
بغداد/ الزوراء:
أكَد مجلس القضـاء األعىل عىل رضورة 
ضمان حقوق الصحفيني وحرية التعبري 
عـن الرأي.وقـال مدير املركـز اإلعالمي 
وممثـل مجلـس القضـاء األعىل سـنان 
غانم خـالل كلمة ألقاها يف مؤتمر اليوم 
العاملي للصحافـة: إن ”حرية الصحافة 
هـي عنوان كبـري ومعياٌر مهـٌم الختبار 
مدى تقدم البلـدان وتطورها، ومن أجل 
وجـود هذا العنـوان قدم العـراق الكثري 
من التضحيات عىل مدى العقود املاضية 
وواجه الكثري من التحديات حتى وصلت 
الصحافة اليوم إىل ما هي عليه من تنوع 
يف االتجاهات واآلراء، وتعدٍد يف الوسـائل 

واآلليات، وانفتاح عىل جميع األصعد“.
وأضـاف أن ”هـذا لـم يكـن ليتوفر لوال 
وجود القوانني والترشيعات التي تصون 
حريـة الصحافة، وقضـاء عادل ضامن 

لهذه الحريات والحقوق“، مشـرياً اىل أن 
”مجلس القضاء األعىل اتخذ عىل عاتقه 
ضمان حقوق الصحفيني وحرية التعبري 
عن الـرأي وفق ما ورد يف الدسـتور وما 
نصت عليه الترشيعات“.وتابع أن ”املركز 
اإلعالمـي ملجلـس القضاء األعـىل عمل 
عىل توفري املعلومـة للمنصات اإلعالمية 
بمختلف أشـكالها واتجاهاتها من دون 
تمييز، وأسـس مشاريع إعالمية شكلت 
مصـادر معلومات معتمـدة للصحفيني 
وفتح باب التواصل عىل مدى 24 سـاعة 
بغيـة التأكـد مـن أي معلومـة ودحض 
الشائعات برسعة متناهية“.وهنأ مدير 
املركز اإلعالمي الصحفيني باليوم العاملي 
للصحافة، مشـيداً ”بعملهم السيما مع 
التحديـات التـي يواجهونهـا، مؤكداً أن 
”تبقى املهنية هي املرجع العام يف العمل 

الصحفي األمني“.

بغداد/ الزوراء:
اكَد املتحدث باسم وزارة الصحة سيف 
البدر ان عدد االصابات املؤكدة بالحمى 
النزفية هي 55 حالة، و12 حالة وفاة“، 
مبينـاً أن ”ذي قار سـجلت وحدها 29 
الوزارة،  املتحدث باسـم  إصابة“.وقال 
سـيف البدر، يف مؤتمـر صحفي لخلية 
االعـالم الحكومي: إن ”آخـر احصائية 
للحمـى  الصحـة  رسـمية مـن وزارة 
النزفيـة بلـغ عددهـا 55 إصابـة و12 
حالة وفاة“، مبيناً أن ”ذي قار سـجلت 
وحدها 29 إصابة“.واضاف: ان حاالت 

الوفيـات بلغـت 6 يف ذي قـار، واحـدة 
يف كل مـن بابـل وكركـوك و4 باملثنى.
مشـريا اىل أن ”أغلب املصابـني تماثلوا 
للشفاء“، مشرياً اىل أن ”الحمى النزفية 
هـو مرض متوطن منذ خمسـني عاماً 
وليـس بجديد“.وتابـع أن ”اإلصابـات 
كانت محدودة خـالل األعوام املاضية، 
أما اآلن فإن أعداد اإلصابات متزايدة“، 
الفتاً إىل أن ”مرض الحمى النزفية ينقل 
من خالل التمـاس املبارش مع الحيوان 

أو من خالل حرشة الِقراد“.

انقرة/ متابعة الزوراء:
بعدَما عـاد ملف الالجئني السـوريني يف 
تركيا مؤخراً إىل الصدارة لدى كل األطراف 
السياسية الرتكية، خصوصاً مع اقرتاب 
االنتخابات املحلية التي ستشهدها البالد 
العـام املقبل، أعلن الرئيس الرتكي رجب 
طيـب أردوغان األمر رسـمياً، مؤكدا أنه 
سيعيد مليون سوري إىل بالدهم.وكشف 
الرئيس الرتكي يف خطاب موجه للشعب 
عقب ترؤسه اجتماع الحكومة يف املجمع 
الرئـايس بأنقـرة ، عـن مـرشوع يعمل 
إلعادة هذا الرقم بالتعاون مع منظمات 
اإلغاثـة تعمـل معها تركيـا لتأمني بنية 

تحتية ومنازل يف سوريا إلعادة الالجئني.
كما شـدد عىل أن هناك مليون سوري يف 
تركيا مستعدون للعودة طوعا.وأتت هذه 
التطـورات يف وقـت علت فيـه األصوات 
املناوئة لوجود الالجئني يف البالد، وسـط 
اتهامات منها بأنهم يزيدون من أزماتها 
تّعهـد  والسياسـية.كذلك  االقتصاديـة 
بأن يخّفض عدد السـوريني يف تركيا إىل 
مسـتويات معقولة كلما وفّر اإلمكانات 

الالزمة للعودة الطوعية، وفق تعبريه.
أيضـاً لفـت إىل أن عـدد املهاجريـن غري 
إىل  تركيـا  أعادتهـم  الذيـن  النظاميـني 

بالدهم منذ 2016 تجاوز 320 ألفا.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـفِت اللجنة القانونية النيابية، 
عـن عـزم رئاسـة مجلـس النواب 
اتخاذ اجراءات عقابية بحق النواب 
املتغيبـني عـن جلسـات املجلـس، 
وفيما أكد الحزب الشيوعي العراقي، 
أن هناك انتهاكا واضحا للدسـتور 

بعدم تشـكيل الحكومة، دعا جميع 
القوى الوطنية اىل حوار وطني فاعل 
لحل االزمة السياسـية.وقال عضو 
النائب يوسـف  القانونيـة  اللجنـة 
السـبعاوي يف حديـث لـ“الزوراء“: 
ان هناك اجـراءات عقابية صارمة 
تنتظر النواب املتغيبني عن جلسات 

مجلس النـواب، مؤكدا انه لم يحدد 
حتـى موعد انعقاد جلسـة انتخاب 
ان  الجمهورية.واضـاف  رئيـس 
موعد انعقاد الجلسة سيحدد خالل 
االيام القليلة املقبلة.من جهته، قال 
سـكرتري اللجنـة املركزيـة للحزب 
الشـيوعي العراقـي رائـد فهمي يف 

حديـث لـ“الـزوراء“: ان اسـتمرار 
االنسداد السـيايس امر غري مقبول 
وتعطيل للحيـاة العامة، مؤكدا انه 
يفـرتض باملحكمـة االتحاديـة إما 
ان تدعـو مجلـس النـواب العراقي 
وتفـرض  الدسـتور  احـرتام  اىل 
عليه جلسـة من اجل حل املشـكلة 

السياسـية، واما ان تعطي رشعية 
ملـا هـو موجـود مـن عـدد للنواب 
الحـزب  ان  الحارضين.واضـاف: 
الشـيوعي العراقـي لديـه موقـف 
من عدم تشـكيل الحكومـة، وقدم 

شكوى اىل املحكمة االتحادية.

بغداد/ الزوراء:
قفزْت إيرادات العراق خالل أربعة أشـهر األوىل من عام 
٢٠٢٢ أكثـر مـن ٣٨ مليـار دوالر، مدعومـة بالصعود 
الكبـري والرسيـع يف سـعر برميـل النفط مع اشـتعال 
األزمة الروسية األوكرانية بداية العام الجاري.وبحسب 
جداول رشكة تسـويق النفط «سـومو» التـي اطلعت 

عليها الزوراء؛ فإن إيرادات العراق النفطية بلغت خالل 
االربـع اشـهر االوىل من العـام الحايل بلغـت ٣٨ مليارا 
و٥٩٤ مليون دوالر، مرتفعة بنسبة ٨٢٫٨ باملئة مقارنة 
بإيـرادات نفـس الفرتة مـن العام املـايض ٢٠٢١ التي 
بلغـت ٢١ ملياراً و١١٣ مليون دوالر، ومرتفعة بنسـبة 
١٤٩٫١١ باملئـة عن نفـس الفرتة من عـام ٢٠٢٠ التي 

بلغـت ١٥ مليـارا و٤٩٣ مليـون دوالر.وبينت أن معدل 
سـعر الربميل النفـط الواحد خالل أربعة أشـهر االوىل 
مـن العام الحـايل ٢٠٢٢ بلغـت ٩٧٫٨٣٨ دوالر للربميل 
مرتفعـا بنسـبة ٦٢٫٩١ باملئة مقارنة بسـعر االشـهر 
االربعة االوىل من العام املايض ٢٠٢١ الذي بلغ ٦٠٫٠٥٥ 
دوالرا للربميـل، ومرتفعـا بنسـبة ١٥٦٫٨٥ باملئـة عن 

عـام ٢٠٢٠ الذي بلغت فيه معدل سـعر الربميل الواحد 
٣٨٫٠٩١ دوالرا.وكان معـدل صـادرات النفط العراقي 
قـد بلغ ٣٫٢ مليون برميل يومًيا يف املتوسـط خالل أول 
٤ أشـهر من ٢٠٢٢، مقابـل ٢٫٩ مليون برميل يومًيا يف 
املتوسـط باملدة نفسها من العام املايض ٢٠٢١، مقابل 

٣٫٤ مليون برميل يوميا لعام ٢٠٢٠.

الكويت/ الزوراء:
قـرَر أمري الكويـت، َنوَّاف األحمـد الجابر 
املبـارك الصبـاح، امـس الثالثـاء، قبـول 
وتكليفهـا  بـالده،  حكومـة  اسـتقالة 
بتـرصف «العاجـل من األمـور».و ذكرت 
وكالـة األنبـاء الكويتية، أن «أمـراً أمريياً 
صدر بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد 

رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل 
منهم يف ترصيف عاجل بشـؤون منصبه 
الجديـدة.وكان  الـوزارة  تشـكيل  لحـني 
ويل عهد الكويت، الشـيخ مشـعل األحمد 
الصباح، قد تسلم استقالة حكومة الخالد 
يف ٥ أبريل املايض، وذلك قبل يوم واحد من 
تصويت برملاني عىل طلـب بعدم التعاون 

معه.ورد يف النـص األمريي: «بعد االطالع 
عىل الدستور، وعىل األمر األمريي الصادر 
بتاريخ ١٠ ربيع اآلخـر ١٤٤٣ هـ املوافق 
١٥ نوفمرب ٢٠٢١ م باالستعانة بسمو ويل 
العهد ملمارسـة بعض اختصاصات األمري 
الدسـتورية - وعىل األمر األمريي الصادر 
بتاريخ ١٨ ربيع اآلخر ١٤٤٣ ه املوافق ٢٣ 

نوفمرب ٢٠٢١ بتعيني سمو الشيخ صباح 
الخالـد رئيسـاً ملجلـس الـوزراء - وعـىل 
املرسـوم رقم ٢٠٤ لسـنة ٢٠٢١ بتشكيل 
الوزارة واملراسـيم املعدلة له - وعىل كتاب 
االسـتقالة املرفوع إلينا من سمو الشيخ 
صبـاح الخالـد رئيـس مجلس الـوزراء، 
أمرنـا باآلتي: مـادة أوىل، تقبل اسـتقالة 

سمو الشـيخ، صباح خالد الحمد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويسـتمر 
كل منهـم يف ترصيف العاجل من شـؤون 
منصبـه لحني تشـكيل الـوزارة الجديدة. 
مـادة ثانيـة: يبلـغ أمرنا هـذا إىل مجلس 
األمـة، ويعمـل بـه مـن تاريخ صـدوره 

وينرش يف الجريدة الرسمية».
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلـَن البيـت األبيـض، أن الرئيـس االمريكـي جـو 
بايدن مدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسـوريا 
والعراق.وقـال البيـت األبيـض يف بيـان، إن الرئيس 
بايـدن قـرر تمديـد حالـة الطـوارئ الوطنية حول 
سـوريا واملعلنة منذ العام 2004 ملدة عامل كامل اىل 
مـا بعد تاريخ 11 مايو الجاري وهو املوعد املفرتض 
النتهائها.ونقـل البيـان عن بادين قولـه، إن أمريكا 
سـتنظر إىل التغيـريات يف السياسـات واإلجـراءات 
املتخذة من قبل سـوريا ملواجهة التهديد غري العادي 
لألمن القومي للواليات املتحدة من أجل تحديد ما إذا 
كانت ستستمر يف حالة الطوارئ الوطنية او تنهيها 
يف املستقبل.ويف السياق قرر بايدن ايضا تمديد حالة 
الطوارئ الوطنية حول العراق والتي تم اإلعالن عنها 
بموجب أمر تنفيذي صادر منذ العام 2003 ملدة عام 
كامـل اىل ما بعد تاريخ 22 مايو الجاري وهو املوعد 

املفرتض النتهائها.جاء ذلك يف رسالة بعث بها بايدن 
اىل رئيسـة مجلس النواب االمريكي نانيس بيلويس، 
ورئيسة مجلس الشيوخ كماال هاريس قال فيها، إن 
العقبات التي تعـرتض إعادة اإلعمار املنظم للعراق، 
واسـتعادة السالم واألمن يف البالد والحفاظ عليهما، 
وتطوير املؤسسـات السياسـية واالقتصادية هناك 
ال تزال تشـكل تهديدا غري مألوف وغري عادي لألمن 

القومي والسياسة الخارجية للواليات املتحدة“.

بريوت/ متابعة الزوراء:
اعتَرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن األكثرية 
االقـرتاع  صناديـق  سـتفرزها  التـي  النيابيـة 
باالنتخابات النيابية املرتقبة، سـتكون مؤثرة يف 
رسم وجهة االسـتحقاق الرئايس بعد أشهر.ويف 
حديث مع صحيفة ”الجمهورية“، أعرب ميشال 
عون عن اسـتغرابه ”كيـف بدأ الرتويـج املنظم 
واملريب منذ اآلن لصعوبة تشكيل حكومة جديدة 
بعـد 15 مايو، وإجـراء االنتخابات الرئاسـية يف 
موعدهـا“، مؤكدا أن ”ضخ مثـل هذه التوقعات 
هـو غـري بـريء، ألنه ييش بـأن هناك مـن يريد 
تحضري املرسح للفراغ“.وأضـاف الرئيس عون: 
”اسـتباقا لكل هذه الفرضيات املشـبوهة، أؤكد 
أنني سـأترك قـرص بعبـدا يف 31 أوكتوبر املقبل، 
ولـن أبقى لحظة واحـدة فيه بعد هـذا التاريخ، 
واذا تعذر ألي سـبب انتخـاب رئيس جديد، تتوىل 

الحكومـة إدارة البالد يف املرحلـة االنتقالية، واذا 
تعذر أيضا يف أسـوأ االحتماالت تشـكيل حكومة 
جديـدة بعـد االنتخابـات النيابية، تنـاط األمور 
بعـد 31 أكتوبـر بحكومـة ترصيـف األعمـال، 
ولـو أنهـا سـتكون مقيـدة الصالحيات“.وعما 
إذا كان رئيـس ”التيـار الوطنـي الحـر“، النائب 
جربان باسـيل، هو مرشـحه الضمني لرئاسـة 
الجمهورية، علق الرئيـس اللبناني قائال: ”ليس 
لدي أي مرشح للرئاسـة..أما بالنسبة إىل جربان 
باسيل فهو شـخص وطني وآدمي، وقد تعرض 
ملحاولة اغتيال سـيايس نجا منها بفضل صالبته 
وثباته، لكنني ارى أن توليه رئاسـة الجمهورية 
يف هـذا الظرف مهمـة صعبة ودقيقـة..أوال ألن 
االزمـة املتفجرة التـي صنعتهـا الرتاكمات هي 
محرقـة، وثانيا ألن سـلطة رئيـس الجمهورية 

باتت محدودة بِفعل طبيعة النظام السيايس“.
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الزوراء/مصطفى فليح:
اعلنـت وزارة الزراعـة عـن وضعها 
خطـة متكاملة لدعـم الفالحني و يف 
حني اكدت انهـا بانتظار اقرارها من 
قبـل اللجنـة املالية النيابية كشـفت 
وزارة  مـع  مرتقـب  اجتمـاع  عـن 
املوارد املالية لبحـث الخطة الزراعية 

الصيفية. 
وقـال الوكيـل الفني للـوزارة ميثاق 
عبـد الحسـني الخفاجـي يف حديـث 
لـ“الـزوراء“ ان ” الـوزارة وضعـت 
خارطـة طريق لـكل املفـرادت التي 
نستطيع ان نقدم فيها دعم للفالحني 
لالمـن  الطـارئ  الدعـم  قانـون  يف 
الغذائـي والتنميـة مثل دعـم البذور 
ورشاء االسـمدة واملبيـدات واالدوية 
املرشـات  رشاء  وكذلـك  البيطريـة 
وغريها وهي خطـة متكاملة قدمت 
اىل اللجنـة املاليـة يف مجلـس النواب 
واذا اقرت سـتكون هذه السـنة سنة 
دعم  للفالح“. وعن الدعم املايل اوضح 
انه ”حاليا لم تشـكل حكومة جديدة 
والحكومـة الحالية لتسـيري االعمال 
وال يوجد قانون موازنة فهذا القانون 
(الدعم الطارئ) جاء لتسـيري بعض 
املفاصل املهمـة والطارئة التي تمس 
حياة املواطن وتحديدا املواد الغذائية 
واالمـن الغذائـي“، مؤكـدا ”نحن يف 
الزراعـة نتعامـل مـع املواسـم ومن 
الالزم ان ندعم الفالح حتى يستطيع 

يعطينـا يف املوسـم القـادم انتـاج“، 
الفتا اىل ان ”هـذا القانون ليس بديل 
عن املوازنة ولكـن بعض الوزارات ال 
تسـتطيع انتظار املوازنـة الرتباطها 
بموسم“. واكد ان ”هناك تنسيق مع 
وزارة املوارد املائية وسيعقد اجتماع 
يف االيام املقبلـة الخذ الضوء االخرض 

حتـى نحـدد ماهي السـماحات وما 
مقـدار الخزيـن املائي الـذي يمكننا 
من وضع الخطة الصيفية“. واوضح 
ان ”الخطـة الصيفيـة تتعلق بزراعة 
املحاصيـل الصيفيـة كالخـرضوات 
وغريها  ونحن باالساس ال نستطيع 
وضـع خطـة تشـمل املسـاحة التي 

سـيتم زراعتهـا لـكل محصـول وال 
نستطيع وضع االرقام النهائية حتى 
تزودنـا وزارة املـوارد املائيـة بكمية 
الخزين املائي املخصص لالسـتخدام 
وعـىل ضـوء ذلـك نسـتطيع معرفة 
املسـاحات الزراعيـة التي سنسـمح 
للفالحني بزراعتها ” مضيفا ان ”كل 

مساحة نسـمح بزراعتها تستوجب 
والبـذور  باالسـمدة  للفـالح  دعمـا 
واملسـتلزمات االخـرى وبالتايل نحن 
بانتظار ما سيسـفر عنه االجتماع“.

واشـار اىل ان ”املسـاحات ثابتة لدى 
وزارة الزراعـة لكن ال نسـتطيع ذكر 
ارقام الننـا اىل االن خطتنا الرئيسـة 
مع املـوارد املائية“ ، مؤكـدا امكانية 
”االسـتعانة بامليـاه الجوفية يف حال 
اسـتمر وضـع الجفاف وسـنضطر 
كخزيـن  امليـاه  هـذه  اسـتخدام  اىل 
اسرتاتيجي حتى نحمي االرايض التي 
تعانـي حاليا من اثار التغيري املناخي 
وقلة املياه وامامنا العواصف الغبارية 
وغريها وهذه كلها انعكاسات التغيري 
املناخي“، مضيفـا ”نحن نتكلم لكن 
ال احد يصـدق عىل ما يبـدو، وهناك 
تغيري حقيقي متمثل بقلة املياه وقلة 
الزراعـة وانحسـار االرايض الزراعية 
وخروج ارايض مـن الزراعة وبالتايل 
والتغيـري  للريـاح   عرضـة  تكـون 
يف املنـاخ“.  وعـن املحاصيـل التـي 
ستسـتبعد مـن الخطة اشـار اىل ان 
”هنـاك بعض التوجـس فيما  يتعلق 
بمحصول الشلب النه يحتاج اىل مياه 
ولكن هذا االمر لن يتم البت به اال بعد 
االتفاق مـع املوارد املائيـة ”، مؤكدا 
”سـيكون بعد االجتماع اعالن وبيان 
مبـارش حـول مخرجاتـه والخطـة 

الزراعية بادق االرقام والتفاصيل“.
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بغداد/ الزوراء:
اليومي  الوبائي  املوقف  الصحة،  وزارة  أعلنْت 
لجائحة كورونا يف عموم البالد. وذكرت الوزارة، 
أنها  الزوراء»،   » تلقته  الثالثاء  امس  بيان  يف 
كورونا،  بفريوس  جديدة  إصابة   ١٣١ «سجلت 
وتماثل ١٢٥ شخصا للشفاء». وأضاف البيان، 
بكورونا  واحدة  وفاة  حالة  تسجيل  تم  أنه» 
«االشخاص  أن  إىل  الفتا  املحافظات»،  بعموم 
الذين تلقوا اللقاح خالل ٢٤ ساعة بلغ عددهم 

.«١٧٠٥٢
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بغداد/الزوراء:
وجـَه رئيس الـوزراء مصطفـى الكاظمي، 
الـوزراء  مجلـس  جلسـة  ترؤسـه،  خـالل 
السـابعة عـرشة عدداً مـن الـوزارات بعقد 
اجتماع موسـع؛ ملناقشـة قضيـة التصحر 
ومعالجتهـا، كذلـك ناقـش املجلـس مرض 
الحمى النزفيـة وتطوراته وأتخـذ عدداً من 

القـرارات الجديدة.وذكـر مكتـب الكاظمي 
يف بيـان تلقته « الـزوراء»: إن األخري «ترأس 
امس الثالثاء، الجلسـة االعتيادية السـابعة 
عرشة ملجلـس الـوزراء، حيث جـرى خالل 
الجلسة مناقشـة مجمل األوضاع العامة يف 
البالد، وبحث امللفات االقتصادية والخدمية.

بغداد/ الزوراء:
اوعَز محافظ بابل حسـن منديل بتخصيص 
الصحفيـني يف  نقابـة  لفـرع  ارض  قطعـة 
املحافظـة وقطـع أراٍض لصحفـي الوجبـة 
محافـظ  لقـاء  خـالل  ذلـك  الرابعة.جـاء 

بابـل حسـن منديل وفـد نقابـة الصحفيني 
العراقيني،املتمثل بعضو املجلس بان القبطان 
، وعضو لجنة املراقبة هبة حسـني، ورئيس 

فرع  النقابة يف املحافظة يوسف الجمل .
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 بغداد/ الزوراء: 
قررت مديرية املرور العامة، فرض غرامة ٥٠ ألف دينار عىل مخالفة عدم ارتداء حزام 
وزير  «بأمر وتوجيه من  أنه  منه:  الزوراء» نسخة   » تلقت  للمديرية  بيان  وذكر  األمان. 
الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الرشطة وبإرشاف مبارش وميداني من 
قبل مدير املرور العام اللواء طارق اسماعيل حسني، ستقوم مديرية املرور العامة بتشديد 
إجراءات املحاسبة حول (عدم ارتداء حزام األمان) ابتداًء من يوم السبت القادم».وأضاف 
البيان أن «ذلك جاء بحسب ما جاء وفق املادة (٢٥/ ثالثاً/ هـ ) من قانون املرور رقم 
٨ لسنة ٢٠١٩ والتي تنص عىل أن يعاقب بغرامة مقدارها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار 
عراقي يف حال (عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام األمان أثناء قيادة املركبة 

ويمنع جلوس األطفال حتى سن ٨ سنوات يف املقعد األمامي للسيارة بجانب السائق)».
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2 اعالنات
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إلحاقا بإعالننا املرقم ١٨٦ يف ٢٠٢٢/٣/١٠ و ٣٠٣ يف ٢٠٢٢/٣/٢٩ .
تعلن ُمحافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (األعمال التكميلية إنشـاء مخازن لخزن الشـعري والتمور) ضمن 
خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠٢١ واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط 
والضوابـط امللحقـة بها وتعليمات تنفيـذ املوازنة العامـة االتحادية لعام ٢٠١٩. إن وثيقـة الدعوى لتقديم العطـاء (االعالن) عن 

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

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمـي العطاءات رشاء وثائق العطـاء باللغة العربية بعد تقديـم طلب تحريري اىل العنوان املحـدد بالتعليمات ملقدمي 
العطاء. إن اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسـم حسابات املشـاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد 
املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفسـارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ١٢ ظهرا من يوم الثالثاء املصادف ٢٠٢٢/٥/١٧ يف 
بنايـة (مديريـة الزراعة) فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلـني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل 
والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسـخة من الوثائق 
الخاصـة باملـرشوع، علما ان سـعر العطاء الواحد (وكما مـؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديـم هوية التصنيف االصلية 

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

أ -  الكوادر الفنية 

العددالكوادر الفنية ت

٢مهندس مدني١

١مهندس كهرباء ٢

ب - املتطلبات املالية :-
اوالً:- املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (٢٩,٥٤٥,٠٠٠) 

تسـعة وعرشون مليون وخمسـمائة وخمسـة واربعون الف دينار عراقي.
أ- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهليـة وتشـمل (جنسـية الرشكـة مقدمة العطاء –ال يوجد تضـارب باملصالح، لم يتـم  ادراج الرشكة املقدمـة يف القائمة 
السـوداء، الرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفـق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت 
تابعة لصاحب العمل) غري مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة 

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

قار وهوية التحاسب الرضيبي.
ثالثا:- شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية.
رابعا:- هوية تسـجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب ما 

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

٢- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او سـفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان 
محافظـة ذي قـار/ قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم مـن تاريخ غلق املناقصة 
وعـىل املناقـص الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبـارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبـل توقيع العقد تقديم 
خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او 

املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيـل املحددة فيهـا بفروعها كافة والرشوط القانونيـة والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصـة ويف حال عدم التزام مقدم 

العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
٦- تتحمل من ترسـو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل 

كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتزم الطرف الثاني بأن يشـغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل إال يف حالة 
اعتـذار املركـز عـن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسـمي مبـارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ اسـتالم املركز 

للطلب.
٨- يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد 
مـن قبلهم بعدم التنازل او االنسـحاب يف حال رسـو املناقصة عليهما عـىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهمـا مصدق اصوليا بعد 
توقيع العقد خالل مدة ال تجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة 

الناكل او املخل وحسب واقع الحال.
٩- املحافظة غري مسـؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

١٠- تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسـؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسـعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب 
العمل بعقد املقاولة.

