
بغداد/ الزوراء:
وج�َه رئيس مجل�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي، امس الربعاء، بتلبية متطلبات 
عب�ر  الش�هيد  عائل�ة  واحتياج�ات 
الخفاجي. وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس 
مجلس ال�وزراء يف بيان تلقته “الزوراء”: 
أن” رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي، اس�تقبل بعد ظه�ر األربعاء، 
عائلة الش�هيد املهندس عبر الخفاجي، 
مدي�ر بلدي�ة كرب�الء الس�ابق”. وك�رر 
الكاظمي مواساته لعائلة الشهيد، داعياً 
إّياه�ا إىل االعت�زاز والفخ�ر بأن الش�هيد 
م�ى إىل رّب�ه يف أثن�اء أدائ�ه الواج�ب، 

وارتق�ى ب�رف وكرام�ة تليق ب�كّل من 
يكرّس حيات�ه لتنفيذ القان�ون، وخدمة 
الشعب”. واطمأن الكاظمي عىل األحوال 
املعاش�ية لعائلة الش�هيد، ووّج�ه بتلبية 
طلباتها واحتياجاتها، وتسهيل أي مطلب 
يتعلق باالس�تحقاقات التي تجب قانوناً 
لعائلته”.وشدد الكاظمي التأكيد عىل أن” 
عطاء الشهداء عىل مسار تنفيذ القانون 
س�يكون نرباساً لبناء الدولة العادلة التي 
تحتكم للنظام وأساس�ها املس�اواة، وأن 
ينال كّل ذي حق حّقه، وأن يتلقى كّل من 
يتج�اوز عىل الح�ق الع�ام وأرواح الناس 

وممتلكتهم جزاءه العادل”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعْت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي 
مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، أمس 
االربعاء، يف البورصة الرئيس�ة بالعاصمة 
بغداد.وق�ال مص�در إن بورص�ة الكفاح 
والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
امس، 147250 ديناراً عراقياً مقابل 100 
دوالر أمريك�ي، فيما كانت اس�عار رصف 
الدوالر ليوم الثالثاء 147200 دينار عراقي 

مقاب�ل 100 دوالر امريكي.وأش�ار اىٕل أن 
اس�عار البيع والراء اس�تقرت يف محال 
الصرفة باألس�واق املحلية يف بغداد، حيث 
بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 
100 دوالر امريك�ي، بينم�ا بلغت أس�عار 
ال�راء 146750 دين�ارا عراقيا لكل 100 
دوالر امريكي.أم�ا يف اربيل عاصمة اقليم 
كردس�تان، فإن بورصة الدوالر ال تتداول 

ايام العطل الرسمية فيها.

موسكو/ متابعة الزوراء:
ق�اَل الرئيس ال�رويس فالديمر بوتن إن 
ب�الده قررت بيع الغ�از والنفط بالعملة 
الوطني�ة “الروب�ل” فقط.وأوضح بوتن 
الروب�ل  أن روس�يا “ق�ررت اس�تخدام 
يف املعام�الت التجاري�ة م�ع ال�دول غر 
ال�رويس:  الرئي�س  الصديقة”.وأض�اف 
“روس�يا لن تقبل س�وى الدفع بالروبل 
لقاء ش�حنات الغ�از إىل أوروبا”، مؤكدا 
التزام موس�كو “بعق�ود توريد إمدادات 
الغاز”.وأوض�ح أن “التغي�رات س�تؤثر 
فق�ط عىل عمل�ة الدف�ع”، الفت�ا إىل أن 
“الحكوم�ة والبن�ك املرك�زي أمامهم�ا 
أس�بوع للتوص�ل إىل حل بش�أن كيفية 
نقل هذه العمليات إىل العملة الروسية”.
ويف أواخ�ر فرباي�ر املايض، قال�ت وزارة 
الخزان�ة األمركي�ة، إن الواليات املتحدة 
فرضت عقوبات، ع�ىل الرئيس الرويس، 
ووزير خارجيته سرغي الفروف، ووزير 
الدفاع س�رغي ش�ويغو، ورئيس هيئة 
األركان العام�ة فال�ري جراس�يموف، 

بسبب العمليات العس�كرية الروسية يف 
أوكرانيا.ومن�ذ 22 فرباير املايض، خضع 
2778 كيان�ا روس�يا لعقوب�ات جديدة، 
ليص�ل عددها اإلجم�ايل إىل 5530، األمر 
الذي جعل مراقبني يشبهون هذه القيود 
الصارم�ة ب�”حرب نووي�ة مالية” عىل 
موس�كو.ووفقا ملوقع “بلومبرغ” نقال 
عن منصة “كاس�تيلوم”، وه�ي قاعدة 
بيانات عاملية لتتب�ع العقوبات، يتجاوز 
ع�دد الكيانات أو املؤسس�ات الروس�ية 

الخاضعة للعقوبات اآلن 5530.

بغداد/ متابعة الزوراء:
مَع دخول العملية العسكرية الروسية يف 
أوكرانيا شهرها األول، رجحت الرئاسة 
األوكرانية أن ينته�ي القتال مع الروس 
املستش�ار  املقبل.وق�ال  أبري�ل  أواخ�ر 
الرئ�ايس أوليك�ي أريس�توفيتش، إنه 
املرحل�ة  تنته�ي  أن  يك�ون  أن  يتوق�ع 
العس�كرية  العملي�ات  م�ن  النش�طة 
بنهاية أبري�ل، معتربا أن التقدم الرويس 
توقف بالفع�ل يف العديد م�ن الجبهات.

التلفزي�ون  يف  متحدث�ا  أض�اف  كم�ا 
املح�ي، بحس�ب م�ا نقلت روي�رز، أن 
روس�يا خرست بالفعل %40 من قوتها 
املهاجمة، كما قلل من احتمال خوضها 
حرًبا نووية.وكان أريس�توفيتش وصف 
أم�س مح�اوالت الروس الس�يطرة عىل 
العاصم�ة كييف بأنها أش�به باالنتحار، 
مرجحاً أن ينتهي القتال خالل أس�ابيع 
أيضا.تأت�ي تلك الترصيحات مع فش�ل 
الق�وات الروس�ية يف الس�يطرة عىل أي 

مدين�ة أوكراني�ة كربى حت�ى اآلن، عىل 
الرغم من مرور أكثر من أربعة أس�ابيع 
ع�ىل العملية العس�كرية الت�ي أطلقتها 
يف أرايض الج�ارة الغربي�ة، فيم�ا تكثف 
القت�ال يف مدين�ة ماريوب�ل املح�ارصة 
جن�وب رشق�ي الب�الد.يف غض�ون ذل�ك 
اتهم األمني العام لحلف ش�مال األطلي 
ينس س�تولتنربغ، الصني بتوفر الدعم 
ع�ىل  هجومه�ا  يف  لروس�يا  الس�يايس 
أوكرانيا، وحذر بكني من إرس�ال الدعم 

امل�ادي لجه�ود موس�كو الحربية.وقال 
س�تولتنربغ عش�ية قمة عاجل�ة لقادة 
دول الحلف،  اليوم الخميس، إن “الصني 
وف�رت لروس�يا الدع�م الس�يايس ومن 
ضمنه نر أكاذيب صارخة ومعلومات 
مضلل�ة. الحلف�اء قلقون م�ن احتمال 
قي�ام الصني بتوفر الدع�م املادي للغزو 
الرويس”.وأضاف “أتوقع أن يدعو القادة 
الصني لتحم�ل مس�ؤولياتها كعضو يف 
مجلس األم�ن الدويل، واالمتناع عن دعم 

جهود موس�كو الحربية، واالنضمام إىل 
باق�ي دول العال�م يف الدع�وة إىل نهاي�ة 
فوري�ة وس�لمية له�ذه الحرب”.وأك�د 
ستولتنربغ أن “قادة الناتو سيقررون يف 
قمتهم اليوم )الخمي�س( تعزيز املوقف 
الدفاعي بأربع مجموعات قتالية جديدة 
يف بلغاريا ورومانيا واملجر وس�لوفاكيا، 
لرتفع ع�دد مجموعات القتال املنترة 
إىل ثمان�ي مجموع�ات م�ن البلطيق إىل 

البحر األسود”.

الزوراء/ حسني فالح:
مش�اريعها  تفاصي�ل  النق�ل،  وزارة  كش�فْت 
املنف�ذة يف ميناء الفاو الكب�ر، وفيما اكدت ان 
االعمال س�ارية وف�ق ما مخطط له�ا وضمن 
التوقيت�ات الزمني�ة، اعلن�ت زي�ادة االي�رادات 
املالية للدول�ة بعد ارتفاع معدل الطائرات املارة 

ع�رب االج�واء العراقية.وق�ال املتح�دث باس�م 
الوزارة حس�ني جليل يف حديث ل�«الزوراء«: ان 
االعمال س�ارية بميناء الف�او الكبر بالطريقة 
املخط�ط له�ا وبش�كل ارسع م�ن التوقيتات ، 
حيث هناك بعض املش�اريع سبقت التخمينات 
والتوقيتات املفرضة .واضاف: ان هناك إنجازا 

كب�را بجمي�ع املش�اريع الت�ي وقع�ت العقود 
عليه�ا س�واء كان�ت العق�ود الثالث�ة األوىل او 
الخمس�ة عق�ود األخرة من ضمنها الخمس�ة 
االرصفة مس�تمر العمل بها وساري العمل االن 
يف س�احة الحاويات، لالرصفة الخمس�ة، الفتا 
اىل ان الركائز التجريبية اوشك عىل االنتهاء وتم 

الب�دء بتنفيذ االرصفة الخمس�ة وكذلك الطرق 
الرابطة الداخلية والط�رق الرابطة بال�63 كم، 
يتم العم�ل بها الطرق الرابط�ة داخل امليناء او 
الداخلي�ة ضم�ن العق�ود اكتم�ل انجازها فاق 

ال�99% او انتهى ضمن التوقيتات.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ْت أس�عار النف�ط يف تعامالت 
مضطرب�ة، بس�بب تعطل ص�ادرات 
خام�ات روس�يا وكازاخس�تان عرب 
أنابي�ب بح�ر قزوي�ن، فيم�ا  خ�ط 
األس�بوع  وقع�ت  حادث�ة  تس�ببت 
الج�اري يف محط�ة لض�خ النفط يف 

ميناء نوفوروسيسك الرويس بتوقف 
إمدادات الخام عرب هذا املسار، وسط 
توقعات بأن يؤدي ذلك إىل دفع أسعار 
النفط إىل 150 دوالرا للربميل.وزادت 
العقود اآلجلة للنفط مكاس�بها، بعد 
نر تقري�ر إدارة معلومات الطاقة، 
حيث وصل س�عر برن�ت إىل 122.24 

دوالر للربمي�ل والخ�ام األمرك�ي إىل 
بيان�ات  دوالر.وكش�فت   115.18
إدارة معلوم�ات الطاق�ة األمركي�ة 
أن إنت�اج النف�ط األمرك�ي اس�تقر 
األس�بوع امل�ايض عن�د 11.6 مليون 
برميل لس�ابع أس�بوع ع�ىل التوايل.

املتحدة  الواليات  وارتفعت ص�ادرات 

م�ن النف�ط األس�بوع امل�ايض ألعىل 
مس�توى منذ يولي�و 2021.وداخليا، 
هبطت مخزونات البنزين 2.9 مليون 
برمي�ل مقاب�ل توقع�ات النخفاض 
ق�دره مليون�ي برمي�ل، فيم�ا هبط 
مخزون الخام يف االحتياطي البرويل 
االس�راتيجي األمرك�ي 4.2 مليون 

برمي�ل إىل 571.32 ملي�ون. وظل�ت 
األس�واق قلق�ة م�ن احتم�ال فرض 
عقوب�ات إضافية عىل روس�يا، ثاني 
أك�رب مص�در للنف�ط يف العال�م، بعد 
غزوه�ا ألوكراني�ا الذي تصف�ه بأنه 

»عملية خاصة«.

النقل لـ         : األعمال يف ميناء الفاو جتري وفق ما خمطط هلا واملرحلة األوىل شارفت على النهاية

عاصفة شديدة تضرب ميناء نوفوروسيسك الروسي قد تدفع األسعار إىل 150 دوالرا للربميل

أكدت ارتفاع معدل الطائرات املارة عرب األجواء العراقية

النفط يقفز فوق الـ 122 دوالراً بعد تعطل صادرات روسية

الزوراء/مصطفى فليح:
كش�فْت وزارة الصح�ة ان دخول العراق يف موجة خامس�ة امر وارد يف 
ظ�ل تراجع نس�ب امللقحني  فيما اش�ارت اىل ان خ�رباء وزارة الصحة 
العراقي�ة والعاملي�ة يراقب�ون املتح�ور الجدي�د. وقالت عض�و الفريق 
االعالمي يف وزارة الصحة، ربى فالح حس�ن، يف حديث ل�”الزوراء”، ان 
“ظه�ور موج�ة جديدة امر متوق�ع بل حتى موجات اخ�رى بدليل اننا 
دخلن�ا موج�ات اربع فالتغ�رات التي تحدث عىل الفاي�روس  بني فرة 
واخ�رى مع عدم االلت�زام وتدني اعداد امللقحني كله�ا عوامل تؤدي اىل 
ذلك”، مس�تدركة “ولكن مهما كانت املوجات التي من املمكن ان تظهر 
مستقبال  نستطيع التقليل من تأثرها عن طريق زيادة اعداد امللقحني 
كما حدث يف بعض الدول وهذا سيمكننا من الوصول اىل املناعة املجتمعية 
التي تجعل من اعراض املوجة اق�ل من اعراض االنفالونزا”. واكدت ان 
“هناك تدني وتراجع يف نسب امللقحني يف العراق  خصوصا بعد الراجع 

الكب�ر باعداد االصاب�ات ولكن هذا ال يمنع دخولنا باملوجة الخامس�ة 
والع�راق غر مس�تثنى من ذلك وه�و وارد ومتوقع ولكن ال نس�تطيع 
التكه�ن بما يمكن ان يحدث مس�تقبال”، الفت�ة اىل ان “الكوادر الطبية 
والصحية يف الوزارة قادرة عىل مواجهة  اي موجة”.  وعن متحور “دلتا 
كرون” الجديد اوضحت حسن ان “هناك طفرة جينية بالفايروس ادت 
اىل ظهور س�اللة جديدة تجمع بني س�اللة دلت�ا واميكرون  ويمكن ان 
يك�ون رسيع االنتش�ار مثل متح�ور اميكرون واعراض�ه مثل اعراض 
س�اللة دلتا”، مش�رة اىل ان  “املعلومات غر كافية وغر كاملة بشأن 
هذا املتحور الجديد والخرباء يف وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة 
العاملي�ة يراقبون عن كثب  الوض�ع الوبائي يف العراق والعالم  ومع ذلك 
نحن بانتظار املعلوم�ات الكافية من منظمة الصحة العاملية حول هذا 
املتحور الجديد”. واكدت ان “وزارة الصحة مستمرة بالحمالت امليدانية 

منذ بداية حملة التلقيح رغم تراجع االصابات”.

بغداد/ الزوراء:
 King أصيَب امللك هارال�د الخامس
Harald of Norway مل�ك النروي�ج 
وت�م  كورون�ا،  ف�روس  بع�دوى 
الكش�ف ع�ن ذل�ك من خ�الل بيان 
رس�مي صدر ع�ن الدي�وان امللكي 
النرويجي، ووفق�ا للبيان فإن ملك 
النروي�ج البالغ من العمر 85 عاما، 
يعاني م�ن “أع�راض خفيفة” من 
املرض.البي�ان ذك�ر أيض�ا أن امللك 
هارالد سيحصل عىل أجازة مرضية 
لحني تماثله للشفاء ويف تلك األثناء 
س�يقوم األم�ر هاك�ون ويل عه�د 

 Crown Prince Haakon  النروي�ج
of Norway، بت�ويل مهم�ات العمل 
الرس�مي للملك هارالد. امللك هارالد 
وزوجته امللكة س�ونيا تلقيا بالفعل 
اللق�اح  م�ن  الكامل�ة  جرعاتهم�ا 
الواقي من عدوى كورونا باإلضافة 
إىل الجرع�ة الوقائي�ة الثالث�ة م�ن 
اللق�اح، وتأتي إصابة املل�ك هارالد 
بع�دوى كورونا بعد إصابة حفيدته 
 Princess األمرة إنغريد ألكس�ندرا
Ingrid Alexandra وترتيبها الثالث 
يف والية العرش، بع�دوى كورونا يف 

أغسطس املايض.

حتالف »إنقاذ وطن« يعلن مرشحيه لرئاسيت اجلمهورية والوزراء والسيد الصدر يعده إجنازاً فريدًا
حراك سياسي مكثف لتأمني نصاب جلسة جملس النواب النتخاب رئيس اجلمهورية السبت املقبل

بغداد/ الزوراء:
تكث�ُف الق�وى السياس�ية الفائ�زة يف 
االنتخاب�ات حواراتها فيم�ا بينها وبني 
تام�ني  اج�ل  م�ن  املس�تقلني  الن�واب 
لجلس�ة  القانون�ي  النص�اب  اكتم�ال 
انتخاب رئي�س الجمهوري�ة يف الربملان 
السبت املقبل، وفيما أعلن تحالف إنقاذ 
وطن، مرش�حيه لرئاس�تي الجمهورية 
والوزراء، عّد زعيم التيار الصدري السيد 
مقت�دى الص�در، إع�الن الكتل�ة األكثر 
ع�دداً ومرش�حي رئاس�تي الجمهورية 
ومجل�س ال�وزراء إنجازاً فري�داً ومهماً 

إلنقاذ الوطن.
وقال رئيس الكتل�ة الصدرية املنضوية 
يف التحالف حسن العذاري خالل مؤتمر 
صحفي تابعت�ه “الزوراء”: إن “تحالف 
إنق�اذ وط�ن األكثر عدداً يعلن ترش�يح 
ريرب أحمد لرئاس�ة الجمهورية ومحمد 
جعف�ر محم�د باق�ر الص�در ملنص�ب 
رئي�س مجلس ال�وزراء”. وأض�اف، أن 
حكوم�ة  بتش�كيل  م�اٍض  “التحال�ف 
بإكم�ال  ويتعه�د  الوطني�ة  األغلبي�ة 
املس�رة االصالحية وخدمة الشعب عرب 
برنامج حكومي واضح وش�فاف وبما 
يضمن هيبته وكرامته واستقالله بدون 
تدخالت خارجية وليسود القانون بعيداً 
عن العنف وتح�ت راية الوطن”. ويضم 
تحال�ف إنق�اذ وط�ن الكتل�ة الصدرية 
الكردس�تاني  الديمقراط�ي  والح�زب 
وتحالف الس�يادة. ومن املقرر أن يعقد 

مجل�س الن�واب، ي�وم الس�بت املقبل، 
جلس�ة انتخاب رئي�س الجمهورية. يف 
غضون ذل�ك، عّد زعيم التي�ار الصدري 
السيد مقتدى الصدر، إعالن الكتلة األكثر 
ع�دداً ومرش�حي رئاس�تي الجمهورية 
ومجل�س ال�وزراء إنجازاً فري�داً ومهماً 
إلنق�اذ الوطن، فيم�ا أكد أنه ل�ن يحيد 

عن اإلصالح وهيبة الوطن. وقال الصدر 
يف تغريدة عرب حس�ابه بتوي�ر تابعتها 
“ال�زوراء”: “أب�ارك للش�عب العراق�ي 
إع�الن الكتلة االكثر ع�ددا واإلعالن عن 
مرش�حي رئاس�ة الجمهورية ورئاسة 
مجل�س ال�وزراء م�ن خ�الل الفض�اء 
الوطني”، عادا “ذلك إنجازا فريدا ومهما 

إلنق�اذ الوط�ن”. وأعرب الس�يد الصدر 
عن امله “إتمام تشكيل حكومة أغلبية 
وطنية بال تس�ويف وتأخر”، مشرا اىل 
أن�ه “كل أمي أن تك�ون حكومة قادرة 
ع�ىل النهوض بالواق�ع املرير وبربنامج 
زمني�ة  وبس�قوف  واض�ح  حكوم�ي 
يرتضيه�ا الش�عب“. وتابع “ل�ن أبقى 

مكت�وف األي�دي إذا ما تكررت املأس�اة 
الس�ابقة، وإن كان ذلك ممن ينتمي يل، 
فض�ال عن غره�م، فإنني مع الش�عب 
فق�ط، الريض ربي وضم�ري ولن أحيد 
ع�ن اإلص�الح وهيب�ة الوط�ن”. ه�ذا 
ويتواص�ل الح�راك الس�يايس عىل نحو 
غر مسبوق يف العراق من قوى مختلفة 
لتأم�ني نصاب جلس�ة الربملان الس�بت 
املقب�ل، والخاص�ة بانتخ�اب الرئي�س 
العراقي، مقابل تحركات مضادة لقوى 
“اإلطار التنسيقي”، نحو كتل وأعضاء 
مس�تقلني إلقناعه�م بع�دم املش�اركة 
بالجلس�ة واإلخ�الل بالنص�اب. وقالت 
مصادر سياس�ية م�ن داخ�ل التحالف 
الثالث�ي، الذي يتألف من التيار الصدري 
وتحال�ف  الص�در،  مقت�دى  بزعام�ة 
“الس�يادة”، بزعامة خمي�س الخنجر، 
والح�زب الديموقراط�ي الكردس�تاني، 
بزعامة مس�عود البارزاني، إن التحالف 
اق�رب م�ن ضم�ان حض�ور الثلثني يف 
جلسة الربملان العراقي النتخاب الرئيس 
الس�بت املقب�ل والبالغ�ة 220 من أصل 
329 نائب�ا يف الربملان العراقي. ويفرض 
الدس�تور حضور ثلثي أعض�اء الربملان 
يف جلس�ة اختيار رئيس الجمهورية بما 
يعن�ي وجود 220 نائبا وهو ما يس�عى 
إلي�ه التحال�ف الثالثي من خ�الل دعوة 
املستقلني يف الربملان إىل املشاركة إلكمال 

نصاب الجلسة.

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:
ذراع  جرس  قطع  بغداد،  عمليات  قيادة  اعلنت 
دجلة الكونكريتي القادم من بغداد ضمن منطقة 
بيان  يف  بغداد  عمليات  قيادة  اعالم  وذكر  التاجي. 
لقيادة  املرسومة  الخطط  ضمن  »الزوراء«:  تلقت 
قائد  الركن  الفريق  لتوجيهات  وتنفيذاً  العمليات 
اركان/ رئيس  الركن  اللواء  ترأس  بغداد،  عمليات 
قيادتنا مؤتمراً امنياً تنسيقياً يف مقر القيادة، حيث 
تخص  التي  املتخذة  االمنية  االجراءات  فيه  ُنوقش 
اعمال الصيانة عىل »جرس ذراع دجلة الكونكريتي« 
القادم اىل بغداد فيما تمت املوافقة عىل قطع الجرس 

ضمن منطقة التاجي القادم إىل بغداد«.

قطع جسر ذراع دجلة 
يف بغداد خلمسة أشهر

الكاظمي يوجه بتلبية متطلبات واحتياجات 
عائلة الشهيد عبري اخلفاجي

الدوالر يشهد ارتفاعا طفيفا يف 
البورصة الرئيسة

بوتن: قررنا بيع الغاز والنفط بالروبل

الصحة لـ         : دخولنا املوجة اخلامسة أمر وارد
إصابة ملك النرويج بكورونا اكدت مراقبة متحور “دلتا كرون”

أبرزها القمح وزيت الطعام .. احلرب املستعرة يف أوكرانيا ترفع أسعار املواد الغذائية اليومية

ص 6اليوم .. منتخبنا الوطين يواجه نظريه اإلماراتي ضمن التصفيات اآلسيوية املؤهلة للمونديال

ص 5

زيدان والسفري الربيطاني يبحثان متابعة  
تنفيذ مذكرة التفاهم املوقعة بني البلدين

الرافدين: قرض 150 مليون دينار 
خمصص لشراء سكن

بغداد/ الزوراء:
بحَث رئيس مجل�س القضاء األعىل فائق 
زيدان والسفر الربيطاني يف العراق مارك 
برايس�ون، امس األربع�اء، متابعة تنفيذ 
مذكرة التفاهم الت�ي تم توقيعها يف لندن 
الشهر املايض.وذكر بيان، ملجلس القضاء 
األعىل، تلقته »الزوراء«: أن »رئيس مجلس 

القض�اء األع�ىل فائ�ق زي�دان اس�تقبل، 
م�ارك  الع�راق  يف  الربيطان�ي  الس�فر 
برايس�ون«.وأضاف البي�ان، أن »القايض 
زيدان بحث مع السفر برايسون، متابعة 
تنفي�ذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها يف 
لندن خالل زيارته العاصمة لندن بتاريخ 

20/ شباط /2022«.

 بغداد/ الزوراء:
اعل�َن م�رصف الرافدين، ام�س االربعاء، 
ان ق�رض 150 ملي�ون دين�ار مخصص 
لراء دار سكن.واوضح املكتب اإلعالمي 
للمرصف يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 

من�ه: ان »نس�بة فائدة ق�رض رشاء دار 
س�كني تبل�غ 4 باملئة وبفرة تس�ديد 10 
س�نوات«. واش�ار اىل ان« التقدي�م ع�ىل 
الق�رض يكون عرب ف�روع املرصف كافة 

املنترة يف بغداد واملحافظات«. 

الرئاسة األوكرانية: القتال مع الروس سينتهي آخر أبريل وروسيا خسرت 40 % من قوتها املهامجة
الناتو يهاجم الصني.. وينشر جمموعات قتالية جديدة شرقي أوروبا

النجف/ الزوراء:
اليوم  النجف  محافظة  يف  العراقيني  الصحفيني  نقابة  فرع  يحتفل 
النجفية بحضور نقيب  ال� 112 لتأسيس الصحافة  الخميس بالذكرى 
الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي، وعدد 
من الوفود االعالمية والصحفية من عدة دول. وقال رئيس فرع نقابة 
الصحفيني العراقيني يف النجف اياد الجبوري يف حديث ل� »الزوراء«: ان 
»وفودا اعالمية وصحفية وصلت من ايران وسوريا ولبنان، للمشاركة 
لتأسيس  ال� 112  بالذكرى  النجف  النقابة بمحافظة  احتفالية فرع  يف 
الصحافة النجفية«. وأضاف الجبوري، أن »أمس االربعاء شهد انطالق 
دول  ومن  عربية  وفود  بمشاركة  السنوي  النجفية  الصحافة  مهرجان 

الجوار، والذي تضمن عدة نشاطات منها معرضا للصور« .

الصحافة النجفية حتتفل بالذكرى 
الـ112 لتأسيسها
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تعلن ُمحافظة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )تأهيل وتطوير مستوصفات صحية يف الفجر( ضمن خطة تنمية 
االقاليم لعام 2021 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط 
امللحق�ة به�ا وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019. ان وثيقة الدع�وى لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة 

لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )العراق االخبارية – الزوراء – العدالة(
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإم�كان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربي�ة بعد تقديم طلب تحري�ري اىل العنوان املح�دد بالتعليمات ملقدمي 
العطاء. ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد 
املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2022/3/30 
يف بناي�ة )دائ�رة صحة ذي قار( فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهل�ني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل 
االق�ل وال�رشكات العربية واالجنبية من اصح�اب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من 
الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية 

للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ -  الكوادر الفنية 

العددالكوادر الفنية ت

1مهندس مدني   1

1مهندس كهرباء  2

1مهندس ميكانيك 3

1مساح4

ب - املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )162,000,000( 

مائة واثنان وستون مليون دينار عراقي.
ج- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشمل )جنسية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم إدراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، 
ال�رشكات اململوك�ة للدول�ة )ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانه�ا تعمل وفق القان�ون التجاري وان ال تك�ون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل(، غري مس�تبعدة من قبل صاحب العمل أو اس�تنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمش�اركة يف 

املناقصات(.
ثانياً:- عدم ممانعة )نس�خة اصلية + نس�خة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي 

قار وهوية التحاسب الرضيبي.
ثالثاً:- ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية.
رابعاً:- هوية تس�جيل وتصني�ف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما 

مطلوب يف الجدول ادناه.
خامسا:- وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية +نسخة مصورة(.

2- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان 
محافظ�ة ذي ق�ار/ قس�م العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويك�ون نافذ ملدة 150 يوم م�ن تاريخ غلق املناقصة 
وع�ىل املناق�ص الفائز )الرشكة او املقاول( الذي ترس�و علي�ه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم 
خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او 

املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.

3- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهي�ل املح�ددة فيها بفروعها كافة وال�رشوط القانونية والفنية واملالي�ة املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف ح�ال عدم التزام مقدم 

العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
4- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

5- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
6- تتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقص�ة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل 

كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
7- يلت�زم الط�رف الثان�ي بأن يش�غل ما ال يقل ع�ن )30%( من عمال�ة موظفيه العمال�ة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف 
حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ اس�تالم املركز 

للطلب.
8- يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يقدم عقد مش�اركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد 
م�ن قبلهم بعدم التنازل او االنس�حاب يف حال رس�و املناقص�ة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهم�ا مصدق اصوليا بعد توقيع 
العقد خالل مدة ال تتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل 

او املخل وحسب واقع الحال.
9- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.

10- تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد من قبلها واعتدال اس�عاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب 
العمل بعقد املقاولة.

11- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل سبعة ايام 

من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
13- تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة 

مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
14- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 

15- ان اخ�ر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االربعاء املص�ادف 2022/4/6 اىل العنوان التايل محافظة ذي 
قار-قس�م العق�ود الحكومي�ة يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي ق�ار 535 )مبنى هيئة 
االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون 
الكتاب�ة واضح�ة وخالية من الحك والش�طب وتك�ون جميع االوراق مختومة بخت�م املقاول مع ذكر العن�وان الكامل للرشكة ورقم 
الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالل العطاءات بحضور مقدمي العطاءان او ممثليهم الراغبني 
بالحضور اىل مبنى ديوان محافظة ذي قار الجديدة يف شارع االمام عيل )ع(، وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح 
املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16- تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف 
عىل االقل

سعر العطاء بالدينار

11,878,602,000 360
يوم

تأهيل وتطوير 
مستوصفات 

صحية يف الفجر

دائرة صحة 
ذي قار 

1% من قيمة الفجر 
الكشف 

التخميني

انشائية 
سابعة

250,000 الف دينار

الدكتور 
محمد هادي حسني 
محافظ ذي قار 

تعلن ُمحافظة ذي قار)العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )تأهيل وتطوير مستوصفات صحية يف الغراف( ضمن خطة تنمية 
االقاليم لعام 2021 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط 
امللحق�ة به�ا وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لع�ام 2019 . ان وثيقة الدعوى لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة 

لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الزوراء – عراق املستقبل – املدى(
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية(  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء 
ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر 
الخاص باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة 12 ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2022/3/30 يف بناية 
)دائ�رة صح�ة ذي قار( فعىل الراغبني م�ن الرشكات واملقاولني العراقي�ني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذك�ورة ادناه عىل االقل 
وال�رشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق 
الخاص�ة بامل�رشوع علما ان س�عر العط�اء الواحد )وكما م�ؤرش ازاءه( غري قابلة للرد ع�ىل ان يتم تقديم هوي�ة التصنيف االصلية 

للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ -  الكوادر الفنية 

العددالكوادر الفنية ت

1مهندس مدني   1

1مهندس كهرباء  2

1مهندس ميكانيك 3

1مساح4

ب - املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )257,000,000( 

مائتان وسبعة وخمسون مليون دينار عراقي.
ج- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشمل )جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح، لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، 
الرشكات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 
العمل( غري مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.

ثانياً:- عدم ممانعة )نس�خة اصلية + نس�خة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي 
قار وهوية التحاسب الرضيبي.

ثالثاً:- ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى 
وزارة الخارجية العراقية.

رابعاً:- هوية تس�جيل وتصني�ف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما 
مطلوب يف الجدول ادناه.

خامسا:- وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية +نسخة مصورة(.
2- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان 
محافظ�ة ذي ق�ار/ قس�م العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويك�ون نافذ ملدة 150 يوم م�ن تاريخ غلق املناقصة 
وع�ىل املناق�ص الفائز )الرشكة او املقاول( الذي ترس�و علي�ه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم 
خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او 

املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري 

التأهي�ل املح�ددة فيها بفروعها كافة وال�رشوط القانونية والفنية واملالي�ة املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف ح�ال عدم التزام مقدم 
العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.

4- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
5- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

6- تتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقص�ة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل 
كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

7- يلت�زم الط�رف الثان�ي بأن يش�غل ما ال يقل ع�ن )30%( من عمال�ة موظفيه العمال�ة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف 
حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ اس�تالم املركز 

للطلب.
8- يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يقدم عقد مش�اركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد 
م�ن قبلهم بعدم التنازل او االنس�حاب يف حال رس�و املناقص�ة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهم�ا مصدق اصوليا بعد توقيع 
العقد خالل مدة ال تتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل 

او املخل وحسب واقع الحال.
9- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.

10- تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد من قبلها واعتدال اس�عاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب 
العمل بعقد املقاولة.

11- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل سبعة ايام 

من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
13- تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة 

مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
14- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 

15- ان اخ�ر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االربعاء املص�ادف 2022/4/6 اىل العنوان التايل محافظة ذي 
قار-قس�م العق�ود الحكومي�ة يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي ق�ار 535 )مبنى هيئة 
االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون 
الكتاب�ة واضح�ة وخالية من الحك والش�طب وتك�ون جميع االوراق مختومة بخت�م املقاول مع ذكر العن�وان الكامل للرشكة ورقم 
الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالل العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور اىل مبنى ديوان محافظة ذي قار الجديدة يف شارع االمام عيل )ع(. وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح 
املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16- تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

سعر الكشف ت
املصادق
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العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف 
عىل االقل

سعر العطاء بالدينار

12,992,135,000 360
يوم

تأهيل وتطوير 
مستوصفات 

صحية يف 
الغراف

دائرة صحة 
ذي قار 

1% من قيمة الغراف 
الكشف 

التخميني

انشائية 
سادسة

250,000 الف دينار
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محمد هادي حسني 
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أكدت ارتفاع معدل الطائرات املارة عرب األجواء العراقية

النفط يقفز فوق الـ 122 دوالراً بعد تعطل صادرات روسية

حتالف “إنقاذ وطن” يعلن مرشحيه لرئاسيت اجلمهورية والوزراء والسيد الصدر يعده إجنازاً فريدًا
حراك سياسي مكثف لتأمني نصاب جلسة جملس النواب النتخاب رئيس اجلمهورية السبت املقبل

بغداد/ الزوراء:
تكث�ُف الق�وى السياس�ية الفائ�زة يف 
االنتخاب�ات حواراتها فيم�ا بينها وبني 
تام�ني  اج�ل  م�ن  املس�تقلني  الن�واب 
لجلس�ة  القانون�ي  النص�اب  اكتم�ال 
انتخ�اب رئيس الجمهوري�ة يف الربملان 
السبت املقبل، وفيما أعلن تحالف إنقاذ 
وطن، مرشحيه لرئاس�تي الجمهورية 
والوزراء، عّد زعيم التيار الصدري السيد 
مقت�دى الص�در، إع�ان الكتل�ة األكثر 
عدداً ومرش�حي رئاس�تي الجمهورية 
ومجلس ال�وزراء إنجازاً فري�داً ومهماً 

إلنقاذ الوطن.
وقال رئيس الكتل�ة الصدرية املنضوية 
يف التحالف حسن العذاري خال مؤتمر 
صحفي تابعت�ه “الزوراء”: إن “تحالف 
إنقاذ وط�ن األكثر عدداً يعلن ترش�يح 
ريرب أحمد لرئاس�ة الجمهورية ومحمد 
جعفر محمد باقر الصدر ملنصب رئيس 

مجلس الوزراء”.
وأض�اف، أن “التحالف ماٍض بتش�كيل 
ويتعه�د  الوطني�ة  األغلبي�ة  حكوم�ة 
بإكم�ال املس�رة اإلصاحي�ة وخدم�ة 
الش�عب ع�رب برنامج حكوم�ي واضح 
وش�فاف وبما يضمن هيبت�ه وكرامته 
واس�تقاله ب�دون تدخ�ات خارجي�ة 
وليسود القانون بعيداً عن العنف وتحت 

راية الوطن”. 
ويض�م تحال�ف إنق�اذ وط�ن الكتل�ة 
الديمقراط�ي  والح�زب  الصدري�ة 

الكردستاني وتحالف السيادة.

ومن املقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم 
الس�بت املقبل، جلس�ة انتخ�اب رئيس 

الجمهورية.
التي�ار  زعي�م  ع�ّد  ذل�ك،  غض�ون  يف 
الصدري الس�يد مقت�دى الصدر، إعان 
الكتلة األكثر عدداً ومرش�حي رئاستي 
الجمهوري�ة ومجل�س ال�وزراء إنجازاً 
فريداً ومهماً إلنقاذ الوطن، فيما أكد أنه 

لن يحيد عن اإلصاح وهيبة الوطن.
وق�ال الص�در يف تغري�دة عرب حس�ابه 
“أب�ارك  “ال�زوراء”:  تابعته�ا  بتوي�ر 
للش�عب العراق�ي إعان الكتل�ة االكثر 
ع�ددا واإلع�ان عن مرش�حي رئاس�ة 
الجمهوري�ة ورئاس�ة مجل�س الوزراء 
م�ن خال الفضاء الوطني”، عادا “ذلك 

إنجازا فريدا ومهما إلنقاذ الوطن”.
وأعرب الس�يد الصدر ع�ن امله “إتمام 
تش�كيل حكوم�ة أغلبي�ة وطني�ة ب�ا 
تس�ويف وتأخر”، مش�را اىل أنه “كل 
أم�ي أن تك�ون حكوم�ة ق�ادرة ع�ى 
وبربنام�ج  املري�ر  بالواق�ع  النه�وض 
زمني�ة  وبس�قوف  واض�ح  حكوم�ي 

يرتضيها الشعب”.
وتاب�ع “لن أبقى مكت�وف األيدي إذا ما 
تكررت املأس�اة السابقة، وإن كان ذلك 
ممن ينتمي يل، فضا عن غرهم، فإنني 
مع الشعب فقط، الريض ربي وضمري 

ولن أحيد عن اإلصاح وهيبة الوطن”.
هذا ويتواصل الحراك السيايس عى نحو 
غر مسبوق يف العراق من قوى مختلفة 
لتأم�ني نصاب جلس�ة الربملان الس�بت 

املقب�ل، والخاص�ة بانتخ�اب الرئي�س 
العراقي، مقابل تحركات مضادة لقوى 
“اإلطار التنسيقي”، نحو كتل وأعضاء 
مس�تقلني إلقناعه�م بع�دم املش�اركة 

بالجلسة واإلخال بالنصاب. 
وقال�ت مص�ادر سياس�ية م�ن داخ�ل 
التحال�ف الثاث�ي، ال�ذي يتأل�ف م�ن 
التي�ار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، 
وتحال�ف “الس�يادة”، بزعامة خميس 
الديموقراط�ي  والح�زب  الخنج�ر، 
مس�عود  بزعام�ة  الكردس�تاني، 
م�ن  اق�رب  التحال�ف  إن  البارزان�ي، 

ضمان حضور الثلثني يف جلسة الربملان 
العراقي النتخاب الرئيس السبت املقبل 
والبالغ�ة 220 م�ن أص�ل 329 نائبا يف 

الربملان العراقي.
ثلث�ي  حض�ور  الدس�تور  ويف�رض 
أعضاء الربملان يف جلس�ة اختيار رئيس 
الجمهورية بم�ا يعني وجود 220 نائبا 
وه�و ما يس�عى إليه التحال�ف الثاثي 
م�ن خال دع�وة املس�تقلني يف الربملان 
إىل املش�اركة إلكم�ال نصاب الجلس�ة، 
باملقابل يراهن “اإلطار التنسيقي”، عى 
اختال نصاب الجلس�ة بعدم مشاركة 

ثلث أعضاء الربملان ضمن ما بات يطلق 
عليه “الثلث املعطل”.

يف  املقبل�ة،  الجلس�ة  أهمي�ة  وتكم�ن 
الجمهوري�ة  رئي�س  اختي�ار  ك�ون 
)التي�ار  الثاث�ي  التحال�ف  قب�ل  م�ن 
الص�دري، وتحالف الس�يادة، والحزب 
يعن�ي  الكردس�تاني(  الديموقراط�ي 
الوصول إىل استحقاق تشكيل الحكومة 
العراقي�ة، إذ ين�ص الدس�تور ع�ى أن 
يتوىل رئي�س الجمهورية الجديد تكليف 
مرشح الكتلة الكربى تشكيل الحكومة 

الجديدة.

بدوره، أكد النائب عن تحالف الس�يادة 
التحال�ف  الت�زام  الجب�وري،  مش�عان 
لصال�ح مرش�ح  بالتصوي�ت  الثاث�ي 
الحزب الديمقراطي الكردس�تاني ريرب 
احمد ملنصب رئي�س الجمهورية، فيما 
بني أن الجلسة ستعقد بنصاب قانوني 

مكتمل.
وق�ال الجب�وري يف ترصي�ح صحفي، 
إن “جلس�ة الس�بت املقبل املخصصة 
النتخاب رئي�س الجمهورية س�تعقد 
بنصاب قانوني مكتمل والذي سيوفره 
املس�تقلني وبع�ض  الن�واب  حض�ور 
الن�واب م�ن الكت�ل االخ�رى الذين ال 
يتفقون مع كتله�م يف تعطيل العملية 
السياس�ية”، الفت�ا اىل أن “التحال�ف 
الثاث�ي لديه مرش�ح واح�د هو ريرب 
ملتزم�ون  اعضائ�ه  وجيم�ع  احم�د 

بالتصويت لألخر”.
وأض�اف، أن “م�ن يعم�ل ع�ى ك�ر 
النصاب هدف�ه تعطيل االس�تحقاقات 
“التحال�ف  أن  مبين�ا  الدس�تورية”، 
الثاثي ال يس�عى لعقد الجلسة لتمرير 
يشء يتعلق ب�ه وإنما يتعل�ق بالعملية 
اي تعطي�ل س�يحدث  وأن  االنتخابي�ة 
يمثل ف�رض رشوط بم�ا ال يتوافق مع 

الدستور واملسار السيايس”.
ولف�ت الجب�وري إىل أنه “يف ح�ال عدم 
هنال�ك  فس�تكون  النص�اب  تحقي�ق 
جلس�ة اخ�رى بع�د 7 اي�ام”، موضحا 
يف  معالج�ة  يض�ع  ل�م  “الدس�تور  أن 
حالة ع�دم تحقيق النص�اب واملحكمة 

االتحادية ال تمتلك صاحية حل الربملان 
قانونيا كما يش�يع البعض لعدم وجود 

مادة دستورية تنص عى ذلك”.
وتاب�ع أن “حل الربملان يت�م عن طريق 
طلب يقدمه رئيسا الوزراء والجمهورية 
مجتمعني وهو من يقرر ذلك”، متوقعا 
أن “الذي�ن ق�رروا مقاطع�ة الجلس�ة 

سيعيدون النظر بقرارهم”.
يف غضون ذلك، أعلن رئيس تحالف “من 
اجل الش�عب” النائب عاء الركابي، أن 
نواب كتلته س�يدخلون جلسة انتخاب 

رئيس الجمهورية السبت املقبل.
وق�ال الركابي يف حديث متلفز: إن “من 
دون النواب املس�تقلني ل�ن يكون هناك 
ثلث معطل يف الربملان ومن دونهم أيًضا 
لن يكتمل النص�اب القانوني”، الفتاً إىل 
أن “جمي�ع األط�راف بحاجة إىل موقف 

النواب املستقلني معهم”.
وأضاف: “علينا واجب دس�توري وال بد 
من االلت�زام بالتوقيتات الدس�تورية”، 
مؤكداً: “سندخل جلسة انتخاب رئيس 

الجمهورية ولن نكر النصاب”.
وتابع: “لدينا مرش�ح من حركة الجيل 
الجدي�د ملنص�ب رئاس�ة الجمهوري�ة، 
وسنميض باتجاه عدم كر النصاب يف 

جلسة السبت املقبل”.
بتش�كيل  حركت�ه  إىل”الت�زام  ولف�ت 
معارضة إيجابية داخل مجلس النواب”، 
مؤكداً أن “حركت�ه طرحت مبادرة من 
13 نقطة عى القوى السياسية تتضمن 

مطالب الشعب العراقي”.

بغداد/ الزوراء:
أك�َد وزير الخارجيَّة فؤاد حس�ني ورئيس 
ُجمهوريَّة باكس�تان ع�ارف علوي، امس 
األربعاء، أهميَّ�ة خلق بيئة دوليَّة آمنة من 

أجل تحقيق النمو االقتصادّي.
الخارجي�ة، تلقت�ه  وذك�ر بي�ان ل�وزارة 
“الزوراء”: أنَّ “رئيس ُجمهوريَّة باكستان 
اإلس�اميَّة ع�ارف عل�وي اس�تقبل وزير 
الخارجيَّة فؤاد حس�ني، والوفد املرافق له، 
ع�ى هامش ُمش�اَركته يف اجتماع مجلس 
التع�اون  منظم�ة  دول  خارجيَّ�ة  وزراء 
اإلس�امّي يف دورت�ه ال�� 48 وال�ذي تعقد 
أعمال�ه يف العاصمة الباكس�تانّية إس�ام 
آب�اد”، مبين�اً، أنَّ “الوزي�ر نق�ل تحي�ات 
رئيس الُجمهوريَّ�ة برهم صالح إىل رئيس 

الُجمهوريَّة الباكستانّي”.
وأض�اف البي�ان أن�ه “جرى خ�ال اللقاء 
بحث العاقات الثنائيَّة بني بغداد وإس�ام 
ِّق مصالح  آباد، وُس�ُبل تعزيزها بما ُيحق�
الشعبني الصديقني”، مشراً اىل أنًّ “اللقاء 
ح�ره وكيل الوزارة للش�ؤون القانونية 
قحط�ان  األط�راف  متع�ددة  والعاق�ات 
املنظم�ات  دائ�رة  ورئي�س  خل�ف،  ط�ه 
واملؤتم�رات الدوليَّ�ة عباس كاظ�م عبيد، 
وس�فر ُجمهوريَّة العراق لدى باكس�تان 
حامد عباس لفتة، ومديرة قس�م التعاون 
اإلس�امّي يف وزارة الخارجيَّ�ة املستش�ار 

تمارا محمود”.

وقدم الوزير بحس�ب البي�ان “التهنئة إىل 
ُجمهوريَّة باكستان قيادًة وشعباً بمناسبة 
العي�د الوطن�ّي الباكس�تانّي، وتط�رق اىل 
واقع العاقات اإلقليميَّة والدوليَّة وما تمر 

بها من أزمات”.
وأك�د ع�ى “أهميَّ�ة تغلي�ب لغ�ة الحوار 
وإيج�اد حل�ول س�لمّية ُمس�تدامة لهذه 
األزمات، وإيق�اف تداعياتها وأهميَّة خلق 
بيئ�ة دوليَّة آمن�ه من أجل تحقي�ق النمو 
االقتص�ادّي ورفاهية الش�عوب”، واصفاً 
“العاقات العراق�يَّة-الباكس�تانيَّة بأن�َّها 

جيِّدة”.
 وش�دد الوزير عى “أهميَّ�ة الحفاظ عى 
الزخم الذي ش�هدته العاقات الثنائيَّة بني 
الدولت�نّي خ�ال املرحل�ة املاضّي�ة، فضاً 
ع�ن مواصلة تكثيف التش�اور الس�يايّس 
والتنس�يق املس�تمر بينهم�ا س�واء ع�ى 
الصعيد الثنائّي أو يف املحافل الدوليَّة حول 
القضاي�ا ذات االهتمام املُش�َرك”، ُمعرِباً 
عن رغب�ة بغ�داد يف “االرتق�اء بالعاقات 
الثنائيَّ�ة ب�ني البلدين إىل ُمس�توى طموح 

الشعبني الصديقني”.
من جانبه، أّكد رئيس ُجمهوريَّة باكستان 
“أهميَّة تعزيز العاقات الثنائيَّة بني البلدين 
وُسُبل االرتقاء بها يف ُمختلِف املجاالت وبما 
يخدم مصالح البلدين الصديقني، وأهميَّة 
تبادل الزيارات بني مس�ؤويل البلدين وعى 

جميع املستويات”.

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فْت وزارة النق�ل، تفاصيل مش�اريعها 
املنفذة يف ميناء الفاو الكبر، وفيما اكدت ان 
االعمال س�ارية وفق ما مخطط لها وضمن 
التوقيت�ات الزمنية، اعلنت زي�ادة االيرادات 
املالي�ة للدولة بع�د ارتفاع مع�دل الطائرات 

املارة عرب االجواء العراقية.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة حس�ني جليل 
يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان االعمال س�ارية 
بمين�اء الف�او الكب�ر بالطريق�ة املخط�ط 
له�ا وبش�كل ارسع م�ن التوقيت�ات ، حيث 
هناك بع�ض املش�اريع س�بقت التخمينات 

والتوقيتات املفرضة .
واض�اف: ان هن�اك إنج�ازا كب�را بجمي�ع 
املش�اريع التي وقع�ت العقود عليها س�واء 
الخمس�ة  او  األوىل  الثاث�ة  العق�ود  كان�ت 
عقود األخرة من ضمنها الخمسة االرصفة 
مس�تمر العم�ل بها وس�اري العم�ل االن يف 
س�احة الحاويات، لارصفة الخمسة، الفتا 
اىل ان الركائز التجريبية اوش�ك عى االنتهاء 
وتم الب�دء بتنفيذ االرصفة الخمس�ة وكذلك 
الط�رق الرابط�ة الداخلية والط�رق الرابطة 
بال�63 كم، يت�م العمل بها الط�رق الرابطة 
داخ�ل املين�اء او الداخلي�ة ضم�ن العق�ود 
اكتمل انجازها فاق ال�%99 او انتهى ضمن 

التوقيتات.
واش�ار اىل ان هن�اك عق�دا اضافي�ا ملحق�ا 

تم توقيع�ه عى االنارة، مبين�ا ان هذا العقد 
إذ ان العق�د االول انته�ى وال�ذي  ملح�ق،  
يتضمن تعبي�د الطريق ودفن�ه واالن اصبح 

جاهز لاستخدام .
واوض�ح، ان الطري�ق األخر ه�و 63 كم من 
ميناء الفاو الكبر يصل إىل ام قرص وصفوان 
ويرتب�ط بالخط ال�دويل 63 كم يم�ر بالنفق 
املغمور او املوانئ او نفق الحرير، الفتا اىل ان 
ه�ذا النفق يمتد الكثر م�ن 2 كيلو مر تحت 
قن�اة خ�ور الزيرب تح�ت املاء حتى يس�تمر 
طري�ق 63 كم باالرتباط بام قرص، وصفوان 

وطريق الدويل. 
واشار اىل ان “نسب االنجاز يف مشاريع ميناء 

الفاو الكبر متقدمة جداً واوشك عى االنتهاء 
وتم البدء بصب املقاطع الكونكريتية لدفعها 
تحت النفق لتشكل النفق”، مبينا ان “املبلغ 
املرصود ال�� 400 مليون دوالر خال موازنة 
2021 ومازلنا مس�تمرين بالعمل بهذا املبلغ 

لحني نصف هذا العام.
وبشأن زيادة عدد الطائرات املارة عرب االجواء 
العراقية ق�ال جليل، ان معدل عدد الطائرات 
العابرة لاجواء العراقية 450 طائرة، مؤكدا 
ان االجواء العراقي�ة آمنة جدا ملرور طائرات 
ال�ركات العاملي�ة بدلي�ل رف�ع الحظر عن 
الط�ران يف االجواء العراقية من قبل منظمة 

. FAA الطران الفيدرايل االمريكي

ولف�ت اىل ان�ه كلم�ا ي�زداد ع�دد الطائرات 
العاب�رة تزداد ايرادات الدولة، مبينا ان حجم 
االيرادات ترب 450 طائرة يف اجور العبور 
س�تؤدي بالنتيجة اىل زيادة االي�رادات املالية 

املستحصلة للدولة .
ويف وقت س�ابق، حددت وزارة النقل، أسباب 
زي�ادة أع�داد الطائ�رات املارة ع�رب األجواء 

العراقية.
وق�ال وزي�ر النقل نارص الش�بي يف ترصيح 
صحف�ي: إن “رف�ع الحظ�ر املف�روض من 
قب�ل الجانب األمركي ع�ى األجواء العراقية 
بارتف�اع 35 ألف قدم فما فوق أدى اىل زيادة 
عدد الطائ�رات املارة عرب األج�واء العراقية، 
خاصة أن املوقع االس�راتيجي للعراق جعله 

نقطة عبور مهمة”.
وب�ني، أن “عدد الطائ�رات العاب�رة لألجواء 
الواح�د  الي�وم  يف  طائ�رة   450 اىل  وصل�ت 
للطائ�رة  دوالراً   450 اىل  تص�ل  وعائديته�ا 
الواحدة”، مش�راً اىل أن “العائدات تذهب اىل 

رشكة املاحة الجوية”.
وأعرب عن “أمله برفع الحظر األوروبي عن 
الطائ�رات العراقي�ة، وإعادة تحلي�ق الناقل 

الوطني يف األجواء األوروبية”.
م�ن جان�ب آخر أك�د الش�بي، أن “ال�وزارة 
افتتحت معامل تخص بناء القوالب الخاصة 
بس�كك الحديد يف منطقة أب�و غريب، فضاً 

عن معمل آخر يف السماوة”.

الزاملي يؤكد ضرورة العمل على حل مشاكل 
الطلبة العراقيني يف اخلارج

العراق وباكستان يؤكدان أهمية خلق بيئة 
دولية آمنة من أجل حتقيق النمو االقتصادي

النقل لـ         : األعمال يف ميناء الفاو جتري وفق ما خمطط هلا واملرحلة 
األوىل شارفت على النهاية

بغداد/ الزوراء:
ارتفعْت أس�عار النفط يف تعامات 
مضطربة، بس�بب تعطل صادرات 
خامات روس�يا وكازاخس�تان عرب 
خ�ط أنابي�ب بح�ر قزوي�ن، فيما 
تس�ببت حادث�ة وقع�ت األس�بوع 
الج�اري يف محط�ة لض�خ النف�ط 
يف مين�اء نوفوروسيس�ك ال�رويس 
بتوق�ف إم�دادات الخ�ام ع�رب هذا 
املس�ار، وس�ط توقعات بأن يؤدي 
ذلك إىل دفع أس�عار النفط إىل 150 

دوالرا للربميل
للنف�ط  اآلجل�ة  العق�ود  وزادت 
مكاس�بها، بع�د نر تقري�ر إدارة 
معلومات الطاقة، حيث وصل سعر 
للربمي�ل  دوالر   122.24 إىل  برن�ت 

والخام األمركي إىل 115.18 دوالر
وكش�فت بيان�ات إدارة معلوم�ات 
الطاق�ة األمركي�ة أن إنتاج النفط 
األمركي اس�تقر األس�بوع املايض 
عن�د 11.6 ملي�ون برميل لس�ابع 

أسبوع عى التوايل.

وارتفعت صادرات الواليات املتحدة 
من النفط األس�بوع امل�ايض ألعى 

مستوى منذ يوليو 2021.
وداخليا، هبطت مخزونات البنزين 
2.9 مليون برمي�ل مقابل توقعات 
النخف�اض ق�دره مليون�ي برميل، 
يف  الخ�ام  مخ�زون  هب�ط  فيم�ا 
االحتياط�ي البرويل االس�راتيجي 
إىل  برمي�ل  ملي�ون   4.2 األمرك�ي 

571.32 مليون.
وظلت األس�واق قلقة م�ن احتمال 
فرض عقوبات إضافية عى روسيا، 
ثاني أكرب مص�در للنفط يف العالم، 
بع�د غزوها ألوكراني�ا الذي تصفه 

بأنه “عملية خاصة”.
وتس�ببت حادث�ة وقعت األس�بوع 
الج�اري يف محط�ة لض�خ النف�ط 
يف مين�اء نوفوروسيس�ك ال�رويس 
بتوق�ف إم�دادات الخ�ام ع�رب هذا 
املس�ار، وس�ط توقعات بأن يؤدي 
ذلك إىل دفع أس�عار النفط إىل 150 

دوالرا للربميل.

عاصف�ة  أن  تقاري�ر  وذك�رت 
مين�اء  منطق�ة  رضب�ت  ش�ديدة 
املط�ل  ال�رويس،  نوفوروسيس�ك 
ع�ى البحر األس�ود، أدت إىل ترر 
محط�ة ضخ خ�ام تابع�ة لركة 
)كونس�ورتيوم( “خط أنابيب بحر 
قزوي�ن” األم�ر ال�ذي انعكس عى 

إمدادات الذهب األسود.
ووفقا للتقارير فقد وقعت الحادثة 
يف 20 م�ارس الج�اري، وتس�ببت 
بتعطل ثلثي قدرة املحطة ملدة شهر 
عى األقل. وأمس ح�ذر نائب وزير 
الطاقة ال�رويس بافيل س�وروكني 
من أن تعليق عمل املحطة البحرية 
يحمل تداعيات خطرة عى إمدادات 
النف�ط وتقليصه�ا بنح�و ملي�ون 

برميل يوميا.
وأش�ار نائب وزير الطاقة الرويس 
إىل أن أعم�ال الصيان�ة من املحتمل 
أن  إىل  أن تس�تغرق ش�هرا، الفت�ا 
الحادثة س�تؤثر يف صادرات النفط 
من روس�يا وكازاخستان عرب خط 

أنابيب بحر قزوين.
ع�ى  الحادث�ة  تداعي�ات  وع�ن 
ي�رى  العاملي�ة،  النف�ط  أس�واق 
إيغور يوش�كوف، املحل�ل البارز يف 
الصن�دوق الوطن�ي ألم�ن الطاقة 
والخبر يف الجامع�ة املالية التابعة 
للحكومة الروسية، أن هذا قد يدفع 

سعر النفط إىل االرتفاع الشديد.
وأشار إىل أن الحادثة جاءت يف وقت 
تعاف�ت فيه س�وق النف�ط العاملية 
من نقص يف املعروض، إذ إن الطلب 
يف�وق الع�رض لذلك قد ت�ؤدي إىل 
إىل 150-140 دوالرا  الس�عر  دف�ع 

للربميل.

ــي قد تدفع األسعار إىل  ــديدة تضرب ميناء نوفوروسيسك الروس عاصفة ش
150 دوالرا للربميل
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بغداد / الزوراء:
أك�َد النائ�ب األول لرئي�س مجل�س النواب 
الزام�ي، ام�س األربع�اء، رضورة  حاك�م 
العمل عى حل املش�اكل التي تواجه الطلبة 

العراقيني يف الخارج.
وذكر املكتب اإلعام�ي للنائب األول لرئيس 
مجل�س النواب يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”: 
أن “الزامي أكد مش�اركته يف اجتماع هيئة 
الرأي يف وزارة التعليم العايل، لحسم توسعة 
املقاع�د الدراس�ية لطلبة الدراس�ات العليا 
وذل�ك ي�وم االح�د املقب�ل املواف�ق 27 اذار 
2022، بع�د أن ج�رى التواص�ل م�ع وزير 

التعليم العايل”.
وأضاف البيان، أن “ذلك جاء خال ترؤس�ه 
اجتماعاً موس�عاً م�ع وزير التعلي�م العايل 
والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، 
وال�كادر املتقدم يف ال�وزارة، بناًء عى طلب 
استضافة تقدم به 25 نائبا اىل هيئة رئاسة 
املجلس، وحره عدد من النواب وممثلون 
ع�ن الطلب�ة الخريج�ني املتظاهري�ن لهذا 
الي�وم، لبحث عدد من املش�اكل التي يعاني 
منه�ا الطلب�ة الجامعي�ون ومنها توس�يع 
خط�ة القبول للدراس�ات العلي�ا، وامكانية 
اج�راء دور ثالث تكميي، لطلبة الدراس�ات 
االولي�ة والعليا، وتثبيت االجور والعقود من 
موظفي ال�وزارة، اضاف�ة اىل تعيني الطلبة 
اج�ور  الجامع�ات، وتخفي�ض  يف  االوائ�ل 

الجامعات والكليات االهلية”.
ون�وه النائب األول اىل وجود مش�اكل كبرة 

تواج�ه الطلب�ة، والجامع�ات العراقي�ة يف 
الداخل من حي�ث بناها التحتي�ة وطاقتها 
االستيعابية، مما يس�تدعي العمل بالشكل 
امل�دروس والعاج�ل عى معالجتها بش�كل 
ينعكس إيجابا ع�ى الرصانة العلمية لهذه 
الجامع�ات، إضاف�ًة اىل رضورة العمل عى 
حل املشاكل التي تواجه الطلبة العراقيني يف 
الخارج مع الجامعات وم�دّد االقامة وآلية 

معادلة الشهادات الدراسية”. 
واس�تمع الوزي�ر والكادر املتق�دم يف وزارة 
التعليم لألس�ئلة املطروحة م�ن قبل النواب 
حول موضوع االستضافة، متعهًدا بطرحها 
ع�ى هيئة الرأي وحس�مها ايجاباً بحضور 

السيد النائب االول مطلع االسبوع املقبل.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
تص�دُر محافظة بغ�داد نهاية الش�هر الحايل، 
تعليم�ات جدي�دة بش�أن س�عر األمب�ر وآلية 
تشغيل املولدات الكهربائية الحكومية واألهلية، 
تخص ش�هر نيس�ان املقبل بالتزامن مع قرب 

حلول شهر رمضان املبارك.
وق�ال مع�اون محافظ بغداد لش�ؤون الصحة 
والطاق�ة قي�س الكالبي يف بي�ان اطلعت عليه 
»ال�زوراء« إن “التعليمات س�تعد عىل أس�اس 
س�اعات تجهيز الكهرباء الوطني�ة، وباعتماد 
تقييم ش�هري وفق الت�درج: جيد ج�داً، جيد، 
متوس�ط، رديء، فض�اًل عن كمية ال�كاز التي 
ستزودها وزارة النفط ألصحاب املولدات ممن 

لديهم حصة رسمية”.
وأش�ار يف الس�ياق ذاته إىل “إمكاني�ة التوجيه 

بتقليل س�عر األمب�ر، يف حال وج�ود زيادة يف 
مادة الكاز التي تزودها وزارة النفط ألصحاب 
املولدات، أو زيادة س�عر األمبر يف حال العكس 

من ذلك”.
وذك�ر الكالب�ي أن “املحافظ�ة تج�ري جوالت 
رقابي�ة وتفتيش�ية ألصح�اب املول�دات غ�ر 
امللتزم�ن بتعليماتها، وهناك إج�راءات رادعة 
بح�ق املخالفن منهم بالتنس�يق م�ع الجهات 
األمنية املختص�ة بهدف منعهم من اس�تغالل 

املواطنن من خالل التالعب بسعر األمبر “.
يشار إىل أن سعر األمبر الواحد ببغداد، يتفاوت 
بن مناطق جانبي الكرخ والرصافة، ويرتاوح 
سعره للخط الذهبي بتشغيل ل� 24 ساعة، بن 
15 إىل 28 أل�ف دينار، وللخط العادي بتش�غيل 

12 ساعة، بن سبعة إىل تسعة آالف دينار. 

بغداد/الزوراء:
ام�س  املائي�ة،  امل�وارد  وزارة  كش�فْت 
األربع�اء، عن معطي�ات الخطة الزراعية 
الصيفية املقبلة، فيما أشارت إىل أن هناك 

زيادة طفيفة بالخزين املائي.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة عيل رايض 
يف ترصيح صحفي إن »ال�وزارة، اتخذت 
إج�راءات داخلية من أج�ل ضمان تأمن 
الحص�ص املائية لكل القطاعات بش�كل 
ع�ام، خاص�ة يف م�ا يتعل�ق بموض�وع 
احتياجات القطاع الزراعي وتأمن مياه 
ال�رب وكذل�ك االس�تخدامات األخرى، 

فض�اًل عن إجراءات تتعل�ق بامللف الفني 
الخاص بالتفاوض مع دول الجوار ودول 

املنبع وحقوق العراق املائية«.
ال�وزارة الط�الق  اىل أن »خط�ة  وأش�ار 
الكمي�ات املائية من الس�دود والخزانات 
وفق املتطلب�ات والحاجة الفعلية، فضالً 
عن خط�ة يف توزيعات املي�اه لتأمن كل 
املتطلب�ات الرئيس�ة وايص�ال الحصص 
وخصوص�اً  املس�تفيدين  ل�كل  املائي�ة 
محافظ�ات الذنائب التي ع�ادًة ما تكون 
ه�ي األكث�ر تأثراً، بس�بب التج�اوز عىل 

الحصص املائية«.

وتاب�ع، أن »الوزارة بارشت بحملة كربى 
وتنظي�ف  وتطه�ر  التج�اوزات  لرف�ع 
الج�داول واملب�ازل، والس�يما م�ن نبات 
الشمالن وزهرة النيل، فضال عن السيطرة 
ع�ىل توزيعات املي�اه من خ�الل تطبيق 
نظام املراش�نة وهو نظام يتبع يف توزيع 

الحصص املائية بن املستفيدين«.
مس�تمرة  »التنس�يقات  أن  واوض�ح، 
م�ع وزارة الخارجي�ة م�ن خ�الل عق�د 
جمي�ع  م�ع  والتواص�ل  االجتماع�ات 
املس�تويات م�ن اج�ل تحدي�د املح�اور 
الرئيس�ة والتأكي�د عليه�ا بم�ا يتعل�ق 

بتحقيق حقوق الع�راق املائية خصوصاً 
يف ظروف التغ�رات املناخية الحاصلة يف 
املنطق�ة وقلة االي�رادات املائية يف الفرتة 

املاضية«.
وأك�د رايض، أن »املفاوض�ات مس�تمرة 
لتحقي�ق مبدأي�ن، األول ضم�ان حقوق 
العراق املائية، والثاني تقس�يم الرضر يف 

فرتات شحِّ املياه«.
واض�اف، أن »الع�راق عان�ى م�ن ف�رتة 
ش�حيحة يف املوس�م املائي امل�ايض، مما 
ادى اىل اللج�وء للخزين املائ�ي املتوفر يف 
الس�دود والخزان�ات، وبالت�ايل انخفاض 

مس�توى الخزين بش�كل واضح«، مبيناً  
أن »كمية األمطار املتس�اقطة والس�يول 
س�ببت زيادة طفيفة يف مستوى الخزين 

املائي بالسدود والخزانات«.
وكمي�ات  املائ�ي  »الخزي�ن  أن  وتاب�ع، 
االيرادات املائية الواردة يف موس�م الربيع 
الثل�وج س�يعطيان معطي�ات  وذوب�ان 
وصور واضح�ة ملقدار الخط�ة الزراعية 
الصيفي�ة املقبل�ة«، الفت�اً اىل أن »الخطة 
ستبنى بشكل مشرتك بن وزارتي املوارد 
املائي�ة والزراعة م�ن خ�الل اجتماعات 

للجان العليا بهذا الخصوص«.

بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان املبارك

حمافظة بغداد تصدر قريبا تعليمات جديدة بشأن تشغيل املولدات الكهربائية

املوارد املائية تكشف عن معطيات اخلطة الزراعية الصيفية املقبلة

بغداد/الزوراء:

كش�فْت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس 

األربعاء، عن صدور أمر اس�تقداٍم بحقِّ 

رئي�س مجلس محافظة بابل الس�ابق، 

ُمش�رًة إىل أنَّ�ُه ج�اء ج�رَّاء ُمخالفاٍت 

ارتكبه�ا يف عمليَّ�ة ترش�يح وانتخ�اب 

املُحافظ األسبق.

دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض 

حديثه�ا ع�ن تفاصي�ل القضيَّ�ة التي 

حقق�ت فيه�ا وأحالته�ا إىل القض�اء، 

أف�ادت يف بيان ورد »ال�زوراء«، بإصدار 

�ة  املُختصَّ الحلَّ�ة  تحقي�ق  »محكم�ة 

بالنظر يف قضايا النزاهة أمر اس�تقداٍم 

بح�قِّ رئي�س مجل�س ُمحافظ�ة بابل 

السابق، الفتًة إىل أنَّ أمر االستقدام جاء 

عىل خلفيَّة املُخالفات املُرتكبة يف قضيَّة 

قبول ترشيح ُمحافظ بابل األسبق«.

وتابعت الدائرة أنَّ »األمر صدر؛ استناداً 

إىل أح�كام امل�ادَّة )331( م�ن قان�ون 

بتوصي�ات  األخ�ذ  لع�دم  العقوب�ات، 

ة بتدقيق الس�ر الذاتيَّة  اللجن�ة املُختصَّ

�حن ملنصب املحاف�ظ، الفتًة إىل  للُمرشَّ

أنَّ اللجن�ة أوصت بعدم قبول ترش�يح 

املُحافظ األسبق للمنصب؛ وذلك بسبب 

الرتش�يح،  رشوط  م�ن  رشٍط  تخلُّ�ف 

�ح من س�كنة  القايض بأن يكون املُرشَّ

املُحافظة«.

وس�بق للهيئ�ة أْن »أعلنت ع�ن صدور 

أوامر قبٍض واس�تقداٍم بحقِّ ُمحافظن 

سابقن ومسؤولن محليِّن يف ُمحافظة 

باب�ل، كان منها: صدور أمر اس�تقداٍم 

بح�قِّ املُحافظ الحايل؛ الرتكابه عمداً ما 

يخالف واجباته الوظيفيَّة، وفق ما جاء 

يف البيان«.

بغداد/ الزوراء:
أق�دَم مس�لحون مجهولون، ام�س االربعاء، عىل فت�ح نران اس�لحتهم باتجاه 
موظفن اثنن يعملون يف وزارة الصناعة ضمن منطقة الحميدية شمايل العاصمة 

بغداد.
وقال مصدر أمني، ان »مس�لحن مجهولن فتحوا نران اس�لحتهم باتجاه اخوة 
اثنن يعملون موظفن يف وزارة الصناعة ضمن منطقة الحميدية شمايل العاصمة 

بغداد«.
واضاف ان »الهجوم املسلح أسفر مقتل احدهم واصابة الثاني، فيما الذ املسلحون 

بالفرار«.

النزاهـة تعلن استقـدام رئيس جملس 
حمـافظـة بابل السابـق 

هجوم مسلح على موظفني يف وزارة 
الصناعة يسفر عن مقتل أحدهم 
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تعلن ُمحافظة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مروع )تجهيز اجهزة صمام القلب ملركز القلب يف النارصية( 
ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2021 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 2014 املعدلة الصادرة 
م�ن وزارة التخطيط والضواب�ط امللحقة بها وتعليمات تنفي�ذ املوازنة العامة االتحادية لع�ام 2019. ان وثيقة الدعوى 
لتقدي�م العط�اء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املروع س�وف تنر يف الجرائد الوطنية )عراق املس�تقبل – العراق 

االخبارية – الزوراء(
وس�يتم العمل عند فح�ص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتم�دة للمناقصات )الوثائق القياس�ية( والتي تتيح ملقدمي 
العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة 

بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإم�كان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات 
ملقدمي العطاء.. ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة 
وس�وف يت�م عق�د املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفس�ارات املش�اركن يف املناقص�ة عند الس�اعة 12 ظهرا من يوم 
االربعاء املصادف 2022/3/30 يف بناية )دائرة صحة ذي قار( فعىل الراغبن من الركات واملقاولن العراقين املؤهلن 
واملصنف�ن م�ن الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل وال�ركات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م 
العق�ود الحكومي�ة ملحافظة ذي قار لراء نس�خة من الوثائق الخاصة باملروع علما ان س�عر العط�اء الواحد )وكما 
م�ؤرش ازاءه( غر قابلة لل�رد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للركات العراقية واوراق التس�جيل للركات 

االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - املتطلبات املالية :-
اوالً:-  امل�وارد املالي�ة )الس�يولة النقدية( م�ن خالل تقديم ما يثبت الق�درة املالية لتنفيذ املروع ملبلغ اكرب او يس�اوي 

)53,000,000( ثالثة وخمسون مليون دينار عراقي.
ب -  املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتش�مل )جنس�ية الرك�ة مقدمة العطاء –ال يوجد تض�ارب باملصالح، لم يت�م إدراج الركة املقدمة يف 
القائمة الس�وداء، ال�ركات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وف�ق القانون التجاري 
وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل(، غر مس�تبعدة من قبل صاحب العمل واس�تنادا اىل قرار صادر من قبل االمم 

املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانياً:- عدم ممانعة )نس�خة اصلية + نس�خة مص�ورة( ونافذة صادرة من الهيئة العام�ة للرضائب ومعنونة اىل ديوان 

محافظة ذي قار وهوية التحاسب الرضيبي.
ثالثاً:- ش�هادة تأس�يس الركة مع مالحظة يف حال ك�ون الركة مقدمة العطاء اجنبية  تق�وم بتقديم اوراقها كافة 

ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية.
رابعاً:- هوية تس�جيل وتصنيف املقاولن صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الركات املقاولة 

حسب ما مطلوب يف الجدول ادناه.
خامسا:- وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية +نسخة مصورة(.

2- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او 
صك مصدق او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمروع ومعنون 
اىل جهة التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/ قسم العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 
ي�وم من تاريخ غل�ق املناقصة وعىل املناقص الفائز )الركة او املقاول( الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار 
كت�اب االحال�ة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ بقيمة 5% من مبل�غ االحالة عىل ان يكون خطاب 
ضم�ان ص�ادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظ�ات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية 

الحسابات النهائية.
3- يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصن مس�تجيبة عند 
تلبيته�ا ملعاي�ر التأهيل املحددة فيه�ا بفروعها كافة وال�روط القانونية والفنية واملالية املطلوب�ة يف رشوط املناقصة 
ويف ح�ال ع�دم الت�زام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها يتم اس�تبعاده ويعت�رب عطاءه غر 

مستجيب.
4- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

5- ان جهة التعاقد غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
6- تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الركة التي يحال بعهدتها 

العمل كافة الرضائب والرس�وم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
7- يلتزم الطرف الثاني بأن يش�غل ما ال يقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل 
إال يف حال�ة اعت�ذار املركز عن توفر االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخ�الل مدة )30 يوم( من 

تاريخ استالم املركز للطلب.
8- يف حال�ة اش�رتاك اكثر من مناق�ص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلية يف ذلك 
لتنفي�ذه عىل ان يقدم عقد مش�اركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نم�وذج اتفاق اويل عىل الراكة موقع من قبل 
اط�راف الراك�ة مع�زز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنس�حاب يف حال رس�و املناقصة عليهما ع�ىل ان يتم تقديم 
الراك�ة بينهم�ا مص�دق اصوليا بعد توقي�ع العقد خالل م�دة ال تتجاوز )14 يوم�ا( من تاريخ توقي�ع العقد ويف حال 

انسحاب احد الركاء فيتم معاملة املشرتكن معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال.
9- املحافظة غر مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.

10- تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اس�عاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها 
ممثال لرب العمل بعقد املقاولة.

11- املحافظة غر ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12- تلتزم الركات واملقاولن واملجهزين املقدمن عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل 

سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
13- تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمروع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية 

املجهزة مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
14- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 

15- ان اخ�ر ي�وم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االربعاء املص�ادف 2022/4/6 اىل العنوان التايل 
محافظة ذي قار-قس�م العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي 
ق�ار 535 )مبنى هيئة االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار املقدم�ة بالدينار العراقي حرصا رقم�ا وكتابة وان يوقع 
عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم 
املق�اول م�ع ذكر العنوان الكامل للرك�ة ورقم الهاتف والربي�د االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحت�ه ويعترب التبليغ من 
خ�الل العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور اىل مبنى ديوان محافظة ذي قار الجديدة يف 
ش�ارع االمام عيل )ع(. وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم 
الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م مقدم العطاء 

وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16-  تسدد مبالغ املروع املذكور لحن توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املروع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف 
عىل االقل

سعر العطاء بالدينار

1521,730,000 180
يوم

تجهيز اجهزة 
صمام القلب 

ملركز القلب يف  

النارصية

دائرة صحة 
ذي قار 

1% من قيمة النارصية
الكشف 

التخميني

غرفة تجارة 
او مكتب 

علمي

100,000 الف دينار

الدكتور 
محمد هادي حسن 
محافظ ذي قار 
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اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واألجنبية 
م/ إعالن

إعالن
إىل الريك )بهاء شهيد عبد مسلم( اقتىض 
حض�ورك اىل صن�دوق اإلس�كان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل 
قي�ام رشيكك )عبد الرس�ول فلفل صالح( 
بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة )3/4315( املقاطعة )4 العروبة( 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عر 
يوم�اً داخ�ل الع�راق وش�هر واح�د خارج 
الع�راق من تاري�خ نر االعالن وبعكس�ه 
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق                       العدد:2022/7380                             
مجلس القضاء االعىل            التاريخ:2022/3/23                        

 رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
   محكمة األحوال الشخصية يف النارصية 
إىل / املواطن خضر عباس صالح

م/ اعالن
 بن�اًء عىل الطلب املقدم من قبل املدعوه )انعام عيل 
محس�ن( والتي تطلب اصدار حجة حجر وقيمومة 
بحق�ك علي�ه تق�رر تبليغ�ك يف جريدت�ن محليتن 
يوميت�ن بالحضور امام هذه املحكمة او من ينوب 
عنه قانونا خالل س�بعة ايام م�ن اليوم التايل للنر 
وبخالفه س�وف تقوم ه�ذه املحكمة بإصدار حجة 
حج�ر وقيموم�ة بحقك بناًء عىل الطل�ب املقدم من 

قبل املدعوه اعاله.
القايض
جواد حسن نايف

جمهورية العراق                                                   العدد: 4853
محافظة النجف االرشف                                     التاريخ: 2022/3/23

مديرية الزراعة
قسم األرايض واملساحة

سكرتارية لجنة املزايدات العلنية           اعالن
تعلن مديرية زراعة النجف االرشف / قس�م االرايض واملس�احة عن توفر املس�احات املدرجة اوصافها ادناه لغرض تأجرها باملزايدة العلنية وفقا ألحكام القانون 21 لسنة 2013 
للتعاقد حس�ب قانون 35 لس�نة 1983، فعىل الراغبن باالش�رتاك باملزايدة تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية مس�تصحبن معهم التأمينات االولية البالغة )20%( من القيمة املقدرة 
للدونم الواحد وسوف تجري املزايدة )املناداة( بعد انتهاء الفرتة املنصوص عليه يف الفقرة )خامسا( من القانون اعاله )البالغة ثالثون يوما والتي تبدأ من اليوم التايل لنر االعالن( 

ويف مقر مركز مديرية الزراعة حرصاً ويف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن.
مواصفات االرض 

منعم شهيد حسن 
مدير زراعة النجف االرشف / وكالة



بغداد/ متابعة الزوراء:
تستمر الحرب املستعرة يف أوكرانيا، 
الت�ي طامل�ا اعت�رت “س�لة الخبز” 
اضطراب�ات  ح�دوث  يف  ألوروب�ا، 
وتقويض األمن الغذائي خارج حدود 

أوروبا.
فقد كشفت منظمة األغذية العاملية 
التابع�ة لألم�م املتح�دة أن “يك�ون 
تأث�ر ال�راع ع�ى األم�ن الغذائي 
خارج ح�دود أوكرانيا، وخاصة عى 

أفقر الفقراء”.
وتمتل�ك أوكراني�ا بعض�اً م�ن أكثر 
األرايض خصوبة ع�ى هذا الكوكب، 
وبفض�ل تربته�ا الغني�ة، أصبح�ت 
الب�اد من بني أك�ر أربعة مصدرين 

للحبوب يف العالم.

أسعار الزيوت والذرة
كذلك تعد أوكرانيا أكر منتج ومصدر 
لزيت عباد الشمس عى هذا الكوكب، 

بحسب تقرير ملجلة “نيوزويك”.
ب�دوره، ق�ال ديفي�د بي�زيل، املدي�ر 
التنفي�ذي لرنام�ج الغ�ذاء العامل�ي 
التاب�ع لألم�م املتح�دة: إن انقط�اع 
التدفق الطبيعي له�ذه املنتجات من 
أوكرانيا س�يؤدي إىل “زيادة األسعار 
وإضاف�ة املزي�د من تضخم أس�عار 
امل�واد الغذائي�ة يف وقت تش�كل فيه 
الق�درة عى تحم�ل التكاليف مصدر 

قلق يف جميع أنحاء العالم”.
امل�واد  أس�عار  ترتف�ع  أن  ويمك�ن 

تص�ل  بنس�بة  واألع�اف  الغذائي�ة 
العال�م،  أنح�اء  %20 يف جمي�ع  إىل 
وفق�ا لوكالة األغذي�ة التابعة لألمم 

املتحدة.
ويخ�ى املحلل�ون م�ن أن الس�عر 

العاملي للقمح يمكن أن يتضاعف.
ملاذا يعتمد العالم عى أوكرانيا؟

تلقب أوكرانيا ب� “مخزن الحبوب يف 
أوروبا”، فه�ي منتج ضخم للحبوب 

مثل الذرة والقمح بشكل أسايس.
الدولي�ة  التج�ارة  إدارة  وتق�در 

األمركية أن حجم إنتاج الحبوب قد 
ازداد بش�كل مط�رد يف أوكرانيا منذ 
ع�ام 2013، م�ع توقف ه�ذا النمو 
يف ع�ام 2020 بس�بب وب�اء كورونا 

والظروف الجوية غر املواتية.
وحت�ى يف ذل�ك الوق�ت، بل�غ إجمايل 
محصول الحبوب 65.4 مليون طن، 
أي أكثر بث�اث مرات من احتياجات 

السوق املحلية.
كذلك، كانت أوكرانيا بني عامي 2020 
و2021، رابع أك�ر مصدر للحبوب يف 

العال�م، وفقاً ملجلس الحب�وب الدويل، 
فيما احتلت روسيا املرتبة الثالثة.

وذك�ر املرصد االقتصادي )OEC( أن 
غالبي�ة صادراتها من ال�ذرة يف عام 
2019، ذهب�ت إىل م�ر وإس�بانيا 

وهولندا والصني وإيطاليا.
ويف العام نفس�ه، كان�ت الباد أكر 
مصدر لزيوت البذور يف العالم، حيث 
أرس�ل 3.75 ملي�ار دوالر من زيوت 
الب�ذور إىل الهن�د والصني وإس�بانيا 

من بني دول أخرى.

إىل ذل�ك، ص�درت أوكراني�ا يف ع�ام 
م�ن  دوالر  ملي�ار   3.11  ،2019
إىل  خاص�ة  الخ�ارج،  إىل  القم�ح 
م�ر وإندونيس�يا والفلبني وتركيا 

وتونس.
وتحت�ل أوكرانيا أيض�اً مرتبة عالية 
والج�اودار  للش�عر  كمنت�ج  ج�داً 

والبطاطس.
وقالت جمعية الحبوب األوكرانية ل� 
“رويرتز” مؤخراً: إن صادرات القمح 
والذرة التي تق�در بقيمة 6 مليارات 
موان�ئ  يف  معطل�ة  ت�زال  ال  دوالر، 
أوكراني�ا، وغر ق�ادرة عى الوصول 

إىل وجهاتها بسبب الحرب.
يف الوق�ت نفس�ه، من غ�ر املرجح أن 
ي�زرع األوكراني�ون محاصي�ل جديدة 
يف ظ�ل الح�رب، وربما لن يت�م زراعة 
القم�ح الجدي�د لنفس الس�بب. لذلك، 
م�ن املرج�ح أن يتفاق�م الوضع طاملا 

استمرت الحرب.

روسيا أكرب مصدر للقمح
يف األثن�اء، تع�د روس�يا أك�ر مصدر 
للقم�ح يف العال�م، وتنت�ج 80 مليون 
طن مرتي من الحبوب س�نوياً وتصدر 
حوايل 30 مليوناً، وفقاً لوزارة الزراعة 

األمركية.
وتش�كل روس�يا وأوكرانيا معاً نسبة 
عاملي�ة كب�رة م�ن ص�ادرات القمح 
والذرة والش�عر وزيت عباد الش�مس 

والبذور والوجبات الغذائية.

إىل ذل�ك، أعلنت روس�يا يف، 14 مارس 
الحايل، أنه�ا حظرت مؤقت�اً صادرات 
الحب�وب إىل دول االتح�اد الس�وفيتي 

السابق.
يف حني أن العقوب�ات املفروضة عليها 
يمك�ن أن يك�ون له�ا بالتأكي�د تأثر 
س�لبي ع�ى إنت�اج الحب�وب يف الباد 
أيضاً، فإن دور روس�يا كمنتج ضخم 
لألس�مدة، مع 15 يف املائ�ة من اإلمداد 
العامل�ي بالكام�ل، تع�د أكث�ر أهمي�ة 
ويمكن أن يؤثر عى وفرة املحاصيل يف 

جميع أنحاء العالم.
كما، تعتر روسيا مورداً كبراً للمعادن 
م�ن  ب�دًءا  يشء  كل  يف  املس�تخدمة 

مكونات السيارات إىل علب األملنيوم.
وهذا يعني أن أس�عار بعض املنتجات 
الغذائي�ة يمكن أن ترتف�ع ليس فقط 
بس�بب النق�ص املبارش، ولك�ن أيضاً 

بسبب زيادة تكلفة التعليب.

أسعار اللحوم
عرض�ة  البل�دان  أكث�ر  أن  ح�ني  يف 
لنق�ص الغ�ذاء وارتفاع األس�عار هي 
األكث�ر اعتماداً ع�ى واردات أوكرانيا، 
فم�ن املتوق�ع أن يتأث�ر العالم بأرسه 

بالحرب.
فقد قال صن�دوق األمم املتحدة الدويل 
للتنمي�ة الزراعية )إيف�اد(: إن الحرب 
أدت بالفع�ل إىل تضخم أس�عار الغذاء 
أج�زاء  يف  املحاصي�ل  نق�ص  وس�ط 
من آس�يا الوس�طى والرشق األوسط 

وشمال إفريقيا.
ومن�ذ بداي�ة الغ�زو، ارتفعت أس�عار 
القم�ح بأكثر م�ن 50 يف املائة، لتصل 
إىل مس�توى قيايس بل�غ 13.40 دوالر 
للبوشل )وحدة قياس للحبوب(، وفقاً 
ملجل�س ش�يكاغو للتج�ارة. كما قفز 
سعر الذرة املتداولة يف شيكاغو بنسبة 

10 يف املائة.
كذل�ك، اضط�ر املزارع�ون يف الواليات 
املتح�دة إىل تقلي�ص مغذي�ات الرتبة، 

مما يهدد حجم املحاصيل القادمة.
وارتفع�ت أس�عار البقال�ة يف الواليات 
املتح�دة بنس�بة 8.6 يف املائة يف فراير 
مقارن�ة بالعام الس�ابق، وه�ي أعى 

زيادة يف الباد منذ 40 عاماً.
كذل�ك، م�ن املتوق�ع أن يرتفع س�عر 
اللح�وم وليس فقط الخبز واملعكرونة 
الخفيف�ة  الوجب�ات  أن�واع  وجمي�ع 

القائمة عى الدقيق.
ويس�تخدم ما يقرب م�ن 60 يف املائة 
من ال�ذرة املص�درة يف أوكرانيا كعلف 
للماش�ية، مما يش�ر إىل أن صناعات 
اللحوم واأللبان ستتأثر أيًضا بالحرب 

يف أوكرانيا.
فيم�ا ال يزال يتعني فه�م املدى الكامل 
للكيفية التي س�يؤدي به�ا الراع إىل 
تفاق�م أزمة تكلفة املعيش�ة يف جميع 
أنح�اء االتح�اد األوروب�ي والوالي�ات 
تط�ور  م�ع  كام�ل  بش�كل  املتح�دة 

الوضع.
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بغداد/ الزوراء:
ح�ذر مستش�ار وزارة الزراعة، مهدي 
ضمد القييس، امس االربعاء، من مغبة 
ق�رار فتح باب اس�تراد بي�ض املائدة 
والدج�اج م�ن الخارج، مبين�ا ان رفع 
حظر استراد بعض السلع جاء بسبب 

الحرب االوكرانية وارتفاع األسعار.
وق�ال القييس يف تري�ح صحفي: ان 
“وزارة الزراعة اعرتضت عى قرار فتح 
ابواب استراد البيض والدواجن بسبب 
واملنت�ج  العراقي�ة  بالحق�ول  ارضاره 

الوطني بشكل مبارش”.
واض�اف ان “قرار رفع حظر اس�تراد 
الغذائي�ة والزراعية  املنتج�ات  بع�ض 
ج�اء م�ن اجل ت�ايف زي�ادة االس�عار 
ج�راء الح�رب االوكراني�ة إال املعاب�ر 
غر رس�مية اغرقت السوق باملنتجات 

وارضت باملحيل”.
وأش�ار القييس اىل ان “الحل االمثل هو 
دعم الفاح، ال س�يما م�ع وجود وفرة 
مالية وتشكيل لجنة امنية عليا لتدقيق 
سجل البضائع املستوردة وتطبيق قرار 

حظر البضائع املستورد “.
وزارة  ح�ددت  متص�ل،  جان�ب  م�ن 
الزراعة، امس األربعاء، إجراءين لتوفر 
الزيت والس�كر محلياً، فيما اشارت إىل 

أن زراعة الش�لب خ�ال الفصل الحايل 
متوقفة عى كمية املياه املتوفرة.

وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، حميد 
نايف، يف تريح صحفي: إن “الوزارة 
س�تعد الخطة الزراعية خال الش�هر 

الخام�س وه�ي خط�ة الش�لب، إذ إن 
الخطة الصيفية يتم إعدادها وتقديمها 
إىل وزارة امل�وارد املائية من خال لجنة 
مش�رتكة، وهي التي تقرر املس�احات 

املشمولة بالزراعة”.

وأعرب النايف عن أمله “أن تكون هناك 
حصة للش�لب ألن املحافظات الشلبية 
ت�زرع ال�رز، وال يمك�ن أن نحرمه�م 
خ�ال الفصل الحايل، ولكن قد تتقلص 
أو ق�د تزداد، بحس�ب املعطيات املائية 

املوج�ودة”، الفتاً إىل أنه “من الس�ابق 
ألوان�ه أن نس�تبعد زراعة الش�لب عن 
الخط�ة الصيفية، بوصف�ه يحتاج إىل 
كميات كبرة من املياه لزراعته، طول 
ف�رتة زراعته وهو غاط�س باملياه ألن 

تربته خاصة”.
وأشار إىل أن “الذرة الصفراء لو يسمح 
بزراعته�ا، لتمكن�ا من توف�ر الزيت، 
ولو كانت هنالك زراعة لقصب السكر 
الذي كان موجود يف محافظة ميسان 
ألصب�ح بإمكاننا توفر الس�كر، إذ إن 
بلدن�ا اليزال متأخ�راً بالزراع�ة، لقلة 
الدعم لهذا القط�اع املهم”، مؤكداً، أن 
“ال�وزارة لم تحصل ع�ى الدعم املايل، 
لتوزيع مستحقات الفاحني ومنتجي 

الدواجن”.
 وأوضح أن “الخطة الزراعية لو كانت 
كاملة له�ذا العام الكتفين�ا ذاتياً من 
محصول الحنطة، إذ إن مشكلة املياه 
الزال�ت عالقة مع الجانب الرتكي، وال 
توجد آلي�ة حتى نحصل ع�ى مياهنا 
ب�اي طريقة كان�ت، رغم انن�ا نمتلك 
نفرضه�ا  الت�ي  الق�وة  مص�ادر  كل 
عليهم، حتى نحصل عى مس�تحقاتنا 
املائية”، ع�اّداً أنَّ “مفاوضاتنا مازالت 

متعثرة”.

الزراعة تكشف عن أسباب رفع حظر االسترياد عن بعض السلع
حددت إجراءين لتوفري الزيت والسكر حمليًا

بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعات البنك املركزي من الدوالر، امس األربعاء، لتس�جل 212 

مليون دوالر.
وذكر مصدر أن “البنك املركزي شهد امس خال مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريك�ي، انخفاض�ا يف مبيعاته من الدوالر بنس�بة 9.79 باملئة لتصل اىل 
212 مليونا، و988 الفا، و795 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بس�عر رصف 
اس�اس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم امس الثاثاء التي بلغت 

املبيعات فيه 235 مليونا، و478 ألفا، و795 دوالرا.
واضاف ان الحواالت الخارجي�ة بلغت خال مزاد اليوم 156 مليونا و638 
ال�ف دوالر، مقارنة باملبيع�ات النقدية التي بلغت 56 مليون�اً، و350 ألف 

دوالر.
وأشار اىٕل ان 28 مرفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و21 

مرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 287 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار الذهب “االجنب�ي والعراقي” يف األس�واق املحلية، امس 

األربعاء.
وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد س�جلت صباح امس، س�عر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 393 الف دينار، وسعر الرشاء 389 الفاً، بعد ان 

سجلت اسعار البيع ليوم امس الثاثاء 396 الف دينار للمثقال الواحد.
وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند 353 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 349 ألفا.
وفيم�ا يخ�ص أس�عار الذهب يف مح�ال الصاغة، فإن س�عر بي�ع مثقال 
الذه�ب الخليجي عي�ار 21 يرتاوح بني 395 الف دين�ار و 405 آالف، فيما 
تراوح س�عر البيع مثقال الذهب العراقي بني 350 الفاً و 360 الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.
وانخفضت أس�عار الذهب عامليا، امس األربعاء، مع الدعوات الصادرة عن 
مسؤويل مجلس االحتياطي الفيدرايل األمريكي لرفع أسعار الفائدة بشكل 

أكر ملكافحة التضخم مما ألقت بثقلها عى معنويات السوق.

بغداد/ الزوراء:
أكد الخبر االقتصادي، نبيل جبار العيل، امس األربعاء، أن ارتفاع اس�عار النفط 
عاملي�ا قد يؤثر عى قدره الفرد العراقي الرشائية، مبينا ان ارتفاع اس�عار النفط 
يس�هم يف رفع تكاليف االنتاج وبذلك ينتهي االمر بارتفاع اسعار السلع وتضخم 
اس�عارها .وق�ال العيل يف تري�ح صحفي: إن “الع�راق البلد ال�ذي يعتمد عى 
االستراد ألغلب سلعه الغذائية واالستهاكية واملعمرة قد تنعكس ارتفاع اسعار 
النفط عامليا عى قدره الفرد العراقي الرشائية”.وأضاف أن “زيادة اسعار النفط 
قد تس�اهم يف تآكل دخ�ل الفرد العراقي بنفس قيم�ة التضخم وقد تدفع بعض 
الفئات لانتقال من فوق مستوى خط الفقر”.وأشار العيل إىل أن “ارتفاع اسعار 

النفط عامليا تنقل الفقراء من حاله الفقر اىل الفقر املدقع او االشد فقرا”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت محافظ�ة الديوانية، امس األربعاء، اس�تعدادها لحصاد 270 ألف طن 
من محصول الحنطةوقال مدير زراعة الديوانية، حسن الوائيل، يف بيان تلقته 
“الزوراء”: إن “محافظة الديوانية تستعد للمبارشة بحصاد محصول الحنطة، 
وسط توقعات بتحقيق 270 ألف طن منه”.ولفت اىل أن “املديرية أتمت جميع 
اس�تعداداتها الس�تقبال موس�م حصاد محصول الحنطة”.وأوضح أن “أهم 
تلك االس�تعدادات تهيئة ستة مراكز للتس�ويق معززة باملاكات واالحتياجات 

الرضورية لتسهيل مهمة التسويق عى الفاحني”. 

بغداد/ الزوراء:
ق�ال رئي�س غرفة تج�ارة بغ�داد، ف�راس الحمدان�ي، امس األربع�اء، إن 
الغرفة تعمل عى تس�هيل إجراءات اس�تراد املواد الغذائية والسلع واملواد 
االس�تهاكية من بل�دان العالم كافة.. جاء ذلك خال اس�تقباله يف مكتبه 
ع�ددا من التجار وناقش معهم أهم القضايا التي تتعلق بالقطاع التجاري 
وتذلي�ل العقبات واإلس�هام يف تطوير القطاع التج�اري وانتعاش اقتصاد 

الباد.
وقال الحمداني خال اللقاء: إن “غرفة تجارة بغداد كانت وما زالت صوت 
التاجر البغدادي وتعمل لياً ونهاراً من اجل توفر الظروف املناسبة والتي 
من ش�أنها تعزيز العاقات التجارية واالقتصادي�ة بني التجار والحكومة 

العراقية”.
وأش�ار إىل العم�ل عى “فتح افاق العاقات بينهم وب�ني بلدان العالم كافة 
وتسهيل اجراءات استراد املواد الغذائية والسلع واملواد االستهاكية ومواد 
البن�اء واالدوي�ة وغرها ممن ترتبط بحي�اة املواطن العراق�ي، ومن اجل 

السعي وراء تخفيض االسعار وتحسني مستويات املعيشة”.
وكان رئي�س مجل�س الوزراء، مصطفى الكاظمي، ق�د أكد، يوم األحد 20 
من ش�هر آذار/ مارس الجاري، ارتفاع أس�عار الس�لع واملواد الغذائية يف 
العراق إىل نس�ب الضعف “يف بعض الحاالت” جراء الغزو الرويس ألوكرانيا 

وتوقف امداد تلك السلع من هذين البلدين.

مبيعات البنك املركزي تسجل 212 
مليون دوالر 

اقتصادي: ارتفاع النفط يؤثر على 
قدرة الفرد العراقي الشرائية

جتارة بغداد: نعمل على تسهيل استرياد 
املواد الغذائية والسلع االستهالكية

أسعار الذهب ترتاجع يف
 األسواق احمللية

احلرب املستعرة يف أوكرانيا ترفع أسعار املواد الغذائية اليومية 
أبرزها القمح وزيت الطعام واللحوم 

خام البصرة الثقيل يصعد أكثر من 6 %

الديوانية: قرب حصاد 270 ألف طن من احلنطة

بغداد/ الزوراء:
قّدم مستش�ار رئيس ال�وزراء، مظهر محمد صالح، امس 
األربعاء، مقرتحاً لتأس�يس لجنة ثابتة للرشاكة االنتاجية 
ب�ني القطاع�ني الع�ام والخاص، فيم�ا أش�ار إىل إمكانية 
توف�ر »ماي�ني ف�رص العم�ل« ضم�ن برنام�ج الحزمة 

االستثمارية«.
وق�ال صال�ح يف حديث صحف�ي: »أصبح م�ن الرضوري 
دمج الس�وق الوطنية كقوة منتجة، صناع السوق وقواه 

الريادية من جهة وقوة العمل املنتج من جهة أخرى«.
وأوضح أن »الرافعة املالية الحالية للدولة جراء الرتاكمات 
املالي�ة امللموس�ة يمك�ن أن توجه نحو التكام�ل مع قوى 
الس�وق املنتجة وعر توليد رشاكات قوي�ة بني الواجهات 
الحكومي�ة القطاعي�ة ذات العاق�ة من حي�ث التخصص 
وتقس�يم العمل مع القط�اع الخاص للنهوض بالنش�اط 
االنتاج�ي واح�داث انتقال�ة ملموس�ة يف نش�اطات ذات 

اولوية«.
وأضاف أنه »من بني النش�اطات، االستثمار بالزراعة ذات 

املردود النقدي العايل والخدمات الرقمية وتش�غيل املصانع 
تك�ون قادرة عى تولي�د املايني من ف�رص العمل وضمن 

برنامج الحزمة االستثمارية الرائدة يف االقتصاد«.
وتابع »قد نقرتح تأس�يس لجنة ثابتة للرشاكة التمويلية 
واالنتاجي�ة ب�ني الدولة والقط�اع الخاص لرس�م خريطة 
املستقبل بش�كل مدروس ودقيق ومتس�ارع يدفع بعجلة 

االقتصاد ونموه إىل أمام«. 

