اإلطاحة مبجموعة تدعي االنتماء رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
للحشد داهمت حمالً وسط بغداد
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإلعام األمني إلقاء القبض عى
مجموعة تدعي اإلنتماء لهيئة الحشد الشعبي
داهمت محاً ورفعت الساح بوجه صاحبه وسط
العاصمة بغداد.وذكرت الهيئة ،يف بيان تلقته
«الزوراء» :أنه «بعد أن قامت مجموعة تدعي
االنتماء لهيئة الحشد الشعبي بمداهمة محل يف
منطقة الكرادة وعمل فوىض داخل املبنى ورفع
الساح يف وجه صاحب املبنى وبشكل عشوائي،
تمكنت املديرية العامة لألمن واالنضباط التابعة
إىل هيئة الحشد الشعبي من القبض عليهم واتخاذ
اإلجراءات القانونية الازمة بحقهم».

 12العراق يدعو الصومال لتسديد الديون
املرتتبة لصاحله
صفحة

بغداد /الزوراء:
دعا العراق الصومال لتسديد الديون املرتتبة لصالحه ،بينما وجّ ه دعوة رسميَّة لوزيري
الخارجيَّة واملاليَّة لهذا البلد إىل زيارة العاصمة بغداد.وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية
العراقية :أن وكيلها للشؤون القانونيَّة واملتعددة األطراف ،قحطان طه خلف ،التقى وزير
خارجيَّة ُجمهوريَّة الصومال الفيدراليَّة ،عبدي سعيد موىس ،عى هامش مُ شارَكته يف اجتماع
اإلسامي يف دورته الي  48الذي تعقد أعماله يف
مجلس وزراء خارجيَّة دول منظمة التعاون
ّ
العاصمة الباكستانيّة إسام آباد.وأضاف البيان :أنه جرى خال اللقاء بحث ومُ ناقشة العاقات
الثنائيَّة بن البلدين ُ
وسبُل االرتقاء بها ،كما جرى مُ ناقشة آلية تسديد ُجمهوريَّة الصومال
للديون املرتتبة لصالح العراق.ووجه الوكيل الدعوة لوزير خارجيَّة ُجمهوريَّة الصومال ،وكذلك
لوزير املاليّة لزيارة العراق وإجراء املحادثات مع املسؤولن العراقين لغرض االتفاق عى آلية
وتوقيتات التسديدّ ،
وأكد الجانبان عى اعمدة تبادل الزيارات بن وفود البلدين ،وفقا للبيان.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7686 :األحـد  27آذار 2022

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7686 Sun 27 Mar 2022

صاحل يأسف لعدم استكمال االستحقاقات الدستورية يف مواعيدها ويدعو إىل حوار “جدي”

الربملان يفشل يف حتقيق النصاب جبلسة انتخاب رئيس اجلمهورية واملالكي يعلن “االنتصار” والعامري يدعو للعودة لـ”التوافق”
بغداد /الزوراء:
فشيل مجليس النيواب ،امس السيبت،
يف تحقييق النصاب القانوني يف جلسية
انتخاب رئييس الجمهورية ،وفيما رفع
جلسيته اىل غيد االثنن وحيدد االربعاء
املقبيل موعيدا النعقاد جلسية انتخاب
الرئييس ،صيوت عيى اعضياء اللجنة
املاليية ،يف حن دعا رئييس الجمهورية
برهيم صاليح إىل حيوار جياد وفاعيل
للخيروج مين األزمية الراهنية ،بينميا
وصيف رئييس ائتياف دولية القانون،
نوري املالكي ،كرس النصياب القانوني
لجلسية الربمليان املخصصية النتخياب
رئيس الجمهورية بأنه “انتصار” للثلث
الضامن.
وعقيد مجليس النيواب ،امس السيبت
 ،جلسيته املخصصية النتخياب رئيس
الجمهوريية ،برئاسية رئييس املجلس
محميد الحلبيويس ،وحضيور نيواب
تحاليف “انقاذ وطن” الذي يضم الكتلة
الصدريية وتحاليف السييادة والحيزب
الديمقراطيي الكردسيتاني ،وبلغ عدد
النيواب الحارضيين  202مين النيواب،
فيما قاطع الجلسية اإلطار التنسييقي
الذي يضيم القيوى الشييعية واالتحاد
الوطني الكردسيتاني وعددا ً من النواب
املستقلن ،مما كرس النصاب القانوني.

ويتطليب انعقاد جلسية انتخاب رئيس
الجمهوريية ثلثي عيدد أعضاء الربملان،
أي ( 220مين أصيل  329نائبياً) ،حيث
اشيرتطت املحكمة االتحاديية النتخاب

رئييس الجمهورية عيى مجلس النواب
تحقييق حضيور  220نائبا يف الجلسية
من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب
العراقيي الباليغ  329مقعدا.وعيى إثر

ذلك تحولت جلسية يوم امس إىل جلسة
اعتيادية ،قبل أن تقوم رئاسية املجلس
برفعهيا اىل يوم غيد االثنن ،كما حددت
عقد جلسة يوم األربعاء املقبل النتخاب

رئييس الجمهورية.اىل ذليك ،أكد رئيس
مجليس النيواب ،محميد الحلبيويس،
رضورة االستمرار بعقد الجلسات لحن
تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية.
وذكير بييان للدائيرة االعاميية ملجلس
النيواب تلقته “الزوراء” :أن” الحلبويس
اوضيح خال جلسية الربمليان أن فقرة
انتخاب رئييس الجمهوريية تحتاج اىل
نصاب ثلثي عدد أعضاء املجلس بحسب
ما اقرته املحكمة االتحادية ونص عليه
الدستور بهذا الشيأن” ،مبينا أن “عدم
تحقييق النصياب املطلوب يحتيم علينا
االسيتمرار بعقد الجلسات لحن تحقق
نصياب انتخياب الرئييس”.يف غضيون
ذليك ،دعيا رئييس الجمهوريية ،برهم
صالح ،إىل حيوار جاد وفاعيل للخروج
مين األزمة الراهنية ،فيما اشيار اىل أن
إجراء االنتخابيات املبكرة لم يكن هدفا
بحد ذاته ،بل وسييلة لإلصاح وضمان
االسيتقرار السييايس واالجتماعيي
وتحسن األوضاع العامة يف البلد .وقال
الرئيس صالح يف بيان تلقته “الزوراء”:
إن” انعيدام التفاهميات الوطنية وعدم
انعقاد جلسة مجلس النواب الستكمال
االستحقاقات الدسيتورية يف مواعيدها
املُحددة هو أمر مؤسف ومثري للقلق.

تفاصيل ص2

األومليب العراقي خيسر أمام نظريه السعودي يف بطولة دبي الودية الدولية

ص6

“آيفون لإلجيار” ..أبل ختطط لطرح هواتفها باشرتاك بدال من بيعها

االخرية

على هامش فعاليات منتدى الدوحة

العراق يدين ويستنكر اهلجمات اليت
استهدفت شركة أرامكو

بغداد /الزوراء:
اعرب وزير الخارجية ،فؤاد حسين،
خيال لقائه نظريه السيعودي االمري
فيصيل بين فرحيان ،ادانية العيراق
واستنكاره للهجمات التي استهدفت
ارايض اململكية واخرهيا املنتجيات
البرتوليية التابعية لرشكية ارامكيو.
وذكر بييان ليوزارة الخارجية تلقته
“اليزوراء” :ان وزيير الخارجيَّة فؤاد
حسين أعرب خال لقائيه مع وزير
ّ
السيعودي األميري فيصل
الخارجيَّية
بين فرحان ،عيى هامش مُ شيارَكته
يف مُ نتيدى الدوحة يف نسيخته الي،20
عن إدانة واستنكار العراق للهجمات
التي أستهدفت أرايض اململكة العربيَّة
السيعوديَّة الشيقيقة ومنشيآتها
الحيويّية واملدنيَّية ،والتي كان أخرها
اسيتهداف محطة لتوزييع املنتجات
البرتوليَّية التابعة لرشكية أرامكو يف

جدة وخزانات تابعة للرشكة الوطنية
للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء ،مما
خلف بعيض األرضار املادية وأسيفر
عن ترضر عد ٍد من املنازل واملركبات.
واضاف ،ان الجانبن بحثا التنسييق،
والتشاور املُسيت ِم ّر يف شتى املجاالت؛
من أجيل تحقيق األهداف املُ
َ
شيرتكة،
وملا فيه خري ومصلحة شعبي البلدين،
كميا بحثا أهميَّة تكثييف العمل نحو
الثنائي،
خلق آفياق جديدة للتعياون
ّ
كميا وتبيادال اليرؤى ،والتقييم حول
مُ ج َمل تطيوُّرات القضاييا اإلقليميّة
التيي تحظيى باهتميام الجانبين،
ومُ واجهية التح ّدييات املُختلِفية التي
تتعرّض لها املنطقة ،والدفع بالحلول
السيلميّة التيي مين شيأنها تحقيق
األمين ،واالسيتقرار ،ودفيع مسيرية
التعاون بما ُيحقق طموحات السام،
والتنمية.

الذهب يرتفع بشكل كبري يف
األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
ارتفعيت أسيعار الذهيب “االجنبيي
والعراقيي” يف األسيواق املحليية ،اميس
السبت.وقال مصدر ا ٕن أسعار الذهب يف
أسواق الجملة بشارع النهر يف العاصمة
بغداد سيجلت صبياح امس ،سيعر بيع
للمثقيال الواحيد عييار  21مين الذهب
الخليجيي والرتكيي واألوربيي بلغ 400
الف دينار ،وسعر رشاء  396الفاً ،بعد ان
سجلت اسعار البيع ألول امس الخميس
املايض  397الف دينيار للمثقال الواحد.

وأشيار ا ٕىل أن سيعر بيع املثقيال الواحد
عييار  21مين الذهيب العراقيي سيجل
ارتفاعيا ً أيضا ً عنيد  360اليف دينار ،يف
حن بلغ سيعر خمسة غرامات).الرشاء
 356ألفاً.وفيميا يخيص أسيعار الذهب
يف محال الصاغة ،فإن سيعر بيع مثقال
الذهيب الخليجيي عيار  21ييرتاوح بن
 400الف دينيار و 410ألفاً ،فيما تراوح
سيعر البيع مثقال الذهيب العراقي بن
 360الفيا ً و  370الف دينار ..ويسياوي
املثقال الواحد من الذهب ).

تونس /متابعة الزوراء:
كشيف املتحدث الرسيمي باسيم الحرس
الوطنيي التونيس (اليدرك) حسيام الدين
الجبابيي ،أن باده تمكنت مين تفكيك ما
يقيارب “ 150خليية إرهابيية” وإحبياط
مخططاتهيا ،وذلك خال األشيهر السيتة
املاضية.وأوضح خيال مؤتمر صحفي أن
الوحيدات األمنية قد تمكنت من الكشيف
عين  73خلية عى مسيتوى األمن الوطني
(الرشطية) ،وأكثير من  75عى مسيتوى
الحيرس الوطنيي ،متحدثيا عين كيون
الخليية اإلرهابيية ،التي تم الكشيف عنها
بسوسية ييوم  16ميارس/آذار الجياري،
ثبت ارتباطهيا بخايا أخيرى متمركزة يف
عدد من املحافظات التونسيية.وأوضح أن
“كل خليية من هذه الخاييا كانت مكلفة

بتنفيذ مهمة خاصة ،منها تحديد األهداف
ونقل املعلومة وتوفري الوسائل والدراجات
النارية ،واقتناء األسيلحة” ،مشيريا ً إىل أنه
“قيد تيم إحباط هيذه املخططيات بفضل
جهود مكافحة اإلرهاب ،وبفضل التنسيق
مع عدد اليدول املجياورة أيضاً”.وتابع أن
األبحاث حول عمليية الطعن التي حصلت
يف قبيي جنوبيي تونيس ،يف يناير/كانون
الثاني املايض ،واسيتهدفت دورية للحرس
الوطني ،أثبتت أن منفذها عنرص متطرف
وتمت السيطرة عليه ،وكان عى عاقة مع
مجموعتن بمدنن وسوسة.وأشار إىل أنه
جرى إيقياف عنرص بمدينة سوسية كان
عيى عاقة بهذه العملية ميع فتاة أوقفت
سيابقا يف مطار تونيس قرطاج الدويل منذ
عام ونصف.

تونس تعلن تفكيك حنو “ 150خلية إرهابية”

احللبوسي يعلن تأجيل زيارته إىل إيران
بغداد /الزوراء:
أعلين املكتيب اإلعاميي لرئييس مجلس
النيواب ،محمد الحلبويس ،امس السيبت،
تأجييل زييارة االخيري إىل الجمهوريية
اإلسيامية اإليرانية.وذكر املكتب ،يف بيان
تلقته «الزوراء» :أنه «ينوه بتأجيل زيارة
رئييس مجلس النواب محميد الحلبويس،
إىل الجمهوريية اإلسيامية اإليرانية ،التي
كانيت تلبية لدعوة رسيمية مين نظريه

اإليرانيي السييد محميد باقير قاليباف».
وأضياف البييان« :بسيبب التزاميات
دسيتورية ونيابيية للجانبين ،فضاً عن
ظهيور عيارض صحيي لرئييس مجلس
الشيورى اإليراني».وكان املقرر أن يجري
الحلبويس ،اليوم األحد ،يرافقه وفد نيابي،
ً
ً
تلبية لدعوة رسمية من
زيارة إىل طهران،
رئيس مجلس الشورى اإلسامي اإليراني
محمد باقر قاليباف.

حممد صاحل املهنا يفوز مبنصب نقيب
احملامني العراقيني

بغداد /الزوراء:
انتخيب املحامون مجلسيا جدييدا لنقابة
املحامين العراقيين ،فيميا فياز املحامي
محمد صاليح املهنا بمنصيب النقيب بعد
حصوليه عيى  6598صوتيا .وذكير بيان
لنقابة املحامن تلقته «الزوراء» :أنه جرت
الخميس املايض االنتخابات العامة لنقابة
املحامين العراقين لعيام  ،٢0٢٢النتخاب
نقييب وأعضياء مجليس النقابة ،وسيط
مشاركة واسعة من أعضاء الهيئة العامة.
ّ
املشكلة
مبينا :انه أرشفت اللجنة القضائية
ً
طبقيا لنصيوص قانيون
لهيذا الغيرض،

املحامياة ،عيى سيري العمليية االنتخابية
بحضيور عيدد مين السيادة القضياة،
وموظفيي مجليس القضاء األعيى ،حيث
أقيميت االنتخابيات الخاصية بمحافظية
بغيداد يف مقير النقابية ،وتوزعيت مراكز
اقرتاع املحافظات عى محاكم االسيتئناف
كافة .وأضاف :ان عدد املرشيحن ملنصب
ً
مرشيحا ،و( ) ١67
النقييب بليغ ()٢3
لعضوية مجلس النقابة – أصي ،فيما بلغ
عدد املرشحن لعضوية املجلس – احتياط
ً
مرشحا.
()57

تفاصيل ص2

مبناسبة الذكرى الـ 112لعيد الصحافة النجفية

الالمي يدعو الصحفيني واإلعالميني إىل دعم ومساندة محالت اإلعمار والبناء يف املدينة املقدسة

النجف/الزوراء  -نينا:
دعيا نقييب الصحفين العراقيين رئيس اتحاد
الصحفيين العيرب ،مؤييد الاميي ،الصحفين
واالعاميين العاملن بمحافظة النجف االرشف
اىل دعيم ومسياندة حميات االعميار الجياري
انجازهيا يف النجيف االرشف من اجيل النهوض
بهيذه املدينية املقدسية ،فيميا بيارك ليارسة
الصحفيية يف النجيف انطياق مهرجيان عييد
الصحافية النجفيية .وقيال نقييب الصحفين
العراقيين رئيس اتحاد الصحفين العرب ،مؤيد
الاميي ،يف كلمتيه بافتتياح فعالييات مهرجان
وعييد الصحافية النجفيية بمناسيبة الذكيرى
اليي ١١٢لصيدور مجلية العليم النجفيية :ان «

هيئة احلج لـ

الزوراء /حسن فالح:
أعلنت هيئية الحج والعميرة انها تنتظر
تعليمات جديدة بشيأن موسيم حج هذا
العام ،وفيما اكدت ان العراق تصدر الدول
بعدد املعتمرين اىل الديار املقدسة ،حددت

النجيف االرشف محافظية التارييخ والحضارة
والعليم والشيعراء واألسيماء الكبرية».واضاف
الاميي :كيف ال تكون كذليك وهي تحتضن قرب
االسيم الكبري يف االسيام ،والكبري يف الشجاعة،
والكبيري يف الزهيد ،والكبيري يف االنسيانية .ودعا
الامي االرسة الصحفية واالعامية يف املحافظة
اىل املسياهمة والدعم واالسيناد لحمات االعمار
والبنياء الجاري انجازها إلعيادة املكانة والرقي
واالسيم امليرشف ملدينية النجيف االرشف .وأكد
الاميي :ان الجمييع ينهيل من النجيف األرشف
العليم والثقافة والصحافية واالعام ،وهي التي
خرجيت منهيا أمهيات الكتيب يف شيتى العلوم
واملجاالت .

تفاصيل ص8

 :ننتظر تعليمات من السعودية حول احلج والعراق يتصدر الدول بتفويج املعتمرين
مصيري اسيماء القرعية لألعيوام ٢0٢0
و ٢0٢١و.٢0٢٢وقيال مدير اعام هيئة
الحيج والعمرة ،عياء الدين البيدري ،يف
حديث لي»الزوراء» :ان موسم الحج لهذا
العيام مرتبط بالجانب السيعودي .الفتا

اىل :ان اململكة العربية السيعودية اىل اآلن
لم تصيدر أي تعليمات جديدة بخصوص
الحج.واضياف :ننتظير التعليميات التي
تصدر من اململكة العربية بشيأن موسم
الحج وحصة العراق من الحجاج .مبينا:

 :بإمكان احلكومة إعطاء
خبري اقتصادي لـ
حصتني من البطاقة التموينية كل شهر
الزوراء/مصطفى فليح:
أكد الخبري االقتصادي ،باسيم انطوان ،أنه بإمكان
الحكومة اعطاء حصتن من البطاقة التموينية كل
شيهر يف ضوء الزيادة الحالية يف االيرادات النفطية،
ويف حن اشار اىل حاجة العراق اىل اكثر من صندوق
سييادي ،لفيت اىل ان الرتكيبية البنيويية للموازنة
خاطئية ويجيب اصاحها .وقال انطيوان يف حديث
لي”الزوراء” :ان “العيراق تدخله مبالغ قد تصل اىل
 400ملييون دوالر يوميا وعيى ارض الواقع ال تجد
شييئا يسياوي  5%من هذه الواردات كتحسينات،
فأين تذهب هيذه املبالغ ،وهذا محري حتى لنا نحن
االقتصادين”.واضاف “عى نطاق الحياة املعيشية
نجد ارتفاعا باألسعار وال توجد تغطية تساوي هذا

الرقيم من االييرادات” ،مشيريا اىل امكانية “اعطاء
بطاقتن بالشهر من الحصة التموينية لسد الطلب
املوجيود ولن تكليف اكثر من  300ملييون دوالر”،
مضيفا “كما ال يوجد تحسن بالخدمات الطبية وال
باملدرسيية وال بالتعيينات ووضيع القطاع الخاص
غري مطمنئ” ،مؤكدا ان “الشيعب عند حدوث ازمة
وانخفياض باألسيعار يدفع الثمين وعندما تحدث
زيادة يف االيرادات النفطية ال يعرف اىل اين تذهب”.
ّ
وبين ان “الحدييث عن اقيرار املوازنة ييدور حول
سيعر  100دوالر مقرونية ببعض املسيائل العاملية
والداخلية كحرب روسييا عى اوكرانييا التي تلعب
دورا يف ذلك.

تفاصيل ص3

انه يف حال فتح الحج لهذا العام ستكون
االولويية لألعوام السيابقة للذين ظهرت
اسيماؤهم بالقرعية يف اعيوام ٢0٢0
و ٢0٢١و.٢0٢٢وتابيع :انه سييتم البدء
بأسيماء  ٢0٢0وحسيب العيدد املنياط

للعراق من حصتيه للحج فإذا كان العدد
كافيا وكبريا سيتم تفويج جميع االسماء
التيي ظهيرت وإذا كانت قليلة سيتكون
وفق العدد وحسب االسبقية.

تفاصيل ص3

مقتل  132شخصاً كانوا على منت الطائرة
الصينية احملطمة

بغداد /متابعة الزوراء:
ُقتل الي 132شخصا الذين كانوا عى متن طائرة
اليركاب التابعة لرشكة طريان رشق الصن التي
تحطميت يوم االثنن يف منطقية قوانغيش ذاتية
الحكم لقومية تشيوانغ بجنوبي الصن ،حسب
ما ذكرت مصادر رسيمية مسياء امس السبت.
وتحطميت الطائيرة رشق الصين وعيى متنها
 132شيخصاً ،االثنين امليايض ،يف جنوب غربي
الصين ،عى ما نقل التلفزييون العام يف الصن.
وقاليت إدارة اإلطفاء باملنطقية إن فرقة إطفاء
ووتشيو أرسيلت  117من رجيال اإلطفاء ،و23
عربية إطفياء إىل موقع الحادث ،مشيرية إىل أنه
تم إرسيال  538رجيل إطفاء آخريين من أجزاء

أخرى من قوانغيش لانضمام إىل جهود اإلنقاذ.
وأرسيلت مقاطعة قوانغدونغ املجاورة  505من
رجيال اإلطفاء ،و 97عربة إطفاء للمسياعدة يف
عمليية اإلنقاذ ،ووصلت الدفعية األوىل إىل موقع
الحادث.وأرسيلت لجنة الصحة يف قوانغيش 12
خبيريا طبيا إىل موقيع الحادث ،بينميا وصل إىل
املوقع أكثير من  80فيردا ً من الكيوادر الطبية،
و 36سيارة إسيعاف ،أرسلتهم سلطات الصحة
يف مدينة ووتشو.وأفاد تلفزيون “يس يس تي يف”
أن الطائرة من طراز بوينغ -737تحطمت قرب
مدينية ووتشيو يف منطقة غوانغيس ما تسيبب
بحريق جبي ،مشيرية إىل إرسال فرق إسعاف إىل
املوقع.

بايدن يصف بوتني بـ«اجلزار» أثناء لقائه الجئني أوكرانيني

روسيا :سنستخدم األسلحة النووية للدفاع عن وجودنا ..وزيلينسكي يتهم موسكو بتأجيج الصراع

واشنطن /موسكو /الزوراء:
وصيف الرئييس األمريكيي ،جيو
باييدن ،نظيريه اليرويس فاديميري
بوتين بي»الجي ّزار» ،خيال لقائيه
الجئين أوكرانين يف وارسيو ،امس
السيبت.وردا ً عى سيؤال حيول رأيه
«بفاديميري بوتين نظرا ً مليا يفعله

بهيؤالء النياس» ،قيال باييدن« :إنه
ج ّزار».كما قال بايدن إنه غري متأكد
من أن روسييا غريت اسيرتاتيجيتها
من عمليتها العسيكرية يف أوكرانيا،
وذلك بعد أن قالت موسكو إنها تركز
حاليا ً عى «التحريير» الكامل إلقليم
دونباس االنفصايل بيرشق أوكرانيا.

وردا عى سيؤال أحد الصحفين عما
إذا كانت روسيا غريت اسرتاتيجيتها
قال بايدن «لسيت متأكدا ً أنهم فعلوا
ذليك».ويف وقت سيابق ،قيال بايدن
لنظيريه البولنيدي أنيدري دودا ،إن
الواليات املتحدة تعترب البند الخامس
من معاهيدة حلف شيمال األطليس

الخاصية بالدفياع املشيرتك «واجبا ً
مقدساً».وقال بايدن لدودا« :يمكنكم
االعتماد عى ذلك ..من أجل حريّتكم
وحريّتنا» ،فيما قال الرئيس البولندي
إن مواطنيه يشعرون «بتهديد كبري»
من جراء النزاع الدائر يف أوكرانيا.

تفاصيل ص3
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رفع جلسته إىل غد االثنني وحدد األربعاء املقبل موعدا النتخاب الرئيس

2

الربملان يفشل يف حتقيق النصاب جبلسة انتخاب رئيس اجلمهورية واملالكي يعلن “االنتصار” والعامري يدعو للعودة لـ”التوافق”
بغداد /الزوراء:
فشل مجلس النواب ،امس السبت ،يف تحقيق
النصاب القانوني يف جلسة انتخاب رئيس
الجمهورية ،وفيما رفع جلسته اىل غد االثنني
وحدد االربعاء املقبل موعدا النعقاد جلسة
انتخاب الرئيس ،صوت عىل اعضاء اللجنة
املالية ،يف حني دعا رئيس الجمهورية برهم
صالح إىل حوار جاد وفاعل للخروج من األزمة
الراهنة ،بينما وصف رئيس ائتالف دولة
القانون ،نوري املالكي ،كرس النصاب القانوني
لجلسة الربملان املخصصة النتخاب رئيس
الجمهورية بأنه “انتصار” للثلث الضامن.
وعقد مجلس النواب ،امس السبت  ،جلسته
املخصصة النتخاب رئيس الجمهورية،
برئاسة رئيس املجلس محمد الحلبويس،
وحضور نواب تحالف “انقاذ وطن” الذي
يضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة
والحزب الديمقراطي الكردستاني ،وبلغ عدد
النواب الحارضين  202من النواب ،فيما
قاطع الجلسة اإلطار التنسيقي الذي يضم
القوى الشيعية واالتحاد الوطني الكردستاني
وعددا ً من النواب املستقلني ،مما كرس النصاب
القانوني.
ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس
الجمهورية ثلثي عدد أعضاء الربملان ،أي
( 220من أصل  329نائباً) ،حيث اشرتطت
املحكمة االتحادية النتخاب رئيس الجمهورية
عىل مجلس النواب تحقيق حضور  220نائبا
يف الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس
النواب العراقي البالغ  329مقعدا.

وعىل إثر ذلك تحولت جلسة يوم امس إىل جلسة
اعتيادية ،قبل أن تقوم رئاسة املجلس برفعها
اىل يوم غد االثنني ،كما حددت عقد جلسة يوم
األربعاء املقبل النتخاب رئيس الجمهورية.
اىل ذلك ،أكد رئيس مجلس النواب ،محمد
الحلبويس ،رضورة االستمرار بعقد
الجلسات لحني تحقق نصاب انتخاب رئيس
الجمهورية.
وذكر بيان للدائرة االعالمية ملجلس النواب
تلقته “الزوراء” :أن” الحلبويس اوضح
خالل جلسة الربملان أن فقرة انتخاب رئيس
الجمهورية تحتاج اىل نصاب ثلثي عدد أعضاء
املجلس بحسب ما اقرته املحكمة االتحادية
ونص عليه الدستور بهذا الشأن” ،مبينا أن
“عدم تحقيق النصاب املطلوب يحتم علينا
االستمرار بعقد الجلسات لحني تحقق نصاب
انتخاب الرئيس”.
يف غضون ذلك ،دعا رئيس الجمهورية،
برهم صالح ،إىل حوار جاد وفاعل للخروج
من األزمة الراهنة ،فيما اشار اىل أن إجراء
االنتخابات املبكرة لم يكن هدفا بحد ذاته ،بل
وسيلة لإلصالح وضمان االستقرار السيايس
واالجتماعي وتحسني األوضاع العامة يف البلد.
وقال الرئيس صالح يف بيان تلقته “الزوراء”:
إن” انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد
جلسة مجلس النواب الستكمال االستحقاقات
الدستورية يف مواعيدها املُحددة هو أمر
مؤسف ومثري للقلق بعد مرور أكثر من
خمسة أشهر عىل إجراء االنتخابات املُبكرة،
إذ إن استمرار حالة االنسداد السيايس وسط

التحديات الجسام التي تواجه البلد بات أمرا ً
غري مقبول”.
وأضاف أن” إجراء االنتخابات املبكرة لم يكن
هدفا بحد ذاته ،بل وسيلة لإلصالح وضمان
االستقرار السيايس واالجتماعي وتحسني
األوضاع العامة يف البلد واالستجابة ملطالب
العراقيني ،وأن مجلس النواب الجديد املُنبثق
عن االنتخابات ،تقع عىل عاتقه مسؤولية
استثنائية كونه جاء بعد حراك شعبي وإجماع
وطني واسع ُيطالب بتصحيح املسارات
وإنهاء األزمات السياسة املُستحكمة يف البلد
ال تكريسها”.
وأشار اىل أن “القوى السياسية اليوم أمام
اختبار وطني حاسم ،وأن الظروف العصيبة
التي مرّت بالبلد والظرف الدقيق الراهن
تفرُض عىل الجميع مسؤولية تاريخية وعمالً
استثنائيا ً يف الخروج من األزمة الراهنة
بروح الوطنية والتكاتف ،والرشوع يف تلبية
االستحقاقات الوطنية بتشكيل حكومة
مُ قتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد ُ
وتعزز
سيادته واستقالله ،وتعمل عىل تلبية تطلعات
العراقيني”.
وتابع الرئيس أن” من هذا املنطلق ندعو
جميع األطراف السياسية العراقية إىل حوار
جاد وفاعل للخروج من األزمة الراهنة بال
تهاون أو تأخري ،وتغليب مصالح العراق
والعراقيني واألخذ يف االعتبار الظروف اإلقليمية
واملُتغريات الدولية والتحديات الداخلية املاثلة
أمامنا ،وخصوصا األوضاع االقتصادية
الخطرية ،والتي تستدعي حرصا ً عىل تمتني

الجبهة الداخلية ورص الصف الوطني يف
سبيل الخروج من األزمة الراهنة وبما يلبي
طموحات املواطنني الذي ينتظرون برتقب
ونفاذ صرب تشكيل سلطات مُ عربة عن إرادتهم
وتطلعاتهم يف العيش الكريم الحر”.
اىل ذلك ،وصف زعيم ائتالف دولة القانون كرس
النصاب القانوني لجلسة الربملان املخصصة
النتخاب رئيس الجمهورية بأنه “انتصار”
للثلث الضامن ،مؤكدا ً يف الوقت نفسه عدم
وجود نية إلقصاء أي جهة ،فيما دعا زعيم
تحالف الفتح ،هادي العامري إىل العودة
لـ”التوافق” بعيدا ً عن كرس اإلرادات.
وقال املالكي خالل مؤتمر صحفي تابعته
“الزوراء” عقده ظهر امس يف منزله عقب
اجتماع لقيادات اإلطار التنسيقي“ :ما
حصل اليوم (االمس) يف الربملان انتصار للثلث
الضامن”.
واستدرك “ال نريد إقصاء أي جهة وال نقبل
بدفع أي مكون نحو املعارضة ،نريد تشكيل
حكومة تقوم بواجباتها ،وهذا ال يحصل يف
ظل أجواء املناكفات”.
من جانبه ،قال زعيم تحالف الفتح ،هادي
العامري ،خالل املؤتمر“ :الثلث الضامن تحقق
وندعو الجميع للعودة والتوافق بعيدا عن كرس
اإلرادات وتغيب اآلخر”.
وأضاف “علينا ان نعود جميعا للتفاهم حول
ادارة البلد يف الفرتة املقبلة”.
بدوره ،وصف زعيم حركة عصائب أهل
الحق ،قيس الخزعيل ،ما حدث بأنه “تاريخي
ومفصيل يف إعادة توجيه العملية السياسية

ملسارها الصحيح واإلطار يسري يف طريق
الحوار والتفاهم وال يقبل بكرس اإلرادات”.
وتابع “الثلث الضامن يقف خلفه ثلثان من
الشعب”.
ورفع مجلس النواب جلسته اىل يوم غد االثنني،
فيما حدد يوم االربعاء موعدا ً النتخاب رئيس
الجمهورية.
وذكر بيان للدائرة االعالمية ملجلس النواب
تلقته “الزوراء” :أن “الربملان حدد يوم االربعاء
املقبل موعدا ً النتخاب رئيس الجمهورية”،
مشريا اىل ان “املجلس رفع جلسته اىل غد
االثنني بعد أن أنهى القراءة األوىل لقانون الدعم
الطارئ لألمن الغدائي والتنمية”.
واوضح أن “املجلس انهى القراءة األوىل
ملرشوع قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي
والتنمية واملحال من الحكومة من أجل
تحقيق االمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر
وتحقيق االستقرار املايل يف ظل التطورات
العاملية الطارئة واالستمرار بتقديم الخدمات
للمواطنني واالرتقاء باملستوى املعييش وخلق
فرص عمل وتعظيم استفادة العراقيني من
موارد الدولة واستئناف العمل باملرشوعات
املتوقفة واملتلكئة والسري باملرشوعات الجديدة
ذات األهمية”.
كما صوت مجلس النواب عىل اعضاء اللجنة
املالية واملكونة من النائب حسن الكعبي/
النائب محمد تميم /النائب فالح الزيدان/
النائب ستار العتابي /النائب مهند الخزعيل/
النائب احمد مظهر /النائب ريبوار اورحمان/
النائب ناظم الشبيل /النائب خليل الغازي/

النائب مشعان الجبوري /النائب فالح الساري
 /النائب عبدالعباس العبساوي.
من جانبه ،ع ّد النائب عن الكتلة الصدرية،
حيدر الخفاجي ،ما حدث امس السبت خالل
جلسة مجلس النواب بأنه “انتصار مؤزر لكل
وطني” ،فيما أشار إىل أن “الثلث املعطل قلق
إىل حد بعيد”.
وقال الخفاجي يف بيان تلقته “الزوراء”:
إن “ما حصل اليوم هو انتصار مؤزر لكل
وطني ،إذ يكفي ان االحزاب التي كانت تحتكر
منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس
الوزراء بأغلبية برملانية ساحقة وبدعم دويل
(مرشوط) ،باتت اليوم تحتفل لتحقيقها
مجرد (ثلث معطل)!”.
وأضاف أن “هذا الثلث ما زال آنيا وقلقا اىل
حد بعيد ،حيث تشكل منه ما تسمى بالقوى
الشيعية (اقل من نصف) العدد الكيل ،فيما
يكمل باقي العدد احزاب سنية وكردية ما
زالت تفاوض نظرياتها املكوناتية من اجل
استحقاقات اللجان وتفصيالت ما بعد
الحكومة ،واحزاب اخرى صغرية ونواب
مستقلون تمت استمالتهم بطرق (….”)..
وأتم الخفاجي أن “النرص يتكرس يف ان
مرشوع رفض املحاصصة والطائفية
السياسية واحياء دور املعارضة الربملانية الذي
قاده الصدر قد بات هو السائد واملهاجم ،فيما
انحرس مرشوع املحاصصة والتدخل الخارجي
الذي كان اآلمر الناهي يف تشكيل الحكومات،
وانحرش يف خانة (ثلث) سيتداعى ويتفكك يف
غضون ايام”.