١١- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام 

من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣- تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السـعر والنوعية املجهزة 

مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 

١٥- ان آخـر يوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم االحـد املصادف ٢٠٢٢/٥/٢٢ اىل العنوان التايل محافظة ذي 
قار-قسـم العقـود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فـرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة 
االعمار سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون 
الكتابـة واضحة وخالية من الحك والشـطب وتكون جميـع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنـوان الكامل للرشكة ورقم 
الهاتـف والربيـد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد 
حجبهـا وهوية االحوال املدنية وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسـيتم فتـح العطاءات بحضور 
مقدمـي العطـاءات او ممثليهم الراغبـني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار القديمة يف شـارع النيل وسـوف ترفض العطاءات 
املتأخـرة وإذا صـادف يـوم فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجـل اىل اليوم الذي يليه عـىل ان تقدم العطاءات داخـل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦- تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف 
عىل االقل

سعر العطاء 
بالدينار

١٨٠ ١٢٥٦,٩١٤,١٠٠
يوم

االعمال التكميلية 
انشاء مخازن 
لخزن الشعري 

والتمور

مديرية 
الزراعة

١٪ من قيمة النارصية
الكشف 

التخميني

انشائية 
عارشة

١٠٠,٠٠٠ الف دينار

الدكتور 
محمد هادي حسن 
محافظ ذي قار 

يـُرس رشكتنـا القيام بإعـادة اعالن املناقصة املرقمة (PL/E/16/2021) للمرة الثانية (والتي سـبق وان تـم اعالنها نهاية العام ٢٠٢١ 
وبداية العام ٢٠٢٢) وبرقم جديد (PL/E/3/2022) والخاصة بـ(تجهيز معدات كهربائية جهد متوسط وجهد واطيء بمختلف السعات 

مع امللحقات) من املنايشء التالية (إنكليزي، أملاني، فرنيس، ايطايل).
 فعـىل الراغبـني من ذوي االختصـاص مراجعة مقر الرشكة الكائـن يف بغداد –الدورة- املجمع النفطي/ قسـم املشـرتيات للتقديم عىل 
الـرشوط واملواصفـات املطلوبة يف املناقصة لقاء مبلغ قدره (٧٥٠٠٠٠) فقط سـبعمائة وخمسـون الف دينـار عراقي ال غري (غري قابل 
للرد) بعد تقديم نسخة من شهادة تسجيل الرشكة ويكون اخر موعد لتقديم العطاءات يف موعد اقصاه قبل تاريخ غلق املناقصة املبني يف 
الفقرة (١٤) ادناه وستهمل العطاءات غري املستوفية للرشوط واملواصفات املطلوبة يف الوثائق القياسية للمناقصة والرشوط ادناه :-  

١- تقديـم التأمينـات األولية املطلوبة من قبل املشـرتكني يف املناقصة عىل شـكل صك مصدق او خطاب ضمـان بمبلغ (٢٠٠٠٠)$ فقط 
عـرشون الـف دوالر امريكي ال غري باسـم الرشكة مقدمة العطـاء لصالح رشكة خطـوط االنابيب النفطية (رشكة عامـة) صادرة من 
املرصف العراقي للتجارة او احد املصارف املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي عىل ان تكون نافذة لستة اشهر من تاريخ تقديم العطاء 
ليغطـي فرتة االحالة وسـوف يتم اسـتبعاد العطاءات التي لم ترفق بهـا التأمينات االولية املطلوبة. علما بأنه سـيتم مصادرة التأمينات 
االوليـة عند سـحب مقدم العطاء لعطائه بعد موعد الغلق او يف حالة عدم اسـتكمال البيانات الفنية غـري الجوهرية او تصحيح االخطاء 

الحسابية والرشوط القانونية غري الجوهرية.
٢- ارفـاق كتـاب براءة ذمة من دائـرة التقاعد والضمان واالجتماعي وكتاب براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من االشـرتاك يف املناقصات 
صـادر مـن الهيئة العامة للرضائب اصـيل ومعنون اىل رشكة خطوط االنابيـب النفطية نافذ املفعول مع الهويـة الرضيبة وهوية غرفة 

التجارة نافذة املفعول (للرشكات العراقية).
٣- تقديم العطاء بظرف مختوم بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء ومبني عليه اسم ورقم املناقصة وموعد الغلق ويحتوي بداخله عىل 
ظرفني مختومني (يحتوي االول وثيقة املناقصة بعد ملئها من قبل مقدم العطاء والتي تمثل العرض التجاري والفني وختم االسـتمارات 
املوجـودة يف القسـم الرابع ومرفقة بأية تفاصيل فنية اخرى كالنرشات والرسـائل التوضيحية والكتالـوكات ويحتوي الثاني عىل وثائق 

مقدم العطاء مع التأمينات االولية).
٤- ال تقل مدة نفاذية العطاء عن (١٨٠ يوم).

٥- تقديم تخويل الجهة املصنعة ملقدم العطاء (نسخة ملونة) مثبت عليها ختم وشعار الرشكة املصنعة ابتداءاً عىل ان يكون مصدق من 
قبل امللحقية التجارية او السفارة العراقية يف بلد املنشأ عند التبليغ باإلحالة وقبل التعاقد.

٦- عىل مقدم العطاء ارفاق نسـخة ملونة من املستمسـكات الشـخصية التالية مع العطاء (نسـخة من هوية االحوال املدنية وشـهادة 
الجنسية العراقية او (البطاقة املوحدة) وبطاقة السكن والبطاقة التموينية والرقم الرضيبي وشهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس، مع 

ذكر العنوان الكامل ورقم الهاتف للرشكات العراقية. أما الرشكات العربية واالجنبية فتقدم شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس.  
٧- عـىل صاحب العطاء الفائز (الرشكات العراقية) تقديم حجـب البطاقة التموينية بموجب كتاب صادر عن وزارة التجارة عند التعاقد 

.
٨- املناقصة مبوبة عىل امليزانية الرأسمالية. 

٩- سيتم عقد مؤتمر لإلجابة عن استفسارات مقدمي العطاءات يف مقر الرشكة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٣. 
١٠- ال يجوز ملنتسبي الدولة والقطاع العام االشرتاك يف املناقصات بصورة مبارشة او غري مبارشة.

١١- سيتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.
١٢- الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعرا.

.pipelinecompany@oil.gov.iq ١٣- الربيد االلكرتوني للرشكة
                                        Pipelinecompany@yahoo.com

لالستفسار هاتف قسم املشرتيات ٠٧٨٣٢٢٠١٩٥٢
١٤- موعد غلق املناقصة نهاية الدوام الرسـمي ليوم االثنني املصادف (٢٠٢٢/٥/٣٠) وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر رشكة خطوط االنابيب النفطية بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١ الساعة التاسعة صباحا بتوقيت بغداد، ويف 

حال مصادفة يوم موعد الغلق عطلة رسمية سيكون موعد الغلق يف اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي.
١٥- يتم تسـجيل العطاء يف سـجل العطاءات يف قسـم املشـرتيات ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف مقر الرشكة يف الدورة يف موعد 

اقصاه قبل موعد غلق املناقصة.
١٦- الكلفة التخمينية للطلبية (١٧٠٠٠٠٠)$ مليون وسبعمائة الف دوالر.

١٧- ان هذه املناقصة معلنة بموجب الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية. 
...مع التقدير 

                                                                             ماجد عبد الرضا لفته
                                                                    وكيل املدير العام
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الزوراء/ حسني فالح:
كشفِت اللجنة القانونية النيابية، 
عن عزم رئاسـة مجلـس النواب 
اتخـاذ اجـراءات عقابيـة بحـق 
النـواب املتغيبـني عـن جلسـات 
الحـزب  أكـد  وفيمـا  املجلـس، 
هنـاك  أن  العراقـي،  الشـيوعي 
انتهـاكا واضحـا للدسـتور بعدم 
تشـكيل الحكومـة، دعـا جميـع 
القـوى الوطنية اىل حـوار وطني 

فاعل لحل االزمة السياسية.
وقـال عضـو اللجنـة القانونيـة 
النائب يوسف السبعاوي يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان هنـاك اجراءات 
عقابيـة صارمـة تنتظـر النواب 
املتغيبـني عـن جلسـات مجلس 
النواب، مؤكدا انـه لم يحدد حتى 
انتخـاب  انعقـاد جلسـة  موعـد 

رئيس الجمهورية.
واضاف ان موعد انعقاد الجلسـة 
القليلـة  االيـام  خـالل  سـيحدد 

املقبلة.
من جهتـه، قال سـكرتري اللجنة 
الشـيوعي  للحـزب  املركزيـة 
العراقـي رائـد فهمـي يف حديـث 
لـ“الزوراء“: ان استمرار االنسداد 
السيايس امر غري مقبول وتعطيل 
للحياة العامة، مؤكدا انه يفرتض 
باملحكمة االتحاديـة إما ان تدعو 
مجلس النواب العراقي اىل احرتام 
الدستور وتفرض عليه جلسة من 
اجل حل املشكلة السياسية، واما 
ان تعطي رشعية ملـا هو موجود 

من عدد للنواب الحارضين.
الشـيوعي  الحـزب  ان  واضـاف: 
العراقـي لديـه موقـف مـن عدم 
تشـكيل الحكومة، وقدم شكوى 
اىل املحكمـة االتحاديـة، محّملني 
مجلس النـواب ورئيـس املجلس 
باعتبـار ان هذا انتهاك للدسـتور 
بعدم  النـواب،  وقانـون مجلـس 
املعطل  تشـكيل حكومة والثلـث 

واملقاطعة.
ودعا فهمـي اىل القـوى الوطنية 
واملدنيـة الحريصة عـىل الخروج 
مـن دوامـة االزمـات الحالية اىل 

الحـوار مـن اجـل الخـروج مـن 
االزمة الراهنة، محذرا من تشكيل 
حكومـة بتوافقـات مـرضة كما 
السـابق، وانمـا  كان يحصـل يف 
لديهـا  حكومـة  تشـكيل  يجـب 
للمطالـب  يسـتجيب  برنامـج 
الشـعبية وحاجـات البلـد. وكان 
التيـار الصدري، قـد نفى يف وقت 
مـع  اتفـاق  أي  وجـود  سـابق، 
التنسـيقي حول تشـكيل  اإلطار 

الحكومة. 
وبحسب وثيقة صادرة من التيار، 
أن ”بعض وسـائل اإلعالم تداولت 
ترصيحـات وترسيبات عن بعض 
القيادات التابعة لإلطار التنسيقي 
مفادها أن يوم الثامن والعرشين 
من شهر رمضان املبارك ستكون 
انفراجة وحصول اتفاق بني التيار 
الصدري واإلطار التنسيقي، فيما 
يخص تشـكيل الحكومة املقبلة، 

وللرد عىل تلك األكاذيب نقول:
أوال: إن الغرض من تلك األكاذيب 
زعزعـة  ألجـل  هـي  املسـتمرة 
التحالـف الثالثي (انقـاذ وطن)، 
ونحـن نقـول لهـم، إنـه تحالف 
صلـب لـن تزعزعـه امثـال تلـك 
الرتاهـات واإلدعـاءات وندعوهم 

إىل عدم تكرار ذلك مستقبالً.
ثانيـاً: منـذ إعالن السـيد مقتدى 
الصـدر مهلة شـهر رمضان وما 
بعـده وإىل هذه اللحظـة ال يوجد 
بيننا وبـني اإلطار التنسـيقي أي 
او لقاءات،  تفاهمـات سياسـية 
وال زلنـا نقول بحكومـة األغلبية 
الوطنيـة فيمـا يخـص تشـكيل 

الحكومة املقبلة. 
 يذكر انـه يف 31 آذار 2022، نرش 
زعيم التيار الصدري السيد مقتدى 
الصدر تغريدة عـىل موقع تويرت، 
أعطـى خاللهـا الفرصـة لإلطار 
الحكومـة  بتشـكيل  التنسـيقي 
العراقيـة الجديدة خالل 40 يوماً، 
وعـىل ضـوء ذلـك طـرح االطـار 
التنسـيقي، رؤيـة مكونـة من 4 
نقاط ملعالجة االنسـداد السيايس 

الذي اعقب انتخابات 2021.

بغداد/ الزوراء:
اكَد املتحـدث باسـم وزارة الصحة 
سيف البدر ان عدد االصابات املؤكدة 
بالحمى النزفية هي 55 حالة، و12 
حالـة وفـاة“، مبينـاً أن ”ذي قـار 

سجلت وحدها 29 إصابة“.
الـوزارة،  باسـم  املتحـدث  وقـال 
سـيف البـدر، يف مؤتمـر صحفـي 
لخليـة االعالم الحكومـي: إن ”آخر 
احصائية رسمية من وزارة الصحة 
للحمـى النزفيـة بلـغ عددهـا 55 
إصابـة و12 حالـة وفـاة“، مبينـاً 
أن ”ذي قـار سـجلت وحدهـا 29 

إصابة“.
واضـاف: ان حـاالت الوفيات بلغت 
6 يف ذي قـار، واحدة يف كل من بابل 

وكركوك و4 باملثنى.
املصابـني  ”أغلـب  أن  اىل  مشـريا 
أن  اىل  مشـرياً  للشـفاء“،  تماثلـوا 
”الحمى النزفية هو مرض متوطن 

منذ خمسني عاماً وليس بجديد“.
وتابع أن ”اإلصابات كانت محدودة 
خالل األعوام املاضية، أما اآلن فإن 
أعداد اإلصابـات متزايدة“، الفتاً إىل 
أن ”مرض الحمى النزفية ينقل من 
خالل التمـاس املبارش مع الحيوان 

أو من خالل حرشة الِقراد“.
واوضـح ان اكثر الحـاالت املصابة 
هم مربو املوايش يف املحافظات ومن 

يكون عملهم عىل صلة باللحوم.
وشـدد البدر عىل ”رضورة أن يلتزم 
األماكـن  يف  بالذبـح  القصابـون 
املخصصـة واالبتعـاد عـن الذبـح 
العشـوائي“، موضحاً: ”عىل بعض 
الجهـات املختصـة وخاصـة أمانة 
بغـداد ووزارة الداخليـة بذل جهود 

أكثر ملنع الذبح العشوائي“.
وأكد ”عدم وجود أي لقاح أو مضاد 
فايرويس لهذا املرض، وهذا ال يعني 
أن املواطن ال يتلقى أي عالج، وإنما 
املريـض  بالواجـب وعـالج  نقـوم 

إذا كان املـرض يف بدايتـه، أمـا عند 
وصـول املـرض للمرحلـة الخطرة 
وهـي مرحلـة النـزف تحـت الجلد 
أو مـن فتحـات الجسـم فيصعـب 

عالجه“.
وذكر أن“الـوزارة تقـوم بمعالجة 
املـرض، وهناك الكثري من املصابني 
غادروا املستشـفيات بعـد تلقيهم 
العالج“، داعياً ”وسـائل اإلعالم اىل 
عـدم اتباع أسـلوب التهويل يف نقل 

املعلومات“.
واضاف البـدر: ان ”اعراض الحمى 
النزفيـة.. ارتفاع درجـات الحرارة 
واالعياء واملغص.. واليوجد لقاح او 
عالج فايرويس مضـاد مبارش لكن 
الصحـة تقـدم بروتوكـوال للعالج 
السـاند وهو يضمن نسـبة شـفاء 
رسيعة وعالية حققت معدل شفاء 
الكثـر من نصف الحـاالت البرشية 

املسجلة رسميا.
من جانبه قال املتحدث باسم وزارة 
الزراعة حميد النايف خالل املؤتمر 
، إن ”الوزارة قامت باسـتنفار تام 
ملكافحـة الحـرشة الناقلـة للحمى 
النزفيـة، حيث بارشت برشاء حقن 
للحيوانـات، بغية الحد من توسـع 

انتشارها“.
وأوضح أن ”الحمى النزفية موجودة 
يف كل دول العالم، والحاالت قليلة يف 
العراق إال أن هناك تسـليطاً إعالمياً 

بهذا الشأن“.
وأشار اىل ”تشكيل لجنة مع الصحة 
لتواجد الحيوانات واملجازر والقضاء 
عىل العشوائيات لتقليل اإلصابات“، 
داعيـاً ”املواطنـني اىل رشاء اللحوم 

من أماكنها املرخصة“.
وقدم ”رسـائل اطمئنان اىل الشعب 
بشأن هذا املرض“، مبيناً أن تسخني 
اللحوم ينهي العدوى، وأن انتقالها 
يكون عند مالمسة العاملني بشكل 

مبارش مع الحيوانات“.

بغداد/الزوراء:
وجَه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
خالل ترؤسـه، جلسـة مجلس الوزراء 
السابعة عرشة عدداً من الوزارات بعقد 
اجتماع موسع؛ ملناقشة قضية التصحر 
ومعالجتها، كذلك ناقش املجلس مرض 
الحمـى النزفية وتطوراتـه وأتخذ عدداً 

من القرارات الجديدة.
وذكـر مكتـب الكاظمي يف بيـان تلقته 
” الـزوراء“: إن األخـري ”تـرأس امـس 
الثالثـاء، الجلسـة االعتيادية السـابعة 
عرشة ملجلس الوزراء، حيث جرى خالل 
الجلسة مناقشة مجمل األوضاع العامة 
يف البـالد، وبحـث امللفـات االقتصاديـة 
والخدمية، والوقوف عىل إجراءات تنفيذ 
الـوزارات والجهات املختصة للتوصيات 
والقـرارات الحكوميـة املتخـذة، وبمـا 

يحقق األهداف املرجوة منها“.
واسـتهل املجلس جلسـته ”يف مناقشة 
املتغـريات  وتأثـري  التصحـر  قضيـة 
املناخيـة عـىل العراق. حيث اسـتضاف 
مجلـس الـوزراء املكلـف بـإدارة وزارة 
البيئة والـكادر املتقدم يف وزارتي البيئة 
والزراعـة؛ للوقـوف عىل تأثـري تغريات 

املناخ عىل البـالد واإلجراءات الحكومية 
وأهميـة  التصحـر،  ملكافحـة  املتخـذة 
توفري الغطاء النباتـي يف بعض املناطق 

الصحراوية“.
اتخـاذ  ”بـرضورة  الكاظمـي،  ووجـه 
إجـراءات عاجلـة للحـد مـن التأثريات 
املناخيـة التـي بـدت واضحـًة يف البالد 
من خالل العواصـف الرتابية وتأثرياتها 
الصحية والبيئيـة واالقتصادية، مؤكداً 
أو  أن الحكومـة داعمـة ألي مـرشوع 
برنامـج قـادر عىل مواجهـة التحديات 
البيئيـة، موجهـاً عـدداً مـن الـوزارات 
املختصة بعقد اجتماع موسع؛ ملناقشة 
قضية التصحـر ومعالجتهـا والخروج 

بمقرتحات قابلة للتنفيذ“.
واطلـع مجلس الـوزراء، عـىل ”تقرير 
النزفيـة  الحمـى  خـاص عـن مـرض 
استعرضه الوكيل الفني لوزارة الزراعة، 
تضمن مجمل اإلصابات التي سجلت يف 
بعض املحافظات، واإلجـراءات املتخذة 

من قبل الوزارة“.
”بـرضورة  الـوزراء  مجلـس  ووجـه 
مضاعفة الجهود للسـيطرة عىل املرض 
ومنـع انتشـاره؛ ممـا يتطلـب تكثيف 

حمالت التوعية“.
الدعـم  املجلـس ”بتقديـم  وقـد أوىص 
الـالزم لوزارة الزراعـة ملواجهة املرض، 
والتغطيـس  الـرش  مبيـدات  وتوفـري 
ملكافحة حرشة القـراد، وتوفري األدوية 
الالزمـة ملكافحة املـرض، وكذلك الدعم 
اللوجسـتي للحمـالت اإلرشـادية التي 

تقوم بها وزارة الزراعة“.
وفـق  اآلتـي،  الـوزراء  وقـرَر مجلـس 

البيان:
- اسـتثناء وزارة الزراعـة من تعليمات 
(أسـاليب  الحكوميـة  العقـود  تنفيـذ 
التعاقـد يف املادة 3 منهـا)، بما يمكنها 
من أخذ اإلجراءات الالزمة للسيطرة عىل 
مـرض الحمى النزفيـة، ورصف املبالغ 
املتوفـرة لديهـا، اسـتثناء من منشـور 
وزارة املاليـة، وال يتجاوز املتوفرة لديها 
والبالغة (1459972750) ديناراً، فقط 
مليـار وأربـع مئة وتسـعة وخمسـون 
مليوناً وتسـع مئة واثنان وسبعون ألفاً 
وسبع مئة وخمسون ديناراً، بحسب ما 
مثبت يف كتاب وزارة الزراعة (12622) 

يف 10 أيار 2022.
ويف سـياق الجلسـة، اطلـع الكاظمـي 

عىل ”سـري تنفيذ اإلجـراءات الحكومية 
الخاصـة بمواجهة األزمـة االقتصادية 
العامليـة والتخفيـف مـن آثارهـا عـىل 
املواطنـني، مؤكـداً أن الحكومـة تتابع 
عن كثب تطـورات األزمـة االقتصادية 
العامليـة، وتبـذل جهوداً كبـرية للتقليل 
من انعكاسـاتها عىل العـراق، موضحاً 
أنـه عـىل الرغـم مـن حجـم التحديات 
االقتصاديـة عـىل العالم أجمـع، إال أن 

الحكومة نجحت يف مواجهتها“.
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  واسـتعرض 
”الوضـع األمنـي يف البـالد، وأثنـى عىل 
صنوفهـا  بمختلـف  األمنيـة  القـوات 
وجهودها يف مالحقة بقايا فلول داعش 
اإلرهابية، وعصابات الجريمة يف البالد، 
مؤكداً أنـه وجه األجهـزة األمنية كافة 
املتجاوزيـن  مالحقـة  عـىل  بالتشـديد 
عـىل هيبة الدولـة، وعـدم الرتاخي إزاء 
العابثني بأمن املواطنني وإرغام الجميع 

عىل احرتام سيادة القانون“.
وشـهدت الجلسـة اسـتعراض التقرير 
الوبائـي، واإلجراءات املتخـذة؛ ملواجهة 
جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة 
تعزيز اإلجـراءات الحكومية يف مجاالت 

الوقاية، والسـيطرة الصحية التوعوية؛ 
للحـد مـن انتشـار الفـريوس، وجهود 
املسـتلزمات  توفـري  يف  الصحـة  وزارة 

الطبية وتأمني اللقاحات.
الـوزراء  مجلـس  ناقـش  أن  وبعـد 
املوضوعات املدرجة عىل جدول األعمال، 

قرر اآلتي:
أوالً/ تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس 
الوزراء (379) لسـنة 2021 بحسب ما 

يأتي:
مبلـغ  تمويـل  املاليـة  وزارة  تـويل   -
(3000000000) دينـار، فقـط ثالثـة 
مليارات دينـار إىل وزارة الزراعة لتنفيذ 
مرشوع تثبيـت الكثبان الرملية، تنفيذاً 
للفقرتـني (1، و2) املذكورتـني يف كتاب 
ديـوان الرقابـة املالية االتحـادي املرقم 
بالعـدد (1/1/15/2443) املؤرخ يف 3 
شـباط 2021 املرافق ربط قرار مجلس 

الوزراء (15 لسنة 2022).
- تويل وزارة املالية تمويل مليار دينار إىل 
وزارة الزراعة/ دائرة الغابات والتصحر 
لغـرض دفـع مسـتحقات املتعاقديـن 
معها بحسـب قرار مجلس الوزراء (15 

لسنة 2022).
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بغداد/الزوراء:
شـهدت أربعـة محافظات بينهـا العاصمة 
بغداد، امس الثالثـاء، احتجاجات من فئات 
للمطالبـة  مختلفـة  اجتماعيـة  ورشائـح 
بحقوقهـم  تطوربعض هـذه االحتجاجات 
إىل قطـع طـرق رئيسـة ومصادمـات مـع 
القـوات األمنيـة، فيما تحولـت احدى هذه 
لحـني  مفتـوح  ارضاب  اىل  االحتجاجـات 

االستجابة للمطالب.
وشـارك العـرشات مـن طلبـة الجامعـات 
واملعاهد يف السـليمانية ، يف تظاهرات دعماً 
لألساتذة و املوظفني ومنارصاتهم يف قضية 

تأخر دفع رواتبهم .
التظاهرات انطلقت لليوم الثالث عىل التوايل 
وبدأت منـذ سـاعات الـدوام األوىل، إذ أقدم 
املتظاهـرون عىل قطع طريق (السـليمانية 
جامعـة  وموظفـو  أسـاتذة   .( كركـوك   -
السليمانية صعدوا، من مطالبيهم الخاصة 
بمشـكلة الرواتب الشهرية،  اول يوم أمس، 
الدراسـة،  قاعـات  عـن  اإلرضاب  وأعلنـوا 
وطالبوا الطلبة بمساندتهم يف وقفتهم هذه 

لحني االستجابة للمطالب املرشوعة.
وقـال ممثل عن املحتجني يف مؤتمر صحفي 
إن «مطالبنـا لـن تنحرص بـرصف مرتبات 

شـهر آذار فحسـب، بل نحن نطالب بإعادة 
الهيبـة والكرامة للمؤسسـة التعليمية التي 
تـم اهانتها بطرق غري الئقـة، كما ونطالب 
برصف املخصصات املهنية أسوة بالوزارات 
األمنية والتعهـد برصف الرواتب الشـهرية 

كل ثالثـني يومـا كحق مرشوع لنـا»، مبيناً 
أن «أي جهـة لـم تتصل بنا ولـم تعرض أي 
مساعدة لحل القضية». ولم يتسلم موظفي 
العلمـي يف  العـايل والبحـث  التعليـم  وزارة 
السـليمانية رواتـب شـهر آذار املنـرصم يف 

حني بارشت حكومة اإلقليم ومنذ اول أمس 
االثنني بتوزيع رواتب شهر نيسان املنرصم. 
وتجمـع عددا مـن املتظاهريـن املتقاعدين 
ويصل عددهم اىل نحو ٨٠ شـخصاً من كبار 
السن أمام مقر هيئة التقاعد العامة يف بغداد 
للمطالبـة بحقوقهـم التقاعديـة بعد تعذر 
الحصول عليها يف املـدة املاضية، ما جعلهم 
يقومون بتظاهرة أمام مقر الهيئة من أجل 
تحريك هـذا امللف واسـرتداد حقوقهم. كما 
شـهدت محافظة الديوانية، وقوع احتكاك 
وصدام بـني القوات االمنيـة والعرشات من 
املحارضيـن املجانيـني والخريجـني الذيـن 
تجمعوا امام مبنى تربية الديوانية للمطالبة 
بتعيينهم وتثبيتهم عىل املالك الدائم للدولة.
القـوات االمنيـة القريبـة من مقـر الرتبية 
حاولت فض التجمع ورفعت خيم الخريجني 
غـري املحارضين ما أحـدث احتكاكاً ووقوع 
مصادمات بـني الطرفـني. ويف  يف محافظة 
ذي قـار بـارش العـرشات مـن املحارضين 
املجانيني بنصب خيـم االعتصام أمام بوابة 
مبنـى مديريـة تربية ذي قار وسـط مدينة 
النارصيـة، للمطالبـة بتحقيـق مطالبهم، 
مبينـا ان ابرز مطلب هو تثبيتهم عىل املالك 

الحكومي الدائم.