بغداد/ الزوراء:
اك�د الخبر االقتصادي، وس�ام التميمي، ان ارتفاع س�عر 
الوق�ود داخل إقليم كردس�تان يحت�م عى بغ�داد التدخل 
لحس�م األمور وضمان ع�دم حدوث ازم�ة اقتصادية عى 
مس�توى الش�عب، موضحا ان االزمة ارتفعت حدتها بعد 
ق�رار املحكم�ة االتحادية بش�أن الص�ادرات النفطية عر 

اإلقليم.
وق�ال التميم�ي يف تري�ح صحف�ي: ان “الحص�ول عى 
اإليرادات النفطية ال يمكن ان يكون عى حس�اب الشعب، 
بل من خال مايتم تصديره عر اإلقليم وفق الدستور وما 

تم االتفاق عليه يف قانون املوازنة”.
وأضاف ان “توجه اإلقليم نحو زيادة أسعار الوقود سيخلق 

ازم�ة اقتصادية عى مس�توى الش�عب، م�ن دون احداث 
أي رضر يف إي�رادات الحكوم�ة، بل عى العكس س�تحصل 
حكوم�ة اإلقلي�م ع�ى إي�رادات إضافية مس�تحصلة من 
الش�عب بسبب فرضها تسعرة مرتفعة تخالف ما حددته 

بغداد وباقي املحافظات”.
وبني التميمي ان “املعطيات تش�ر اىل قيام اإلقليم بفرض 
تسعرة مرتفعة ألسعار الوقود بعد قرار املحكمة االتحادية 
بش�أن الصادرات النفطية عر اإلقلي�م، وهو مايحتم عى 
بغ�داد التدخ�ل، خصوصا ان الوق�ود ينتج داخ�ل املصايف 
النفطية الخاصة باإلقليم والتابعة بحسب احد السياسيني 
هن�اك اىل العائلة الحاكمة، وبالتايل فإن اإليرادات تذهب اىل 

حكومة كردستان”. 

مظهر حممد يتحدث عن إمكانية توفري
 »ماليني فرص العمل«

خبري: ارتفاع سعر الوقود يف اإلقليم حيتم على بغداد التدخل
بغداد/ الزوراء:

ارتفع س�عر خام البرة الثقيل، امس االربعاء، اكثر من 6 باملئة ليس�جل ما 
يق�ارب م�ن 109 دوالرات للرميل .وارتفع خام البرة الثقيل املصدر آلس�يا 
6.07 دوالرات وبنس�بة تغير بلغت نسبته %5.91 ليصل اىل 108.81 دوالرات 
للرمي�ل الواحد.فيما تذبذبت اس�عار خامات منظمة اوبك، حيث س�جل خام 
العربي الس�عودي 117.89 دوالراً للرميل بارتفاع بلغ 8.71 دوالرات، وسجل 
مزي�ج مربان اإلماراتي 112 دوالراً للرمي�ل بارتفاع بلغ 0.71 دوالرا للرميل، 
وبلغ ومزيج س�هران الجزائ�ري 118.27 دوالرا بانخف�اض بلغ 0.23 دوالرا، 
ومزي�ج اي�ران الثقي�ل 110.15 دوالرات بانخفاض بل�غ 0.48 دوالر، وبوني 
النيج�ري الخفي�ف 115.59 دوالرا بانخف�اض بل�غ 0.50 دوالر”.وارتفع�ت 
اسعار النفط امس نتيجة تدارس بعض الدول األوروبية لاستغناء عن النفط 
الرويس اضافة اىل عدم تمكن بعض الدول املنتجة للنفط يف اوبك+ للوصول اىل 

سقوف االنتاج التي حددتها منظمة اوبك+ يف اجتماعهما الشهري.
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االنضباط  ترد اعرتاض امليناء ضد 
نفط الوسط  بدوري الشباب

بغداد/ الزوراء
اجتمع�ت لجنُة االنضباط يف االتحاد العراقّي لكرة القدم لدراس�ة ع�دٍد من الحاالِت التي 
حصلت يف املسابقات الكروّية، وأصدرت بعضاً من القراراِت يف عدة حاالت منها، وكما ييل، 
ناقش�ت اللجنة االعرتاَض املُقدم من قبل نادي امليناء ضد نادي نفط الوس�ط ملباراتهم يف 
الدوري املمتاز لفئِة الشباب، وبعد استدعاء الالعب املعرتض عليه ضياء حسني وشقيقه، 
وبع�د االطالع عىل الهويات الش�خصّية لهما وجواز س�فر الالعب تبنَي أن مستمس�كات 

الالعب أصوليٌة وموافقٌة للقانون، وعليه قررت اللجنة رد اعرتاض نادي امليناء.

أصفر وأمحر

احتاد الكرة: زيارة اللجنة اخلليجية ناجحة وبطولة خليجي 25 ستقام يف  البصرة حصرا

منتخبنا االومليب يتعادل مع نظريه الفيتنامي 
سلبيا ببطولة دبي

منتخب الصاالت يواجه شقيقه اللبناني اليوم وديا

بغداد/ متابعة الزوراء
ضيف�ه  أم�ام  ال�زوراء  تع�ادل 
منتخب ش�باب الع�راق )2-2(، 
يف املب�اراة الودي�ة الت�ي أقيمت 
امس األربع�اء، يف ملعب الزوراء 
الجدي�د، ضم�ن اس�تعداداتهما 

لالستحقاقات املقبلة.
وسجل هديف أصحاب األرض كل 
من زين العابدين س�الم ومازن 
في�اض، بينما تمكن إس�ماعيل 
محمد وكاظم رعد من تس�جيل 

هديف منتخب الشباب.
وأج�رى أيوب أوديش�و ، مدرب 
ال�زوراء ع�دة تبدي�الت بال�زج 

بالعنارص الشبابية، واالستفادة 
من ه�ذه املب�اراة قب�ل الدخول 
م�ن   26 الجول�ة  بمنافس�ات 

الدوري املمتاز.
وباملقاب�ل، منح عم�اد محمد ، 
املدي�ر الفن�ي ملنتخب الش�باب 
الفرص�ة ألكثر من العب يف هذه 

املباراة.
وكان منتخب الش�باب ، قد فاز 
عىل الطلب�ة 2-3 يف مباراة ودية 
جرت قبل أيام يف ملعب الش�عب 
اس�تعداداته  ضم�ن  ال�دويل، 
لتصفيات آسيا التي ستنطلق يف  

أيلول املقبل.

منتخب الشباب يتعادل وديا مع 
فريق الزوراء

بغداد/ الزوراء
أك�َد عضو االتح�اد العراقّي لك�رِة القدم، 
الناط�ق الرس�مي، أحم�د املوس�وي، إن 
االتح�اد وفَر جمي�ع ُمس�تلزمات النجاح 
ملنتخبنا الوطن�ّي يف مبارات�ه أمام نظريه 
اإلمارات�ي الت�ي تق�ام الي�وم الخميس يف 
ملع�ِب امللك فهد بالس�عودّية يف الس�اعِة 
املؤتم�ر  الثامن�ة مس�اًء.. ج�اَء ذل�ك يف 
الصحف�ي األس�بوعي لالتحاِد ال�ذي أقيَم 

امس يف مقرّه.
وأض�اَف املوس�وي يتطل�ُب م�ن وس�ائل 
اإلع�الم كاف�ة تقدي�م الدع�م واملُس�اندة 
للمنتخ�ِب الوطن�ي قب�ل مواجه�ة اليوم 
أم�ام اإلمارات التي يحت�اُج فيها منتخبنا 
الفوَز للمنافسِة بقوٍة عىل البطاقِة الثالثة 

املؤهلة للملحق. 
وأوض�َح إن االتح�اد متواصٌل م�ع الجهاِت 
حض�ور  لتأم�نِي  الس�عودية  يف  الرياضّي�ة 
جمهورن�ا بانس�يابيٍة عاليٍة م�ع تخصيِص 
نس�بٍة للجمهور اإلمارات�ي تقدر ب� ٨% من 
سعِة امللعب حسب األنظمِة املُتعارف عليها.

واختت�َم عض�و االتحاد، أحمد املوس�وي، 

حديثه بالقول: إن زيارة اللجنة الخليجّية 
وبطول�ة  ايجابي�ًة،  كان�ت  الب�رِة  إىل 
خليجي ٢٥ ستقاُم يف البرة، وهي زيارٌة 
روتينّية لتنظيِم بطولٍة مثاليٍة، ومساعدة 
االتحاِد املعني عىل إظهاِر البطولة بأفضل 

مستوى من جميِع النواحي.
ويف س�ياق منفصل أعلن االتحاد العراقي 
لك�رة الق�دم فت�ح ملع�ب املدين�ة الدويل 
ببغداد، مس�اء اليوم الخميس، الستقبال 
الجماهري ملتابعة مب�اراة اإلمارات، ضمن 
تصفي�ات كأس العال�م، ع�ر الشاش�ات 
املتوفرة يف امللعب ال�ذي كان من املفرتض 
أن يس�تضيف املب�اراة، قب�ل نقلها مللعب 

امللك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.
وقال املوس�وي هذه الخط�وة هي بمثابة 
رسالة دعم من الجماهري لالعبي املنتخب 
العراق�ي، ومس�اندتهم من أج�ل تحقيق 

االنتصار والعودة للمنافسة”.
وتابع: “االتحاد العراقي يعمل بالتنس�يق 
مع الس�فارة العراقية يف السعودية، ملنح 
تذاك�ر الدخ�ول مللعب املب�اراة يف الرياض 

ألكر عدد ممكن من الجالية العراقية”.

يذك�ر أن املعل�ق العماني املع�روف خليل 
البلويش، سيقوم بمهمة التعليق عىل املباراة 

العراق واإلمارات م�ن داخل ملعب املدينة 
الدويل، حس�ب ما تم إعالن�ه من قبل قناة 

الحق�وق  صاحب�ة  الرياضي�ة  الرابع�ة 
التليفزيونية للمباراة داخل العراق.

دبي/ متابعة الزوراء
اكتف�ى املنتخ�ب األوملب�ي بالتعادل 
الس�لبي أم�ام نظ�ريه الفيتنامي، يف 
املباراة التي أقيمت امس األربعاء، يف 

أوىل جوالت بطولة دبي الودية.
ولم يظهر املنتخب االوملبي بالصورة 
املطلوبة، وغابت الفواصل الهجومية 
باس�تثناء  اللق�اء،  دقائ�ق  ط�وال 

مح�اوالت خجولة عن طريق منتظر 
محمد والبديل وكاع رمضان.

وأجرى م�درب االوملبي مريوس�الف 
س�وكوب، ع�دة تغيريات يف الش�وط 

الثاني، لم تغري من نتيجة اللقاء.
م�ع  االوملب�ي  املنتخ�ب  وس�يلتقي 
نظ�ريه الس�عودي، مس�اء الس�بت 
املقب�ل، ضم�ن الجول�ة الثاني�ة من 
البطولة التي انطلقت امس األربعاء، 

بمشاركة 10 منتخبات.
وتأتي مشاركة العراق يف بطولة دبي، 
ضم�ن اس�تعداداته لنهائيات كأس 
آس�يا تحت 23 عاماً والتي ستنطلق 
يف أوزبكستان مطلع حزيران املقبل، 
حيث أوقعته قرعة البطولة إىل جانب 
منتخبات أسرتاليا واألردن والكويت.

بريوت/ سيف املالكي
لك�رِة  الوطن�ي  املنتخ�ُب  يواص�ل 
يف  التدريبّي�ة  وحدات�ه  الص�االت 
الت�ي  ب�ريوت  اللبنانّي�ة  العاصم�ِة 
الثالث�اء  ام�س  اول  ظه�ر  وصله�ا 
قادماً من العاصمِة اإليرانية طهران 
للدخ�وِل يف معس�كر تدريبي تتخلله 

مباراتان ودّيتان مع املنتخِب اللبناني 
يف إطار رحلته التحضريّية للمشاركِة 
يف التصفي�اِت املؤهل�ة لبطولِة كأس 

آسيا الشهر املقبل.
التي  التدريبّي�ة،  الوحداُت  وش�هدت 
قاده�ا املدرُب اإليران�ي محمد ناظم 
الرشيع�ة وجه�ازه الفني املس�اعد، 

تواج�د )16( العباً هم: عيل ش�هاب 
وس�الم فيصل وحيدر مجيد وعباس 
فالح ومصطفی بجاي وزاهر مهدي 
وأحمد درید وعيل موفق وفادي عالء 
ومحمد سامي وقیر منتظر وعيل 
حقي وحیدر کریم ووليد خالد فاهم 
ورافد حمید وطارق زیاد، واشتملت 
قاع�ة  يف  أقيم�ت  الت�ي  التدريب�ات 
الصداق�ِة تماري�َن اللياق�ة البدني�ة 
الجوان�ب  وتعزي�ز  واالستش�فائّية 
لالعب�ي  والخططّي�ة  التكتيكّي�ة 

املنتخب الوطني.
لك�رِة  الوطن�ي  املُنتخ�ب  ويس�تعد 
الصاالت ملالق�اِة نظريه اللبناني ودياً 
يف الساعِة الس�ابعة من مساء اليوم 
الخمي�س يف قاع�ِة حات�م عاش�ور 
يف  للمش�اركِة  إط�ار تحضريات�ه  يف 
لبطول�ِة كأس  املؤهل�ة  التصفي�اِت 

آسيا الشهر املقبل.

شهد: ال نقبل سوى بالفوز على االمارات واملنتخب عانى من الضغوطات يف اللقاءات السابقة  
ما زال أمل التأهل قائما

الرياض/ محمد عماد
بغداد/ صالح عبد املهدي

الصحف�ي ملدرِب  املؤتم�ُر  عقَد 
املُنتخ�ب العراق�ي، عب�د الغني 
فه�د  املل�ك  ملع�ِب  يف  ش�هد، 
ال�ذي  الري�اض  العاصم�ِة  يف 
منتخبنا  مواجه�َة  س�يحتضن 
ضم�ن  واإلم�ارات  الوطن�ي 
ملوندي�ال  املؤهل�ة  التصفي�اِت 

قطر ٢٠٢٢ .
املؤتم�ِر  يف  ش�هد،  وش�ّدَد 
الصحفي، عىل أهمي�ِة املباراة، 
وق�اَل: إن تركيزن�ا ينصب وفق 
للُمباراِة  املنطقي�ة  الحس�اباِت 
التي ال نقبل سوى الفوَز فيها.

وعن عامِل اللعب خارج األرض، 
وه�ل سيش�كل عامالً س�لبياً، 
أوض�َح ش�هد إنن�ا كن�ا نمني 
النفَس ب�أن تك�ون ُمباراتنا يف 
نقلها  أسباب  ب�غ����داد، وإن 
إىل ملع�ٍب محاي�ٍد غري م�ررٍة، 
ويؤسفنا عدم اللعب عىل أرضنا 
وبمؤازرة جمهورنا، وال نخفي 
أن الكث�ري من النتائج االيجابية 
للُمنتخ�ِب الوطن�ي قد تحققت 
خارج الديار، وسنسعى إىل ذلك 

اليوم.
وأضاَف شهد يف املؤتمر الصحفي 
إن املُنتخ�ب العراقي، خصوصاً 
الالعب�ني م�ع الجه�از الفن�ي 
الس�ابق، عانوا م�ن ضغوطاٍت 
يف املباري�اِت الس�ابقة، والدليُل 
بع�ض  يف  الرتكي�ز  فقدانه�م 
الدقائ�ق  املباري�ات، ومنه�ا يف 
األخ�رية، ونح�اوُل التغي�ري من 
أفكار الالعب�ني وتخفيف حجم 
الضغوط�ات عليه�م، وبالرغم 
من ع�دم تحقيق أي ف�وٍز لكن 
يف  مواتي�ًة  ت�زال  ال  الحظ�وَظ 
املجموعة، ولكل املنافس�ني، يف 

خطِف بطاقِة التأهل الثالثة.
الرافدي�ن  اس�ود  واكم�ل 
اس�تعداداتهم ملواجهة املنتخب 
االمارات�ي  مس�اء  الي�وم  ،يف 
الري�اض ، يف مب�اراة مفصلي�ة  
الجول�ة   لحس�اب   تج�ري 

التاس�عة )قب�ل االخ�رية ( من 
الحاس�مة  القارية  التصفي�ات 
املؤهلة ملوندي�ال قطر 2022  ، 
واملفرح ان االخبار القادمة من 
العاصمة  السعودية تؤكد  بان 
اوض�اع منتخبنا تب�دو  ممتازة 
ع�ىل كافة االصع�دة بما يوحي 
ان  ايجابي�ة  نتيج�ة  بتحقي�ق 
ش�اء الله  رغم ان املهمة ليست 
يسرية  امام منافس  يسبقنا يف 
الرتتيب وله تطلعاته املرشوعة  
هو االخ�ر، وهذه قراءة يف واقع 
املب�اراة وما يمك�ن ان تجود به 

من معطيات:

حمصلة رقمية 
يدخل منتخبنا مباراة اليوم وهو 
يف املرك�ز الخام�س باملجموعة 
نق�اط  خم�س  برصي�د   االوىل 
جمعه�ا م�ن تعادل�ه بخم�س 
ث�الث  يف  وخس�ارته  مباري�ات 
دون ان يحق�ق الفوز حتى االن 
يف س�ابقة خط�رية  ل�م تحدث 
قب�ل، وس�جل  للمنتخ�ب م�ن 
العبون�ا اربع�ة اه�داف  اك�دت 
هب�وط  مس�تواهم  التهديف�ي 
كونهم االضع�ف هجوميا حتى 
االن  ب�ني املنتخب�ات الس�تة  يف 
دخل�ت  وباملقاب�ل   املجموع�ة 

11 ك�رة  وضعته�م  مرماه�م 
الخط�وط  اضع�ف  كثان�ي 
الدفاعية بعد املنتخب الس�وري  
م�ن  اليمن�ع  ماذكرن�اه  ان  اال 
ادراك الصحوة عىل يد عبد الغني 
ش�هد  واصالح ماخربه الثنائي 
ادفوكات وبرتوفيتش  حتى وان 
ج�اء ذلك متاخ�را , اما املنتخب 
الثالث  املركز  االماراتي فيحت�ل 
يف املجموع�ة خلف اي�ران ) 22  
نقطة (  وكوريا الجنوبية  ) 20 
نقطة ( املتأهلني مبارشة بوقت 
مبكر، وجمع املنتخب االماراتي  
تسع نقاط من فوزه يف مباراتني 

وخس�ارته  ث�الث  يف  وتعادل�ه 
مثلها  وله س�تة اه�داف وعليه 
مثلها، وكان�ت مباراة املنتخبني 
اقيم�ت  ق�د  االوىل   املرحل�ة  يف 
يف  اس�تاد زعبيل بنادي الوصل  
واس�فرت عن تعادلهما بهدفني 
لكل منهم�ا س�جلهما ملنتخبنا 
ام�ري العم�اري وايمن حس�ني 
ولالم�ارات كاي�و كانيدو  وعيل 
مبخوت يف الوقت بدل الضائع . 

شهد و اروابارينا 
االنظ�ار يف مب�اراة  يلف�ت  م�ا 
الي�وم انه�ا تمث�ل  ح�وارا فنيا  
ب�ني املدرب�ني  عبد الغني ش�هد  

ورودلف�و اروابارين�ا  وكالهما 
بع�د  حديث�ا  بمهمت�ه  التح�ق 
اقص�اء م�ن س�بقهما يف قيادة 
املنتخبني خ�الل الفرتة املاضية  
اتح�اد  ب�ه  اس�تنجد  فش�هد   ,
الك�رة   عوضا ع�ن املونتنغري  
املق�ال  زليك�و برتوفيت�ش لعل 
وع�ى  ان يتمك�ن م�ن االبقاء 
باح�راز  االم�ل  بصي�ص  ع�ىل 
املركز الثال�ث  والتاهل للملحق 
, وبع�د 12 يوم�ا م�ن التدريب 
والتجري�ب  واملعاين�ة احتف�ظ 
املدرب الجديد لكتيبة االسود  ب� 
30 العب�ا انخرط�وا يف الوحدات 

التدريبي�ة  املكثفة  الذي اقيمت 
يف بغداد  وتخللتها بروفة مهمة 
ج�رت ام�ام  املنتخ�ب الزامبي  
ع�ىل ادي�م ملعب املدين�ة الدويل  
وانته�ت عراقية بثالث�ة اهداف  
مقاب�ل هدف واح�د تناوب عىل 
تسجيلها رضغام اسماعيل من 
عالم�ة الجزاء و احم�د ابراهيم  
وايمن حس�ني , اما االرجنتيني 
اروابارين�ا  فقد جاء ب�ه اتحاد 
الكرة االماراتي  خلفا للهولندي 
يف  ف�ان مريف�ك  ب�ريت  املق�ال 
اعق�اب النتائج  غري املس�تقرة 
للمنتخب رغم ان�ه يحتل املركز 

الثالث حاليا  .

حضور وغياب 
م�ن يدق�ق جي�دا  يف  الرتكيب�ة 
البرشية التي تمثل املنتخبني يف 
مب�اراة اليوم يج�د بانها  تضم 
الخ�رة  خليط�ا م�ن عن�ارص 
الخي�ارات  والش�باب يف ض�وء 
التي توفرت للمدربني ابان فرتة 
االع�داد القصرية  فعب�د الغني 
شهد استعان بعدد من عنارص 
الح�رس القدي�م ليخل�ق حالة 
من الت�وازن يف صف�وف كتيبة 
االس�ود  ونعني هن�ا عىل وجه 
الخص�وص  الح�ارس محم�د 
حميد وثنائي الوس�ط حس�ني 
عيل وجس�تن م�ريام واملهاجم 
مهن�د عبد الرحيم وعىل الطرف 
اآلخ�ر فع�ل اروابارينا  الش�ئ 
نفس�ه عندم�ا اعاد للتش�كيل 
ماج�د  املخ�رم  الح�ارس 
ن�ارص ومع�ه الثالثي الش�هري  
اس�ماعيل مطر وع�يل مبخوت 
وحبيب الف�ردان، اما االختالف 
البائ�ن يف التش�كيلتني فيتمثل 
الغائب�ة  فمنتخبنا  بالعن�ارص 
افتقد لخدمات  ع�دد غري قليل  
من عنارصه االساس�ية بسبب 
االصاب�ة وه�م الح�ارس فه�د 
طالب وثنائي الدفاع ميثم جبار 
وس�عد ناط�ق وثنائي الوس�ك 
محمد قاس�م  وام�ري العماري  
بينما  واملهاج�م ع�الء عب�اس 

ل�م يخ�ر املنتخ�ب االماراتي 
اال مجه�ودات الثنائي ش�اهني 
عب�د الرحم�ن الس�باب ادارية 
وفنية وطحنون الزعابي لرتاكم 

البطاقات الصفراء .

التاريخ يتكلم
ان  الوطن�ي  ملنتخبن�ا  س�بق 
التقى ش�قيقه االماراتي  يف 34 
مب�اراة  رس�مية وودي�ة جرت 
الخمس�ة  امتداد مايقارب  عىل 
عق�ود  واحتضنته�ا  مالع�ب 
بنغازي و بغداد ودبي  والدوحة 
ومس�قط  والري�اض واملنام�ة  
والطائ�ف   وع�دن   والكوي�ت  
وس�يئول وتون�س  والري�اض  
واب�و  االس�رتالية  ونيوكاس�ل 
ظب�ي وعّم�ان ، وتضمنت هذه 
اط�ار  يف  مب�اراة   13 الرحل�ة 
الخلي�ج  بطول�ة  منافس�ات  
العرب�ي  وخم�س  مباري�ات يف 
التصفي�ات املونديالي�ة ومثلها 
عىل س�بيل التجريب   وثالث يف 
بطول�ة  كاس اس�يا  ومباراتني 
الدولي�ة  االم�ارات  بطول�ة  يف  
كاس  بطول�ة  يف  ومثلهم�ا 
فلسطني التي اقيمت  ابان العقد 
خم�س  جان�ب  اىل  الس�بعيني 
مباري�ات عىل الصعي�د االوملبي  
عندما كان يس�مح لدول العالم 
الثالث املش�اركة يف املناس�بات 
االوملبية بمنتخباتها الوطنية  , 
باملحصلة النهائية  فاز منتخبنا 
يف 12 مباراة   وخر سبعا    يف 
الوق�ت ال�ذي انته�ت في�ه 14 
مب�اراة بالتعادل بينه�ا مباراة  
اقيمت يف ال�دور نصف النهائي 
لخليج�ي  23  الت�ي ضيفته�ا 
منتخبن�ا  وخره�ا  الكوي�ت 
م�ن  الرتجي�ح  ركالت  بف�ارق 
عالمة الجزاء ، وس�جل العبونا 
االمارات�ي  باملرم�ى  هدف�ا   51
اكثرها لحس�ني سعيد بخمسة  
اهداف فيما س�جل االشقاء 33 
هدفا بمرم�ى منتخبنا  اكثرها 
صاح�ب  الطليان�ي   لعدن�ان 

االهداف الستة .

اعالمنا الرياضي
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيه�ا الح�ارة اىل رئيس قس�م املصورين يف   
القن�اة العراقية الرياضي�ة الزميل مالك صالح 
، وذل�ك لوف�اة املغفور له�ا والدته ... س�ائلني 
الله الع�يل القدي�ر ان يتغمد الفقي�دة برحمتها 
الواس�عة ويس�كنها جنات الفردوس ويرزق اهلها 

ومحبيها الصر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
 ******************

مدير املكت�ب اإلعالمي للجنة األوملبي�ة الوطنية 
العراقي�ة الزميل حس�ني عيل حس�ني ، احتفل 
بعيد ميالده اول امس الثالثاء، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.



وجد املنتخب اإليطايل لكرة القدم نفسه للمرة 
الثاني�ة عىل التوايل، بحاج�ة إىل اجتياز امللحق 
األوروب�ي الفاص�ل من أج�ل بل�وغ نهائيات 

كأس العالم.
ولكن الصدمة س�تكون كبرية للغاية بالنسبة 
لجماه�ري املنتخ�ب اإليط�ايل )اآلزوري( حال 
فش�ل فريقها يف الوص�ول إىل البطولة العاملية 
للنس�خة الثانية عىل التوايل م�ن خالل امللحق 
الفاصل الذي تنطلق فعالياته اليوم الخميس.

ويرتقب عش�اق ك�رة الق�دم يف أوروبا خاصة 
والعال�م عام�ة مباريات هذا امللح�ق الفاصل 
الذي س�يطيح بواحد عىل األقل من املنتخبات 
الكب�رية والعريق�ة يف الق�ارة األوروبي�ة ويف 
بط�والت كأس العالم، حي�ث لم ترحم القرعة 
املنتخب�ن اإليط�ايل والربتغ�ايل وأوقعتهم�ا يف 
مواجه�ة محتملة حال اجتاز كل منهما الدور 

نصف النهائي يف امللحق الفاصل.
وتق�ام فعالي�ات امللح�ق الفاصل ه�ذه املرة 
بش�كل مغاير عما كانت عليه يف املايض حيث 
تأهل�ت إلي�ه املنتخب�ات العرشة الت�ي احتلت 
بالتصفي�ات  الثان�ي يف مجموعاته�ا  املرك�ز 
األوروبي�ة وانض�م إليها منتخب�ان من خالل 

بطولة دوري أمم أوروبا.
وقس�مت املنتخبات ال�12 عىل ثالثة مسارات 
يض�م كل منه�ا أربع�ة منتخب�ات تتنافس يف 
دوري�ن نصف نهائ�ي ونهائي ليتأه�ل الفائز 
يف نهائي كل مس�ار إىل النهائيات الس�تكمال 
مقاع�د الق�ارة األوروبية يف موندي�ال 2022 

بقطر.
وأس�فرت قرع�ة امللحق األوروب�ي عن وقوع 

منتخب�ي أس�كتلندا وأوكراني�ا س�ويا بنصف 
نهائي املسار األول ، وتأجلت هذه املباراة بناء 
ع�ىل طلب من أوكرانيا يف ظ�ل ظروف الحرب 
الروسية األوكرانية الدائرة حاليا بينما يلتقي 
منتخبا ويلز والنمسا اليوم يف املواجهة األخرى 

بنفس نهائي هذا املسار.
ويف املسار الثاني ، كان من املفرتض أن يلتقي 
املنتخب البولندي نظريه الرويس ولكن االتحاد 
ال�دويل للعب�ة )فيفا( اس�تبعد ال�دب الرويس 
مؤخرا من التصفيات بس�بب الغ�زو الرويس 

ألوكرانيا.
وبهذا ، تأه�ل املنتخب البولندي إىل نهائي هذا 

املس�ار ليلتق�ي فيه ي�وم الثالث�اء املقبل مع 
الفائز من املواجهة األخرى بنصف نهائي هذا 
املسار والتي تجمع اليوم بن منتخبي السويد 

والتشيك.
ويف املس�ار الثال�ث ، يلتقي املنتخ�ب الربتغايل 
نظ�ريه الرتكي بينم�ا يحل منتخ�ب مقدونيا 

الشمالية ضيفا عىل اآلزوري اليوم.
الثال�ث معظ�م  وتجت�ذب مواجهت�ا املس�ار 
االهتمام نظرا ألن هذا املس�ار س�يطيح بأحد 

املنتخبن اإليطايل والربتغايل عىل األقل.
وكان املنتخب اإليطايل فش�ل يف بلوغ نهائيات 

النسخة املاضية من املونديال روسيا 2018 .

وس�قط اآلزوري يف امللحق الفاصل عام 2017 
أم�ام نظريه الس�ويدي ليغيب ع�ن النهائيات 
يف  متتالي�ة  مش�اركة   14 بع�د  األوىل  للم�رة 

النهائيات منذ 1958 .
ولهذا يخىش أنصار اآلزوري من صدمة جديدة 
خاصة وأن معظم الرتشيحات تصب يف اتجاه 
مواجه�ة مرتقب�ة ب�ن بط�ي آخر نس�ختن 
م�ن بطول�ة كأس األمم األوروبي�ة حيث توج 
اآلزوري بلق�ب ي�ورو 2020 يف منتص�ف عام 
2021 بينما ت�وج املنتخب الربتغايل باللقب يف 

يورو 2016 بفرنسا.
وفيم�ا تب�دو املواجه�ة مع منتخ�ب مقدونيا 

الشمالية س�هلة من الناحية النظرية ، تنتاب 
املخاوف اآلزوري من هذه املباراة الس�يما وأن 
منتخ�ب مقدونيا الش�مالية كان م�ن الفرق 
التي س�اهمت يف غي�اب اآلزوري عن مونديال 
2018 حيث انتهت مباراة الفريقن يف تورينو 
بالتع�ادل 1 / 1 بعدما ف�از اآلزوري 3 / 2 يف 

املباراة األوىل عىل ملعب املنافس.
ويف املب�اراة الثاني�ة بنص�ف نهائ�ي املس�ار 
الثال�ث ، يع�ول املنتخ�ب الربتغ�ايل كثريا عىل 
نجم هجوم�ه املخرضم كريس�تيانو رونالدو 
يف مواجه�ة املنتخب الرتكي الذي خرس جميع 
مباريات�ه الرس�مية الخم�س الس�ابقة أمام 

الربتغال ، وكان آخرها يف يورو 2008 .
ويخ�وض املنتخ�ب الربتغ�ايل املواجه�ة ع�ىل 
ملعبه ، ولكن املنتخب الرتكي يتمس�ك باألمل 
يف مواجهة الفريق الذي يقوده رونالدو الهداف 
التاريخ�ي للفريق وصاح�ب أفضل رصيد من 
األه�داف الدولي�ة التي يس�جلها أي العب مع 
منتخ�ب بالده حيث أح�رز 115 هدفا متفوقا 
ع�ىل اإليراني عي دائي صاحب الرقم القيايس 

السابق.
ويف املس�ار األول ، تأجل�ت مب�اراة أس�كتلندا 
وأوكراني�ا إىل حزيران/يوني�و املقبل ما يعني 
تأجيل نهائي هذا املسار إىل نفس الشهر أيضا 

بينما سيلتقي منتخبا ويلز والنمسا اليوم.
ويطم�ح املنتخب الويلزي ، ال�ذي ترك بصمة 
جيدة يف يورو 2016 و2020 ، إىل اجتياز مباراة 
الغد واالستعداد القوي لنهائي هذا املسار أمال 

يف بلوغ املونديال للمرة األوىل منذ 1958 .
ويعول املنتخب الويلزي كثريا يف هذا عىل العبه 
الكبري جاري�ث بيل نجم ري�ال مدريد، وكذلك 
ع�ىل س�جل الفريق الرائ�ع يف املباري�ات التي 
يخوضها عىل ملعبه حيث حافظ عىل س�جله 
خاليا م�ن الهزائم يف آخ�ر 16 مباراة خاضها 
ع�ىل ملعب�ه ، وكان�ت آخ�ر هزيمة من�ي بها 
الفريق عىل ملعبه أمام املنتخب الدنماركي يف 

ترشين ثان 2018 .
وينتظر املنتخ�ب البولندي الفريق املتأهل من 
املواجهة األخرى بنصف نهائي املس�ار الثاني 
، والتي تجمع بن منتخبي الس�ويد والتش�يك 
يف سولنا التي ش�هدت فوز املنتخب السويدي 

بآخر تسع مباريات خاضها يف هذه املدينة.