حممد صاحل املهنا يفوز مبنصب نقيب احملامني العراقيني
بغداد /الزوراء:
انتخب املحامون مجلسا جديدا لنقابة
املحامني العراقيني ،فيما فاز املحامي
محمد صالح املهنا بمنصب النقيب بعد
حصوله عىل  6598صوتا .
وذكر بيان لنقابة املحامني تلقته
“الزوراء” :أنه جرت الخميس املايض
االنتخابات العامة لنقابة املحامني
العراقيني لعام  ،2022النتخاب نقيب
وأعضاء مجلس النقابة ،وسط مشاركة

واسعة من أعضاء الهيئة العامة .مبينا:
ّ
املشكلة لهذا
انه أرشفت اللجنة القضائية
ً
طبقا لنصوص قانون املحاماة،
الغرض،
عىل سري العملية االنتخابية بحضور عدد
من السادة القضاة ،وموظفي مجلس
القضاء األعىل ،حيث أقيمت االنتخابات
الخاصة بمحافظة بغداد يف مقر النقابة،
وتوزعت مراكز اقرتاع املحافظات عىل
محاكم االستئناف كافة .
وأضاف :ان عدد املرشحني ملنصب

ً
مرشحا ،و( ) 167
النقيب بلغ ()23
لعضوية مجلس النقابة – أصيل ،فيما
بلغ عدد املرشحني لعضوية املجلس
ً
مرشحا .مؤكدا :ان
– احتياط ()57
صناديق االقرتاع افتتحت يف تمام
ً
صباحا وأغلقت عند
الساعة التاسعة
الساعة الخامسة مسا ًء ،بدأت بعدها
عمليات الع ّد والفرز التي استمرت
بشكل متواصل من مساء الخميس
حتى مساء اول امس الجمعة .

وبني :ان اللجنة القضائية َجمعت أعداد
األصوات التي حصل عليها املرشحون
بعد وصول محارض االنتخابات يف
محاكم االستئناف ويف مقر النقابة
وأعلنت النتائج بفوز املحامي الدكتور
محمد صالح املهنا بمنصب نقيب
املحامني العراقيني وبعدد أصوات بلغت
ً
مرشحا .
( )٦٥٩٨من بني 23
واشار اىل :ان أعضاء مجلس النقابة –
أصيل هم :املحامي رضغام الزيادي/

املحامي والء كريم العامري /املحامي
أحمد نجم الزيدي  /املحامي عقيل
املظفر  /املحامي أيمن الگوه  /املحامية
عبري املهداوي  /املحامي بشري الساعدي
 /املحامي سيف مسلم الخالدي /
املحامي أوس الطائي  /املحامي زياد
خلف الالمي.
واوضح :أعضاء مجلس النقابة –
احتياط هم :املحامية ميساء الشكر /
املحامي أمجد طارق الجبوري  /املحامي

أسامه غازي  /املحامي أمد طاهر
النارصي  /املحامي سجاد املفرجي .
من جهته ،قال النقيب املنتخب ،املهنا:
أوجه الشكر الخاص ،وباسم محامي
العراق ،إىل رئيس مجلس القضاء األعىل
القايض فائق زيدان إلرشافه املبارش
عىل العملية االنتخابية ،ومتابعته.
ً
مردفا شكره الوافر إىل اللجنة القضائية
املرشفة ،القضاة ومالك مجلس
القضاء األعىل ،عىل جهودهم الكبرية

خالل األسبوع األخري ،فضالً عن يوم
االنتخابات وتواصلهم يف عمليات الع ّد
والفرز .
فيما بارك املهنا ملحامي العراق تغليب
إرادتهم واختيار مجلس نقابتهم الجديد،
مؤك ًدا امليض من أجل حفظ كرامة املهنة
وحقوق املحامني ورفعة نقابتهم،
والعمل عىل بناء مؤسسة مهنية لكل
املحامني دون استثناء ،والنظر لهم
بمسافة واحدة .

إعالن
م /مناقصة رقم ( )19لسنة 2022
تأهيل مشروع ماء صدر اليوسفية /اليوسفية وتأهيل مشروع الراشدية سعة 3000م/3سا/الراشدية واستبدال شبكات ماء مناطق الوقف والنور والبو عبيد والعدالة  /قرى الراشدية
 .1يرس ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مرشوع (تاهيل مرشوع ماء صدر اليوسـفية/
اليوسفية وتاهيل مرشوع الراشدية سعة 3000م/3سا/الراشدية واستبدال شبكات ماء
مناطق الوقف والنور والبو عبيد والعدالة /قرى الراشـدية) أدناه ضمن مشـاريع املوازنة
االسـتثمارية لسـنة  2021من تخصيصات خط الفقر فعىل كافـة مقدمي العطاءات من
الرشكات واملقاولني املصنفني املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم لتنفيذ
املرشوع وحسب الوثائق القياسية .
 .2عىل مقدمـي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عـىل الوثائق الخاصة باملرشوع
وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن  /قسم العقود خالل أوقات الدوام
الرسمي من الساعة  8صباحا ولغاية الساعة  2ظهرا .
 .3يتضمن العرض ثالث ظروف /ظرف العرض التجاري
ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة (شهادة تأسيس الرشكة
مصدقـة من دائرة مسـجل الـرشكات يف وزارة التجارة ,عقد تأسـيس  ,محرض اجتماع ,
إجازة ممارسـة مهنه ,هوية تصنيف مقاولني لالعمال االنشائية بدرجة ( سادسة )نافذة
صـادرة من وزارة التخطيـط ,هوية غرفة تجارة صنف ممتاز نافذة ,تقديم أعمال مماثله
مصدقة من الجهة املسـتفيدة ,تقديم مستمسـكات املدير املفوض  ,تقديم ما يؤيد حجب
البطاقة التموينيـة  ,كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ الصالحية
عند تاريخ الغلق ومعنون إىل محافظه بغداد نسـخة اصلية ,وصل الرشاء النسخة األصلية
 ,يتـم التوقيـع والختـم عىل كافة صفحـات جداول الكميـات من قبل الرشكـة املتقدمة ,
تقديـم جـدول تقدم عمل  ,تكـون مدة نفاذية العطـاء  120يوما  ,تقـوم الرشكة بتثبيت
عنوان متكامل ملكتبها مع أرقام الهواتف واملوقع االلكرتوني الخاص بها  ,يجب إن تكون
األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب ومقرتن
بتوقيع مقدم العطاء ( ,عىل الرشكات األجنبية الراغبة باالشرتاك باملناقصة تقديم شهادة
تأسـيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السـفارة العراقية يف بلد التأسيس) ,
تلتزم الرشكة بتقديم األسـعار النهائية  ,تقديم جـدول الكميات مختوم بالختم الحراري
ملحافظة بغداد )
 .4بإمـكان مقدمي العطاء املهتمـني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديـم طلب تحريري من
املديـر املفوض للرشكة او وكيلـه إىل العنوان التايل )محافظة بغداد /قسـم العقود) وبعد
دفـع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قـدره (( )400,000اربعمائة إلف دينار عراقي ) غري
قابله للرد .
 . 5يتم تسـليم العطاءات  /إىل العنوان التايل محافظة بغداد  /االسـتعالمات االلكرتونية /
الطابق األول وأخر موعد لتسـليم العطاءات السـاعة  12ظهرا من التوقيت املحيل ملدينة
بغداد يوم االربعاء  4/2022/ 13سـوف ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وسيتم
فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف محافظة بغداد
 /قسـم العقود السـاعة  12ظهرا من يوم االربعاء  2022/ 4 / 13او اليوم الذي يليه.

 .6يجب إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء عىل شكل( خطاب ضمان او صك مصدق او
سفتجة) صادر من احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي عىل ان يكون الضمان
املقـدم داخل ضمن املنصة االلكرتونية واذا لم يكون خطـاب الضمان داخل ضمن املنصة
يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي.
. 7يسـتقطع من مسـتحقات الرشكة املتعاقدة كافة الرسـوم والرضائب املشـار إليها يف
القوانني واألنظمة والتعليمات العراقية.
 .8إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسـمية فيكون موعد الغلق باليوم التايل.
 .9جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غري املستجيبة ملعايري الوثائق القياسية
ويستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية ,اإلعمال
املماثلة) .
. 10للمعلومات تتم املراسلة عرب الربيد االلكرتوني ()admin@baghdad.gov.iq
 .11يف حـال تقديم احد الـرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم اسـتيفاءها من قبله فيتم
قبول العطاء املشرتك دون النظر إىل الرشيك اآلخر.
 . 12يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن.
.13يف حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للرشكة التي يحال بعهدتها اعمال املناقصة
عن طريق قسم الشؤون القانونية يف محافظة بغداد دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
.14التتـم مطالبة املحافظة بكتاب تسـهيل مهمـة من الكمارك وكذلـك الرضيبة واجازة
االسـترياد ويتحمل املشـرتك يف املناقصة مسـؤولية تجهيز وايصال املواد اىل املحافظة (اذا
تضمن العمل تجهيز مواد).
.15يتـم اعتماد وثيقة االشـغال الصغرية الصادرة مـن وزارة التخطيط وتكون العطاءات
املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايـري التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة
والـرشوطالقانونيـةواملاليـةاملطلوبـةيفرشوطاملناقصـة
.16للدائـرة الحـق يف إلغاء املناقصـة يف أي مرحلة من مراحلها وقبـل االحالة وعدم اجراء
املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة باي
تعويض جراء ذلك.
محافظة بغداد/قسم العقود
رقم
املناقصة
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اسم املناقصة
تاهيل مرشوع ماء
صدراليوسفية/اليوسفية
وتاهيل مرشوع الراشدية
سعة 3000م/3سا/
الراشدية واستبدال شبكات
ماء مناطق الوقف والنور
والبو عبيد والعدالة /قرى
الراشدية

الكلفة
2,139,140,000

ملياران ومائة وتسعة
وثالثون مليون ومائة
واربعون الف دينار
عراقي

املدة /اليوم

التبويب

مبلغ التأمينات األولية

180يوم

49-1-4-4-5-111

22,000,000

اثنان وعرشون
مليون دينار
عراقي
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حددت مصري أمساء قرعة األعوام الثالثة املاضية

أكد أن الرتكيبة البنيوية للموازنة خاطئة وجيب إصالحها

خبري اقتصادي لـ  :بإمكان احلكومة إعطاء
حصتني من البطاقة التموينية كل شهر
الزوراء/مصطفى فليح:
أكيد الخبيري االقتصيادي ،باسيم انطوان،
أنه بإميكان الحكومة اعطياء حصتن من
البطاقة التموينية كل شهر يف ضوء الزيادة
الحاليية يف االييرادات النفطيية ،ويف حين
اشيار اىل حاجة العراق اىل اكثر من صندوق
سييادي ،لفيت اىل ان الركيبية البنيويية
للموازنة خاطئة ويجب اصالحها.
وقيال انطيوان يف حديث لي”اليزوراء” :ان
“العيراق تدخليه مباليغ قد تصيل اىل 400
ملييون دوالر يومييا وعيىل ارض الواقع ال
تجد شييئا يسياوي  5%من هذه الواردات
كتحسينات ،فأين تذهب هذه املبالغ ،وهذا
محري حتى لنا نحن االقتصادين”.
واضياف “عيىل نطياق الحيياة املعيشيية
نجيد ارتفاعا باألسيعار وال توجيد تغطية
تسياوي هذا الرقم من االيرادات” ،مشيريا
اىل امكانيية “اعطاء بطاقتن بالشيهر من
الحصة التموينية لسيد الطلب املوجود ولن
تكلف اكثر من  300مليون دوالر” ،مضيفا
“كما ال يوجد تحسن بالخدمات الطبية وال
باملدرسيية وال بالتعيينيات ووضع القطاع
الخياص غري مطمنئ” ،مؤكدا ان “الشيعب
عند حدوث ازمة وانخفاض باألسعار يدفع
الثمين وعندميا تحيدث زييادة يف االيرادات
النفطية ال يعرف اىل اين تذهب”.
ّ
وبين ان “الحديث عن اقيرار املوازنة يدور
حيول سيعر  100دوالر مقرونية ببعيض
املسيائل العاملية والداخلية كحرب روسييا
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عىل اوكرانييا التي تلعيب دورا يف ذلك ،وإذا
اسيتقرت عيىل املئية دوالر فهيذا يشء جيد
ويمكين اقرار املوازنة بيي 75دوالرا للرميل
لنكيون بموقيع االميان ألننا ال نعيرف أمد
الحرب كم سيطول”.
ولفيت اىل اننيا بهذا السيعر “يمكن تغطية
العجيز وتسيديد الدييون ويمكين فتيح
التعيينيات وتثبييت العقيود وانهياء هيذه
املشكلة”.
واشيار اىل ان “الركيبة البنيويية للموازنة
خاطئية ويجب اصالحها وتحوييل املوازنة
من تشغيلية تستنزف ثالثة ارباع االيرادات
اىل موازنية اسيتثمارية لخلق فيرص عمل
وتقليل البطالية وانعاش القطياع الخاص
حتى تنجز املشاريع املتوقفة واعطاء زخم
للشارع العراقي والوضع االقتصادي”.
وتابيع “يجب ان تكون هذه املوازنة موازنة
براميج ولييس بنيودا حتيى نسيتطيع ان
نحقق شيئا ينعكس ايجابا عىل قوى العمل
املوجيودة يف القطاع الخياص ،فأكثر من 8
مالين يعملون يف هذا القطاع وهم يف وضع
ال يحسدون عليه”.
واكيد الخبيري “نحين بحاجية اىل اكثر من
صندوق سيادي اسوة بدول الخليج واوروبا،
فالنرويج بها صندوق سيادي يصل اىل اكثر
مين تريليون وثيالث مئة وخمسين مليار
دوالر ،ونحين بحاجية اىل صندوق سييادي
لألجيال وصنيدوق للتنمية للقطاع الخاص
وصندوق للشباب”.
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 :ننتظر تعليمات من الســعودية حول
هيئة احلج لـ
احلج والعراق يتصدر الدول بتفويج املعتمرين
الزوراء /حسن فالح:
أعلنيت هيئية الحج والعميرة انها
تنتظير تعليميات جدييدة بشيأن
موسيم حيج هيذا العيام ،وفيميا
اكيدت ان العيراق تصيدر اليدول
بعدد املعتمرين اىل الديار املقدسة،
حيددت مصيري اسيماء القرعية
لألعوام  2020و 2021و.2022
وقيال مديير اعيالم هيئية الحيج
والعميرة ،عيالء الدين البيدري ،يف
حدييث لي”اليزوراء” :ان موسيم
الحيج لهذا العيام مرتبط بالجانب
السيعودي .الفتيا اىل :ان اململكية
العربية السعودية اىل اآلن لم تصدر
أي تعليميات جدييدة بخصيوص
الحج.
واضياف :ننتظير التعليميات التي
تصدر مين اململكة العربية بشيأن
موسيم الحيج وحصة العيراق من
الحجياج .مبينيا :انيه يف حال فتح
الحج لهذا العام سيتكون االولوية
لألعيوام السيابقة للذيين ظهيرت
اسماؤهم بالقرعة يف اعوام 2020
و 2021و.2022
وتابيع :انه سييتم البدء بأسيماء
 2020وحسب العدد املناط للعراق
من حصتيه للحج فيإذا كان العدد
كافيا وكبريا سييتم تفويج جميع
االسيماء التيي ظهيرت وإذا كانت
قليلة سيتكون وفق العدد وحسب

االسيبقية .مؤكيدا :ان هيئة الحج
تنتظير التعليمات من السيعودية
لكي تصيدر يف ضوئهيا التعليمات
والقرارات.
وحول الشخص الذي ظهر اسمه يف
القرعة وتوىف فيما بعد ،قال البدري:
ان هنياك تعليمات بأن الشيخص
اليذي ظهر اسيمه يف القرعة وتوىف
فيمكين ألهليه ان يأتيوا بقسيام
رشعي وملن يفضلون ان يذهب اىل
الحج وهذا حق مكتسب.

وبشأن العمرة ،اوضح البدري :انه
ال توجد اعداد محيددة للمعتمرين
مين كل دولية ،وانميا االعيداد
مفتوحة ،إذ ان العراق تصدر الدول
بعدد املعتمرين اىل الديار املقدسة،
حيث تم تفويج اكثر من  200الف
معتمير .مبينا :انه ال توجد رشوط
صحية للعمرة سيوى ابراز بطاقة
التلقيح الدولية.
ويف وقيت سيابق ،أكيدت الهيئية
العليا للحج والعمرة ،الجمعة ،أنها

فوجت  200أليف و 409معتمرين
عر اليرشكات املعتميدة لديها عن
طرييق رشكية الخطيوط الجوية
العراقية والنواقل االخرى.
وأشيارت الهيئية ،وفقيا لبيان ،إىل
“نقيل  93ألفيا و 389معتمرا عن
طرييق مطيار بغيداد ،و 31ألفيا
و 909معتمريين مين خالل مطار
اربييل ،و 50ألفيا و 633معتميرا
بواسيطة مطار النجيف االرشف،
اضافية اىل  18ألفيا و 383معتمرا

عين طرييق مطيار البيرصة ،و6
آالف و 95معتميرا من خالل مطار
السليمانية”.
وأهابيت الهيئية ،بحسيب البيان،
باملواطنين الكرام الراغبين بأداء
مناسيك العميرة خيالل شيهري
(رمضيان وشيوال) املقبلين اىل
رضورة التسيجيل ليدى الرشكات
املعتمدة من قبلهيا حرصا ً لضمان
حصولهيم عيىل افضيل الخدمات
والرامج املكفولة لراحتهم”.
وكانيت وزارة الحيج والعميرة يف
السعودية قد اكدت ،يف وقت سابق،
أنيه تيم السيماح لغيري املحصنن
بيأداء العميرة برشطين هما عدم
إصابتهم بفريوس كورونا ،أو عدم
مخالطتهم بمصاب بالفريوس.
وجياءت تأكيدات اليوزارة ردا ً عىل
أحد االستفسيارات عير منصاتها
الرسمية حول إمكانية أداء العمرة
لغيري املحصنين ،لتجييب بقولها:
“تم السيماح لغري املحصنن بأداء
العمرة والصالة يف الحرمن ،برشط
عيدم إصابتهيم أو مخالطتهيم
ملصاب بفريوس كورونا”.
وشيهدت اململكية يف اآلونة األخرية
بعض املستجدات والتحديثات التي
أعلنتها وزارة الحج والعمرة تنفيذا ً
لقرار رفع اإلجراءات االحرازية يف
املسجد الحرام واملسجد النبوي.

اليمن يقف يف منعطف حاسم مع انقضاء العام السابع من احلرب

احلوثيون يستهدفون  16موقعا يف السعودية وترقب حذر لوقف إطالق النار
الرياض /متابعة الزوراء:
أعلين التحالف ،الذي تقوده السيعودية ،ترضر
منشيآت باسيتهداف (الحوثيين) للمملكية
بصواريخ أحدها باليسيتي وطائرات مسيرية،
فيما يقف اليمن يف منعطف حاسم مع انقضاء
العام السابع من الحرب ،ومع مطلع عام ثامن،
سيكون عىل أطراف النزاع التقاط فرص السالم
التي تلوح للمرة األوىل منذ سنوات
وقيال التحاليف يف بييان بثتيه وكالية األنبياء
السيعودية أن “اململكة تعرضت لي “ 16هجوما
عدائيا” ،وقال“ :نمارس ضبط النفس من أجل
أشقائنا اليمنين إلنجاح املشاورات”.
وبثت وكالة األنباء السعودية تسجيالت مصورة
لبعض األماكن التي استهدفها القصف.
كما نيرشت “قييادة القوات املشيركة لقطات
فيدييو توثيق عمليية اعيراض وتدميري عيدد
من الطائيرات املسيرية املفخخة التيي أطلقها
الحوثييون “تجياه اململكة السيتهداف األعيان
املدنية واملنشآت االقتصادية” ،حسب الوكالة.
وقيال التحالف يف بييان إن إرضارا مادية طالت
بعيض املركبات املدنية واملنازل السيكنية جراء

الهجميات ،وأنه تم اسيتهداف خزانات الرشكة
الوطنية للمياه بظهران الجنوب.
وأضياف أن حريقيا محيدودا نشيب يف محطة
توزييع الكهرباء ،إثر سيقوط “مقذوف معادٍ”
عيىل املحطة بصامطة ،دون تسيجيل خسيائر
برشية.
وكان التحاليف أعلن أن “الدفاعات السيعودية
دمرت صاروخا باليسيتيا أطليق باتجاه مدينة
جيزان” ،كما “دمرت مسيرية مفخخة أطلقت
باتجاه مدينة نجران”.
وقال التحالف يف البيان “نرصد ونراقب مصادر
األعمال العدائية وما زلنا نمارس ضبط النفس،
ونحتفظ بحق الرد يف التوقيت املناسب”.
يأتي هذا يف الذكرى السيابعة للحيرب يف اليمن
وترقب حيذر لوقف إطالق النار ،يكثف املجتمع
اليدويل تحركاتيه إلعيالن هدنة إنسيانية خالل
شيهر رمضان يف مطلع إبريل /نيسيان ،والتي
مين املقيرر أن ُيعلين عنهيا التحاليف بقييادة
السعودية عىل هامش مشاورات الرياض خالل
الفيرة املمتيدة مين  29ميارس/آذار وحتى 7
إبريل/نيسان.

ستشيمل الهدنة معالجات إنسانية ،عىل رأسها
رفع القييود عن تدفيق املشيتقات النفطية إىل
ميناء الحديدة ،ولكن قيادات عسيكرية حوثية
ما زاليت تتوعيد بي”عيام اإلعصار” وتوسييع
العمليات العسكرية ..فهل تتم الهدنة بنجاح؟
ويقيف اليمن يف منعطف حاسيم ميع انقضاء
العام السابع من الحرب ،ومع مطلع عام ثامن،
سيكون عىل أطراف النزاع التقاط فرص السالم
التي تلوح للمرة األوىل منذ سينوات ،أو السماح
للبلد الفقري بالتحول إىل بؤرة رسيمية للمجاعة
ومستنقع دائم للفوىض.
ً
وخالفيا لل السينوات التيي عاشيها اليمن منذ
بيدء العمليات العسيكرية للتحالف الذي تقوده
السيعودية يف  26ميارس /آذار  ،2015تبيدو
أطراف النزاع يف مأزق حقيقي.
ففيي مقابل التدهور الحاد لألوضاع املعيشيية
يف عميوم املحافظيات ،أدار املانحون ظهورهم
لألزمية اإلنسيانية التي تصنفها األميم املتحدة
باألسيوأ عىل مسيتوى العالم ،وليم تتلق خطة
االسيتجابة اإلنسيانية سيوى  1.3مليار دوالر،
من أصل  4.27ملييارات دوالر كانت قد طالبت

بها األميم املتحدة.وعيىل الرغم مين التحركات
الدوليية واإلقليمية املكثفة النتشيال اليمن من
الواقع املرير ،وذلك من خالل كرس جليد العملية
السياسيية املتعثيرة منيذ اتفياق اسيتوكهولم
أواخر  ،2018وفرض هدنة إنسانية خالل شهر
رمضيان (مطلع شيهر إبريل/نيسيان املقبل)
كمقدمية لنيزع فتيل الحيرب وبنياء الثقة بن
األطيراف املتنافيرة ،إال أن الطرييق أمام عجلة
السالم لن يكون مفروشا ً بالورد يف ظل التصلب
الحاصل يف املواقف السياسية.
وحليت الذكيرى السيابعة للحيرب هيذا العام،
يف خضيم زخم سييايس الفيت .فبعيد أن أنهى
املبعوث األمميي إىل اليمن ،هانيس غروندبرغ،
الخمييس امليايض ،مشياورات اسيتمرت ثالثة
أسيابيع يف العاصمية األردنيية عمّيان ،تتجيه
األنظار إىل الرياض التي تحتضن أواخر الشيهر
الحايل ،مشاورات يمنية برعاية مجلس التعاون
الخليجيُ ،دعي إليها الحوثيون ورفضوها.
وليم تخيرج مشياورات عمّيان ،التيي واجهت
انتقادات مختلفة ،بأي نتائج مثمرة يمكن البناء
عليها ،نظرا ً لغياب أطراف الرصاع الفاعلة مثل

جماعة الحوثين والحكومة اليمنية املعرف بها
دوليا ً وكذليك التحالف الذي تقوده السيعودية،
ولذلك سييكون عىل األوسياط اليمنية ترقب ما
ستسفر عنه مشياورات الرياض املرتقبة التي
تشارك فيها  500شخصية يمنية.
ووفقيا ً ملصادر متطابقة ،فإن املشياورات التي

ُتعقد يف مقر األمانة العامة ملجلس التعاون من
 29مارس الحايل وحتى  7إبريل املقبل ،ستشهد
إعالن التحالف رسميا ً عن هدنة إنسانية مؤقتة
خالل شيهر رمضان وتخفيف القيود عىل تدفق
املشيتقات النفطية إىل مينياء الحديدة الخاضع
للحوثين ،غربي البالد.

بايدن يصف بوتني بـ”اجلزار” أثناء لقائه الجئني أوكرانيني

روسيا :سنستخدم األسلحة النووية للدفاع عن وجودنا ..وزيلينسكي يتهم موسكو بتأجيج الصراع
واشنطن /موسكو /الزوراء:
وصف الرئيس األمريكي ،جو بايدن،
نظيريه اليرويس فالديميري بوتين
بي”الجي ّزار” ،خيالل لقائيه الجئين
أوكرانين يف وارسو ،امس السبت.
وردا ً عىل سؤال حول رأيه “بفالديمري
بوتن نظرا ً ملا يفعله بهؤالء الناس”،
قال بايدن“ :إنه ج ّزار”.
كميا قال باييدن إنه غيري متأكد من
أن روسييا غريت اسيراتيجيتها من
عمليتها العسكرية يف أوكرانيا ،وذلك
بعيد أن قاليت موسيكو إنهيا تركيز
حاليا ً عىل “التحريير” الكامل إلقليم
دونباس االنفصايل برشق أوكرانيا.
وردا عىل سيؤال أحد الصحفين عما
إذا كانت روسيا غريت اسراتيجيتها
قال بايدن “لسيت متأكدا ً أنهم فعلوا
ذلك”.
ويف وقت سيابق ،قال باييدن لنظريه
البولنيدي أنيدري دودا ،إن الوالييات
املتحيدة تعتير البنيد الخاميس من
معاهيدة حليف شيمال األطليي
الخاصية بالدفياع املشيرك “واجبا ً
مقدساً”.
وقيال باييدن ليدودا“ :يمكنكيم
االعتمياد عىل ذلك ..من أجل حريّتكم
وحريّتنا” ،فيما قال الرئيس البولندي
إن مواطنيه يشعرون “بتهديد كبري”
من جراء النزاع الدائر يف أوكرانيا.

واسيتعاد باييدن يف ترصيحيه عين
الحريية مقولية كانيت سيائدة إبان
االنتفاضية البولنديية عيىل االحتالل
الرويس ُتسيتخدم يف سياق إظهار أن
التمرد عيىل اإلمراطورية الروسيية
يرميي إىل تحرير الشيعبن البولندي
والرويس من طغيان القيارصة.
وقيال باييدن إن الرئييس اليرويس
ّ
“يعيول عيىل
فالديميري بوتين كان
انقسيام حليف شيمال األطليي”،
مشددا ً عىل أن هذا االنقسام لم يقع.
مين جهتيه ،أكيد الرئييس البولندي

أن العالقيات البولنديية  -األمريكيية
“مزدهرة” و”تع ّززت بشيكل كبري”
بزيارة الرئيس األمريكي ،مشددا ً عىل
أن بولندا حليفة “حقيقية” للواليات
املتحدة.
كما أثار الرئيس األمريكي ،جو بايدن،
تسياؤالت بخصوص خطط واشنطن،
إذ خاطب عسكرين أمريكين ،متحدثا
عن آخر التطورات يف أوكرانيا ،بالقول:
“سرون عندما ستكونون هناك”.
وأشياد باييدن ،يف كلمية ألقاهيا يف
بولنيدا أميام عسيكريي الفرقية 82

املحمولية جيوا (ونرش البييت األبيض
نيص ترصيحيه بالكامل عيىل موقعه
الرسمي) ،بشجاعة األوكرانين ،يف ظل
العملية العسكرية التي تجريها روسيا
يف أرايض بلدهيم ،مضيفا أنه ال يقصد
العسكرين وحدهم بل واملدنين.
وقال مخاطبا العسيكرين“ :سيرون
عندميا سيتكونون هنياك ،وسيبق أن
كان بعضكيم هناك ..سيرون نسياء
وشيبابا يسيدون طريقيا أميام دبابة
وهم يقولون :لن أنسيحب ،وأتمسيك
بموقعي”.

واسيتدعى كالم بايدن هذا تسياؤالت،
خاصية أن سييد البيت األبيض سيبق
أن أعلن ميرارا وتكرارا عين عدم نيته
إرسيال قوات إىل أوكرانييا عىل خلفية
النيزاع الحيايل ،قائال إن هيذه الخطوة
كانت سيتهدد باندالع الحيرب العاملية
الثالثة.
واضطير البييت األبييض إىل التدخيل
والتوضييح أن موقيف إدارة باييدن
بخصوص عدم نيتها إرسيال قوات إىل
أوكرانيا ال يزال ثابتا.
وقيال متحيدث باسيم البييت األبيض
لقناة “فوكيس نيوز”“ :أكيد الرئيس
بوضوح أننا لن نرسيل قوات أمريكية
إىل أوكرانييا ،ولم يطيرأ أي تغيريات يف
هذا املوقف”.
بي”التهديدات النووية” ..زيلينسيكي
يتهم روسيا بتأجيج الرصاع
اعتير الرئييس الرئييس األوكرانيي،
فولوديمري زيلينسيكي ،امس السبت،
ّ
أن تلويح روسييا باسيتخدام السالح

النووي يشيجّ ع عىل حيازة هذا النوع
من األسلحة.
وقيال خيالل كلمية أميام مؤتمير
“منتدى الدوحية”“ :يتفاخرون بأنهم
يستطيعون التدمري باألسلحة النووية
ً
معينيا ولكن الكوكب
ليس فقيط بل ًدا
بيأرسه” ،مضيفيا “إنهيم يخيفوننيا
باستخدام األسلحة النووية”.

وتابع زيلينسيكي“ :يف التسيعينيات،
تخليت أوكرانيا عن ثالث أكر مخزون
نيووي يف العاليم ( )...ومقابيل ذليك،
تلقت بالدنا ضمانات شملت روسيا”،
مضيفيا“ :الخالصية هيي أن الجميع
بحاجية إىل أسيلحة نوويية لحمايية
أنفسهم من الغزو الذي يشكل خطورة
كبرية عىل الجميع”.
يف غضون ذلك ،أكد ديميري مدفيديف،
نائب رئيس مجلس األمن الرويس ،إنه
توجد عدة حاالت تملك خاللها روسييا
حق استخدام األسيلحة النووية ،وفق
ما نرشت وكالة “نوفوستي” الروسية
لألنباء.
وقيال نائيب رئييس مجليس األمين
الرويس“ :سنسيتخدم أسيلحة نووية
إذا تعرضنا لهجوم نووي أو عمل يهدد
وجودنا حتى بدون اسيتخدام أسلحة
نووية ضدنا”.
وذكر مدفيدييف أنه “تم رسد كل هذه
الحياالت يف وثيقة خاصية بذلك ،وهذا
ييدل عىل عيزم الدولة عيىل الدفاع عن
سييادتها ،ولكين مع ذليك ،يف املواقف
الصعبية ،تكيون املفاوضيات هيي
الطريقة األفضل واألصح”.
ووصيف نائيب رئييس مجليس األمن
الرويس ،العالقات بن روسييا والدول
الغربية ،باألسوأ مما كانت عليه خالل
الحرب الباردة.

وأضياف ميدفيديف أن الغرب يسيعى
لشين حيرب اقتصاديية ضد روسييا
بدون قواعد.
كما وصف االتهاميات الغربية للقادة
الروس بأنهم يعملون عىل إغراق البالد
بأنها افراءات ال تستند إىل يشء.
كميا قال نائيب رئيس مجليس األمن
دمييري مدفيدييف :إن الحيرب
االقتصادية التي بدأتها الدول الغربية
من دون قواعد ضد روسييا ،سيتدمر
الهيكل االقتصادي العاملي بأكمله.
وأضياف مدفيديف“ :مياذا كتبوا عىل
راييات أي مجتمع رأسيمايل ،وعىل أي
اقتصاد سوق؟ احرام امللكية الخاصة.
ليهلك كل العالم ولكن العدالة تسيود.
ليهليك كل يشء ولكين لتبقيى امللكية
الخاصة يف الحفظ والصوان”.
وتابيع“ :لكنهيم يف الغيرب يجمدون
أصيول املؤسسيات املاليية وحتيى
البنيك املركيزي ،بل وحتيى يتحدثون
عين االسيتيالء عىل هيذه األصول ،أي
تأميمهيا .هذه طبعا حيرب بدون أية
قواعد .وسيتكون نتيجتها تدمري بنية
كل االقتصاد العاملي”.
ويواصيل الجييش اليرويس عملياتيه
العسيكرية يف األرايض األوكرانيية،
لليوم الواحد والثالثن عىل التوايل ،منذ
أن أعلن الرئيس فالديمري بوتن يف 24
فراير  2022بدء تلك العمليات.
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حمافظ بغداد يفتتح ثالث مدارس
حديثة يف مدينيت السيدية واليوسفية

بغداد /الزوراء:
افتت�ح محاف�ظ بغ�داد محم�د جابرالعطا ،ث�الث مدارس حديث�ة يف مدينتي الس�يدية
واليوسفية جنوبي العاصمة.
وق�ال العطا خ�الل حفل االفتتاح ،بحس�ب بيان ملكتب�ه االعالمي تلقته «ال�زوراء» :إن
«امل�الكات الفنية ملحافظة بغداد ،أنهت اعمال مدرس�تني حديثتني يف منطقة الس�يدية،
كذل�ك مدرس�ة حديثة اخرى يف ناحية اليوس�فية ضم�ن مديرية تربية الك�رخ الثانية،
اضافة اىل ترميم متوسطة بغداد للبنات من خالل اضافة مختربات وتأهيل االرضيات يف
منطقة الكرادة» ،الفتا إىل ان «االيام املقبلة ستشهد افتتاح مدارس حديثة اخرى تضاف
اىل قائمة املدارس التي انجزتها محافظة بغداد».
واكد العطا ،الرشوع ببناء الكثري من املدارس ،التي تحتاجها العاصمة ،وفق مواصفات
فني�ة حديث�ة ،تحتوي ع�ىل مختربات وقاع�ات تخصصية ،تس�اهم يف ارتق�اء العملية
الربوية ،ال س�يما وأن املدارس املنجزة ،تحتوي عىل كل ما يحتاجه الطالب من وس�ائل
تعليمية ،وتساهم يف فك الزخم الطالبي الحاصل عىل املدارس األخرى».

alzawraanews@yahoo.com

النزاهة :احلكم بالسجن واحلبس الشديد على مسؤولني يف بابل
بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس السبت،
حك�م بالس�جن والحب�س
ص�دور ق�راري
ٍ
الشديد ملسؤولني اثنني يف ٍّ
كل من بلديَّة الحلة
واملرصف الزراعي يف محافظة بابل.
دائ�رة التحقيقات يف الهيئة ،أش�ارت يف بيان
ورد ل� «الزوراء» ،إىلَّ :
أن «محكمة جنح الحلة
ختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة أص�درت حكما ً
املُ
َّ
ً
ُ
ِّ
بحق
غيابي�ا بالحب�س الش�ديد مل َّدة س�نتني
املُ َّتهم؛ لقيامه بالترصُّ ف شخصيا ً بنقل مواد
بن�ا ٍء مُ َّ
خصص ٍة ملركز مدين�ة الحلة – موقع
جامعة بابل ،ونقلها إىل األقضية والنواحي»،
ً
مُ
بين�ة أن «املُ َّتهم ق�ام بالترصُّ ف ونقل املواد
موافقات أصول َّي ٍة».
دون الحصول عىل
ٍ
وأضاف�ت الدائ�رة َّ
إن «ق�رار الحك�م الثاني
ص�در ع�ن محكمة جناي�ات باب�ل – الهيئة
الثالث�ة املُ
َّ
ختص�ة بنظ�ر قضاي�ا النزاهة ،إذ

بغداد/الزوراء:
أعلن�ت الهيئة العامة للكم�ارك ،امس
السبت ،ضبط شاحنتني من قبل قسم
التحري ومكافح�ة التهريب يف مديرية
كمرك املنطقة الغربية.
وقالت الهيئة يف بي�ان تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه :إن «قس�م التح�ري
ومكافح�ة التهري�ب يف مديرية كمرك
املنطقة الغربية قام بضبط ش�احنتني

بغداد/الزوراء:
اعلن�ت قيادة عملي�ات بغداد ،امس
الس�بت ،القبض عىل متهمني اثنني
باإلره�اب وعصابت�ني لالتج�ار
وترويج املخدرات واملؤثرات العقلية
يف العاصمة بغداد .
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان تلقت�ه
«ال�زوراء» :ان�ه «تمكنت ق�وة من

والتعليم�ات

مخالف�ة
النافذة».
واش�ارت الهيئ�ة ان «الش�احنتني
املخالفت�ني محملتني بم�واد (زجاجية
منزلية واثاث منزيل)».
واكدت الهيئة «احالة جميع املخالفات
اىل الجه�ات ذات االختص�اص التخ�اذ
كل االجراءات القانوني�ة الالزمة بحق
املخالفني».