دياىل/الزوراء:
انطلـق يف محافظة دياىل، امس الثالثاء، 
مؤتمـر علمـي دويل تخصـيص باللغـة 
 ٤٠ مـن  أكثـر  بمشـاركة  االنكليـزي، 
باحثاً محلياً وأجنبيـاً. املؤتم عقد تحت 
شـعار (نحـو جعـل اللغـة االنكليزيـة 
طريقـاً للتميـز)، برعاية وزيـر التعليم 
العـايل والبحث العلمي نبيـل كاظم عبد 
الصاحـب، وبـإرشاف رئيـس جامعـة 
دياىل عبد املنعـم عباس كريم». وأضاف 
أن «املؤتمـر الذي شـارك فيـه أكثر من 
(٤٠) باحثـا من جامعـات ودول عربية 
واجنبيـة داخل العـراق وخارجه تمثلت 
بـ(العراق، الواليـات املتحدة االمريكية، 

النيبـال، الصـني، فيتنـام، السـعودية، 
سلطنة عمان، ليبيا، االردن)، سيستمر 
ليومني». من جانبه، قال رئيس جامعة 
دياىل عبـد املنعم عباس كريـم يف كلمته 
خالل االفتتـاح، إن «انعقاد املؤتمر جاء 
ضمـن خطة الجامعـة املتكاملـة لعقد 
املؤتمـرات العلميـة يف كليـات الجامعة 
والتي تسـتمد من خاللها دورها الفاعل 
الذي تؤديه يف مجال البحث العلمي فيما 
تمتلكه من املالكات التدريسـية املتميزة 
التـي تعمل للوصول اىل اعىل مسـتويات 
االداء وجودته وفيما يواكب املؤسسـات 
التعليميـة العامليـة». وأضـاف أن «هذا 
املؤتمر فرصة مهمة يتمكن من خاللها 

الباحثون من االطالع عىل هذه االبحاث 
والخـربات العلميـة يف مجـال تدريـس 
اللغة االنكليزية واهدافها». فيما اوضح 
رئيـس اللجنـة العلميـة للمؤتمـر أمثل 
محمد عباس، خالل االفتتاح أن «اهداف 
املؤتمـر تتمثـل بتشـجيع العلمـاء عىل 
تقديـم االتجاهات الحديثـة واملعارصة 
ونـرش  االنكليزيـة  اللغـة  تدريـس  يف 
الوعـي بالتعليـم االلكرتونـي والتعرف 
عـىل التقنيات الحديثـة يف تدريس اللغة 
وتقييم الوضع الحقيقي للغة االنكليزية 
اللغـة  دمـج  عـن  فضـال  العـراق،  يف 
االنكليزيـة مع مجـاالت املعرفة االخرى 

وتبادل املعرفة والخربة».

بغداد/الزوراء:
امـس  الرتبيـة،  وزارة  أعلنـت 
الثالثاء، عن انطـالق االمتحانات 
املجتمعيـة  للمراكـز  النهائيـة 
لألميني والتعليم املرسع للمستوى 
الثالث يف عمـوم محافظات البالد 

للعام الدرايس الحايل.
وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقتـه 
«الـزوراء» أن «االمتحانات تجري 
والضوابـط  التعليمـات  وفـق 
االمتحانية التـي أصدرها الجهاز 
التنفيـذي ملحو األميـة وبمتابعة 
يف  االميـة  اقسـام محـو  مـدراء 
املحافظات واللجان املشكلة بهذا 

الصدد».
الرتبيـة  «وزارة  أن  وأضافـت 
مـن  اكثـر  تخريـج  اسـتطاعت 
مليونـني دارس مـن مراكز محو 
املجتمعيـة منذ  االميـة واملراكـز 
اطـالق مـرشوع محـو االمية يف 
البالد»، مشرية اىل أن «ما نتج عن 
ذلك تسجيل انخفاض واضح بعدد 

االميني نتيجة لهذه الوطنية» .
الرتبيـة، امـس  وأصـدرت وزارة 
الثالثـاء، إيضاحاً بخصوص قرار 
تحسـني املعدل الذي تم إقرارُه يف 

وقٍت سابق .
وبينـت الـوزارة يف بيـان ورد لــ 

تحسـني  «قـرار  أن  «الـزوراء»، 
املعدل يقع ضمـن صالحية هيئة 
الـرأي التـي أقرتـه، وال يدخل يف 
صالحيـات معـايل الوزيـر اجراء 
اي تعديـل عليـه». وأضافـت، أن 
«هيئـة الـرأي صوتت بجلسـتها 
بتأريـخ ٢٢ / ٣ /  املرقمـة (٤) 
٢٠٢١ بـأن العام الدرايس ٢٠٢٠-
٢٠٢١ هـو العـام االخـري الـذي 
يطبـق فيه نظام تحسـني املعدل 
للطالـب الناجـح الـذي لـم يكن 
راغباً باملعدل الـذي حصل عليه، 

وال يرسي عىل االعوام الدراسـية 
الالحقة»، مشـريًة اىل ان «نسـبة 
٩٠٪ مـن الطلبـة املشـاركني يف 
تحسـني املعدل اخفقوا وحصلوا 
عىل معدالت اقل من التي حصلوا 
عليهـا يف السـنة االوىل». واكدت 
الـوزارة، «حرصهـا الكبـري عىل 
مسـتقبل طلبتها الدرايس، وانها 
سـتبقى راعيـة وداعمـة لهم يف 
مسـريتهم العلمية من اجل رفع 
اسم العراق عالياً يف كافة املحافل 

العربية والدولية».

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيـادة الرشطـة االتحادية، 
امس الثالثـاء، القبض عـىل اثنني 
مـن تجـار املـواد املخـدرة وضبط 
٣٠٠ غـرام مـن مـادة الكرسـتال 
املخـدرة يف بغداد.وذكـرت القيادة 
يف بيـان ورد «الـزوراء» أنه «ضمن 
الجهود األمنية املسـتمرة لقطعات 
مالحقـة  يف  االتحاديـة  الرشطـة 
الخارجـني عن القانـون من تجار 

ومتعاطـي املواد املخـدرة، تمكنت  
قوة من اللواء الرابع بالفرقة األوىل 
يف الرشطة االتحادية باالشرتاك مع 
مفارز اسـتخبارات اللـواء التابعة 
لوكالة االسـتخبارات والتحقيقات 
االتحاديـة ومفارز األمـن الوطني 
قاطـع  ضمـن  املدائـن  قاطـع 
مسـؤولية الفوج الثالث يف منطقة 
(العريفية) جنوب رشق بغداد، من 
القبـض عىل اثنني من تجـار املواد 

املخـدرة، وبحوزتهمـا كمية تقدر 
بـ ٣٠٠ غرام من مادة الكريسـتال 
تسـتخدم  بايبـات  و٥  املخـدرة 
للتعاطـي، قنينتي اشـعال، اركيلة 
عدد٢ تستخدم للتعاطي وأكثر من 
٥٠ كيس صغري يسـتخدم لتوزيع 
املواد املخدرة باإلضافة اىل حيازتهما 
سـالح غري مرخص مسدس كلوك 
كمـا تم تعرضهمـا للقـوة املنفذة 
«تـم  البيـان،  وتابـع  للواجـب». 

اتخاذ اإلجـراءات القانونية الالزمة 
بحقهما». واعلنـت قيادة عمليات 
ميسـان امـس الثالثـاء، اعتقـال 
لتجـارة  عصابـة  زعيـم  اخطـر 
املخـدرات يف املحافظة. وذكر بيان 
للقيـادة ورد «الـزوراء»؛ أنه «بعد 
مواجهـات مسـلحة تمكنـت قوة 
أمنية مشـرتكة من إلقـاء القبض 
عـىل املتهم (سـعد جلـوب كطافة 
يف  متهـم  اخطـر  الحريشـاوي)، 

لقضـاء  التابعـة  السـالم  ناحيـة 
امليمونة» حسـب وصف البيان.ويف 
غضون ذلك؛ ابلغ مصدر أمني ؛ ان 
املعتقل الحريشـاوي هو قاتل ابن 
عمه وعليـه أمر قبض، واضاف أن 
الحريشاوي زعيم عصابة مخدرات 
كبري يف ميسـان، وحاولـت القوات 
االمنيـة يف فـرتة سـابقة اعتقالـه 
لكنها فشـلت بسـبب هروبه،  وقد 

تم التمكن من اعتقاله.

·Ë”Ï‘¢@Új€b�‡‹€@Ú–‹n¨@|ˆaãì€@pbƒœb´@4@¿@pbubvnya
ÅÏn–fl@laãög@∂a@o€Ï•@bÁaáyg

@Ú◊äbì∑@∂bÌÜ@¿@Ô€ÎÜ@Ô‡‹«@ã∏˚fl@÷˝�„a
�bÓj‰ucÎ@�bÓ‹´@�brybi@40@Âfl@ãr◊c

\fiá»æa@µè•^@Êdìi@ozöÎa
@ÚÓˆbË‰€a@pb„bznfl¸a@÷˝�„a@Â‹»m@ÚÓi6€a@ÒäaåÎ

µÓflˇ€@ÚÓ»‡n1a@ç◊aã‡‹€

ÊbèÓfl@¿@ãÇaÎ@ÜaáÃi@¿@\fibnéã◊^@b‡ËmåÏ¢@paäá¨@ãubm@Û‹«@ùj‘€a

بغداد/الزوراء:
أعلنت رشطة نجـدة محافظة كركوك، 
امس الثالثـاء، تحرير مختطفة وإنقاذ 
حياتها مـن االتجار بالبـرش، والقبض 
عىل أحد املتهمني بحوزته مواد مخدرة.

لــ  ورد  بيـان  يف  الرشطـة  وذكـرت 
«الـزوراء»، أنـه «بعـد ورود معلومات 
مـن مصـادر موثوقه حول وجـود دار 
يسـتخدم لالتجـار بالبرش قرب شـقق 
(بنجا عـيل) وبناًء عىل أمر قائد رشطة 
كركـوك، رشعـت مفارز قسـم رشطة 
نجدة كركوك بأمرة مدير قسـم النجدة 

والدوريات بتطويق الدار أعاله».
وأضافت: «تم القبض عىل أحد املتهمني 
وبحوزته مواد مخـدرة، وأثناء تفتيش 

الدار تم تحرير مخطوفة يف داخل الدار، 
وحسـب أقوالهـا تـم خطفهـا لغرض 
بيعهـا اىل سـمارسة أخريـن (ألغراض 
الدعـارة)، وتم توقيف املتهم وفق املادة 
٣٢ مخـدرات و القـرار ٢٣٤ وتسـليم 
املخطوفة اىل شـعبة االتجـار بالبرش يف 

قسم مكافحة أجرام كركوك».
وأشـارت إىل أن «املشـتكية تـم تدوين 
اقوالهـا وقرر السـيد قـايض التحقيق 
 ٢٣٤ القـرار  وفـق  التحقيـق  اجـراء 
وبـذل الجهود للقبض عـىل باقي افراد 
العصابـة»، داعيـًة «كافـة املواطنـني 
لالبالغ عـن أي حاالت مشـتبه بها عىل 
االرقام الساخنة لغرفة عمليات رشطة 

كركوك املجانية (١١٣ أو ٣٤٥)».

بغداد/الزوراء:
أفاد مصدر أمني مسـؤول، صباح امس الثالثاء، باقدام شـابة عىل االنتحار بواسطة 

اطالق النار عىل نفسها يف أحدى مناطق العاصمة بغداد.
وقال املصدر ، إن املدعوة (د.ع) من مواليد العام ١٩٩٨ انتحرت بأسـلوب إطالق عىل 
نفسها من سالح نوع كالشنكوف داخل منزلها ضمن منطقة الدوانم يف جانب الكرخ 

من بغداد. هذا ولم تعرف أسباب االنتحار، وفقا للمصدر.
ويف حادث ثاٍن مماثل أشـار املصدر ذاته إىل انتحار فتاة مواليد العام ٢٠٠٤ بأسـلوب 
اطالق النار عىل نفسـها من سـالح نوع كالشنكوف داخل منزلها ضمن منطقة حي 
تونـس شـمايل العاصمة بغداد. وتركت هذه الفتاة رسـالة ُكتبـت باللهجة العراقية 
قالت فيها «اني وحدة رصت عار عليكم، وذيل الجلب مينعدل، بس ينعدل من يموت، 

واني راح اخلصكم مني».

اربيل/الزوراء:
كشـف مدير ناحيـة بارسمـة يف أربيل، امس 
الثالثـاء، عـن تعرض عدد من املنـازل الطالق 
نـار من قبل قوات أمريكيـة عن طريق الخطأ 

خالل تدريبات.
وقال جنكاور آزكيي يف حديث لـ «الزوراء» إن 
«القوات األمريكية املتمركـزة يف قاعدة حرير 

العسـكرية قامت الليلة بإطـالق النار عىل ١١ 
منزال وسـط ناحية بارسمة عن طريق الخطأ 
وذلك خالل تدريبات عسكرية كانت تقوم بها 

هذه القوات».
وأضـاف آزكيـي أن «اإلطالقـات الناريـة لـم 
تتسـبب بأي خسـائر برشيـة واقترصت عىل 

الخسائر املادية».
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعالم األمني، امس الثالثاء، عن القبض عىل ٦ مطلوبني يف 

محافظة ميسان .
وذكـرت الخلية يف بيان ورد لــ «الزوراء»، أنه «اسـتناداً لتوجيهات قائد 
عمليـات ميسـان اللواء الركن محمد جاسـم الزبيدي، نفـذت قوة أمنية 
مشـرتكة مـن الفـوج الثالث ملـش ٩٧ حملة دهـم وتفتيـش يف منطقة 
الكرامة التابعة لقضاء قلعة صالح أسفرت عن إلقاء القبض عىل (أربعة) 

مطلوبني وفق أحكام املادة ٤١٣».
وأضاف البيان أن «قوة أمنية مشرتكة من قسم رشطة عيل الغربي وفوج 
طـوارئ ميسـان الخامس وشـعبة مكافحـة اإلجرام تمكنت مـن إلقاء 
القبض عىل (متهمني) اثنني لقيامهما باملشـاركة بمشـاجرة عشـائرية 
يف نهـر العز راح ضحيتهـا مواطن»، الفتاً اىل أنه «تم تسـليم املتهمني إىل 

الجهات املختصة أصوليا».

@ÊbèÓfl@¿@µiÏ‹�fl@6@Û‹«@ùj‘€a
\ÚÌãˆbì«@Ú◊Ü\Äi@ÊÏ◊äbìfl@·Ë‰Ói

(رشكة غاز الشمال / رشكة عامة)
تعلن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) الكائنة يف محافظة كركوك عن اجراء املناقصات التالية ادناه:

فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله :
١- مراجعة مقر الرشكة الكائن يف (محافظة كركوك / طريق كركوك - بيجي) الستالم املواصفات الخاصة باملناقصة اعاله.

٢- تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره (١٪) ما عدا الرشكات الحكومية وتكون عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من املصارف 
املعتمـدة لـدى البنـك املركـزي العراقـي نافـذ ملـدة (١٢٠) مائـة وعـرشون يومـا مـن تاريـخ الغلـق.

٣- تقدم الرشكات كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب ومعنونا اىل رشكة غاز الشمال (النسخة 
االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات العراقية.

٤- إرفاق شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الرشكات الوطنية بالنسبة للرشكات العراقية 
و/أو هوية غرفة التجارة وشهادة تسجيل مصادق عليها من امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة.

 (CD) ٥- عـىل كافة املشـاركني إمالء الجـزء الرابع من الوثيقة واعادة النسـخة االلكرتونيـة املؤيدة من قبلنا، ويتطلب اسـتالم القرص
واملتضمنة الوثائق القياسية للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلق لغرض ملئها وتوقيع املعلومات الخاصة بكم وتسليمها يف املوعد املحدد.

٦- يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف غرفة الرشكات وبحضور اصحاب العطاءات 
املشاركة، ويف حالة مصادفة عطلة رسمية، فيكون اليوم الذي يليه دوام رسمي هو يوم غلق املناقصة.

٧- ان رشكة غاز الشمال غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات، ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.
٨- تهمل العطاءات املرسلة بالربيد االلكرتوني ويف حالة عدم االلتزام بتقديم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية ورشوط االعالن.

٩- إرفـاق وصـل رشاء املناقصـة االصيل مع العطاء وبخالفه يسـتبعد عطـاءه، علما ان ثمـن املناقصة غري قابل للـرد إال يف حالة إلغاء 
املناقصة من قبل رشكتنا.

١٠- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق.
 ١١- للمزيـد مـن املعلومـات، يرجـى زيـارة موقعنـا االلكرتونـي ( www.ngc.oil.gov.iq ) ويمكـن مراسـلتنا عـرب الربيـد االلكرتوني

(ngc_contract@ngc.oil.gov.iq) (ngcoil.gov.iq@gmail.com) (ngc_info.iqoil@yahoo.com)  

مدير هيئة الخدمات واملواد 
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بغداد/ الزوراء:
أعلن صندوق اإلسكان التابع لوزارة 
العامة،  اإلعمار واإلسكان والبلديات 
امـس الثالثـاء، عن حجـم القروض 

املمنوحة خالل أربعة أشهر.
وذكر بيان للـوزارة تلقته «الزوراء»: 
املرصوفـة  القـروض  «مجمـوع  أن 
بعموم املحافظات يف شـهر نيسـان 
 (٩٨٫٢٩٥٫٠٠٠٫٠٠) بلغـت  املـايض 
«مجمـوع  أن  اىل  الفتـاً  دينـار»، 
القـروض املرصوفـة خـالل األربعة 
أشـهر األوىل مـن هـذا العـام بلغـت 

(٤٤٦٫٨٠١٫٢٠٠٫٠٠٠) دينار».
وأضاف أن «عدد املعامالت االلكرتونية 
التي تم قبولها خالل شـهر نيسـان 
(٣١٢٣) معاملـة، فيمـا بلـغ عـدد 
املعامـالت االلكرتونية املقبولة خالل 

األشـهر األربعة األوىل مـن هذا العام 
بلغت (١٤٨٧٥) معاملة».

وأوضح الصندوق أن «عدد املعامالت 
املكشـوفة خالل شهر نيسان املايض 

بلغت (٥٦١٢) معاملة، فيما بلغ عدد 
املعامـالت املكشـوفة خالل األشـهر 
األربعة األوىل من هذا العام (٢١١٣٦) 

معاملة».

مع الكمارك
بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئـة املنافذ الحدودية املبـارشة بربط الربنامج 
العامـة  الهيئـة  مـع  املعفـاة  للبضائـع  االلكرتونـي 

للكمارك.
وذكرت الهيئة يف بيان: أنه «بتوجيه وإرشاف مبارش من 
قبـل رئيس هيئة املنافذ الحدوديـة، اللواء الدكتور عمر 
الوائيل، أكملت هيئة املنافـذ الحدودية متمثلة بمديرية 
نافذة التبـادل التجاري الواحدة إنجـاز الوصلة األخرية 
من الربط اإللكرتونـي لربنامج البضائع املعفاة يف مقر 
الهيئة العامـة للكمارك، والذي يعترب انتقالة نوعية من 
العمل الورقـي الروتيني إىل العمل اإللكرتوني لتسـهيل 
وصـول البيانـات والقضـاء عـىل التزويـر والتالعب يف 

الكميات والوصف للبضائع املعفاة».
واضافت ان «هيئة املنافـذ الحدودية وبكوادرها الفنية 
قامـت، يف وقـت سـابق، بتفعيـل النظـام اإللكرتونـي 
للبضائـع املعفـاة يف كل مـن املديريـة العامـة للتنمية 

الصناعيـة والهيئـة الوطنيـة لالسـتثمار كخطوة من 
خطـوات الدعـم واإلسـناد اإللكرتونـي لهـذه الدوائـر 
وتنفيـذا لتوجيهـات وتوصيات األمانـة العامة ملجلس 
الـوزراء ولجنـة األمـر الديواني ٢٢ لسـنة ٢٠٢٠ حول 
تفعيل العمل اإللكرتوني يف املنافذ الحدودية للوصول إىل 

حوكمة إلكرتونية كاملة».

بغداد/ الزوراء:
انخفض سـعر خـام البـرصة الثقيل، 
امـس الثالثاء، ليسـجل أقـل من 100 
دوالر، مـع انخفـاض اسـعار النفـط 
عامليـا. من جانب متصل، أعلنت رشكة 
نفـط ميسـان، امـس، عـن تفاصيـل 
مـرشوع معالجـة الغـاز مـن حقـيل 

البزركان والحلفاية.
وانخفض خام البـرصة الثقيل املصدر 
3.89 دوالرات وبنسـبة تغيـري  آلسـيا 
بلغـت %3.75 ليصـل اىل 99.87 دوالرا 

للربميل الواحد.
أسـعار خامـات  وانخفضـت معظـم 
منظمـة أوبـك باسـتثناء خـام مربان 
اإلماراتي الذي سـجل 111.02 بارتفاع 
0.52 دوالر فيمـا سـجل خـام العربي 
للربميـل  دوالراً   111.17 السـعودي 
بانخفـاض بلـغ 3.87 دوالرات، وبلـغ 
 108.93 الجزائـري  سـهران  مزيـج 
دوالرات بانخفاض بلغ 7.39 دوالرات، 
وبلغ مزيج ايران الثقيل 105.80 دوالرا 
بانخفـاض بلـغ 6.94 دوالرات، وبلـغ 
خام بوني النيجـريي 108.28 دوالرات 
بانخفـاض بلـغ 6.77 دوالرات، فيمـا 
بلغ خام جرياسـول االنغـويل 106.39 

بانخفاض 6.63 دوالرات“.
وكانت اسعار النفط قد انخفضت خالل 

امس وامس األول بعـد تباطؤ النمو يف 
الصـني ثاني اكرب اقتصـاد بالعالم بعد 
تفيش كوفيد- 19، وتخيل املسـتثمرين 
عن األصول ذات املخاطر العالية وسط 
مخاوف بشـأن ارتفاع أسـعار الفائدة 

وتأثريها عىل النمو االقتصادي.
وكانـت أسـعار النفـط قـد تراجعـت 
بأكثر من ٪1 ، امـس الثالثاء، لتواصل 

االنخفاضات الحادة يف اليوم السابق مع 
إغالقات فريوس كورونا يف الصني، أكرب 
مستورد للنفط، وقوة الدوالر ومخاطر 
الركود املتزايد يف تغذية املخاوف بشـأن 

آفاق الطلب العاملي.
ونـزل خـام برنـت 1.31 دوالر أو 1.2 
باملئـة إىل 104.63 دوالرات يف السـاعة 
04:39 بتوقيـت غرينتش، وهبط خام 

غرب تكساس الوسيط األمريكي 1.25 
101.84 دوالر  إىل  باملئـة   1.2 أو  دوالر 

للربميل.
وعكـس االنخفـاض يف أسـعار النفط 
االتجاهات السـائدة يف األسـواق املالية 
العامليـة، حيث تخىل املسـتثمرون عن 
األصـول ذات املخاطـر العالية وسـط 
مخاوف بشـأن ارتفاع أسـعار الفائدة 

وتأثريها عىل النمو االقتصادي.
نمـو  أن  البيانـات  أحـدث  وأظهـرت 
الصـادرات الصينيـة قد تباطـأ إىل رقم 
واحد، وهـو األضعف منذ ما يقرب من 
عامـني، حيـث مـددت البـالد عمليات 

.COVID-19 اإلغالق للحد من انتشار
مـن جانب متصل، أعلنـت رشكة نفط 
ميسـان، امـس الثالثاء، عـن تفاصيل 
مـرشوع معالجـة الغـاز مـن حقـيل 

البزركان والحلفاية.
وقال مديـر عام رشكة نفط ميسـان، 
عيل جاسم حمود، يف ترصيح صحفي: 
ان ”العمـل بمـد خـط أنبوب بـزركان 
–حلفايـة والوحـدات امللحقة يتضمن 
(انبـوب نقل الغاز/ محطة كبس الغاز 

/محطة تحلية وتجفيف الغاز)“.
واضاف ”سـيتم مد انبـوب لنقل الغاز 
الفائـض من حقـل البـزركان، وكذلك 
نصب كابسـة للغاز ومن ثم ارساله اىل 
وحدة ملعالجة الغاز بطاقة 225 مقمقا 
تقوم بمعالجة الغاز املسـتلم من حقل 
البزركان وكذلـك الغاز املنتج من حقل 
الحلفاية، لحني اكمال مرشوع معالجة 
الغـاز يف حقـل الحلفايـة GPP لتجهز 
الغاز اىل محطة ميسـان االسـتثمارية 
بطاقـة انتاجية مـن الكهرباء تصل اىل 

 .“(MW 750)

بغداد/ الزوراء:
رأى خـرباء اقتصاد، امـس الثالثاء، أن 
العراق يفتقد لتحقيق ”أمنه الغذائي“ 
حتـى اآلن، وفيمـا اشـرتطوا تعاونـاً 
برملانيـًا وحكوميـاً ودعمـاً متواصـًال 
للفالحـني للوصـول إىل هـذه الحالـة، 
أكـدوا أن رشوط صنـدوق النقد الدويل 

حولت العراق اىل بلد ”مستهلك“.
وقـال الخبـري االقتصـادي، فاخـر عز 
الدين، يف ترصيح صحفي: إن ”وصول 
العـراق إىل األمـن الغذائـي يحتـاج اىل 
ترشيع قوانني برملانية، واسـرتاتيجية 
مـن قبل الحكومة التـي تقوم بإصدار 
الوطنـي  اإلنتـاج  لتشـجيع  خطـة 
والزراعة ودعم املزارعني وإيجاد حلول 
ملشـاكل املياه، وايضاً محاولة تصنيع 

الغذاء والصناعة بشـكل عام“.
وأضاف عز الديـن ”إذا تم دعم املزارع 
مـن الكهرباء واملـاء والسـماد واملواد 
الكيميائية فإن السلع املحلية ستكون 
لها تأثريها، وبدعم الحكومة للفالحني 
فلـن نحتاج اىل االسـترياد من أي دولة 

أجنبية“.