7الرياضي
منافسات امللحق األوروبي تنطلق اليوم

إيطاليا ختشى صدمة جديدة.. والربتغال ختطط إلقصاء تركيا

ريال مايوركا يضحي مبدربه
 لويس جارسيا

توتنهام يقرر شراء العب يوفنتوس 
ديان كولوسيفسكي

خطوة ُتقرب ديفيز من مباريات بايرن ميونخ

إعالم إلكرتوني

آشلي بارتي تعلن اعتزال التنس

إبراهيموفيتش: فكرة االعتزال 
تصيبين بالذعر

بوجبا: ال أعرف دوري يف يونايتد 
ومورينيو أصابين باالكتئاب

أعلن�ت العبة التنس، األس�رتالية آش�ي بارت�ي، املتوجة بثالثة 
ألقاب لبطوالت الجراند سالم، اعتزالها اللعبة.

وقالت بارتي )25 عاما( يف مقطع فيديو نرش عىل إنس�تجرام: 
“سأعتزل التنس .. أنا سعيدة جدا ومستعدة جدا، وأعرف فقط 

من داخي أن اللحظة مناسبة”.
وأضاف�ت بارتي: “أنا ممتنة جدا ل�كل ما قدمته يل كرة التنس، 
لقد منحتني كل أحالمي وأكثر .. لكنني أعلم أن الوقت قد حان 

اآلن بالنسبة يل لالبتعاد ومطاردة أحالم أخرى”.
ويف كانون الثاني أصبحت بارتي املصنفة األوىل عامليا، أول فائز 
ع�ىل أرضه بلقب ف�ردي يف بطولة أس�رتاليا املفتوح�ة منذ 44 
عاما. وكانت قد فازت س�ابقا ببطولة فرنس�ا املفتوحة يف عام 

2019 وبطولة ويمبلدون الصيف املايض.

أكد زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميالن ومنتخب السويد، 
أن فكرة اعتزال لعب كرة القدم، تصيبه بالذعر، مشدًدا عىل 

أنه سيحاول االستمرار يف املالعب ألطول فرتة ممكنة.
ويتواج�د زالت�ان يف قائمة منتخب الس�ويد الذي س�يواجه 
جمهورية التش�يك الي�وم الخميس  يف نص�ف نهائي امللحق 
األوروب�ي املؤه�ل ل�كأس العال�م 2022، لكن�ه لن يش�ارك 
لإليقاف، بينما سيتواجد باملباراة الحاسمة أمام بولندا حال 

تمكن منتخب بالده من تخطي عقبة التشيك.
وق�ال إبراهيموفيت�ش يف ترصيحات نقله�ا موقع “فوتبول 
إيطاليا”: “أشعر بالذعر من فكرة االعتزال، سأستمر باللعب 
ألط�ول فرتة ممكنة، طاملا يمكنني الحصول عىل النتائج وال 

أعاني”.
وأض�اف: “أري�د أن أنهي مس�ريتي الكروية دون أن أش�عر 
بأي ندم، لذل�ك يجب أن أعزز وقتي يف كرة القدم ألقىص حد 

ممكن”.
وعما س�يفعله بعد اعتزاله، علق زالتان: “ال أعرف، س�نرى 
عندما يأتي ذلك اليوم، يمكنني أن أبدأ مبارشة عندما أعتزل، 

أو أحصل عىل فرتة راحة، أو سأختفي تماًما”.
وتابع: “أعلم أن األدرينالن الذي أش�عر ب�ه يف الوقت الحايل 
لن يكون كما كان يف املايض، تمت برمجتنا عىل االس�تيقاظ 
والذهاب للتدريبات والعودة للمنزل والراحة، هذا يستمر من 
20 إىل 25 عاًما، لكن يف يوم من األيام سأستيقظ وأنا ال أملك 

أي خطط وسيكون ذلك شعورا غريبا”.
واختت�م إبرا يف ترصيحات�ه: “أعتقد أن أكرب حزن س�يكون 
حزنك�م، حيث لن تتمكنوا من مش�اهدتي وأنا ألعب بعدها، 
يج�ب أن تس�تمتعوا بي اآلن، ألنكم لن تش�اهدوا العبا مثي 

مرة أخرى”.

مفكرة الزوراء

أث�ار كيلي�ان مباب�ي، مهاج�م باري�س س�ان 
جريمان، أزمة يف معس�كر منتخب فرنس�ا مع 

مسؤويل اتحاد الكرة يف بالده.
كش�ف تقرير صحفي فرنيس عن نشوب خالف 
حاد بن مباب�ي واتحاد الكرة الفرنيس، بس�بب 

رفض الالعب املشاركة يف حملة تسويقية.

أض�اف التقرير أن كيليان يري�د تغيريات يف آليات 
دفع املكافآت، كما يشعر بعدم االرتياح مع الرعاة 
الذي�ن يتعارضون مع عقود أخ�رى تتعلق بتناول 

الطعام الصحي.
ويستعد مهاجم بي إس جي لخوض مباراتن مع 
منتخب بالده ضد كوت ديفوار ثم جنوب أفريقيا، 

يوم�ي 25 و29  آذار الج�اري، يف إط�ار اس�تعداد 
الدي�وك لخ�وض منافس�ات كأس العال�م )قطر 

.)2022
وتقام قرعة مونديال 2022 يف األول من   نيس�ان 
املقبل، حيث سيحتل منتخب فرنسا بطل النسخة 

األخرية )روسيا 2018( يف التصنيف األول.

أطل�ق ب�ول بوجب�ا نج�م 
يونايت�د  مانشس�رت 
بش�أن  ناري�ة  رس�ائل 
نادي�ه اإلنجليزي ومدربه 
األسبق جوزيه مورينيو.

وق�ال بوجب�ا يف مقابل�ة 
مع صحيفة ل�و فيجارو 
“ببس�اطة  الفرنس�ية 
م�ع  واض�ح،  الف�ارق 
يف  أش�ارك  املنتخ�ب 
يف  ألع�ب  املباري�ات، 
دوري،  أع�رف  مرك�زي، 
وأملس ثقة زمالئي واملدير 

الفني”.
وأض�اف “م�ن الطبيعي 
أن تش�عر بهذا االختالف 
ألن�ه  مانشس�رت،  م�ع 
م�ن الصع�ب أن تش�عر 
باالس�تقرار م�ع تغي�ري 
مرك�زي وطريق�ة اللعب 

والتشكيل األسايس”.
وأض�اف “عالقتي مميزة 
ديديي�ه  امل�درب  م�ع 
ديشامب، لقد منحني دوًرا 
أعرف�ه، لكن يف مانشس�رت 
يونايتد ما هو دوري؟ أطرح 

السؤال وليس لدي إجابة”.
وأش�ار يف س�ياق آخ�ر “ع�دم 
الف�وز باأللقاب مع مانشس�رت 
يونايتد يف آخر 5 مواس�م ال يرضيني، 

لقد انتهى هذا العام ولن يفوز الفريق 
بيشء”.

“أري�د  الفرن�يس  النج�م  واس�تطرد 
الف�وز باأللقاب س�واء كان ذلك مع 

مانشسرت يونايتد أو يف ناٍد آخر”.
وأس�هب “يتم تقييمنا كل ثالثة أيام، 
يجب أن نك�ون جيدين طوال الوقت، 
مهم�ا كان�ت مش�اكلنا أو مخاوفنا 
التي نعاني منها كأي شخص، سواء 
مع زمالئن�ا أو مدربنا أو مش�اكل يف 

الحياة العادية”.
وأوضح “بالتأكيد املش�اكل واألزمات 
تأخذ من تركيز أي العب، وتؤثر عليه 
ملدة ش�هر أو حت�ى ع�ام، ألن العقل 
النج�وم  وكل  يشء،  كل  يف  يتحك�م 
الكبار يم�رون بلحظات صعبة، لكن 

القليل يتحدث عنها”.
م�ن  حال�ة  عش�ت  “لق�د  وكش�ف 
االكتئاب، بدأت عند العمل مع جوزيه 
مورينيو يف مانشسرت موسم -2016

.”2017
وواص�ل بوجب�ا “أركز ع�ىل عائلتي 
وأصدقائ�ي، وتحدث�ت م�ع العب�ن 
س�ابقن مث�ل باتريس إيف�را، ألنهم 
مروا بمواقف مش�ابهة، وسيفهمون 

ما أشعر به”.
واختتم “التحدث واالستماع وإخراج 
طاق�ة الغض�ب واالكتئ�اب، أم�ر ال 
بد من�ه، يف ك�رة القدم لس�نا أبطاال 

خارقن، بل برش فقط”.

أوشك الظهري الكندي ألفونسو ديفيز، عىل العودة 
للظه�ور مع باي�رن ميونخ يف املس�تقبل القريب، 

بعدما أقدم عىل خطوة جديدة،.
صاحب ال� 21 عاًما لم يشارك يف أي مباراة للفريق 
البافاري منذ مواجهة فولفس�بورج يف كانون أول 
امل�ايض، إذ أصيب بفريوس كورونا مع بداية العام 

الحايل قبل أن يعاني من مشكلة يف عضلة القلب.
وحس�ب موق�ع “س�بورت 1”، ف�إن ديفي�ز عاد 
لتدريبات الفريق البافاري، ، إذ شارك باقي زمالئه 

يف بعض األجزاء ملدة 45 دقيقة.
وعل�ق ال�دويل الكندي ع�ىل عودت�ه للتدريبات 
الجماعي�ة بعد نحو 3 أش�هر، قائاًل “س�ارت 

األمور عىل ما يرام”.
ويمن�ي امل�درب جوليان ناجلس�مان نفس�ه، 
باالعتم�اد ع�ىل ديفيز عن�د مواجه�ة فياريال 

يف ذه�اب رب�ع نهائ�ي دوري 
أبط�ال أوروبا يوم 12 

نيسان املقبل.

مبابي يثري أزمة يف معسكر فرنسا

أعلن ريال مايوركا، إقالة مدربه لويس جارسيا 
بالزا قبل 9 جوالت من نهاية منافسات الليجا، 
يف يف ظ�ل وج�ود الفري�ق ألول مرة هذا املوس�م 

منطقة الهبوط بعد 6 خسائر متتالية.
لبدي�ل، وأعل�ن ماي�وركا يف بي�ان، دون تحديد هوية  ا
للفريق.أن لوي�س جارس�يا ب�الزا ل�م يع�د مدرًب�ا 
، وتاب�ع البي�ان “نتمن�ى التوفيق لجارس�يا  ا ز ب�ال
.ونش�كره عىل كل العمل الذي قام به حتى  ” ن آل ا
ي�ق وأض�اف “كان مدرًب�ا س�اهم يف ترقي�ة  لفر ا
حق�ق إىل دوري الدرج�ة األوىل املوس�م امل�ايض،  و
النادي”.82 نقط�ة وه�و رق�م قي�ايس يف تاري�خ 
ا ويغ�ادر جارس�يا ب�الزا ال�ذي كان عقده  ممت�ًد

أزم�ة حت�ى حزيران 2023، ت�اركا الفريق غارقا  يف 
كا عميق�ة عىل مس�توى األداء والنتائج.ولم يفز  ر ي�و ما

بيلباو بأي مباراة منذ 15 شباط املايض، عندما تغلب عىل  أتلتيك 
2-3، وهو ثاني فريق يف البطولة استقبل أكرب عدد من األهداف )49(، 

بعد متذيل الرتتيب ليفانتي )58(.

 أك�د فابريزيو رومانو، خبري س�وق االنتقاالت يف أوروبا، أن 
توتنهام بدأ يفكر يف رشاء الس�ويدي ديان كولوسيفس�كي، 

املعار من يوفنتوس، بش�كل نهائي.
ويلعب كولوسيفس�كي )22 عاًم�ا( بقميص توتنهام، حتى 
صي�ف 2023، مقاب�ل 10 مالين يورو، مع تكفل الس�بريز 

بدفع راتبه كاماًل خالل تلك الفرتة.
رشاء  أحقي�ة  بن�د  لدي�ه  توتنه�ام  أن  رومان�و،  وأوض�ح 
كولوسيفس�كي يف صي�ف 2023، مقابل 35 ملي�ون يورو، 
إذا تم اس�تيفاء رشوط معين�ة، والتي ُيعتق�د أنها تتمثل يف 
مشاركة الالعب يف %50 من مباريات الفريق يف الربيمريليج 
مل�دة 45 دقيق�ة عىل األق�ل، إىل جانب التأهل ل�دوري أبطال 

أوروبا.
إال أن املس�تويات التي يقدمها الجناح الس�ويدي الشاب مع 
توتنه�ام، دفع�ت إدارة النادي للتفكري يف تفعي�ل بند أحقية 

الرشاء مبكرًا.
وأشار رومانو، إىل أن توتنهام ينوي تقديم عرض ليوفنتوس، 
2022، ورشاء  30 ملي�ون ي�ورو فق�ط يف صي�ف  بقيم�ة 

كولوسيفسكي بشكل نهائي.
وخاض كولوسيفس�كي 11 مباراة مع توتنهام، منذ انتقاله 
للفري�ق يف كانون الثان�ي املايض، ونجح يف تس�جيل هدفن 

وصناعة 4 آخرين.
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الزوراء / خاص:
نظمت كلية اإلعلام يف الجامعة 
االربعلاء،  املس  العراقيلة، 
مؤتمرها العلمي السلابع محلياً 
ملع  وبالتعلاون  دوليلًا  واألول 
الرابطة العربيلة للبحث العلمي 
وعللوم االتصلال، وبدعلم ملن 
قبلل أمانلة بغداد وتحت شلعار 
يف  الفكلري  والبنلاء  )التنميلة 
واللذي  اإلعاملي(،  املحتلوى 
الخميلس،  اليلوم  إىل  يسلتمر 
وبمشاركة واسعة من الباحثني 
والتدريسليني واملختصلني ملن 
العراقيلة  الجامعلات  مختللف 

والعربية والعاملية.
وقلال عميد كلية االعام ورئيس 
املؤتملر االسلتاذ الدكتلور إيثار 
العبيدي، خلال كلمته: ان »عدد 
الجامعلات املشلاركة يف املؤتمر 
بلغ 18 مؤسسلة تعليمية تمثل  

وصديقلة  عربيلة  دول  ثمانلي 
خمسلني  ملن  اكثلر  يقدملون 
ان  مضيفلا  علميلا«.  بحثلا 
»املؤتملر سليوفر منلراً دوليلاً 
األفكار  الباحثني وتبادل  اللتقاء 
العلميلة  التطلورات  ومناقشلة 
الصحلة  مجلاالت  يف  الحديثلة 
والعاقلات  واإلعلام  والبيئلة 

العامة ». 
ورحب العبيدي  بضيوف املؤتمر 
ملن اللدول العربيلة الشلقيقة 
السياسلية  وبالشلخصيات 
واألكاديميلة ملن املشلاركني يف 
جلسات املؤتمر بشكل حضوري 
واملشاركني بشكل إلكرتوني عر 
 Free conference  (« برناملج 

call(« عىل اإلنرتنت عن بعد.
ومقلدراً  سلعادته  علن  معربلاً 
مشلاركتهم ىف فعاليلات املؤتمر 
الدويل األول علن  التنمية والبناء 

الفكري يف املحتوى اإلعامي .
من جانبه،  أشاد رئيس الجامعة 
العراقيلة، الدكتلور علي صالح 
الجبلوري، بأهميلة املؤتمر بما 
الجهلود  اسلتقطاب  يف  يسلهم 
اإلنسلانية  العللوم  يف  البحثيلة 
للتكاملل  الفرصلة  وإتاحلة 
املعلريف والتواصلل بلني مختلف 
والعامليلة،  العربيلة  الجامعلات 
وبمشلاركة كوكبلة كبلرة من 
العلملاء والباحثلني اإلعاميلني 
ملن مختلف بلدان العالم. مؤكداً 
أهمية تشلجيع البحلث العلمي 
وخاصة األبحاث املجتمعية التي 
تخدم املجتمع وتسهم يف تحقيق 
التنميلة. معربلاً علن سلعادته 
العلملي  الحلدث  هلذا  بنجلاح 
املتميز، موجهاً شكره وتقديره 
إىل أعضلاء اللجنلة التحضريلة 
واإلعاميلة  العلميلة  واللجنلة 

والفنيلة للمؤتمر علىل ما بذلوه 
من مجهود مثمر .

وعلن اهلداف املؤتملر، تحلدث 
رئيلس اللجنة العلميلة للمؤتمر 
فاضلل  الدكتلور  االول  اللدويل 
»املؤتملر  إن  البدرانلي:  محملد 
يهلدف اىل تأهيل اإلعلام مهنياً 
بغية مواجهة التحديات الفكرية 
واالزمات والجوائح التي يواجهها 
اإلعلام  دور  وتعزيلز  املجتملع 
والصحلة العامة لتحقيق برامج 

التنمية واالستقرار املجتمعي«.
 مضيفلاً ان »املؤتملر يتضملن 
ثاثلة محلاور بحثيلة رئيسلة 
األول حلول اإلعلام والعاقلات 
العاملة وتطرق املحور الثاني إىل 
االجتملاع وعلم النفلس وناقش 

املحور الثالث الصحة والبيئة«. 
االبحلاث  »جميلع  ان  إىل  الفتلًا 
املؤتملر  يف  املشلاركة  العلميلة 

مجللة  يف  نرشهلا  يتلم  سلوف 
مسلار العلميلة والصلادرة عن 
الكلية واملحكمة ملن قبل نخبة 
ملن األسلاتذة والعلملاء يف كل 

التخصصات اإلعامية«.
ملدار  علىل  املؤتملر،  ويناقلش 
العربلي  اإلعلام  دور  يوملني، 
والدويل يف أزمة فلروس كورونا 
املستجد وتأثرالتباعد االجتماعي 
عىل مسلتقبل العاقات االرسية 
علىل  والتأكيلد  واالجتماعيلة، 
رسلالة اإلعلام يف الحفلاظ عىل 
باالسلتقرار  ينعلم  مجتملع 
وإبعاده عن الشائعات وأساليب 

التضليل والتاعب الفكري.
وحلر فعاليات االفتتلاح عدد 
الحكوميلة  الشلخصيات  ملن 
والسياسلية  والرملانيلة 
واإلعاميلة  واالكاديميلة 

والنقابية.

تونس/متابعة الزوراء:
 أكلد رئيلس جمعيلة صحافلة ومواطنلة 
ومؤسسلة املنتدى اللدويل للصحافة جروم 
بوفييله أن الصحافة العاملية ما زالت تواجه 
تحديلات كبرة عىل مسلتوى العالم وأهمها 

قضية التمويل.
وقال بوفييه يف كلمته خال اختتام فعاليات 
املنتلدى اللدويل الثانلي للصحافلة بمدينلة 
الثقافة يف العاصمة التونسلية إن السلنوات 
الثلاث املاضيلة عكسلت الصعوبلات التي 
تواجههلا الصحافلة علىل مسلتوى العاللم 
خاصلة يف ظل جائحلة كورونا التلي عزلت 
العالم علن بعضه البعض، موضحا أن هناك 
قواسلم مشلرتكة يف كل االتجاهلات خاصة 
قضيلة التمويل، مطالبا باسلتمرار عمليات 
التمويل ملن أجل أن يسلتطيع الصحفيون 
القيلام بعملهلم بشلكل مسلتقل دون أي 

تأثرات خارجية.
ودعلا بوفييه املموللني واللرشكاء إىل زيادة 
تمويلهلم واسلتمراره ملن أجلل النهلوض 
باملهنلة ملواجهلة التحديلات الكبلرة التلي 
نشهدها حاليا، مطالبا بدق ناقوس الخطر يف 
قاعات التحريلر بالصحف لعرض التحديات 
التلي يواجههلا الصحفيلون للحصول عىل 

معلومة مستقلة.
وأوضلح “نحلن ال نملك عصا سلحرية لكي 
نغر العالم ولكن الظروف الراهنة تتحكم يف 
مجريات الصحافة العامليلة وعلينا أن نرفع 
الغطاء عما يجري حولنا لنكشلف الحقيقة 
بوضلوح دون أي تأثر، وعلينلا أن نصل إىل 
وسليلة مفيدة من أجلل أن يعيش الصحفي 
حيلاة مزدهلرة السلتكمال عملله بشلكل 

جيد”.
ويف نفلس اإلطلار، أكلد نائلب رئيلس بعثة 

االتحلاد األوروبلي يف تونلس فرانشيسلكو 
ألكوسلا أن الصحافة العامليلة مرت بالعديد 
من األزمات عىل مدار السنوات الثاث املاضية 
ويف مقدمتها جائحة كورونا مما أثر بشلكل 
كبلر عىل املؤسسلات الصحفية خاصة عىل 
املسلتوى املادي، باإلضافة إىل الحرب الدائرة 
حاليا بني روسليا وأوكرانيا مما كان له بالغ 

األثر عىل الصحافة العاملية.
وقلال ألكوسلا خلال كلمة يف املنتلدى الذي 
شلارك فيه 700 صحفي ملن أكثر 30 دولة 
إن “الصحافة العاملية تواجه تحديات كبرة 
يف ظل الظروف العاملية الراهنة”. وأضاف أن 
الصحافة تشلهد العديد ملن املعوقات منها 
وجود لوبيات تسلتخدمها كسلاح لتوجيه 

الشعوب.
وأوضلح أن االتحلاد األوروبي يدعلم حرية 
الكلملة وحرية التعبر ملن أجل الوصول إىل 
صحافة حرة تقدم معلومة مسلتقلة بدون 

أي تأثر يف ظل التحديات الحالية.
ويجادل خراء بأنه “كأي قطاع آخر تحتاج 
الصحافة الجيدة إىل تمويل جيد لاستمرار”. 

ويرز التمويل كأهم تحّد للصحافة للبقاء.
وبينملا أظهلرت جهلات صحفيلة مرموقة 
مثلل “الغارديان” يف اململكة املتحدة إمكانية 
االعتملاد عىل دعم القراء وتمويل األفراد من 
خال عامل ثقة بني القارئ واملنصة اإلعامية 
يرتكز عىل املحتوى الجيد والحرصي، وارتفع 
علدد االشلرتاكات املدفوعة للدى صحيفتي 

“نيويورك تايملز” و”أتانتيك” األمركيتني، 
للم تتمكن منصات إعاميلة عاملية وخاصة 
عربية من االعتماد عىل تمويل القراء، فعامل 

الثقة لم يتحقق.
وشلهدت العناوين انخفاضا بشكٍل عام، يف 
حني توّثُق األبحاث التلي أجراها أكاديميون 
مشلكلة “الّصحارى اإلخبارّية” املتنامية يف 

العالم مع انحسار الّصحافة.
وتشلر آخلر اسلتطاعات مركلز غاللوب 
للدراسلات إىل أن غالبيلة األمركيلني فقدوا 
تشلمل  حاللة  وهلي  اإلعلام،  يف  ثقتهلم 
بريطانيلا  األوروبيلة مثلل  الديمقراطيلات 
وفرنسلا والنمسا والسلويد وغرها، وهذه 
نتيجلة طبيعيلة يف ظلل انشلغال وسلائل 

اإلعام بتفاصيل االسلتقطاب السيايس بني 
قوى سياسية متشلابهة يف حقيقتها، فقط 
لخللق اإلثارة، وزيادة حجلم املتابعة وطبعا 
التماهلي ملع املصاللح املالية والسياسلية 

املعقدة للممولني.
وتلرز يف هلذا السلياق املنظملات الدوليلة 
والجهات املانحة كرافعة أساسية الستمرار 

الكثر من املشاريع الصحفية.
 Media( ”وبحسلب “ميديا إمباكت فونلدرز
Impact Funders( رصفت املؤسسات الدولية 
املانحة بني عاملي 2011 و2015 مبالغ تزيد 
قيمتها عن 1.3 مليار دوالر سلنويًّا لوسلائل 
اإلعلام والصحافلة يف جميع أنحلاء العالم، 
وشلمل ذلك مثلا 250 مليلون دوالر كل عام 
لدعلم تطوير وسلائل اإلعلام، و220 مليونا 

لدعم التقارير الصحفية املستقلة.
ويف العاللم العربي تواصل بعض املؤسسلات 
الصحفيلة عملهلا بمحاباتهلا للرأس امللال 
والسللطات وتضحيتها بثقة القلراء. ويعود 
السلبب يف ذللك ببسلاطة إىل كلون التمويلل 
محكوملا برضا ومزاجية السللطات العربية 
أكثلر ملن ارتباطه بحجم املتابعة ومسلتوى 

التأثر من الناحيتني التسويقية والتجارية.
ويؤّكلد الّصحفيلون وخراء تطوير وسلائل 
اإلعلام أن هناك حاجلة إىل املعلومات الجّيدة 
للحّد من الفساد ومكافحة االستبداد، وبالتايل 

هي بحاجة إىل استثمارات كبرة للّنمو.
ويؤكد تقرير “إنقاذ الصحافة: اسرتاتيجّيات 
عاملّية ونظرة عىل الصحافة االسلتقصائية” 
نرشته مؤسسلة “كونلراد أدينلاور” أنه يتّم 
اّتبلاع العديلد ملن املقاربلات املختلفة حول 
التمويلل يف جميع أنحلاء العالم. ويف الواليات 
املتحلدة تم االتفاق حول فكرة دعم الحكومة 
للصحافة. ويف أجلزاء أخرى من العالم تحوم 

شلكوٌك أكر حول مشاركة الحكومة، يف حني 
أن هنلاك رأيا آخر يف الدول الفقرة مفاده أن 
دعم اإلعام الجّيد يحّل ثانيا يف منطقة تفتقر 

إىل الكثر من االحتياجات األساسّية.
وامللفلت أنله حتى عندملا يكون هنلاك قلٌق 
حيال مخاطر الدعم الحكومي، فإن املنّصات 
مسلتعّدة لقبلول األملوال ملن املؤّسسلات 
الكلرى، والحكوملات األجنبّية )عىل شلكل 
مسلاعدات إنمائّية(، ومن غوغل وفيسلبوك. 
وقلال أحلد الحاصلني علىل املنلح “إن غوغل 
وفيسلبوك يدفعان ما يكفي ملن املال لحمل 

الناس عىل عدم التشّكي منهما”.
ويخللق هذا السلخاء التقني قلقلا من تزايد 
االعتماد عىل غوغل وفيسبوك اللذين يمكن أن 
يكون إحسلانهما غر متوّقلع كأي نوٍع آخر 
من مصادر اإليلرادات، وال يأتي مع التزامات 
طويلة األجلل. كملا أن رشكات التكنولوجيا 
العماقلة تزيد ملن عطائهلا يف املناطق التي 
تخىش فيها ملن الّتنظيم )كما هلو الحال يف 
أوروبا( أو يطلب منها أن تدفع مقابل األخبار 

)كما هو الحال يف أسرتاليا(.
الّصحافلة  تمويلل  يف  دوافعهلا  أن  ويبلدو 
والبحلوث األكاديمّيلة قائمة علىل العاقات 
العاّملة والرغبلة يف رشاء الرّضلا. وتملارس 
رشكاُت الّتكنولوجيلا العماقلة ضغوًطا عىل 
الحكوملات لوضلع قوانلني جديلدة، وتنفق 
عىل املنارصة أكثر مملا يدفعه أّي قطاع آخر 
يف االّتحاد األوروبلي. ويتمّكن املنارصون من 
قطلاع التكنولوجيا من الوصلول إىل واضعي 
وتضّخلُم  علادل،  غلر  بشلكٍل  الّسياسلات 
رسلالَتهم مراكلز بحثية وأطلراف خارجّية. 
ولذللك يجلب أن ُتعَتلر ترُّعاتهلم لوسلائل 
اإلعام جزءا من مجهودهم األكر يف العاقات 

العاّمة.

كلية اإلعالم يف اجلامعة العراقية تقيم مؤمترها العلمي السابع 
حملياً واألول دولياً مبشاركة واسعة عربيا وعامليا

صحفي روسي يبيع جائزة نوبل لصاحل الجئني أوكرانيني

بغداد/نينا:
 بحلث محافلظ كرباء املقدسلة املهندس، نصيف جاسلم الخطابي، ملع رئيس فرع 
نقابة الصحفيني يف املحافظة حسلني الشلمري، آليات التعاون املشرتك وتسهيل عمل 
الصحفيني باملحافظة.واكد املحافظ، بحسب بيان ملكتبه، اهمية دور االعام يف تسليط 
الضوء عىل املشلاكل واحتياجات املواطنني من الخدمات ويف الوقت نفسله يف تسلليط 
الضلوء علىل االيجابيات وحمللة االعمار والبنلاء والخدمات التي تقلوم بها الحكومة 

املحلية يف املحافظة من اجل خدمة املواطنني وزائري املدينة املقدسة.
من جانبه، عّر رئيس نقابة الصحفيني يف كرباء عن شلكره وتقديره للمحافظ عىل 
جهلوده يف تقديلم الخدمات اىل املواطنني، فضا عن االعملار والبناء يف املحافظة التي 

جعلتها من املحافظات املتميزة عىل مستوى البلد.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أعللن موقلع إذاعة »راديلو إم« الجزائرية أن القضلاء الجزائري وّجه ملديرها، إحسلان 

القايض، تهمة االنتماء إىل مجموعة إرهابية. 
وأوضحلت اإلذاعة أن قايض التحقيق لدى محكملة، األربعاء، ناث ايراثن، يف والية تيزي 
وزو، قلد وّجله لإلذاعلة، تهمة »االنخلراط يف منظملة تخريبية«، وفقاً لنلص املادة 87 

مكرر.
كما أمر قايض التحقيق بوضع إحسان تحت إجراء اإلفراج املؤقت، بعدما استمع له عند 
الحضور األول، عىل أن يتم االسلتماع إليه مجدداً اإلثنني املقبل، بحسب ما نقلته اإلذاعة 

عن مصادرها.
وتابعت اإلذاعة أن هيئات كانت قد راسلت الحكومة الجزائرية لطلب توضيحات، ووقف 
توظيلف تهم اإلرهلاب، التي وصفتها بل«الفضفاضة«، ضد ناشلطي حقوق اإلنسلان 

والصحفيني واملحامني.
ويحاكلم الصحفلي وفق املادة 87 مكّرر ملن قانون العقوبات، التلي تصل عقوبتها إىل 
اإلعدام.ووظفلت هلذه املادة يف حلق مجموعة من الصحفيني الجزائريني، عىل رأسلهم 
سلعيد بودور، عبلد الكريم زغيليش، جملية لوكيل، حسلان بلوراس، محمد مولوجي، 

وقايض إحسان اآلن.
كملا وظفت املادة ضد املحامي، عبدالرؤوف أرسلان، باإلضافة إىل العديد من ناشلطي 

حقوق اإلنسان والحراك الشعبي يف الجزائر.

موسكو/متابعة الزوراء:
أعلن الصحفلي الرويس الفائلز بجائزة نوبل 
للسلام العام املايض، دميلرتي موراتوف، أنه 
سليعرض ميداليتله للبيلع يف ملزاد والترع 

بالعائدات لصالح الاجئني األوكرانيني.
ودعا موراتوف، من صحيفة »نوفايا غازيتا« 
املسلتقلة التلي يلرأس تحريرها، األفلراد إىل 
واألطفلال  والجرحلى  الاجئلني  »مشلاركة 
الذين يحتاجون إىل عاج عاجل بما هو عزيز 
عليكم ولله قيملة لآلخرين«.وطاللب بوقف 
إطلاق النلار وتبلادل األرسى وإعلادة جثث 
القتىل وتوفر ممرات إنسلانية ومسلاعدات.
وكتلب عر تطبيلق »تيليغلرام«: »نطلب من 
دور امللزادات التي يمكنها طرح هذه الجائزة 

العاملية الشهرة للبيع التواصل معنا«.
وتقاسلم موراتوف الجائزة العام املايض مع 
الصحفية الفيليبينية ماريا ريّسا، لجهودهما 
يف الدفلاع علن حريلة التعبلر يف بلديهملا، 
ووصفتهملا لجنلة نوبلل بل«ممثلي جميع 

الصحفيلني الذيلن يدافعلون علن هلذا املثل 
األعىل«.

وقلال حينها إنه تنازل علن حصته من أموال 
جائزة نوبل لعدة جهات، منها وسلائل إعام 
مسلتقلة، ودار للمسنني يف موسكو، ولصالح 
رعايلة األطفلال الذيلن يعانلون مشلاكل يف 
العمود الفقري، وأكد أنه لن يحتفظ بأي جزء 

من الجائزة املالية لنفسه.
وكانت صحيفة »نوفايا غازيتا« قد أعلنت أنها 
لن تغطي الغزو الرويس ألوكرانيا، مشلرة إىل 
قانون جديد وقعله الرئيس الرويس فاديمر 
بوتلني يفرض علىل وسلائل اإلعام تسلمية 
اجتيلاح أوكرانيلا بأنهلا »عمليلة عسلكرية 

خاصة«.
وعرضت الصفحة األوىل للصحيفة األسلبوع 
امللايض، صورة محلررة يف التلفزيون الرويس 
احتجت علناً ضد الحرب يف أوكرانيا خال بث 

إخباري، لكنها طمست جزءاً من الافتة.
»نوفايلا غازيتلا« واحدة من وسلائل اإلعام 

القليللة املعارضلة للكرمللني التلي ال تلزال 
صاملدة يف روسليا. ومنلذ علام 2000 قتل 6 

من صحفييها ومراسلليها، بينهم الصحفية 
االستقصائية آنا بوليتكوفسكايا.