حرس احلدود يواصل العمل على
حتصني الشريط احلدودي مع سوريا
بغداد/الزوراء:
أعلن�ت قيادة حرس الحدود مواصلة العمل عىل تحص�ني الرشيط الحدودي العراقي
السوري بالجدار الكونكريتي.
وذكرت القيادة يف بيان تلقته «الزوراء» :انه “ضمن سلس�لة من التحصينات األمنية
الت�ي تجريها قيادة حرس حدود املنطقة السادس�ة بدعم وتوجي�ه من دولة رئيس
ال�وزراء القائد العام للقوات املس�لحة ،تواصل مالكات القياد السادس�ة جهودها يف
إكمال نصب جدران خرسانية مسلحة يف قاطع اللواء التاسع عرش”.
واش�ارت اىل “اس�تمرار األعمال من أجل إكمال التحصينات األمنية عىل طول قاطع
املسؤولية للحد بشكل نهائي ألي محاولة الخراق الحدود” .

اإلطاحة بأحد العناصر اإلرهابية
النائمة يف بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلن الحشد الش�عبي ،امس السبت ،عن
إلق�اء القبض ع�ىل أحد عن�ارص الخاليا
النائمة اإلرهابية يف العاصمة بغداد.
وذك�ر بي�ان للحش�د اطلع�ت علي�ه
«ال�زوراء» :أن “مفارز مديري�ة بغداد /
املديري�ة العام�ة للمعلومات اح�د توابع
معاونية االس�تخبارات تمكنت من القاء
القب�ض ع�ىل املته�م (ح .ح .ع ) .وف�ق

اح�كام املادة الرابعة من قانون مكافحة
اإلرهاب ،بالتنس�يق مع ق .ع .بغداد فق
 11ل.”44
وأض�اف البي�ان أن “املته�م يمتلك رقما
احصائيا بما يسمى بودرة التنظيم ومثبتا
بقواع�د بيان�ات معاونية االس�تخبارات
وعمل مع التنظيم اإلرهابي ضمن قاطع
الفلوج�ة برفق�ة مجموع�ة تتأل�ف من
خمسة عنارص”.

شؤون الس�يطرات بتعاون واسناد
الوكاالت واالجهزة االمنية املتواجدة
يف الس�يطرات واثن�اء املمارس�ات
االمني�ة وتفعي�ل “حاس�بات
املطلوبني” م�ن إلق�اء القبض عىل
متهم�ني اثن�ني وف�ق امل�ادة 1/4
اره�اب” اثن�اء محاول�ة دخولهما
اىل العاصم�ة بغ�داد يف س�يطرتي

القضاء يناقش «عقود الزواج»
واملادة  ٥٧من قانون
األحوال الشخصية
بغداد/الزوراء:
نظم معهد التطوير القضائي ورشة عمل حول
عقود ال�زواج وامل�ادة  57م�ن قان�ون االحوال
الش�خصية.وذكر مجلس القضاء األعىل يف بيان
ورد «ال�زوراء» :ان «معه�د التطوي�ر القضائي
نظم ورش�ة عمل تضمنت محوري�ن» ،الفتا إىل
أن «املحور االول ناقش عقد الزواج بني الرشيعة
والقانون ..االحكام والرشوط».
وأض�اف أن «املح�ور الثان�ي تضم�ن مناقش�ة
مق�رح تعدي�ل امل�ادة  57م�ن قان�ون االحوال
الش�خصية» ،مش�ريا ً اىل ان «الورش�ة كان�ت
باش�راك ع�دد م�ن قض�اة محاك�م االح�وال
الشخصية بمشاركة اعضاء حملة تعديل املادة
 ، 57وحارض فيها نائ�ب رئيس محكمة التميز
القايض املتقاعد الدكتور سامي املعموري».

هيئة احلج تعلن أعداد
املعتمرين إىل الديار
املقدسة
بغداد/الزوراء:
اعلن�ت هيئة الح�ج والعمرة ،تفوي�ج  200ألف
و 409معتمرين إىل الديار املقدسة.
وقال�ت الهيئة يف بيان ورد ل� «ال�زوراء» :انها «
فوج�ت  200الف و 409معتم�را عرب الرشكات
املعتم�دة لديه�ا ع�ن طري�ق رشك�ة الخطوط
الجوية العراقية والنواقل االخرى».
واش�ارت اىل «نق�ل  93ال�ف و 389معتمرا عن
طري�ق مطار بغداد و  31الف�ا و 909معتمرين
م�ن خالل مطار اربيل و 50الف�ا و 633معتمرا
بواس�طة مطار النج�ف االرشف ،اضافة اىل 18
الفا و 383معتمرا عن طريق مطار البرصة و 6
آالف و 95معتمرا من خالل مطار السليمانية».
واهاب�ت الهيئة «املواطنني الكرام الراغبني بأداء
مناس�ك العمرة خالل شهري (رمضان وشوال)
املقبل�ني اىل رضورة التس�جيل ل�دى ال�رشكات
املعتمدة من قبلها حرصا لضمان حصولهم عىل
افضل الخدمات والربامج املكفولة لراحتهم».

املوارد تفصح عن مساحة األراضي املزروعة باملياه اجلوفية
وخطة حلقن اآلبار
بغداد/الزوراء:
كش�فت وزارة امل�وارد املائية ع�ن خطة لحقن
اآلبار يف مناطق البساتني لغرض معالجة سقيها
يف الصيف املقبل ،فيما حددت مس�احة األرايض
املزروعة باملياه الجوفية.
وق�ال مستش�ار وزارة امل�وارد املائي�ة ،ع�ون
ذياب ،يف ترصيح صحفي :إن «هناك مساحات
كب�رية من زراعة الحنطة والش�عري التي ترش
باملرش�ات يف محافظة كربالء املقدس�ة والتي
تقدر بح�وايل أكثر من  100الف دونم تس�قى
به�ذه الطريقة وق�د نجحت بذل�ك» ،مبينا أن
«اكث�ر من مليون�ني و 500دونم م�ن االرايض
تمت زراعته�ا باالعتماد عىل املي�اه الجوفية،
وم�ن املتوق�ع أن املع�دل اإلنتاجي له�ذا العام
سيصل إىل مليون طن».
وأض�اف أن «هناك مح�ددات الس�تخدام املياه
الجوفي�ة حت�ى ال يك�ون جائ�راً ،باإلضافة اىل
أن املي�اه الجوفي�ة يف فص�ل الش�تاء يك�ون
اس�تخدامها أقل» ،مش�ريا ً اىل أن «الوزارة تعمل
عىل معالجة سقي البساتني من خالل استخدام
طرق التنقيط ،وأن هناك صعوبة تواجه الوزارة
يف محافظ�ة دي�اىل بس�بب ري البس�اتني بهذه
الطريقة».
وأوضح أنه «تمت مخاطب�ة وزير املوارد املائية
بخصوص زيادة نس�بة حص�ة محافظة دياىل،

قىض بالحكم بالس�جن حضوريا ً ملُ َّدة خمس
وش�هر واح ٍد عىل املمث�ل القانوني
س�نوات
ٍ
ٍ

للم�رصف الزراع�ي يف محافظ�ة باب�ل»،
ً
وضح�ة َّ
مُ
أن «املُ َّته�م تقاىض رش�وة بمبلغ

( )34,000,000ملي�ون دين�ار؛ لقاء إنجاز
سلف زراع َّي ٍة ملصلحة
إجراءات معامالت ()3
ٍ
كضمان
الكفالء
تأمني
أحد األش�خاص ،مع
ٍ
لتلك السلف».
وأوضح�ت َّ
أن «املحكمت�ني ،بع�د اطالعهما
ُ
َّ
تحصل�ة يف هات�ني القضيتني،
عىل األدل�ة امل
وصلتا إىل القناعة التامَّ ة بمُ قرصيَّة املُ َّتهمني
فأصدرت�ا قراريهم�ا باإلدانة وفق�ا ً ألحكام
املادة ( )331من قان�ون العقوبات ،والقرار
(/ 160ثانيا ً  1/لسنة .».)1983
يذكر َّ
أن الهيئة أعلنت يف العرشين من شباط
امل�ايض ع�ن إص�دار محكم�ة جن�ح الحلة
ختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة حكم�ا ً غيابي�ا ً
املُ
َّ
بحق أح�د مدي�ري بلديَّ�ة الحلة الس�ابقني
يق�ي بالحبس الش�ديد ملُ َّدة س�نتني؛ جرَّاء
مُ
آليات بقيمة
خ�الف�ات ش�ابت عقد رشاء
ٍ
ٍ
دينار
مليارات
()5
ٍ

اعتقال عصابة لالجتار بالبشر وترويج املخدرات يف العاصمة

ضبط شاحنتني حمملتني مبواد خمالفة
يف كمرك الغربية
للضواب�ط
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ويج�ب إحالة املياه من منطق�ة ضخ الخالص
ليتم تعزيز الحاجة منها».
وأك�د أن «هن�اك توجها ً لحقن اآلب�ار يف مناطق
البس�اتني لغ�رض معالج�ة س�قيها يف الصيف
املقب�ل وكذلك محاولة حق�ن اآلبار ضمن خطة
س�ليمة» ،الفتا ً اىل أن «األمط�ار كانت محدودة
حس�ب امل�ؤرشات املتوف�رة ،إذ إن قس�ما ً م�ن
األمط�ار س�قطت فق�ط يف املناطق الش�مالية
والرشقي�ة وضم�ن ال�واردات مح�دودة ،وه�ذا

يصعب تحديد الخطة الصيفية».
نّ
وبني ذياب أن «مياه ال�رشب مضمونة للصيف
املقب�ل وكذل�ك مي�اه س�قي البس�اتني أيض�ا ً
مضمونة ومياه االس�تخدام البرشي» ،موضحا ً
أن «محص�ول الرز يحت�اج إىل كميات كبرية من
املي�اه ،باإلضافة اىل أن محص�ول الحنطة أكثر
أهمية من الرز ،وس�يكون هناك لقاء مع وزارة
الزراعة للتباح�ث ،وكذلك توضيح بعض األمور
يف السنة املقبلة».

(التاجي ،سبع البور)».
واض�اف انه «كما تمكن�ت قوة من
اللواء ( )15باالش�راك م�ع مفارز
من (املديرية العامة لالس�تخبارات
واالمن ،مكتب استخبارات الكرادة،
نج�دة الكرادة) من خ�الل عمليتني
منفصلت�ني وبع�د ورود معلوم�ات
اس�تخبارية تفيد بتواجد اشخاص

يتاجرون بامل�واد املخدرة ت�م إلقاء
القبض ع�ىل عصابت�ني تتكون من
س�بعة اش�خاص ،بينه�م اربع�ة
نساء».
ولف�ت اىل ان�ه تم ضب�ط بحوزتهم
كمية من املواد املخدرة (كريس�تال،
حشيش�ة ،الحب�وب) م�ع اجه�زة
تعاطيه�ا ومي�زان الكرون�ي وعدد

من االسلحة غري املرخصة وبالجرم
املش�هود ضم�ن منطق�ة الك�رادة
(ك�راج االمانة  ،ابي نواس) وس�ط
العاصمة بغداد».
واش�ار اىل ان�ه «ت�م احال�ة امللق�ى
القب�ض عليه�م وامل�واد املضبوطة
اىل الجه�ات ذات العالق�ة إلكم�ال
االجراءات القانونية بحقهم».

أكد أهميته يف خفض أسعار األدوية

نقابة الصيادلة :تطبيق نظام الدوالر الدوائي مرهون بقرار حكومي
والبنك املركزي».
وأوضح الهيتي أن «نظ�ام الدوالر الدوائي يقرر
من خالله حساب س�عر الرصف للدوالر مقابل
الدين�ار  1200ولي�س  ، 1470وه�ذا يج�ب أن
يك�ون بق�رار من مجل�س ال�وزراء» ،مؤكدا ً أن
«اله�دف من ه�ذا امل�رشوع هو الس�يطرة عىل
ارتفاع اسعار االدوية وتقليل كلفتها ،باإلضافة
اىل أن جميع االدوية س�تمر ع�ن طريق الرقابة
الدوائية ،وبالتايل تكون امنة وفعالة».
وأعلن�ت نقابة الصيادلة ،يف وقت س�ابق ،إعداد
م�رشوع قانون باس�م الدوالر الدوائ�ي ،بهدف
إعادة أس�عار األدوية إىل ما كانت عليه قبل رفع
سعر رصف الدوالر.

بغداد/الزوراء:
أك�د نقي�ب الصيادلة ،مصطف�ى الهيتي ،امس
السبت ،أن تطبيق نظام الدوالر الدوائي مرهون
بق�رار حكوم�ي ،فيم�ا أوض�ح أهمي�ة تطبيق
النظ�ام للتقليل من أس�عار األدوي�ة والحد من
ارتفاعها.
وقال الهيتي ،يف ترصيح صحفي :إنه «تم تسليم
كت�اب لرئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظمي،
بش�أن نظام ال�دوالر الدوائي وبانتظ�ار القرار
لتطبيقه».
وأش�ار إىل أن «هنال�ك ثالث دوائ�ر مهمة يجب
األخذ برأيها بشأن موضوع تطبيق نظام الدوالر
الدوائ�ي ،وه�ي وزارة الصح�ة ووزارة املالي�ة

مسؤول :جفاف «حاوي العظيم»
سيخلق  3أزمات إحداها أمنية
دياىل/الزوراء:
ح�ذر مس�ؤول حكوم�ي يف محافظ�ة دي�اىل ،امس
الس�بت ،م�ن تنامي جف�اف حاوي العظي�م بوترية
مث�رية للقل�ق ،مش�ريا اىل ان ذلك س�يخلق  3ازمات
احداها امنية.
وقال مدي�ر ناحية العظيم (70كم ش�مال بعقوبة)
عب�د الجبار العبيدي يف ترصيح صحفي :ان” جفاف
ح�اوي العظيم وهي منخفض يش�كل جزء من نهر
العظيم رشقي الناحية وصل اىل مرحلة مثرية للقلق
فيم�ا بدأت تظهر اليابس�ة بش�كل يش�ري اىل حجم
مأساة الجفاف بسبب قلة االطالقات املائية من سد
العظيم”.
واض�اف العبي�دي ان “جف�اف ح�اوي العظيم يثري
 3ازم�ات يف آن واح�د ومنه�ا امني�ة ألنها س�يخلق
مسارات يمكن ان تس�تغل من قبل داعش االرهابي
يف التس�لل باإلضافة اىل عدم ق�درة االهايل عىل ارواء
االرايض القريبة ،وبالتايل س�يخلق دافعا لنزوحها إذا
ما استمرت االزمة دون حلول”.
واش�ار اىل ان “وضع الحاوي بات صعبا جدا لدرجة
تستدعي تدخل من قبل بغداد يف االيعاز لوزارة املوارد
املائي�ة يف زي�ادة االطالق�ات املائية من س�د العظيم
لتفادي اشكاليات كبرية”.

مصرع وإصابة  17شخصاً جراء حوادث
سري يف حمافظات عدة
بغداد/الزوراء:
أعلن�ت وزارة الداخلية م�رصع وإصابة
 17ش�خصا ً حصيل�ة ح�وادث س�ري يف
الع�راق خ�الل األربع والعرشين س�اعة
املاضية.
وذكرت وكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة
يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان
“حادث انقالب وق�ع يف مدينة بغداد من
أع�ىل طريق الخ�ط الرسي�ع (النهضة-
وزارة املالي�ة بس�بب الرسعة الش�ديدة
وتعاط�ي املس�كرات ونتيج�ة الح�ادث
ارضار مادية جس�يمة بالس�ياج االمني
وتم تسجيل إصابة واحدة”.
وأضافت أن�ه “وقع ح�ادث انقالب عىل
طريق كرك�وك –بغداد (قض�اء داقوق)
بس�بب الرسعة الش�ديدة وعدم االنتباه
مما أدى إىل فقدان السائق السيطرة عىل
املركب�ة وخروجه�ا عن املس�ار ومن ثم
س�قوطها من أعىل الجرس وتم تس�جيل
ثالث وفيات”.

ويف الس�ياق نفس�ه ،ق�ال البي�ان “وقع
ح�ادث اصط�دام يف محافظ�ة ص�الح
الدين ناحية اش�ور بني مركبتني بسبب
االستدارة الخاطئة من املركبة األوىل وتم
تسجيل ثالث اصابات”.
وتاب�ع البي�ان “وق�ع ح�ادث انق�الب
يف محافظ�ة الديواني�ة (ع�ىل الطري�ق
الديواني�ة – قض�اء الس�نية) بس�بب
الرسع�ة الش�ديدة وع�دم االنتب�اه مما
أدى إىل فق�دان الس�يطرة ع�ىل املركب�ة
وانحرافه�ا نح�و الكت�ف الراب�ي وادى
إىل انقالبه�ا تم تس�جيل ث�الث اصابات
وحالتي وفاة”.
مضيف�ا “وق�ع ح�ادث اصط�دام يف
محافظ�ة ذي قار ع�ىل الطريق الرسيع
(البرصة -القادسية) قرب قاعدة اإلمام
ع�ي(ع) الجوية ب�ني مركبتني اس�باب
الحادث الرسعة الش�ديدة وعدم االنتباه
من قبل سائق احدى املركبات تم تسجيل
اربع اصابات ووفاة واحدة”.

الغزي :اخلطة احلكومية املقبلة تتضمن االهتمام بالقطاع الزراعي
بغداد/الزوراء:
أجرى األمني العام ملجلس الوزراء ،حميد نعيم
الغ�زي ،زي�ارة إىل محافظة النج�ف األرشف،
ملتابعة مخرجات الزيارات السابقة.
وذكر بيان لألمانة العامة ملجلس الوزراء تلقته
«الزوراء» :أن «الغزي التقى املحافظ ومديري
الدوائ�ر الخدمية وعددا ً من ش�يوخ العش�ائر
ً
مبين�ا ان «ه�ذه الزي�ارة تأتي
والفالح�ني»،
ضم�ن عمل اللجنة املعنية بمتابعة املش�اريع
املتلكئة واملتوقفة ،واإلعداد للمشاريع الجديدة
م�ن أجل النه�وض بواقع املحافظ�ة الخدمي
واالقتصادي».
واش�ار البي�ان اىل أن «جدول الزي�ارة تضمن
تفقد م�رشوع الطريق الذي يرب�ط املحافظة
بالطري�ق الدويل ،إضاف�ة إىل مداخل املحافظة
وع�دد م�ن األبني�ة املدرس�ية املدرج�ة ضمن
م�رشوع وزارة الربي�ة رق�م ( )1املتلكئ منذ
ً
فض�ال ع�ن االط�الع ع�ىل تصاميم
س�نوات،
مداخ�ل املحافظة التي أعده�ا املركز الوطني
لالستش�ارات الهندس�ية يف وزارة اإلعم�ار
واإلسكان واألشغال والبلديات العامة».
وأكد الغزي ،حسب البيان :أن «األمانة العامة
ملجلس الوزراء ،ش�كلت فريقا ً خاصاً؛ لتحديد
أولوي�ة املش�اريع التي س�يتم اس�تهدافها يف
الوق�ت الح�ايل ،والوق�وف عىل أه�م العقبات
الت�ي حال�ت دون إكمالها ،وتوجي�ه الجهات
الرسمية ذات العالقة برضورة حسم إجراءات
ملحقات العق�ود ،وتحديد التوقيتات الزمنية؛
إلنهاء هذه املش�اريع ،والس�ري باتجاه واحد
للمبارشة بحملة اإلعمار بالنس�بة للمشاريع
الجديدة التي سيتم تحديدها».
مبين�ا ً أن «ال�رشكات املنف�ذة ملش�اريع م�اء

(النج�ف – الكوف�ة) ومعالجة املي�اه و ()37
مدرسة بارشت بالعمل ،بعد إنهاء التعارضات
القانوني�ة واملالي�ة كاف�ة ،إضاف�ة إىل ق�رب
املب�ارشة بم�رشوع تأهي�ل وتطوي�ر مداخل
املحافظ�ة ،والتهي�ؤ إلط�الق حمل�ة إعم�ار
املحافظ�ة لتش�مل جميع القطاع�ات وبجهد
حكومي مشرك».
ولفت ،خالل لقائه شيوخ العشائر والفالحني،
إىل أن «الخط�ة الحكومي�ة املقبلة س�تتضمن
االهتم�ام بالقط�اع الزراع�ي يف املحافظ�ة
وباقي محافظات العراق؛ األمر الذي سيسهم
يف دع�م االقتصاد وتش�غيل األي�ادي العاملة،
ً
فض�ال ع�ن مب�ارشة وزارة الزراع�ة ب�رصف
مستحقات الفالحني للسنة املاضية بعد إقرار
قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية،
ومس�تحقات الس�نة الحالية التي س�ترصف

ً
مبارشة عند التسويق ،بحسب ما جاء يف قرار
ُ
مجل�س ال�وزراء ( 70لس�نة  )2022املتخذ يف
الجلس�ة االعتيادية التاس�عة املُنعقدة بتأريخ
.»2022/3/8
مش�ريا ً إىل أن «القرار رفع أيضا ً س�عر تس�لم
محصول الحنطة إىل ( )750ألف دينار ،وتقديم
التسهيالت املرصفية وتهيئة السيولة الكافية
وإقراض املزارعني بفائدة ( )%5تستقطع ملرة
واحدة ،الس�ترياد منظوم�ات الري بالرش من
مناشئ عاملية».
وتب�ذل املحافظة ممثل�ة بمحافظها ومديري
الدوائ�ر الخدمي�ة ،جهدا ً متواصالً بالتنس�يق
مع مالكات األمانة العامة ملجلس الوزراء ،من
أجل تنفيذ خطط التنمية والتطوير بأس�اليب
فعال�ة وآلي�ات عملية تحقيق�ا إلنجاز خدمي
واقتصادي ملموس.
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املنتجات :لدينا عقود مع السكك لنقل
صادرات النفط األسود

بغداد /الزوراء:
أكدت رشكة املنتوجات النفطية وجود عقود موقعة مع الس�كك الحديدية
بنقل الغاز والنفط األسود إىل التصدير.
وكانت الركة العامة للس�كك أكدت ،يف وقت س�ابق ،أنها تواجه تحديات
كب�رية جداً ،منها عزوف القطاع الحكومي العام وخاصة وزارة النفط عن
استخدام القطارات ،والتوجه نحو السيارات التي أساءت اىل البنى التحتية
يف البلد.
وق�ال مدي�ر عام رشك�ة املنتج�ات النفطية ،حس�ني طال�ب ،يف ترصيح
صحف�ي :إن “رشك�ة املنتج�ات لديها عقود م�ع الركة العامة لس�كك
الحدي�د تتعلق بالنفط األس�ود ألغ�راض التصدير م�ن محافظات الفرات
األوسط والجنوبية”.
وأضاف أن “النفط الخام املص�در من صالحية رشكة النفط الوطنية عرب
رشكة األنابي�ب الواصلة إىل مرافئ التصدي�ر دون الحاجة إىل تدخل النقل
الربي”.
وأوض�ح أن “الرك�ة العامة للس�كك الحديدي�ة لها األولوي�ة يف عمليات
النق�ل ،نظرا ً ألهميتها يف الج�دوى االقتصادية ويف االس�عار املعتمدة التي
تقارب القطاع الخاص ،من دون وجود مبالغة يف األسعار املحددة”.

ثقيل البصرة يغلق على خسارة يومية
وأرباح أسبوعية

بغداد /الزوراء:
اغلق س�عر خام البرصة الثقيل ،امس الس�بت ،عىل خس�ارة يومية بلغت
اكث�ر من دوالرين ،إال أن اغلق عىل مكاس�ب اس�بوعية بلغ�ت اكثر من 5
دوالرات.
وانخفض خام البرصة الثقيل املصدر آلسيا الجمعة  2.19دوالران وبنسبة
تغي�ري بلغ نس�بته  1.99%ليص�ل اىل  107.79دوالرات للربميل الواحد ،إال
أن خام البرصة الثقيل حقق مكاس�ب اس�بوعية كب�رية بلغت اكثر من 5
دوالرات ،او ما يعادل .4.92%
أما بالنس�بة لخام�ات منظمة اوبك ،فقد تذبذبت االس�عار م�ع اغالقها،
حيث سجل خام العربي الس�عودي  117.55دوالرا ً للربميل ،وسجل مزيج
مربان اإلماراتي اىل  113.40دوالرا ً للربميل ،وبلغ ومزيج سهران الجزائري
 122.93دوالرا ،وجرياس�ول االنغ�ويل  120.18دوالرا ،وبون�ي النيج�ريي
الخفيف  120.65دوالرا”.
وشهدت اسعار النفط خالل االسبوع املايض ارتفاعا نتيجة اتفاق االتحاد
االورب�ي لالس�تغناء تدريجيا عن النف�ط والغاز ال�رويس ،اضافة اىل عدم
قدرة بع�ض دول منظمة اوبك +عىل الوصول باإلنتاج وفق ما حددته لهم
منظمة اوبك.

الدوالر حيافظ على استقراره يف
البورصة الرئيسية

بغداد /الزوراء:
اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر األمريك�ي مقابل الدين�ار العراقي ،امس
السبت ،يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وق�ال مصدر ا ٕن بورصت�ي الكفاح والحارثي�ة املركزية يف بغداد ،س�جلتا
صب�اح امس ،س�عر رصف بلغ 147200 ،دينار عراق�ي مقابل  100دوالر
أمريكي ،وهي األسعار نفسها التي سجلت يوم الخميس.
ٔ
وأش�ار ا ٕىل أن اس�عار البيع والراء اس�تقرت يف محال الصريفة باالسواق
املحلي�ة يف بغداد ،حيث بلغ س�عر البيع  147750دين�ارا ً عراقيا ً لكل 100
دوالر امريكي ،بينما بلغت أسعار الراء  146750دينارا ً عراقيا ً لكل 100
دوالر امريكي.
أم�ا يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان ،فإن بورصة ال�دوالر ال تتداول ايام
العطل الرسمية فيها.

الكشف عن أسباب توقف العمل
باملدينة الصناعية يف البصرة

بغداد /الزوراء:
حددت وزارة الصناعة واملعادن أس�باب توقف العمل باملدينة الصناعية يف
محافظ�ة الب�رصة منذ ع�ام  ، 2014فيما أكدت أنها قي�د اإلحالة لفرصة
استثمارية.
وقال املركز اإلعالمي لوزارة الصناعة بحسب الوكالة الرسمية :إن “نسبة
إنجاز املدينة الصناعية يف البرصة وصلت اىل  59%أما نس�بة اإلنجاز املايل
فق�د بلغ�ت  ،”70%مبين�ا ً أن “هنالك مبان�ي مكتملة مثل بناي�ة االدارة
واالس�تعالمات والبوابة واملركز الصحي ،أم�ا باقي املباني فهي عبارة عن
هياكل”.
وأضاف أن “العمل يف املدينة الصناعية متوقف منذ عام  2014لعدم وجود
تخصيصات مالية” ،مؤكدا ً أن “املدينة الصناعية حاليا قيد اعالنها فرصة
استثمارية”.
وأعلنت هيئة استثمار البرصة ،يف وقت سابق ،استكمال جميع اإلجراءات
الخاصة بإنشاء أكرب مدينة صناعية يف املحافظة.

املوانئ :عازمون على إظهار أم قصر
حبلة ذات طابع حضاري

بغداد /الزوراء:
أعلنت الركة العامة ملوانئ العراق ،امس الس�بت ،عن مس�عاها إلظهار
ميناءي أم قرص الش�مايل والجنوبي بحلة جديدة ذات طابع حضاري ،بعد
إكمال عدد من املشاريع التطويريَّة.
وقال مدير عام الركة ،فرحان الفرطويس ،يف بيان اطلعت عليه “الزوراء”:
إن “الركة استكملت عمليات مروع طريق الدخول والخروج للشاحنات
بالكامل ،وتم تس�ليمه إلدارتي ميناءي أم قرص الش�مايل والجنوبي ،فيما
يتم خالل املدة املقبلة إكمال مروع ساحة الرتحيب”.
وأض�اف الفرطويس َّ
أن “املوانئ وضعت خططا ً لتطوير وتوس�عة ميناءي
أم قرص الش�مايل والجنوبي ولدى الركة دراس�ة قيد التطبيق يف القريب
العاجل” ،مبينا ً أنه “حال اس�تكمال مروع ساحة الرتحيب سيتم إطالق
مشاريع موسعة لتطوير البنى التحتية لساحات وشوارع امليناءين”.
ّ
وب�ني مدير املوان�ئ َّ
أن “الركة عازم�ة عىل إظهار مين�اء أم قرص بحلة
جدي�دة ذات طابع حضاري يليق بهذا املين�اء الكبري ،إذ تم إطالق مروع
تش�جري طريق الدخول تعزي�زا ً للبيئة ذات طابع أزرق بحس�ب متطلبات
املنظمة الدولية البحرية”.
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الزراعة تعلن عن طرح أربعة مقرتحات للنهوض بالثروة احليوانية
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة طرح  4مقرتحات
للنهوض بالث�روة الحيوانية ومعالجة
مشكلة شح األعالف وارتفاع أسعارها،
فيما كشفت عن السبب املبارش.
وقال الوكيل الفني للوزارة ،ميثاق عبد
الحسني ،يف حديث صحفي :إن “اسعار
االع�الف ارتفع�ت عاملي�ا ،وأن اغل�ب
مدخ�الت تربي�ة الدواجن مس�توردة،
مما أدى اىل تأثري مبارش عىل االس�عار،
فض�ال عن ع�دم وجود دع�م حكومي
مبارش لألعالف”.
وأضاف “موازنة العام املايض لم تضع
أية تخصيصات مالية لألعالف ،وأيضا ً
تم رفع الدعم عن زراعة الذرة الصفراء
والش�عري ،وه�ذه العوام�ل عرض�ت
القطاع الزراعي لتحديات خطرة تهدد
وجوده وتنذر بانهياره”.
وأش�ار إىل أن “وزارة الزراع�ة قدم�ت
مقرتحات ملس�اعدة قطاع�ي الزراعة
والثروة الحيوانية لح�ني اقرار موازنة
 2022منه�ا توزي�ع املحروق�ات
املخصص�ة ألصحاب املش�اريع مجانا
او تخفي�ض اس�عارها له�م ،وكذل�ك
تصفري الرسوم الجمركية عىل االعالف
املس�توردة ،ع�الوة ع�ىل اقرتاحها بأن
تقوم وزارات العدل والصحة والداخلية

والدف�اع ب�راء االنتاج م�ن اصحاب
املش�اريع ،باإلضافة اىل مقرتح لوزارة
التج�ارة ب�أن تتضمن الس�لة الغذائية
مفردات البيض والدجاج”.
وب�ني أن “جمي�ع املقرتح�ات رفع�ت
اىل مجل�س ال�وزراء وبانتظ�ار الب�ت
بشأنها” ،الفتا اىل أن “الوزارة تعمل عىل
تش�جيع املزارعني عىل زراعة االعالف،
حيث قامت بالتعاون مع منظمة الفاو
بتوزي�ع بذور الج�ت وال�ذرة البيضاء

وبعض االعالف مثل س�ايلو الذرة عىل
مربي الجاموس مجانا”.
وتابع أنها “بصدد االنتهاء من ترتيبات
توزي�ع الحنط�ة العلفي�ة م�ع وزارة
التجارة” ،مش�ددا ع�ىل “توزيعها عىل
اصح�اب الحيوان�ات بس�عر مدع�وم
وبنسبة  50باملئة” .وأكد “أهمية دعم
الثروة الحيوانية ،كونها تش�كل ركيزة
مهمة لألمن الغذائي يف العراق”.
من جان�ب اخر ،تطبّ�ق وزارة الزراعة

تطمينات كورية  -عراقية حول عمل شركة
«دايو» يف ميناء الفاو
بغداد /متابعة الزوراء:
ذك�رت صحيف�ة «كوري�ا تايم�ز»
الكورية الجنوبي�ة ان رشكة «دايو»
لإلنشاءات ،تسعى اىل تحويل العراق
ليصب�ح مرك�زا اقليمي�ا م�ن خالل
م�روع ميناء الفاو ،وذلك بحس�ب
م�ا اعلنت الرك�ة بمناس�بة زيارة
وزير النقل العراقي نارص الشبيل اىل
العاصمة سيئول.
وذك�رت الصحيف�ة يف خ�رب مرتجم
تابعته «ال�زوراء» :ان رشكة «دايو»
قالت يف بي�ان إن رئيس�ها التنفيذي
باي�ك جون�غ وان ،التق�ى الوزي�ر
العراق�ي ل�رح وضع البن�اء الحايل
ملين�اء الف�او يف الع�راق ،ووع�ده
باستكمال املروع بنجاح.
ولفت�ت الصحيف�ة الكوري�ة إىل أن
زي�ارة الوزير الش�بيل برفق�ة املدير
الع�ام للرك�ة العام�ة للموان�ئ
العراقي�ة ،فرح�ان الفرط�ويس ،اىل
كوريا الجنوبية والتي تستمر خمسة
أيام ،جاءت اس�تجابة لدعوة تلقاها
من وزير املحيطات والثروة السمكية
الكوري موون سيونغ هيوك.
ونقل�ت الصحيفة عن الش�بيل قوله:
إنه يشكر رشكة «دايو» عىل قيادتها
عملية إنش�اء البنية التحتية للميناء
العراق�ي «يف ظ�ل الوض�ع الصع�ب
يف البل�د» ،مضيفا انه خ�الل زيارته
الحالية اىل كوريا الجنوبية ،اطلع عىل
جوان�ب تقنية تتعل�ق بعمل الركة
ووزارة املحيط�ات وامله�ارات الت�ي

لديهم حول انش�اء ميناء عىل الطراز
الك�وري وإدارته .وتابع الش�بيل انه
«يتوق�ع ان تلع�ب داي�و دور تقديم
الحلول الشاملة».
وبحس�ب الصحيف�ة الكوري�ة ،فإن
ل�دى الحكوم�ة العراقي�ة خط�ة
الس�تثمار  ٥3تريليون وون لتطوير
ميناء الفاو يف الب�رصة ،وتحويله اىل
اح�د اكرب  1٢مين�اء يف العالم بحلول
العام .٢041
وذكرت الصحيفة بأن رشكة «دايو»
فازت بما مجموعه تس�عة مشاريع
لإلنشاءات قيمتها حوايل  3.78مليار
دوالر ضم�ن مروع تطوي�ر الفاو
وال�ذي ب�دأ يف الع�ام  ،٢014بإقامة
حواجز لصد األمواج.
وتابع�ت الصحيف�ة ان الحكوم�ة
العراقي�ة تس�عى باإلضاف�ة اىل ذلك

للتعاون من الحكوم�ة الكورية ،من
اجل االطالع مثال عىل الخربة التقنية
يف ادارة مرف�أ بوس�ان ال�ذي يعت�رب
بمثاب�ة مرك�ز رئي�ي للتصدي�ر يف
كوري�ا الجنوبي�ة ،مضيفة أن رشكة
«دايو» تأمل يف املقابل بقيادة التعاون
عىل املستوى الحكومي بني الدولتني،
وتوفري ف�رص العمل مس�تقبال من
خ�الل اكتس�اب الخ�ربة يف تش�غيل
امليناء األجنبي يف العراق.
وختم التقرير بترصيحات ملسؤول يف
رشكة «دايو» يق�ول فيها إن «زيارة
كبار املس�ؤولني العراقي�ني اىل كوريا
ستس�اهم يف توطيد الثق�ة والعالقة
ب�ني الحكوم�ة العراقي�ة ورشك�ة
دايو وسنش�ارك يف املس�تقبل بشكل
نش�ط يف مش�اريع البنى التحتية يف
العراق».