مختصون بالشـأن االقتصادي وجدوا 
أن االزمة تكمن بالتزام العراق برشوط 
صندوق النقد الدويل الذي حول العراق 

إىل ”دولة اسـتهالكية بصورة كاملة“.
وقـال املختـص بالشـأن االقتصادي، 
سـالم عبداللـه، يف ترصيـح صحفي: 

يكافـح  أن  يسـتطيع  ال  ”العـراق  إن 
الـدول  مـن  كونـه  والبطالـة  الفقـر 
االسـتهالكية التي ال توجد فيها فرص 

عمل تتيح للعاطلـني العمل يف القطاع 
العـام والخاص، وذلك بسـبب إمالءات 

صندوق النقد الدويل ورشوطه“.
ويرى عبد الله أن ”الحل يكمن باعتماد 
أزمـة  التعاونـي يف معالجـة  النظـام 
الفقـر والبطالـة املسـترشية يف البالد 
عمومـاً وبعـض مناطق كوردسـتان 

خصوصاً“.
وكانـت نتائج ”املؤرش العاملي للجوع“ 
أظهرت، يف 18 نيسـان 2022، تصنيف 
العراق باملرتبة 85 عىل مستوى العالم، 
وذلك وفقـاً لبيانات تـم تجميعها من 
قبل املعهـد الدويل لبحوث السياسـات 

الغذائية لعام 2021.
ويسـعى مجلس النـواب إلقرار قانون 
األمن الغذائي يف مجلس النواب املرسل 
مـن الحكومـة العراقيـة، بمـا يوازي 
التحديـات االقتصاديـة الناجمـة عن 
األزمات العامليـة واألوضاع الدولية، إال 
ان الرصاعات السياسية بشأن تشكيل 
الحكومة عطلت عمل الربملان ما يحول 
دون اقراره حاليـاً رغم قراءته مرتني، 

بحسب نواب.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من الدوالر، امس الثالثاء، لتتجاوز 

٢٠٠ مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن مبيعـات البنك املركـزي امس خالل مـزاده لبيع ورشاء 
الـدوالر االمريكي، ارتفعت لتصل اىل ٢٠٠ مليـون و٢٥٣ ألفاً و٦٢٠ دوالرا 
مقارنـة بيوم امس غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلـغ ١٤٦٠ ديناراً 

لكل دوالر.
واضـاف ان معظم املبيعات ذهبت لتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات حيث بلغـت ١٥٠ مليونا و٧٠٣ آالف و٦٢٠ 
دوالرا، فيمـا ذهب املتبقي منها عىل شـكل مبيعات نقدية والتي بلغت ٥١ 

مليونا و٥٥٠ الف دوالر.
وأشار املصدر إىل ان ٢٨ مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و١٩ مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ٣٦ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
كشـف عضو مجلس النواب، حسـني عرب، امس الثالثـاء، تأخر مرشوع 
مدينـة الرفيل بسـبب اإلجـراءات اإلداريـة، مشـريا اىل ان الروتني بطيء، 

واملرشوع ينتظر توحيد سندات األرايض.
وقـال عرب يف حوار اطلعت عليه «الزوراء»: إن ”العراق بحاجة إىل مليوني 
وحدة سـكنية، وهذا الرقم مرشـح للزيادة سـنوياً، حيث تـزداد الحاجة 

بمقدار ١٥٠ ألف وحدة سكنية سنوياً“.
وأضاف أنه ”يجب البدء بتأسـيس البنى التحتية، ثـم منح األرايض للبناء 
األفقـي أو العمـودي لحـل أزمة السـكن“، وأشـار إىل أنَّ ”مدينـة الرفيل 
وغريها ستسهم بتوفري ١٠٠ إىل ١٥٠ ألف وحدة سكنية، وهو جزء بسيط 

من الحاجة الفعلية“.
وأوضح عرب أن ”مرشوع مدينة الرفيل تأخر بسـبب اإلجراءات اإلدارية، 
إذ ال توجد مشـكلة اقتصادية أو سياسـية تعرقل املـرشوع“، الفتاً إىل أنَّ 
”الروتـني بطيء، واملـرشوع ينتظر توحيد سـندات األرايض، وهذه مهمة 

الحكومة حرصاً“.
وأشـار اىل أن ”مـن الـرضوري تذليل الصعوبـات أمام املسـتثمر، بوجود 
رشكات معروفة عاملياً مسـتعدة للعمل يف قطاع اإلسـكان، واألمر مرهون 

بدور الحكومة يف تمكني هذه الرشكات“.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة العمل والشـؤون االجتماعية، امس الثالثـاء، عن وجود 
أكثر من ٤ ماليني عراقي عاطل عن العمل، فيما أشارت اىل تشكيل فريق 

حكومي ملعالجة ظاهرة التسول.
وقالـت وكيل الـوزارة، عبري الجلبـي، يف ترصيح صحفـي: إن ”الوزارة 
سجلت أكثر من مليوني عاطل عن العمل يف قاعدة بياناتها، وهناك أعداد 
مقاربة للعاطلني غري مسـجلني، إال أن ظاهرة تسول الشباب ال تنضوي 
أسـبابها ضمن قلـة فرص العمل بل تعود إىل أسـباب اجتماعية متمثلة 
بالتفـكك األرسي وانتشـار املخدرات، السـيما يف املناطـق واملحافظات 

الفقرية التي يلجأ أكثر أبنائها إىل العاصمة هربا من واقعهم الصعب“.
وأضافـت الجلبي أن ”الوزارة تعمل ضمن فريـق يضم وزارات الداخلية 
واألمـن الوطني والرتبية لغـرض وضع خطة ملكافحة ظاهرة التسـول 
يف البالد ووضع الحلول الناجعة ملكافحة التسـول والحد منه، وتنسـيق 
الجهـود الوطنية وتحديد متطلبات التعامل مـع هذه الظاهرة وتنظيم 
أدوار ومسـؤوليات الجهـات ذات العالقة وفق رؤية وطنية وسياسـية 

شـاملة تشـرتك فيها كل الجهات والقطاعات الحكومية“ .
وبينت أن ”رصد حاالت التسـول والترشد لألحداث تقع عىل عاتق وزارة 
الداخليـة التي بدورها تنسـق مـع وزارة العمل لغـرض إيداعهم يف دور 
املرشديـن التابعـة لـوزارة ممن تـرتاوح أعمارهم بـني ١٢ إىل ١٧ عاما 
لغـرض إعادة تأهيلهم وتدريبهم للحصـول عىل عمل يف حال تم اإلفراج 

عنهم“. 

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهـب «االجنبي والعراقي» يف األسـواق املحلية لليوم 

الثاني، امس الثالثاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي ٣٨٢ الف دينار، وسعر الرشاء ٣٧٨ الفاً، فيما 

سجلت اسعار البيع ليوم امس االثنني ٣٨٤ الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند ٣٤٢ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣٨ ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغـة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيـار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٠ الف دينـار و٣٩٠ ألفاً، فيما 
تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٤٠ الفاً و٣٥٠ الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 
الثالثاء، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت يف اقليم 

كردستان.
وقال مصـدر إن بورصـة الكفاح والحارثيـة املركزية يف بغداد، سـجلتا 
صبـاح امـس ١٤٧٩٥٠ ديناراً عراقيـاً مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما 
كانت األسـعار صبـاح أمس ١٤٧٨٠٠ دينـار عراقي مقابـل ١٠٠ دوالر 

أمريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسعار 
الـدوالر انخفاضا، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٧٩٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر 

امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٧٧٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، منخفضا 
بنسـبة (٠٫٥٠ ٪)، وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية 
ليوم امس كما ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (٣٫٦٤٣٫٦٨٦٫٧٦٨) أسهم، 

بينما بلغت قيمة االسهم (٤٫٢٢٠٫١٣٩٫٥٧٥) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امـس عـىل (٥٨١٫٨٣) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (٠٫٥٠ ٪) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(٥٨٤٫٧٨) نقطة.
وتم تداول اسـهم (٤١) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (١٤) رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (١٣٥) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (١٦٦) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (٢٨) 

صفقة عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٨٢) مليون سهم بقيمة بلغت (١١٨) مليون دينار من خالل تنفيذ (٤٠) 

صفقة عىل اسهم ست رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومـدرج فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.
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بغداد/ متابعة الزوراء
قـررت لجنـة االنضباط باالتحاد العراقـي لكرة القدم حرمـان الديوانية وأربيل من اللعـب بجمهور ملباراة 
واحدة، عىل إثر تداعيات أعمال الشغب التي رافقت مباراتيهما يف الجولة املاضية من الدوري املمتاز. وقالت 
لجنـة االنضباط «تباحثت اللجنة بتقريـر ُمرشف وحكم ُمباراة ناديي الديوانية والقوة الجوية، وبعد اطالع 
اللجنة عىل التقريرين أعاله الحظت أن هناك حالًة من عدم السـيطرة عىل عدد من جالبي الكرات من أجل 
تأخري اللعب. وأضافت: «تمت ُمعاقبة نادي الديوانية باللعب بدون جمهور عىل ملعبه ملباراة واحدة، لرفعه 
شـعارات ُمسـيئة إىل املؤسسـة الرياضية». وواصلت لجنة االنضباط: «تم حرمان جمهور نادي أربيل من 

ُمرافقة فريقه ملباراة واحدة ، بعد التجاوزات ضد طاقم التحكيم يف مباراته أمام زاخو».

ãºcÎ@ã–ñc

pbjÉn‰fl@ÚÓ„b$@Ú◊äbì∑@‚ÏÓ€a@’‹�‰m@ÎÜÏv‹€@ÚÓ€Îá€a@‚˝è€a@ÜaáÃi@Ú€Ï�i
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بغداد/رحيم عودة 
اختتمـت بنجـاح عـىل بسـاط قاعة 
االتحاد يف ملعب الشعب الدويل نزاالت  
بطولة أندية العراق باملصارعة الحرة 
والرومانية تحت سـن ١٧ و٢٣ سـنة 
التي نظمت من قبـل االتحاد العراقي 
املركـزي للمصارعة عىل مـدار ٥ أيام 
متتالية بمشـاركة أكثـر من ٣٠ ناديا 
العـراق    محافظـات  مختلـف  مثلـوا 
وقد أسـفرت النتائج الفرقية لنزاالت 
املصارعـة الرومانيـة لفئـة تحت 17 
سـنة عـن تتويـج  نـادي الكاظميـة 
الريـايض باملركـز األول  جامعـًا 220 
نقطة يليه باملركز الثاني نادي الثورة 
الريـايض مـن كركـوك جامعـاً 154 
نقطة وحل  باملركز الثالث نادي شباب 
151 نقطة  العـدل الريـايض جامعـاً 
فيمـا حصل  نـادي التاجـي الريايض 
عـىل املركز الثالـث مكـرر جامعاً 85 
نقطـة  أما نـزاالت  املصارعـة الحرة  
لفئة تحت 17 سـنة فقد أسفرت عن 
حصـول  نادي الصليـخ الريايض عىل 
املركز األول برصيـد 190 نقطة وحل  
باملركز الثاني نادي االعظمية الريايض 
برصيـد  190 نقطـة يف حـني حصـل  
نـادي الديـوان الريـايض عـىل املركز 
الثالث برصيد  182 نقطة  ومدرسـة 
سلمان حسب الله من ميسان باملركز 

الثالث مكرر برصيد 159 نقطة. 
لبطولـة   الفرقيـة  النتائـج  ويف 
باملصارعة الحرة لفئة تحت 23 سـنة 
تـوج  نـادي امانـة بغـداد  الريـايض 
باملركز األول  جامعاً 190 نقطة وجاء  
نادي الحشـد الشـعبي الريايض ثانيا  
جامعاً 182 نقطـة و نادي االعظمية 
الريـايض ثالثـة جامعـاً 130 نقطـة 
فيمـا جاء باملركز الثالـث مكرر نادي 
سـامراء الريايض جامعـاً 109 نقطة 
ويف منافسـات املصارعـة الرومانيـة 
لفئة تحت 23 سنة أحرز نادي الحدود 
الريـايض املركـز جامعـاً 205 نقطة 
وجاء نـادي الرشطة الريايض باملركز 
الثانـي جامعـاً 176 نقطـة وحصـل  
نـادي الجيـش الريـايض عـىل املركز 
الثالث  جامعاً 172 نقطة وأحرز نادي 
الثـورة الريـايض مـن كركـوك املركز 
الثالـث مكـرر  جامعـاً 131 نقطـة، 
واشاد رئيس االتحاد العراقي املركزي 
الكاظـم  عبـد  شـعالن  للمصارعـة 
واإلمكانيـات  العاليـة  باملسـتويات 
املميـزة التـي قدمهـا املصارعـني يف 
البطولة من خالل الندية واإلثارة التي 
كانـت حارضة طيلة نـزاالت البطولة 
التي شـهدت والدة عـدد غري قليل من 
املصارعـني األكفـاء الذيـن نتوقع أن 

يكونوا نجوم املستقبل.
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بغداد/ اللجنة االعالمية
تنطلـق اليـوم  األربعـاء، بطولـة بغـداد 
السـالم الدولية للجودو بنسختها األوىل يف 
العاصمة بغداد بمشاركة ثماني دول هي 
إيران واملغـرب وتونس وبلجيـكا واألردن 
البلـد  إىل  إضافـة  وفلسـطني،  وسـوريا 

املضيف العراق.
واقيـم امـس الثالثـاء يف فنـدق املنصور 
ميليا، مقر إقامة الوفود املشاركة، املؤتمر 
الفنـي وقرعة املنافسـات بحضور ممثيل 
املنتخبـات وعدد كبري من وسـائل اإلعالم 
بمختلـف أصنافهـا، كمـا اقيمـت أيضـا 
عملية تسجيل العبي كل منتخب مشارك 
وإعتمـاد الكشـوفات النهائيـة الخاصة 
بالبطولة، فضال عـن إجراء عملية تحديد 
األوزان الخاصة لالعبي الفردي والفرقي.

وسيتسـهل الالعبـون منافسـات األدوار 
التمهيديـة للبطولـة ” الرتتيـب الفردي“ 
الخاصـة بـأوزان 73-، 81، 90 كغـم، يف 
الساعة التاسعة من صباح اليوم االربعاء 
وستسـتمر األدوار األوىل لغايـة السـاعة 
الثانيـة عـرشة مـن منتصـف النهـار يف 
قاعة الشعب الدولية املغلقة، ويعقب تلك 
النزاالت فرتة إسـرتاحة تستمر ملدة نصف 

سـاعة، ليبـدأ بعد ذلـك الـدور التمهيدي 
الخـاص باوزان 60-، 66-، 100-، 100+ 

كغم ويستمر لغاية الرابعة عرصا.
وسيقام حفل اإلفتتاح الرسمي للبطولة، 
اليـوم األربعـاء، يف قاعـة الشـعب خالل 
الفرتة املسـائية، وبالتحديد بني السـاعة 
السادسة والسـابعة مساء بحضور وزير 
الشـباب والرياضة عدنان درجال وممثل 
عن رئيـس اللجنة األوملبيـة رعد حمودي 
ورئيـس اتحاد الجودو سـمري املوسـوي 
ورؤسـاء الوفـود املشـاركة يف البطولـة، 
إضافـة إىل أعضـاء اللجنـة العليـا وبقية 

اللجان الساندة.
وسـيتخلل حفـل اإلفتتاح، إلقـاء كلمات 
ترحيبيـة بالضيـوف مـن قبـل درجـال 
وحمودي واملوسوي، وإقامة إستعراضات 
رسمية للوفود املشاركة والجوق املوسيقي 
وحملة األعالم العراقية، وكذلك عرض فلم 
وثائقي يتغنى بالعاصمة بغداد وتاريخها 
الزاخر، ومن ثم يعلن درجال إيذان إنطالق 

البطولة.
وسيتم خالل الفرتة املسائية إقامة األدوار 
النهائيـة لتحديـد أصحـاب املراكـز األوىل 

للفردي والرتتيب العام للبطولة.

وستخصص منافسـات يوم غد الخميس 
للفرقـي، إذ سـتبدأ األدوار التمهيديـة يف 
السـاعة الثالثـة عـرصا وتسـتمر لغاية 
السادسـة مسـاء، لتقـام بعدهـا األدوار 

الفرقـي  التتويـج  أمـا حفـل  النهائيـة، 
فسيكون بتمام الساعة السابعة مساء.

ومن املؤمل ان يعقب انتهاء البطولة إقامة 
معسـكر تدريبي للمنتخبات املشـاركة يف 

البطولـة يبـدأ يـوم الجمعـة يف العاصمة 
بغداد ويستمر لغاية العرشين من الشهر 
الحايل، وهو سـياق معمول بـه يف جميع 

البطوالت التي تعنى برياضة الجودو.

بغداد/ الزوراء
تعقـد اللجنة التنفيذيـة يف االتحاد العربي 
للصحافـة الرياضيـة اجتماعهـا الثالـث 

يف مدينـة جـدة السـعودية وذلـك يوم غد 
الخميـس وبعـد غد الجمعـة 12 و13 من 
الشـهر الجاري  بدعوة كريمة من االتحاد 

السعودي لالعالم الريايض.
 وسـيبحث االجتماع الذي يرأسـه الزميل 
محمد جميل عبد القادر يف العديد من البنود 
املدرجة عـىل جدول االعمـال ومن ابرزها 
املصادقـة عـىل التقريريـن االداري واملايل 
عـن أعمال االتحـاد خالل الفـرتة املاضية 
اىل جانب التطلع السـتعادة النشـاط عرب 
تنظيـم العديد مـن الفعاليـات التي اعتاد 
االتحاد عىل تنظيمها يف السـنوات املاضية 
اال ان جائحـة كورونـا سـاهمت برتاجع 
االنشطة عىل مسـتوى العالم ومن ابرزها 
اقامـة عيـد االعالميني الرياضيـني العرب 
العـرب  الرياضيـني  املصوريـن  وملتقـى 
وملتقـى لالعالميـني الرياضيـني العـرب 
اىل جانـب مناقشـة املقرتحـات الـواردة 
مـن الزمالء اعضاء اللجنـة التنفيذية وما 

يسـتجد مـن أعمال، بـدوره قـدر الزميل 
محمـد جميل عبـد القادر رئيـس االتحاد 
الجهد الكبري الذي بذله االتحاد السـعودي 
لالعـالم الريـايض مـن أجـل اسـتضافة 
اجتماع اللجنة التنفيذيـة لالتحاد العربي 
والذي مكن االتحاد من أعادة التواصل مع 
اعضـاء اللجنة مـن خالل االجتمـاع الذي 
يأمـل ان يخـرج بقـرارات تخدم مسـرية 
االعالم الريايض يف الوطن العربي وعرب عن 
تقديـره للدعـم الذي قدمتـه ارسة االعالم 

الريايض السعودي لالتحاد.
 ويذكـر ان اللجنـة التنفيذيـة يف االتحـاد 
العربي  تضم يف عضويتها كل من الدكتور 
تركـي العـواد ( السـعودية ) النائب االول 
لرئيس االتحاد عن قارة اسيا السيد حسن 
خلـف الله ( مرص) النائـب االول عن قارة 

افريقيا ونواب الرئيس الدكتور هادي عبد 
اللـه ( العراق ) السـيد بدر الدين االدرييس 
( املغرب ) السـيد يارس عائس ( السودان 
) واعضاء اللجنة السـادة حسني الزناقي 
( الجزائـر ) رجـاء السـعداني ( تونـس ) 
وائل الشيوخي ( فلسطني ) رشيد نصار ( 
لبنان ) أياد نارص ( سوريا ) احمد كريم ( 
البحرين) ومستشار االتحاد السيد عبدالله 
ابراهيم ( االمارات ) واالمني العام لالتحاد 
الزميـل عوني فريـج ( االردن )، من جهة 
اخـرى يغادرنا ظهر اليـوم اىل جدة رئيس 
االتحاد الزميـل محمد جميل عبـد القادر 
وارسة االمانة العامة لالتحاد الزميل عوني 
فريج االمني العام والناطق  االعالمي الذي 
افاد بالخـرب والزميلة فاتنـة عبد العاطي 

السكرترية التنفيذية لالتحاد.
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السليمانية / مؤنس عبد الله
عدسة/ يارس جمال

احرز منتخب العراق بالقوس والسهم 
املركـب  القـوس  لفعاليـة  للنسـاء 
ملسـافة ٥٠ مرتا فرقـي، املركز الرابع 
يف بطولة اسيا التي تتواصل فعالياتها 
يف محافظـة السـليمانية بمشـاركة 
سـبعة عـرش منتخبا عـىل ان تختتم 

املنافسات اليوم  االربعاء. 
املنتخـب النسـوي الـذي تألـف مـن 
الالعبـات رنـد سـعد وفاطمة سـعد 
ونـرباس حميـد، خـرس امـام نظريه 
منتخـب بنغالديش يف مبـاراة تحديد 
وبالتـايل  والرابـع  الثالـث  املركزيـن 
ذهـب الوسـام النحـايس اىل منتخب 
بنغالديـش، ويف مبـاراة الختام والتي 
جمعت منتخبي الهند واوزبكسـتان، 
تفـوق منتخـب الهنـد عىل منافسـه 
وحصـل  الذهبـي  بالوسـام  وتـوج 

اوزبكستان عىل الفضة.
وقـال نائـب رئيـس اتحـاد القـوس 
والسـهم محمـد فيـاض ان العـراق 
اضاع فرصة سـهلة للفوز بالوسـام 
النحـايس فلـوال الخطـأ الفنـي الذي 
ارتكب من قبـل احدى الالعبات لكان 
النحاس من نصيب املنتخب النسوي.

واضاف ان املركز الرابع عىل مستوى 
قارة اسـيا يعـد انجازا مهمـا نتيجة 
مشـاركة ابطـال العالـم والقـارة يف 
منافسـات البطولـة التـي تتواصـل 

فعالياتها يف محافظة السليمانية.
ويف منافسـات الزوجي املختلط حقق 
منتخـب العـراق املؤلف من اسـحاق 
ابراهيم وفاطمة سعد املركز الرابع يف 
منافسـات القوس املركب ملسافة ٥٠ 
مرتا عقب خسـارته يف مباراة تحديد 
املركزين الثالث والرابع امام منافسه 
البنغايل الذي حقق الوسـام النحايس، 
ويف مبـاراة التتويـج بالذهـب احـرز 
املنتخب الهندي املركز االول والوسام 
الذهبـي عقـب تفوقـه عـىل منتخب 
كازاخسـتان الذي حصل عىل الوسام 

الفيض.
الالعب اسـحاق ابراهيم برر خسارة 
الوسام النحايس بقوة املنافس البنغايل 
الذي يعـد من افضـل منتخبات قارة 
اسـيا وايضا العالم فضال عن الرياح 
العالية التي اثرت سلبا يف نتائجه مع 

زميلته فاطمة سعد يف اللقاء. 
ويف منافسـات فرقي الرجال لفعالية 
القوس املركب ملسـافة ٥٠ مرتا، توج 
منتخب الهند بالوسـام الذهبي عقب 
تفوقـه عـىل منتخـب بنغالديـش يف 
املباراة النهائيـة، بينما احرز منتخب 
كازاخسـتان الوسـام النحـايس عىل 
حسـاب منتخـب الكويـت صاحـب 

املركز الرابع. 
ويف منافسـات فردي النساء لفعالية 
مـرتا    ٥٠ ملسـافة  املركـب  القـوس 
احـرزت بنغالديش الوسـام النحايس 
فيمـا سـتقام مبـاراة الختـام اليوم 
االربعاء، ويف منافسات فردي الرجال 
لفعاليـة القـوس املركب ملسـافة ٥٠ 
مرتا احـرزت الهند الوسـام النحايس 
فيمـا سـتقام مبـاراة الختـام اليوم 

االربعاء.
هذا وحرض منافسـات اليـوم الرابع 
مـن البطولة القاريـة الدكتور هريده 
رؤوف عضو املكتـب التنفيذي للجنة 
االوملبيـة الوطنيـة العراقية والكوري 
الجنوبـي تومـاس هان نائـب رئيس 
االتحـاد الـدويل للعبـة والسـويرسي 
توم ديلن االمني العـام لالتحاد الدويل 
للعبـة والبنغايل جابـول غازي النائب 
االول لرئيـس االتحاد االسـيوي وعدد 
من رؤساء وممثيل االتحادات العربية 

والقارية.
املنتخبـات  ان  بالذكـر  يشـار 
املشـاركة يف بطولة اسـيا هي العراق 
والسعودية وايران وبنغالديش والهند 
وكازاخسـتان واوزبكستان والكويت 
واالمـارات وقطـر وسـوريا واالردن 
وفلسطني والنيبال وباكستان واليمن 

والسودان.
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بَتوجيٍه من َنِقيب الصحفيني العراقيني، 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب، األسـتاذ 
مؤيد الالمي، ونائبه األول رئيس االّتحاد 
الرياضّيـة، خالـد  العراقـي للصحافـِة 
جاسـم، تفقـَد وفـد االتحـاد العراقـي 
للصحافِة الرياضّية، املُكون من الزميلني 
جعفر العلوجي وسـيف املالكي، الحالَة 

الصحّيـة لنجِل الزميل حسـني الذكر الراِقـد حالياً يف مستشـفى الكاظمية، 
فضالً عن الزميل جواد الخرسان بعد تعرضه لجلطٍة دماغيٍة، وقدم الزميالن 
لهمـا املُسـاعدَة املالّية للُمسـاَهمِة يف عالجيهمـا. ونقَل العلوجـي واملالكي 
تحياَت وتمنيات الالمي وجاسم وأعضاء َمجلس ِنقابة الصحفيني العراقيني 
واالتحـاد العراقي للصحافِة الرياضّية للزميلني الذكر والخرسـان بالِشـفاِء 

العاجِل، وأن يمّن عليهما الباري َعّز وَجّل بَموفوِر الصحة وَتمام العافّية.

بغداد /أمري الداغستاني
حققه  الذي  الكبري  املنجز  حمودي  رعد  العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة  رئيس  بارك 
الرباع الشاب عيل عمار يرس والذي نال وسامني فضيني يف منافسات وزن 109 كغم يف 
بطولة العالم برفع األثقال للشباب املتواصلة فعالياتها يف العاصمة اليونانية أثينا. وقال 
حمودي ان االعداد السليم للرباع الواعد، ومتابعته، وإنتداب مدرب بيالرويس مؤخراً شّكل 
مساراً منطقياً ملا حققه الرباع الشاب عيل عمار يرس بنيله وسامني فضيني يف منافسات 
وزنه ببطولة العالم برفع األثقال للشباب. وكان رئيس اللجنة األوملبية الوطنية العراقية 
رعد حمودي إلتقى الرباع الشاب عيل عمار يرس، ووالده الذي أرشف عىل تدريبه، بعد نيله 
العالم للناشئني ووّجه بتكريمه ورعايته ومتابعة تدريباته،  وسامني فضيني يف بطولة 
وإدخاله بمعسكرات تدريبية خاصة ومكّثفة ملا وجد فيه من خامة رياضية فتّية يمكن 
 191 168 كغم ونرت  ان تتقدم يف منافسات رياضة االنجاز العايل. هذا وقد خطف يرس 

كغم جامعاً 359 كغم، ومحققاً فضيتي الخطف واملجموع لوزن 109 كغم.