حمافظ كربالء يبحث مع رئيس فرع نقابة 
الصحفيني يف كربالء آليات التعاون املشرتك

اتهام مدير »راديو إم«
 اجلزائري باإلرهاب
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حتت شعار »التنمية والبناء الفكري يف احملتوى اإلعالمي«

متخصصون ربطوا رواجها بتداعيات متحورات اجلائحة

يف إطار التحديات اليت تواجه الصحفيني

املنتدى الدولي للصحافة يف تونس يدق ناقوس اخلطر
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بغداد – حمدي العطار
تبسدأ الروايسة التي تتخذ أسسلوب السرد الدائري عىل 
االغلب مسن  نقطة النهاية وتوجد تجارب رسدية لعل 
ابرزهسا ) الديسوان األسسرطي( للروائسي الجزائري “ 
عبد الوهاب عيسساوي” وكذلك رواية )أحمر خفيف( 
للروائي   املرصي “وحيد الطويلة” ويف الحالتني هناك 
توظيف لالحسداث التاريخية كوسسيلة للبناء الردي 

لالحداث العامة والشخصيات.
روايسة )الكنسزة الزرقساء( للروائسي “فريسد الطائي” 
والصسادرة مسن دار سسطور للنسر والتوزيسع سسنة 
االصسدار 2019 وتقسع يف 224 صفحسة مسن القطسع 
املتوسسط وتحتسوي عسىل خمسسة فصسول )تداعيات 
مبكسرة- سسنابل تموز- الكنسزة الزرقساء- ال تدعيني 
أمسي وحيدا- شسجرة النارنج( يقدم فيهسا الروائي 
شسخصيات درامية ، تصلح ان تتحول اىل السسينما او 
الدرامسا التلفزيونية ، ففي الرواية مالمح السسيناريو 
السذي يعتمد عىل تقطيع الرد ، كما ان تناول الرواية 
لحقبسة زمنيسة معينة تتصسف بالتوتر وفيهسا أزمات 
سياسسية واجتماعيسة ، زمسن الروايسة مسن 1959 – 
2008 كل هسذه املقومات فضال عسن ان ثيمة الرواية 
تحكي سسرة ذاتيسة عن شسخصية )سسالم( وتطور 
تلك الشسخصية ايجابا وسسلبيا مع تطورات االحداث 
)نصسف  شسخصية  يجعلهسا  العسراق  يف  السياسسية 
مصنعة( جاهزة ان تكون يف اي منجز آخر فضال عن 
اهميتها يف الرواية، وقدم السارد عىل لسان شخصية 
سسالم )امليت( ومسن خالل ما تركه مسن اوراق حصل 
عليهسا صديقه )طاهسر( بجانب جثة سسالم وتصبح 
هسي مسادة الرواية “ سسالم ممسدد عسىل األرض جثة 
هامدة، أعقاب السسكائر ورائحة الدخان تثر الغثيان 
بعسد أن امتزجت برائحة املوت، داهسم طاهرا الذهول 
حتى جحظت عيناه من الهلع، سسيطر عليه إحساس 
بالذنب، كأنه يسسمع صدى رصخات سالم، يستنجد 

دون أجابة”ص9 .
اختسار الروائي التقساط بعض التفاصيل من السسرة 
الذاتية لشخصية سالم ، وهو ما يخدم وظيفة الرد 
عسىل اعتبسار الرواية روايسة األزمة السياسسية وحتى 
يقرتب الرد مسن املادة الدراميسة كان الوصف رائعا 

مع كل بداية مشسهد من مشاهد الرواية “ فتح الباب 
الخشسبي املوشسح بريازة إسسالمية قديمة، ال بد أنها 
غرفة نومه، ربطة العنسق الحريرية وعطره الفرنيس 
املعتساد الزال بإنتظساره عسىل الطاولة، لسم يكن يعلم 
أنه عسىل موعد مسع القسدر”ص10 نحن لسم نصل اىل 
رسد السذي مصسدره االوراق يف الحقيبسة الجلدية التي 
اعتساد سسالم ان يحملها دائمسا ، فعندمسا عثر طاهر 
عسىل هذه الحقيبسة )دس فيها االوراق ..ونزل السسلم 
مرعسا وكأنسه عثر عىل كنسز لتوه( انسه طاهر الذي 
يمثسل صوت السسارد العليم يف هذا الجسزء من الرواية 
وهو من يتوىل تعريفنا بشسخصية سسالم التي سوف 
تتحول اىل شسخصية دائريسة من خسالل االوراق التي 
تركها لكن مالمح شسخصية سالم تأتي من تداعيات 
صديقه طاهر “ ال زال عطره يغموني، وهو يطوقني 
بذراعيسه، أحيانسا يعطسر حتسى سسكائره. كان يحلم 
بمجتمسع تسسوده العدالة والفضيلسة وعالقاته طيبة 
مع مختلف الرائح، يؤمسن بإختالف وجهات النظر 
وإحرتام االخر..ثورة أكتوبر 1917 دور لينني بالثورة، 

االشسرتاكية يف اإلسسالم، القوميسة، األمميسة، أسسماء 
أجهلها، ماركسس، أنجلز، جدال ال يسكاد ينتهي حتى 
وقت متأخر من الليل، حول موضوعات لم أستوعبها 
إال الحقسا...رسق الزمسان منسا، تالشست أحالمنا عىل 
أبواب دكاكني السياسسة، السوق تعج باأليدولوجيات 

..ويؤجل النظر يف قضية االنسان”ص15 
غالبا ما تكون الشسخصيات يف السرد الدائري تعتمد 
عسىل التداعيات ، روايسة )الكنزة الزرقساء( هي رواية 
نمساذج برية ، سسنتوقف عىل مالمح هسذه النماذج 
التي تأثسرت باالحداث السياسسية املؤملسة لنكون مع 

رسديسة تحاكسي تيسار الوعسي .
الربط بني السياسة والقيم الجمالية 

حساول الروائي “فريد الطائي” ان يجمع بني تفاصيل 
حيساة شسخصياته – سسالم- كفساح -احسالم- االب- 
االم- سسهى- طيسف( وغرها من الشسخصيات التي 
كانست متنوعة وكثرة، لربطهسا باالحداث التاريخية 
السياسسية الحاسسمة يف حيساة االنسسان العراقسي، 
السذي صسار فيه املسوت والغربسة والجنون حسزءا من 

التكويسن االجتماعي ، وبهذا الربط كان عىل السسارد 
– وهو يمثل الروائي- ان يحقق حلوال توافقية تجعل 
االنسان قادرا ان يعيش عىل الرغم من كل الصعوبات 
السياسسية واالجتماعيسة واالقتصاديسة، ونؤرش عىل 
اهتمسام الروائي بجميسع افراد عائلة سسالم ومتابعة 
حياتهسم وتصعيد االحسداث الواقعيسة والخيال الفني 

لبناء شسخصيات روائية ناضجة.
عالقسة االب باالبسن

اخذت عالقة سالم بأبيه حيزا مهما من الرواية، فاالب 
السذي كان يعيش يف املوصل وعارص األحسداث الدامية 
بني القوميني والشسيوعيني ، وهو الذي ينتمي للحزب 
الشسيوعي انتقسل بالرواية والرد اىل بغسداد وتعرض 
لالعتقسال، ليكسون االبسن سسالم هسو السذي عليسه ان 
يتكفل بمعيشسة العائلة، واالستمرار بالدراسة “ ربما 
السياسسة دفعت حلم الطفولة بقوة وراء األفق لتحل 
محله فرصة عمل تافهة بني شوارع بغداد ودكاكينها 
املتناثسرة”ص45 وال يتوقف اسستبدال االدوار بني االب 
املعتقسل واالبن املضحي بحياة املسرح واملراهقة وحتى 
الحب يف سسبيل العائلسة عىل االخص بعسد ان يتعرض 
شقيقه كفاح اىل صدمة نفسية بسبب تعرض حبيبته 
اىل حسادث دهس ادى اىل وفاتهسا، ظل االب يالحق ابنه 
يف الروايسة ، حتسى عندمسا يحساول سسالم مسساعدته 
بفتح محل لبيسع االجهزة الكهربائية ال يتوفق االب يف 
النجاح تجاريا، فهو يبيع باالقسساط ويحذف الديون 
ملن ال يستطع سسدادها فضال عن عالقاته النسائية “ 
هنيئا لك ابا سسالم، كيف استطعت النفاذ إىل قلب تلك 
املسرأة، لم تزل عيناهسا تالحقني، كنت أتخيل شسكلها 
وهي فتاة، ربمسا ملكة متوجة للجمال، عمرها يناهز 
الخامسسة واالربعني..تعيش مع بنتهسا ذات العرين 
ربيعا، لم أصسدق أنها أمرأة من عاملنا الحارض، وقفت 
مذهسوال هل هي أتس أم من الجن؟ كأنما هي وأبنتها 

يتبادالن أدوار العمر”ص185 
العالقات العاطفة والجنسية

تمكسن الروائسي مسن ان ينقسل القسارئ اىل مشساعر 
واحاسسيس النسساء اللواتي اعجبهم شكل وشخصية 
سسالم فتناوبن عسىل ابداء حبهن وعشسقهن له عندما 
كان طالبسا يف الجامعسة وحتسى بعسد ان تخسرج مسن 

الجامعسة واذا كانت عالقته بالحبيبسة وزميلته الغنية 
)سهى( عالقة عذرية لم يشأ سالم ان تتلوث بالجنس  
“الدهشة تملكتني وأنا ابرص سهى وهي لم تضع عىل 

جسدها سوى )الكنزة الزرقاء( 
الرواية- حتى بدون معطف .قلت لها: كيف استطعت 
بهسذا الجو اللعني الوصسول إىل الكليسة؟ / - من أجلك 
ارتديهسا!!!/ كنزتها الزرقاء تطسوق روحي بخيوطها 
الناعمة، وأنا ارقد بسالم، أسرتق السمع لدقات قلبها 
ورصاخ الدم”ص103 لكن بعد سسنوات  عالقة سسالم  
العابسرة باالرملسة )طيف( كسر فيها الروائسي  تابو 
الجنسس “ الضسوء األزرق الخافست يحيسط بالجدران، 
العطسور ونفحسات البخسور جعلتني مثل نمسر جائع، 
مزقت مالبسسها، تعرت بالكامسل يف لحظات، أصبحنا 
عاريني، عىل رسير يرصخ مسع أنني طيف وارتجافات 
جسسدي وبطسرق مختلفسة، موجسات متسسارعة من 
اإلثارة واللسذة لعدة مرات، ارتميت عسىل الرير الهث 

بعد أن امتزج كمؤها مع رحيق الحياة”ص123 
املوت كان حارضا

مثلما بدأت الرواية بموت سالم ولجأ الروائي لشخصية 
مسدورة فإن املسوت كان يالحقسه ويحصد مسن حوله 
الشخصيات التي يحبها وترر بقاءه عىل قيد الحياة ) 
االم واالب والشقيقة احالم التي تموت بتفجر ارهابي 
وهسي حامل بأبنها! ثم صديقسه الكاتب واملثقف الذي 
عساد من بلجيسكا ليمسارس دوره الثقسايف ( “يف الثالث 
والعرين من آب الحزين يف عام 2008 أمطروه بوابل 
من الرصاص الغاشسم وهو يمر بسيارته عىل مجر 
محمد القاسم وأسدل الستار عن مفكر طاملا ساهم يف 
إغناء املشهد الثقايف برؤيا فلسفية متحرضة”ص169 

– ويقصد به كامل شياع-.
الخاتمة ..

تعسد هذه الرواية من روايات )تيسار الوعي( ويف الرد 
الذي اعتمد عىل اوراق تركها سالم بعد وفاته ، تقرتب 
مسن الحس الحداثسوي والروح التجريبيسة وهي رواية 
ترصد املتغسرات االجتماعية من خسالل افرازاتها عىل 
بناء شسخصيات الرواية ورسم مصرها ضمن حركة 

االحداث التاريخية الحاسمة.
رواية تستحق االهتمام النقدي والقراءة.
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ثقافية

افتح يا مسسم

 عاٍر
مثَل قصيدة

ها …  رَضيرة تبحُث عن شاعٍر يضمُّ
أميش حافًيا

 فوَق دبابيس الوَداع  
أحُك رأيس يف ثنياِت اللَوعة

وُروحي
 شاِحبة عىل شبابيِك 

املَدينة
وكفّي منسينِي 
ومنُذ آخِر وداٍع

مازال الرُد  
يبحث عن معطٍف 

ومازال ُعمري
 ساعٌة ، معطلة وصفُر 

ريح ُمرعب
ونبٌي مصلوب عىل إنارة املَحطة.

القصيدة العارية 
مالك البطلي

الروائي فريد الطائي يقدم: شخصيات مدورة يف رواية )الكنزة الزرقاء( 

خضري فليح الزيدي
•يشستغل إبراهيم سسبتي وخاصسة يف مجموعته 
“عربسة الصمست” الصسادرة يف 2020 واملطبوعة 
بسدار النخبة املرصية، بطريقة تسستحق الوقوف 
عىل محور االشتغال األسلوبي، هنا أعّده الحارس 
األمني للمحافظة عىل طريقة القص القديمة من 
حيث البنية واالشستغال األسسلوبي، بذات املبادئ 
الصارمة التي ُجبل عليها وشكلت مرجعية فقهه 
يف األسسلوبية املنضبطسة من حيسث االلتزام بدقة 

بطريقة التعاطي الحذر مع القارئ. 
•هنا يجدر بنا الوقوف عىل مرجعية أسساليب فن 
القصة لديه. فهو أي الكاتب ذو مرجعية عراقية 
/ عربيسة / عامليسة، وهسذا يختلف عسن مجايليه 
من كتساب القصسة العراقية التسي أغوتهم فنون 
القص الحديث مستلهمني فسحة الخيال وفنون 
السسخرية أو الفنتازيا العالية يف تبني املرجعيات 
العامليسة ثسم العربيسة ثسم العراقيسة يف مدرسسة 
الكالسسيكية يف بناء القصة. وهنا نقطة الخالف 
الجوهري التي برزت يف عربة الصمت بمجموعته 

األخرة.
•ففسي عربة الصمست تتجىل أسسلوبيته العراقية 
النشسوء  مراحسل  يف  العراقيسة  للقصسة  الوفيسة 
والصرورة أو تحديثها من خالل قصاصني تبنوا 
مهمسة التحديث منذ السسبعينات، مسع العلم أنه 
مطلع جيد عىل القصة العاملية، لكنه ينكفئ للميل 
بوعي حساذق للمحافظة عىل الطريقسة العراقية 
يف كتابسة القص وفنونسه البالغية لبلسوغ الهدف 
الفني من حيث البناء وتقنيات القص وجماليات 
اللغسة املنضبطسة التي ال تكشسف كل ما يرمي له 

الكاتب. هنا يعطي فسسحة تأمسل بتلك الطريقة 
للقسارئ، حتى يخرج السدارس لقصصه بانطباع 
واضح، بأن القطعسة األدبية الفنية التي كتبها يف 
قصسة عربة الصمت، لم تقسل كل يشء، بل أوحت 
بأشياء مما ال يقال، إذ حاول االختفاء الشخصية 
الرابعة من تبني “السسارد الضمني” بعربة قطار 
وهسي منطلقة نحسو املجهول ودخولهسم اىل نفق 
مهلك، مع ثالث شخصيات أخرى ال تتكلم، ولكن 

الصمت كان محور بالغة الجميع.
•رجل عجوز بالغ األناقة، وهذه إشارة إىل القارئ 
لبلوغ لحظسة إيحاء عن مرحلسة زمنية يحن لها 
الكاتب وقد غادرها الجميسع منذ صعود الجميع 
يف قطسار املجهول، ثم رجسل ثالثيني يكون محور 
الجلسة الرباعية بعربة الصمت وهو أيضا متأنق 

أناقسة كالسسيكية ولكنسه يختلف عن شسخصية 
“صاحب املنديل األبيض”، لكسن الرجل الثالثيني 
متحرش باملرأة األربعينية، مما يشكل نفورا لدى 

رابعهم وهو السارد الضمني. 
ثمسة جريمسة تحسدث يف العربسة بعسد   •
مرور ثالث سساعات من سر القطار ذي الوجهة 
املجهولة، وذلك لتعزيز الفضاء العام يف مسساحة 
القصة مكانيسا وزمانيا والتي حرص الكاتب منذ 
اللحظسات األوىل لتعزيسز تلك األجواء الكابوسسية 
بتلسك العربسة. القارئ هنسا ال يعرف شسيئا لكنه 
يسستدل من خالل صمت األحياء. أو ربما التمهيد 
املؤول عن القتيل. يستطيع القارئ تأويل األفكار 

بتضامن واضح مما رمى إليه الكاتب. 
هسذه األجسواء يف قصة عربسة الصمت   •
تحيلنسا إىل القصة السسبعينية العراقية أو شسيئا 
من قصص إدغار ألن بو، وتلك هي من املهيمنات 
األسسلوبية التي حرص عليها سسبتي بكل أمانة، 
ومثلمسا حصل يف قصة خيول بدينة، فتلك القصة 
تتحسدث عسن احتالل وحسرب وجريمسة قتل األب 
ورجسل مخبول ومعلم القرية، بيد أن هذه الحرب 
كأننا نعرفها، وإن لم يكشف عنها الكاتب يف هذه 

القصة أو القصص األخرى.
•من وجهة نظسر أخرى، نسرى أن الكاتب حافظ 
بدقسة عىل طريقة موحدة ليسست تجريبية يف كل 
قصسص املجموعة، فهسو كما ذكسرت ال يميل اىل 
التجريب القصيص يف قصص املجموعة الواحدة، 
األمسر السذي وّحسد كل القصسص وجعلهسا قطعة 
واحسدة موحسدة بأسسلوبيتها وأفكارهسا وبنيتها 

وجماليات القص الواحدة.

نهاد احلديثي
مسن منسا ال يتذكسر برنامسج االطفسال الشسهر )افتح 
ياسمسسم( من انتاج مؤسسة الرامج املشرتكة لدول 
الخليج العربي ، وهو برنامج تعليمي—تربوي، وكان 
الهس.سدف من هذه السلسسلة يف بداية انطالقتها تعليم 
األطفال ومسساعدة الصغار عىل االسستعداد للمدرسة، 
مسع تنوع الشسخصيات يف العسرض، ويظهسر العرض 
مكانسا يعيش فيه الجميع بسسالم بما يف ذلك الوحوش 
والبسر والحيوانسات, طبعتسه االوىل كان عسام 1979 
والطبعة الثانيسسة 1982 ، وهو مقتبسس من مسلسل 
امريكسي يحمل تقريبا ذات االسسم األمريكسي الناجح 
)شارع سمسم( املنتج علم 1969م والذي حصد جائزة 
ايمي، بعد نجاحه الباهر عملت له نسسخ كثرة بلغات 
مختلفة ، يف عام1978م اجتمعت دول الخليج وكونت 
مجلس  التعاون لدول الخليج العربي وبعدها بسنة أي 
عام 1979م تكونت مؤسسة اإلنتاج الرامجي املشرتك 
لسدول الخليسج العربسي ومقرها يف الكويست، وصورت 
مشساهسده الخارجيسسة يف دولسة الكويست، وشسارك يف 
تجسسسسيد شسخصياته )نعمسان- فرفسور- الضفسدع 
كامل- عبلة- انيسسس - بدر( ممثلني من مختلف دول 
الخليج العربي ومنهم العراق، ووصلت حلقات االنتاج 
اىل)130( حلقسة ، عسام 1989 تم إنتاج الجسزء الثالث 
بالفعسل و أرشف عليسه فيصل اليسارسي و تم تصوير 
120 حلقة منه، لكن لم يعرض منها سسوى 44 حلقة 

بسبب االحداث السياسية آنذاك 
وهذا املسلسل بمثابة رسالة تربوية وتعليمية لألطفال 
وظهر محاكياً للمسلسسل األمريكي )شسارع سمسم( 
مع تحريٍف لبعض الشخصيات مثل نعمان بدل البطة 

العمالقة الصفراء وميسون الببغاء الثرثار بدل الدمية 
التسي تقطن يف القمامة، وبقيست العرائس األخرى كما 
هي من أنيسس وبدر، كعكي، قرقسور، الضفدع كامل، 
والشسخصيات الحية من املعلمة فاطمة وزوجها حمد 
النجار والكهربائي هشسام والدكتورة ليسىل ووالدتها، 
والبائسع العم عبد الله وخليل صاحسب املطعم, وكانت 

هناك شخصيات ثانوية من عرائس وأطفال.
ويقول مؤرخ التلفزيون تيم بروكس “نظرًا لتصميمه 
الرائسع وجمهسوره املحسدد مسن األطفسال يف سسنوات 
تكوينهسم ونشسأتهم، فمن املحتمل أن يكسون له تأثر 

إيجابي أكر عىل أجيال من املشساهدين الشسباب أكثر 
مسن أي برنامج تلفزيونسي عىل مدار الخمسسني عاًما 
املاضيسة, الشسخصيات العجيبة هي جزء من السسبب 
الذي يجعسل الجمهور يحتمل املسلسسل ويؤيده طوال 
50 عامسا, إنسه مزيج فريد مسن الشسخصيات والوعي 
واملوسسيقى والفكاهة واإلنسسانية، “كل هذه األشياء 
التسي تم تجميعها مًعا يف هسذه الحزمة الصغرة – هذا 
الشسارع الصغر، هذا املجتمع – هو أمسر مهم للغاية 
حول “شسارع سمسسم”، والذي يبقي املشاهدين عىل 

اتصال بهذا العرض

واليوم تعاود مؤسسسة الرامسج الخليجية طرح فكرة 
اعسادة الرنامسج )افتسح ياسمسسم( بتوليفسة جديدة 
وطرح املوضسوع خالل االجتمساع ال)25( الدوري لها 
السذي عقسد مؤخسرا يف الكويت بأسسم )ابسن بطوطة( 
بتبنسي سسبع دول  يف مجلسس التعاون الخليجي عادوا 
ليلبوا احتياجات األطفال يف املنطقة عن طريق توظيف 
الطفسل واألرسة  الواسسع لصالسح  اإلعالمسي  املجسال 

ويبدؤون العمل .
بال شسك ان هذا الرنامج قد اسستقطب اطفال العراق 
والخليسج العربي وعمسوم املنطقة العربيسة، وال نبالغ 
حتسى الكبسار كانسوا يتابعون هسذا الرنامسج الهادف 
تربويسا واملؤثر جسدا عىل اطفالنا ملا يحويسه من افكار 
العربسي  الطفسل  هادفسة سساهمت يف تطويسر فكسر 
ومؤثسرا يف سسلوكياته وحياتسه الشسخصية، ولتطرح 
تساؤالت عن واقع برامج األطفال التليفزيونية؟ وهل 
برامسج األطفسال تحظى بمشساهدة كبسرة من جانب 
املشاهدين؟ وهل الرامج املقدمة للطفل تمتاز بجودة 
يف الصياغسة واللغة؟ أسسئلة كثرة تطسرح حالياً ولعل 
صحيفسة الرياض أثسارت هذه املوضسوع للوقوف عىل 
طبيعته السيما بعد غياب برامج األطفال عىل الشاشة 

الخليجية خالل الفرتة املاضية.
ونتسساءل : اين برامجنا الرتبويسة الخاصة باألطفال؟ 
ومساذا حققست دائسرة ثقافسسة االطفسال مسن برامج 
ترفيهيسة تربويسة لراعسم العسراق الجديسد؟ ومن هو 
املسؤول عن ما يشساهده اطفالنا من برامج ال ترتقي 
للمستوى املطلوب؟ ومن املسؤول عما يمتلكه اطفالنا 
من العاب العنف او قضاء يومه يلعب يف الشوارع دون 
ان نعلمه اهمية الوقت واسستغالله ألغراض هادفة يف 

حياته العائلية واالجتماعية والدراسية ؟ 

د. صباح التميمي
لكّل مدّونة أدبية ماٍض تاريخي، يطفو عىل سسطحها، 
عىل شسكل أجزاء من نصسوص ماضية ُمسستدعاة، أو 
ذرات من قصص وحكايات ومواقف وفولكلور سجلتها 
الذاكسرة الجمعيسة للبيئسة األدبية التسي أُنِتجست فيها 
املدّونة، وهي التي سستمنُح املدّونَة هويتها، وانتماَءها 
الحقيقي، وسيكون للمتلقي دوٌر فاعٌل يف التعرّف عىل 
هويسة املدّونة حال قراءته لها، لذلك ال يمكن لقارئ أن 
يندمسج مع عمل أُنِتج يف بيئسة ال يعرفها مثلما ينهمك 
مسع عمٍل صادر عن بيئته املحليسة أو اإلقليمية، وربما 
ينطبق هذا عىل الجنس الروائي اإلقليمي أو املحيل أكثر 
من غره، فلسو فرضنا أّنك تتلّقى روايسة مغاربية ذات 
صبغسة محلية جسدا، فإّنك - لو كنست مرقيا طبعا - 
سستعاني من ضبابية يف فهم بعض ثيماتها املحورية، 
األمر الذي سسيجعل قراءتسك والدة ُخدَّجية، يف حني أن 
القسارئ املغاربي، سسينجح يف تفكيسك املدّونة وفهمها 
وإعسادة إنتاجها؛ ألّنه ببسساطة سسيصدر عما صدرت 
عنه املدّونة، وقد يجد نفسسه أحسد أبطالها املحوريني، 
ولسو أخذنا رواية مرقية، وبالتحديد من العراق وهي 
رواية )سسواقي القلوب( إلنعام كجه جي مثال، ستجد 
أن القارئ العراقي يسستمتع بها؛ ألنه سسيلتقي معها 
فلوكلوريسا وآيدلوجيا وسسايكلوجيا، وسسيتعرّف عىل 
)كاشانية خاتون( األرمنية العجوز املغرتبة، و)زمزم( 
الفتى الجنوبي املتدّفق، و)رساب( وبقية الشخصيات 
الناميسة التي أّثرت يف سسر أحسداث الرواية، وال يحدث 
هسذا إال بفعل ما أسسماه )جادامر( بس)أفسق التاريخ( 
الذي رأى فيه أن التاريسخ وثيقة تضمُّ الخرات التي ال 
ُيمكسن اسستبعاُدها، إذا أردنا الفهم الحقيقي الشسامل 
للعمسل األدبي، ومن هنا اشسرتط وجود فهسٍم تاريخي 
ألية ممارسسة تأويلية، وقد أفاد )يساوس( من مفهوم 
)األفسق التاريخسي( فيما أسسماه بس)أفسق التوّقعات( 
وهو النسسخة املطّورة ملصطلسح )جادامر(؛ فإذا كان 
مصطلح )جادامر( يعني أّن ثمة مدّونة تضّم املعاير 
السابقة املُتشّكلة يف الذاكرة الجمعية عر التاريخ،فإن 
)أفق التوقعات( لدى )ياوس( يعني أن ثمة مدّونة تضمُّ 
معاير فهم العمل األدبي، والفارق بني االثنني أن األول 
اشسرتط وجود ملحات تاريخية، والثاني اشرتط صدور 
املدّونة عن معاير راسسخة يف ذهسن املتلقي، فإذا كان 
املتلقسي يعتمسد يف قراءته لألعمال األدبيسة عىل معاير 
سسابقة، فإن هذه املعايسر التي تتقلّب دائما وتتّسسم 
بعدم الثبات، سسُتصيب املتلقي بخيبة ظن، إذ سيخيب 
ظّنسه لحظة كر أفق توّقعه حني يسرى عدم مطابقة 
معايره مسع معاير املدّونة الجديسدة، وبالجملة، فإن 
)أفق التاريخ( و)أفق التوقعات( مصطلحان ُيسهمان 
يف الكشسف عن االنتماء الَقَبيِل للمدّونات املقروءة، مما 
يسساعد عىل تعيني انتمائهسا الَقَبيل وبيئتهسا الجمعية 

الصادرة عنها .

أسلوبية القص لدى إبراهيم سبيت

No: 7685   Thu    24     Mar    2022العدد:   7685    الخميس    24    آذار    2022

َقَبلِّية امُلَدّونة األدبية بني 
أفق التاريخ وأفق التوقعات



املكوّنات
لحم - كيلوغرام

أرز منق�وع لنص�ف س�اعة يف 
املاء - كوبان

جزر مبشور - 2
فلفل حل�و مقطع إىل رشائح - 

2
زيت زيتون - 4 مالعق كبرية

لوز محّم�ص - نص�ف ك�وب
مرق دجاج - 4 أكواب
ملح - بحسب الحاجة
هال أخرض - 4 حّبات

كبش قرنفل - 4

فلفل أسود - 10 حّبات
جوزة الطيب - رّشة

ورق غ�ار - 2
زنجبيل بودرة - ملعقة صغرية

إىل  مقّط�ع  حام�ض  ليم�ون 
رشائح - 4
ماء - كوب

طريقة العمل
- ضع�ي جوزة الطي�ب، أوراق 
الغار، الزنجبيل، الفلفل األسود، 
الخ�الط  يف  والقرنف�ل  اله�ال 
املكونات  لتطح�ن  الكهربائ�ي 

وتخلط مع بعضها.

- أنق�ي التواب�ل إىل وع�اٍء ث�ّم 
الحام�ض،  الليم�ون  أضيف�ي 
ملعقتني من الزي�ت، كوب من 

املاء والقليل من امللح.
- ضعي املزيج ع�ى ناٍر هادئة 
اللح�م  م�ع  الضغ�ط  ق�در  يف 

واتركيه يغي.
- إرفعي القدر عن النار، أشعي 
جمرة وضعيه�ا داخل كوب ثّم 
يف وس�ط ق�در اللح�م، غّط�ي 
القدر واتركي اللحم يتشّبع من 

الرائحة.
الزي�ت  ملعقت�ني  س�خّني   -

املتبقيت�ني يف قدٍر ع�ى النار ثّم 
أضيفي مرق الدجاج واغليه.

- أضيف�ي األرز إىل الق�در م�ع 
القليل من امللح واسلقيه.

- زي�دي الج�زر والفلفل الحلو 
الق�در  غّط�ي  ث�ّم  الق�در  إىل 
واتركي لح�واىل 15 دقيقة عى 

ناٍر هادئة.
- عندم�ا يجه�ز األرز ضعيه يف 
طب�ق التقديم ث�ّم ضعي اللحم 

فوقه.
- زّين�ي الوجه بالل�وز وقّدمي 

الطبق ساخناً.

خالل سنوات الزواج، يتعرض الزوجان 
للكثري من التحديات، س�واء أزمات أو 
مشاكل أو تحديات مثل تربية األطفال 
ورعاي�ة  وال�والدة  الحم�ل  وف�رات 
الرضي�ع، عقبات قد تب�دو أنها تعرقل 
مس�رية الزواج، بينما يف الحقيقة هي 
تصقل�ه وتثري�ه وتجع�ل العالقة بني 
الزوج�ني أق�وى وتجعلهما أكث�ر قرباً 

وانسجاماً.
أن�ِت اآلن يف خض�م تحدي�ات حيات�ك 
الزوجي�ة، ولك�ن علي�ِك إدراك أن هذه 
التحديات تفيد زواجك وتقّويه بخمس 

طرق. تابعي القراءة وتعريف إليها.
1. التحديات تعرّف كالً منكما إىل اآلخر 

أكثر
إال  زوج�ك،  ق�درات  كل  تع�ريف  ل�ن 
عندم�ا يوضع يف اختي�ارات تحتاج إىل 
إظه�ار ه�ذه القدرات، ونف�س اليشء 
بالنس�بة إىل زوج�ك، ل�ذا فالتحدي�ات 
الت�ي تواجهكما، تكون فرصة إلظهار 
الق�درات واملهارات، وفرص�ة ليتعرف 

كل منكما إىل اآلخر بعمق.
2. التحدي�ات تعزز تقدي�ر كل منكما 

لآلخر

مهارات�ه  منكم�ا  كل  يظه�ر  بينم�ا 
تح�دي،  كل  م�ع  للتعام�ل  وقدرات�ه 
فإن ب�ذل الجهد من أج�ل تخطي هذا 
التح�دي، يزيد الش�عور بتقدير رشيك 

الحياة ال�ذي يبذل كل ما بوس�عه من 
أجل مصالح األرسة.

ق�دوة  تجعلكم�ا  التحدي�ات   .3
ألطفالكما

عندم�ا تبذالن الجهد م�ن أجل تخطي 
التحديات، وتنجحان يف حماية مصالح 
اس�تقرارها،  ع�ى  والحف�اظ  األرسة 
ف�إن تجرب�ة الكفاح املش�رك بينكما 

تكون ق�دوة رائع�ة ألطفالكما، حيث 
تصبح�ان نموذجاً حياً أم�ام األطفال 
للنجاح يف تخط�ي الصعاب ومواجهة 
تحدي�ات الحي�اة، وي�رى األطف�ال أن 
طامل�ا والديهما تمكنا م�ن فعل يشء، 

فإنه بإمكانهم تحقيق نفس اإلنجاز.
4. التحديات يعزز الرابط بينكما

األزم�ات  وتخط�ي  مع�اً،  الكف�اح 
ومواجه�ة التحديات معاً، يش�عركما 
بالقرب، وبقوة الحب الذي دفعكما إىل 
ب�ذل مجهود عظيم من أج�ل الحفاظ 
ع�ى كيان األرسة الذي نش�أ بأيديكما 
ترابط�اً  أكث�ر  يجعلكم�ا  م�ا  مع�اً، 
وانسجاماً وتمسكاً كل منكما باآلخر.