دياىل تعلن والدة  3مزارع لرتبية الغزالن ”النادرة”
بغداد /الزوراء:
أعلن عضو اتح�اد الجمعيات الفالحية
يف محافظة دياىل احمد الش�مري ،امس
الس�بت ،ع�ن والدة  3م�زارع لرتبي�ة
الغزالن النادرة يف املحافظة.
وق�ال الش�مري يف حدي�ث صحفي :ان
“س�وء ملف الزراعة وخسائره املتكررة
دفع�ت العديد من الفالح�ني اىل تغريات
جوهرية يف نمط استثماراتهم وتحويلها
اىل مسارات غري تقليدية بهدف توسيع

نش�اطهم االنتاج�ي خاص�ة يف مل�ف
الثروة الحيوانية”.
واض�اف الش�مري ،ان “دياىل ش�هدت
مؤخ�را والدة  3مزارع متواضعة لرتبية
الغ�زالن الن�ادرة ومنها الري�م من اجل
تس�ويقها اىل بغداد وبقي�ة املحافظات
لوجود طل�ب متزايد عليه�ا” ،مبينا ان
“املزارع الت�زال يف البداية وتضم أزواجا
متع�ددة به�دف التكاثر لكنه�ا تجربة
مهمة “.

واشار اىل ان “االقبال عىل رشاء الغزالن
متصاعد ،وهناك نظرة مس�تقبلية عىل
انه س�يكون قطاعا مزدهرا خاصة من
قب�ل بغداد الت�ي تعد االكث�ر اقباال عىل
الغزالن ألس�باب متعددة منها ما يتعلق
باللحوم او تربيتها يف متنزهات او حتى
حدائق لبعض االرس امليسورة”.
ويعد الريم من اش�هر الغزالن واكثرها
ندرة وهي تنتر يف وديان حدودية بني
العراق وايران رشق دياىل.

خالل املوس�م الصيفي املقبل مروعا ً
ه�و األح�دث ع�ىل مس�توى املنطق�ة
العربيَّ�ة ،لتطوي�ر نوعي�ات ب�ذور
املحاصيل بهدف الرفع الكمي والنوعي
لإلنت�اج الزراعي ،باس�تخدام تقنيات
رقمية حديثة.
وقال مدير ع�ام دائرة فحص وتطوير
البذور يف الوزارة ،محمد زين العابدين،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن “ال�وزارة
ستطبق ألول مرة عىل مستوى املنطقة

العربي�ة ،مروعا ً للتقان�ات الرقمية
تعد األحدث عاملياً ،واملختصة بتطوير
نوعيات بذور املحاصيل ،بهدف الرفع
الكم�ي والنوع�ي لإلنت�اج الزراع�ي،
وضمن خطتها لتطوير القطاع بشكل
علمي حديث».
وأض�اف زي�ن العابدي�ن أن “املروع
الذي تجاوزت نس�ب إنجازه  80باملئة
حت�ى اآلن ،س�يخترص وق�ت وجه�د
بح�وث تطوي�ر الب�ذور تقني�اً ،والتي
تحتاج عادة إىل أعوام طويلة”.
مبينا ً َّ
أن “املروع الذي سيطبق ضمن
الخط�ة الصيفي�ة املقبل�ة ،س�يمكن
القائمني عليه أيضاً ،من معرفة نوعية
الب�ذور والبيئ�ة والكيفي�ة املناس�بة
لزراعتها والس�اللة التي تعود لها من
خالل البصمة الرقمية للبذور».
وبش�أن املمي�زات األخ�رى للمروع،
أوض�ح زي�ن العابدين أنه “يش�خص
الب�ذور بش�كل علم�ي متق�ن ودقيق،
به�دف تقلي�ل األخطاء املرتتب�ة عليها
الحقاً ،كما أنه يقلل من جهود الكشف
عن النوعيات املختلفة للبذور ،وتكوين
أخرى جديدة”.كاش�فا ً ع�ن “تطبيقه
بش�كل بحثي مح�دود ضم�ن الخطة
الش�توية املاضية عىل أح�د املزارعني،
وحقق نسب إنجاز عالية”.

بغداد والقاهرة تسعيان لتفعيل
مذكرات التفاهم بالتصنيع الدوائي

بغداد /الزوراء:
أب�دت بغداد اس�تعدادها لتفعي�ل مذكرات التفاه�م مع القاه�رة يف مجاالت
التصني�ع الدوائي ،واس�تقبال الدولت�ني للحاالت الحرجة م�ن املرىض للعالج
بمستشفيات البلدين الشقيقني ،فضالً عن التعاون يف مجال تدريب األطباء.
وق�ال وزير الصحة ،هاني العقابي ،يف ترصي�ح صحفي :إن “اللجنة العراقية
املرصية ماضية لألمام يف تنفيذ بنود االتفاق يف املجال الصحي”.
كاش�فا عن “زيارة وفد طبي مكوّن من  10أس�اتذة من كليات الطب يف مرص
األسبوع املقبل إىل بغداد لالطالع عىل املراكز التدريبية املعتمدة من قبل الجانب
املرصي التي تمنح الزمالة الطبية املرصية”.
وأضاف العقابي ،عىل هامش مش�اركته يف اجتماع وزراء الصحة العرب الذي
ُعق�د يف القاهرة أمس األولَّ :
أن أهم بند تمت مناقش�ته يف املجلس وألول مرة
هو إنشاء مركز بحثي طبي عربي ،مبينا ً َّ
أن العراق أعلن دعمه لهذا الرصح.
وأش�ار إىل َّ
أن “املناقش�ات تضمن�ت أيض�ا ً موضوع هيئ�ة ال�دواء والغذاء”،
موضحا ً َّ
أن “العراق منذ أكثر من  5س�نوات يق�وم بإعداد قانون هيئة الغذاء
وال�دواء لكي نتمكن من القضاء عىل الفوىض الدوائية س�واء يف االس�ترياد أو
بعض القضايا املتعلقة بالدواء لكي يكون متاحا ً ومؤمنا ً للمواطن العراقي”.

اقتصادي :إجراءات احلد من الفقر
ال تنفع يف ظل ارتفاع األسعار
بغداد /الزوراء:
اكد الخبري االقتصادي ،احس�ان الكناني ،ان اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة
بذريع�ة التخفيف عن كاهل الش�عب جراء ارتفاع األس�عار ل�ن تجدي نفعا،
حيث ستس�تمر نس�بة الفقر باالرتفاع.وقال الكناني يف ترصيح صحفي :ان
“إجراءات الحكومة لخفض األس�عار مج�رد هالة إعالمية لم تغري من الواقع
شيئا ً يذكر ،حيث مازالت األسعار مرتفعة ولم يحدث عليها انخفاض ملموس
م�ن قبل املواطن”.وأضاف ان “العالم يتأقلم مع املتغريات خصوصا ما يتعلق
باالمن الغذائي ،لكن املش�كلة األساس�ية يف العراق تكم�ن يف عدم وجود إرادة
حقيق�ة للصناع�ة وتغطي�ة االحتي�اج املحيل ،م�ا يجعل الجمي�ع يعتمد عىل
االس�ترياد ،يف وقت تش�هد فيه األسواق ارتفاعا يف س�عر رصف الدوالر بسبب
ق�رار حكومي جاء بفائدة لها لكنه ارض بالش�عب كثريا”.وأش�ار الكناني اىل
ان “اس�تعادة االحتياطي النقدي للبن�ك املركزي وتجاوز االزم�ة االقتصادية
للحكومة ال يمكن ان يكون عرب زيادة نسبة الفقر ،وتحقيق الوفرة املالية عن
طريق الش�عب ،إذ ان الحل األمثل لتقليل نسبة الفقر مرهون بتخفيض سعر
رصف الدوالر ،وتعويض هذا االنخفاض بالفائض املايل من أسعار النفط التي
تجاوزت ال�  120دوالرا للربميل”.

الرافدين يصدر بياناً بشأن سلفة الـ  25مليونا

بغداد /الزوراء:
اعل�ن م�رصف الرافدين ،امس الس�بت ،ان التقديم عىل س�لفة  ٢٥مليون
للموظف�ني ومنتس�بي الداخلي�ة والدف�اع واملتقاعدين يجري بانس�يابية
عالية ومن دون توقف.
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بيان تلق�ت “الزوراء” نس�خة منه:
ان “امل�رصف مس�تمر يف من�ح الس�لف يف فروع�ه كافة املنت�رة ببغداد
واملحافظات”.
مش�ريا اىل ان “آلية التقديم عىل السلفة ورشوطها وضوابطها موجودة يف
الفرع ،وبإمكان الزبائن مراجعة الفروع لالطالع عليها”.

أشارت إىل أنها تسهل من عمليات التهريب من دون حماسبة

الغرف التجارية تكشف عن عدد املعابر غري النظامية يف العراق

بغداد /الزوراء:
كشف رئيس اتحاد الغرف التجارية ،عبد الرزاق
الزه�ريي ،ام�س الس�بت ،عن وج�ود  ٢3معربا
غ�ري نظام�ي ت�ر بش�كل كب�ري بالقطاعات
االقتصادية والتجارية العراقية ،مش�ريا ً إىل أنها
تسهل من عمليات التهريب من دون محاسبة.
وق�ال الزه�ريي يف ترصيح صحف�ي :إن “هناك
أكث�ر من  ٢3مع�ربا ً غ�ري نظامي ،وه�ي املؤثر
األساس يف عمل املنافذ النظامية ،نظرا ً الستمرار
التهري�ب منه�ا ،من دون أي محاس�بة من قبل
الجه�ات املعني�ة ،م�ا قت�ل االنتاج�ني الزراعي
والصناعي”.
ّ
وح�ذر رئي�س اتح�اد غ�رف التج�ارة م�ن َّ
أن
“اس�تمرار سياس�ة الحكوم�ة بالتوظي�ف عىل
القطاع العام ،واالكتف�اء بقوانني تدعم القطاع
الخاص يف س�تينيات وسبعينيات القرن املايض،
وإهمال تريع قوانني جديدة سيجعل مستقبل
الشباب مجهوالً”.

داعي�ا ً إىل إعادة النظ�ر بالسياس�ة االقتصادية
“وخصوصا ً زيادة مدة تصفري الرسوم والجمارك
عىل املواد الغذائية إىل  6أش�هر بدالً من  ،3كونها
غري كافية للراء وشحن املواد بالنسبة للتجار
يف دولة تعاني من أزمة اقتصادية نتيجة الحرب
بني روسيا وأوكرانيا».
وع�ن اس�ترياد املحروق�ات ،ق�الَّ :
إن “الع�راق
حتى اآلن ب�ال أي مصاف للبنزين برغم َّ
أن كلفة
إنش�ائها ال تتعدى  ٢00مليون دوالر ،يف حني أنَّ
العراق ينفق سنويا ً ما يصل إىل  3مليارات دوالر
عىل البنزين املستورد”.
وخت�م رئي�س اتحاد الغ�رف التجاري�ة بانتقاد
القرار غري العلمي لوزارة الزراعة بمنع استرياد
منتج�ات الدجاج والبيض ،مبين�ا ً أنه “كان من
األوىل إل�زام املس�تورد بقان�ون حماي�ة املنت�ج
والتعرف�ة الجمركية ،كون مثل ه�ذه القرارات
قد س�اعدت املنتجني عىل االحتكار ما رفع سعر
البيض والدجاج يف السوق”.

الرياضي

أصفر وأمحر

مؤقتة الفروسية :مشاركة اجلميلي يف اجتماع
اهليئة العامة لألوملبية غري قانونية

بغداد /متابعة الزوراء
اكدت الهيئة املؤقتة التحاد الفروس�ية أن جلس�ة الجمعية العامة للجنة االوملبية الوطنية العراقية ،ش�هدت
خرقا ً قانونيا ً فاضحاً.وذكرت الهيئة يف بيان ان “الهيئة املؤقتة التحاد الفروس�ية املركزي تس�تغرب الترصف
ال�ا مس�ؤول للجنة االوملبية الوطنية العراقية بقبولها تواجد املبعد من قب�ل القضاء العراقي والهيئة العامة
التحاد الفروس�ية املدعو حيدر الجمي�ي يف اجتماع الجمعية العمومية للجنة االوملبي�ة الذي انعقد االربعاء”.
وبينت ان “الجميي ال يحمل صفة رسمية او رشعية داخل االجتماع ،االمر الذي يشكل خرقا ً فاضحا ً للقوانني
املحلية و الدولية و امليثاق االوملبي ،ويفرس ضعف اللجنة االوملبية يف تعاملها مع االتحادات الرياضية والتفافها
الواضح عىل جميع القوانني واالعراف املحلية و الدولية”.
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صفارة الياباني ساتو تقود اللقاء املرتقب

منتخبنا الوطين جيري وحدة تدريبية استشفائية يف دبي حتضريا ملواجهة سوريا احلامسة
دبي /محمد عماد
ً
ُ
وح�دة تدريبي ًّة
الوطن�ي
املنتخ�ب
أج�رى
ّ
مدرب
استشفائيّة يف مق ّر إقامته بإرشاف
ِ
اللياقة البدنيّة ،رسدار محمد ،بعد وصوله
ام�س الس�بت إىل دب�ي تحض�ريا ً ملواجه ِة
املُنتخ�ب الس�وري الثاث�اء املقب�ل يف آخر
مواجهات التصفياتِ املؤهلة ملونديال قطر
.2022
ُ
التدريب�ات إىل مجموعت�ني م�ن
وقس�مت
الاعب�ني ،حي�ث اخترصت تماري�ن القوة
ملجموع�ة الاعبني الذي
بالرسع�ة
املميزة
ِ
ِ
َ
مب�اراة اإلمارات ،بينما جاءت
لم يخوضوا
ُ
تمارين االستش�فاء لاعبني الذين خاضوا
َ
مباراة اإلمارات.
وم�ن املؤم�ل أن يع�او َد املنتخ�ب الوطني
ملع�ب الن�ادي
تدريبات�ه ع�رص الي�وم يف
ِ
األهي (الرديف) تحضريا ً ملواجه ِة س�وريا،
ُ
الوحدة التدريبيّة مُ غلقة.
وستكون
ومن جانب�ه ،كلف االتحاد اآلس�يوي لكرة
القدم طاقمًا تحكيم ًيا يابان ًيا إلدارة مباراة
منتخبن�ا الوطن�ي مع ش�قيقه الس�وري
املقررة الثاثاء املقبل ،يف ختام الدور الثالث
املؤهل ملونديال .2022
وستقام املباراة يف دبي ،األرض االفرتاضية
للمنتخب الس�وري ،ال�ذي يتذيل املجموعة
األوىل برصي�د  5نق�اط ،مقاب�ل  8نقاط يف
جعبة العراق ،رابع الرتتيب.
ويتألف الطاقم من الحكم الرئييس ريوجي
ساتو ،واملساعد األول ،هريويش ياماويش،
واملس�اعد الثان�ي ،جون ميه�ارا ،والحكم
الراب�ع ،أوس�وكي أوراكي ،وحك�م الفار،
هيوراكي كيمورا.
وسيكون مساعد الفار هو جومبي إيدا من
اليابان ،ومقيم الحكام عي أحمد الطريفي
من السعودية ،ومراقب املباراة وليد محمد
من اإلمارات.
وقطع املنتخب الوطني خطوة مهمة نحو
تحقي�ق حلم بلوغ امللح�ق املؤهل ملونديال
 ،2022وذل�ك بف�وزه الثم�ني ع�ىل نظريه
اإلماراتي يف الجولة قبل األخرية.
واآلن ب�ات ع�ىل أس�ود الرافدي�ن مواصلة
النج�اح يف اختب�ار األمتار األخ�رية عندما
ياقي نظريه السوري يف ختام التصفيات،
لكن عليه أن ينتظر أيضا مس�اعدة عاجلة
م�ن كوري�ا الجنوبي�ة يف مباراته�ا ض�د

حرة مباشرة
ال جديد يف قرار
فيفا
(هذا املقال نشر نصا يف 2016 / 5 /11
ونعيده نصا ونظن أنه سيبقى صاحلا
لإلعادة حتى حني)

د.هادي عبد اهلل

اإلمارات لتكتمل املهمة.
وس�يلعب منتخب�ا العراق واإلم�ارات ضد
س�وريا وكوريا الجنوبية عىل الرتتيب يوم
الثاثاء املقبل يف توقيت واحد.
وأنج�زت كتيب�ة امل�درب عبد الغني ش�هد
مهمة الرياض بنجاح وفازوا عىل اإلمارات
 1-0متجاوزين ق�رار الفيفا املحبط بنقل
مباراته�م تل�ك م�ن بغ�داد إىل العاصم�ة
السعودية دون مربر واضح.
وي�درك ش�هد وطاقم�ه الفن�ي أهمي�ة
حس�ابات جولة الحس�م ،إذ يحتاج الفوز
ليبل�غ النقط�ة  ،11ع�ىل أن يتعثر منتخب
اإلم�ارات ليتوق�ف رصي�ده عن�د  9نقاط
أو حت�ى تعادل�ه ليصبح  10نق�اط فقط،
عندما يواج�ه األبيض متص�در املجموعة

 17وساما ملونا حصيلة احتاد ألعاب
القوى البارامليب يف بطولة فزاع الدولية

كوريا الجنوبية.
وس�يكون املنتخ�ب الوطني أم�ام اختبار
صع�ب ال س�يما م�ع انتفاض�ة منتخ�ب
س�وريا الذي ث�أر م�ن نظ�ريه اللبناني يف
الجول�ة املاضية بف�وز كب�ري  ،3-0بعدما
ُهزم من منتخب األرز ذهابا .2-3
ويسعى نسور قاسيون لتحسني مركزهم
يف التصفي�ات ،وخت�ام التصفيات بفوزين
متتالي�ني ،ل�م يتحقق�ا عىل مدار مش�وار
التصفيات النهائية منذ بدايتها.
ويبدو منتخب اس�ود الرافدين جاهزا فنيا
بع�د تأك�د خلو قائمت�ه م�ن أي إصابة أو
إيقاف ،لذا س�يحاول الجهاز الفني إرشاك
أكرب عدد ممكن من التشكيلة التي حققت
االنتص�ار يف موقع�ة الري�اض ،مع بعض

التغيريات الهجومية يف ظل وجود محرتفني
عىل مس�توى ع�ال أمثال جاس�تني مريام
وبشار رسن وزيدان أقبال.
وينتظ�ر املنتخ�ب العراق�ي ،يف حال حقق
الف�وز ع�ىل نظ�ريه الس�وري ،هدي�ة من
الشمش�ون الك�وري ،من خ�ال الفوز او
عىل اق�ل تقدي�ر التع�ادل امام االم�ارات،
ليمنح الفرصة ألس�ود الرافدين باالنتقال
اىل مواجهة امللحق أمام املنتخب االس�رتايل،
صاح�ب الرتتي�ب الثال�ث يف املجموع�ة
الثانية.
ويأمل العراقيون أن ي�رد املنتخب الكوري
الجنوبي الجميل لهم عىل غرار هدية تأهل
“الشمش�ون” الثمين�ة ملوندي�ال أمري�كا
.1994

ويف ع�ام  1993تعادل العراق م�ع اليابان
 2-2بهدف املهاج�م جعفر عمران فأهدى
بطاقة التأهل لكوريا الجنوبية يف اللحظات
األخ�رية من تل�ك املباراة الت�ي أقيمت عىل
أرض الدوحة.
وبع�د تلك الخدمة املونديالي�ة التي منحها
العراق للمنتخب الكوري الجنوبيُ ،نظمت
مب�اراة احتفالية ودية جمعت املنتخبني يف
سيؤول قبل انطاق مونديال .1994
وتنتظ�ر الجماه�ري العراقية ي�وم الثاثاء
املقب�ل أن يك�رر نج�م توتنه�ام هيون�ج
م�ني س�ون م�ا فعل�ه عم�ران ،بعرقل�ة
الش�قيق اإلماراتي ،ومنح أس�ود الرافدين
بطاق�ة العبور إىل امللحق اآلس�يوي املؤهل
للمونديال.

رحيم لفتة :دورتا احلكام واحملاضرين الدوليتان حققتا جناحا ملحوظا

بغداد /الزوراء
العراقي لكر ِة الق�دم ،املُرشف عىل
أثن�ى عضو االتح�اد
ّ
لجن�ة الح�كام ،رحي�م لفتة ،عىل ال�دور ِة الت�ي أقامها
االتح�ا ُد الدويل ،وبالتع�اون مع لجن ِة الح�كام يف ّاتحاد
أيام،
الكرة ،لحكام الدرج ِة األوىل والتي استمرت خمسة ٍ
وأخرى إلعداد املحارضين الدوليني ،وبعم ٍل متواص ٍل ملدة
َ
الطريفي.وقال
أيام بإرشاف املحارض الدويل عي
ثمانية ٍ

لفتة إن الدورتني ش�هدتا التزاماً كاماً من املش�اركني،
ً
الح�كام واملحارضين باالس�تفادة
رغب�ة م�ن
وملس�نا
ِ
ُ
املحارض ع�ىل الطريفي الذي
من الخ�رب ِة التي يمتلكها
يع� ُّد واحدا ً م�ن أبرز املحارضي�ن عىل مس�توى القار ِة
َّ
ّة.وبني إن نج�اح الدورت�ني ب�كل تفاصيلهما
اآلس�يوي
يدفعن�ا للتخطيطِ إىل املزي ِد من ال�دوراتِ للحكام الجدد
والحكام اآلخري�ن يف األيام املُقبلة ،وتطوير إمكانياتهم

بش�ك ٍل ي�وازي طموحن�ا بتطوي�ر حكامنا م�ن خال
الواجب�اتِ الت�ي تن�اط لهم من قب�ل االتحا ِد ال�دويلّ يف
البطوالتِ الدوليّة.وأش�ا َر لفتة إىل إن االتحاد يش ّد ُد عىل
رضور ِة االرتق�اء بجمي�ع مفاصل اللعب� ِة ،وخصوصاً
ً
ً
أساس�ية ،وبالتايل ستكون
ركيزة
الحكام الذين يمثلون
ٌ
دورات الحقة الهدف منها مواصلة صقل وتطوير
هناك
الحكام وإعدادهم بشك ٍل مثايل.
ِ

قب�ل أيام قائ�ل قلنا يف هذا املكان وتحت عن�وان “رفع الحظر ..
كاكي�ت للمرة املليون“ إن الحظر ل�ن يرفع عن ماعبنا ،وان كل
الذي نتداوله انما هو كام يف كام بيننا من غري ان يدرك اهل الحل
والعق�د ان لفيفا او غريه م�ن االتحادات الدولية معايري يطبقها،
طبع�ا ال يطبقها بطريق�ة مائكية إال انها تبق�ى معايري تعد يف
الدول االمنة من االمور التي ال تستقيم الحياة بتجاوزها.
الشك ان حامي املسؤولية يعرفون هذه الحقيقة إال ان ملف رفع
الحظر يف الرياضة صار ملفا س�هل االخذ والرد فيه ،ما يعني انه
ال غضاض�ة يف املزايدة كلما كانت هناك حاجة إلش�غال الش�ارع
الري�ايض ورصف نظره عن قضية اساس�ية ،ومما يضاعف من
الح�رسة ان الكام حول امللف هو نفس�ه منذ اكث�ر من عقد من
هذا الزمن اليسء .
لق�د قلن�ا اكث�ر م�ن م�رة ان بق�اء الحظ�ر او رفع�ه ليس هو
قضي�ة الرياض�ة العراقية االوىل ،وانما االخذ بأس�باب الرفع هي
القضية..
والن الرياض�ة لم تعد محصورة يف جانب حياتي واحد فإن الرفع
ل�ن يرف�ع قبل ان تقلع س�لوكيات وسياس�ات وش�خصيات لها
عاق�ة باملجتمع وقد تكون بعيدة عن الرياضة من الجذور ..هذه
ه�ي الحقيقة التي بحجم الفيل ويغ�ض البرص عنها للبحث عن
اب�رة يف كوم�ة قش .أما ملاذا ؟ فذلك الن النظر اىل الفيل ال يش�غل
أحدا إال دقائق ويعرف الجميع بعدها التفاصيل.
أم�ا البح�ث عن االبرة فإن�ه ينهي العمر يف الا مفي�د والا طائل
منه ،وهذا هو بالضب�ط ما يريده بعض حملة امللف املقرف الذي
يلبسونه زورا وبهتانا ثوبا وطنيا فضفاضا بني حني وآخر .
وم�ع مل�ف الحظ�ر كان عندن�ا ملف مضح�ك آخر اس�مه ملف
بطولة الخليج او خليجي كما هو اس�م الدلع ،وكل بطولة يبقى
املل�ف ويتغري رقم الدورة ،ويغادر مس�ؤول ليس�لم ملفها اىل من
بع�ده ليس امانة وانما هدية غالية إلش�غال الن�اس بالزبد الذي
يذه�ب جفاء حتى انتهى املل�ف واغلق بعد ان صار مؤكدا أننا لن
نحظى بهذا الرشف الرفيع قبل اربع س�نوات ،وقد تمتد اىل عرش
إذا لم تتغري اللعبة ،ليس�ت لعبة كرة القدم وانما لعبة السياس�ة
والسياسيني يف ترصيف امور البلد املختطف ،العراق .
ه�ا ه�و الفيف�ا قالها رصيح�ة (فكوا ياخ�ة) لن يرف�ع الحظر
والتفت�وا اىل م�ا تنفعون به رياضتكم بش�كل ص�ادق وحقيقي
وليس بشكل زائف ودعائي.

املنتخب االومليب خيسر أمام شقيقه السعودي يف بطولة دبي الدولية
بغداد /حسني الشمري
ع�اد منتخب اتح�اد الع�اب القوى
الباراملبي مكلا بغ�ار الفوز الثمني
واالوسمة التي طرزت صدور العبيه
والعبات�ه بعد ان حصد  17وس�اما
ملونا ليحتل املركز الساس يف بطولة
فزاع الدولية التي اختتمت مؤخرا يف
دولة االم�ارات بمش�اركة  40دولة
عربية واسيوية وافريقية وعاملية.
وقال عضو املكتب التنفيذي ورئيس
اتحاد الع�اب القوى مهدي باقر :ان
منتخبنا بألع�اب الق�وى الباراملبي
حص�د  17وس�اما ملون�ا  5ذهبية
و 7فضي�ة و  5برونزي�ة وضعتن�ا
يف الرتتي�ب الس�ادس م�ن ب�ني 40
منتخب�ا عربي�ا واس�يويا وافريقيا
وعامليا ش�ارك يف منافسات البطولة
التي استمرت اربعة ايام فقط وهي

نتيج�ة ايجابي�ة بل ممي�زة ورائعة
بعد ان حقق العبنا احمد غني رقما
اسيويا وعامليا جديدا برمي الرمح يف
ظل املنافس�ة القوية التي وجدناها
م�ن العب�ي والعب�ات املنتخب�ات
املشاركة .
واض�اف باق�ر :كان�ت االوس�مة
الذهبي�ة الت�ي نال العبون�ا يف االيام
االربع�ة م�ن نصي�ب عب�اس حاتم
وج�راح نص�ار ومحمد فه�د ونادر
ابراهيم فيما حصد االوسمة الفضية
كا من عبد الستار سلمان وسامني
ومحمد فهد وزه�راء نجاح وولدان
نزار وس�امني وفاطم�ة فاضل اما
بخصوص االوس�مة الربونزية فقد
خطفها كل من ع�ي مبارك واحمد
غني وحسني حس�ن وزهراء نجاح
ومحمد ارشف .

إعالمنا الرياضي
نظم قس�م اإلعام واإلتص�ال الحكوم�ي يف وزارة
الشباب والرياضة محارضة بعنوان (دور اإلعام
الري�ايض يف تثقيف وتوعية الجمه�ور الريايض)
وبمش�اركة عدد م�ن موظفي القس�م والوزارة
واملهتمني بالشأن االعامي ،حارض فيها مسؤول
ش�عبة اإلتصال الش�بابي يف القس�م الدكتور كاظم
عيدان ش�ديد الذي قدم نبذة تأريخية عن اإلعام وعملية
ً
فضا عن تبي�ان خصائص اإلعام
تط�وره الت�ي مرت بمراحل مختلف�ة، ،
الريايض ،وعنارصه ،ودوره يف عملية تثقيف وتوعية الجماهري.
***********************
مراسل برنامج (س�بورت تايم) الذي يبث من عىل
شاش�ة قن�اة (ب�ادي) الفضائي�ة ،الزميل غيث
الرشيف�ي ،احتفل بعيد مي�اده قبل اي�ام قليلة،
خال�ص االمنيات لزميلنا بالعم�ر املديد ومواصلة
النجاح يف حياته ومشواره املهني.

بغداد /متابعة الزوراء
مني املنتخب االوملبي بخسارته
االوىل يف بطول�ة دب�ي الدولي�ة
الودية الت�ي تتواصل فعالياتها
يف دول�ة االم�ارات العربي�ة
املتح�دة ،وذلك عق�ب هزيمته
امام شقيقه السعودي بهدفني
لواحد.
وانته�ى الش�وط االول بتق�دم
املنتخ�ب العراقي به�دف دون
مقاب�ل ج�اء يف الدقيق�ة 44
عن طريق الاع�ب عمار غالب
 ،ويف الش�وط الثان�ي تمك�ن
منتخب الس�عودية االوملبي من
تس�جيل هدفني ليحسم اللقاء
لصالح�ه ع�ن طري�ق الاعبني
هيثم العسريي وسعيد بالعبيد

يف الدقيقتني الثامنة والس�بعني
والثالث�ة والثمان�ني م�ن عمر
اللقاء.
وب�دأ املنتخ�ب االوملب�ي املباراة
بتش�كيلة تألف�ت من حس�ني
جويل لحراس�ة املرمى ومارتن
ح�داد ومحم�د الباق�ر كري�م
ومريخاس دوس�كي وحس�ني
عم�ار لخ�ط الدف�اع  ،وهريان
احم�د ومنتظر محم�د وعمار
غالب والكسندر اوراها واحمد
رستي�ب لخط الوس�ط ووكاع
رمضان لخط الهجوم .
وكان املنتخب األوملبي اس�تهل
مشاركته يف بطولة دبي الدولية
بتعادل سلبي  0-0امام منتخب
فيتنام االوملبي.