بغداد/ عدي صبار
أكَد رئيس لجنة كرِة الصاالت والشاطئّية 
عيل  القدم،  لكرِة  العراقّي  االتحاِد  يف 
ناظم  اإليراني،  املُدرب  إن  الحسني  عبد 
العباً  لــ42  الدعوة  وّجه  الرشيعة، 
املُقرر  التدريبي  باملعسكر  لاللتحاِق 
استعداداته  إطاِر  يف  ببغداد  إقامته 
تحتضنها  التي  آسيا  غرب  لبطولِة 
حزيران  شهر  من  الرابع  يف  الكويت 
الجهاز  إن  الحسني  عبد  وأضاَف  املُقبل. 
األربعاء   اليوم  حّدَد  للمنتخِب  الفني 
لكرِة  الوطني  منتخبنا  لدخوِل  موعداً 
لغاية  يستمر  تدريبياً  معسكراً  الصاالت 
الـ14 من الشهر نفسه الختياِر األفضل 
املنتخب.وأوضَح  إىل صفوِف  ُبغية ضمه 
إن هذا املعسكر القصري يتضمُن انخراَط 
الالعبني الجدد فقط الذين تم اختيارهم 
الصاالت  لكرِة  املمتاز  الدوري  أنديِة  من 
من دون مشاركِة الالعبني الذين شاركوا 
اليوم   إن  مبيناً  األخرية  التصفياِت  يف 
تدريبّية  وحدة  أوَل  سيشهد  األربعاء 
عىل قاعة األعظمية. ونوه إىل إن الجهاز 
الفني قرَر أن يخضع هؤالء الالعبون إىل 
وحدتني تدريبيتني من أجل الوقوِف عىل 

أفضل. بشكٍل  الحقيقّية  مستوياتهم 
الكرة  اتحاد  إن   إىل  الحسني  وأشاَر عبد 
املُنتخب  تطوير  عمليِة  يف  جداً  مهتٌم 
االتحاد  وُعضو  الصاالت،  لكرِة  الوطني 
كرة  لجنة  ُمرشف  القدم،  لكرة  العراقي 
وجَه  زغري  يحيى  والشاطئّية  الصاالت 
الفني  الجهاُز  يحتاجه  ما  كل  بتوفرِي 
التدريبي  الربنامج  إنجاِح  أجل  من 
الذي يطمُح من  للمدرب ناظم الرشيعة 
خالله للتعرِف عىل املُستويات الحقيقيِة 
لالعبني الجدد الذين سيضمهم من قبله.
التجمع  بعد هذا  بالقول  واختتَم حديثه 
ضمنهم  من  العباً   25 اختيار  سيتُم 
التصفياِت  يف  املشاركون  املنتخب  العبو 
معسكٍر  إقامة  إىل  مشرياً  اآلسيوية 
داخيل آخر يف العاصمِة بغداد للفرتة من 
الحايل، يغادُر  الشهر  22 من  17 ولغاية 
للدخول  البرصة  محافظِة  إىل  بعدها 
ولغاية   25 من  يستمر  ثاٍن  معسكر  يف 
إىل  الرحال  يشّد  أن  قبل   ،  28/5/2022
من  والعرشين  التاسع  يف  الكويت  دولِة 
غرب  بطولِة  يف  للمشاركِة  الشهر  هذا 
الرابع  يف  منافساتها  تنطلُق  التي  آسيا 

من شهر حزيران املُقبل.
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صّوب برشلونة أنظاره تجاه السنغايل، ساديو ماني، نجم ليفربول، 
كصفقة محتملة لتعزيز هجومه يف الصيف املقبل.وينتهي عقد ماني 
املقبل،  املوسم  بنهاية  ليفربول،  مع  عاًما)   ٣٠)
دون التوصل التفاق بشأن التجديد حتى اآلن، وهو 
٢٠٢٢.وبحسب  صيف  يف  بيعه  إمكانية  يرجح  ما 
صحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية، فإن أولوية 
برشلونة كانت تدعيم مركز املهاجم الرصيح، 
وبالفعل وضع عدة خيارات، لكنه لم يتمكن 
الخط  تعزيز  لفكرة  فاتجه  تحقيقها،  من 

األمامي بالعب يمكنه إحداث الفارق.
النرويجي  أن  إىل  الصحيفة،  وأشارت 
بوروسيا  مهاجم  هاالند،  إيرلينج 
دورتموند، كان أولوية بالنسبة إلدارة 
برشلونة، ولكن قيمته املادية تخطت 
من  قريًبا  وبات  النادي،  حدود 

االنتقال إىل مانشسرت سيتي.
الثاني،  الخيار  أن  وأضافت 
روبرت  البولندي  هو 
مهاجم  ليفاندوفسكي، 
بايرن ميونيخ، والذي ينتهي 
املقبل،  املوسم  بنهاية  عقده 

محمد  املرصي  الجناح  خلفهما  ببيعه.ويأتي  مرحب  غري  ناديه  لكن 
برشلونة)،  (مدرب  تشايف  إعجاب  يلقى  والذي  ليفربول،  نجم  صالح، 
ولكنه يطلب راتًبا ضخًما.ولفتت الصحيفة إىل أن برشلونة اتجه بعد 
ذلك لخيار ساديو ماني، الذي يفضل االنتقال لليجا واللعب لربشلونة، 
سيحظى  الليجا  يف  ماني  أنا  ليفربول.وأوضحت  عن  رحيله  حال 
عام،  كل  إفريقيا  قارة  يف  العب  أفضل  بجائزة  الفوز  يف  أكرب  بفرصة 
كما سينافس عىل جائزة الكرة الذهبية.وارتبط اسم ماني أيًضا خالل 
أن عقد مسؤولو  بعد  بايرن ميونيخ،  إىل  باالنتقال  املاضية،  الساعات 
أخرى،  جهة  املايض.من  األسبوع  وكالئه  مع  جلسة  البافاري  النادي 
ملعبه  وسط  تعزيز  برشلونة  نية  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
بالعب بديل لسريجيو بوسكيتس، يف املريكاتو الصيفي املقبل.جاء ذلك 
بقاء  أن  من  الفني،  املدير  هرينانديز،  تشايف  تحذير  من  ساعات  بعد 
سريجيو بوسكيتس ليس أبدًيا، وأنه يجب عىل النادي العثور عىل بديل 
يف نفس املركز.وبحسب قناة «TV٣» اإلسبانية، فإن مارك روكا، العب 
وسط ملعب بايرن ميونخ، أحد املرشحني بقوة لخالفة بوسكيتس يف 
ينالون إعجاب  الذين  الالعبني  أن روكا من  التقرير،  برشلونة.وأضاف 
عىل  الحصول  فإن  ميونيخ،  بايرن  يف  لعبه  قلة  إىل  وبالنظر  تشايف، 
خدماته سيكون ممكًنا.وأشار التقرير، إىل أن روكا (٢٥ عاًما) عندما 
كان العًبا يف إسبانيول تمت اإلشارة إليه كواحد من خلفاء بوسكيتس 
يف منتخب إسبانيا.وعىل الرغم من توقفه عن التوهج يف بايرن ميونيخ، 

ظهر اآلن عىل رادار برشلونة، لضمه يف الصيف.

                         

راوغ الكوسـتاريكي، كيلـور نافـاس، حارس مرمـى باريس 
سـان جريمان، بشأن مسـتقبل زميله الفرنيس كيليان مبابي 

يف حديقة األمراء.
وينتهي تعاقد مبابي مع سان جريمان، بنهاية املوسم الجاري، 
دون توصـل التفاق بشـأن التجديد حتى اآلن، مـع وجود أنباء 
شبه مؤكدة تفيد باتفاقه مع ريال مدريد عىل اللعب للمرينجي 

بدًءا من املوسم املقبل.
وقـال نافاس، يف ترصيحات إلذاعة ”كادينا سـري“ اإلسـبانية: 
”أود أن أقول شـيًئا عن كيليان (مبابي)، دون أن يكون لدي أي 

فكرة حول مستقبله، لكني أتمنى أن يظل معنا“.
وبسـؤاله، هل تحدث معه بشـأن هـذه النقطة، قـال مراوغا: 
”هـذه أمـور شخصية“.وشـوهد مبابـي رفقـة زميله أرشف 
حكيمي، يف العاصمة اإلسـبانية مدريـد، وهو ما عزز من أنباء 

انتقاله للمرينجي.

مورينيو،  جوزيه  الربتغايل،  استعاد 
لتوتنهام  توليه  فرتة  روما،  مدرب 
كأس  نهائي  خوض  قبل  وإقالته 
مانشسرت  أمام  املحرتفني  رابطة 
وضع  عىل  التعليق  جانب  إىل  سيتي، 
من  يعاني  والذي  الحايل  تشيليس 
روما  إداري.ويستعد  استقرار  عدم 
لخوض نهائي دوري املؤتمر األوروبي 
أيار بمواجهة فينورد  يوم ٢٥ مايو/ 
اإليطايل  الفريق  يتوج  ولم  الهولندي، 

بأي لقب أوروبي منذ ٥٠ عاًما.
السابق  ناديه  عن  مورينيو  وقال 
«سكاي  مع  حوار  يف  تشيليس 
صعبة،  لحظة  «هذه  سبورتس»: 

مستوى  عىل  بها  تشعر  أن  ويمكنك 
هذا  فقدوا  أنهم  خاصة  القدم،  كرة 

املستوى من التميز واالستقرار».
إىل  وصل  النادي  «هذا  وأضاف: 
مالكه،  هو  من  معه  يهم  ال  مستوى 
تشيليس سيبقى تشيليس، ودائًما ما 
سيتواجد منزيل عىل بعد ٢٠٠ مرت من 
االستماع  مواصلة  أريد  حيث  امللعب، 
إىل صوت السعادة والنجاح، وأنا عىل 

ثقة بأن الوضع سيكون كذلك».
وتطرق الربتغايل للحديث عن تجربته 
مع توتتهام: «أنا يف حالة من النضج 
سواء يف مسريتي أو يف حياتي، وبالتايل 
أحاول  سيئء،  شعور  أي  لدي  ليس 

تقبل األمور كما هي، هل شعرت 
باأللم من تلك التجربة؟ بالطبع».

مرحة  بصورة  «أتعامل  وتابع: 
عندما أتحدث مع صحفيني إنجليز 

أمزح  ودائًما  الصحفية،  املؤتمرات  يف 
بأنني وصلت إىل نهائي دوري املؤتمر 
األوروبي وأمل أن ال تتم إقالتي هذه 

املرة، فهذا أمر ال يحدث كثريًا للعديد 
«ال  املدربني».وواصل:  من 

أي  أكن  أو  بالندم  أشعر 
هناك  سيئ،  شعور 
األشخاص  من  العديد 
توتنهام  يف  الجيدين 
األفضل  لهم  وأتمنى 

للسيد  الحال  وكذلك 
ليفي رئيس النادي، ولكن 

مسريتي  بمثل  لشخص 
وتاريخي، كان األمر غريًبا، 

ويف النهاية فتحت األبواب يل يف 
روما، وأنا سعيد للغاية هنا».
التواجد  بالطبع  «أحب  وأتم: 
يف مركز للقتال عىل األلقاب 
األبطال  دوري  يف  والتواجد 
أو   ١٦٠ به  خضت  الذي 
ولكني  مباراة،   ١٧٠

وأحب  هنا،  محبوب 
الناس هنا».

العيار  من  مفاجأة  عن  إنجليزي  صحفي  تقرير  كشف 
املحتمل  الجديد  املالك  بوييل،  تود  األمريكي  ينوي  الثقيل، 

لتشيليس، القيام بها فور حصوله عىل النادي.
يف  تشيليس  ملكية  عىل  بوييل  يحصل  أن  املتوقع  ومن 
أبراموفيتش  رومان  حكم  فرتة  لينهي  القريب،  املستقبل 

التي استمرت ١٩ عاًما.

وبحسب تقرير نقلته صحيفة دييل ميل 
بناء  إعادة  ينوي  بوييل  فإن  الربيطانية، 

تشيليس بالعمود الفقري ملنتخب إنجلرتا.
ماجواير  هاري  الثالثي  ضم  يف  يرغب  بوييل  أن  وأوضح 
مدافع مانشسرت يونايتد، وديكالن رايس العب وسط وست 

هام، وهاري كني مهاجم توتنهام.
وأشار إىل أن تشيليس يحتاج إىل التدعيم يف مراكز الالعبني 

بماجواير،  االهتمام  أن  أوضح  حيث  بالفعل،  الثالثة 
وأندرياس  روديجر  أنطونيو  الثنائي  اقرتب  بعدما  جاء 
كريستينسن من الرحيل يف الصيف، مع نهاية عقديهما، 
يف الوقت الذي يحتاج فيه لالعب وسط، لعدم وضوح 

الرؤية بشأن مستقبل اإليطايل جورجينيو.
أما بالنسبة لكني، فريى املالك الجديد -بحسب التقرير- 
تشيليس  مع  يوفق  لم  لوكاكو،  روميلو  البلجيكي  أن 
عىل  واعتيادا  رشاسة  أكثر  كني  أن  حني  يف  اآلن،  حتى 

أجواء املالعب اإلنجليزية.

بات غولدن ستايت ووريرز عىل بعد فوز 
من بلوغ نهائي املنطقة الغربية يف دوري 
كرة السلة األمريكي للمحرتفني بعد فوزه 
غريزليز  ممفيس  ضيفه  عىل  املتأخر 
١٠١-٩٨ بفضل ٣٢ نقطة لنجمه ستيفن 
سلتيكس  بوسطن  عادل  فيما  كوري، 
السلسلة ٢-٢ مع ميلووكي باكس حامل 
يف  بفوزه عىل مضيفه ١١٦-١٠٨  اللقب 

الرشقية.
الربع  يف  نقطة   ١٨ كوري  املوّزع  سّجل 
االخري ليقود عودة متأخرة لووريرز، قبل 
أقل من دقيفة عىل نهاية املباراة ليتقدم 

٣-١ يف السلسلة.
الذي عانى خسارة قاسية  كان ممفيس 
يف  السبت،  الثالثة  املباراة  يف   ١٤٢-١١٢
أسوأ  إحدى  يف  ووريرز  ملعاقبة  طريقه 
الهجومي  الصعيد  عىل  االخري  مباريات 

منذ سنوات وخطف الفوز.
الربع االول حتى  أن تقدم من  ولكن بعد 
الغائب  غريزليز  أخفق  االخرية،  الدقيقة 
عىل  الحفاظ  يف  مورانت  جا  نجمه  عنه 
بعد  االخرية،  االمتار  يف  االفضلية  هذه 
سلسلة من الرميات الحرة لكوري منحت 

فريقه االفضلية.
لووريرز  تقدم  أول  األلعاب  صانع  منح 
رمية  من   ٩٤-٩٣ املباراة  يف  اإلطالق  عىل 

حرة قبل ٤٥٫٧ ثانية من النهاية.
مرتني  الدوري  يف  العب  أفضل  وأضاف 
أصحاب  ليمنح  أخرى  حرة  رميات  ست 

االرض تقدًما ١٠٠-٩٥ قبل ٩٫٧ ثواٍن.

ساهم الكندي أندرو ويغينز بـ١٧ نقطة 
تومسون  كالي  من  لكل   ١٤ مقابل 

وجوردان بول.
التي  االربع  ثالثياته  إحدى  وبفضل 
أحرزها يف األمسية، بات كوري أول العب 
يسجل ٥٠٠ ثالثية يف االدوار االقصائية يف 

تاريخ الدوري.
وغاب عن ووريرز مدّربه ستف كري، بعد 

قبل  كورونا  بفريوس  إصابته  ثبتت  أن 
ساعات من املباراة.

فيها  نجح  التي  املباراة  بعد  كوري  قال 
ووريرز بـ٣٦ تسديدة فقط من أصل ٩٠ 
تّرسعنا  لقد  السلة.  كرة  «هذه  محاولة: 

قليال يف الدقائق الست األوىل.
الدفاعي  أدائنا  عىل  نثني  أن  يحب  ولكن 
ذلك  لنا  سمح  املباراة.  يف  أبقانا  الذي 

بالتعامل مع الظروف».
أفضل  جونيور  جاكسون  جارين  وكان 
فيما  نقطة،   ٢١ مع  ممفيس  يف  مسجل 

أضاف تايوس جونز ١٩.
جينكينز  تايلور  غريزليز  مدرب  وتحّرس 
جيًدا  «لعبنا  املريرة:  الفريق  خسارة  عىل 
عىل مدى ٤٨ دقيقة، إال أن االمور لم ترس 
الربع  من  األخرية  الدقائق  يف  صالحنا  يف 

أفضل  للعب  السب  ايجاد  علينا  الرابع. 
والفوز باملباراة الخامسة» يف ممفيس.

 ٣٠ هورفورد  آل  سجل  ميلووكي،  يف 
نقطة، االعىل له يف مسريته ضمن االدوار 
اىل  سلتيكس  بوسطن  ليقود  االقصائية، 
مع  السلسلة  ومعادلة  متأخرة  انتفاضة 

ميلووكي باكس ٢-٢.
اىل  طريقه  يف  اللقب  حامل  باكس  بدا 
 ١١ اىل  الفارق  وسع  أن  بعد   ٣-١ التقدم 
نقطة مع أواخر الربع الثالث وأداء مميز 
أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  لنجمه 
و١٨  نقطة   ٣٤ مع  اللقاء  أنهى  الذي 

متابعة وخمس تمريرات حاسمة.
إال أن االداء الهجومي الرائع لسلتيكس يف 
لالعب  نقطة   ١٦ فيها  بما  االخري،  الربع 
للفريق  نقطة  و٤٣  هورفورد  االرتكاز 
مسار  غرّي  لباكس،  فقط   ٢٨ مقابل 
املباراة قبل املواجهة الخامسة االربعاء يف 

بوسطن.
نقطة   ٣٠ تايتوم  جايسون  أحرز  كما 
وماركوس  براون  جايلن  من  لكل  و١٨ 
نقطة   ١١ وايت  ديريك  أضاف  سمارت. 
فيها  تجاوز  مباراة  يف  البدالء  دكة  من 
خمسة العبني من سلتيكس عتبة العرش 

نقاط.
ظهرنا  «كان  الفوز:  بعد  هورفورد  قال 
ما  وهذا  نرد  أن  علينا  توجب  للحائط. 
حتى  وكافحنا  نستسلم  لم  فعلناه. 
اإلقصائية  «األدوار  وتابع:  النهاية». 

صعبة... علينا إيجاد السبل».

يجتمع املجلس التنفيذي لرابطة األندية األوروبية 
ملناقشة  مدريد  يف  مرتوبوليتانو»  «واندا  ملعب  يف 
املتعلقة بمستقبل كرة  املوضوعات  مجموعة من 

القدم لألندية األوروبية.
نرشته  بيان  يف  األوروبية  األندية  رابطة  وقالت 
التنفيذي  املجلس  «يرحب  الرسمي:  موقعها  عرب 
لرابطة األندية األوروبية بعرض تقديمي من كبار 
(يويفا)  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  مسؤويل 
ملسابقات  النهائية  التوجيهات  وضع  تم  حيث 
بعد  بالرجال  الخاصة  لألندية  األوروبي  االتحاد 

عام ٢٠٢٤.»
وأكدت الرابطة التزامها بالعمل مع االتحاد األوروبي 
لكرة  املمكنة  النتائج  أفضل  إىل  للتوصل  القدم  لكرة 
أن هذه املقرتحات املهمة  القدم األوروبية خصوصاً 
تقرتب من االتفاق النهائي للموافقة عليها يف اللجنة 

التنفيذية لالتحاد األوروبي لكرة القدم.
ويف سياق آخر قالت رابطة األندية إن مجلس إدارتها 
املالية  باملساهمة  املتعلقة  للخطط  تحديًثا  تلقى 
يف  عليها  املوافقة  تمت  التي  يورو  مليون  البالغة 

العامة للجنة االقتصادية ألفريقيا يف شهر  الجمعية 
مارس/آذار لدعم الجهود اإلنسانية لألندية األعضاء 

يف أوكرانيا.

األندية  رابطة  رئيس  الخليفي  غانم  نارص  وشّدد 
عىل  جريمان  سان  باريس  نادي  ورئيس  األوروبية 

همية  األندية أ رابطة  اجتماع 

بتطوير  املرتبطة  املهمة  للمواضيع  نظراً  مدريد  يف 
املسابقات األوروبية.

وتداولت بعض وسائل اإلعالم وجود مرشوع جديد 
لرفع عدد املشاركني من ٣٢ إىل ٣٦ نادياً بدءاً من 

موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥، يف دوري أبطال أوروبا.
فيها  النظر  يتم  التي  القرارات  «إّن  الخليفي:  وقال 
واألطراف  األوروبية  األندية  رابطة  قبل  من  حالياً 
لألندية  القدم  كرة  مسابقات  شكل  سرتسم  املعنية 
دور  أهمية  عىل  مؤكداً  قادمة»،  لسنوات  األوروبية 
الهيئة التي تمّثل ما يزيد عن ٢٤٠ ناد أوروبي لكرة 

القدم. 
ويف  األوروبية  األندية  رابطة  أّن  الخليفي  وأوضح 
لكرة  الجماعية  املصلحة  يف  تعمل  قراراتها  جميع 

القدم األوروبية.
أوائل  سابقة  ترصيحات  يف  أشار  قد  الخليفي  وكان 
شهر أبريل/نيسان الفائت إىل أّن حدث نهائي دوري 
أبطال أوروبا يجب أن يكون أكرب من حجمه الحايل، 
مبدياً استغرابه من كون مواجهة السوبر بول تحظى 

بأهمية أكرب من نهائي دوري األبطال.

فرض فيورنتينا نفسه منافساً جدياً عىل مركز أوروبي بعودته 
إىل سـكة االنتصارات بتغلبه عىل ضيفه روما -2صفر، يف ختام 
منافسـات املرحلة السادسة والثالثني من الدوري اإليطايل لكرة 

القدم.
وحسم فيورنتينا النتيجة لصالحه يف غضون 11 دقيقة عىل بداية 
الشـوط األّول بهديف مهاجمه األرجنتينـي نيكوالس غونزاليس 

(5 من ركلة جزاء) والعب وسطه جاكومو بونافنتورا .(11) 
واحتدم الـرصاع عىل مركـز أوروبي بني فيورنتينـا الذي تقدم 
للمركـز السـابع مـع 59 نقطـة متسـاوياً مع رومـا يف املركز 
السادس املؤهل إىل تصفيات مسابقة ”كونفرنس ليغ“ وأتاالنتا 
الثامن، علماً بأن هذا الثالثي يتأخر بفارق 3 نقاط عن التسـيو 
صاحـب املركز الخامس املؤهل إىل مسـابقة الـدوري األوروبي 

”يوروبا ليغ“ قبل مرحلتني من النهاية.
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موسكو/ متابعة الزوراء:

أغـرق صحفيـان روسـيان موقعـاً 

حيـث  للكرملـني،  مؤيـداً  إخباريـاً 

يعمـالن، بمقاالت مناهضـة للحرب 

عىل أوكرانيا، يف خطوة نادرة الحدوث 

يف البالد التـي احتفلت األمس بذكرى 

انتصار االتحاد السوفييتي عىل أملانيا 

النازية يف الحرب العاملية الثانية.

ووصفـت املقـاالت التـي نرشت عىل 

الـرويس  الرئيـس   Lenta.ru موقـع 

«الديكتاتـور  بــ  بوتـني  فالديمـري 

املهووس واملثري للشـفقة»، واتهمته 

بشـن «الحرب األكثر دموية يف القرن 

الواحد والعرشين».

وقـال أحـد الصحفيَّني، وهـو إيغور 

بولياكـوف (٣٠ عامـاً): «كان علينا 

فعل األمـر. أردنا تذكـري الجميع بما 

حارب أجدادنا فعـًال من أجله يف يوم 

النـرص الجميـل هـذا، أي مـن أجـل 

السـالم»، وفق ما نقلـت صحيفة ذا 

غارديان الربيطانية.

خالل خطاب بوتني السنوي أمام ١١ 

ألف جندي يف الكرملني، صباح اإلثنني، 

سعى إىل تربير غزوه ألوكرانيا، وربط 

القتال الحايل بالنرص السـوفييتي يف 

الحرب العاملية الثانية.

وأضـاف بولياكـوف، يف حديث لـ «ذا 

غارديـان»: «هذا ليس مـا يعنيه يوم 

النـرص. النـاس يموتـون، والنسـاء 

يف  يموتـون  املسـاملون  واألطفـال 

أوكرانيـا، وبالنظـر إىل الخطاب الذي 

سـمعناه، فإن هذا األمر لن يتوقف. 

ال نسـتطيع تقبل األمر بعـد اآلن. ما 

فعلناه كان الفعـل الصحيح الوحيد 

الذي استطعنا اإلقدام عليه».

وأكـد قائـًال: «بالطبع أنـا خائف. ال 

أخجل من االعرتاف بذلك. لكنني كنت 

أعرف ما أفعله وما عواقبه».

وزميلتـه  بأنـه  بولياكـوف  وأفـاد 

ألكسـندرا مريوشـنيكوفا نرشا أكثر 

من ٤٠ مقالة تنتقد الكرملني وأفعاله 

يف أوكرانيـا. حذفت املقاالت، ولكن ال 

يزال الوصـول إليها ممكنـاً عرب أداة 

أرشيف الويب.

Lenta هو أحد أكرب املواقع يف روسيا، 

ويجذب أكثر من مائتـي مليون زائر 

شـهرياً، وكان جزءاً مـن آلة الدعاية 

التـي رّوجت لغزو أوكرانيـا. واملوقع 

اإلخباري تملكـه املجموعة اإلعالمية 

«رامبلر»، التي اشـرتاها «سبريبنك» 

ــ املـرصف األكرب يف روسـيا اململوك 

للدولة ويخضـع لعقوبـات أمريكية 

وبريطانية ــ عام ٢٠٢٠.

تضمنـت عناوين املقاالت التي كتبها 

ومريوشـنكوفا  بولياكوف  ونرشهـا 

صباح اإلثنني: «فالديمري بوتني كذب 

بشـأن خطـط روسـيا يف أوكرانيا»، 

و»تبـني أن الجيش الرويس مجموعة 

من اللصوص»، و»روسـيا تتخىل عن 

جثث قتالها يف أوكرانيا».

كما نرشا رسالة شخصية جاء فيها: 

«ال تخافـوا! ال تصمتـوا! دافعوا عن 

أنفسـكم! أنتم لستم وحدكم، فهناك 

الكثري مّنا. املستقبل لنا!».