5. التحديات تصنع تاريخ العالقة
امل�رور بأزم�ات ومواجه�ة تحدي�ات 
يمر ب�ه جمي�ع األزواج، ولكن تخطي 
ه�ذه األزمات بنج�اح، والنج�اة منها 
والحف�اظ ع�ى األرسة، هو م�ا يعزز 
العالق�ة بني الزوج�ني، ويصنع تاريخ 
م�ّرف للعالقة، تاري�خ يجعل النظر 
إليه�ا بعد س�نوات طويل�ة، يثبت عى 
أنه�ا كان�ت تس�تحق كل ما ُب�ذل من 

أجلها.

م�ا تزرعين�ه يف نف�س طفلِك من 
قي�م وأخ�الق يف الصغ�ر ه�و ما 
س�يحصده املجتمع منه يف الكرب. 
من مس�ؤولياتِك إذن أن تخصيص 
الوقت لتعليم طفلِك القيم األرسّية 
العديدة مع الحرص عى التأكد من 
نوعّية األشخاص الذين يعارشهم 

ويتعاطى معهم بشكٍل يومّي.
أهم أصول الربية لألطفال

مهم�ة  ج�ّد  األرسي�ة  فالقي�م 
ورضورية يف حياة كل طفل، إليك 

يف ما يي األبرز بينها:
الّصدق

الصدق هو أحد أهم القيم األرسية 
عى اإلط�الق. فالق�درة عى قول 
الحقيق�ة يف أي موق�ٍف كان ه�و 
إن  مكتس�بة.  وش�جاعة  مب�دأ 
تعلّمه�ا طفلك يف س�ّن مبكرة، ال 

شك سرافقه مدى الحياة.
العدالة

من الرضوري أن تش�ّجعي طفلِك 
عى القيام بتحرٍّك من أجل إصالح 
االكتف�اء  وع�دم  ارتكب�ه  خط�أ 
القي�م  إط�ار  فف�ي  باالعت�ذار. 
العدالة  الب�ارزة، تتخ�ذ  األرسي�ة 

حّيزاً كبرياً جداً.
املساعدة

م�ن املهم أن تش�ّجعي طفلِك عى 
تواج�ه  الت�ي  التحدي�ات  تذلي�ل 
أن  أيض�اً  امله�م  وم�ن  العائل�ة، 
تدعمي�ه وُتعطيه رأي�ك برصاحة 
ولطافة حتى يتعلّم القيام ببعض 

األمور ملا فيه خري األرسة ككل.
التفّهم

ُيشّكل التفّهم عنرصاً أساسياً من 

عنارص القيم األرسية وعى طفلِك 
أن يتعلّ�م كي�ف يح�رم ويق�ّدر 

مشاعر اآلخرين وأحاسيسهم.
املشاركة

طفل�ِك  تعلّم�ي  أن  امله�م  م�ن 
املش�اركة، باعتب�اره ج�زءاً م�ن 
عائل�ة مكّونة من عّدة أش�خاص 
الحي�اة  حل�و  ع�ى  يتعاون�ون 

ومرّها.
االحرام

من ال�رضوري أن تعلّم�ي طفلِك 
احرام إخوانه واألكرب سّناً. وليكن 
ذلك من خالل حس�ن معاملتك له 

واحرامك ملشاعره ورغباته.
اللطافة

تعترب اللطافة ج�زءاً ال يتجزأ من 
الربي�ة األرسي�ة، كونه�ا تمن�ح 
الح�ب والحنان  طفل�ك مش�اعر 

طوال أيام حياته.
الّشجاعة

ال ت�رددي بتش�جيع طفل�ِك عى 
ومواجه�ة  بش�جاعة  الت�رصف 

الظروف الصعبة مهما كانت.
الكرم

الكرم ه�ي إحدى القي�م األرسية 
األساس�ية يف حي�اة الطف�ل. من 
خالله�ا، س�يتمكن م�ن تحدي�د 
أوج�اع الناس من حول�ه وتقديم 

املساعدة إليهم تبعاً لذلك.
املسؤولّية

م�ن املف�رض أن تعلّم�ي طفلِك 
كيف يكون مسؤوالً عن أي مسألة 
تطرأ عليه. فتعلّم حس املسؤولية 
سُيس�اعده عى مواجهة تحديات 

الحياة بكل عزٍم وثقة.
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طبيبك يف بيتك...

هل سبق لك وأن ُطرح أمامك سؤااًل تعرف 
إجابت�ه، لكنك وجدت نفس�ك تناضل من 
أجل التفكري يف الكلمة الصحيحة؟ حسًنا، 
إن�ه ش�عور نعرف�ه جميًعا، وق�د تبنّي أن 
ه�ذه الحال�ة املُش�ركة لها بالفعل اس�م 
وهو lethologica أي نس�يان األسماء أو 

ظاهرة طرف اللسان.
ويع�رف علم�اء النف�س ه�ذه الظاه�رة 
بأنها ش�عور ُيصاحب العج�ز املؤقت عن 
اس�تدعاء معلومة من الذاكرة. عى الرغم 
م�ن إدراكك أّنك تعرف اإلجاب�ة، فإنَّ هذه 
املعلوم�ة املراوغ�ة تب�دو خ�ارج نطاق�ك 

العقي.
ويمك�ن لهذا الش�عور أن يك�ون محبطاً 
الجوان�ب  إح�دى  لك�نَّ  اختب�اره،  عن�د 
اإليجابي�ة له�ذه الظاه�رة تتمث�ل يف أنها 
تسمح للباحثني بتحليل الجوانب املختلفة 

للذاكرة.
ظاه�رة ط�رف اللس�ان ظاه�رة عاملية. 
وتشري اس�تطالعات الرأي أنَّ حوايل 90% 
م�ن املتحدثني بلغ�ات مختلفة من جميع 
العال�م يتحدث�ون ع�ن لحظ�ات  أنح�اء 
يش�عرون فيه�ا وكأنَّ الذاك�رة ال يمك�ن 

الوصول إليها.
تحدث ه�ذه اللحظات يف كثري من األحيان 

ويزداد تكرارها مع التقدم يف العمر. عادة 
م�ا يمر الش�باب بلحظات طرف اللس�ان 
ح�وايل مرة يف األس�بوع، بينم�ا قد تحدث 

للبالغني األكرب سناً مرة كل يوم.
كثريًا ما يتذكر الناس أجزاء من املعلومة. 
فعى سبيل املثال قد يتذكرون الحرف الذي 
تبدأ به الكلمة التي يبحثون عنها، أو عدد 

املقاطع التي تشتمل عليها هذه الكلمة.
كي�ف ي�رح الباحث�ون ظاهرة نس�يان 

األسماء؟
تعد اللغة عملية معقدة، وذلك ألنها تحدث 

معظم الوق�ت، دون جهد، فنح�ن بالكاد 
نفكر فيه�ا، كما أننا ُنفّك�ر أيًضا يف يشء 
ما، له�ذا ُيخّصص الدم�اغ كلمات لتمثيل 
هذه األفكار املُج�ّردة، فنتحدث عما يدور 

يف أذهاننا.
لك�ن ألنَّ ه�ذه العملي�ة ش�ديدة التعقيد 
فيمك�ن حدوث كل أن�واع األخطاء، بما يف 
ذلك لحظات طرف اللس�ان. عندما تحدث 
هذه الظاهرة، ربما تش�عر ب�أنَّ املعلومة 
موج�ودة يف غياهب الذاك�رة، لكن يتعذر 

الوصول إليها.

أن�ت ُمتأكد من أنك تعرف املعلومة، لكنها 
تب�دو وكأنها محج�وزة خلف ج�دار من 
الطوب العق�ي. وعندما تتحف�ز الذاكرة، 
أخرياً ب�يشء ما، أو عندما يقدم ش�خص 
آخر هذه املعلومة املفقودة، يكون شعور 

الراحة واضحاً وعارماً.
يعتق�د الباحث�ون أنَّ هن�اك ع�دة عوامل 
وأس�باب، ع�ى الرغ�م م�ن أنَّ العمليات 

الدقيقة ليست واضحة بالكامل.
وتتك�رر ظاه�رة ط�رف اللس�ان عندم�ا 
يكون الن�اس متعبني، ع�ى الرغم من أنَّ 
مميزات أخرى للذاك�رة قد تكون ذات أثر 
مث�ل جودة تخزين هذه املعلومة وحضور 

أي ذكريات أخرى متداخلة.
وج�د بع�ض الباحث�ني أنَّ ح�االت طرف 
اللس�ان يمك�ن أن ت�ؤدي دوراً تكيفي�اً يف 

الذاكرة والعملية التعليمية.
إذ اكتش�فت بعض الدراسات أنَّه كلما زاد 
الوقت الذي يقضيه األشخاص يف االهتمام 
بتجرب�ة طرف اللس�ان، تحس�ن تعلمهم 

وتذكرهم لهذه املادة يف املستقبل.
ويقرح هذا االس�تنتاج أنَّ هذه اللحظات 
ق�د ينتج عنها تش�فري أق�وى يف الذاكرة، 
فيصب�ح اس�تدعاء املعلوم�ات أس�هل يف 

املستقبل.

تعمل حرارة فصل الصيف الحرارة 
ومق�دار  والرطوب�ة  والجف�اف 
التعرض ألشعة الشمس يف زيادة 
التعرق يف جسمك، وقد يؤدي ذلك 
إىل رائحة كريهة من الجسم لكن 
هل فكرت يوًما يف نظامك الغذائي 

لحل هذه املشكلة؟.
و هناك بعض األطعمة التي تقلل 
التعرق والتي يمكن أن تس�اعدك 
أيًضا عى تحسني رائحة الجسم.

وموس�م الصيف قد يكون صعًبا، 
خاصة بالنسبة لألشخاص الذين 
التع�رق  مش�كلة  م�ن  يعان�ون 
باس�م  أيًض�ا  املع�روف  املف�رط 
فرط التعرق، حي�ث يجب عليهم 
االس�تحمام مرت�ني يف اليوم عى 
األقل واستخدام مضادات التعرق 
عى م�دار الس�اعة إلبقائه تحت 
الس�يطرة، وم�ع ذل�ك ، يفش�ل 
تن�اول  أن  إدراك  يف  الكث�ريون 
طعامك له أيًض�ا تأثري عى كمية 

العرق التي تفرزها.
أس�باب  التعرقبع�ض  أس�باب 

التع�رق ال�ذي ي�ؤدي إىل رائح�ة 
الجسم الكريهة تشمل:

داء السكري
الهبات الساخنة النقطاع الطمث

الع�دوى )ع�دوى فطري�ة ق�دم 
الريايض(.

انخفاض سكر الدم
مش�اكل الغ�دة الدرقي�ة )ف�رط 

نشاط الغدة الدرقية(
رسطان الدم

اآلثار الجانبية لبعض األدوية
التوتر والقلق واالكتئاب

قلة النظافة
استهلك هذه األطعمة واملروبات 
التي تقلل العرق من أجل تحسني 

رائحة جسمك:

1. املاء
كافي�ة  كمي�ات  رشب  يس�اعد 
م�ن امل�اء يف الحفاظ ع�ى برودة 
جس�مك وحمايت�ك م�ن الجفاف 

بسبب التعرق املفرط.
2. األطعمة الغنية باأللياف

تس�اعد األطعمة الغنية باأللياف 
الكاملة  مثل الش�وفان والحبوب 
يف تحس�ني عملية الهضم يساعد 
الحف�اظ  يف  املحس�ن  الهض�م 
عى درج�ة حرارة الجس�م تحت 

السيطرة وتقليل التعرق.
3. زيت الزيتون

يمك�ن أن ي�ؤدي اس�تخدام زيت 
الزيتون يف طهي طعامك أيًضا إىل 
الغذائي والهضم،  التمثي�ل  زيادة 
زي�ت الزيت�ون غن�ي بمض�ادات 
األكسدة ، فهو يمنع ارتفاع درجة 

الحرارة ويسيطر عى التعرق.
4. الفواكه

سيس�اعد تضمني الفواك�ه التي 
تحتوي عى نس�بة عالية من املاء 
مث�ل التف�اح والعن�ب والبطي�خ 

واألنان�اس والربتق�ال يف تقلي�ل 
مستويات العرق باإلضافة إىل ذلك 
، يمتص الجسم الرائحة الطبيعية 
الربتق�ال  مث�ل  للحمضي�ات 
والليمون واألناناس وترك رائحة 

منعشة عى برتك.
5. الخضار

الخ�رضوات  تدم�ج  أن  يج�ب 
مث�ل الكرف�س والخي�ار والخس 
وامللف�وف األحم�ر والس�بانخ يف 
نظامك الغذائي هذه كثيفة باملاء 
وتس�اعد عى تنظيم مس�تويات 

العرق.
6. الشاي األخرض

الش�اي األخرض غن�ي بمضادات 
األكس�دة وله تأثري مهدئ يساعد 
يف الحف�اظ ع�ى ب�رودة الجهاز 

العصبي والسيطرة عى التعرق.
تذكر االبتعاد عن الكافيني، حيث 
يعمل كمنش�ط وينش�ط الجهاز 
العصبي، بسبب استجابة الجسم 
املتزاي�دة، هن�اك زي�ادة يف كمية 

العرق املنتجة.

الكلمة على طرف لسانك لكنك ال تتذكرها.. ملاذا حتدث هذه الظاهرة؟

مع اقرتاب فصل الصيف.. أهم األطعمة و املشروبات اليت تقلل من العرق وحتسن رائحة 

املطبخ...

 مندي حلم بقدر الضغط

تدبري منزلي...

نصائح طبية...

  4  خطوات يف التدبري املنزلي لتنظيف املخمل من بقع الزيت

حرقة املعدة لدى احلامل

يف التدب�ري املن�زيل، تنظيف األنس�جة م�ن البقع 
النفطيَّة ال س�يما الزيت ممك�ن، حتَّى لو كانت 
خة بالزيت من املخمل، مع اإلشارة  األقمشة امللطَّ
إىل أنَّ التنظيف باملاء والصابون غري نافع يف هذه 
الحال�ة. ويف ه�ذا اإلطار، نقدِّم أرب�ع خطوات يف 

التدبري املنزيل، تفي بالغرض املذكور:
. تص�بُّ كميَّة س�خيَّة م�ن املل�ح أو ال�”بيكينغ 

صودا” أو نشاء الذرة، عى البقعة.
. ي�رك املس�حوق املخت�ار ع�ى البقع�ة لحوايل 

ساعتني.
، تفرك البقعة بواسطة فرشاة ذات شعريات  . ثمَّ
خش�نة، أو يمك�ن اس�تخدام آداة لش�فط آث�ار 

املسحوق عن البقعة.
. ُتكرَّر العمليَّة مرَّات عدَّة، حس�ب الحاجة. وإذا 
لزم األمر، يمكن ترك املسحوق عى البقعة لفرة 

أطول، أي طوال الليل.
* مالحظ�ة: إذا كانت بقعة الزيت قديمة، تصبُّ 
كمي�ة قليلة من س�ائل الغليرسي�ن النباتي عى 
قطعة قماش لتمس�ح بها البقع�ة، بعد أن ترك 
فوقها ملدة ت�راوح بني 30 و60 دقيقة. إش�ارة 

إىل أن الغليرسي�ن متاح يف رفوف قس�م الخبز يف 
السوبرماركت، أو يف الصيدليَّة.

أنت حام�ل وُتعانني من حرقان 
املع�دة وحموضته�ا؟ بالطب�ع 
هي من أكثر األمور التي تزعج 
املرأة خ�الل الحمل خصوصاً يف 
األشهر الثالثة األخرية وتختلف 
الحموضة م�ن امرأة اىل أخرى، 
وتحص�ل بع�د تن�اول الطع�ام 
“الحموض�ة  تزي�د  مب�ارشة. 
target=“blank”<الحموض�ة 
بع�ض  إف�راز  زي�ادة  نتيج�ة 
كالربوجس�رون  الهرمون�ات 
الدائ�م  الضغ�ط  اىل  باإلضاف�ة 
عى املع�دة جراء نم�و الجنني. 
ال تختف�ي الحموض�ة إالّ بع�د 
ال�والدة لك�ن يمك�ن تخفي�ف 
ع�وارض الحموض�ة يف املع�دة 

عرب اتباع اإلرشادات التالية:
أوالً: تجنب�ي املروب�ات الت�ي 
تحتوي ع�ى الكافيني كالقهوة 

والشاي.
ثاني�اً: ابتع�دي ع�ن األطعم�ة 
الدس�مة كالوجب�ات الرسيعة، 
البس�كويت  التش�يبس، 

والحلويات.
ثالثاً: ال تتناويل الوجبات الكبرية 
الوجب�ات الصغرية  اىل  واللجوء 

املتعددة خالل اليوم.
رابع�اً: امضغ�ي الطع�ام جيداً 
ألن تناول الطعام بشكل رسيع 

يزيد األمر سوءاً.
خامس�اً: ابتعدي ع�ن األطعمة 
الت�ي تحتوي ع�ى كمية كبرية 

من البهارات.
سادس�اً: تن�اويل قطعة صغرية 
من الخبز عند اإلس�تيقاظ من 

النوم.
الواسعة  املالبس  ارتدي  سابعاً: 
ألّن الضيق�ة تزي�د الضغط عى 

املعدة.
ثامن�اً: انتبه�ي اىل كمية الوزن 
املكتس�بة خالل األشهر الثالثة 
األخرية ألن زيادة الوزن بش�كل 

كبري تزيد الضغط عى املعدة.
تاس�عاً: ال تنام�ي مبارشة بعد 
تن�اول الطع�ام وانتظ�ري عى 
األق�ل ثالث س�اعات بعد تناول 

الوجبة األخرية.
عارشاً وأخ�رياً: تن�اويل األدوية 
التي تقيض عى الحموضة بعد 

استشارة الطبيب املختص.
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ل�كل من�ا فصله املفض�ل خالل الس�نة، والذي 
يش�عر به املرء وكأنه ملكاً لهذا الفصل، فيقبل 
عىل الحياة بشكل أكرب وينخرط باملجتمع حتى 

أن نفسيته تبدو أفضل بكثري من ذي قبل،
وباالخص النس�اء، حيث أنه�ن يفضلن إحدى 
الفصول عىل بقّيتها ويرين أنهن يتميزن به من 
خالل مالبسهن وعطورهن حتى مجوهراتهن.

ه�ل تريدي�ن معرف�ة إىل أّي فصل م�ن فصول 
السنة تنتمني ؟! .. إقرأي التحليل اآلتي:

- إذا كن�ِت إمرأًة ش�توية، وتميلني لهذا الفصل 
املاط�ر، فأن�ِت إم�رأة تفض�ل أن يك�ون ل�ون 
شعرها داكن وتميلني إىل األجواء الدراماتيكية، 
وم�ن ناحي�ة املالبس فأكث�ر ما يناس�بها هي 
املالب�س ذات الخط�وط الواضح�ة والعريضة، 
ويك�ون عطرها ذو رائحة حيوي�ة عميقة، أّما 
ع�ن اإلكسس�ورات واملجوه�رات املالئمة لهذا 
الفصل فتكون غالباً املاسية والفضّية للمعانها 

ودفئها.

- إذا كن�ِت إم�رأًة صّيفية، وتميل�ني إىل األجواء 
املشمس�ة، فانِت إمرأة كالسيكية وتقليدية إىل 
حٍد ما، تكون شخصيتك غالباً هادئة ومحافظة 
ولبق�ة وكريم�ة أيضاً، وأكث�ر م�ا يالئمِك من 
املالب�س تل�ك البس�يطة ذات الطاب�ع األنثوي، 

والتي عليه�ا طبعات خفيفة بأل�وان موحدة، 
كما أنها تميل إىل استخدام العطور ذات روائح 
األزهار، واملجوهرات واإلكسس�وارات املاسية 

والفضية.
- إذا كن�ِت إمراًة خريفّي�ة، وتميلني إىل األجواء 
الخريفي�ة الب�اردة وتس�اقط أوراق الش�جر، 
املالب�س  وتفضل�ني  رس�مية،  غ�ري  فأن�ِت 
الرياضية، وتفضلني العطر الخشبي مثل عطر 
الصن�دل وتحب�ني أكل الفاكه�ة، واملجوهرات 

واإلكسسوارات ذات الطابع العرصي أكثر.
- إذا كن�ِت إم�رأًة ربيعي�ة، وتميل�ني إىل ح�ب 
الزه�ور واألش�جار وما إىل ذل�ك فأنِت صديقة 
تحب�ني  رس�مي،  غ�ري  طاب�ع  وذات  ودودة 
الضح�ك والحي�اة وم�ن النوع الذي ال يش�يخ 
أبداً، فغالباً مالبس�ِك ما تكون مفعمة باأللوان 
النرضة ورائحة عطرها خفيفة مس�تمّدة من 
الفاكه�ة والزه�ور، وتحّبذ ارت�داء املجوهرات 

واإلكسس�وارات ذات اللون الذهبي.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

- كل ل�وح أو قطعة  من الش�وكوالتة يحتوي عىل ما يقارب ٨ 
أجزاء من الحرشات. 

- حب�وب الكاكاو يجب تخمريه�ا، وعليه يتم وضعها يف حفرة 
يف األرض بع�د تغطيتها بأوراق األش�جار. بطبيع�ة الحال مع 

الحرارة املرتفعة فإن جميع أنواع الحرشات ستدخل الحفرة. 
يف الواقع فإن ٦٠ جزءاً من الحرشات يف كل ١٠٠ غرام من الشوكوالتة 

تعترب كمية مقبولة وموافقاً عليها من قبل إدارة األغذية. 
- األش�خاص ذوي العيون الزرقاء ي�رون أفضل من غريهم يف 

الظالم.
 - يومًي�ا، يق�وم جه�ازك املناع�ي بتدمري -عىل األق�ل- خلية 

واحدة، والتي لو عاشت ألصبحت خلية رسطانية
- %95-90 م�ن الهواتف التي تب�اع يف اليابان هي يف الحقيقة 

“ضد املاء”.
- قب�ل إخرتاع التلف�از امللون، كان غالبية الن�اس وقتها يرون 

أحالمهم ب�”األبيض واألسود”!
- خالل مسرية أفالم “جيمس بوند” ال�22، أطلق “بوند” النار 

فيها حوايل 4,662 مرّة.

هـــــل تعلــــم؟

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
ـــــــوك بالس ــاس  الن ــه  التبيع ــري  والتش
ــاع ينبــــ ــاع  بس ــص  رخي ــعره  الس ــرى  ت
ــوه بالوجــــــــــ ــس  ب ــر  مظاه ــرك  ولتغ
ــاع االطبـــــــ ــه  مختلف ــر  البش ــن  ب ــوا  اك
ــب ذيــــــــــ ــع  طب ــايل  ش ــر  بش ــن  والتأم
ــاع ــو جــــــــ ــي ل ــاكل كلش ــب ي ــع الذي طب
ــروح مج ــه  رجعت ــخص  ش ــن  م ــه  نصيح
ــاع االوج ــم  وطع ــروح  اجل ــم  طع ــرف  وع
ــان ندمــــــــ ــع  رج ــو  ل ــب  اليح ــب  ذن ــو  م
ــاع ض ــن  زم ــل  به ــي  احلقيق ــب  احل ــرى  ت

حدث يف مثل هذا اليوم

أبـــــــراج

علي�ك أن تكون حذرا اليوم أثن�اء توقيعك عىل أي 
أوراق ق�د تش�عر أن أحد زمالئك تالع�ب بها. دائما 
تقوم بعملك بهمة وحماس وتعطي انطباعا جيدا بكل 
ما تقوم به. قد تتغري مخططاتك مع الحبيب اليوم مما 

يشعره بالغضب.

تعيش اليوم لحظات جميلة مع الحبيب وتنتظر 
منه أن يصارحك ب�يء جديد. قد تعيش لحظات 
صعب�ة اليوم ألنك ليس�ت لديك قدرة ع�ىل أن تتعامل 
بش�كل عميل ط�وال الوقت. تميل أحيان�ا إىل التفكري يف 

بعض األوهام وهذا غري مطلوب اآلن.

ربم�ا تكون بحاج�ة إىل وق�ت كاف اليوم لكي 
تستعيد فيه قوتك ونشاطك. تريد دوما أن تكون 
مس�تقال عم�ن حول�ك. ال تض�ع نفس�ك يف موقف 
محرج بس�بب عدم التزام�ك بوعودك للحبي�ب. العالم 
يتغ�ري من حولك، ولذلك عليك أيضا أن تتغري وتجدد من 

نفسك كل يوم.

ننصحك اليوم بأن تكون حذرا وحريصا عندما 
تتح�دث مع بع�ض األش�خاص. إذا تحدثت عن 
أي شخص وهو غري حارض، يجب أن تختار كالمك 
بحرص. تحدث كأن هذا الش�خص موج�ود أمامك. قد 
ينقل البعض كالمك إىل هذا الشخص وبالتايل سيتسبب 

يف حدوث مشكلة كبرية.

قد تمر ببعض التجارب العاطفية خالل الفرتة 
القادم�ة. لم ال تفكر يف تألي�ف قصيدة جديدة أو 
يف كتاب�ة رواي�ة أو قصة قصرية؟ حاول أن تس�تغل 
مواهبك وتنميه�ا بقدر اإلمكان. تبدو أقل ارتباكا اليوم 
عىل عكس األمس. عندما تش�عر ببع�ض التوتر، اطلب 

املساعدة من شخص تحبه ويحبك.

علي�ك أن تك�ون أكث�ر دق�ة يف تنفي�ذ مهامك 
املوكل�ة إليك خاصة اليوم. كي تنجح عالقتك مع 
الحبي�ب عليك أن تقدم املزيد من التنازالت. تواجهك 
املزيد م�ن التحديات اليوم والتى تس�عى اىل مواجهتها 
والنج�اح به�ا. تنازلك عن بعض حقوق�ك قد يؤثر عىل 

عالقتك بالحبيب.

ستتخذ قرارات قريبا يف حياتك الخاصة. تمسك 
برأيك، ولكن اس�تمع أيضا إىل ما يقوله اآلخرون 
م�ن حول�ك. تظهر ه�ذه الظروف الصعب�ة أيضا يف 
ش�كل جسدي. خذ وقتك لالس�تمتاع باملزيد من السالم 

والهدوء.

نظم ورتب أمورك يف العمل وتخلص من القضايا 
القديمة التي تشغل تفكريك دون فائدة. اهتمامك 
بش�ؤونك املاضي�ة يجعلك تبدأ حياة جدي�دة خالية من 
أي مش�اكل أو أمور مقلقة. اقرتابك من الرشيك يف هذه 

الفرتة يثبت له أنك تحاول إسعاده.

أحداث غري متوقعة ستحدث اليوم وستغري كل 
يشء يف حياتك بش�كل لم تكن تتوقعه أبدا. إذا لم 
تركز يف عمل�ك اليوم، وإذا لم تراق�ب كل يشء يدور 
م�ن حولك، ربم�ا تضيع عىل نفس�ك فرص�ا عديدة. ال 
داع للش�عور باإلحباط، فكل فرد يتعرض يف فرتة ما يف 

حياته لكثري من الضغوط.

تح�اول االختي�ار الي�وم بني أمرين أو ش�يئني 
متش�ابهني نس�بيا. تش�عر بالحرية وباالرتباك 
أحيانا ألن االختيار ليس س�هال. ال تتكلم برسعة بل 
يجب أن تتحدث بهدوء حتى يفهمك من حولك.ال تظن 
أن األس�لوب الذي تتبعه إلنجاز أعمالك سيظل صالحا 
أو جي�دا لألب�د ب�ل علي�ك أن تفكر كل ي�وم يف طريقة 

جديدة.

تتض�ح أم�ورك العاطفي�ة أكثر وتكتش�ف كل 
م�ا كان يخفي�ه الرشي�ك عن�ك خالل األس�ابيع 

املاضية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ق�د يك�ون هن�اك تح�د صع�ب إذا حاولت أن 
تتوق�ف عن التفك�ري يف حيات�ك العاطفية أو إذا 
حاولت إهمال مش�اعرك. كل يشء سيكون عىل ما 
ي�رام. ال تقب�ل القيام بأي مهمة إضافي�ة اليوم لكي ال 
يزداد الشعور بالضغط والتوتر. اهرب من جو العمل يف 

املساء ملكان هادئ رومانيس.

مشاكل وحلول...

يشترط أن أكون متفوقة 
ليتزوجني!

األت�راك  املغ�ول  ش�اه   -  1401
تيمورلنك يغزو دمشق.

1603 - جيم�س الس�ادس مل�ك 
اسكتلندا يصبح جيمس األول ملك 
إنجل�رتا بعد وف�اة إليزابي�ث األوىل 

ملكة إنجلرتا.
مواطنيه�ا  تمن�ح  كن�دا   -  1837

األفارقة حق التصويت.
1882 - املكتش�ف األملاني روبرت 
املكروب املس�بب  ك�وخ يكتش�ف 

ملرض السل.
1907 - الجي�ش الفرن�يس بقيادة 
الجن�رال ليوط�ي يدخ�ل إىل مدينة 

وجدة يف املغرب.
1923 - قي�ام النظ�ام الجمهوري 

يف اليونان.

1985 - وق�وع انفج�ار يف ص�الة 
الجمع�ة طهران أثن�اء خطبة عيل 
خامنئي، ما أس�فر ع�ن مقتل 14 

شخصا .
1989 - غرق ناقلة النفط “إكسون 
فالديز” قرب س�واحل أالسكا مما 
أدى ترسب 40000 طن من النفط 
الخ�ام ع�ىل ط�ول 1700 ك�م من 

السواحل ووقوع كارثة بيئية.
“االتح�اد  إنش�اء   -  1990
االقتصادي لدول املغ�رب العربي” 
ل�كل من تون�س والجزائر واملغرب 

وموريتانيا وليبيا.
1999 - قيام طائرات حلف الناتو 
يوغس�الفيا  جمهوري�ة  بقص�ف 

االتحادية.

متطرف�ون  مش�بوهون   -  2005
يضعون صلي�ب عىل باب الصخرة 
ويس�كبون  األق�ى  املس�جد  يف 
الخم�ر األحم�ر وي�ؤدون ش�عائر 

مستهجنة.
رض�ا  يوس�ف  انتخ�اب   -  2008

جيالني رئًيسا لوزراء باكستان.
2014 - الخطوط الجوية املاليزية 
تعلن أن الرحلة 370 ،التي فقدت يف 
8 مارس، تحطمت يف مياه املحيط 
الهن�دي الجنوبَّي�ة قبال�ة س�احل 

أسرتاليا الغربي، وال ناجني.
رحل�ة  طائ�رة  ط�م  تحُّ  -  2015
جب�ال  يف   9525 وينغ�ز  جرم�ان 
�ية، وعىل متنهاُ 150  األلب الفرنسَّ

مسافرا.

- 2016املحكم�ة الجنائية الدولية 
ليوغوسالفيا الس�ابقة تحكم عىل 
الجن�رال رادوف�ان كاراديت�ش 40 
س�نة س�ًجنا بتهمة القيام بإبادة 
جماعية أثناء حروب يوغوسالفيا.

ية  2019 - لجن�ة التحقيق األمريكَّ
الخاَّصة ِبرئاسة املستشار روبرت 
مولر تقول إنها لم تجد تواًطؤا بني 
الحملة االنتخابَّي�ة للرئيس دونالد 
ترامب وروس�يا، وتقول أًيضا أنها 
ل�م تصل إىل نتيجة ح�ول ادعاءات 

إعاقة العدالة.
2020 - اللجن�ة األوملبي�ة الدولية 
تقرر تأجيل دورة األلعاب األوملبية 
الصيفية يف طوكيو إىل سنة 2021 

بسبب جائحة فريوس كورونا.

يتبّط�ر  ال�ذي  للش�خص  ي�رضب 
مباه�ج  وراء  فيس�عى   ، دني�اه  يف 
الحياة ولّذاتها ، مالم تش�غله الدنيا 
بشؤونها، وتلهيه بمتاعبها وآالمها. 

أصله: 
مطالق�ا.  مزواج�ا  كان  رج�ال  أن 
فكان يبن�ي باملرأة الح�رة الكريمة 
فيمسكها ش�هورا قليلة ثم يطلّقها 
ويت�زوج غريها . حتى اش�تهر عنه 
ذلك ، فصارت األرس الكريمة تتجنب 
خطبت�ه وتأب�ى تزويج�ه . ويف ذات 
يوم ، أرسل الرجل بعض الخاطبات 
، يطفن يف البي�وت يخطبن له ، فلم 
ت�رض ام�رأة أن تقب�ل به بع�ال لها 
لعلمها أنه س�وف يطلّقها إن عاجال 
كان ذلك أو آج�ال . حتى جاءت إليه 

الخاطب�ات وهن يكدن ييأس�ن من 
إيجاد زوج له . 