نفط البصرة يهزم حامل اللقب يف منافسات مربع دوري السلة الذهيب
بغداد /الزوراء
عدسة قحطان سليم
تف�وق فريق نف�ط الب�رصة عىل
مضيفه حامل اللقب فريق النفط
يف افتتاح مباري�ات املربع الذهبي
لدوري السلة املمتاز وبفارق تسع
نق�اط وبنتيج�ة تس�عني نقط�ة
مقاب�ل  81يف املب�اراة الت�ي جرت
ام�س الس�بت عىل قاعة الش�عب
املغلقة لالعاب الرياضية.
بدأ فريق النفط منذ الدقيقة االوىل

هجوم�ه مح�اوالً الس�يطرة عىل
مجريات الرب�ع االول إال ان مدرب
نفط البرصة عقيل نجم اس�تطاع
ان يقرأ الدقائق االوىل مسيطرا ً عىل
دفاع�ات فريق�ه وهجوم�ه وبني
ك�رة هنا واخ�رى هناك اس�تطاع
عقي�ل نج�م ان يكس�ب الجول�ة
االوىل م�ن رصاع النق�اط بف�ارق
خمس نق�اط وبنتيجة (،)١٤-١٩
أما الرب�ع الثاني فقد ش�هد اثارة
واضح�ة وارصارا ع�ىل الفوز من

قب�ل الفريق�ني وطموح تس�جيل
النقاط من قبل الاعبني ،وذلك كان
واضحا ً من خال مجريات املباراة
إال ان فري�ق النف�ط ارص ع�ىل ان
تكون الرب�ع الثاني لصالحه لكنه
لم يستطع فقد حقق البرصاويون
الف�وز بنتيج�ة ( ،)٤٠-٤٨ويف
منافس�ات الرب�ع الثال�ث دخ�ل
العبو النفط بق�وة إلعادة املباراة
اىل نقطة البداية إال ان الطموحات
وقفت ام�ام عزيم�ة العبي فريق

نف�ط الب�رصة الذين انه�وا الربع
الثال�ث لصالحهم ايضا ً وهذه املرة
بف�ارق (  )٨نقاط وبنتيجة (-٦٦
.)٥٨
ويف دقائ�ق الرب�ع الراب�ع واالخري
اس�تطاع فري�ق نف�ط الب�رصة
من الس�يطرة عىل دقائ�ق املباراة
لتنتهي املب�اراة بانتص�ار الفريق
البرصي عىل حام�ل اللقب بفارق
تسع نقاط وبنتيجة تسعني نقطة
مقابل .81
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األرجنتني تواصل سريها املتزن يف التصفيات املؤهلة لكأس العامل
سسجل النجم ليونيل ميسي هدفا ً بعد
عودته إىل منتخب األرجنتني الفائز عىل
ضيفته فنزويال  ،3-0يف ختام الجولة
 17قبسل األخرية مسن تصفيات أمريكا
الجنوبية املؤهلة إىل كأس العالم FIFA
قطسر  ،2022ليعسزز املنتخب الضامن
تأهله سسابقا ً إىل نهائيات كأس العالم
سلسلة من  30مباراة دون خسارة.
سسجل النجم ليونيل ميسي هدفا ً بعد
عودته إىل منتخب األرجنتني الفائز عىل
ضيفته فنزويال  ،3-0يف ختام الجولة
 17قبسل األخرية مسن تصفيات أمريكا
الجنوبية املؤهلة إىل كأس العالم FIFA
قطسر  ،2022ليعسزز املنتخب الضامن
تأهله سسابقا ً إىل نهائيات كأس العالم
سلسلة من  30مباراة دون خسارة.
وبعد تألق العب الوسسط رودريغو دي
بول صاحب تمريرتني حاسمتني لكل
من نيكوالس غونساليس ( )34وأنخل
دي ماريسا ( ،)79لعسب األخري تمريرة
مقسرة مليي ،أفضل العسب يف العالم
سسبع مرات ،تابعها يف الشسباك (.)82
وكان ميسي غاب عن آخسر مباراتني
لألرجنتني الراحته.
ورفعست األرجنتسني رصيدهسا إىل 38
نقطسة مسن  16مبساراة ،بفسارق أربع
نقساط عسن الربازيل املتصسدرة ،وهما

الوحيسدان دون خسسارة حتسى اآلن يف
املجموعة املوحدة مسع مباراة أقل من
جميع املنافسسني ،فيما كانت فنزويال
متذيلة الرتتيب أول منتخب يقىص من
املنافسة.
وفيمسا يتأهل أول أربعة منتخبات من

أمسريكا الجنوبية ويخسوض الخامس
ملحقسا ً دوليسا ً مسع خامسس آسسيا،
ضمنست حتسى اآلن تأهلهسا منتخبات
الربازيسل بطلسة العالسم خمسس مرات
(رقسم قيسايس) ،األرجنتسني (مرتان)،
اإلكسوادور،واألوروغسواي(مرتسان).

وتتنافسس عسىل املركسز الخامسس
منتخبات البريو ( ،)21كولومبيا ()20
وتشسييل ( )19الثالثساء يف الجولة 18
األخرية .تلعب تشييل مع األوروغواي،
بسريو مسع الباراغسواي وفنزويسال مع
كولومبيا.

جراحة جديدة جلناح ريال مدريد هازار
أكد نسادي ريسال مدريد اإلسسباني ،متصسدر الدوري
اإلسسباني لكرة القسدم ،أن الجناح السدويل البلجيكي
إديسن هسازار سسيخضع لعمليسة جراحية يف سساقه
اليمنى.
وأفاد النادي امللكي يف بيان مقتضب“ :يف األيام املقبلة،
سسيخضع إدين هازار لعملية جراحيسة إلزالة لوحة
تثبيت العظم يف سساقه اليمنى” من دون تحديد فرتة
غيابسه عن املالعب.وتعرض الالعسب الدويل البالغ 31
عاما ً والذي لم يدرج يف تشكيلة منتخب بلجيكا خالل
الدويل الحالية ،لسلسلة
فسرتة التوقسف
خالل العامني املاضيني،
مسن اإلصابات
ا لصحا فسة
و بحسسب

كم سيحصل دورمتوند
من صفقة بيع هاالند؟

ينتظسر نادي بوروسسيا دورتمونسد معرفة القسرار النهائي
ملهاجمه النرويجي إيرلينج هاالند بشسأن مسستقبله مع
الفريق بنهاية املوسم الحايل ،يف ظل ارتباطه بعقد حتى
صيف .2024رغم ذلك ،يتضمن العقد بندا يسمح للدويل
النرويجسي بالرحيسل مقابسل  75مليون يسورو بنهاية
املوسسم الحايل.ووفقا ملوقع “سبورت ،”1فإن مسؤويل
النسادي األملاني يتوقعسون اتخاذ هاالند قسرارا بالرحيل
الصيسف القسادم ،لكنهم بانتظسار معرفة ذلك بشسكل
رسمي.وأشسار التقرير إىل أن إجمايل قيمة الصفقة قد
يصسل إىل  300مليون يورو ،حال انتقال هاالند إىل ريال
مدريد أو مانشسسرت سسيتي.ومع ذلك ،فسإن دورتموند
سسيحصل عىل نسسبة ضئيلة مسن هذا املبلسغ ،حيث لن
توجسه إىل خزائنه سسوى  50مليسون يورو.ومن املتوقع
أن يحصل ريد بول سسالزبورج النمسساوي ،فريق هاالند
السسابق ،عىل نسسبة مسن قيمة البيسع ،والتي قسد تبلغ 15
مليون يورو ،فيما سسيجني الوكيل اإليطايل مينو رايوال 10
ماليني من دورتموند.كما أن هناك  175مليونا سيتقاضاها
هاالند نفسه كراتب عىل مدار  5سنوات ،فيما ستكون هناك
عموالت ملمثليه ترتاوح بني  40و 50مليونا.

ثنائي إنرت جيذب كبار أوروبا
كشسف تقرير صحفي إيطايل عن وجسود اهتمام من
كبسار أنديسة أوروبسا بالتعاقد مع بعسض العبي إنرت
ميالن ،خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وذكسرت صحيفسة “الجازيتسا ديللسو سسبورت”
اإليطالية ،أن نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني يبحث
عن التعاقد مع مهاجسم جديد يف الصيف املقبل،
ليجساور الربتغايل جسواو فيليكس.وأضافت أن
دييجو سسيميوني املدير الفني ألتلتيكو ،وجه
أنظاره نحو الوتارو مارتينيز مهاجم اإلنرت،
مؤكسدة أنسه مسن أشسد املعجبسني باملهاجم
األرجنتيني.جديسر بالذكسر أن األرجنتيني
الوتارو صاحب الس  24عامً ا ،يحصل عىل
 6ماليني يورو كراتب سنوي يف املوسم
الواحسد ،ويرتبسط بعقسد مسع اإلنرت
ينتهسي يف .2026ولفتت الصحيفة
إىل أن الهولنسدي دينزل دومفريس
الظهسري األيمن إلنرت جسذب انتباه
نادي بايرن ميونخ األملاني ومدربه
جوليسان ناجيلسسمان.وختمت
بسأن إنسرت ال يمكنه اسستبعاد رحيل
دومفريس ،حال قدم البافاري عرضا
مغريا لضم الهولندي.

املحليسة فقد اشستكى هسازار منذ أكثر مسن عام من
عدم الراحة بسسبب لوحسة التثبيت.وزعمت صحيفة
“ماركا” اإلسسبانية اليومية أن هسازار أراد الخضوع
لجراحسة العام املسايض للتخلص من املشسكلة ،لكنه
فشسل يف التوصل إىل اتفاق مع النادي امللكي.وخضع
البلجيكي لجراحة يف الواليات املتحدة يف آذار/مارس
 2020من أجل شسق يف سساقه اليمنى ،بعدما أصيب
بكر دقيق يف كاحله األيمن إثر احتكاك مع مواطنه
مدافع باريس سان جريمان الفرني حينها توماس
مونييه خالل لقاء الفريقني يف دوري أبطال أوروبا يف
 26ترين الثاني/نوفمرب .2019
وبعدمسا غساب ثالثة أشسهر ،الحقت لعنسة اإلصابات

عسىل ملعسب “بومبونيريا” الشسهري يف
العاصمسة بوينوس أيرس ،سسيطرت
األرجنتسني منسذ البدايسة وافتتحست
التسسجيل قبسل عسر دقائسق مسن
االسسرتاحة ،بعسد تمريسرة دقيقة من
الجهة اليمنى عىل املسسطرة لدي بول،
تابعها غونسساليس عىل حدود التسلل
من مسافة قريبة يف الشباك.
وفيمسا اخفسق ميي ( 34عامساً) من
عدة رضبات حرة عىل مرمى الحارس
ويلكسر فارينيسس ،ضمسن البديل دي
ماريسا الفسوز منطقيا ً عندما اسستلم
تمريسرة مقسرة أخرى مسن دي بول
العب وسسط أتلتيكو مدريد اإلسباني،
ثم تالعب بالدفساع عىل حدود املنطقة
ويرسسل كرة ساقطة ذكية يف الشباك،
قبل نحو عر دقائق من نهاية الوقت
األصل.
بعدهسا بدقائق قليلة ،لعسب دي ماريا
دور املمسرر لزميلسه يف باريسس سسان
جريمان الفرني ،فهيأها األخرية عىل
صسدره وتابعها يف الشسباك بيمناه من
مسافة قريبة.
وبدت واضحة رغبة ميي بالتسجيل،
خصوصا ً بعسد خيبة خروجه من ثمن
نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه
باريس سسان جرمان ضد ريال مدريد

اإلسباني .رّ
عرب عن سعادته بالتسجيل
يف ظسل احتفاالته مسع زمالئسه الذين
يخوضسون مواجهة اإلكوادور الثالثاء
املقبل يف غواياكيل.
اعترب ميي ،نجم برشسلونة اإلسباني
السابق ،ان الفوز هام “لتوديع الناس
ألننا لن نلعب (يف األرجنتني) قبل كأس
العالم”.
وخساض ميي نهائيسات كأس العالم
أربسع مرات مع بالده ،أبرزها يف 2014
عندما خسر أمام أملانيا بعسد التمديد
صفر ،-1علما ً انه و رّدع النسخة األخرية
يف روسيا  2018من ثمن النهائي أمام
فرنسسا ( )3-4التسي أحسرزت اللقسب
الحقا ً.
ويف مشساركتها ضمن نهائيات 2006
و ،2010بلغست األرجنتني السدور ربع
النهائسي ،علمسا ً بأنها أحسرزت اللقب
مرتسني يف تاريخهسا عسام  1978عسىل
أرضهسا ويف  1986عندمسا قادهسا
األسسطورة الراحلة دييغو مارادونا إىل
اللقب يف املكسيك.
ومسن جهته أكسد ليونيل ميسي ،نجم
باريسس سسان جريمسان ،أنه سسيعيد
النظسر يف الكثسري مسن األمسور عقسب
مونديسال  2022يف قطر ،دون أن يؤكد
مسا إذا كان سيسستمر مسع منتخسب

هسازار مجددا ً إثر تعرضسه إلصابة يف قدمه اليمنى يف
 22شباط/فرباير  2020خالل مباراة أمام ليفانتي يف
“ال ليغسا” ،ليخضع لجراحة يف داالس ..وانتقل هازار
إىل العاصمة مدريد قادما ً من تشسيلي االنكليزي يف
 ،2019وفاز بلقب الدوري اإلسباني يف موسمه األول
يف إسبانيا .لكن العب ليل الفرني السابق لم يخض
سوى  65مباراة مع ريال ،سجل خاللها ستة أهداف
فقط ،فيما خاض  352مباراة مع تشسيلي وسجل
 110أهداف عىل مدار سبع سنوات.فاز بلقب الدوري
اإلنكليزي املمتاز مرتني والسدوري األوروبي “يوروبا
ليغ” مرتني ،إضافة إىل الكأس املحلية وكأس الرابطة
خالل فرتة وجوده يف ملعب “ستامفورد بريدج”.

األرجنتني عقب البطولة.
وقال ميي ،عقب التغلب عىل منتخب
فنزويسال بثالثية نظيفة يف الجولة قبل
األخرية من تصفيات املونديال“ :سعيد
هنا منذ فرتة .لقسد فزنا بكوبا أمريكا
مسع هسذا الفريسق الرائسع .كل األمور
تسسري بطريقة طبيعية .الفوز يجعل
كل يشء أجمل وأسهل”.
وأضساف“ :أعتقسد أننسا لن نعسود .إنه
السوداع” يف إشسارة إىل أن األرجنتسني
لسن تلعب عىل أرضها مسرة أخرى قبل
املونديال.
وزاد“ :أفكسر يف مواجهسة اإلكسوادور
(بالجولة األخرية من التصفيات) ،ويف
مباريات االستعداد للمونديال”.
وتابع“ :بعد املونديال سيكون عيل أن
أعيد النظر يف الكثري من األشياء سواء
سسارت األمور معنا عسىل نحو جيد أو
يسء .أتمنى أن تسري عىل نحو جيد”.
وعن دعسم الجمهور له خسالل املباراة
التي سسجل فيها الهدف الثالث ،علق:
“ليسست هذه املسرة األوىل التي أشسعر
فيها بهذا الدعم .شعرت به من قبل”.
وبالهسدف السذي أحسرزه يف شسباك
فنزويال ،تعادل ميي مع األوروجواي
لويس سواريز هداف تصفيات أمريكا
الجنوبية بس 28هدفا.

إعالم إلكرتوني

فالرييان إمساعيل مدرباً
لبشكتاش

وكيل بيل يهاجم ريال مدريد :ما فعلوه ال يصدق!

وجه جوناثسان بارنيت ،وكيل أعمال
الويلسزي جاريسث بيل ،العسب ريال
مدريد ،انتقسادات إىل النادي امللكي،
لعسدم سسماحهم لبيل باملشساركة
بصفسة مسستمرة يف السسنوات
األخرية.
وقساد بيسل منتخسب بسالده الويلسزي
لتحقيسق فسوز مهسم عسىل حسساب
النمسسا ،يف نصسف نهائي امللحق

األوروبي املؤهسل لكأس العالم ،2022
بعدما سسجل هديف املباراة التي انتهت
(.)2-1
وقال بارنيت يف ترصيحات نقلها موقع
“توتو مريكاتسو” اإليطايل“ :جاريث ال
يعرف ما سيحدث يف الصيف ،كل يشء
سيعتمد عىل ما يفعله منتخب ويلز”.
وأضساف“ :نحسن لسم نتحسدث مع أي
شسخص حتى اآلن ،وسسيتخذ جاريث

قسراره يف يوليو/تمسوز املقبسل ،أمر ال
يصسدق أن ريسال مدريد ال يسسمح له
باللعب ،خاصة بعدما رأوا ما فعله مع
املنتخب مؤخرا”.
وأتم“ :إذا كانوا قد سسمحوا له باللعب
أكثسر ،سسيكون لديهسم العسب عظيم
بالتأكيسد ،إنسه أفضل العسب يف تاريخ
ويلسز ،وواحد من األفضسل الالعبني يف
بريطانيا الكربى”.

إيطاليا تعيش كابوس الغياب عن
املونديال للمرة الثانية توالياً
بعد ليايل الصيف السساحرة التي عاشسها
أنصار إيطاليا عند التتويج بيورو ،2020
خرج البطل من الباب الضيق لتصفيات
مونديال قطر  2022بخسارته الكارثية
أمام مقدونيا الشمالية صفر -1ليغيب
عسن شسمس املونديسال للمسرة الثانيسة
تواليا ً.
وانتهست “نهضسة” الكسرة االيطاليسة
التي قادها املدرب روبرتو مانشيني،
بشكل صادم يف بالريمو بعد السقوط
املذل أمسام مقدونيا الشسمالية عىل
الرغم من سسيطرة “أتسزوري” عىل
مجريات اللعب تماما وقيام العبيه
بالتسسديد  32مرة باتجساه مرمى
مقدونيا الشمالية.
عسادت إيطاليسا بالتسايل إىل حقبة
مسا قبسل مانشسيني وتحديسدا ً يف
تريسن الثاني/نوفمسرب 2017
عندمسا سسقطت أمام السسويد يف
ً
أيضسا بخسسارتها ذهابا ً يف
امللحق
سستوكهولم واكتفائهسا بالتعسادل
سلبا ً عىل أرضها ،لتغيب عن املونديال
وقتها للمرة األوىل منذ  60عاما ً.
دخلست ايطاليسا بطلسة العالسم  4مسرات
يف نفسق مظلسم مجسددا ً مع غيابهسا للمرة
الثانيسة تواليا ً عن العرس الكسروي وبالتايل
سستمر فرتة  12عاما ً قبل عسودة محتملة إىل
النهائيسات املقررة عسام  2026يف ثالث دول
هي الواليات املتحدة واملكسيك وكندا.
ومنسذ تتويجهسا بمونديسال أملانيسا عسام
 2006عسىل حسساب فرنسسا بسركالت
الرتجيسح ،عاشست إيطاليسا كابوسسا ً تلو
اآلخسر يف النهائيات ،ألنها خرجت من دور

املجموعات يف النسسختني التاليتني يف جنوب أفريقيا
 2010والربازيسل  ،2014قبسل أن تغيسب عن روسسيا
 2018ونسسخة قطسر املقبلسة املقسررة نهايسة العام
الحايل.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيبقى مانشيني عىل
رأس الجهاز الفني؟ يبدو أنه مستمر ال سيما بعد أن
ت رّم العسام املايض تجديد عقده حتى  2026مكافأة له
عىل تتويجه باللقب القاري ،خالفا ً للمدرب السسابق
جان بيريو فنتورا الذي دفع ثمن الخروج من امللحق
أمام السويد قبل  5سنوات.
لم يشسأ مانشسيني الغوص يف مسستقبله بعد املباراة
لكنسه تحدث عن “خيبسة أمل كبرية” ،مشسريا ً إىل رّ
أنه
“بعد أن عشت أفضل أمسية يل يف مسريتي التدريبية
خالل الصيف ،ها أنا أعيش أكرب خيبة أمل”.
ومسا يزيد من هول الكارثة ،رّ
أن كثريين كانوا يعولون
عىل املنتخب لنسسيان تراجع مستوى األندية املحلية
عسىل الصعيسد القاري حيث فشسل أي منهسا يف بلوغ
السدور ربسع النهائي مسن دوري أبطسال أوروبا للعام
الثاني عىل التوايل.
وسسيؤدي الخسروج اإليطسايل عىل االرجسح إىل اعتزال
بعض الوجوه املؤثرة يف املنتخب وعىل رأسهم الثنائي
الدفاعسي املخسرضم جورجسي كييلنسي ( 37عامساً)
وليوناردو بونوتيش ( ،)34وكالهما سساهما بشسكل
كبري يف التتويج األوروبي قبل  10أشهر ،يف حني يبلغ
تشسريو إيموبييل الثانية والثالثني حالياً ،وسسينتقل
لورنتسسو إنسسينيي ( 30عامساً) للعب يف كنسدا .أما
بالنسسبة إىل الالعبني األصغر سسنا ً والذي لم يشهدوا
مرارة الخروج من دور املجموعات عام  2014يف آخر
مشساركة ملنتخب إيطاليا ،وهم الحارس جانلويجي
دوناروما ونيكولسو باريال وفيديريكو كييزا ومانويل
لوكاتيسيل ،فيتعني عليهم االنتظار أربع سسنوات عىل
األقسل للمشساركة يف العسرس الكروي للمسرة األوىل يف
مسريتهم.

مفكرة الزوراء

أعلن بشسكتاش الرتكي رّ
أنسه عني الفرني فالرييان إسسماعيل
ً
لإلرشاف عىل الفريق خلفا ألوندر كارافييل.
ووقع الفرني البالغ  46عاما ً الذي أقيل يف أوائل شباط/فرباير
من تدريب وسست بروميتش ألبيون املنافس يف املسستوى الثاني
(تشامبيونشسيب) يف إنكلسرتا ،عقسدا ً ملدة موسسمني مسع خيار
لتمديد ملوسم إضايف.
وبعدمسا تورّج بثنائية الدوري والكأس املحليني املوسسم املايض،
يجد بشيكتاش نفسه حاليا ً يف املركز الثامن بعد ثالثني مرحلة،
عسىل بعد ثالث نقاط من املركز الرابع املؤهل ملسسابقة “يوروبا
ليغ” املوسم املقبل.
وسستكون تركيا البلد الخامس الذي يتوىل فيه الالعب السسابق
للنس وسرتاسسبورغ وفريدر بريمن وبايسرن ميونيخ األملانيني،
مهاما ً تدريبية بعد أملانيا واليونان والنمسا وإنكلرتا.

فرنسا تهزم كوت ديفوار ودياً

تغلرّسب املنتخب الفرني عىل نظريه اإليفسواري وديا ً بهدفني
لواحد عىل ملعب “فيلودروم” يف مرسيليا.
رّ
وسسجل هسديف “الديسوك” كل مسن أوليفييسه جسريو ()22
رّ
وأوريليان تشسواميني (.)90+3يف املقابسل وقع نيكوال بيبي
هدف “األفيسال” الوحيسد (.)19وفاز منتخسب النرويج عىل
نظريه السلوفاكي  2-0يف مباراة دولية ودية.إيرلينغ هاالند
تمكن من إفتتاح التسسجيل عند الدقيقة  ،77وأضاف مارتن
أوديغسارد الهسدف الثاني قبل عر دقائق مسن نهاية الوقت
األصسيل للمباراة.ويف اإلطار الودي أيضاً ،فاز منتخب اليونان
عىل نظريه الرومانسي  ،1-0ومالطا عىل أذربيجان .1-0كما
فازت زامبيسا عىل الكونغو  ،3-1والسرأس األخرض  6-0عىل
ليشتنشستاين وليتوانيا عىل سان مارينو  2-1وجورجيا عىل
البوسنة  1-0وأيرلندا الشمالية عىل لوكسمبورغ .3-1فيما
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة جنوب إفريقيا وغينيا.

رمسيا ..إقامة سباق السعودية
للفورموال  1يف موعده
أصدر االتحاد الدويل للسيارات (فيا) وبطولة العالم للفورموال
 1بيانسا ،أكسدا فيسه أنسه تقسرر -عقسب اجتماعات مسع فرق
وسسائقني -إقامة سباق جائزة السسعودية الكربى يف موعده.
وعقب سسقوط صساروخ أطلقتسه جماعة الحوثيسني عىل بعد
 15كم من حلبة كورنيش جدة التي تسستضيف السباق ،عقد
اجتماع استمر لنحو  4ساعات ،قدمت بعده سلطات الحكومة
السعودية ووكاالت األمن الضمانات الكاملة إلقامة السباق يف
ظسروف آمنة.وجاء يف البيان ،أنه خسالل االجتماع “تم االتفاق
مسع جميع األطراف املعنية اإلبقساء عىل حوار رصيح ومنفتح
خالل الحدث ويف املستقبل”.ومن املقرر أن يقام السباق ،ثاني
مراحل بطولة العالم للفورموال ،1اليوم األحد.
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الالمي يدعو الصحفيني واإلعالميني إىل دعم ومساندة محالت اإلعمار والبناء يف املدينة املقدسة
النجف/نينا:
دعيا نقييب الصحفييني العراقيني
رئييس اتحياد الصحفييني العرب،
مؤييد الالميي ،الصحفييني
واالعالمييني العامليني بمحافظية
النجيف االرشف اىل دعم ومسياندة
حميالت االعمار الجاري انجازها يف
النجيف االرشف من اجيل النهوض
بهذه املدينية املقدسية ،فيما بارك
لالرسة الصحفية يف النجف انطالق
مهرجان عيد الصحافة النجفية .
وقال نقييب الصحفييني العراقيني
رئييس اتحياد الصحفييني العرب،
مؤييد الالميي ،يف كلمتيه بافتتياح
فعاليات مهرجيان وعيد الصحافة
النجفية بمناسيبة الذكرى الي١١٢
لصدور مجلة العليم النجفية :ان «
النجيف االرشف محافظية التاريخ
والحضيارة والعليم والشيعراء
واألسماء الكبرية».
واضاف الالمي :كيف ال تكون كذلك
وهيي تحتضين قير االسيم الكبري

يف االسيالم ،والكبيري يف الشيجاعة،
والكبيري يف الزهيد ،والكبيري يف
االنسانية .
ودعيا الالميي االرسة الصحفيية
واالعالمية يف املحافظة اىل املساهمة

والدعم واالسيناد لحميالت االعمار
والبنياء الجياري انجازهيا إلعيادة
املكانية والرقيي واالسيم امليرف
ملدينة النجف االرشف .
وأكيد الالمي :ان الجمييع ينهل من

النجيف األرشف العليم والثقافية
والصحافية واالعيالم ،وهيي التيي
خرجت منها أمهات الكتب يف شتى
العلوم واملجاالت .
وبيارك الالميي ليالرسة الصحفية

يف النجيف انطيالق مهرجيان عييد
الصحافة النجفية .
وقال الالمي بعد ختام فعاليات اليوم
االول للمهرجيان »:ان الصحافية
النجفيية صحافة عريقية ومؤثرة،
ليس عىل مسيتوى النجيف بل عىل
مستوى العراق وخارج العراق».
واضياف  »:النجف مدينية عظيمة
ومدينية كبيرية وتحتضين رفياة
الشخصية الكبرية يف االسالم االمام
عيي (علييه السيالم ) ،وهيو رجل
الزهيد والكريياء والعيدل والوفاء
والشيجاعة وكل يشء ،لذليك هذه
املحافظية يجب ان تكيون متقدمة
يف علمها وثقافتها وصحافتها ،وانا
ارى ذلك «.
وتابع  »:مبيارك للصحافة النجفية
يف عيدها الوطني واقول للصحفيني
العراقيني عموما انكم قدمتم اليشء
الكثري للعراق».
وانطلقيت يف اروقية قير الثقافة
يف النجيف االرشف مهرجيان وعيد

الصحافية النجفيية بمناسيبة
الذكرى الي ١١٢لصدور مجلة العلم
النجفية ،بحضور نقيب الصحفيني
العراقيني رئييس اتحاد الصحفيني
العيرب مؤييد الالميي ،ومحافيظ
النجيف ماجيد الوائيي ،وحير
املهرجان ايضا القنصيل البحريني

يف النجف وعيدد من اعضاء مجلس
النواب واملسؤولني واعضاء مجلس
النقابة وجمع غفيري من صحفيي
وصحفييات واعالمييي واعالميات
العراق والنجف األرشف.
وتضمن املهرجان تقديم العديد من
الفعاليات املقامة باملناسبة .

رئيس كتلة حتالف العراق املستقل النائب عبد اهلادي احلسناوي يستقبل الالمي يف مقر ضيافته
ويف سيياق اخير ،اسيتقبل رئييس كتلية
تحالف العراق املستقل النائب عبد الهادي
الحسيناوي يف مقير ضيافتيه بناحيية
الحيدرية شمال النجف ،نقيب الصحفيني
العراقييني مؤييد الالمي يرافقيه ضيوف
مهرجيان الصحافية النجفيية ،يتقدمهم
احميد عيي الشيعراوي ممثيل اتحياد
الصحفيني العرب وجميع من الصحفيني
واالكاديميني واالعالميني العراقيني والعرب
مع محافظ النجف ماجد الوائي .
وبيارك النائب الحسيناوي لالميي ذكرى
مييالد الصحافية النجفيية وانطيالق اول
مجلة (مجلة العلم) يف املحافظة.
واكد عىل اليدور الكبري اليذي يلعبه رجال
االعالم يف جميع املجياالت والدور البطويل
اليذي قدميوه اثنياء تحريير االرايض من
تنظييم داعيش االرهابيي ،وتغطيتهيم
املسيتمرة ليكل الفعالييات التيي تنظم يف
عموم العراق.
من جانبيه ،ثمن نقييب الصحفيني مؤيد
الالميي حسين الضيافة من الحسيناوي،
مثمنيا ً دعميه املتواصيل لالعالمييني
والصحفيني .

مبشاركة صحفيي ميسان وذي قار

نقابة الصحفيني العراقيني جتري اختبار الكفاءة
املهنية للصحفيني يف البصرة
البرة  /نينا:
جيرى يف محافظية البيرة ،ييوم الخمييس ،اختبار
الكفياءة للصحفييني يف محافظات البرة و ميسيان
وذي قيار ،يف قاعية املعهد النفطي بحضيور لجنة من
نقابة الصحفيني العراقيني .
وقال رئييس فرع نقابة الصحفييني يف البرة صادق
العي :شارك  ١١٨صحفيا يف اختبارات الكفاءة املهنية
للراغبني بتغيري صفة العضوية (مشارك ومتمرن).
وأضاف العي :ان هيذا االختبار يعد من ضوابط العمل
الصحفيي عيىل ان يجتياز اختبيار الكفياءة املهنيية.
مشيريا اىل :ان فرع النقابة يف البرة وفر املسيتلزمات
الحتضيان الصحفييني من البرة وذي قار وميسيان
لتسهيل كل اإلجراءات التي بدورها تقلل العناء والسفر
إىل العاصمة بغداد .
من جانبيه ،أوضح رئييس لجنة االختبيارات يف نقابة

بريطانيــا متنــح “بي بي ســي“ أربعة ماليني
جنيه إسرتليين للدعاية ضد روسيا
بغداد/نينا:
أعلنت رئاسية الوزراء الريطانية أن الحكومة
سيتخصص أكثير مين أربعية مالييني جنييه
إسيرتليني لهيئية اإلذاعة الريطانيية «بي بي
يس» دعما لها يف الحرب اإلعالمية ضد روسيا.
وقالت يف بيان إن «اململكة املتحدة سيتقدم أكثر
مين  4.١ملييون جنييه إسيرتليني إضافية إىل
شبكة «بي بي يس» كجزء من الجهود الحكومية
ملكافحة املعلومات املضللة يف روسيا وأوكرانيا».

وأكيد البييان أنيه سييتم اسيتخدام «التموييل
الطارئ» لدعم «بي بي يس» يف روسيا وأوكرانيا.
وسييأتي التموييل مين وزارة التكنولوجيية
الرقميية والثقافية واإلعيالم والرياضة ،وكذلك
من وزارة الخارجية «.وأعلنت وزيرة الخارجية
الريطانية ليز تراس يف وقت سيابق عن إنشاء
مركيز معلوماتيي حكومي يهيدف إىل مكافحة
«املعلوميات املضللية» من جانب روسييا ،عىل
خلفية الوضع حول أوكرانيا «.

اإلفراج عن الصحفي التونسي خليفة القامسي

تونس/متابعة الزوراء:
أعلنيت النقابية الوطنيية
للصحفيني التونسيني إطالق
رساح الصحفيي خليفية
القاسيمي اليذي احتجيز
االسيبوع امليايض ،بعدميا
رفض الكشيف عن مصادره
يف تقريير حيول تفكيك خلية
إرهابيية يف القريوان.وأفادت
النقابية بيأن الصحفي أحيل
إىل حاكيم التحقييق اليذي
اسيتمع إليه وقيرر ،بحضور
 9محاميني ،اإلفيراج عنه من
مركيز إيقافه.وقبيل اإلفراج
عن القاسمي ،نظمت النقابة

يوم الجمعية وقفة تضامنية
معه وزميليه حسيني الدبابي
وأميل املناعيي ،وشيارك يف
الوقفة صحفيات وصحفيون
مين مختلف وسيائل اإلعالم،
إضافية إىل ناشيطني مين
املجتميع املدنيي ومدافعيني
عن حريية التعبري والصحافة
والحقيوق والحريات.وكانت
النقابة ،االسيبوع املايض ،قد
دانت «بشدة إحالة القاسمي
بموجيب قانيون مكافحية
اإلرهياب وغسييل األميوال،
أميام إرصاره عيىل عيدم
كشيف مصيادره ،يف رضب

واضيح ومقصود مليا يضمنه
املرسوم  ١١5من حماية له».
واعترت أن إيقاف القاسمي
«فصيل جديد يسيجل يف عهد
منظومية حكيم ما بعيد ٢5
يوليو /تموز ،يف رضب حرية
الصحافة يف تونيس وترهيب
الصحفييني» ،يف إشيارة إىل
القيرارات االسيتثنائية التيي
اتخذها الرئيس قيس سعيد.
وحريية الصحافية هيي أبرز
مكسب منذ ثورة  ٢0١١التي
أنهيت حكم الرئيس السيابق
زيين العابديين بن عيي ،بعد
احتجاجات حاشدة يف البالد.

الصحفييني العراقييني الدكتيور هادي حسين :نظمنا
امتحيان الكفياءة للصحفييني بمشياركة صحفييي
البيرة وميسيان وذي قار وبمختليف االختصاصات
الصحفية من مصور ومراسل ومحرر اخبار .