ويف سـياق متصـل، أغلـق قراصنـة 

 Rutube مؤيـدون ألوكرانيا منصـة 

للفيديـو ليلة األحـد، واخرتقوا قوائم 

واسـتبدلوا  املحليـة،  التلفزيـون 

أجهـزة  عـىل  الربامـج  توصيفـات 

الذكيـة برسـالة نصها:  التلفزيـون 

ومئـات  األوكرانيـني  آالف  «دمـاء 

أيديكـم.  بـني  املقتولـني  األطفـال 

ال  يكذبـان.  والسـلطة  التلفزيـون 

للحرب».

يذكر أن الصحفية يف القناة الروسية 

األوىل مارينا أوفسيانيكوفا اقتحمت، 

مساء ١٤ مارس/آذار املايض، استديو 

الربنامـج اإلخبـاري «فريميا» األكثر 

مشـاهدة يف البالد، وهي تلوح بالفتة 

كتـب عليهـا «ال للحـرب. ال تصدقوا 

الدعاية. إنهم يكذبون عليكم هنا».

الروسـية  السـلطات  واعتقلتهـا 

مبارشة، وفرضت محكمة يف موسكو 

عليها غرامـة قيمتهـا ٣٠ ألف روبل 

(نحـو ٣٦٠ دوالراً أمريكيـًا)، وأعلنت 

الحقاً اسـتقالتها من «القناة األوىل» 

الروسـية، وانضمـت خـالل الشـهر 

املايض إىل املؤسسة اإلعالمية األملانية 

«دي فيلت».
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بغداد/ الزوراء:
اوعـَز محافـظ بابل حسـن منديل 
بتخصيص قطعة ارض لفرع نقابة 
وقطـع  املحافظـة  يف  الصحفيـني 

أراٍض لصحفي الوجبة الرابعة.
جاء ذلـك خالل لقـاء محافظ بابل 
حسن منديل وفد نقابة الصحفيني 
املجلس  بعضـو  العراقيني،املتمثـل 
بان القبطان ، وعضو لجنة املراقبة 
هبة حسني، ورئيس فرع  النقابة يف 

املحافظة يوسف الجمل .
وذكـر اعـالم املحافظ يف بيـان: أن 
«محافظ بابل حسن منديل خصص 
قطعة ارض لفرع نقابة الصحفيني 
العراقيـني يف املحافظـة، فضال عن 
املوافقة عىل تخصيص قطع اراٍض 

لصحفيي املحافظة».
وأبـدى محافظ بابل، تعاونه الكبري 
بتذليـل كل الصعوبـات التي تواجه 
الصحفيـني يف املحافظة بما يحفظ 

لهم هيبتهم وكرامتهم.
وأوعزاملحافظ خالل االجتماع الذي 
عقـد بمكتبـه يف املدينـة اآلثريـة،  
بتخصيص قطعة أرض لفرع نقابة 
الصحفيني يف املحافظة، وتخصيص 
مقـر مؤقت ملمارسـة أعماله لحني 
اتمام اسـتمالك قطعة األرض التي 
تسـعى النقابة إلقامـة مبنى دائم 

عليهـا، باالضافـة إىل اتمـام ملـف 
الخاصـة  األرايض  قطـع  توزيـع 
بالصحفيـني للوجبـة الرابعة ممن 
الواجبة  الـرشوط  تنطبـق عليهـم 

وغري املستفيدين سابقاً.
كما ناقـش وفد نقابـة الصحفيني 
النقابـة  فـرع  مـع  العراقيـني، 
والحكومة املحلية يف محافظة بابل 

واقع الصحفيني باملحافظة.
وعقد وفد النقاية املتمثل بعضوتي 
املجلس بان القبطان ولجنة املراقبة 
هبـة حسـني يف نقابـة الصحفيني 
العراقيني، خالل زيارته إىل محافظة 
بابل أجتماع مهني مع رئيس الفرع 
يوسـف الجمل وأعضائـه، لألطالع 
عىل واقـع الصحفيات والصحفيني 

يف املحافظة.
وعـرض الجمل لوفد النقابة، ايجاز 
عـن سـري العمـل يف مقـر الفرع يف 
بابل وانجاز معامـالت الصحفيات 
والصحفيـني فضالً عـن التدخل يف 
تذليـل العراقيـل التـي تواجه عمل 
الزمـالء يف املحافظـة خـالل تأدية 
املحافظـة  ان  مبينـاً  الواجـب»، 

تضم(٢٥٠) صحفية وصحفي.
وأشـار إىل:» عدد الوسائل اإلعالمية 
يف بابل، ضمت صحيفتني ووكالتني 
و(٦) أذاعات وقناة تلفازية أرضية 
وأخرى فضائية جديدة غري معتمدة 

يف النقابة».
ومـن الناحية الرقابيـة، أكد رئيس 
فـرع النقابـة يف بابل عـىل مراقبة 
إذ تـم  الوسـائل اإلعالميـة،  عمـل 
األتفاق بـني الفرع ودائـرة اإلعالم 
واألتصال الحكومي يف بابل باعتماد 
الوسـائل اإلعالميـة املعتمـدة لدى 
نقابة الصحفيني العراقيني حرصاً، 
مشـرياً إىل» متابعـة مراقبـة عمل 
ومراعاتهـا  اإلعالميـة  الوسـائل 
لـرشوط األعتماد املهنيـة بدون أي 
مخالفة لتجنب املسألة القانونية».

وبـني:» ان الفـرع يراقـب بشـكل 
دوري عمـل الـوكاالت وخاصـة يف 
أمور النرش مابني املوقع االلكرتوني 
االجتماعـي  التواصـل  ومواقـع 
للرتويـج، مشـرياً إىل البعـض مـن 
أصحاب تلك الوكاالت بعد الحصول 
عـىل االعتماد يهمـل املوقع االصيل 
واألكتفـاء بالبث والنرش عىل موقع 
(الفيـس  االجتماعـي  التواصـل 
بـوك)، عـاداً األمر مخالـف لرشط 

االعتماد».

مدريد/متابعة الزوراء:
رفـض مكتـب املدعي العـام اإلسـباني، 
بشـكل مؤقت، الشـكاية التـي تقدم بها 
الصحفي اإلسباني املتخصص يف الشؤون 
املغاربية، إغناسيو سمربيرو، حول مزاعم 
التجسس عىل هاتفه من طرف السلطات 
الربنامـج  باسـتعمال  وذلـك  املغربيـة، 
اإلرسائييل الشـهري باسم ”بيغاسوس“ يف 

وسائل اإلعالم.
وحسـب وكالة ”أوروبا بريـس“ لألنباء، 
فقد أرجع املدعي العام اإلسـباني بمدريد 
قـرار الرفض إىل ”عدم اليقـني من وجود 
برمجية بيغاسـوس عىل هاتف سمربيرو 
املحمـول“، لريجـئ بذلـك التحقيـق مع 
الصحفي اإلسباني بسبب غياب ”أسباب 
يف  املعنيـني  األشـخاص  التهـام  كافيـة 

الشكاية“.
وتابع املنشـور اإلسـباني عينه، نقال عن 

مصـادره القانونية، بـأن ”مكتب املدعي 
العـام قـام بتأجيـل التحقيقات بشـكل 
مؤقت بناء عىل املادة ٦٤١٫٢ من القانون 
الجنائي“، حسـب الرسـالة املؤرخة يف ٤ 
أكتوبـر املايض التي توصلـت بها ”أوروبا 

بريس“.
إغناسـيو  الصحفـي  اتهـم  أن  وسـبق 
سـمربيرو السـلطات املغربية بالتجسس 
عىل هاتفه الشـخيص بواسـطة برنامج 
خضـم  يف  اإلرسائيـيل،  ”بيغاسـوس“ 
الجدل السـيايس الذي رافق اتهام اململكة 
بالتجسس عىل الرئيس الفرنيس إيمانويل 

ماكرون.
وأشـارت االختبارات التقنية التي أجرتها 
الرشطة اإلسـبانية عـىل هاتف الصحفي 
إغناسيو سـمربيرو إىل ”صعوبة التحقق 
النهائي مـن تثبيت أي برامج للتجسـس 
عىل الهاتـف املحمـول للصحفـي املعني 

بالشكاية“، وفقا للصحيفة ذاتها.
واعترب املصدر سـالف الذكـر أنه ”يمكن 
إلغـاء محو آثـار برنامج التجسـس عن 

طريق تقنيات افرتاضية بشـكل تلقائي، 
ما يحول دون التعرف عىل املسـؤولني عن 

القرصنة اإللكرتونية“.

غزة/متابعة الزوراء:
ال ُتخفي مراسـلة قناة الجزيرة الفضائية يف غزة هبة عكيلة، 
حزنها عىل أرشـيف القناة الذي اندثر تحت ُركام برج الجالء، 
وسط املدينة، الذي اسـتهدفته الطائرات الحربية اإلرسائيلية 
بعدة صواريخ، ساوته بما فيه من معدات وأجهزة باألرض. 

ورغم مـرور عام عىل انتهاء الحـرب اإلرسائيلية األخرية عىل 
قطـاع غـزة، والتي بـدأت يف العـارش من مايو/ أيـار ٢٠٢١، 
تنقلـت فيه عكيلة برفقة زمالئهـا يف طاقم الجزيرة يف العديد 
من املقار واألماكن، إال أن الروح املعنوية لم تخفت والتغطية 

الصحفية امليدانية لم تتوقف. 
واسـتهدفت الطائـرات الحربيـة اإلرسائيليـة نحـو ٤٥ مقراً 
ومؤسسـة إعالمية ما بني كيل وجزئي، خالل الحرب األخرية، 
وذلك بعد تدمري األبراج والبنايات السكنية والعمارات املدنية، 
والتي تتضمن وكاالت أنبـاء محلية وعربية ودولية، ومكاتب 
ومؤسسات صحفية. تقول الصحفية هبة عكيلة ، إن الذكرى 
األوىل للحـرب األخـرية تمر عىل قطـاع غزة بكثري مـن األلم، 
خاصـة وأن األرايض الفلسـطينية يف القـدس والضفة وغزة 
تعيـش يف حالة غليـان وتوتر، مضيفة: «منـذ انتهاء الحرب، 
لم يكن عاًما هادًئا، إذ لم تتم إعادة االسـتقرار أو إعادة فتح 
املعابـر، أو انتهاء حصار غزة، بـل كان عاًما مليًئا بالتصعيد 

بني الحني واآلخر». 
وانتقل فريـق عمل «الجزيرة» يف رحلـة طويلة منذ الخامس 
عـرش مـن مايو/ أيـار ٢٠٢١، وهـو اليوم السـادس للحرب 
اإلرسائيليـة عـىل قطاع غـزة، وفق قـول عكيلة، وقـد بدأت 
باالنتقـال إىل أحـد فنادق القطـاع ملواصلة العمل واسـتمرار 

التغطية الصحفية، فيما قامت وكالة فرانس برس باستضافة 
الفريق للبث من سـطح املبنى الذي تتواجد فيه، وبعد ذلك تم 
االنتقال إىل شـقة سـكنية بسـيطة، والبدء بالبحث عن مقر 

دائم، وتجهيزه بأحدث املعدات والتقنيات.
وال يـزال أثر الصدمة واضًحا عىل الصحفية عكيلة، الذي كان 
ا يف مخيلتهـا ومخيلة فريـق العمل، وتقـول: «كانت  حـاِرضً
صدمـة كبرية بالنسـبة لنا أن يتم إخبارنا بأنه سـيتم قصف 
املبنى خالل دقائق، لم نتخيل يف يوم من األيام أن يصل جيش 
االحتالل اإلرسائييل يف عدوانه واعتداءاته عىل الصحفيني وعىل 
الفلسطينيني إىل هذا الحد، باستهداف مبنى آمن يضم عرشات 
الشقق السكنية ملواطنني وأطفال وأرس عزل إىل جانب مكاتب 
صحفية تضـم صحفيني عـزل، يعملون بطريقة مكشـوفة 

وواضحة أمام عدسات الطائرات اإلرسائيلية وكامرياتها».
وعـىل الرغم من تأثـري الصدمة عىل فريق القنـاة، إال أن ذلك 
لـم يوقفه عن إكمال العمل الصحفي، وفق تعبري عكيلة التي 
قالـت: «كان من املفـروض أن يكون تأثري تدمـري مقر عمل 
را، ويهزنا نفسًيا ومهنًيا، ومن ثم  قناة الجزيرة سـلبيا وُمدمِّ
التأثـري عـىل أداء العمل ولكن ما حدث هـو عكس ذلك، حيث 
تـم تحويل ما نـراه من معاناة إىل عمـل، وإرصار عىل إكمال 
املسـري الصحفي بهدف إيصال الرسـالة». ورغم التحضريات 
الجارية إلنهاء اللمسات األخرية عىل مقر العمل الجديد لقناة 
الجزيرة يف غزة، إال أن الفريق ال يزال يشعر بألم وغصة نتيجة 
فقدان األرشيف الخاص بالقناة، إىل جانب فقدان أجهزة البث 
وأدوات التصوير خالل عملية القصف املفاجئ والصادم لربج 

الجالء.

بـدأ االسـتهداف اإلرسائيـيل للمقـار واملؤسسـات الصحفية 
بقصـف برج الجوهـرة فجر يوم ١٢ مايو/ أيـار، وهو اليوم 
الثالث للعدوان األخري، جاء ذلك بعد قصف برج هنادي غربي 
مدينـة غـزة، فيما قامـت الطائـرات الحربية يف اليـوم التايل 
باسـتهداف بـرج الـرشوق والذي يضـم ١٧ وسـيلة إعالمية 
محلية ودولية وعمارة الداعور، تالها مبارشة استهداف برج 
الجـالء والذي يضـم إىل جانب الجزيـرة، إذاعة صوت األرسى 
ومؤسسـات إعالمية أخرى محلية، إضافة لوكالة أسوشييتد 

برس األمريكية. 
ويقـول الصحفي الفلسـطيني محمـد السـوافريي، ويعمل 
ُمراسـًال حرًا، داخـل برج الـرشوق يف منطقة الرمـال غربي 
مدينـة غـزة، إن الطائـرات الحربية دمرت الـربج املكون من 
١٤ طابقـاً، وسـاوته باألرض، بما يضمه مـن مكاتب للعديد 
مـن املؤسسـات اإلعالميـة، باإلضافة إىل الشـقق السـكنية 
واملحـال التجارية. ويسـتذكر السـوافريي ، ذكريـات العمل 
داخل مكتب يضم العديد من الصحفيني «الفريالنرس»، قائًال: 
«مـع قصف الربج لم يعد أمامنا سـوى العمـل عن بعد دون 
التقاء». ويعتـرب الصحفي السـوافريي أن «االلتقاء بالزمالء 
من مختلف الوسـائل اإلعالمية يمثل البيئة الحاضنة واملميزة 
للعمـل الصحفي الذي يحتـاج إىل بيئة جمعية لم تعد متوفرة 
بعـد قصف الـربج، حيث بات كثري مـن الصحفيني يفتقدون 
بيئة عملية حاضنة لعملهـم وهو ما قد يفقدهم روح العمل 
الصحفـي ويشـعرهم بعـدم القدرة عـىل تقديـم األفضل يف 
عملهـم بسـبب عدم القدرة عـىل توفري اإلمكانيات املناسـبة 

لبيئة عمل صحفية». 

َتلقـى نقيب الصحفيـني العراقيني، رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيـد الالمي، برقية تهنئة 
وباقة ورود من السـيد حسـن الزيدي مدير مرصف الجنوب لالستثمار والتنمية  ملناسبة اعادة 
انتخابـه نقيبا للصحفيني العراقيني لدورة انتخابية جديـدة. وكان نقيب الصحفيني العراقيني 
رئيـس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، قد فاز بمنصـب نقيب الصحفيني يف االنتخابات 

التي جرت الجمعة (٢٠٢٢/٤/١٥) بعد حصوله عىل (١١٨٤) صوتا.

املكسيك/ متابعة الزوراء:
أعلـن حاكم والية فرياكـروز املكسـيكية، كويتالواك غارسـيا، أن السـلطات يف الوالية تواصل 
عملية منسـقة للقبـض عىل قتلة الصحفية يسـينيا مولينيـدو، التي اغتيلـت بالرصاص يوم 
االثنني.وكتب غارسـيا عىل «تويرت»: «هناك عملية مشـرتكة للعثور عىل املسـؤولني عن مقتل 
الصحفية. وبالنسـبة ألولئك الذين لم يفهموا بعد.. لن تم تغطية مثل هذه الجرائم ولن يسمح 
بها يف فرياكروز».ووفقا لصحف محلية، فقد أطلقت مجموعة من املسلحني، االثنني، النار عىل 
صاحبة املوقع اإلخباري El Veraz يسـينيا مولينيدو وقتلوها إىل جانب املصورة شـيال غارسيا 
املوظفـة يف املوقع.وحسـب منظمة حقوق اإلنسـان Articulo ١٩ فـإن مولينيدو كانت عارش 
صحفيـة تقتل يف املكسـيك منذ بداية العام.وكانت منظمة «مراسـلون بال حدود»، أفادت، يوم 

الجمعة املايض، بمقتل صحفي مكسيكي يف والية سينالوا يف شمال غرب البالد.
وقالـت املنظمة إن هذه الجريمة هي التاسـعة مـن نوعها يف البالد منذ بدايـة العام، مضيفة: 
«لسـوء الحظ، تم التأكيد عىل أن الجثة التي عثر عليها عىل الطريق، هي جثة الصحفي لويس 
إنريكـي رامرييـز راموس».وتم اإلبالغ عن اختفاء الصحفي لويـس إنريكي رامرييز، ٥٩ عاما، 
مسـاء األربعاء، وعثر عىل جثته صباح الخميس قرب مدينة كولياكان، عاصمة والية سينالوا.
ورأى ممثل «مراسلون بال حدود» يف املكسيك، بالبينا فلوريس، أن ما حصل هو بالطبع «جريمة 
اغتيال».وعمل لويس إنريكي رامرييز يف صحيفة El Debate اليومية املحلية، كما كان مؤسس 

املوقع إخباري Fuentes Fidedignas، وهو تاسع صحفي يقتل منذ بداية العام يف املكسيك.

واشنطن/ رويرتز:
فـازت صحيفة نيويورك تايمز بثـالث فئات ضمن جوائز بوليتـزر الصحفية األمريكية 
املرموقة، بينما حصلت منافستها صحيفة واشنطن بوست عىل جائزة الخدمة العامة، 
ووكالـة رويرتز عىل جائزة التصوير املرتبطـة بالقصص الصحفية.وحصل الصحفيون 
األوكرانيـون عـىل تنويه خاص عـن تغطيتهم للغزو الـرويس، إذ كرّم مجلـس الجائزة 
أسـماء ١٢ صحفياً ُقتلـوا يف أثناء تغطيتهم للحرب يف أوكرانيا هـذا العام.وتعترب جوائز 
بوليتزر السـنوية أرفع الجوائز يف الصحافة األمريكية.وحصلت صحيفة نيويورك تايمز 
عىل ٣ جوائز: واحدة عن فئة التقارير املحلية عن تغطيتها لحوادث قتل عدد من سائقي 
السـيارات عـىل أيدي أفراد من الرشطة عنـد توقيفهم عىل الطرق. أمـا الجائزة الثانية، 
فكانـت لتغطيتها فشـل الهجمات الجويـة األمريكية يف الرشق األوسـط. وذهبت ثالثة 
الجوائـز إىل سالميشـة تيليت، عن مسـاهمتها النقدية العامة عنـد الكتابة عن التمييز 
العرقـي داخل قطاعـات الفنون والثقافة.كذلك فازت مراسـلة «نيويورك تايمز» أندريا 
إليوت، بجائزة عن فئة الكتب الواقعية عن كتابها «الطفل الخفي: الفقر والبقاء واألمل 
يف مدينة أمريكية»، الذي بدأ كسلسـلة عـام ٢٠١٣ نرشتها الصحيفة.من جهتها، فازت 
صحيفة واشنطن بوست بفئة الخدمة العامة من الجائزة، عن تغطيتها لحصار أنصار 
الرئيـس األمريكـي السـابق دونالد ترامـب ملبنـى الكونغرس.وفاز فريـق من مصوري 
وكالـة رويـرتز، منهم الراحل دانيـش صديقي، الذي لقي حتفـه يف يوليو/تموز املايض 
يف أثناء تغطية الحرب يف أفغانسـتان، بجائزة عن تغطية حصيلة وفيات تفيش فريوس 
كورونـا يف الهند.وقالـت مارجوري ميلر، مديرة جائزة بوليتـزر، إّن «رويرتز» كانت من 
ضمـن املتأهلني النهائيني لفئة صور التحقيقات الصحفية بفضل صور عن تغري املناخ 
يف جميـع أنحاء العالم.وإىل جانـب صديقي، كرمت الجائزة مصـوري «رويرتز» عدنان 
عبيدي، وسـانا أرشـد ماتو، وأميـت ديف.وقالت رئيسـة تحرير «رويرتز»، أليسـاندرا 
غالوني، يف بيان: «اسـتيقظ العالم، املشـغول إىل حد بعيد بمعاناته، عىل صدمة التفيش 
يف الهنـد، بعدما وثق مصورو رويرتز ذلك». وعن املصور الراحل صديقي، قالت غالوني: 
«تكريم عمـل دانيش املذهل بهذه الطريقة تكريم للبصمة التي تركها يف عالم التصوير 
الصحفي». وهذه هي املرة العارشة التي تفوز فيها رويرتز بإحدى جوائز بوليتزر، وهي 
السـابعة يف السـنوات الخمس األخرية.ازت صحيفة ميامي هريالد بفئة األنباء العاجلة، 

عن تغطيتها النهيار مبنى سكني شاهق يف ميامي أدى إىل مقتل ٩٨ شخصاً.
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ZıaäÎç€a@OÜaáÃi
ارشف قاسـم حاصل عىل  ليسـانس 
اللغة العربية جامعة األزهر 1995 م 
عضو عامـل باتحاد كتاب جمهورية 
مرص العربيـة / عضو ورشـة رضا 

إمام األدبية.
عضو رابطة األدباء العرب بالعراق/

عضو أمانة مركز عماد قطري .
عضو هيئة تحريـر دار العبري للنرش 
ومراجًعـا  مدقًقـا  والتوزيع/عمـل 
لغوًيـا بمؤسسـة البابطـني لإلبـداع 

الشعري بالكويت / مكتب القاهرة.
عمل مراجًعا لغوًيا وفاحًصا بالهيئة 

املرصية العامة للكتاب.
صدر له :

1 – ( قراءة يف كتاب النأي ) سلسـلة 
لقصـور  العامـة  الهيئـة  إبداعـات 

الثقافة 2009 م .
-2 ( سـهد املصابيـح ) دار الهـدي 

للمطبوعات اإلسكندرية 2009 م .
-3 ( هـذا مقـام الصابرين ) جماعة 
تـراب األدبيـة بالتعـاون مـع مركز 
الخماسني للتنمية الشاملة 2010 م.

4 – ( شـفاهِك آخر ترنيمة للحياة ) 
مركز همت الشني لإلبداع 2013.

5 – ( سـاقية مهجورة ) مركز عماد 
قطري للثقافة و اإلبداع 2014.

6 - برئ معطلة الهيئة العامة للكتاب 

.2015
7 – ( طعم الحكايا القديمة ) الهيئة 

العامة لقصور الثقافة 2016.
8 – ( لغات من ضباب الحزن ) دائرة 
اإلعالم والثقافة بالشارقة ” رقمًيا ” 

.2017
9 _ ( نام الحنني عىل سـتائر رشفتي 
) مختارات شـعرية / دار الكلمات _ 

الجزائر 2018.
10 _ ( عىل شـفة من كريـز املواجع 
) الديـوان الفائـز باملركـز الثانـي يف 

مسابقة مركز عماد قطري 2018.
املخمـيل  الفـرح  مـن  كأس   )  _  11
) الهيئـة املرصيـة العامـة للكتـاب 

.2019
القـروي  الفتـى  أغانـي  مـن   –  12

.2019
الجوائز

فاز ديوانه ” طعم الحكايا القديمة ” 
يف مسابقة النرش اإلقليمي 2016.

جائزة عماد قطري 2013 عن ديوان 
ساقية مهجورة.

جائزة عماد قطري 2017 عن ديوان 
عىل شفٍة من كريز املواجع.

جائزة ربيع مفتاح عن قصيدته ريح 
عىل رشفة النسيان.

له تحت الطبع :
- سـنبلة من بيادر الحزن .

_ كيد يصافحها الحنني.

- نصوص من صهيل الروح.
_ جيش بالدي / شعر لألطفال.

- بني املتن والهامش / قراءات نقدية 
.

لقطات من املشـهد األدبي يف البحرية 
/ كتاب نقدي.

ثقافية الزوراء حاورت الشاعر ارشف 
قاسم وخرجت منه بهذا العطاء :

* ما إحساسك بعد االنتهاء من كتابة 
قصيدة؟

_ عقب االنتهاء من كتابة النص أشعر 
بفرح ممتزج بالقلق، ذلك القلق الذي 
يشوبه اإلحساس باملسؤولية، وتظل 
األسئلة املؤرقة، كيف سيتلقى املتلقي 

هـذا النـص؟، هل سـيحوز قبوله أم 
سريفضه؟ هل يحمل النص جديداً؟، 
هل يضع لبنة جديدة يف معمار الشعر 
العربي؟ وغريها من التسـاؤالت التي 
ال تنتهي، ولعل هذا نابع من الشعور 
باملسؤولية تجاه املتلقي الذي أعتربه 

رشيكاً يف النص.
العمـل  إلضـاءة  يهـدف  النقـد   *
اإلبداعي، كيف تنظر للعالقة القائمة 
بـني القصيـدة والنقـد يف مشـهدنا 

الشعري الراهن؟
_ النـص النقدي نص إبداعي مواٍز، ال 
يقل بأي حـال من األحوال عن النص 
الشـعري، لـذا ال بـد أن يحمـل رؤية 

طازجة جديدة، ذات روح، ليس نصا 
هامدا جامداً دون روح، لذا فإننا نرى 
يف مشهدنا الشـعري الراهن انفصام 
العرى بني القصيدة والنقد، ولعل هذا 
راجـع باألسـاس إىل مجانيـة النقد، 
الذي يبنـى أغلبه اآلن عىل املجامالت، 
التي هي معول الهدم يف أدبنا العربي 
وثقافتنـا العربـي بشـكل عـام، ويف 

شعرنا عىل وجه الخصوص.
إذن البـد أن نعـرتف أن أزمة الشـعر 
سـببها غيـاب النقد يف املقـام األول، 
إذ يمـر النقـد بأزمـة كبـرية وأغلب 
ما تطالعنـا به الصحـف والدوريات 
مدرًجـا تحـت مسـمى النقـد ليـس 

سوى انطباعات شخصية ال تمت إىل 
النقد بصلة .