ويف أحد األيام ، أبدت إحدى النس�وة 
رغبته�ا يف الزواج من الرجل . ففرح 
الرجل بذلك وأّع لألمر عدته . ثم دخل 
عليه�ا ، فعجب ملا رأى من حس�نها 
ومالحته�ا ، وهّمته�ا وش�طارتها ، 

وذكائها ومهارتها . 
ويف صب�اح ليل�ة الع�رس أيقظت�ه 
الزوج�ة مبّك�را ، قبي�ل أذان الفجر 
، وقال�ت ل�ه : ))گ�ووم ... گ�ول ... 
وّذن  روح   ... ي�ارزاق   ... يافت�اح 
أذان الفجر بالجام�ع ... وتعال (( . 
فذهب الرجل إىل الجامع ، فرفع فيه 

أذان الفجر . 
فلم�ا رج�ع إىل البيت وج�د زوجته 

قد أع�ّدت له ج�در الش�لغم وقالت 
ل�ه : )) أخذ هذا جدر الش�لغم بيعه 
وتع�ال (( . فذه�ب الرج�ل فقىض 
صدر اليوم يف بيع الش�لغم . وملا عاد 
وق�ت الظهر وجد زوجت�ه قد أعّدت 
ل�ه طبك ح�ب رگي، وقال�ت له : )) 
يالل�ه عيني .. ت�وّكل عىل الله .. أخذ 
هذا طبك الحب ودور بيه عالگهاوي 
.. بيعه وتع�ال (( . عمل الرجل مثل 
ماقال�ت له زوجته وع�اد إىل البيت ، 
وكان النهار قد مىض وحّل املس�اء ، 
فوجد زوجته واقفة له وراء الباب ، 
فأدخلته وسلّمته بندقية ، وقالت له 
: )) يالله عيني راويني ش�طارتك .. 
أخذ هاذي التفگة وصري چرخه چي 
.. ودير بالك زي�ن من الحرامية (( . 

فأخذ الرج�ل البندقية وذهب فعمل 
حارسا طيلة ليله.

 ول�م ي�زل ه�ذا دأب الرج�ل حت�ى 
، وأضعفت�ه كث�رة  التع�ب  أنهك�ه 
العمل . فص�ادف يف أحد األيام ، أحد 
أصدقائ�ه القدم�اء ، فش�كى له ما 
يال قي�ه من زوجته من ب�الء وعناء 
، ونصب وش�قاء ، فقال له صاحبه 
: )) أحس�ن يش تس�ّوي .. طلگه�ا 
واتخلّص منها (( . فقال الرجل : )) 
إش�وكت أطلگها .. إذا مش�غول من 
الصب�ح الثان�ي يوم الصب�ح .. وين 
عن�دي وِك�ت أطلگها ؟ (( . فش�اع 
ه�ذا الحديث بني الن�اس ، فقالوا )) 
گال له : طلگها ... گال له : ماعندي 

وِكت (( . وذهب ذلك القول مثال. 

إلى أي فصل من فصول السنة تنتمين؟

گال له : طلگها ... گال له : ما عندي وِكت

اختبارات شخصية...

قصة مثل...

عمري 19 س�نة وباق يل 3 س�نوات ألنهي دراستي وأتخرج، عرفت 
ش�اباً يكربني ب� 13س�نة، أحببت�ه ألنه يتميز ب�كل صفات الرجل 
الصالح، رشط عيل أن أنهي دراس�تي، وبعدها نتفاهم عىل عالقتنا 
)ال�زواج( نصحني كث�رياً ألدرس وأتفوق وأنج�ح؛ ألنه رجل ناجح 
وحلم�ه أن يتزوج امرأة متفوقة يف دراس�تها، الس�بب الوحيد الذي 
يزعجني أنه ال يهتم بي. يس�أل عني من أس�بوع إىل أس�بوع فقط، 
هو يش�تغل كل اليوم، لكن بالليل يفتح الفايس�بوك قليالً ويذهب، 
لكنه ال يسأل عني كثرياً. أريد أن أعرف إذا هذا الشاب يريدني فعالً، 

وملاذا ال يتصل بي كثرياً.
الحلول والنصائح:

- أنا أرى أنك بعيدة كل البعد عن أحالم وطموح هذا الشاب؟؟!
- فكرت أنه ربما أصدمك بهذا الكالم لكني عزمت األمر؛ ألن قس�وة 

الحقيقة أهم من اللطف بمشاعرك اآلن!
- أن�ت بحاجة إىل من يوقظ�ك ويذكرك بعبارات كتبتها بنفس�ك يف 

عرضك ملشكلتك وهي:
)رشط عيل أن أكمل دراستي( )بعدها نتفاهم عىل الزواج( )نصحني 
كث�رياً ألدرس وأتفوق وأنجح( )هو رج�ل ناجح( )حلمه أن يتزوج 

امرأة متفوقة يف دراستها(!!
- كل العبارات الس�ابقة تؤكد أن هذا الش�اب يمتلك مفهوماً للحب 

يختلف تماماً عن مفهومك كيف؟؟!
- إذا عدنا لعباراتك عن نفسك نجد اآلتي:

)يزعجني أنه ال يهتم بي( )يسأل عني من أسبوع إىل أسبوع فقط( 
)ال يسأل عني كثرياً( )هل يريدني؟( )ملاذا ال يتصل كثرياً؟(!!

- كل ذل�ك أيضاً يعكس يل بعداً شاس�عاً بني رؤيت�ك للحب والحياة، 
وبني رؤية هذا الشاب الناضج الذي ال يذهب حتى إىل الفايسبوك إال 

قليالً فما الحل إذن؟
- ال يمكنني الحسم بأن هذا الشاب يحبك أو ال يحبك، لكن الواضح 
كما قل�ت هو اختالف رؤية كل منكما للح�ب والحياة، والله وحده 
يعل�م م�ا يف القل�وب. ويبقى امله�م، كم�ا أرى، أن تغمري نفس�ك 
بدراس�تك، وتزي�دي من اطالعك بش�كل جدي، وال ب�أس إذا عملت 
كل ذلك به�دف الوصول إىل قلبه، لكن املهم أن االنش�غال الحقيقي 
ل�ن يش�غل وقتك فقط بل س�يغري رؤيتك، بحي�ث تصبحني مثله ال 

تتوقعني اتصاله كثرياً، ألنك ستكونني منشغلة بدراستك ونجاحك!
-أخرياً هذه هي فرصتك لتكس�بي نفسك، إنس�انة واعية متفهمة 
ومثقفة وناجحة، وإذا كان هذا الش�اب من نصيبك فس�وف تزول 
كل العقبات، أما إذا لم يكن من نصيبك فتكونني قد كس�بت نفسك 
وه�ذا أهم بكثري من كس�ب وعد بالزواج وه�در الوقت للوصول إىل 
الندم حيث ال ينفع الندم فاحذري وأنقذي نفسك قبل فوات األوان!

رأيسكلمات متقاطعة
1.مدين�ة غري عربية فيها 450 مس�جدا - تح�ت أقدامها 

الجنة.
2.غري معقد - للتعريف.

3.أنواع مرشوب محبب - اسم فلم ملحمد سعد )مبعثرة(.
4.منسوب إىل دول العالم - االرتفاع والعلو.

5.ما يبلغه االنس�ان من عمره - س�وق كبري البناء - قمة 
الطرب.

6.نعم باالجنبية - ركض.
7.الع�رص الس�المي حيث كان�ت إدارة للحم�ام الزاجل - 

مجهز مواد للنداء معني.
8.اصبح ملكا ملرص وعمره 9 سنوات.

9.الخروج إىل الحياة - لدينا.
10.ثمرة تحتاج لسنة كاملة لتنضج.

أفقي
1.أول قبلة للمسلمني - يوضع التاج فوق رأيس.

2.جزيرة يف املحيط الهادي.
3.تنقرها فتسمعك هدير الصوت - يحتاج.

4.نسمات - ابتعدا.
5.يف الشعر - أغب وأرشب.

6.وحدة قياس الطاقة - من أساليب الخط العربي.
7.نصف ولول - معناه كثري الربكة واليمن.

8.من انواع الخشب - مجهز مواد ملوضوع معني.
9.أول من روض الخيل.

10.س�كرتري س�ابق لألم�م املتحدة توىل منصب�ه أكثر من 
مرة.
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ملك قورة حمامية يف فيلم 
»احلب بتفاصيله« مع حممد نور

حصد الفنان اإلماراتي حسني الجسمي »جبل األغنية العربية« 
جائزة »أفضل فنان عربي« Best Pan Arab Singer يف مهرجان 
بضيوف  ورّحب  إنرتناشيونال«،  دور  »املوركس  جوائز  توزيع 
أرجاء  جميع  من  واملنتجني  واإلعالميني  الفنانني  من  اإلمارات 
مرة  ألول  دبي  تستضيفها  الدورة  هذه  كون  العربي،  الوطن 

تحت شعار »مسرية نجاح من بريوت إىل دبي 2022-2000«.
الجسمي من خالل فيديو مصّور  وجاء ترحيب وشكر حسني 
فندق  يف  أقيم  الذي  الحفل  شاشات  عرب  الحضور  أمام  ُعرض 

أتالنتس بجزيرة النخلة، لعدم تمكنه من حضور الحفل.
للفنان  الرسمية  االجتماعي  التواصل  منصات  جميع  وعرب 
الكريم عىل تصويتهم  للجمهور  الجسمي، كرر شكره  حسني 
 ،Best Pan Arab Singer »له بهذه الجائزة »أفضل فنان عربي
اإلمارات  ضيوف  بجميع  ورحب  التكريم،  عىل  الجائزة  وألرسة 

من الفنانني والحضور.
 Best Pan Arab Singer عربي«  فنان  »أفضل  جائزة  وُتعد 
واحدة من مجموعة جوائز متعددة حصدها الجسمي يف دورات 
السابقة  إنرتناشيونال«  مهرجان توزيع جوائز »املوركس دور 
تصويت  خاللها  من  حقق  وجميعها  بريوت،  يف  ُعقدت  التي 

جماهريي كبري وواسع من مختلف األقطار العربية.

أسماء  الشابة  الفنانة  تظهر 
يف  رشف  ضيفة  جالل 

أوي  »الكبري  مسلسل 
6«، حيث تظهر يف 
حلقات  من  عدد 
وتم  املسلسل، 
نة  ستعا ال ا
رشف  بضيوف 
حلقتني  كل  يف 

حلقات  من 
السادس،  الجزء 

ضيوف  من  وعدد 
ماجد  منهم  الرشف 

املريغني،  حمدي  الكدواني، 
بطولة  من  والعمل  النجوم،  من  وعدد 
أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سالم، 
سما  إسماعيل،  هشام  فؤاد،  بيومي 
وتأليف  أوتاكا،  محمد  إبراهيم، 
أحمد  وإخراج  صقر،  مصطفى 

الجندي.
مسلسل  من  األول  الجزء  وعرض 
وحقق   ،2010 عام  أوي«  »الكبري 
من  واحداً  وأصبح  كبرياً  نجاحاً 
التي  الكوميدية  املسلسالت  أبرز 

رمضان  شهر  يف  عرضها  يتم 
بعدما  وذلك  عام،  كل  من 
أخرى  أجزء   4 تقديم  تم 
 ،2013  ،2011 أعوام 
2014، 2015، وتدور 
عمدة  حول  أحداثه 
»املزاريطة«،  قرية 
وجود  اكتشف  الذى 
له،  توأم  شقيقني 
مواقف  وتحدث 
كوميدية ومفارقات بني 

األخوة الثالثة.
ظهرت  أخرى،  ناحية  من 
مسلسل  برومو  يف  جالل  أسماء 
النسخة  فورمات  وهو  بالعربي«،  »سوتس 
األمريكية التي تحمل نفس االسم، وتتواجد 
بطولة  يف  ويشارك  العمل،  يف  رشف  كضيف 
وصبا  داود،  وأحمد  ياسني  آرس  املسلسل 
وتارا  ريم مصطفى، محمد شاهني  مبارك، 
حفظي  محمد  تأليف  من  املسلسل  عماد، 
الجنايني،  طارق  إنتاج  عبداملجيد،  ويارس 
وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة 
يف  كبرية  بشعبية  املسلسل  من  األمريكية 

الوطن العربي.

عىل  الغناء  نجوم  كبار  من  عدد  يتنافس 
تقديم ترتات مسلسالت رمضان بأصواتهم، 
الشهر  بداية  إنطالقه مع  املقرر  السباق  ىف 
تعيش  األغنيات  تلك  أن  خاصة  الكريم، 
حتى مع انتهاء عرض املسلسل، ويف موسم 
رمضان 2022 يغني كل من أنغام ونانيس 

عجرم وعىل الحجار ترتات أعمال مختلفة.
عن  كريم  نيلىل  الفنانة  كشفت  البداية،  يف 
غناء الفنانة أنغام ترت مسلسلها الرمضاني 
»فاتن أمل حربي« الذي تخوض به السباق 
مسلسل  »ترت  وأعلنت:  املقبل.  الرمضانى 
الرائعة  بصوت  سيكون  حربي  أمل  فاتن 

أنغام.. قريبا يف رمضان«.
وكشفت نيليل عن كلمات ترت املسلسل عرب 
»فيسبوك«،  موقع  عىل  الرسمي  حسابها 
الحياة  ىف  وليا  ضعيفة  مش  :»أنا  وكتبت 
عىل  كومبارس  أكون  قادرة  مش  مطرح، 
يكون  مال  أو  باخ  البخت  مهما  املرسح، 
زعىل وال الزلزال عىل الكدبة، وعىل التزييف 

أنا مش ضعيفة«. 
من ناحية أخرى، يعود الفنان عىل الحجار، 
خالل  من  وذلك  املسلسالت،  ترتات  لغناء 
طارق  للنجم  غمام«  »جزيرة  مسلسل 
أمني،  وأحمد  الوهاب  عبد  وفتحي  لطفي 
ومن املقرر عرضه يف رمضان املقبل ويقدم 

ترت بداية ونهاية املسلسل، واجتمع الحجار 
واملخرج  كمال  الرحيم  عبد  العمل  ومؤلف 
عبد  إبراهيم  والشاعر  املنباوي  حسني 
الفتاح، وامللحن شادى مؤنس لالتفاق عىل 

تفاصيل األغنية.
ترت  عجرم  نانيس  الفنانة  ستشارك  كما 
حجاج،  ريهام  بطولة  »يوترين«،  مسلسل 
غياب  بعد  يعود  الذي  عبدالحميد،  وتوفيق 
أعمال  يف  املشاركة  عن  عاماً   12 استمر 

قاسم،  وكريم  عبدالغني،  وفادية  درامية، 
وانتهت  الطوخي،  وصفاء  صربي،  وعبري 
الترت مؤخرا من  نانىس عجرم من تسجيل 

ألحان عزيز الشافعي.
الربومو  عن   Watch it منصة  وكشفت 
للنجمة  »يوترين«  ملسلسل  األول  الدعائي 
شهر  يف  عرضه  واملقرر  حجاج،  ريهام 
املقبل والذي يعرض عىل 3 قنوات  رمضان 
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ترتات مسلسالت رمضان بأصوات كبار النجوم 

عـين على العالم

حسني اجلسمي »أفضل فنان عربي«

مؤسس ويكيليكس يتزوج صديقته 
في سجنه بلندن

نوع وحيد من الديدان يستطيع أن 
يكتشف السرطانات

ناسا: يوجد أكثر من 5000 كوكب 
خارج نظامنا الشمسي

يت�زوج جوليان أس�انج مؤس�س موق�ع “ويكيليكس” س�تيال موريس 
صديقته منذ فرتة طويلة داخل س�جن يخضع لحراسة مشددة يف جنوب 
رشق�ي لندن، يف حفل صغري س�يحرضه أربعة ضيوف إضافة لش�اهدين 
رسميني واثنني من حراس األمن. وأسانج مطلوب لدى السلطات األمريكية 
ملحاكمته يف 18 تهمة تتعلق بكش�ف ويكيليك�س عن مجموعات ضخمة 
من السجالت العسكرية األمريكية الرسية والربقيات الدبلوماسية. والرجل 
البال�غ من العمر 50 عام�اً، الذي ينفي ارت�كاب أي مخالفات، محتجز يف 
سجن بيلمارش منذ عام 2019، وكان قبلها متحصناً يف سفارة اإلكوادور 
بلندن ملدة س�بع سنوات. وأثناء إقامته يف سفارة اإلكوادور، أنجب أسانج 
طفلني من موريس، املحامية التي تصغره بأكثر من عرش س�نوات، والتي 
التق�ى بها يف عام 2011 عندما بدأت العمل ضمن فريقه القانوني. وبدأت 
عالقتهما يف عام 2015. وس�ُيقام الحفل خالل ساعات الزيارة يف السجن، 
الذي ش�هد قض�اء بعض أعتى املجرم�ني يف بريطانيا ف�رتة العقوبة فيه، 
وم�ن بينهم قاتل األطف�ال إيان هنتيل. وفس�تان زفاف موري�س واإلزار 
االس�كتلندي املعروف باس�م )الكلت( والذي س�ريتديه أس�انج، يف إشارة 
الرتباط عائلته باسكتلندا، من تصميم مصممة األزياء الربيطانية فيفيان 
ويس�توود التي سبق لها أن ش�نت حملة مناهضة لتسليمه. وُرفض هذا 
الش�هر منح أسانج اإلذن باالستئناف أمام املحكمة العليا الربيطانية عىل 
ق�رار تس�ليمه للواليات املتحدة. لك�ن ال يزال بإمكانه الطع�ن يف أي قرار 

تتخذه الحكومة باملوافقة عىل تسليمه.

يس�تخدم الكث�ري م�ن األطب�اء والعلماء الكالب ذات حاس�ة الش�م 
املذهلة، الكتش�اف أش�كال مختلفة من الرسطان يف أنفاس اإلنسان 
والدم والبول، إال أن العلم تطور، وبدأ يس�تعني بديدان صغرية التباع 

نفس الطريقة واستكشاف رسطان الرئة.
فقد أجرى باحثون من جامعة ميونغجي يف كوريا الجنوبية، تجارب 
معملي�ة عىل الدودة املس�تديرة C.elegans، التي ُتعرف أيضا باس�م 
دودة رب�داء الرش�يقة، و تب�ني أنها تتل�وى يف طريقها نح�و الخاليا 

الرسطانية باتباع أثر الرائحة.
و بن�اًء عىل النتائج، يرج�ح الباحثون أنه بوض�ع “دودة عىل رقاقة 
تحاليل”، يمكن أن يحصل األطباء عىل طريقة غري جراحية الكتشاف 
وتش�خيص رسط�ان الرئ�ة يف مرحلة مبك�رة، كوس�يلة إضافية إىل 
جانب الطرق املتبعة حاليا، والتي تش�مل التصوير باألشعة أو تحليل 

الخزعات.
و يوض�ح الباحثون أن الوس�يلة الجديدة س�تكون مفيدة يف املرحلة 
املبك�رة م�ن اإلصابة باملرض ألن األس�اليب الحالية غالبا ال تس�اعد 
عىل اكتش�اف األورام يف مراحلها األوىل، عالوة عىل أن الطرق املماثلة 
الت�ي تعتمد عىل حاس�ة ش�م ال�كالب ال تعترب عملية لالس�تخدام يف 

املختربات.

أك�دْت وكال�ة الفض�اء األمريكي�ة 
ناس�ا أن هناك أكثر م�ن 5000 من 
الكواكب الخارجية، موجودة خارج 
نظامنا الش�ميس. وتم تشغيل عداد 
املسافات الكوكبي يف 21 مارس، مع 
إضاف�ة أحدث دفعة م�ن 65 كوكًبا 
خارج املجموعة الشمسية -كواكب 
خارج عائلتنا الشمس�ية املبارشة- 
إىل أرشيف ناسا للكواكب الخارجية، 
اكتش�افات  األرش�يف  ويس�جل 
الكواك�ب الخارجية الت�ي تظهر يف 
أوراق علمي�ة خاضعة الس�تعراض 
األقران، والتي تم تأكيدها باستخدام 
طرق كش�ف متع�ددة أو عن طريق 

تقنيات تحليلية.
 وت�م العث�ور ع�ىل أكثر م�ن 5000 
عوال�م  تش�مل  اآلن  كوك�ب حت�ى 
األرض،  مث�ل  وصخري�ة  صغ�رية 
وعمالقة غازية أكرب بعدة مرات من 
كوكب املشرتى، و “كوكب املشرتي 

الحار” يف مدارات قريبة للغاية حول 
نجومه�م، وهناك “كواك�ب أرضية 
صخري�ة  عوال�م  وه�ي  فائق�ة”، 
محتملة أكرب من عاملن�ا، و “نبتون 
صغ�رية”، وهي إصدارات أصغر من 

نبتون يف نظامنا.
 وقالت جييس كريستيانسن، قائدة 
علم األرشيف وعاملة أبحاث يف معهد 
ناس�ا لعلوم الكواك�ب الخارجية يف 
معه�د كاليفورني�ا للتكنولوجي�ا يف 
باس�ادينا، يف بيان: “إنه ليس مجرد 
رق�م”، وأضاف�ت: “كل واحد منهم 
هو عالم جديد، وكوكب جديد تماًما. 
أش�عر بالحماس تجاه الجميع ألننا 

ال نعرف شيًئا عنهم”.
وقال العلماء إن اكتش�اف الكواكب 
الخارجي�ة، الذي ب�دأ يف عام 1992، 
االكتش�اف  م�ن  حقب�ة  يفت�ح 
س�تتجاوز مج�رد إضاف�ة كواك�ب 

جديدة إىل القائمة.

كشف مس�تخدمون عن مشاكل 
يف بطاريات هوات�ف اآليفون أدت 
إىل استنزافها، وذلك بعدما أطلقت 
رشكة أبل تحديثا لنظام التشغيل 
منتص�ف  يف   ”15.4 أس  أو  “آي 

مارس الجاري.
و كتب مغرد ع�ىل )تويرت( يحمل 
هن�اك  أن   )laceup524( اس�م 
مش�كلة تواجه بطاري�ة هاتفه، 

واصفا ما يحدث ب�”السخيف”.
وقال: “ملاذا ال تستطيعون إصدار 
التحديث يف الوقت املناس�ب، فقد 
انخفضت البطارية 5 باملئة يف أقل 

من 10 دقائق؟”.
أن  إال  التغري�دة،  قس�وة  ورغ�م 
حس�اب الدعم الفني يف “أبل” رد 
بمهنية عىل املغرد، شاكرا إياه عىل 
تعليقه، وقال إن الرشكة ستكون 

سعيدة بمساعدته.

وأضاف أنه من الطبيعي أن تحتاج 
التطبيق�ات واملزاي�ا املوج�ودة يف 
الهات�ف إلج�راء تعدي�الت تص�ل 
مدتها إىل 48 ساعة، بعد استكمال 

تحديث نظام التشغيل.
وطل�ب حس�اب الدع�م الفني يف 
“أب�ل” م�ن املغ�رد التواص�ل مع 
الرشكة، يف حال اس�تمرار الوضع 

عىل ما هو عليه، لحل املشكلة.
و لتاليف املشكلة يحتاج املستخدم 
إىل وجود الش�احن أو بنك الطاقة 
املحم�ول يف متناول اليد لفرتة من 

الوقت.
وتنص�ح رشكة “أب�ل” باالنتظار 
عدة أي�ام يف حال اس�تنزاف عمر 
التحدي�ث(،  )بس�بب  البطاري�ة 
إع�ادة  مس�اعدا  يك�ون  وربم�ا 
تش�غيل الجهاز بع�د االنتهاء من 

عملية تثبيت التحديث.

)أبل( تكشف عن خطأها الفادح 
وتقدم حل بسيط لعمالئها

تغريدات  

غيث التميمي

علي نوري

شكرا لدعمكم، شكرا لكلمات اإلشادة من اجلميع 
ــذا التواجد  ــتاهل مثل ه ــعبنا يس ، مجاهرينا وش
ــخصيات الكبرية يف  ــوده ش ــز.  وج ــي املمي العرب
ــر رد على خترصات الفيفا واالحتاد  بغداد هو اك

اآلسيوي الباطلة.بغداد جتمعنا..

 بعض اساتذتنا الفنانني العراقيني الكرام يعرتض 
ــرح اىل  ــينما واملس ــرار حتويل دائرة الس على ق
ــون بالتمويل احلكومي  ــل الذاتي ويطالب التموي
املركزي.  يا اساتذتنا كونكم فنانني فهذا ال يعين 
ــون ناجحون. وامسحولي  أنكم اداريون واقتصادي
ــون واضحا معكم، كيف يصنع املال احلكومي  ان اك

مسرحا حرا.

وحبيبها  أنها  جينر  كاييل  الواقع  تلفزيون  نجمة  كشفت 
حيث  وول،  الوالدة  حديث  ابنهما  اسم  غريا  سكوت  ترافيس 
 ،  The Keeping Up with the Kardashians بطلة  كشفت 

 Instagram Stories البالغة من العمر 24 عاًما ، من خالل
بتغري اسم ابنها وذلك بعد اتهامها برسقة االسم.

ابنها،  أن  فيه  كتبت  منشوًرا  جينر  كاييل  نرشت 
بعد  »وولف«  اسمه  يعد  لم  املايض،  الشهر  املولود 

اآلن، قائلة »أردت أن أخربكم أن اسم ابننا لم يعد 
أردت  هو،  أنه  حًقا  نشعر  اآلن..لم  بعد  وولف 
وولف  اسم  أرى  ألنني  ذلك،  مشاركة  فقط 
باستمرار يف كل مكان«، ولم تعلن كاييل جينر 
عن االسم الجديد لطفلها، أو ما إذا كان اسمه 
األوسط »جاك« قد تم تغيريه أيًضا، حسبما 

ذكر موقع الدييل ميل.
ونجمة  األزياء  عارضة  كشفت  قد  وكانت 
تلفزيون الواقع كاييل جينر، عن نبأ والدة 
حيث  سكوت،  ترافس  من  الثاني  طفلها 
ذكرت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، أن 
»جينر« البالغة من العمر 24 عاًما، وضعت 
طفاًل ذكرًا، حيث إنها وضعت قلبا أزرق مع 
»بوست« لإلعالن عن والدة الطفل عىل موقع 

إنستجرام، ولكنها لم تكشف عن اسم 
املولود.

باللونني  صورة  جينر  ونرشت 
يدها  تظهر  واألسود  األبيض 
مولودها،  بيد  تمسك  وهي 
يف  ولد  أنه  ذكرت  حيث 
الجاري،  فرباير  من  الثاني 
بعيد  احتفالها  من  يوم  بعد 
األوىل  لطفلتها  الرابع  امليالد 

ستورمي.
املايض،  سبتمرب  شهر  وىف 
عرب  جينر  كايىل  أعلنت 
بطفلها  حامل  أنها  إنستجرام 
من  ابنة  أنجبت  بعدما  الثاني، 
صديقها مطرب الراب األمريكي 
كان  والذي  سكوت،  ترافيس 
أسرتوورلد  مهرجان  يف  يؤدي 
 5 يف  هيوستن  يف  املوسيقى 
تسبب  عندما  املايض،  نوفمرب 
 10 مقتل  يف  املعجبني  تدافع 
أشخاص، ويف الشهر املايض، 
صور  جينر  كاييل  نرشت 
تظهر بطنها املنتفخة، لتؤكد 

حملها يف طفلها الثاني.
أصبحت  فيما  هذا  يأتي 
ونجمة  األزياء  عارضة 
كاييل  الواقع  تليفزيون 
عائلة  إىل  املنتمية  جينر 
صاحبة  كاردشيان، 
املتابعني  من  عدد  أكرب 
موقع  عىل  لحسابها 
النساء  بني  »إنستجرام« 
تجاوز  حيث  العالم،  يف 
 300 متابعيها  عدد 
ملا  وفًقا  متابع،  مليون 
نقلته وكالة »سبوتنيك« 
»فرانس  عن  الروسية 

برس«.

أمساء جالل تشارك يف »الكبري أوي 6« 
و»سوتس بالعربي« 

مطر ساخن

ثرواتهم  الهيمنة عىل  أجل  العالم من  الكبار عىل شعوب  يكذب  عندَما 
الكبار  كذب  لتسويق  بوقا  االعالم  يكون  وعندما  مصريهم،  وتقرير 
الوجود  عن  غابت  قد  الحقيقة  تكون  الحكام  رغبات  وفق  والعمل 

والعدالة هربت نحو مخابئ الفوىض .
كل الحروب قذرة وال توجد حرب نظيفة ما دامت تقذف بنريانها عىل 
رؤوس املدنيني، وكل الحروب تفيض بالنتيجة اىل الخراب والدمار وقتل 

االبرياء وترشيد النساء واالطفال .
به روسيا يف  لنا ما تقوم  بايدن ليصف  االمريكي  الرئيس  يخرج علينا 
قاتل  بوتن  الرويس  الرئيس  وان  وحيش  فعل  بانه  اوكرانيا  مع  حربها 
امريكا  فعلته  ما  ان  الكبري  الرئيس  هذا  وينىس  دماء،  وسفاك  وجزار 
الدول والشعوب اكثر دموية وبشاعة وانتهاكا لحقوق  الكثري من  مع 
التي  الحروب  افالم  مسلسل  من  واحدة  ولقطة  والحيوان،  االنسان 
شنتها امريكا عىل الكثري من دول املعمورة تفوق ببشاعتها ما تفعله 
روسيا وغريها من الدول، حيث خلّف الحصار الذي فرضته امريكا عىل 
العراق اكثر من نصف مليون طفل ذهبوا اىل ربهم يشكون له همجية 

الكبار وكذبهم .
ما زلنا ايها السادة نتذكر كذب رئيس الوزراء الربيطاني االسبق توني 
بلري وهو يرصخ يف املحافل الدولية عن خطورة اسلحة الدمار الشامل 
هذا  يعرتف  والنهب  والقتل  والدمار  الخراب  وبعد  العراق،  يملكه  الذي 
املتحدة  الواليات  قادته  الذي  الغزو  يف  باملشاركة  قراره  بان  )الكبري( 
عىل افغانستان والعراق كان قرارا خاطئا، وقال يف مقابلة مع ) بي بي 
يس 4 ( انه اعتقد يف ذلك الوقت انه اتخذ القرار الصائب، ونحن نقول 
بان  بعدها يواصل كذبه فيقول:  الله،  وايم  انك تكذب  املليان  بالفم  له 
الدولة االسالمية يف سوريا  ادى اىل ظهور جهاديي تنظيم  العراق  غزو 
تنظيمات  من  السطح  فوق  ظهر  ما  فكل  مركب  كذب  وهو  والعراق، 
متطرفة كان بفعل الكبار وكذبهم وهذا ما رصح به الرئيس االمريكي 

السابق )ترامب( أمام انظار العالم اجمع.
قتل  من  اوكرانيا  يف  يحصل  ملا  ويرصخ  ويلطم  يبكي  االوربي  االتحاد 
وترشيد ودمار ، وقد نيس هذا االتحاد املبجل جرائمه البشعة مع الكثري 
من شعوب االرض ، والحديث يطول عن جرائم فرنسا وايطاليا واملانيا 

وغريها من أعضاء االتحاد االوربي .
الجميع يبكي عىل لياله وفق سيمفونية الكذب، والجميع يتذرع يف شن 
حروبه وارتكاب جرائمه بحجة االمن القومي، وبحجة السيادة والريادة 
يف قيادة العالم، واذا ما نطقنا يوما وبطريقة الهمس املحرم حول االمن 
كل  صدورنا  نحو  وانطلقت  االتهامات  علينا  كثرت  العربي،  القومي 
السهام، وبدأ البوق االعالمي املوايل ألصحاب االمن القومي ينعتنا بكل 

صفات الهمجية والتخلف .
اىل اللقاء .

أمحد اجلنديل

الكذب يف سياسة 
الكبار

ضمن  قورة  ملك  الفنانة  تجسد 
أحداث فيلم »الحب بتفاصيله«، 
نور،  محمد  املطرب  بطولة  من 
تعمل  شريين  تدعى  فتاة  دور 
محامية، والفيلم 
أوىل  يشهد 
بطوالت 
محمد 

تصويره  من  االنتهاء  وتم  نور، 
والبحرين،  مرص  مابني  بالفعل 
السينمات  يف  املقررطرحه  ومن 

خالل موسم عيد الفطر.
إطار  ىف  الفيلم  أحداث  وتدور 
رامز  حول  رومانيس  كوميدي 
ملرص  يعود  الذي  الغني  الشاب 
بعد وفاة والده ويصبح فجأه 
مسؤول عن أخيه غري الشقيق 
ويبدأ  العودة  يستطيع  وال 
بسيطة  فتاة  مع  حب  قصة 
من  بشخص  االرتباط  ترفض 
للعيش  فيضطر  أعىل  طبقة 
ينال  حتى  بشخصيتني 

إعجابها.
بتفاصيله«،  »الحب  فيلم 
ملك  نور،  محمد  بطولة 
قورة، مصطفى أبو رسيع، 
عالء مرىس، أحمد بجة، 
كريم الحسيني، محمد 
مصطفى  غنيم، 
 ، كاريمان  عباس، 
ناردين  هالل،  دينا 
السالم،  عبد 
تأليف  والفيلم 
الحسيني  كريم 
محمد  و 
ومحمد  مختار 
عي  لسبا ا
محمد  وإخراج 

حمدي.

كايلي جينر تغري اسم ابنها 
املولود بعد اتهامها بسرقته 