يف سعيها للوصول إىل اجلمهور

كيف تتجاوز وسائل اإلعالم الرقابة الروسية ؟
لندن/متابعة الزوراء:
تجيد املؤسسيات اإلخباريية طرقا ً
إبداعيية لاللتفياف عيىل جهيود
الكرمليني ملنيع التقارير املسيتقلة
من دخول روسييا .ولجيأت املنابر
الصحفية إىل نسيخ املواقع وأدوات
التشيفري واإلنرتنت املظلم لتحقيق
هدفها.ونقل موقع «إكسيوس» عن
املسيؤول يف راديو «أوروبيا الحرة»
باتريك بوهلير أن «الحقيقة هي أن
هنياك العديد من القنيوات الرقمية
التي ال تزال مفتوحة ،ويمكن عمل
الكثري للوصول إىل األشيخاص عر
اإلنرتنت».
ويالحيظ أن الحليول التقنيية ال
تتطليب اسيتثمارات كبيرية يف
التقنييات ،ألن الجماهيري لديهيا
بالفعيل هواتيف ذكيية وأجهيزة
كمبيوتر .التحدي األكر يف كثري من
الحاالت هيو تثقيف الجمهور حول
أفضل الخيارات.
نسخ املواقع
عميد بوهلير وزميالؤه يف رادييو
«أوروبيا الحيرة» ،املميول مين
الحكومة األمريكية ،إىل نسخ املواقع
اإلخبارية املحجوبة ،حيث يقدمون

نسخا ً طبق األصل منها يف نطاقات
إنرتنت جديدة.
وقاليت منظمية «مراسيلون بيال
حيدود» إنهيا اسيتخدمت تقنيية
املوقع املرآة إللغاء حظر الوصول إىل
«ميدوزا» ،وهي صحيفة مسيتقلة
مقرها يف التفيا حظرها الكرملني.
وأوضحيت أنها مسيتعدة إلنشياء
مواقع مرآة «لجميع وسائل اإلعالم
املحجوبية» ،وبالتيايل «إعادتهيا إىل
الخطيوط األماميية ملقاومة حرب
موسكو عىل املعلومات».
ويمكين للكرمليني حظير نطياق
نسخة موقع بمجرد اكتشافه .وهذا

يجير مواقيع األخبار عيىل التحول
باستمرار إىل نطاقات جديدة.
وقيال بوهلر إن وضيع مواقع مرآة
عىل شبكات توصيل املحتوى ،CDN
التيي تسيتضيف خدميات حيويية
أخيرى ،يص ّعيب عيىل الحكومية
الروسيية إغالقهيا« ،ألنهيا تعتميد
عيىل شيبكات  CDNالسيتخدامها
الخاص».
التشفري ضد الرقابة
وغالبيا ً ميا تسيتخدم املؤسسيات
قنيوات املراسيلة املشيفرة ،مثيل
«تيليغرام» و»واتسياب» ،للتواصل
مع جماهريها إلعالمهم بالنطاقات

الجديدة للمواقع املحجوبة.
وتسيتخدم املؤسسيات اإلخباريية
أيضا ً تلك القنوات املشفرة للتواصل
ميع املواطنني اليروس عىل األرض،
الذيين قد يقدمون صيورا ً ومقاطع
فيدييو لوسيائل اإلعيالم الغربيية
للتحقيق منهيا واعتمادهيا يف
التقارير.
اإلنرتنت املظلم
وبدأت املواقع اإلخبارية والشبكات
االجتماعيية أيضا ً يف إنشياء نسيخ
لإلنرتنت املظلم ،فتستخدم متصفح
«تور» ،الذي يشفر زيارات اإلنرتنت
ويعيد توجيهها عير آالف الخوادم
حول العالم ،ما يجعل من املستحيل
تعقبها.
وأعلين موقيع «تويرت» ،األسيبوع
املايض ،عين خدمة «تيور» خاصة
به لتسياعد اليروس عيىل الوصول
إىل موقعيه عيىل الرغيم مين جهود
الحكومة الروسية لحظره.
ويقول املسيؤول يف برامج صندوق
التكنولوجيا املفتوحة (منظمة غري
ربحية لتعزيز حرية اإلنرتنت) ،نات
كريتشين« :إننا نشيهد تلك الهجرة
الجماعيية إىل أدوات التحاييل،

وهو أمير جديد تماما ً عىل السيوق
الروسية».
وبيدأت تليك الهجيرة عندميا رشع
الكرمليني يف حجب وسيائل اإلعالم
الغربيية الرئيسيية والشيبكات
االجتماعية.
وقال كريتشن إنه عىل الرغم من أن
روسييا كانت منذ فرتة طويلة دولة
دعاية ،إال أنها «لم تكن سيوقا ً ذات
رقابة عالية إال قبل أسبوعني».
طفرة  VPNيف روسيا
وتشيري البيانيات إىل أن العدييد من
اليروس يكافحيون للحصيول عىل
معلومات دقيقة ،إذ ارتفع استخدام
الشيبكات الخاصية االفرتاضيية
 ،VPNالتي تمكن املسيتخدمني من
إخفاء مواقعهم للتهرب من القيود
املفروضة عىل املواقع يف روسيا.
وشيهد موقيع Top١0VPN.com
زييادة الطليب عيىل خدميات VPN
لتصيل إىل ذروتها عنيد  %٢69٢فوق
املعدل الطبيعيي يف  ١4مارس/آذار،
بعدما أعلنت روسييا أنها سيتحظر
«إنستغرام».وقال موقع Atlas VPN
إن عملييات تثبييت  VPNيف روسييا
زادت  %١١٢53عن املعدل الطبيعي.
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القاص والروائي املصري أمحد رجب شلتوت يف ضيافة ثقافية الزوراء
الزوراء  /خاص:
ما يميز األديب أحمد رجب ش�لتوت
قدرت�ه الفائقة عىل رس�م الفضاء
القص�ي والروائ�ي ،فهو مهندس
ماه�ر يف البن�اء ،وخب�ر يف زراع�ة
عنارص التش�ويق يف جس�د رواياته
وقصص�ه  ،يحس�ن الدخول ويدرك
وظيف�ة الوصف والحوار  ،ويرس�م
خريطة النهاية باقتدار كبر ،اعماله
تس�ر وفق انس�جام بني املنظومة
اللغوي�ة واملنظومة الداللية فتخرج
شهية متماسكة متآلفة بني االطار
واملضم�ون  ،تمتاز اعماله بالحبكة
الت�ي ال تع�رف الرخ�اوة وال تعرف
الرته�ل وبذل�ك اس�تحقت النجاح
بكفاءة .
بدأ الن�ر ىف الصحف واملجالت منذ
1985
عمل محررا ثقافيا بوكالة الصحافة
العربي�ة م�ن  1994وحت�ى 2001
ث�م م�ن  2016وحت�ى اآلن  /ينر
مقاالت�ه بجري�دة الع�رب اللندنية
وبجريدة القدس العربي
فاز باملركز األول ىف مسابقة جريدة
الش�عب للقصة القص�رة / 1990
فاز باملركز األول يف مس�ابقة نادى
القص�ة للقص�ة القص�رة 1996
 /ف�از باملرك�ز الثاني ىف مس�ابقة
الهيئ�ة العام�ة لقص�ور الثقاف�ة
للمرسحي�ة الطويل�ة  / 1996فاز
باملركز الثاني ىف مس�ابقة س�اقية
الص�اوى ىف القص�ة القصرة جدا
عام  /2009فاز يف مسابقة جمعية
األدب�اء يف الرواية عام  / 2009فاز
ىف مسابقة إحس�ان عبدالقدوس ىف
الرواية عام  2010عن رواية” حالة
ش�جن”  /كما فاز أكثر من مرة ىف
مس�ابقات الهيئة العام�ة لقصور
الثقافة ومس�ابقات وزارة الشباب
ىف القص�ة القص�رة واملرسحي�ة
والبحث.
صدر له  :السعار والشذى مجموعة
قصصية _ مطبعة الجيزة _1995
/العائ�د إىل فرحان�ة مجموع�ة
قصصية _ وكالة الصحافة العربية
 / 1996دم العصف�ور مجموع�ة
قصصي�ة الهيئ�ة العام�ة لقصور

الثقاف�ة  / 2002زوال رواي�ة
قص�رة  / 2003العش للعصافر
مجموع�ة قصصية لألطف�ال كتب
عربي�ة  / 2005بن�دق يجد الكنز..
مرسحي�ة لألطف�ال مطبعة الجيزة
2005م�دارات روائية / 2018حالة
ش�جن ،الثقافية للن�ر والتوزيع،
تونس /.2019 ،رش�فات من النهر
_ قراءات وكال�ة الصحافة العربية
 / 2019الرواي�ة ف�ن البح�ث ع�ن
اإلنس�ان ..قراءات وكالة الصحافة
العربي�ة  / 2019ربي�ع البنفس�ج
ق�راءات يف الرواي�ة العربي�ة وكالة
الصحاف�ة العربي�ة  / 2020فاتحة
لصاح�ب املق�ام قص�ص قص�رة
الهيئ�ة املرصي�ة العام�ة للكت�اب
 / 2020العزل�ة ليس�ت ه�ي
الوحدة ...ق�راءات وكالة الصحافة
العربية 2021حي�اة بني الرفوف ..
 ...ق�راءات وكالة الصحافة العربية
.2022
كت�ب عنه الكث�ر من النق�اد نذكر
منهم االس�تاذ حس�ن عب�د الرحيم
واالس�تاذ محمد جربي�ل والدكتور
خالد محمد عبد الغني ( االغرتاب يف
نوفيال حالة شجن ) والناقد ممدوح
فراج النابي عن رواية حالة شجن (
رواي�ة البحث عن الوط�ن ) والناقد
الغرب�ي عم�ران ( رسدي�ة الوقوف
بني ش�فق االحالم وغس�ق الظالم )
والدكت�ورة رش�ا الف�وال والدكتور
السيد نجم وغرهم .
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ش�اركت املس�ترقة د .بيالر رئيسة
قس�م الدراس�ات العربية واالسالمية
بجامع�ة مورس�يا اس�بانيا بن�ر
م�ا قدمته الورش�ة النقدي�ة لجريدة
الزوراء حول رواية (نور خر خان)
فشكرا للمس�ترقة الدكتورة بيالر،
وش�كرا للروائ�ي جابر خليف�ة جابر
الذي ارسل لنا خرب املشاركة .

تشخيص الواقع االجتماعي والسياسي يف (ما تبقى يف الذاكرة)
علوان السلمان
لحنا مينه(..يكف�ي ان احلم بالنجم..
واتوجه اليه بكل ذاتي)
..الق�ص القصر..ه�و التعام�ل م�ع
الجوهر من االشياء..بتسجبل اللحظة
بحرك�ة ذهني�ة تع�رب ع�ن مكن�ون
ال�ذات بابعادها النفس�ية ومعطياتها
الخارجية..وهويخاط�ب الوج�دان
الجمعي وفق معيار حكائي مع تركيز
عىل النوازع الحسية..
وباس�تحضار وتفكي�ك مؤثث�ات
املجموع�ة القصصي�ة الت�ي نس�جت
عوامله�ا الرسدي�ة انام�ل منتجه�ا
القاص نج�م االمري..واس�هم اتحاد
االدب�اء والكتاب يف ميس�ان يف نرها
وانتش�ارها ..2021/كونه�ا تمي�زت
بتن�وع مضامينه�ا االجتماعي�ة
والنفسية والعاطفية والسياسية،مع
اعتماد التقي واالستقراء يف معالجة
الحدث..اضاف�ة اىل انه�ا تكش�ف عن
خطاب اتصايل يثر االنفعال ويس�تفز
الذاك�رة ع�رب وح�دة عضوية تش�كل
نسقا جماليا متداخال والفعل الرسدي
واالس�تداليل ..مع تنوع بنيته القائمة
ع�ىل تيم�ات حكائي�ة منتزع�ة م�ن

قصص قصرية جدا...
أشواق الدعمي
* لحن الحياة
س�كن الضجي�ج ،ه�دوء مخيف يعم
امل�كان وس�ط ذل�ك الدم�ار ومخلفات
حرب مجنون�ة ،ليس هناك يشء يجعله
يتمس�ك بالحياة  ،تلفت يمينا ويسارا ،
كل يشء محط�م حت�ى األرواح الناجية
لم تس�لم من الحط�ام ،لي�س هناك ما
يبعث األم�ل يف النفوس اليائس�ة والتي
اضحت كأشجار عارية ُن ِفضت أوراقها
إال ذل�ك البيانو الناج�ي الوحيد من تلك
املحرق�ة ،ج�ر خط�اه املثقل�ة بصم�ت
وروح�ه املس�حوقة وانحن�ى عليه وبدأ
يعزف لحن الحياة٠
* خالف
حينما أنظر إىل وجهها ،أحدق يف عينيها،
اكلمها بصوت؛ فرت ُد َّ
عي بصمت ،أهمس
لها بخلج�ات نفيس؛ فت�رصخ بوجهي
تأنبني ،توبخن�ي ،تقرعني ،صحيح أننا
وجه�ان لعملة واح�دة لكننا عىل خالف
دائم ،أنا وصورتي يف املرآة٠
* نافذة

ثقاف�ة الزوراء دخل�ت بيدر القاص
والروائ�ي امل�رصي أحم�د رج�ب
شلتوت وخرجت منه بهذا العطاء .
* يف أحد حواراتك ذكرت (( :نش�أت
طف�ال معاق�ا وحي�دا  ....الخ ) ما
تأثر هذه الطفولة عىل قلمك؟
� يف طفولت�ي الباك�رة أتلف مرض
شلل األطفال ساقي اليمنى ،أجريت
أكثر م�ن جراحة ،كان أب�ي جنديا
يع�ود يف إجازاته من الجبهة محمال
بكتب يس�تهلك فيها وقت اإلجازة،
وملا ك�ربت رشع يف تعليمي القراءة
والكتاب�ة ،فأجدتهم�ا _ نس�بيا_
قب�ل التحاقي باملدرس�ة االبتدائية،
وكان يح�ر يل قصص�ا مصورة،
كن�ا نقرأها معا ،يص�وب يل ما أقع
في�ه م�ن أخط�اء ،وم�ن القصص
التي ارتبطت به�ا كثرا يف طفولتي
الباك�رة “بس�اط الري�ح” لكام�ل
كيالني ،ولك أن تدرك أي تأثر يرتكه
بس�اط الريح يف نف�س طفل معاق
مربوط باألرض ،كان الكتاب نفسه
بساط ريح يل ش�دني لعوالم الكتب
من�ذ طفولتي .ل�م أفتت�ن بالكتاب
ملج�رد أن القص�ة أعجبتني ،بل ألن
اإلعاقة تربط جسدي باملكان بينما
البس�اط الس�حري يح�رر الخي�ال
ويطلقه يف الفضاء.
وأعتق�د أن تأثر هذه النش�أة عىل
كتابت�ي كان انعكاس�ا لتأثره�ا
عىل حياتي بش�كل ع�ام ،فاإلعاقة
حرمتن�ي م�ن مش�اركة األطف�ال

لعبه�م لك�ن منحتني وقت�ا للتعلم
والق�راءة والتأمل ،وظرويف ألزمتني
البي�ت بصحب�ة الكب�ار الذي�ن ل�م
أشاركهم أحاديثهم فنشأت صموتا
قلي�ل ال�كالم ،فكانت الكت�ب كالم
اآلخري�ن يل ،ف�كان الب�د أن أكت�ب
ليكتمل الحوار.
* وه�ل تأخ�رت مش�اركتك يف ذلك
الحوار اإلنساني؟
� ال ،مش�اركتي كان�ت مبكرة فقد
جاءت محاولتي األوىل لكتابة األدب
قب�ل أن أكم�ل عام�ي الرابع عر،
كان�ت قصة قص�رة ،كتبته�ا وأنا
يف أحد املش�ايف وكنت أتهي�أ إلجراء
عملية جراحية يف ساقي.
* ما هو تأثر املكان يف قصصك؟
� ال رواية بال مكان ،واملكان الروائي
لم يعد مج�رد وعاء ح�او لألحداث
والش�خصيات ب�ل ه�و ش�خصية
موضوعية ،كما أن�ه ُبعد اجتماعي
إذ يتأثر بحياة م�ن حوله كما يؤثر
يف حياته�م .وبحس�ب تعب�ر جون
برين «الناس هم األماكن ،واألماكن
ه�ي الناس» .وهن�ا نؤكد عىل يشء
بديه�ي وه�و ّ
أن املدين�ة الروائي�ة
ْ
مدين�ة خيالية حتى وإن اس�تطاع
الق�ارئ أن يتحق�ق م�ن وجوده�ا
الجغرايف ،كما أن لها وظيفة خاصة
يف بناء عالم الرواية إذ تصبح حاملة
ً
ارتباطا
ملدل�والت مختلفة وترتب�ط
ً
وثيق�ا بالعن�ارص األخ�رى املكونة
للرواية ،وتس�قط عليها وتكتس�ب

منه�ا عمقه�ا .وامل�كان عن�دي ال
يوص�ف لذات�ه ،ولك�ن أتعامل معه
باعتب�اره جزءا عضوي�ا يف الرواية،
خيوط�ا يف نس�يجها ،يضي�ف إىل
دالالته�ا وإيحاءاته�ا وصورته�ا
الكلي�ة .كم�ا يف روايت�ي «حال�ة
ش�جن» ،ففيها اعتمدت عىل تقنية
الرحلة أو التنقل ب�ني األماكن ،فلم
يرتب�ط ببني�ة الرواية فحس�ب ،بل
كان امل�كان فاع�ال يف كل أحداثه�ا،
مؤثرا يف الشخصيات ويف األحداث.
* بمناس�بة ذك�رك روايتك (( حالة
ش�جن )) مل�اذا ه�ذه الس�وداوية
فيها؟
� الرواي�ة منطلق�ة م�ن واق�ع
سوداوي ،ال تش�عر فيه الشخصية
باألمان
* ما الذي يدهش�ك كقارئ وناقد يف
الرواية الناجحة؟
� ق�راءة الرواي�ة حتى وإن منحت
قارئها قدرا من املتعة والتس�لية إال
أنه�ا ال تس�تهدف ذلك فق�ط ،فهي
يف جوهره�ا وس�يلة لتدب�ر العال�م
وللتفكر يف ماهيته كما يراها املبدع.
وأعت�رب أن الكتابة عموم�ا وكتابة
الرواية خصوصا وس�يلة لتعويضنا
عم�ا نفتق�د ،والرواي�ة الناجح�ة
بالنسبة يل هي التي يمكن اعتبارها
حي�اة ثاني�ة والتي تش�عرني بأنها
أكثر واقعية من الواقع نفسه.
* فكأنك ت�رى أن الرواية الناجحة
هي بالرورة الرواية املمتعة

� نعم ،وأضي�ف أن قراءة الروايات
تمن�ح الق�ارئ ما ال تملك�ه األنواع
األدبي�ة األخ�رى ،فه�ي مس�تودع
أش�ياء كثرة “ش�خصيات وأماكن
وأزمنة وأح�داث وتحوالت تاريخية
وجيوسياس�ية وطبيعي�ة ،ال�خ”.
والرواي�ة تط�وي ب�ني جناحيه�ا
العالم وتنظمّه وتحلّق به .بحثا عن
اإلنس�انية املطم�ورة تحت طبقات
وطبقات من أتربة راكمتها قس�وة
ظ�روف الحي�اة .حينئ�ذ يمك�ن أن
تتحقق متع�ة القراءة التي وصفها
أورهان باموك بأنها “تبدأ من قابلية
رؤي�ة العال�م ،لي�س م�ن الخارج،
ولكن من خالل عيون الش�خصيات
التي تستوطن ذلك العالم”.
 *.وه�ل يمكن ق�ول األمر نفس�ه
بالنسبة للكاتب املبدع؟
� ال يختل�ف األم�ر كث�را ،أعتقد أن
الرواية بالنسبة إىل كاتبها ولقارئها
ع�ىل الس�واء هي ف�ن البح�ث عن
اإلنس�ان ،إذ اكتش�فت الرواي�ة
بطريقتها الخاصة ،وعرب مس�ارات
تطوره�ا األبع�اد املختلف�ة للحياة
واحدا إث�ر اآلخر ،فاس�تقصت عند
نش�وئها عىل ي�د ثربانت�س طبيعة
املغام�رة البري�ة ،ث�م غاص�ت يف
مرحلة تالية داخل اإلنسان كاشفة
ع�ن الحي�اة الرسي�ة للمش�اعر
البري�ة ،وم�ع جوس�تاف فلوبر
حطت ع�ىل أرض الحي�اة اليومية،
ثم تس�رب أغوار الزمن مع بروس�ت
وجوي�س ،وم�ع آخري�ن تبح�ث يف
التاري�خ أو تس�تلهم األس�اطر،
وهك�ذا صاحب�ت الرواية اإلنس�ان
يف كل تجليات�ه ،وه�ي أيضا تش�به
اإلنس�ان يف قدرت�ه ع�ىل التط�ور
والتج�دد واالس�تمرار ،لذل�ك تمنح
نفسها دائما حيوات جديدة.
* م�ا رأيك بال�ذي يق�ول  ( :النص
الجيد يفرض نفس�ه عىل الجميع )
يف هذا العالم الذي تتالعب فيه قوى
الدعاية واإلعالم؟
� هذا الرأي صحيح بدرجة ما ،لكن
عىل امل�دى البعي�د ،فق�وى الدعاية
واإلع�الن تنج�ح غالب�ا يف الرتويج
لنصوص روائية غر جيدة ،وتجعل

م� َّر العم�ر رسيعا ً وأَن�ا انتظر حضورك
أم�ام نافذة الس�نوات؛ فال أنت حرت
وال أنا أغلقت النافذة .
* قطار آخر
يوم ما حملت كل س�نواتي وانتظرتك
يف ٍ
قطار ولكنك
ة
محط
يف
د
مقع
عىل
هن�اك
ٍ
ِ
ٍ
ُ
غرت
لم تأتِ  ،أخافني رشوق الشمس،
وجهتي ،ركبت قطارا ً آخر وذهبت.
* قميص
تخ�رب الجمي�ع أن�ك نس�يتني ول�م تعد
تتذكرن�ي ،إذا كن�ت كذلك ،مل�اذا ترتدي
القميص الذي اهديته لك يف األماكن التي
ال أتواجد فيها.
* أحالم اليقظة
ُ
أحبب�ت أحالم اليقظة أكث�ر من األحالم
الت�ي تأت�ي يف املن�ام ،ألني أتحك�م بها
كيفما أش�اء ،اسرها بطريقة توصلني
إىل النتائ�ج الت�ي أريده�ا ،وأنهيها متى
اشاء ،أصدقائي وعائلتي يعتقدون أنني
مجنون ،حينما يش�اهدوني أبتس�م أو
أنفعل أو أتحدث أثناء أحالمي.
مجان�ني ال يعلم�ون أن�ي اآلن أعيش يف
عالم األحالم.

الواقع االجتماع�ي ورصاعاته..ابتداء
م�ن العن�وان االيقونة املانح�ة للنص
داللت�ه التي ح�دد دورها (لي�و هوك)
( )leu hikيف (االس�تثارة والتنبي�ه)..
والعالمة الس�يميائية التي شكلت عىل
مس�توى ال�دال نس�قا لغوي�ا ونافذة
رؤيوي�ة منح�ت املس�تهلك(املتلقي)
وعي�ا مضاف�ا بم�ا يحمله م�ن طاقة
ايحائية تش�ده للولوج يف عوالم النص
وسرب اغواره واستنطاقه من اجل حل
شفراته وااليقونات العنوانية الداخلية
التي شكلت نصوصا موازية و(انظمة
داللية)عىلح�دتعب�رروالنب�ارت..
(م�ا ان ت�الىش ص�وت الدلي�ل
الس�ياحي حت�ى وج�د نفس�ه وحيدا
وق�د اس�ند ظه�ره اىل عم�ود الرخ�ام
يرنو صوب(نافورة الس�باع)يف(قرص
الحم�راء) يف (غرناط�ة) ودمعة حرى
تنس�اب ع�ىل خ�ده ..ارهف س�معه..
صهي�ل الخيول ونب�اح كالب الصيد..
يب�دو ان االم�ر قد ع�اد م�ن رحلته..
صوت الدليل السياحي يطرق مسامعه
من جديد..هذه قاعة(الس�فراء) وتلك
هي(جن�ة العريف)..املي�اه م�ا زال�ت
تتدفق � بايقاع املوس�يقى � من افواه
السباع..
� قايض القضاة يستأذن بالدخول..يا
موالي..ارتفع صوت الحاجب..
� وم�ن بالب�اب م�ن الش�عراء..ايها
الحاجب؟ سأل االمر..
� شاعر من بغداد يا موالي..
� ما اسمه؟ وما كنيته؟
�اب�نزري�قالبغدادي..م�والي
� دعه ينتظر..
وانشغل االمر عدة ايام..
� تذكرت ايها الحاجب..احر الشاعر
القادم من املرق..
خف�ض الحاج�ب برصه..واجتاح�ت

وجهه سحابة من االلم املمض..
� لقد وج�د مس�جى..يا موالي..مات
كمدا..ت�اركا تح�ت وس�ادته قصيدة
ب�ث فيها حنينه واش�واقه اىل (بغداد)
ولوعت�ه واعتذاره لزوجت�ه الحبيبة)..
ص � 11ص12
فالنص يمازج بني نسقني فنيني:اولهما
النس�ق الواقعي..وثانيهم�ا النس�ق
التخييي ..وهو ينتظم بخط متناس�ق
يق�وم ع�ىل درامية ع�رب انعكاس�ات
الذات املتحركة داخل نس�يجه الحدثي
وانس�اقه التي تتجىل فيه�ا التحوالت
الرسدية..ع�رب لغة محكي�ة وتقنيات
فني�ة اس�همت يف تحري�ك ال�رسد
وتنامي�ه ..من خ�الل توخ�ي االيجاز
وعمق املعنى الكاش�ف ع�ن تصوراته
واحتواء عوامله وتفاعله معها بش�كل
فني جاذب ..فضال عن هيمنة الذاكرة
الت�ي تزي�ح الرؤية البرصي�ة لتحقيق
الرؤي�ة الذهني�ة ..التخييلية بتوظيف
طاقة لغوية متفجرة كاشفة عن قدرة
املنتج(الق�اص) ع�ىل ش�حن االلفاظ
بدالالت غر مألوفة من اجل التحليق يف
افق املشهد من خالل بنية نصية تعتمد
التكثي�ف وااليجاز واالخت�زال الجمي
مع مفارقة اسلوبية ادهاشية ..فضال
ع�ن خلق�ه عامل�ا متمي�زا بالثنائيات
التقابلية داخل البنية املجتمعية بوعي
مع�ريف وجمايل وتوظي�ف جمل تحمل
بني طياتها افعاال متحركة اسهمت يف
ترسيع الرسد..
(استبر القناص وانفرجت اساريره
حيث مل�ح اله�دف املتحرك بع�د طول
انتظار ..مسح املنظار بعناية..وحرص
الهدف يف دائرة القنص ثم سدد الفوهة
واضعا اصبعه ع�ىل زناد الرمي..وقبل
ان تطأ قدم الروائي عتبة الدار الوطنية
انطلق�ت الرصاص�ة � بلم�ح البرص �
مخرتقة املخطوطة ومستقرة يف قلبه..
س�قط ارضا وقد تخضبت مخطوطته
بدمائه ثم تناث�رت وتطايرت يف فضاء
الش�ارع بفع�ل الري�ح العاتي�ة فبدت
وكأنه�ا طيور بي�ض جريح�ة تقطر
دم�ا ..فوج�ىء القن�اص به�ذا الك�م
الهائ�ل م�ن االوراق املدماة تش�هق يف
السماء وقد اخذت الريح تدفع بعضها
ص�وب دكة الس�ارية حيث يت�وارى..
دفع�ه الفضول ملعرف�ة رسها..اقرتب
من حافة الق�وس املرتفع � ونظره اىل
اعىل � مح�اوال التقاط ورقة او اكثر..
فزلت قدم�ه وفقد توازنه ثم هوى من
اعىل رصيعا عىل رصيف الشارع هامدا

وس�ط بركة من دمه..وع�ىل الرصيف
املقابل جس�د الروائي مسجى وحوله
اوراق مدم�اة تحم�ل عن�وان روايت�ه
(اوجاع وطن)..
فاملنتج(الق�اص) يصوراللحظ�ة
الرسدي�ة املكتن�زة واملرتع�ة بالجمال
بلغ�ة ق�ادرة ع�ىل التعب�ر وااليحاء..
بانتق�اء االلفاظ البعيدة عن الضبابية
والتقعر ..املشحونة بااللم لرسمها عىل
ناف�ذة ادراك متلقيها فيتاملها محركا
خزانت�ه الفكرية ش�اغال لها بالتحليل
والتاويل..اضاف�ة اىل تميزه�ا بدفقها
الش�عوري وتجذره�ا يف االجتماع�ي
والس�يايس م�ع تج�اوز القوال�ب
املتوارث�ة وكرس رتاب�ة الحياة والواقع
بخط�وط رسدي�ة متوهجة..قابض�ة
ع�ىل اللحظ�ة بس�يميائيتها الداللي�ة
والجمالي�ة م�ع توحده�ا واملنظ�ور
ال�رسدي وااللتقاط املش�هدي ..فضال
عن تعدد املستويات الوصفية (وصف
االمكن�ة ووص�ف الطبيع�ة ..)..لق�د
اس�تطاع القاص عرب قصصه هذه ان
ينسج عوامله ويجيد العزف بمفرداتها
بحثا ع�ن موق�ف رؤيوي..انس�اني..
بتتاب�ع االحداث واملش�اهد مع تكثيف
االحس�اس يف صور حركية داخل بنية
رسدية تش�كلت من جزئيات التجربة
مح�اوال التعبر عن موق�ف اجتماعي
وانس�اني بحمله�ا دالالت الواقع بكل
تناقضات�ه وافرازاته..مضاف�ا الي�ه
استحضار التاريخ بشخوصه (املعتمد
ب�ن عب�اد) و(اب�ن زي�دون) و(والدة
بنت املس�تكفي) و(زري�اب) واماكنه
(بغ�داد) و(اش�بيلية) و(قرطب�ة)
و(ج�رس نه�ر ال�وادي الكب�ر) الت�ي
شكلت بؤرا ثقافية مضافة..اضافة اىل
توظيف الرتاث للتعبر عن دالالت فنية
يطم�ح اىل تحقيقه�ا وهي ام�ا كرمز
او اغناء تجرب�ة او منح رسدية ابعادا
نفس�ية وجمالي�ة مؤث�رة ومحاول�ة
ايج�اد معادله�ا املوضوع�ي لخدمة
الح�ارض كبدي�ل يف ال�رسد الخ�رتاق
الواقع االجتماعي(ياعالم االرسار علم
اليقني /ياكاشف الر عن البائسني/
ي�ا قاب�ل االعذار فئن�ا اىل ظل�ك فاقبل
توبة التائبني)..اضافة اىل تش�خيصها
للواقع االجتماعي والسيايس لالنسان
مع االس�تفادة من صميمي�ة العالقة
بني الوجود املجتمعي ولغته وحكاياته
وتراثه باعتمادها كجرس للكش�ف عن
الهم املع�اش والفكرة الت�ي يقصدها
الكاتب باسلوب اشاري قصدي.

من أصحابه�ا نجوما ،ث�م رسعان
ما ينحرس عنهم الضوء ويكتش�ف
القارئ قيمتهم الحقيقية ،فينرصف
عنه�م .لكن ذلك ال يعن�ي أن النص
الجيد يفرض نفسه دائما ،فالرتويج
لغ�ر الجيد ومهم�ا كانت أس�بابه
يعن�ي يف الوقت ذاته تهميش أعمال
مهمة قد ال تجد مناخا جيدا يعينها
ع�ىل البقاء ،وكم م�ن أعمال مهمة
طالها التهميش ف�كادت تندثر ولم
تحصل عىل حقه�ا وتحرني هنا
عىل سبيل املثال رواية “قنطرة الذي
كف�ر” ملصطفى مصطفى مرفة،
وهي أول رواية مرصية كتب نصها
كام�ال بالعامية املرصية ومن أوائل
الروايات العربية التي استخدمت ما
س�مي يف النقد الحديث تيار الوعي.
ونجحت يف تجسيد خصائص الروح
املرصي�ة الحقيقية الخالصة .وقد
كتبها صاحبها يف األربعينيات وتأخر
نره�ا أكثر من عرين عاما ،ولو
نرت وقت كتابتها ألحدثت ثورة يف
الكتابة الروائية ولنالت ما تستحق
من مكانة.
* كيف تنظ�ر اىل موضوع الجوائز
ال�ذي ب�دأ الكث�ر يرك�ض وراء
بريقها؟
� كان يل ح�ظ الف�وز بع�دد م�ن
الجوائ�ز ع�ىل املس�توى املح�ي،
يف القص�ة القص�رة والرواي�ة
واملرسحي�ة ،وأعتق�د أن الجوائ�ز
مهمة بالنس�بة للكات�ب ،والجوائز
بالنس�بة يل باختص�ار كانت تعني
االع�رتاف ،تكرار الفش�ل يف تجارب
الن�ر أحبطني ،األه�ل واألصدقاء
زادت قناعته�م بأنن�ي فقط أضيع
وقت�ا زائ�دا أتاحت�ه يل الظ�روف
الصحي�ة ،جائ�زة جريدة الش�عب
كان�ت أول جائزة ف�ردت يف الروح،
بعده�ا جائزة ن�ادي القصة وكنت
أيض�ا األول ،له�ا مزايا ع�دة :أولها
توقيع نجيب محفوظ عىل ش�هادة
التقدي�ر منحن�ي س�عادة فائق�ة،
أيضا نر القص�ة الفائزة يف ملحق
الجمع�ة بجري�دة األه�رام وع�ىل
صفحة كاملة دفع األهل واألصدقاء
للتسليم بكوني كاتبا.

أنا و أنتم
حسن املوسوي

يل الضوء و للخفافيش العتمة
و لساكني الكهوف
عيون ال يبرصون بها
سوى حماقاتهم
يل القصيدة
و سحر املعاني
و كلماتي
قناديل يف ليايل موحشة
و لكم الهذيان يف طرقات العدم
والثرثرة
عند مدعي املعرفة
تستجدون القوايف
وقد نأت
عن قواميسكم الكلمات
يل األحالم احلق بها
فوق غيمة الربيع
وللمعتوهني كوابيس النهار
يتعثرون بها
يف سكك األيام
يل الورد
أهديه يف عيد الحب
لكل الحاملني بمعانقة الشمس
ولكم رسفة مجنزرة صدئة
تدوسون بها مروج خراء
يل الخلود
من فم الزمان انتزعه
ولكم العدم
وال شاهدة قرب
تدل عليكم
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مشاكل وحتديات احلياة تقوّي عالقتكم الزوجية خبمس طرق

خالل سنوات الزواج ،يتعرض الزوجان
للكثري من التحديات ،س�واء أزمات أو
مشاكل أو تحديات مثل تربية األطفال
وف�رات الحم�ل وال�والدة ورعاي�ة
الرضي�ع ،عقبات قد تب�دو أنها تعرقل
مس�رية الزواج ،بينما يف الحقيقة هي
تصقل�ه وتثري�ه وتجع�ل العالقة بن
الزوج�ن أق�وى وتجعلهما أكث�ر قربا ً
وانسجاماً.
أن�تِ اآلن يف خض�م تحدي�ات حيات�ك
الزوجي�ة ،ولك�ن علي�كِ إدراك أن هذه
التحديات تفيد زواجك وتقوّيه بخمس
طرق .تابعي القراءة وتعريف إليها.
 .1التحديات تعرّف كالً منكما إىل اآلخر
أكثر
ل�ن تع�ريف كل ق�درات زوج�ك ،إال
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.
 .2التحدي�ات تعزز تقدي�ر كل منكما
لآلخر

بينم�ا يظه�ر كل منكم�ا مهارات�ه
وقدرات�ه للتعام�ل م�ع كل تح�دي،
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.
 .3التحدي�ات تجعلكم�ا ق�دوة
ألطفالكما

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

تكون ق�دوة رائع�ة ألطفالكما ،حيث
تصبح�ان نموذجا ً حيا ً 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.
 .4التحديات يعزز الرابط بينكما
الكف�اح مع�اً ،وتخط�ي األزم�ات
ومواجه�ة التحديات معاً ،يش�عركما
بالقرب ،وبقوة الحب الذي دفعكما إىل
ب�ذل مجهود عظيم من أج�ل الحفاظ
ع�ىل كيان األرسة الذي نش�أ بأيديكما
مع�اً ،م�ا يجعلكم�ا أكث�ر ترابط�ا ً
وانسجاما ً وتمسكا ً كل منكما باآلخر.
 .5التحديات 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�ىل األرسة ،هو م�ا يعزز
العالق�ة بن الزوج�ن ،ويصنع تاريخ
ّ
م�رشف للعالقة ،تاري�خ يجعل النظر
إليه�ا بعد س�نوات طويل�ة ،يثبت عىل
أنه�ا كان�ت تس�تحق كل ما ُب�ذل من
أجلها.