راجـع  الحقيقـي  النقـد  وغيـاب 
باألسـاس إىل االستسـهال و نقـص 
الثقافـة لدى مـن يتصـدون للكتابة 
النقديـة، فأغلبهم يجهلـون مناهج 
النقد ومدارسـه فمنـذ رحيل محمد 
مندور وأنـور املعداوي لـم يأت ناقد 
جـاد سـوى الراحـل رجـاء النقاش 
بـرؤاه العربيـة التـي تتنـاول العمل 
األدبي بروح املتلقي ودهشة املعجب 

محلًال و مبسًطا لنظرياته النقدية .
أمـا نقـاد اليـوم - تجـاوًزا- فإنهم 
يعيشـون عىل نظريات النقد الغربية 

دون  مـن  والتفكيكيـة  كالبنيويـة 
وجـود رؤى خاصة تؤسـس لنظرية 

نقد عربية خالصة.
* يف ظـل الخـراب الذي يعـم العالم، 
هل ما زالت القصيدة تحقق الحضور 

املطلوب لها؟
_ ليـس صحيًحـا ” أن الروايـة بديل 
منطقـي لغيـاب الدواويـن الالفتة ” 
فهـي جنس أدبـي يختلـف كلية عن 
الشـعر - ربمـا تتنافس مـع القصة 
القصرية لكنها ال تسـتطيع أن تكون 

بديًال للشعر . 
إذا اعتربنا جدًال أن الشـعر يحترض- 
وهـذا قول يحتـاج إىل كثـري نظر، إذ 
إن الشـعر بخـري - فإن الشـللية آفة 
حياتنا الثقافية هي السبب الحقيقي 
لحجب األصوات املختلفة عن الساحة 

األدبية
يظل الشعر هو أبو الفنون، عىل الرغم 
من كل ما يشـاع ويـروج له من قبل 
بعض النقاد مـن أن هذا زمن الرواية 
أو زمن الصورة، ألن الشـعر يحمل يف 
داخله أسـباب وجوده وسـطوته من 
دون الحاجـة إىل الرتويـج لـه، ربمـا 
انحـرست األضـواء قليالً عن الشـعر 
خـالل العقـود األخـرية بسـبب تلـك 
الدعـاوى الفارغـة، ولكـن من خالل 
اسـتقرائنا للمشهد الشـعري العربي 

نستطيع أن ندرك أن الشعر بخري.
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 ظهـر يف النقـد األدبي الحديـث مصطلح 
جديـد يدعى (السـرية الغرييـة) تعود إىل 
أجناس أدبية صغـرى متفرعة من جنس 
أدبي كبري هو السرية، مثل التجربة الذاتية 
أو الرتجمة ، والسرية الذاتية ، والذكريات، 
واالعرتافـات،  واليوميـات،  واملذكـرات، 
وغريهـا الكثـري مـن املصطلحـات التـي 
شـخص  لحيـاة  رسدا  بكونهـا  تشـرتك 
يرويهـا هـو بنفسـه-  وربمـا يتـربع له 
آخـر بروايتها نيابـة عنه كما يف السـرية 
الغريية- معتمدا عىل ذاكرته يف اسـرتجاع 
أحداث وموضوعـات ماضية، وعىل الرغم 
من جهود النقاد والعلماء للفصل بني هذه 
املصطلحات فصال علميا دقيقا، إال أننا ما 
زلنا بإزاء غموض والتباس يف تحديد مالمح 
املصطلحات أنفة الذكر ، هذا ما اخربنا به 
الصديق عبد الكريم السـعيدي، ومما زاد 
األمـر تعقيدا مسـألة التداخـل االجنايس 
التي هي من صميم النقد األدبي الحديث، 
للكاتـب  اللهـب)  (احتضـان  كتـاب  ويف 
واملرتجـم أمـري دويش نجد أنفسـنا أمام 
مدة زمنية قصرية، وحدث مختزل جدا إىل 
أقىص حد، والـذي يكون منطلق ملجموعة 
من التداعيات، والذكريات املتعلقة بحياة 
البطل املرحوم (عبد األمري الحمداني) ملدة 
أشـهر طويلة، وكذلك عالقاتـه األرسية، 
واالجتماعية، والنفسية، وكذا موقفه من 

الحياة، والناس والسلطة.
 غري أن هذه املدة  الزمنية القصرية تطرح 
هـي األخـرى بدورهـا زمنـا أطـول عىل 
مسـتوى الخطـاب الروائي الـذي يخضع 
ملجمـوع النصـوص واألحـداث الجزئيـة 
املكونـة للكتاب ككـل، بحيـث يبـدو لنـا 
البناء الزمني لكتاب السرية الغريية عنرصا 
معقـدا، ورشيانا حقيقيا مـن رشايينها، 
تمتلـك الكتابـة السـريية سـحرا خاصـا 

يجعلهـا تنفرد بني أنـواع الرسود األخرى 
الذاتـي، واملوضوعي  بامتالكها خاصيتي 
بكفـني متوازتـني ، الذاتي حـني تتطابق 
هويـة الكاتب مـع السـارد، واملوضوعي 
حني تفـرتق أنا الكاتـب، وتحتجب خلفه 
الشـخصية وتسـترت بظلها لتـربز هوية 
الشـخصية، والهويـة  السـارد واضحـة 
األوىل الذاتية هي التي تميز السرية الذاتية 
والسري بنحو عام، واملذكرات، عن الرواية 

طبقا لتقسيم تودوروف وتصنيفه،.
استطاع الكاتب املبدع أمري دويش تقسيم 
حياة الدكتور الراحل عبد األمري الحمداني 
إىل مراحل عدة تبدأ من املرحلة األوىل وهي 
مرحلـة : (النهب)، إذ طلـب مني الدكتور 
عبد األمري الحمداني مرافقته ومساعدته 
يف الرتجمـة والذهـاب إىل املتحف للحفاظ 
الدمـار،  مـن  املتحـف  موجـودات  عـىل 
وعندما وصلنا إىل هناك شـاهدنا الدبابات 
واملدرعات والعجالت العسكرية قد حولت 
حديقة املتحف إىل رحبة عجالت وبصعوبة 
تمكنا من الوصول إىل القسـم اإلداري من 
املتحـف وتكلمنا مع قائد الوحدة بشـان 
الحفاظ عـىل موجودات املتحف وخزائنه، 
ويف نيسـان 2004 تـم تسـليم املتحف إىل 
السـلطات العراقيـة، ويف أيـار مـن العام 
نفسـه احرتق املتحف عـىل اثر مواجهات 

بني قوات التحالف وجماعات مسلحة.

وتعـد السـرية الغرييـة من أقدم أشـكال 
التعبـري األدبـي، والتـي تسـعى إىل إعادة 
تشكيل حياة الدكتور عبد األمري الحمداني 
رحمـة اللـه عليه من خـالل الكلمات عن 
طريـق املنظـور التاريخي ،أو الشـخيص 
للمؤلـف، إذ يعتمـد عـىل جميـع األدلـة 
املُتاحة؛ كاألدلة املحفوظـة يف الذاكرة، أو 
املكتوبـة، أو الشـفهية، فضال عـن املواد 
التصويرية، وهذا ما قام به األسـتاذ أمري 
دويش، وهو يروي لنا السرية الغريية لعالم 
اآلثار  الراحل الدكتور عبد األمري الحمداني  
وكيفيـة رسد األحداث املؤملة  التي مر بها 
بلدنا الجريـح، وهنا تبدأ املرحلـة الثانية 
(حـرق الكتـب) : يف نيسـان 2004 قـدم 
حـارس العمارة فزعـا إىل مكتبي صارخا 
صديقكم الحمدانـي جالس عىل الرصيف 
يبكـي أرسعت إىل الشـارع ألجد األسـتاذ 
عبـد األمري الحمداني مدير مفتشـيه آثار 
ذي قـار والدمـوع يف عينيه .. مـا األمر ؟ 
البارحة يف الواحدة ليال قدم لصوص اآلثار 
إىل متحف النارصية وعندما لم يجودوا ما 
يرسقـوه أو يخربوه حرقوا مكتبة املتحف 
والجناح اإلداري، وكتابة السـرية الغريية 
فن أدبـي يتكّفل فيه الكاتـب أمري دويش  
برواية أحداث حياة الشخصية التي يكتب 
عنهـا، ويجـري الرتكيز فيها عـىل املجال 
الذي تتمّيز فيه شـخصيته الحيوية، كأن 

يكـون املجـال الفنـي، أو االجتماعي، أو 
األكاديم  ،كلّما كان ذلك رضورياً وممكناً، 
وتسـعى يف ذلـك النتخاب حلقـات معّينة 
مرّكـزة مـن سـرية الدكتـور الحمداني، 
وحشـدها بأسـلوبية خاّصـة تضمن لها 
صناعة نص رسدي متكامل ذي مضمون 
، ويحاول الكاتب أمري  مقنع ومثري ومسلٍّ
دويش   اإلفـادة مـن كّل اآلليـات الرسدية 
لتطويـر نّصـه، ودعمه مـا أمكن بأفضل 
الرشوط الفنّية، ونلحظ ثمة اقرتابا يف نص 
ما بعد الحداثة من نمط الكتابة السريية، 
تجانسـا مع األلفة االجناسـية املتحققة 
فيه، التي تندغم فيها الكثري من الخطوط 
النوعيـة إىل الحد الذي صـارت فيه قضية 
نقاء النوع أسـطورة كالسـيكية بالية أو 
قناعا متهرئـا ال يصلح نقابـا للنصوص 
الحداثية املشـعة بربيـق الحداثة املتنوع، 
واملضاد لكل مألوف ومسـكون، والكتابة 
السـريية تحتاج إىل قدرة أدبية ،وشـعرية 

للتعبري.
ومـن هنا تبدأ املرحلـة الثالثة (التنقيب): 
يف اليـوم األول للتنقيـب بـدأت الدكتـورة 
فريقهـا  بـني  العمـل  بتوزيـع  سـتون 
والفريق العراقي املشـارك يف العمل، يضم 
الفريق علماء مـن اململكة املتحدة وأملانيا 
واليونـان، فضـال عـن زوجهـا الدكتـور 
بول زمنسـكي، والدكتور الحمداني الذي 

تحـدث إيلّ قائال أن فريق التنقيب قد جلب 
معـه معدات تقنيـة حديثة لم يسـبق أن 
اسـتخدمت يف العراق من قبل منها جهاز 
مسـح يسـتطيع أن يقوم بعملية تشبيك 
بـني األقمـار الصناعية واملنطقـة املزمع 
مسـحها، ويذكر الحمداني أيضا ان هناك 
لوبيا تركيا سـوريا يعمل عىل االسـتحواذ 
عـىل البعثـات التنقبية الدوليـة والوقوف 
حائال أمام تشكيل أي فريق أجنبي يسعى 
للقـدوم إىل العـراق عرب التلويـح ببطاقة 
الوضع األمني املتدهور، ونصوص الحياة 
أن  وتأبـى  الكتابـة،  تماثـل نصـوص  ال 
تنخرط ضمن تراتبية املقوالت االجناسية، 
والبد لهـا من الدخول يف عمليتي التقطيع 
واملونتـاج الفنيتـني ليعيـد الفـن انتـاج 

الحياة، فينفلت النص عن عالم الكاتب.
ومهمـا كان نـص التأليـف غرائبيا فنجد 
ثمة مسـافة، تقرتب أو تبتعد من الحياة، 
تفصـل بني نـص املؤلـف ونـص الحياة، 
ليضع املؤلف حدا فاصال بني ما يروي وما 
يحدث، بني من يروي عنهم ،وبني ذواتهم، 
ويتخفـى الراوي وراء صنـوف الحكايات 

واألخبار املتنوعة.
وهنا تبـدأ املرحلـة الرابعـة واألخرية من 
واآلخـر):  الرافدينـي  (الـرتاث  الكتـاب 
لطاملـا تحدث الدكتـور الحمدانـي باأللم 
بشـأن رسيات الكتـب التي اطلـع عليها 
يف أرشـيف املكتبات األوربيـة واألمريكية 
يف فـرتة دراسـته أو عملـه يف جامعة درم 
الربيطانيـة، حيـث عمل ضمـن مرشوع 
فريق لتدريب االثاريني عىل طرق التنقيب 
الحديثـة هـذه الكتابـات الرسديـة توثق 
وتـرسد عمليـات التنقيـب التـي جرت يف 
ارض لرافديـن يف القـرن التاسـع عـرش 
والقرن العرشيـن لكنها منهجيا شـانها 
شـان قراءة األصوليني تنبي عىل سـجال 
بـني النموذجـني : األنـا واآلخـر ، القديم 
واملحـدث ومواجهة هـذا بـذاك أو قياس 

الحارض عىل املايض.
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القلـوب) وكأنهـا روايـة  تبـدو روايـة (سـواقي 
كل  سـّخرت  الروائيـة  ألّن  الواحـدة،  الشـخصية 
الشخصيات األخرى لتقوم بدور املساند للشخصية 
املحورية / الراوي، وكان بطل الرواية (الشـخصية 
املحوريـة / السـارد / الـراوي) يتقلّب بـني الحلم 
والضياع واالنهـزام والالجـدوى يف مناخات الغربة 
والحرمـان من الوطـن، ويصدر عن لغة شـاعرية 
تكشـف عن طبقتـه الثقافيـة، وهي لغـة مواربة 
مهيمنـة، قـد تصبغ شـخصيات أخـرى يف الرواية 
بطابعهـا النخبـوي، وهو – فيمـا أرى - خلل فّني 
الشـخصيات  إذ تجعـل كل  الروائيـة؛  فيـه  تقـع 
تتحـّدث بلسـان واحـد، عـىل اختـالف ثقافاتهـا، 
وعمقها الفكري، واالجتماعي، وهذا ُيعّزز (شعرية 

الخطاب) يف الرواية؛ ألنها سـتكون أحادية الصوت 
تنتمي للخطابات الغنائية التي تهيمن فيها (األنا)، 
لذا تتمّيـز الرواية بأن شـخصيتها املحورية تتمّتع 

بدرجة عالية من الثقافة.
غطت أحداث الرواية حقبة زمنية من أصعب حقب 
العراق املعارص وأعقدها (نهاية الثمانينيات وبداية 
التسـعينيات)، وتعلن الرواية موقفها الرصيح عىل 
لسـان شـخصياتها من عدم جـدوى األيدلوجيات، 

وفشلها يف بناء مستقبل آمن ألبناء شعبها.
عىل املسـتوى الفّني نجحت الرواية يف خلخلة الراكد 
الـرسدي، عـرب تكسـري تسلسـل الـرسد، والتالعب 
بزمنه، وقد حاولت الروائية أن ترسم مشاعر الحب 
والغربـة والحنـني وآالم الشـتات يف (باريـس)، مع 
وقفات تحليلية ونقدية، تكشف عن أبعاد لرصاعات 

نفسـية متأّزمـة تعانـي منهـا شـخصياتها، كما 
سـعت الكاتبة إىل أن تكشف عن خفايا شخصياتها 
وخباياها بتقنية (املونولوج الداخيل) عرب (الذاكرة) 
و(االسـرتجاع)، يف لقطات مونولوجية كشفت عن 
غربة الـذات، وهي تسـرتجع أحداث املـايض، وهو 
حديث مـع النفس، تظهر فيـه رضوٌب من الرصاع 
الذي يكشف عّما يدور يف نفس الشخصية املحورية 
والشـخصيات املسـاندة، للوصـول إىل حقيقتهـا، 
كما ُيقـّدم رضوًبا من التحليل النفيس، وُيسـهم يف 
تقديم مواقف درامية مؤّثرة، عىل مسـتويات الرسد 
والوصـف والحـوار والشـخصيات، وقـد سـاعدت 
هذه التقنيـات عىل ملء فراغات زمنيـة يف الرواية، 
وكشفت عن طبيعة بعض الشخصيات النامية من 

وجهات نظرها ال من وجهات نظر الراوي العليم .
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Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
للجواهري العظيم..

               يموت الخالدون بكل فج
                           ويستعيص عىل املوت الخلود

ـ حنـا مينـه... اسـطورة الرسد الذي غاب جسـدا 
بزمن اسـتثنائي مباغت بكته الشـواطئ وشـمس 

الله ألنه ابنهما منذ الخليقة االوىل..
ـ غاب االسـتثناء يف غفلة غري محسـوب حسـابها 
تـاركا (بقايـا صور) ذكـرى وجـود.. و(املصابيح 
الزرق) داللـة خري وضوء.. و(الـرشاع والعاصفة) 
عشق بحر وخوض املغامرة.. و(االبنوسة البيضاء) 
داللـة الصفـاء والنقـاء.. و(حكاية بحـار) الهيام 
يف البحـر ودالالتـه الحياتيـة.. و(الثلـج يأتـي من 
النافذة) االنفتاح عىل الصفاء والنقاء.. و(الشمس 
يف يـوم غائم) رضورة الكفاح من اجل الحرية التي 
هـي وعي الرضورة.. و(املسـتنقع) رمزية الحثالة 
النائمـة املتمتعـة بخياناتهـا.. وهنـاك اعرتافـات 
تمثلـت يف(هواجـس يف التجربة الروائيـة) و(كيف 
حملت القلم؟) والحكاية تطول لتتوقف عند املنجز 
االربعني (النار بني اصابع امرأة)، اضافة اىل كتاباته 
القصصية واملقالية... وكل هذا صار شهادات ابداع 
عارشتهـا االطاريـح الجامعيـة والعقـول الناقدة 
مسـتنطقة الدرس من خلف صورهـا بعد تحليلها 
وتفكيـك مضامينها االنسـانية.. ومن ثم الكشـف 
عـن عواملها اللؤلؤية وهي تخوض يف غمار التجربة 
التـي غطـت مياهها كل مسـامات جسـد منتجها 

املنتفض..الحالم.
ـ رحل شيخ الرواية النورس الحالم تاركا روحه عىل 
شـواطيء الالذقية التي عشقها بجنون وذاب فيها 
وذابت به حتى اسـتدعته دمشق العاصمة بنفسها 
للعمـل يف املجـال الصحفي وكانت جريدة االنشـاء 

محطته للتحرير ومن ثم توىل رئاسة تحريرها.
ـ  حنـا مينـة... االسـتثناء الـذي تميـزت كتاباته 
الروائيـة بالواقعيـة الفنية منهجـا بتناوله الحياة 
االجتماعيـة من خالل شـخوصه التي اسـتلها من 
الواقـع الحياتـي الحكائـي مـن اجل تأكيـد القيم 
االنسـانية باسـتخدام الحكاية والحادثـة اليومية 
وســــيلة لتوصيـل خــطابـه بتــوظيـف اللغة 
الثالثة(الوسطى) التي هي خليط من اللغة املحكية 

والفصحى فيكشف عن وجه الحياة دون رتوش.
ـ حنا مينه... املنتج الروائي الناقل للتجربة الحياتية 
بتجلياتهـا وبعدها النفيس لتحقيـق موقف مؤطر 
بفنيـة  ابداعية محركـة لذاكرة املسـتهلك القارئ 

لإلجابة عن اسئلتها واستيعاب بؤرتها الحكائية.
ـ حنـا مينة... يتنـاول يف كتاباته الحارة الشـعبية 
بشـخوصها ومكوناتها ونبضها وهموم ناسـها..
مع تجاوز الوحدات االرسـطية واستخدام الحادثة 
اليومية محاوال االمسـاك باللحظة وتجسـيدها يف 

اطار زمني نابض بالحركة.
ـ حنـا مينه... كاتب (الكفاح والفرح االنسـانيني) 
اسـس رابطة الكتـاب السـوريني واتحـاد الكتاب 
العـرب، اضافـة اىل رسـمه الوطن وتعميـده بماء 
البحـر كي يوقظ رشيان الصمت لينبض عرب تناول 
السـينما ملنجزه الرسدي، إذ صـارت (بقايا صور) 
و(الشـمس يف يوم غائـم) افالما مميزة سـيناريو 

وتمثيال وتصويرا وإخراجا.

Ôˆb‰rné¸a@›ybè€a@Âia



يعد الـزواج عالقة تشـاركية يف املقام 

األول، لذلـك فـإن نجاح أحـد طرفيها 

ال يكـون إال بتوفـري الطـرف الثانـي، 

الظـروف املناسـبة لنجاحـه وتقديـم 

الدعم واملساندة له.

وعـادة ما تسـاهم الزوجـة املثالية يف 

مسـاندة زوجها وتقديـم جميع أنواع 

الدعم الالزم له، لتحقيق ما يصبو إليه 

من إنجازات وأهداف.

فيمـا يـيل 5 نصائـح مفيـدة للزوجة 

تمّكنها من املساهمة يف نجاح زوجها:

1. تجنب التذمر املستمر

يسـاهم تذمر املرأة املسـتمر يف إشاعة 

جـو مـن التوتـر وعـدم االسـتقرار يف 

املنزل، وهذا بدوره يؤثر سـلباً عىل أداء 

الرجـل يف عمله، لذا حـاويل أن تتجنبي 

هـذا السـلوك إلعطـاء زوجـك فرصة 

للرتكيـز عـىل مـا يفعـل، وتحقيق ما 

يصبو إليه.

2. التشجيع عىل املثابرة يف العمل

حاويل أن تشـجعي زوجك عـىل العمل 

الجـاد، وقدمي له اإلطـراء والثناء عىل 

جهوده التي يبذلها، وتجنبي توجيه أي 

عبارات سـلبية له، قد تؤدي إىل تثبيط 

عزيمته أو تؤثر عىل روحه املعنوية.

3. توفري جو مريح للزوج

جربي توفري جو هادئ ومريح لزوجك 

أثنـاء تواجـده يف املنزل سـواء أكان يف 

وضعية العمل أو االسـرتخاء، ألن ذلك 

يعـود عىل أدائه بالنفع ويسـاعده عىل 

تقديم أفضل ما لديه.

4. تعزيز ثقته بنفسه

قـد تختـل ثقة الرجـل بنفسـه عندما 

يمر بمرحلة يفشـل فيهـا بتحقيق ما 

يصبـو إليه، لـذا عليك أن تسـاهمي يف 

تعزيز ثقته بنفسـه، ورفع معنوياته، 

حتى يتمكن مـن إعادة الكرة ومتابعة 

مسريته نحو النجاح.

5. املشاركة يف إيجاد الحلول

أو  صعوبـات  أي  زوجـك  واجـه  إن 

مشـاكل يف عملـه، حـاويل أن تهتمـي 

ألمـره وتسـاهمي يف التفكـري بحلول 

لهـذه املشـاكل، وإن لـم تتمكنـي من 

إيجـاد الحلول، قدمي له الدعم النفيس 

والعاطفـي لكـي يتمكن مـن تخطي 

املصاعب التي يواجهها.

يعـرف العلمـاء الكثري عـن النمل، 
بمـا يف ذلـك قدرته عـىل اتبـاع أثر 
الرائحـة، لكـن باحثـني يف جامعة 
هارفـارد يريدون الوصـول إىل فهٍم 

أكثـر تفصيالً لآللية الدقيقة لشـم 
النمل أو تذوقـه للفريمونات (املواد 
النمل  التي يسـتخدمها  الكيميائية 
التـي تحـدد طريقه.يف  للتواصـل) 

البداية بعض األساسيات: يستخدم 
النمل قـرون االستشـعار اللتقاط 
اإلشـارات الكيميائيـة التـي تركها 
نمـٌل آخـر.. والحاسـة الكيميائية 

لدى النملة -َسّمها حاسة الشم، أو 
التذوق، أو املُستِقبالت الكيميائية- 
نها من اتباع مساراٍت مستقيمٍة  تمكِّ
أو منحنيـٍة أو حتـى متعرجة.. من 
أجل استكشـاف كيـف يفعل النمل 
فريمونـات  العلمـاء  َخلَـط  ذلـك، 
النمل بالحرب واسـتخدموها لرسـم 

مساراٍت عىل الورق.
أطلـق العلمـاء نمًال عىل املَسـارات 
وسجلوا حركته لَعرشات الساعات، 
ثم حلَّلوا املقاطع واستخدموا نماذج 

حاسوبيٍة متعددًة لسلوك النمل.
مـا َوجـده العلمـاء هـو أن الَنمـل 
ينتهج اسرتاتيجياٍت متنوعًة التباع 

املسارات.
َتسـتخدم ُكل أنـواع النمـل قـرون 
االستشعار ملسح الطريق من أقصاه 
إىل أقصـاه.. إحدى االسـرتاتيجيات 
كانـت  أيضـاً  تسـتخدمه  التـي 
سة  س. تتحرَّك النملة املُتحسِّ التحسُّ
ببـطٍء، وُتبقي قرنّي استشـعارها 

قريبني.
الباحثون عىل االسرتاتيجية  وأطلق 

الثانية اسم االستكشاف: إذ َيتحرَّك 
النمل املستكشف ببطٍء كذلك، لكنه 
يسلك مساراٍت متعرجٍة مبتعداً عن 
الطريـق أحيانـاً ثم عائـداً إليه مرًة 

أخرى.
عـىل  يوضـع  النمـل  كان  وحـني 
مساٍر مرسـوٍم بالفريمونات، فإنه 
كان يتحـرَّك أرسع، ويبقـي قرون 

االستشعار عىل جانبي الطريق.
قرنـّي  أحـد  ُيبقـي  النمـل  كان 
استشـعارها أقـرب للطريق، وكان 
االستشـعار  قرنـّي  أحـد  تفضيـل 
يختلف مـن نملٍة ألخـرى، بكلماٍت 
أخـرى كانـت بعـض النمـل أيمن 

وبعضه كان أعرس.
وجـد الباحثـون كذلك أنـه رغم ما 
للنمل من سـمعٍة لكونـه مجتهداً، 
فإن بعـض النمل كان أكثر اجتهاداً 
من غريه.. لم تنطبق فكرة أن النمل 
عبارة عـن روبوتات مجتهدة تفعل 
اليشء نفسه.. وبأي حاٍل فإن فهم 
سـلوك النمل يمكن أن يكون مفيداً 

يف بناء روبوتاٍت عىل تلك الشاكلة.
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شـيب الشـعر أمـر طبيعـي ال 
يمكننـا منعـه مـع التقـدم ىف 
العمـر ويصبـح الحـل الوحيد 
الشـعر  صبغـات  أمامنـا 
الشـعر  الكيميائية لكنها ترض 
بشـكل كارثى إال أنه كشف من 
خالل تقرير مؤخـرا عن بعض 
الطرق التـى يمكنك من خاللها 
صبـغ شـعرك دون الحاجه إىل 

الصبغات املرضة للشعروهى:
الشاى األسود

الشـاى وسـيلة رائعة إلضافة 
لـون للشـعر، باإلضافـة إىل أن 
الشـاى يحتـوى عـىل مركبات 
البوليفينـول التى تسـاعد عىل 
وقف تسـاقط الشـعر وتجديد 

شبابة.
القهوة

القهـوة ايضـا مـن املرشوبات 
التى تساعدك عىل تلوين شعرك 
دون إصابتـة بالتلف وتنشـيط 

نمو الشعر.
الحناء

اسـتخدام الحناء لتلوين الشعر 
لفـرتة طويلـة وتضيـف لوًنـا 

عنابًيا إىل شعرك.
أوراق الكاري

عند تسـخينها ىف زيت الزيتون 
يسـاعدك عـىل تلويـن شـعرك 

الرمادى، وتعزيز نموة.
عصري الشمندر

إلضافـة لـون أحمـر لشـعرك 
اسـتخدمى الشـمندر إلعطائه 
مظهرا رائعـا، باالضافة اىل انه 
يحتوى عـىل خصائص مضادة 
لألكسـدة للحفاظ عـىل صحة 

الشعر.

