسف يف مرمى االنتقادات الالذعة جمدداً 

الزين،  نور  العراقي،  الفنان  طرح 
بعنوان  الجديدة  ألغنيته  كليب  فيديو 
قيص  وكلمات  ألحانه  من  »سحر« 

عيىس، وتوزيع عمار عدنان.
تحت  تصويره  تم  فقد  الكليب،  أما 

إدارة املخرجة اللبنانية رنديل قديح.
نصف  من  أكثر  »سحر«  كليب  وحقق 
مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من 

صدوره عىل »يوتيوب«.
التي  الثالثة  »سحر«،  أغنية  وتعد 
»عىل  أغنيتي  بعد  نور  يطلقها 
قائمة  تصّدرتا  اللتني  و«آنه«  طول« 
موقع  عىل  رواجاً  األكثر  الفيديوهات 

»يوتيوب« يف العراق.
ضمن  من  هو  نور  جديد  أن  ُيذكر 
باللهجة  األغنيات  من  مجموعة 
تسجيلها  من  مؤخراً  انتهى  العراقية 

وسيصدرها تباعاً.

نور الزين يطرح أغنيته 
اجلديدة »سحر«