لطلة أبهى...

مكونات مهمة لبشرتك عليك إضافتها إىل قائمتك يف موسم الربيع

تتغري املواسم ومعها يجب أن تتجدد
خزانة مالبس�ك .ولك�ن باإلضافة إىل
مالبس�ك وأكسس�واراتك ،تحتاج�ن
أيضا ً إىل إجراء بع�ض التغيريات عىل
روت�ن العناي�ة ببرشت�ك .بينما كان
فصل الشتاء يدور حول الحفاظ عىل
ترطي�ب البرشة ،يتطلب فصل الربيع
أكثر من ذلك.
لراحت�ك ،نق�دم ل�ك قائمة بخمس�ة
مكون�ات للعناي�ة بالب�رشة علي�ك
إضافتها إىل قائمتك يف موسم الربيع.
قومي بالتمرير ألسفل ملعرفة ما هي
هذه املكونات.

 الطماط�م :إذا كن�ت تحب�ن اتباعطريق�ة املنزلي�ة ،فعلي�ك إضاف�ة
الطماط�م إىل روتن العناية ببرشتك.
ّ
لديه�ن برشة
ه�ذا املكون مث�ايل ملن
دهني�ة ألن�ه يمن�ع تراك�م الدهون.
تقلي�ل املس�ام ،االس�تخدام املنتظم
للطماط�م يمكن أن يس�اعد أيضا ً يف
شد الجلد.
 املق�رش :ينصح الخرباء يف كثري مناألحيان بعدم تقشري البرشة يف الشتاء
ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة ،يجب
إضافة مقرش إىل قائمتك .يمكنك إما
رشاؤه م�ن الس�وق أو يمكنك صنع

واح�د يف املنزل فقط عن طريق خلط
السكر والقهوة وزيت جوز الهند.
ً
ع�ادة م�ا
 الواق�ي م�ن الش�مس:يتوق�ف الن�اس عن اس�تخدام واقي
الش�مس خالل فصل الشتاء ولكن ال
يمكن فعل اليشء نفس�ه خالل فصل
ً
واق
الربي�ع .احريص دائما عىل وضع ٍ
من الش�مس أثن�اء العناي�ة ببرشتك
لحماي�ة نفس�ك م�ن األش�عة فوق
البنفس�جية الض�ارة .يمكنك اختيار
واق من الشمس حسب نوع برشتك.
 سريوم فيتامن يس :برصف النظرعن املكون�ات العادي�ة ،يمكنك أيضا ً

إعط�اء دفع�ة إضافي�ة لبرشتك عن
طريق إضافة سريوم فيتامن يس إىل
روت�ن العناية ببرشت�ك .فيتامن ج
مفيد جدا ً للبرشة .يس�اعد يف ترسيع
إنتاج كل من الكوالجن واإليالستن،
م�ا يس�اعد يف الحفاظ ع�ىل نضارة
البرشة وشدها.
 حم�ض الهيالوروني�ك :م�ن من�اال يرغ�ب يف الحص�ول ع�ىل ب�رشة
شابة؟ إذا كان هدف العناية ببرشتك
ه�و نفس�ه ،فعليك إضاف�ة حمض
الهيالورونيك إىل روتينك .يساعد هذا
أيضا ً يف تنعيم مظهر الجلد.

طريقة حتضري كيكة
السينابون الشهية

املقادير:
مقادير الكيك:
الزبدة 100 :غراما ً (بدرجة حرارة
الغرفة)
البيض 3 :حبات
الفانيلي�ا :ملعق�ة صغ�رية
(سائلة)
سكر  :كوب
حليب  :كوب ونصف (سائل)
طحن  2 :كوب
املاء  :كوب
مقادير الحشو:
الزب�دة 50 :غ�م (بدرج�ة حرارة
الغرفة)
السكر البني :كوب
كب�رية
ملعق�ة
القرف�ة:
(مطحونة)
الجوز :كوب
للتغليفة:
جبن كريمي  200 :غم
الفانيلي�ا :ملعق�ة صغ�رية
(سائلة)
حليب مركز محىل :كوب
طريقة التحضري:
 .1لتحضري الكيك :اخفقي الزبدة
بامل�رب الكهربائي ،ثم أضيفي
البي�ض واح�دة تلو األخ�رى مع
االس�تمرار بالخف�ق ،وأضيف�ي
الفانيال ،والسكر ،استبديل الخفق
باملرب اليدوي ،وصبي الحليب،

وزيدي الطحن ع�ىل دفعتن مع
التحريك حتى تتجانس املكونات،
ث�م صب�ي امل�اء وحرك�ي حت�ى
يتشكل لديك مزيجا ً متجانساً.
 .2ريش قالب الكيك برذاذ الزيت،
ورشة طحن.
 .3لتحض�ري الحش�و :بطب�ق
ً
قلي�ال
جانب�ي ،اعجن�ي الزب�دة
بأط�راف أصابع�ك ،ث�م أضيفي
السكر البني واعجني ،ثم أضيفي
القرف�ة املطحونة ،وكوب الجوز،
وحرك�ي حتى تختل�ط املكونات
مع بعضها البعض.
 .4صبي نصف كمية الكيك بقاع
قال�ب الكي�ك املجهز ،ث�م ضعي
كمية الحش�و ،ووزع�ي النصف
املتبق�ي م�ن خليط الكي�ك فوق
الحشو.
 .5أدخ�ي الكي�ك للف�رن املحمى
مس�بقا ً عىل درجة ح�رارة ،180
ملدة  55دقيقة.
 .6لتحضري التغليفة :باس�تخدام
املرب الي�دوي ،اخفقي الجبن
الكريمي بطبق جانبي ،وأضيفي
الفاني�ال ،والحلي�ب املركز املحىل
(املكث�ف) حت�ى يتش�كل لدي�ك
خليط متجانس.
 .7زين�ي بخلي�ط التغليفة كيكة
الس�ينابون وقدميه�ا دافئ�ة أو
باردة.

طبيبك يف بيتك...

سلوكيات...

ما األمـراض اليت حيميك منها عصري الربتقال؟

تبديل املالبس أمام األطفال متى يكون عاديًا ومتى جيب أن يتوقف؟
تتس�اءل العديد من األمهات
ه�ل يمكنه�ا تبدي�ل املالبس
أمام الصغ�ري خاصة إن كان
يف س�ن صغ�رية ،وه�ل يؤثر
هذا ع�ىل نفس�يته؟ وإىل أي
عمر يمكن للصغ�ري أن يرى
والده أو والدته يبدل مالبسه
أمامه؟
ع�ري الكب�ار أم�ام األطفال
غال ًب�ا م�ا تب�دل األم أو األب
مالبس�هما أم�ام الرضي�ع
وربم�ا يتحمم�ان م ًع�ا ،أو
تجلس�ه معه�ا عىل كرس�يه
إن أرادت االس�تحمام وكانت
وحدها يف املنزل وليس هناك
من ت�رك الصغري معه ،وهذا
طبيع�ي ج� ًدا ،وال تؤث�ر ع�ىل
الصغري أب ًدا إذ تظل فكرة تبديل
املالب�س أو الظهور عارية أمام
صغ�ريك ال تؤث�ر ع�ىل الصغري
يف الس�ن أصغر م�ن عامن ،إذ
ال يدرك الطف�ل بالضبط فكرة
التفكري الجنيس ولم يكتش�ف
جس�مه بعد ب�ل إن�ه ال يتذكر
م�ا ي�راه وال يس�تطيع الربط
والتذكر.
ي�رى الكث�ري م�ن الربوي�ن
وعلم�اء النفس أن االمتناع عن
تبدي�ل املالب�س أم�ام الصغري
ه�ي ف�رة م�ا بع�د العام�ن،
وي�رى البع�ض اآلخ�ر أنه�ا يف
عم�ر الثالثة أو الرابع�ة إذ يبدأ
الصغري يف السؤال عن أعضائه
الجنس�ية وقد يحك�ي أو ينقل
بعض ما يراه أمام اآلخرين.
ويختل�ف األم�ر حس�ب إدراك
الطفل ووعيه ومعرفته بأجزاء
الجس�م ومدلوالته�ا ،وكذل�ك
تعوي ًدا له عىل فكرة الحياء من
الصغر ،وتجن ًب�ا ألي يحكي ما
ي�راه ب�دون قصد ،لذل�ك يعترب
الس�ن املناس�ب ه�و منتصف
الس�نة الثالثة ،وربما قبل ذلك
بقلي�ل بمجرد تم�ام الثانية إن
ً
وإدراكا
الحظ�ت علي�ه وع ًي�ا
مبكرًا.
تع�ري األطفال أم�ام بعضهم
البع�ض أو أم�ام اآلخري�ن يف
العموم
م�ن النصائ�ح املهم�ة ج� ًدا يف
البداي�ة أال تعوّدي نفس�ك عىل
تغي�ري املالب�س لصغ�ريك أمام
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اآلخري�ن يف الس�نة الثالث�ة،
ليتعل�م أنه ال يجب أن يراه أحد
عار ًيا ،وأن تؤكدي عليه أنه من
املهم أال يسمح ألحد بلمسه إال
ماما وبابا والجدة ً
مثال إن كان
يذه�ب إليه�ا وح�ده أو الخالة
أو العم�ة حس�ب الف�رد الذي
ً
أحيانا معه.
تركينه
يمكن�ك أن ترشح�ي األمر بأن
تقويل أن جس�مك هذا يخصك،
وال يج�ب أن ي�راه غ�ريك ،وأن
مام�ا وباب�ا يرونه فق�ط ألنك
صغري لن تس�تطيع مس�اعدة
نفس�ك يف ارت�داء املالب�س
والحم�ام وهم�ا يس�اعدانك،
وبمجرد أن تكرب س�تكون أنت
املس�ؤول عن ذل�ك ..ال تربطي
املكان بالقاذورات أو بالتحقري
من�ه أو بالتخويف أو غري ذلك،
حت�ى ال يصب�ح بالنس�بة ل�ه
ً
ً
ارتباطا س�لب ًيا ،وهو
مرتبط�ا
ما قد يؤثر فيما بعد عىل اإلناث
تحدي� ًدا بعد ال�زواج يف الخجل
املريض حتى م�ن الزوج ،وهذا
ال ينتف�ي أب ًدا م�ع غرس فكرة
الحش�مة والحي�اء .وال تعودي
نفسك عىل تعرية صغارك أمام
بعضه�م البعض س�واء كانوا
فتي�ات أو فتي�ان ،فالبع�ض
يف�رض أن األطفال ل�و كانوا
إخ�وة أو لو كان�وا من الجنس
نفسه فال مانع.
ق�د يتع�رى صغ�ارك خاص�ة
إن كان�ا طف�ل وطفل�ة أم�ام
بعضهما البعض ،أو طفلك مع
أحد أبن�اء عمومته أو خؤولته،
وربما يزي�د األمر ب�ن الذكور

واإلن�اث بغ�رض االكتش�اف
وفهم االختالف بينهما.
تعلم�ي أن تكون�ي هادئ�ة إن
حدث وس�أل ع�ن يشء م�ا أو
رآك عن غري قصد أو ش�اهدته
مع طفل آخر عراي�ا يحاولون
مالحظة جسد اآلخر ،فاالنفعال
والعنف يتس�بب يف ردود أفعال
غري س�وية للطفل فيم�ا بعد،
ً
ش�غوفا لفه�م م�ا
ويجعل�ه
من�ع من�ه .اعمي ع�ىل توجيه
األطفال نحو السلوك الصحيح
دون إظهار م�ا بدر منهم أمام
اآلخرين أو تأنيبهم عليه.
م�ن امله�م ً
أيض�ا فهم أس�اس
املوق�ف ،وهل ه�و مجرد رغبة
يف االكتش�اف ،أو هن�اك طف�ل
أك�رب يتحرش ب�ه أو يه�دده؟
وه�ل يتعدى األم�ر مجرد خلع
املالبس؟
أنه�ي املوق�ف به�دوء ودون
رصاخ متحدث�ة إىل الصغريي�ن
أن هذا س�لوك غري صحيح وال
يج�ب أن يتك�رر ،وأخرجيهما
للعب أمام�ك .فيما بعد تحدثي
م�ع صغريك به�دوء واس�أليه
دون انفع�ال ع�ن حقيق�ة
املوق�ف .والتواص�ل م�ع وال�د
ووالدة الطف�ل اآلخر ومعالجة
املوقف ببساطة.
وعلي�ك االهتم�ام باألطف�ال
واالنتب�اه له�م يف التجمع�ات
ً
حرص�ا عليهم من أي مش�كلة
م�ع أهمي�ة التعام�ل اله�ادئ
الرحي�م بعي� ًدا ع�ن العن�ف
واالنفع�ال ورغب�ة يف تربي�ة
قويمة صالحة.

أعلنت دراسة علمية أن رشب كوب
واحد من عصري الربتقال من شأنه
تقليل خط�ر اإلصابة ب�  7أمراض
مهددة للحياة.
وقال�ت الكاتب�ة ت�ريي آن وليامز
إن الخ�رباء ينصح�ون بعدم رشب
أكث�ر من  150ملليل�را من عصري
الفاكه�ة يوم ًيا ،ولكن هذه الكمية
م�ن عص�ري الربتق�ال ه�ي كل ما
تحتاجه للحد من االلتهابات.
وذكرت الكاتبة أن االلتهاب املزمن
ً
أمراض�ا خط�رية ،ته�دد
يس�بب
الحياة يف كثري من األحيان ،التهاب
املفاصل والذئب�ة وأمراض األمعاء
والرب�و وأم�راض القل�ب والتهاب
املفاص�ل الروماتوي�دي وم�رض
السكري من النوع األول.
وقد وجد تقري�ر جديد ،حول تأثري
االلته�اب الخف�ي عىل االس�تجابة
املناعي�ة ،أن فيتام�ن يس املوجود
بعصري الربتق�ال يلعب دورا وقائ ًيا
وعالج ًي�ا عندم�ا يتعل�ق األم�ر
بصحتنا.
وحسب الربوفيسور فيليب كالدر،
املؤلف املش�ارك بالتقرير وأس�تاذ
عل�م املناع�ة الغذائي�ة بجامع�ة
س�اوثهامبتون ،فإن “فيتامن يس
يحد من االلتهاب من خالل تنظيم

نصائح طبية...
تعترب النوبة القلبية هي حالة طبية
ً
ش�خصا بالقرب
طارئة ،فإذا رأيت
من�ك مصا ًبا بنوبة قلبية ،فيجب أن
تكون عىل دراية باإلسعافات األولية
التي يجب إعطاؤها حتى يتم تقليل
فرص وفاة الش�خص حت�ى تتوفر
املساعدة يف املستشفى.
أعراض النوبة القلبية
تختل�ف أع�راض النوب�ة القلبي�ة
ويصع�ب فهمه�ا يف ذل�ك الوق�ت،
وع�ادة ،عندم�ا تح�دث النوب�ات
القلبي�ة ،يش�عر الناس بألم ش�ديد
يف الصدر مثل الضغ�ط ،أو الضغط
الش�ديد أو االمت�الء يف القلب وغال ًبا
م�ا يكون األل�م يف منتصف الصدر،
و يش�عر املريض ً
أيضا بألم يف الفك
والكتف والذراعن واملعدة وكذلك يف
الظهر.
وقال�ت جمعي�ة الصلي�ب األحم�ر
الربيطاني�ة“ :يحدث ه�ذا األلم ألن

إنت�اج بروتن الس�يتوكن املرتبط
بااللته�اب ،كم�ا يزيد مس�تويات
األجس�ام املضادة من خالل تعزيز
نم�و الخالي�ا الليمفاوي�ة التائي�ة
والبائية ،وهي أنواع من خاليا الدم
البيض�اء الت�ي تحرك اس�تجابتنا
املناعية وتوجهها”.
يتوف�ر فيتام�ن يس يف مجموع�ة
متنوع�ة م�ن األطعم�ة ،مث�ل
الحمضي�ات والفلف�ل وحت�ى
البطاط�ا البيضاء ،ويمك�ن تناول
املكم�الت الغذائية يف ح�ال لم تكن

تحص�ل ع�ىل م�ا يكف�ي م�ن هذا
الفيتامن يف نظامك الغذائي.
و يحت�اج البالغون الذي�ن تراوح
أعماره�م م�ا ب�ن  19و 64عامً �ا
إىل  40ملليغرام�ا م�ن فيتامن يس
يوم ًيا ،لكن الجسم ال يمكنه تخزين
هذا الفيتامن لذلك يجب التأكد من
إضافة األطعمة التي تحتوي عليه
إىل نظامك الغذائي يوم ًيا.
ونقلت الكاتبة عن الدكتورة كاري
روكس�تون ،أخصائي�ة التغذية يف
مركز علوم عصري الفاكهة ،قولها

“االلتهاب�ات قادرة ع�ىل أن تلحق
أرضارا خط�رية بأجهزتنا املناعية
وهذا أمر س�يئ خاصة أثناء الوباء
ألن األش�خاص الذي�ن يعانون من
التهاب مزمن تسوء حالتهم يف حال
إصابتهم بأعراض كوفيد.”-19
وأضافت روكستون أنه “من املهم،
أكثر م�ن أي وقت مىض ،أن يعرف
الناس التغريات التي يمكن إدخالها
عىل النظام الغذائ�ي ونمط الحياة
للس�يطرة ع�ىل االلته�اب وتقوية
املناعة ،من خ�الل رشب كوب من

عصري هذه الفاكهة يوم ًيا”.
و تع�ود فوائد عص�ري الربتقال إىل
احتوائ�ه ع�ىل م�ادة الفالفونويد،
وهي من مركبات البوليفينول التي
تساعد يف تقليل االلتهاب وتحسن
صحة األمعاء.
وأوضح�ت الدكت�ورة روكس�تون
أن هن�اك نوع�ن م�ن مركب�ات
الفالفونوي�د املتمي�زة “وهم�ا
الهس�ربيدين والنارينجينن” ومن
ً
عوض�ا عن
فوائ�د رشب العص�ري
تناول الفاكهة الكاملة أن الجس�م
يمت�ص مركب�ات الفالفونوي�د
بكف�اءة أكرب ،وهذا هو الس�بب يف
أن ك�وب العص�ري يكم�ل الفواكه
والخراوات يف نظامك الغذائي”.
ووج�دت دراس�ة ُن�رشت يف
“ذا جورن�ال أوف كليني�كال
إندوكرينولوجي أند ميتابوليزم” أن
عصري الربتقال يخف�ض االلتهاب
وقد أجريت هذه الدراسة عىل نساء
مصابات بمتالزمة التمثيل الغذائي،
ت�م إعطاؤه�ن  500ملليغ�رام من
الهس�ربيدين يوميا ملدة  3أس�ابيع
وقد وج�د الباحث�ون أن ذل�ك قلل
بش�كل كبري من تركيزات الربوتن
االرتكايس ( )Cاملرتب�ط بااللتهاب
يف الدم.

كيف تقوم باإلنعاش القليب الرئوي؟

االنس�داد يمن�ع وص�ول ال�دم إىل
عضلة القل�ب ولن يخ�ف األلم مع
الراحة”.
ويعان�ي الش�خص م�ن ضي�ق يف
التنف�س وضع�ف وتنمي�ل عادة يف
الذراع اليرسى وكان الشخص ً
أيضا

ً
كث�ريا أثناء
يغم�ى علي�ه ويتع�رق
نوبة قلبية.
عالج اإلسعافات األولية أثناء النوبة
القلبية
بعد فرة وجيزة من ظهور أعراض
النوبة القلبي�ة لدى الفرد ،ال تنتظر

لحظ�ة وتب�دأ يف الت�رصف عليك أن
تتذك�ر أن كل ثاني�ة مهم�ة يف مثل
هذه الحالة الطبية الحرجة.
اتصل برقم الطوارئ
الخط�وة األوىل واألهم هي االتصال
برقم الطوارئ لخدمات اإلس�عاف،
عىل الرغم من أنه سيتم تقديم عالج
اإلسعافات األولية ،ال يزال الشخص
بحاج�ة إىل الحصول عىل مس�اعدة
طبية يف أرسع وقت ممكن.
ساعد الشخص عىل الجلوس
بع�د وقت قصري من إج�راء مكاملة
الطوارئ الطبية ،س�اعد الش�خص
عىل الجلوس بشكل مريح ،الجلوس
يخفف الضغ�ط عىل القل�ب ،وقال
الخرباء ً
أيض�ا إن الجلوس يقلل من
فرص االنهيار بسبب الهجوم.
تحدث معهم
حتى وقت وصول املساعدة الطبية،
تحدث إىل الش�خص بلط�ف ،امنح

الش�خص األم�ل يف أن كل يشء
س�يكون عىل ما يرام وأن املساعدة
الطبية يف طريقها.
اإلنعاش القلبي الرئوي
إذا فقد الش�خص وعيه ،قم بإجراء
اإلنع�اش القلب�ي الرئ�وي ،إذا كان
الشخص ال يتنفس أو لم تجد ً
نبضا
 ،فاب�دأ باإلنع�اش القلب�ي الرئوي
للحف�اظ ع�ىل تدف�ق ال�دم بعد أن
تطلب املس�اعدة الطبي�ة الطارئة،
اضغ�ط بقوة وبرسع�ة يف منتصف
صدر الشخص بإيقاع رسيع نسب ًيا
 ح�وايل  100إىل  120ضغط�ة يفالدقيقة.
يجب دائمًا طلب املس�اعدة الطبية
يف أرسع وق�ت ممك�ن ،و ال تؤج�ل
زيارة املستش�فى بمجرد أن تشعر
أنك بخري ،من الروري ج ًدا إجراء
الفحوصات يف الوقت املناسب حتى
يبدأ العالج الطبي مبكرًا.
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كلب��ي صب��ح فره��ود ول��كل تع��ت بي�����ه
وبالب��اب ال��ف دي��ان ح��رت آمل��ن اطي��ه
*
*
*
*
*
ري��ت الكل��ب ياه��واي ينط��ر وراوي������ك
ج��ا كل��ت عفي��ه علي��ك دم وحل��م بي�������ك
*
*
*
*
*
ري��ت الكل��ب ب��ي ب��اب ينط��ر تش��وف������ه
ول��و ش��فت غي��رك بي��ه ح��ك م��ن تعوف���ه

تق�وم الي�وم بع�دة تج�ارب علمي�ة ولك�ن معظمها
سيفش�ل .تش�عر بالغضب والحزن يف بداية يومك .لديك
رس�الة تريد أن توصلها بنفسك لشخص ما .يجب أن تثبت
للجميع اليوم أنك ش�خص مستقل بذاتك وتعتمد عىل نفسك
يف أي ظ�روف صعب�ة .خط�ط يف نهاي�ة اليوم لقض�اء ليلة
مريحة وسعيدة.

الثور

*
*
*
*
*
كلب��ي ارد اكص��ه أمب��وس واتالحك��ه بن��ار
خاف��ن يح��ن ويك��ول للعش��ره تذك����������ار
*
*
*
*
*
كلب��ي أرد اكص��ه مب��وس وج��وي مجان��ه
دالن��ي ع��ل هي��ج أدروب كله��ن مهان�����ه
*
*
*
*
*
كلب��ي ارد اكص��ه مب��وس واكط��ع وري��ده
يبج��ي ع��ل ب��زر الن��اس ش��نهو ليري������ده

ما الذي طرأ مؤخرا عىل عالقاتك بمن حولك؟
يب�دو أن س�تدخل يف خالف مع صدي�ق ما .هل
ه�ذا الش�خص أو الصدي�ق ق�ام بالتع�دي عليك؟
هذا الش�خص ينافس�ك دوما ويحاول أن يستويل عىل
منصبك ،ولكنك س�تواجهه .لم ال تفكر يف السفر هذه
الفرتة؟

الجوزاء
عليك التحقق اليوم من أي أمر يثري القلق داخلك
وال تدعه يتمكن منك .أنت تدرك عيوبك الخاصة
والتي ربما قد تكون السبب يف تلك املتاعب التي تمر
به�ا عيل صعي�د حياتك العاطفية .ان�س املايض وامنح
نفسك الوقت الكايف للتفكري يف خططك املستقبلية.

السرطان
تحاول تحقيق التوازن يف عملك اليوم .عليك أن
تدرك جيدا أن رس س�عادتك ه�و وجودك بجانب
األه�ل واألصدق�اء أط�ول ف�رتة ممكن�ة .الش�عور
بالس�عادة واملتعة أمر مهم وخاصة اليوم .االبتس�امة
تجعل وجهك منريا وتفتح أبواب األمل.

األسد
س�تعيش يوم�ا من أجمل أي�ام حيات�ك .حالتك
النفس�ية مستقرة جدا وتس�تطيع التفكري يف كل
يشء بعقالني�ة .لديك طاقة إيجابي�ة ولكنك ال تعرف
كيف تس�تغلها .ما رأيك يف دعوة صديق�ك لتناول القهوة
مع�ك يف منزلك .اس�تغل هذا اللقاء واعرض عليه الس�فر
ملكان ما.

العذراء
أنت مستعد اليوم ألي معركة عىل الرغم من حبك
للسالم ولكن الظروف تدفعك لخوض تلك املعركة.
بعد الظهرية ،قد تشعر أنك وحيد يف هذا العالم ولذالك
قد تصاب باالكتئاب .وضعك مع الريك هذه الفرتة ليس
عىل ما يرام ،لذا عليك أن تهتم بهذا األمر.

الميزان
تش�عر أن أفكارك أصبحت غري واضحة كاملعتاد .ال
تكن محبطا وال تفقد األمل يف كل يشء .ابدء اليوم أي
نشاط أو أي مروع وستجد أن كل يشء يعود إىل وضعه
الطبيع�ي .احرص ع�ىل تعدي�ل أي خطوة غري مدروس�ة يف
البداية لكي ال يرتتيب عليها أزمات ال يمكن التعامل معها.

العقرب
لقد قمت برحلة برية ألش�هر معدودة تعلمت منها
الكثري س�واء يف حياتك املهنية أو الشخصية.إذا كنت
تنتظ�ر حدوث تغيري م�ا اليوم ولم تج�د أي تغيري حتى
اآلن ،ال تتوت�ر ،فالتغيري قادم يف أقرب وقت .ربما تحصل عىل
ترقية اليوم يف العمل .احتفل يف املس�اء مع أقرب األش�خاص
إليك.

القوس
الح�ب يف طريقه إليك فهل أنت مس�تعد؟ تظهر
عليك الي�وم عالمات التعب واألرق ولذلك تحتاج إىل
وقت للراحة واالس�رتخاء .فهمك أو تفس�ريك لبعض
املواق�ف اليوم ق�د يكون غري منطق�ي .ال تجعل رأي أحد
األشخاص يؤثر عىل وجهة نظرك.

الجدي
إبداع�ك قد يف�وق الحدود الي�وم .الهروب من
الواقع إىل عالم الخيال قد يجعلك تشعر بالسعادة
وقد يكون أمرا مهما يف هذا اليوم .التفكري يف بعض
األحالم ق�د يهون عليك مش�قة العمل ال�ذي تقوم به
اليوم .عرب عن نفسك بكل الطرق املتاحة.

الدلو
االس�تقرار واالعتماد عىل النفس من األمور املهمة
بالنس�بة ل�ك هذا الي�وم .اتخذ اليوم الخط�وات التي
تثبت ملن حولك أنك شخص مكافح وصبور .قد يتظاهر
البع�ض بأنه متع�اون ولكن�ه يف الحقيقة عني�د وال يتحرك
بس�هولة .ربم�ا تتش�اجر مع أحده�م حتى تقنع�ه بوجهة
نظرك.

الحوت
ال تكن عدوانيا يف تعاملك مع زمالء العمل وتوخ
الهدوء والحذر يف ترصفاتك .تشعر باالنجذاب اىل
أحد األش�خاص يف العمل وتود التق�رب منه .ال تدع
الحبيب يش�عر أنه يف آخر أولوياتك بل اهتم بمش�اعره
أكثر.

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1713إس�بانيا توافق عىل التنازل
عن جبل طارق.
 - 1721فرنس�ا وإس�بانيا توقعان
عىل معاهدة مدريد.
 - 1802عق�د معاه�دة إمب�ان بني
إنجلرتا وفرنسا.
 - 1924إفتت�اح املجلس التأس�ييس
يف العراق.
 - 1933إنس�حاب الياب�ان م�ن
عضوية عصبة األمم.
 - 1941ثورة يف يوغسالفيا بزعامة
جوزيف بروز تيتو.
 - 1953نج�اح التطعي�م بمص�ل
ش�لل األطف�ال يف الوالي�ات املتحدة
األمريكية.
 - 1958نيكيت�ا خوروش�وف

يخل�ف بولجانني يف رئاس�ة االتحاد
السوفيتي.
 - 1964زل�زال يف أالس�كا بقوة 8.4
ع�ىل مقي�اس ريخ�رت أدى إىل مقتل
 118شخص.
 - 1973أنور السادات يؤلف وزارته
األوىل يف مرص.
 مارل�ون بران�دو يرف�ض تس�لمجائزة األوسكار بسبب سوء معاملة
هوليوود واملجتمع األمريكي للهنود
الحمر.
 - 1977إصط�دام طائرت�ي جامبو
أمريكي�ة وهولندية يف جزر الكناري
ويؤدي إىل مقتل  563شخصاً.
 - 1979اجتم�اع ط�ارئ ل�وزراء
خارجي�ة ال�دول العربي�ة يف بغ�داد

وفيه تق�رر مقاطعة مرص وتجميد
عضويتها يف جامع�ة الدول العربية
وقطع الخطوط الجوية مع القاهرة
وذلك إحتجاج�ا ً عىل معاهدة السالم
الت�ي وقعه�ا الرئيس امل�رصي أنور
السادات مع إرسائيل.
 - 1995املتأس�لمون يف الجزائ�ر
يغتال�ون مدي�ر تحري�ر صحيف�ة
املجاهد محمد عبدالرحمن.
 - 1996تعيني الش�يخ محمد س�يد
طنطاوي شيخا ً لألزهر.
 - 1998إدراج عق�ار فياغ�را م�ن
ضمن األدوية الصالحة لإلس�تعمال
اآلدم�ي م�ن قب�ل هيئ�ة العقاق�ري
واألطعمة األمريكية.
 - 2001الوالي�ات املتحدة األمريكية

تس�تخدم ح�ق النق�ض ض�د قرار
ملجلس األمن يدعو إلرس�ال مراقبني
دوليني لحماية الفلس�طينيني وكان
سببها للرفض أن القرار غري متوازن
وغري قابل للتطبيق.
 - 2002الوالي�ات املتحدة األمريكية
ت�درج كتائ�ب ش�هداء األق�ى يف
الالئح�ة األمريكي�ة للمنظم�ات
اإلرهابية.
 ويل العه�د الس�عودي األم�ري عبدالل�ه بن عب�د العزيز يعل�ن يف القمة
العربية يف بريوت عن مبادرة للسالم
ب�ني الع�رب واإلرسائيلي�ني تق�ي
باعرتاف كل الدول العربية بإرسائيل
رشط انسحاب إرسائيل من األرايض
املحتلة حتى حدود  4يونيو.

من الفيسبوك

acebook

اختبارات شخصية...

اكتشف شخصيتك من خالل أسلوبك في القيادة
ل�كل ش�خص أس�لوبه الخاص يف
القيادة ،وهو بطبيعة الحال مرتبط
بشخصيته وخصاله .البعض يقود
بحرص ش�ديد ،والبع�ض اآلخر ال
يكرتث ،فئة تحتار أين تضع يديها،
وأخرى تدرك التقنيات الصحيحة.
فما الذي يكشفه أسلوبك يف القيادة
عن شخصيتك؟ لنكتشف ذلك معاً.
اليدان عىل الجزء العلوي من املقود
تملك ش�خصية تحب املثالية يف كل
يشء .تعلم�ت عىل األرج�ح القيادة
يف مدرسة لتعليم القيادة ،وما زلت
تلت�زم بالقواع�د الصحيح�ة .تويل
اهتماما ً كبريا ً للتفاصيل ،وتحرص
بش�كل دائم عىل التزامك بالقوانني
مهما كانت ،سواء خالل قيادتك أو
يف حياتك اليومية .بالنسبة إليك إن
كنت ستقوم بأمر ما فعليك إنجازه
بشكل مثايل .
ي�د واحدة ع�ىل الج�زء العلوي من
املقود
أن�ت ش�خص ال تأخذ الحي�اة عىل
محم�ل الج�د أكث�ر مم�ا ينبغ�ي.
تق�ارب جمي�ع املواق�ف بأس�لوب
مريح خال من التوتر والدراما ،وقد
يخيل ملحيطك أحيانا ً بأنك ال تكرتث
ليشء .كل يوم جديد بالنس�بة إليك
أش�به بيوم عطلة ،وحتى حني تمر
بفرتات صعبة ج�داً ،فأنت تتعامل
معه�ا بثق�ة وقل�ة اك�رتاث .أن�ت
م�ن األش�خاص الذين يلج�أ إليهم
األصدقاء حني يريدون املرح .
يد واحدة عىل الجزء األيرس السفيل
للمقود
أنت ش�خص تحب البساطة يف كل
يشء .تخت�ار األصدق�اء بعناي�ة،
وعليهم أن يكونوا من النوع الواضح
والرصي�ح ،والذي�ن ال يمارس�ون
األالعيب .يف الواق�ع ال تملك الكثري
م�ن األصدقاء ألن�ك تفضل إحاطة

نفس�ك بع�دد قليل م�ن الصادقني
ع�وض مصادقة مجموع�ة كبرية
من املنافقني.
خياراتك يف الحي�اة قائمة عىل مبدأ
البس�اطة يف كل يشء ،وحت�ى حني
تقرر اختيار مالبسك ،فأنت تفضل
األس�ود ع�ىل أي ل�ون آخ�ر .ه�ذا
بطبيع�ة الحال ال يعن�ي أنك ممل،
لكن�ك تح�ب املقارب�ات البس�يطة
الخالية من التعقيدات.
يد واحدة وسط املقود
أن�ت مغامر وتحب املخاطرة دائماً.
تعي�ش حياتك وفق مبدأ اس�تغالل
كل لحظ�ة ألق�ى الدرج�ات.
الرياض�ات الخطرة تث�ري اهتمامك
وحماس�ك ،وخيارات�ك يف كل يشء
دائم�ا ً متطرفة .حتى ح�ني تغرم،
ً
كام�ال من دون
فأن�ت تق�دم قلبك
تحفظات ،فبالنس�بة إليك التعامل
بحذر مع األمور يفقدها متعتها.
يدان عىل الجزء الس�فيل من املقود
باتجاه معاكس
أن�ت قائد بالفط�رة ،وتملك القدرة
ع�ىل ف�رض وج�ودك ورأي�ك يف
مختلف املجاالت .اآلخرون يلجأون
إلي�ك للحص�ول ع�ىل النصائ�ح
والستش�ارتك؛ ألنه�م يثق�ون ب�ك
ويق�درون رأي�ك .حيات�ك العملية

كلمات متقاطعة

مثالي�ة وغالب�ا ً م�ا تحص�ل ع�ىل
املدي�ح لقدرات�ك ،أم�ا يف حيات�ك
العاطفية فأنت تعاني ألنه يصعب
إيج�اد رشي�ك يتالءم م�ع طبيعتك
وشخصيتك.
يدان عىل الجزء السفيل من املقود
كل م�ن يعرف�ك يحب�ك ،فأن�ت
شخص يدعم الجميع ،سواء كانوا
األصدق�اء أم العائلة أو حتى زمالء
العم�ل .تش�عر بس�عادة حقيقية
حني تتمكن من مساعدة اآلخرين،
وال تجد حرجا ً يف التعبري الدائم عن
دعمك وإيمانك باآلخرين .مس�تمع
ممت�از خصوصا ً ح�ني تتواجد مع
األصدق�اء .أحيانا ً تفض�ل الرتاجع
وت�رك اآلخرين يقوم�ون بما تقوم
ومع ذلك تكون س�عيداً .شخصيتك
ساحرة من دون أدنى شك.
ي�دان ع�ىل الطرف�ني الخارجي�ني
لوسط املقود
أنت ش�خص حيادي يحاول إيجاد
الحل�ول والتوازن .ال تح�ب أن يتم
ج�رّك إىل املج�ادالت ،ألن النزاع�ات
تجعلك تشعر باالنزعاج .لو صودف
يوم�ا ً ما وأن قم�ت بالحديث بنربة
مرتفع�ة أو غاضبة ف�إن محيطك
س�يكون متفاجئ�ا ً ج�داً .وألن�ك
ال تمل�ك الص�رب ال�ذي يمكن�ك من

احتمال النزاع�ات؛ فغالبا ً ما تقوم
بحلها بشكل رسيع.
يدان يف كل مكان ما عدا املقود
قب�ل الحديث عن ش�خصيتك يجب
اإلش�ارة إىل أنك وبأس�لوب قيادتك
ه�ذاُ ،تعت�رب مص�درا ً خط�را ً ع�ىل
نفس�ك وع�ىل اآلخري�ن .يف املقابل
عقل�ك يعمل بش�كل مختل�ف كليا ً
ع�ن محيطك؛ ألن�ك تح�اول إيجاد
الفكاه�ة يف كل موقف تتعرض له.
تملك ش�خصية طريف�ة وصاحب
نكت�ة ،ولعلك كنت الش�خص الذي
يقوم بالتهريج يف الصف خالل أيام
املدرس�ة .تح�ب أن تعي�ش حياتك
بخف�ة وتحرص عىل القي�ام بذلك،
لك�ن ه�ذا ال يعن�ي أنك غب�ي ،عىل
العك�س تمام�ا ً أنت ش�خص ذكي
جداً.
ي�دان متقاربتان عىل الجزء العلوي
من املقود
أنت ش�خص قل�ق ومتوتر بش�كل
دائ�م .تحب أن تتأك�د من كل يشء
مرارا ً وتكرارا ً حتى تشعر بالراحة.
تتجن�ب القيام بمه�ام ال تألفها أو
تدرك سلفا ً أنها قد تتطلب مهارات
ال تملكه�ا؛ ألنها تضاع�ف توترك.
تعيش يف قوقعت�ك الخاصة ،ورغم
أنك ال تظهر خفايا شخصيتك لكن
محيطك يدرك بأنك تملك شخصية
رائعة.
يد عىل املقود وأخرى عىل البوق
هناك مكان م�ا عليك الوصول إليه
برسعة ،رغم أنه قد ال يكون الواقع
كذل�ك .مش�غول دائم�ا ً ب�كل يشء
وتري�د الوص�ول إىل الحلول بأرسع
وأق�رص طريق�ة ممكن�ة .تمل�ك
الدواف�ع والتصمي�م لكن�ك أش�به
باإلعصار ،قوة ال يس�تهان بها عىل
اإلط�الق وإن كان�ت تلحق األرضار
باآلخرين.

أفقي
.1بيض الس�مك  -مجموعة ج�زر يف جنوب املحيط الهادي
استقلت عن بريطانيا .1970
.2القارة التي تحوي اسرتاليا وما حولها من الجزر.
.3متساو لآلخر يف القيمة أو الفضل (معكوسة)  -نوع من
الشجر القديم الطيب الرائحة.
.4حيوان منقرض يشبه الفيل  -متشابهان.
.5صفحات انرتنتية متاحة ملن يحب تدوين أفكاره  -خبت
حماسته أو برد املاء بعد سخونة.
.6التحدث باإلشارة أو باإليماء  -من حاالت البحر.
.7مصادر التزود باألشياء.
.8معظم األرايض الروسية  -اسم إشارة.
.9اسم جائزة سينمائية أمريكية.
.10بان  -شخص يؤمن بالدولة التي ال تنتمي لدين معني.
رأيس
.1عاصمة صقلية  -يف تسجل األسماء واألحداث.
.2جبل عظيم  -عنيف فيه إراقة للدم.
.3سكنوا وقطنوا  -ثمار النخل.
.4أجمل فرتة وأكثرها تفتحا  -لباس موحد.
.5نهايات  -أخاف.
.6نقي نحبا  -توجهات لعمل يشء نحبه.
.7فم  -أوقات تتكرر خالل السنة يربز فيها نشاط معني.
.8عكس عرس  -تضحية  -نصف كارس.
.9يف أجس�امنا مس�ؤولة ع�ن صفاتن�ا الوراثي�ة  -تحد يف
موضوع ما.
.10من أغنيات فريوز البديعة.

مشاكل وحلول...

بين حبيب بعيد وعريس
جاهز ..من أختار؟

أن�ا بن�ت عمري  18من فلس�طني ،تعرفت إىل ش�اب عم�ره  25عن
طري�ق اإلنرتنت ،ونعرف بعضنا من أكثر من س�نتني وحبينا بعضنا
كثرياً ،ووعدني أنه س�يتزوجني لكن الظروف ال تس�مح له؛ ألنه من
مدينة وأن�ا يف مدينة أخرى ،وصعب يطلع منها وهو ش�اب محرتم
وصادق.
لكن يف الفرتة األخرية تقدم يل قريب يل ،وتمت خطبتي منه رغماعني
وبدون ان أوافق ،وأنا احب الش�اب ايل تعرف�ت إليه ،وبتواصل معه،
وخطيب�ي الاحبه وال احب رؤيته ،وأنا نفس�يتي تعب�ت كثريا وغري
قادرة ان أترصف.
النصائح والحلول:
 .1اعقيل اوال وبدون جنان أكثر من اليل أنت فيه.
 .2عمرك  18س�نة فلملمي انجرافك وراء وهم كبري وخطري اس�مه
حب اإلنرتنت ،أنت هنا تحبني الحالة وليس هذا الشاب الوهمي.
 .3ال أدري كيف اتفقتما عىل الزواج وهو ال يس�تطيع الوصول إليك،
وملاذا لم تخربي أهلك ويخرب أهله ملساعدتكما بطريقة ما؟
 .4يبدو يل أن عواطفك الجياشة هي التي تصور لك أن زواجكما أمر
واقع�ي ،لهذا أتمنى أن توقظك هذه الكلمات وتحاويل أن توقفي هذا
املأزق الذي وضعت نفسك به؛ فإما أن تصارحي أهلك أو فردا ً منهم
تثقني به ،وإما أن تعطي نفس�ك فرصة لتكتش�في صفات وأخالق
العريس الجديد ،وإما أن تمنحي نفسك فرصة إكمال دراستك؛ فأنت
عىل أب�واب الدخ�ول إىل الجامع�ة ،ويمكنك أن تطلبي م�ن أهلك أن
يؤجلوا مسألة الزواج؛ ألنك ال تريدين االرتباط قبل أن تمي سنتان
عىل األقل من دراستك الجامعية ،وتكونني أكثر تأهالً للزواج.

هـــــل تعلــــــم
*رائح�ة العش�ب املقط�وع
حديث�ا ً الت�ي نعتربها منعش�ة
هي مواد كيميائية تس�تخدمها
النباتات إلرسال رسالة استغاثة
للمخلوق�ات القريب�ة م�ن أجل
إنقاذه�ا ..أي أنه�ا آلية دفاعية
لكونها ال يمكنها الهرب ،وعليه
فح�ني تتعرض للهجوم من قبل
الح�رات أو ج�زازة العش�ب
فه�ي تف�رز ه�ذه امل�واد طلب�ا ً
للمساعدة.
*اللوز ينتمي إىل عائلة أشجار الدراق واملشمش والخوخ.
الل�وز ينتم�ي إىل فصيل�ة الورديات الت�ي لها عدة أن�واع وهي
الخوخ والدراق واملشمس والنكرتين.
*القط�ة تملك  ٣٢عضلة يف كل أذن ويمكنه�ا تحريكها يف كل
االتجاهات.
* الع�دد الكبري م�ن العضالت وإمكاني�ة تحركيها  ١٨٠درجة
س�بب ق�درة القط�ط عىل س�ماع ال�رتددات الصوتي�ة التي ال
يستطيع اإلنسان ،الذي يملك  ٦عضالت فقط من سماعها.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة
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يف احللقة اخلتامية من املوسم الثاني

عفراء سلطان تفوز بلقب « -IRAQ IDOLحمبوب العراق»

عـين على العالم
“آيفون لإليجار” ..أبل تخطط لطرح
هواتفها باشتراك بدال من بيعها

كش�فت تقاري�ر حديث�ة ع�ن أن
رشكة أبل تس�عى إلط�الق خدمة
اش�رتاك جدي�دة ألجه�زة أيفون
ومنتجاتها األخرى ،مما س�يجعل
ملكية الجهاز مماثلة لدفع رسوم
التطبيق الشهرية ،حيث أصبحت
أجه�زة أيفون واألجه�زة األخرى
م�ن أب�ل باهظ�ة الثم�ن بش�كل
متزاي�د ،وهو ما دف�ع الرشكة يف
الكثري م�ن األحيان إلطالق نماذج
رخيصة إىل حد ما.
إال أن مص�ادر بلوم�ربج تزعم أن
رشكة آب�ل تطور خدمة اش�رتاك
ألجهزة أيف�ون واألجهزة األخرى،
فع�ىل غرار برنام�ج ترقية أيفون
 ،س�تدفع رس�ومً ا ش�هرية ب�دالً
من التكلفة املقدمة أو األقس�اط
املمول�ة ،وم�ن املحتم�ل أن تدير
االش�رتاك م�ن خالل حس�اب أبل
الخاص بك.
ويعد آيفون أك�رب مصدر ملبيعات
آب�ل ،حي�ث حق�ق ما يق�رب من
 192ملي�ار دوالر يف العام املايض،
أي أكث�ر م�ن نص�ف عائ�دات
الرشك�ة ،وتتمح�ور الفكرة حول
جع�ل عملي�ة رشاء آيف�ون أو
آيباد عىل قدم املس�اواة مع الدفع
مقابل تخزين آيكالود أو اش�رتاك
آب�ل مي�وزك كل ش�هر ،ويختلف

الربنام�ج ع�ن برنامج األقس�اط
يف أن التكلف�ة الش�هرية لن تمثل
س�عر الجهاز مقس�مًا عىل  12أو
 24شهرًا ،بل يكون رسمًا شهر ًيا
لم يتحدد بعد ويعتمد عىل الجهاز
الذي يختاره املستخدم.
وناقش�ت الرشك�ة الس�ماح
ملس�تخدمي الربنام�ج بتبدي�ل
أجهزته�م بنم�اذج جدي�دة عن�د
ظه�ور أجهزة جديدة ،فيما تعمل
آب�ل ع�ىل برنام�ج االش�رتاك منذ
عدة أشهر ،ولكن تراجع املرشوع
لصال�ح محاول�ة إط�الق خدم�ة
ً
الحقا” بشكل
“اشرت اآلن ،وادفع
أرسع ،وم�ع ذل�ك ،ال ي�زال م�ن
املتوق�ع إط�الق خدمة االش�رتاك
يف نهاية ع�ام 2022ولكن قد يتم
تأجيلها حتى عام .2023
لكن لم تكن التفاصيل الكاملة ملا
س�يتم تضمينه متاحة حتى اآلن
 ،ولكن الخدمة ستش�مل ترقيات
منتظمة ،وسيتم إطالقها يف أواخر
ع�ام  2022أو أوائل ع�ام ،2023
كذلك فإن األس�عار غ�ري معروفة
ً
أيض�ا ،حي�ث يتطل�ب برنام�ج
الرتقي�ة الحايل من أب�ل حال ًيا 35
دوالرًا أو أكث�ر ش�هر ًيا للحص�ول
ع�ىل ترقي�ات أيف�ون الس�نوية
وتغطية أبل + Careاملستمرة.

(جوجل) تختبر مستشعرات الهواتف
الكتشاف أمراض القلب والعين
كش�فت رشكة جوجل عن أحدث خطط الس�تخدام الهوات�ف الذكية ملراقبة
الحالة الصحية ملس�تخدميها ،قائلة إنها ستخترب ما إذا كان تسجيل نبضات
القلب والتقاط صور ملقلة العني يمكن أن يساعد الناس يف اكتشاف مشكالتهم
الصحي�ة يف املنزل.وقال جريج كورادو ،رئيس قس�م ال�ذكاء االصطناعي يف
مج�ال الصح�ة يف رشكة جوجل اململوك�ة لعمالق التكنولوجي�ا ألفابت“ :إن
الرشكة تجري اختبارات ملعرفة ما إذا كان امليكروفون املدمج بالهاتف الذكي
يمكنه قراءة دقات القلب وهمهماته عند وضعه عىل الصدر وقال إن القراءات
يمكن أن تتيح الكشف املبكر عن اضطرابات صمامات القلب”.وقال كورادو
“األمر لن يكون بدقة التش�خيص الطب�ي لكنه يتيح معرفة ما إذا كان هناك
خط�ر آخ�ذ يف التفاقم”.وتركز األبحاث التي تجرى عىل العيون عىل الكش�ف
عن أمراض من بينها تلك املتعلقة بمرض السكري من الصور ،وقالت جوجل
إنها س�جلت “نتائج مبكرة واعدة” باستخدام كامريات احرتافية يف العيادات
وس�تبحث اآلن ما إذا كان يمكن اس�تخدام صور الهاتف الذكي أيضا.وكانت
جوج�ل قد أعلنت العام امل�ايض عن تقنية تتيح قياس نس�ق رضبات القلب
والتنفس باس�تخدام كامريات الهواتف الذكية ،وهي خاصية متاحة اآلن عىل
العديد من األجهزة من خالل تطبيق (جوجل فيت).

(تويتر) يكشف عن تحديثات
جديدة لمستخدميه
كش�فت منص�ة تطبي�ق (تويرت)
عن تحديث�ات يف طريقة البحث يف
الرسائل.
وأوضح�ت أن مي�زة البح�ث يف
الرس�ائل الخاص�ة ق�د حظي�ت
بتطوي�ر كب�ري ،حيث يمك�ن اآلن
البحث يف محتوى املحادثة وإرجاع
رس�ائل مح�ددة تحت�وي عىل أي
كلمة رئيسية يتم البحث عنها.
ويف الس�ابق ،كان يمك�ن فق�ط
البحث عن أس�ماء األش�خاص أو

أسماء الدردشات الجماعية ،وقال
موق�ع  The Vergeالتكنولوج�ي
إن الخدم�ة س�تكون متوف�رة يف
التطبيق�ات الهاتفي�ة عىل أنظمة
أبل وأندرويد وغريها.
وأض�اف” عن�د اختب�اره ،ب�دا أن
البحث املحس�ن يعم�ل عىل الويب
أيضا ،باإلضافة إىل تطبيقات iOS
و  ،”Androidو يبدو أن هذه امليزة
غري قادرة عىل البحث يف الرس�ائل
األقدم من عامني.

(تيك توك) يضع المميزين من
مستخدميه في ورطة كبيرة
أدى خل�ل يف تطبيق التواصل (تي�ك توك) لحرم�ان املميزين من تحصيل
أرباح املش�اهدات واملتابعات.وتم اس�تبعاد العديد م�ن نجوم (تيك توك)
الصاعدين الذين تأهلوا مؤخرا للحصول عىل أموال مقابل مقاطع الفيديو
الش�هرية الخاصة بهم من نظام التسجيل ،مما تسبب يف إحباط وغضب
ع�ام بني بعض منش�ئي التطبي�ق األكث�ر تفانيا.وتوفر منص�ة الفيديو
التابعة لرشكة بايت دانس حافزا لألشخاص لنرش مقاطع فيديو رسيعة
االنتش�ار م�ن خالل صن�دوق يعوض منش�ئي املحت�وى ذوي الجماهري
الكبرية.ولك�ن ألس�ابيع  ،منع ح�دوث خلل يف عملية التس�جيل عمليات
االش�رتاك بني بعض الحس�ابات املؤهلة ،وقال مات موني إنه ينرش ثالث
م�رات يوميا يف محاولة لتنمية حس�ابه واالنضمام إىل صندوق منش�ئي
املحتوى ،منذ التأهل األس�بوع املايض ،يقدر أنه تحقق مما إذا كان قد تم
إصالح الخلل  20مرة يف اليوم.بمجرد أن وصلت أخريا إىل  10آالف متابع ،
شعرت بأنني حققت نجاحا كبريا ،و قال موني“ :وبعد رؤية هذا الخلل ،
إنه شعور سيئ للغاية يف كل مرة أنرش فيها ،كل ما يمكنني التفكري فيه
اآلن هو املبلغ الذي كنت س�أحصل عليه يف صندوق منش�ئي املحتوى”.و
ي�روي العرشات من املس�تخدمني يف منتدى (تيك ت�وك) و (تويرت) قصة
مش�ابهة لخل�ل يمن�ع املس�تخدمني م�ن االنضم�ام إىل الصن�دوق  ،مع
منشورات تعود إىل  25فرباير.وقالت (تيك توك) يف بيان“ :نحن عىل دراية
بمشكلة تؤثر عىل تدفق االش�رتاك يف  Creator Fundونعمل بنشاط عىل
إصالح يجب أن يكون متاحا يف األيام القليلة املقبلة”.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

ُتوّجت املشرتكة عفراء سلطان بلقب عراق
آيدول ،ضمن الحلقة األخرية من املوسم
الثاني من برنامج « -IRAQ IDOLمحبوب
العراق» عىل « MBCالعراق» .وحصلت
بالتايل عىل عقد إنتاج مع رشكة «بالتينوم
ريكوردز» ،إلنتاج أغنيتني وفيديو كليب.
وبعد أسابيع عدة من املنافسات الغنائية
الحماسية واملصريية ،وصل ثالثة مشرتكني
إىل الحلقة الختامية ،ليتنافسوا عىل اللقب
وهم بدر باسم ،عفراء سلطان وعيل
السالم.
وقد شهد مرسح الربنامج أكثر من مرور
لهم ،أبدعوا فيها يف الغناء وحصلوا عىل
إشادات متتالية من لجنة التحكيم الثالثية
املؤلفة من حاتم العراقي ،رحمة رياض
وسيف نبيل.
ودعت مقدمة الربنامج ميس عنرب
الجمهور كالعادة إىل تكثيف التصويت
للمشرتكني الثالثة الذين وصلوا إىل املنافسة
األخرية من خالل تطبيق ،MBC VOTE
وهي الوسيلة الوحيدة التي ستوصل يف
النهاية واحد منهم إىل الفوز باللقب .كما
تحدث املشرتكون الثالثة عن تأثري تجربة
مشاركتهم يف الربنامج بهم منذ لحظة

دخولهم إىل الربنامج حتى وصولهم إىل
الحلقة النهائية ضمن ريبورتاجات خاصة،
وقبلها توقفوا عند أهمية السوشال ميديا
يف يومنا هذا ،وعالقة كل منهم بوسائل
التواصل االجتماعي عموماً.
تضمنت الحلقة ،مرورا ً للمشرتكني الذين
خرجوا من الربنامج يف الحلقات املاضية،
الذين لم يسعفهم تصويت الجمهور

هيفاء وهيب تفوز بلقب «أيقونة
املوضة» ..وتتص ّدر الرتند

حصدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بجائزة «أيقونة املوضة» ،يف
حفل إيمي غاال  ،2022 Emigalaالذي أقيم يف دبي.
وتسلمت هيفاء وهبي الجائزة وقد بدا عليها التأثر بشكل كبري،
وأهدتها لكل إمرأة ،وقالت« :الهدية بهديا لكل امرأة ،حبي
شعرك ،حبي جسمك ،متل ما إنت حبي حالك».
وتص ّدرت هيفاء وهبي الرتند عىل محركات البحث،
ومواقع التواصل اإلجتماعي ،حيث تداول الرواد
مقاطع فيديو وصورا من الحفل ،وثقت إطاللتها
الخاطفة لألنظار.
وظهرت هيفاء وهبي بفستان باللون األبيض،
طويل ،وبقصة مميزة عند األكتاف ،وصفها
املتابعون باإلطاللة الفاخرة.

هازال كايا تتصدر
املشاهدة برحلة
عرب الزمن

باالستمرار يف املنافسة .كما اجتمعوا مرة
أخرى قبل نهاية الحلقة ،ليقدموا األوبريت
العراقية الوطنية «أنت العشق» من كلمات
محمد الجبوري ،لحن عيل بدر وتوزيع داني
الحلو.
ويف اللحظات األخرية من الربنامج ،أعلنت
ميس عنرب توقف التصويت للمشرتكني،
لتعلن فوز عفراء سلطان باللقب.

اختيار يامسني صربي سفرية
للمرأة يف لندن

اختريت النجمة ياسمني صربي
سفرية منظمة املرأة العربية
يف لندن ،وذلك بعد مشاركتها
يف حملة «اطلقوا لها
التي
العنان»
تقيمها جمعية
« كينجز
كو ليد ج
ا لعر بية
بلندن»،
وتهدف
ا لحملة
ىل
إ

بمسلسلها الدرامي الرتكي
الجديد «قرص بريا» ،تصدرت
هازال كايا بطلة «فريحة»
نسب املشاهدة عرب شاشة
منصة نتفليكس العاملية بعد
عرض املسلسل بساعات عرب
شاشة املنصة.
بمجرد عرض حلقات
املسلسل الرتكي الجديد
«منتصف الليل يف قرص
بريا» عرب نتفليكس تص ّدر
املسلسل قمة املشاهدة
ضمن  10أعمال درامية
آخرى يف كثري من دول
العالم بداية من تركيا،
اململكة العربية السعودية،
لبنان ،املغرب ،البحرين،
قطر وباكستان قربص
وبلغاريا
وسويرسا
وبلجيكا حتى رومانيا.
أما يف األسبوع الثاني من
عرض حلقات املسلسل،
فقد حقق نسبة مشاهدة
وصلت إىل  14مليون و690
ألف ساعة وحصل عىل
املرتبة السابعة بني
الربامج التليفزيونية غري
اإلنجليزية عرب املنصة،
لتكون أول مرة منذ نرش
التقييمات الرسمية لم
يخرج مسلسل تركي من
القائمة بل العكس تماماً ،فقد
أضاف مشاهدين وصعد لقمة
التصنيفات لينتهي نسبة
املشاهدة الكاملة للمسلسل
ملا يقرب من  30مليون
مشاهدة منذ عرضه حتى
اآلن وفقا ً لتقارير املنصة.

تغريدات

عزت الشابندر

تأجيــل جلســة ا َ
حلســم اىل يــوم  3/30يوفر
فرصــة مهمة للتفاهمــات املســؤولة والكفيلة
حبمايــة البالد من اجملهــول ..ومهما كان حجم
التنــازالت املطلوبة مــن الفرقــاء فلن تكون
اغلى من مستقبل العراق .

سروة عبد الواحد

ليس من واجبنا ان نرتك الربملان وجلساته وليس
مــن واجبنا انتظار احلزبني احلاكمني يف االقليم
كي يتفقان وثم نقرر نلتحق بهم ،الننا ببســاطة
ال نعمل عندهم ولدينا مواقفنا وارادتنا ،نقوهلا
بوضوح حنن ضد تعطيل الربملان املؤسسة الوحيدة
اليت تستطيع املعارضة العمل من خالهلا.

مناقشة التحديات والفرص
للفتيات الصغريات ،وأهمية
تمكني املرأة ىف العالم العربي.
والتقت ياسمني صربي اللورد
بريفش من منطقة تويد
االنجليزية ،ونوقشت عدد من
قضايا املرأة منها الزواج املبكر،
وزواج القارصات ،وغريها من
األمور التى تخص املرأة باالضافة
إىل التأكيد عىل دعم حقوق املرأة
عموماً ،حيث جرى أيضا َ تكريم
ياسني صربي من منظمة املرأة
العربية ىف لندن.
عىل صعيد آخر ،حرصت
ياسمني صربي مطلع شهر
مارس الجاري عىل أداء مناسك
العمرة ،حيث شاركت متابعيها
عىل موقع انستغرام بصورة
لها من داخل الحرم املكي،
حيث ظهرت بجلباب وطرحة
سوداء ،وعلقت داعية:
«اللهم اني اسألك حبك
يل ،ولطفك بي ،وجمالك
يف ،واسألك من األخالق
أطيبها».
ياسمني
وتستعد
للعودة إىل السينما
جديد
بفيلم
يحمل اسم «شغل
عصابات» ،يجري
كتابته من أجل البدء
بتصويره خالل الفرتة
املقبلة ،ليسجل أوىل
بطوالت ياسمني
صربي املطلقة يف
السينما ،وتعود
به بعد غياب 4
سنوات حيث
كان آخر أفالمها
«الديزل» مع
محمد رمضان
عام .2018
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لو ألعب لو أخرب
امللعب
سعد حمسن خليل
كان للرصاع الذي حصل بني الدول الكبار بعد الحرب العاملية الثانية الذي
يهدف اىل التحول من نظام عاملي يقوم عىل مبادئ سيطرة وهيمنة القوى
االستعمارية عىل -نظام عاملي يقوم عىل مبادئ التعاون والتبادل والحرية
واملساواة والعدالة  -أثره يف زيادة النشاط االستعماري من اجل الحفاظ عىل
مراكز نفوذه يف العالم بصفة عامة ،ويف املستعمرات بصفة خاصة ،واتبع
االستعمار عدة اساليب واشكال متعددة ،منها اقامة التكتالت السياسية
والعسكرية واالقتصادية ،وكذلك بث روح الفرقة والخالف بني الدول حديثة
النشأة واالستقالل والتدخل يف شؤونها الداخلية ،وملواجهة هذه املخاطر
لم يكن امام هذه الدول إال املطالبة بأسس جديدة للعالقات تضع نهاية
للسيطرة والهيمنة االستعمارية بمختلف اشكالها حتى تتمكن من فرض
وجودها ،إال ان هذه التحالفات لم تتبلور بشكل منظم وواضح إال مع ظهور
الحركات التحررية التي اجتاحت الدول بعد الحرب العاملية الثانية حتى بدأت
تتضح معالم مرحلة التعاون االفرو اسيوي بعد انعقاد مؤتمر مولومبو عام
 ، 19٥4وبهدف تحقيق السالم واالمن الدوليني تبلورت فكرة اقامة الحياد
االيجابي وعدم االنحياز ،وضمن هذا التوجه اصبح من املفضل تبني الدول
سياسة محايدة تبعدها عن الحرب الباردة وتكتالتها حتى تتمكن من القيام
بدور ايجابي لتحقيق مصالحها وتطلعاتها ،والهدف االساس يف اقامة هذا
التحالف هو محاولة تجنب الدخول يف حروب عبثية غري مجدية مثلما يحصل
حاليا يف اوكرانيا والتي طاملا حذر منها القادة الكبار من الساعني للسالم
من انجرار العالم يف املستقبل اىل حرب كونية مدمرة الحت يف االفق بداياتها..
ولطاملا حذر هؤالء القادة من محاولة اللعب بالنار وتجنب لسعها من خالل
االنضمام اىل حلف ال شيوعي بزعامة روسيا وال رأسمايل بزعامة أمريكا..
حلف يكون بعيدا عن هذه التحالفات ،وفعال تكوَّن ذلك الحلف وكم كان وقعه
قويا خالل فرتة تأسيسه عام  19٥٥وتزعمه من قبل الزعماء التاريخيني
امثال الرئيس املرصي جمال عبد النارص والرئيس الهندي جواهر الل نهرو
والرئيس اليوغساليف تيتو ،وكلهم ماتوا وانفرط هذا الحلف واصبح اسما
بال مسمى ،ووسط هسترييا التسلح النووي اصبح العالم يقرتب من شفري
الهاوية بعد ان بات كتلة من نار ،ويف ضوء املستجدات الجديدة وتهديدات
الرئيس الرويس بوتني بالتلويح باستخدام السالح النووي اصبح العالم عىل
كفة عفريت او ادنى النطالق هذه الكتلة لتحرق االخرض واليابس وتمحو
البرشية التي تنشد غالبيتها السالم الذي بات قاب قوسني او ادنى من النهاية
املحتومة للبرشية بسبب تسلط الفردية لبعض الشخصيات غري السوية ..ولو
تتبعنا تاريخ العالم الحديث لوجدنا الكثري الكثري من امثال هذه الشخصيات
غري السوية نبدأها بهتلر الزعيم االملاني يوم جعل العالم وعىل مدى سنوات
قليلة من حكمه يف وضع ال يحسد عليه بعد أن اغرق العالم بحمامات الدم
ومات هذا الطاغوت محرتقا بعد هزيمته ومات غريه يف اوضاع مزرية
والتحقوا بملكوت السماء ،حتى إن هتلر وقبل وفاته طلب منه احد القادة
االملان السماح له بتهريب حوايل مليون أملاني من الشيوخ واالطفال والنساء
والعجزة بالنفاذ بجلدهم بعد ان وفر لهم ثغرة للهرب للمحافظة عىل الجنس
االملاني من االنقراض واملوت ،فقال له هتلر بكل كربياء وعنجهية« :دعهم
يموتون فاألبطال ماتوا يف ساحات الحرب والضعفاء ال امل لهم يف الحياة»،
بهذه الروحية يتعامل الطغاة مع شعوبهم ،فكيف يكون تعاملهم مع االعداء
املفرتضني ..الحرب هي الحرب ال رحمة فيها ولو ُق ِّد َر لهتلر ان يمتلك السالح
النووي يف تلك الحرب مثلما تمتلكه روسيا اليوم لتغريت نتائجها ،وألصبحت
مأساة ناكازاكي وهريوشيما ليس لها ذكر يف التاريخ ،وحتما كان سيكون
العالم ليس بمأمن من موت ماليني البرش تحت وقع االنفجارات النووية
األملانية ..وال غرابة فيما يفعله الرئيس الرويس فالديمري بوتني مع أوكرانيا،
فالحرب هي الحرب ان كانت أملانية او روسية او أمريكية ،ومن سار عىل هذا
النهج فهو خارس يف كل األحوال ،ففي الحروب ال يوجد منترص وال خارس
فكال الطرفني خارسان ،أفال لعنة الله عىل من افتعلها ومن أشعل نارها ..وال
يوجد يشء أجمل واكثر امانا للبرشية من السالم والعيش بروح ايجابية مع
بني البرش ،فالخليقة خلقت هكذا ،وخرسان من اشعل فتيل حرب ..وكلنا
نقول وبفم واحد ال رشقية وال غربية ،وهي دعوة صادقة لسالمة البرش.

تارا عماد تتجنب تقليد ميجان ماركل يف
مسلسل «سوتس»

خرجت الفنانة تارا
عماد وتحدثت عن
احتمال مقارنتها
بميغان ماركل
األمري
زوجة
بسبب
هاري،
تجسيدهما نفس
الشخصية يف النسخة
العربية واألمريكية من
مسلسل «سوتس».
وقالت تارا عماد يف مقابلة مع برنامج ET
بالعربي « :ال أظن أني سأقع يف فخ تقليد ميغان

ماركل بسبب اختالف تفاصيل النسختني
العربية واألمريكية ،منها اللغة
والتفاصيل القانونية واألفكار».
وتقدم تارا عماد يف مسلسل
«سوتس بالعربي» شخصية
«لييل» ،التي قدمتها ميغان ماركل
يف النسخة األمريكية تحت اسم
«رايتشل» ،قبل اعتزالها التمثيل.
وتدور أحداث املسلسل حول عالم
املحاماة ومن املنتظر عرض مسلسل
«سوتس بالعربي» عىل شاشة قناة ،CBC
خالل شهر رمضان.

شريين عبد الوهاب وكاظم الساهر يف حفل فين
ضمن سلسلة «ليالي ياس»
أعلنت «مجموعة  »MBCتنظيمها حفالً
فنيا ً ساهرا ً يحييه يف  4مايو كل من النجمة
شريين عبد الوهاب وقيرص الغناء العربي
كاظم الساهر ،يف صالة االتحاد أرينا يف
أبو ظبي ،وذلك ضمن فعاليات سلسلة
حفالت «ليايل ياس» .يأتي الحفل ثمرة
التعاون بني كل من جزيرة ياس ،إحدى
أبرز وجهات التسلية والرتفيه الرائدة يف
العالم ،ودائرة الثقافة والسياحة – أبو
ظبي ،إضافة إىل «مجموعة .»MBC
ومن املرتقب أن يقدم النجمان الكبريان
مجموعة متنوعة تض ّم أحدث أغنياتهما
ً
شهرة وتأثريا ً عند
وأجملها وأكثرها
الجمهور.
يبدأ الحفل يف تمام الساعة  08:30مسا ًء
بتوقيت أبو ظبي ،فيما تفتح األبواب
ابتدا ًء من الساعة  07:30مسا ًء.
تتوفر التذاكر يف االتحاد أرينا – أبو ظبي،

كما يمكن الحصول عليها عن طريق
املوقع اإللكرتوني www.etihadarena.
.ae
الجدير بالذكر أنه حرصا ً عىل سالمة
ُ
ستطبَّق كل تدابري
وصحة الجميع،

السالمة ،حيث يطلب من الحضور غري
الحاصل عىل التلقيح إبراز حالة مرور
أخرض عىل تطبيق الحصن ونتيجة سلبية
الختبار ( )PCRلم تتجاوز  96ساعة من
الحفل.