املقادير:
كيلـو   1 الدجـاج:  صـدر 

(مفروم ناعم)
بودرة الفلفـل األحمر الحار: 

حسب الرغبة
البيض: 2 حبة

فتات الخبز: نصف كوب
ملح: حسب الرغبة

طريقة التحضري:
ادعكي كل املكونات جيداً.

 1 بسـماكة  دوائـر  شـكيل 
سنتمرت.

قومـي بوضع دوائـر الربجر 
يف صينية فرن مغلفة بورقة 
زبـدة ومدهونـة بالقليل من 

الزيت.
أدخيل الصينية إىل الفرن عىل 

درجة حرارة 180 مئوية.
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نعتمـد يوميـا عىل اسـتخدام اسـفنجة 
نظيف األواني، وقد تصل فرتة االستعمال 
اىل مـا يزيد عن اسـبوعني، فمتـى الفرتة 
اسـفنجة  السـتبدال  األنسـب  الزمنيـة 

تنظيف األواني واألسطح املنزلية؟
فقـد كشـفت دراسـة أملانية عـن وجود 
حـوايل (54) مليار نوع من البكترييا لكل 
سنتيمرت مكعب يف 14 إسفنجة مستخدمة 
تـم اختبارها، ولكن كان مجمل البكترييا 
املكتشـفة غري ضـارة لإلنسـان، يف حني 
أكدت دراسـة نـرشت عـام 2017 وجود 
أنواع من بكترييا (الساملونيال واإلرشيكية 
القولونية)، والتي تسبب التهابات شديدة 

تنتج مواد سامة.
لكـن ما الذي يمكنك فعلـه للحصول عىل 
أطباق نظيفة وصحية ومتى يجب تغيري 

إسفنجة الجيل؟
 تنّظيف اإلسفنج يف املايكرويف:

يعتربأفضـل طريقـة لقتـل البكترييـا يف 

اإلسـفنج القابـل إلعادة االسـتخدام هو 
غسـالة  أو  امليكروويـف  يف  تنظيفهـا 
األطبـاق، وفقاً لـوزارة الزراعة األمريكية 

.(USDA)
إذ تقـيض هـذه األجهـزة عىل مـا يقرب 
مـن (100)%  مـن البكترييـا، وإذا كنت 
تستخدم امليكروويف، بلل اإلسفنجة أوالً 
جيدا واتركها ملـدة دقيقة واحدة حيث ال 
يجب وضعها جافـة يف امليكروويف ألنها 

قد تشتعل فيها النريان.
وكبديل عن ذلك، يمكنك تنظيف اإلسفنج 
يف الـرف العلـوي لغسـالة األطبـاق مـع 

تشغيل دورة التجفيف.
متى يجب التخلص منها؟

يف مـوازاة ذلك، يمكن اسـتبدل إسـفنجة 
الجيل كل أسـبوعني أو حتـى قبل ذلك إذا 
ظهرت عليها رائحة أو تفككت، وبدالً من 
استخدام نفس اإلسفنجة لغسل األطباق 
ومسح حوض الجيل أو طاولة األكل، من 

األفضـل تخصيـص إسـفنجات مختلفة 
ملهام مختلفة ملنع التلوث.

اسفنجة جيل
كذلك، هناك عدة بدائل لإلسفنج التقليدي، 
إذ أوضح الخرباء أن هناك بعض الخيارات 
والتـي  الجـيل  إسـفنجة  غـري  األخـرى 
سـتحافظ عىل مطبخك نظيفـاً والتي قد 
تسـتمر لفـرتة أطـول ويمكـن التخلص 

منها دون اإلرضار بالبيئة.

1. فرشاة األطباق
ونبدأ من فرشـاة األطباق إذ تحتوي عىل 
بكترييـا أقل من اإلسـفنج ألنهـا تحتوي 
عـىل مسـاحات أقـل للبكترييـا لالختباء 
فيهـا، كمـا أنها تجف بشـكل أرسع مما 

يجعلها أقل قابلية الحتضان البكترييا.
-2 قطعة قماش

قمـاش  قطعـة  اسـتخدام  يمكـن  أو 
مصنوعة من ألياف طبيعية قابلة للتحلل 

مثل القطن، إذ يمكنك عمل قطعة قماش 
يف املنزل باستخدام القماش الذي لديك، أو 
رشاء خيار صديق للبيئة وقابل للتسميد.

3. إسفنجة السيليكون
يعـد إسـفنج السـيليكون مـن البدائـل 

الرائعة لإلسفنج التقليدي ألنه ال يحتوي 
عـىل بكترييـا، كذلـك يـدوم طويـًال ولن 
تضطر عىل األرجح إىل استبدال إسفنجات 
السيليكون بشـكل متكرر مثل اإلسفنج 

التقليدي.

هنالك مجموعة من األسـباب املحتملة التي قد تكون السـبب وراء 
الغصابـة باضطرابات املعدة عقب االنتهاء من فرتة الصيام تعرف 

أبرزها:
1. عدم رشب ما يكفي من املاء:

من األسـباب التي قد تسـبب لك مشـكلة يف املعدة وأملا شديدا بعد 
الصيـام لفـرتات طويلـة، هو تنـاول الطعام بـدون الحصول عىل 
الرتطيب الـكايف، حيث تحتـاج األمعاء والجهـاز الهضمي إىل املاء 

بشكل رضوري لتسهيل عملية الهضم.
2. اإلفراط يف تناول الطعام:

من أكثر املشـاكل التي تحدث يف خالل شـهر رمضان أو بعد فرتات 
طويلة من الصيام املتقطع هو تناول الطعام بنهم شـديد بسـبب 
الجوع لفرتات طويلة، مما يجعلك تشـعر بعد مرور دقائق بشعور 

غري مريح  وألم يف املعدة وانتفاخ شديد.
3. عدم مضغ الطعام جيدا:

قد يسـبب نهم الطعام والجوع الشـديد أيضا تناول الطعام بشكل 
رسيع وإهمال عملية املضغ بشـكل جيد، إهمال املضغ قد يسـبب 

مشكلة يف عملية الهضم ويؤدي إىل ألم املعدة بعد الصيام.
4. ارتفاع سكر الدم:

من أكثر العادات املنترشة خالل شهر رمضان وبعد الصيام لفرتات 
طويلة هو اإلفطار عىل مرشوبات عالية من ناحية السـكر، تؤدي 
هذه املرشوبات بعد صيام طويل إىل زيادة نسـبة سكر الدم بشكل 

مفاجئ ورسيع وهو ما قد يسبب شعور الدوخة أو ألم البطن.
5. مشاكل القولون العصبي:

قد يكون يف األساس السبب وراء ألم املعدة بعد الصيام هو مشكلة 
القولـون العصبـي.. عـدد كبري مـن األشـخاص يواجه مشـكلة 
القولـون العصبـي والتـي لها مجموعـة من األعـراض أبرزها ألم 

املعدة واالنتفاخ واإلمساك أو اإلسهال.
6. الحساسية:

هنالـك بعض من األشـخاص يواجـه أنواعا من الحساسـية تجاه 
بعض أنواع الطعام مثل حساسـية القمح أو حساسـية الجلوتني، 
هذا النوع من الحساسية يحدث حني تناول أي من مصادر القمح 
منها الخبز واملعكرونة، وهناك أيضا نوع آخر من الحساسية وهي 
حساسـية الالكتوز والتي تحدث غالبا عند رشب الحليب أو أي من 

مشتقاته.

املختـص   (ocapi) برنامـج  كشـف 
باألبحاث البيئية يف فرنسـا عـن غنى بول 
(الفوسـفور  الغذائية  بالعنارص  اإلنسـان 
يتـم  التـي  والنيرتوجـني،  والبوتاسـيوم 
الحصـول عليهـا غالبا من املـواد الغذائية 

التي يتناولها االنسان.
ويف املقابـل يحتـاج النبـات إىل مجموعـة 
من العنـارص الغذائية التي يتم توفريها يف 
األسـمدة الصناعية والكيميائية، ولكن ما 
كشـفه املهنـدس فابيان إسـكولري والذي 
يدير برنامج أبحاث (ocapi) من شـأنه أن 
يقلـص كمية األسـمدة الصناعية ويحقق 
الفائـدة النباتية من خالل عنارص عضوية 

املنشأ.
وقـال (إسـكولري): ”إن هـذا األمـر يمثل 
فرصـة، لكـن يف الوقت نفسـه، فإن جمع 
كمية كافية من البول لتلبية طلب الزراعة 
الصناعيـة سـيتطلب تغيـريات يف املرافـق 
وآليـة العمل، بما يف ذلك إنشـاء مراحيض 

خاصة لتحويل البول“.
وفيما يتعلق بإشـكالية استخدام األسمدة 
الكيماويـة، أوضح إسـكولري أن األسـمدة 
النيرتوجـني  عـىل  تحتـوي  الكيماويـة 

االصطناعـي، املسـتخدم منذ حـوايل قرن 
من الزمان، ما سـاعد عىل زيادة املحاصيل 
واإلنتاج الزراعي، لكن استخدامها بكميات 
كبـرية، فإنهـا تشـق طريقهـا إىل أنظمة 
األنهـار واملمرات املائية األخـرى، ما يؤدي 
إىل هالك أزهار الطحالب وبالتايل التسـبب 

يف قتل األسماك والحياة املائية األخرى.
ووفقا ملدير الربنامج، السـتبدال األسـمدة 
إىل  حاجـة  هنـاك  سـتكون  الكيماويـة، 
أضعاف الوزن يف البول املعالج، ولكن نظرا 
ألن النيرتوجـني االصطناعـي مصدر مهم 
لغـازات االحتبـاس الحراري، فإن إنشـاء 
أنظمة لجمع البول سـيكون نموذجا مرنا 

طويل األجل للزراعة.
مـن جهة ثانية، قالـت (جوليا كافيتيش)، 
مـن معهـد (ريتـش إيـرث) يف الواليـات 
املتحـدة: ”تمثـل أنظمة الـرصف الصحي 
الحديثـة أحـد املصـادر الرئيسـية لتلوث 
املغذيـات“، مشـرية إىل أن البول مسـؤول 
عـن حـوايل %80 من النيرتوجـني املوجود 
يف ميـاه الرصف الصحـي وأكثر من نصف 

الفوسفور.
وتابعـت (كافيتـيش): ”نظـرًا ألن إنتـاج 

النيرتوجـني االصناعـي هـو مصـدر مهم 
لغـازات االحتباس الحراري، والفوسـفور 
مـورد محدود وغـري متجدد، فـإن أنظمة 
تحويـل البول تقـدم نموذًجـا مرًنا طويل 
األجـل إلدارة النفايـات البرشيـة واإلنتاج 

الزراعي“.

وبـدأ املرشوع بشـكل تجريبي يف السـويد 
يف أوائـل التسـعينيات يف مجموعة مختارة 
من القـرى البيئيـة، فيما يتـم العمل اآلن 
عـىل مشـاريع يف كل من سـويرسا وأملانيا 
والواليات املتحدة وجنوب إفريقيا وإثيوبيا 

والهند واملكسيك وفرنسا.
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تسـاعد بعض الرسـوم التي تسـتخدم يف 
االختبـارات عـىل كشـف أرسار خفيـة ال 
يعرفها كل شـخص عن شخصيته.. ولهذا 
يمكـن اللجـوء إىل هـذا االختبـار من أجل 
التعـرف إىل مالمح الـذات الخفية. وكل ما 
يجـب فعله هـو اختيار أحد هـذه األقمار 

الستة.
القمر 1

حيويـة  فأنـت  القمـر  هـذا  اخـرتت  إذا 
ومتفائلة. ورغم هذا فأنت ال تسـلمني من 
االنتقـادات يف غيابك.. فبعض األشـخاص 
املحيطـني بك يرون أنـك تبالغني يف إظهار 
ثقتك بنفسـك، بل إن كثراً منهم يرون أنك 
تتسـمني بالغـرور. إذاً من الـرضوري أال 
تنيس أن االعتداد بالذات أمر مهم رشط أال 

يبلغ حد التكرب األعمى.
القمر 2

إذا وقـع اختيارك عىل الرقم 2 فأنت عملية 
وودودة وتحبـني الحياة. لكن ما ال يحظى 
بإعجـاب اآلخريـن هـو عـدم اهتمامـك 
بمشـاعر كل من يحيط بك. فكل ما يعنيك 
هو سـري العمل وتحقيق الربـح والنجاح. 
إذاً إنتبهـي! ال يمكن اآلخرين تقديم العون 

لك إذا لم يشعروا باالرتياح النفيس.
القمر 3

يف حـال اخـرتت القمر الثالـث فأنت قوية 
الشخصية وتتمتعني بالجرأة التي تساعدك 
عىل النجـاح يف حياتـك االجتماعية كما يف 

العمـل. لكن املقربني منك ينتقدون تهورك 
والقرارات الخاطئة التي تأخذينها أحياناً. 
وهـم يرون أن تلك القـرارات ال تيسء إليك 

فقط بل إليهم أيضاً.
القمر 4

إذا كان القمـر 4 هو ما جـذب نظرك قبل 
أي شـكل آخر، إذاً أنت عاطفية جداً. لكّنك 
تزعجني األشـخاص املحيطني بـك أحياناً 
بسـبب حساسـيتك الزائدة، فهم يتوخون 
الحـذر أثنـاء تعاملهـم معـك. بـل إن تلك 

الحساسية قد تدفعهم إىل تجنب لقائك.
القمر 5

إذا أعجبـك القمـر رقـم 5 فأنـت تتمتعني 
بمسـتوى ثقـايف رفيـع. كمـا أن معظـم 
النـاس يحبون التحدث إليـك، إال أن بعض 

األشـخاص ينتقدونك ألّنك تتكلمني أحياناً 
بلغة ال يفهمونها. فأنت بنظرهم ال تراعني 
قدراتهم الذهنية. ولهذا ال يشعرون أحياناً 
باالنسـجام معـك. بل إنهم قـد يجدون أن 

كالمك ثقيل وغري ممتع.
القمر رقم 6

Anchor يعنـي اختيـارك لهـذا القمر أّنك 
صبورة وهادئة. ورغم أن هاتني الصفتني 
إيجابيتـان، فإّنـك تواجهـني االنتقـادات 
بعـض  أن  والسـبب  أحيانـاً..  غيابـك  يف 
األشـخاص يرون أنك بطيئة الحركة وأنك 
ال تسـتجيبني للنـداءات برسعـة. ولهـذا 
يفضلون عدم اللجوء إليك عند مواجهتهم 
املتاعـب واملشـاكل التي تحتـاج إىل حلول 

رسيعة وفورية.

- هـل تعلم أن الجـزء األيمن من الدماغ يتحكم بالشـق األيرس من 
الجسم، والعكس صحيح.

- هل تعلم أن لندن لم تكن هي العاصمة األوىل إلنجلرتا، بل أصبحت 
عاصمة رسمية لها يف عام 100 للميالد.

- هل تعلم أن أول من رمى بسهم يف اإلسالم هو الصحابي سعد بي 
أبي قاص ريض الله عنه.

- هـل تعلم أن جسـم الطفل يحتوي عند والدتـه عىل 300 عظمة، 
يبدأ بعضهـا باالندماج أثناء النمو ليصـل عددها إىل 206 عظمات 

عند البلوغ، منها 106عظمات يف اليدين والقدمني فقط.
- هل تعلم أن صحراء أنتاريكتيكا هي أكرب صحراء يف العالم.

- هـل تعلم أن أول قـوارب بحرية ُعرفت قبل امليـالد بـ أربعة الف 
سنة يف الحضارة املرصية القديمة.

- هـل تعلم أن ما يقارب 205 مليار رسـالة إلكرتونية ُترسـل عرب 
الربيد اإللكرتوني يومياً.

- هل تعلم أن متوسط عمر رمش العني الواحد يقارب 90 يوما.

 قالـت زهرة لنفسـها: ”أنا زهرة يف 
حقل الزهور.. من املستحيل مالحظة 
جمايل وسط بقية الزهور“.. فسمع 
مالك ما كانت تفكر به فعلق قائالً: 
”لكنك جميلة جداً!“.. فردت: ”أريد 
أن أكون الوحيدة!“..  وكي ال يسمع 
أية شـكاوى أخـرى، حملهـا املالك 
وأخذها إىل أحـد امليادين يف املدينة.. 
وبعـد عدة أيام ذهـب رئيس البلدية 
إىل هنـاك مع البسـتاني إلجراء بعذ 
التغيـريات عـىل امليدان، فقـال: ”ال 
يشء مهم هنا..احفر األرض وازرع 

نبات الغرنوقي.
فرصخـت الزهرة: ”انتظـر لحظة، 
ذلـك!“..   فعلـت  إذا  سـتقتلني 
فأجابهـا: ”لـو كان هنـاك زهـور 
أخرى مثلـك، لتمكنا من صنع زينة 
جميلـة. لكن ال وجـود لزهر الربيع 
حولنا هنـا، وأنتي وحدكي ال يمكن 

أن تشكيل حديقة.“
وعندها قطف الزهرة من األرض.

الفرديـة واألنانيـة قـد   : الحكمـة 
تجعلك ترتـاح لفرتة لكـن نتائجها 

وخيمة!.

يرضب هذا املثل للشخص الذي يعمل عمال عظيم األثر ، ثم يعتذر عنه 
بعذر واه ال يصّدقه عقل وال يقبله وجدان. 

أصله: أن رجال كانت له إمرأة جميلة مليحة، وكان لها خليل تعشـقه 
وتهيـم به وال تطيق فراقه ، وكانـت تؤثره بكل يشء لديها من ملبس 
ومـأكل وغـري ذلـك.. وكانت كلمـا أعّدت طعامـا لزوجهـا تأخذ منه 
شـيئا لخليلها . ويف ذات يوم جاء زوجها بديك سـمني ، فذبحه وطلب 
منهـا أن تعّد منه مرقا لذيذا للغـداء.. فقامت املرأة إىل الديك فطبخته 
ووضعته يف طبق ، ثم أرسلت به إىل خليلها ليأكله هنيئا مريئا.. ثم إن 
الزوج عاد إىل البيت يف وقت الغداء، فأتته الزوجة ببعض املرق وبعض 
رغفان الخبز ، فسـألها عن الديك ، فقالت له : (( ديج ؟ .. هذا يادبج 

؟ .. هذا جان جّني ! )) .
فتعّجـب الرجـل مـن قولهـا ولم يصـّدق كالمها وسـألها : (( شـنو 
هالحجـي ؟ )) فقالـت : (( ملا ذبحت الديـج .. نّظفناه آني والخادمة 
وخلينا املـاي بالجدر .. والديج باملاي .. والجدر عىل النار .. وملا حمى 
املاي رفـرف الديج بجناحه وطار من الجـدر )).. فصعب عىل الرجل 
تصديـق هذا الكالم ، فسـأل الخادمة عن صحتـه ، فقالت : (( صدك 
عّمـي .. حّمينـا املاي ... وطـار الديج.. فصّدق الرجـل كالم زوجته ، 
وتنـاول ما أمامه من الطعام. ثم ذاع الخرب بني الناس ، فضحكوا من 
غفلـة الرجـل وغبائه ، وعجبـوا من كيد املرأة وتدبريهـا . وذهب ذلك 

القول مثال.

صــــورة و حــــدث
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غزل عراقي

ـــوب مااتـ وكلت  توب  الكالولي  انا 
ذنوب ـــل  احتمـــــــــ بهواك  دخلني 
ـــاك ويـــــ ابقى  عنك  يحجون  شما 
محبوب واغلى  العزيز  انت  وتظل 
ـــال متثـــ احلبنه  اسوي  بيدي  ولو 
ـــوب  ماتـ منه  اكتب  التمثال  وعلى 
ـــاك انسـ الرادو  للشماته  واشوف 
ـــوب مكتــــ يالغالي  بالكلب  اسمك 

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

احرتس فهناك شـخص ما قريب منك جدا ولكنه 
غري مخلص وغري أمني. هذا الشخص يحاول دائما 
إخفاء الحقيقة عنك. ثق يف نفسـك. إذا أخربك شخص 
مـا بيشء مهـم، ابحث عنـه وتأكد من صحتـه قبل أن 

تصدقه.

سـتطرأ بعض التغيـريات عىل حياتـك املهنية 
اليـوم. عـىل الرغـم من أن هـذا التغـري ملحوظ 
ومرئـي ولكن ال تقلق فمـن املتوقع أن يكون تغيريا 
لألفضل. أنت محظوظ اليوم، فأنت عىل وشـك الوصول 
إىل طريـق النجاح. اسـتمتع بهذه اللحظـات فربما لن 

تتكرر.

ربمـا تحـاول أن تربط نفسـك بـيشء ال يزال 
غري واضـح املالمح. تذكر دائًما أنه كلما حاولت 
التمسـك به، سـيكون من املحتمل فقـدان التحكم 
فيـه. عليك اليوم أن تكون أكثر عقالنية واسـرتاتيجية 
وأقل غضبا فأَطلق رساح األشـياء فربما تكون ليسـت 

من أجلك من البداية.

اإلحباط وخيبة األمل همـا عنوان يومك. ربما 
تمر بأزمات ومشـاكل ال حـرص لها اليوم. تفكر 
يف الهـروب إىل بلد بعيد ولكن الظروف ال تسـمح لك 
بذلـك. قـد تحدث بينك وبـني الحبيب بعـض الخالفات 

اليوم، ولكن ال تجعلها تصل إىل حد املشاجرة.

هذا هو اليـوم الذي تنتظره منـذ وقت طويل، 
فمن املحتمل أن تشـعر باألمـل والتفاؤل. تفكر 
يف السـفر لبلد بعيد أو لدولة أجنبية. انتظر يوما أو 
يومـني وابحث األمر مع أحـد األصدقاء قبل القيام بأي 
ترتيبات لهذه الرحلة. استغل وقت املساء يف االسرتخاء 

والراحة.

من املهم جدا اليوم أن تكون غيورا خاصة عند 
مقابلـة األصدقاء هذا الصبـاح. تتمتع بعالقات 
جيـدة وقوية مع من حولك، ولذلك يجب أن تحافظ 
عليها. من األفضل أن ترتك هؤالء األشـخاص يعيشون 
بالطريقة التـي يفضلونها. ليس لك الحق يف التحكم يف 

حياة اآلخرين.

أنت مضطر اليوم إىل املكوث يف املنزل. حان وقت 
تنفيـذ عهودك والتزاماتك التـي وعدت بها األهل 
واألصدقـاء، حتـى وإن كان هذا األمر سيسـبب لك 
التعب واإلرهاق. أفضل خطة تناسـبك اليوم هي إنجاز 
كل أمـر عـىل حدة وبرسعة قدر املسـتطاع واسـتغالل 

الوقت املتبقي يف الراحة واالسرتخاء.

تتميز بقدرتك عىل فهم أفكار اآلخرين واإلحسـاس 
بمشـاعرهم، واليـوم سـتتعزز هذه السـمة بسـبب 
حدسك وسعة بديهتك. أنت متحمس جدا اليوم ومتفائل. 
أمـورك الشـخصية واملهنية عىل ما يرام. صحيا: تشـعر أنك 
قوي جدا ولذلك يمكنك االستمتاع بيومك والقيام بأي نشاط 

دون الشعور بالتعب.

ال تبالـغ يف التعبري عن مشـاكلك اليوم. يمكنك 
التغلب عىل أي مشاكل فقط عندما تثق يف نفسك 
وتعلـم أنك قـادر عىل صنـع املسـتحيل. ابحث عن 
شـخص موثوق فيه وتناقـش معه برصاحـة واطرح 

عليه مشكلتك ليساعدك يف حلها.

األجواء يف املنـزل اليوم غري مريحة ومحبطة. بقدر 
مـا تحـب العمل وتسـعد بإنجـاز مشـاريعك، إال أن 
مسـتوى سـعادتك ينخفض عندما تجد أن هذه األعمال 
ال تنتهـي. عـىل الرغم من أن منزلك سـليم وبحالة جيدة، إال 
أنـه يحتاج إىل بعـض التجديدات. احرص عـىل زراعة بعض 

النباتات والزهور بالخارج.

تميـل اليوم إىل العزلة واالنفـراد، وربما تقيض 
ليلـك يف القراءة أو إنجاز مرشوع خاص بك. عىل 
الرغم من انعزالك، ستشـعر أن األمـور معقدة. قد 
يزورك أحد األشـخاص يف املسـاء ويطلـب منك تصليح 
بعـض األجهـزة. ربمـا تتلقى اتصـاالت غـري متوقعة 

تماما.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

سـيتعرض عملـك لالختبـار اليـوم، ولكـن ال 
داع للتوتـر إذا كنـت قادرا عىل إظهـار املعرفة. 
سـتخترب أيضا يف حياتك الخاصة، ويف هذه الحالة، 
يجـب عليك الدفـاع عن وجهة نظـرك. ال تفقد تركيزك 
عىل الهـدف الحقيقي، حتى مع وجـوب اتخاذ قرارات 

صعبة.
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الفردية واألنانية

حمّينا الماي ... وطار الديج 

330 - افتتاح القسطنطينية 
لإلمرباطوريـة  كعاصمـة 
الرومانيـة، وسـميت «روما 

الجديدة».
يابانـي  رشطـي   -  1891
يهاجم ويل عهد اإلمرباطورية 
نيقـوال  الروسـية 
أليكسندروفيتش الغتياله يف 
الحادثـة التي عرفت باسـم 

حادثة أوتسو.
1904 - األتراك يقتلون 900 

أرمني يف صدامات عرقية.
1874 - فتـح خـط للقطار 
بني كوبه وأوسـاكا بمسافة 

32.7 كيلو مرت.
1949 -إرسائيل تنضم لألمم 

املتحدة.
1953 - رئيس وزراء اململكة 
املتحـدة ونسـتون ترششـل 
يوجـه انتقـاد حـاد لنظرية 
إدارة  التي كانـت  الدومينـو 
دوايـت  األمريكـي  الرئيـس 
أيزنهـاور تروج لهـا لتربير 
التدخل العسـكري األمريكي 

يف دول العالم.
«سـفينة  غـرق   -  1955
أدت  وقـد  أوكورينراكـو»، 

لوفاة 168 شخص. 
1960 - 4 من عمالء املوساد 
يختطفـون النـازي أدولـف 
العاصمـة  مـن  أيخمـان 

األرجنتينية بوينس آيرس.
األمريكـي  -الرئيـس   1989
جورج بوش يعلن عن اعتزام 
الواليـات املتحدة غـزو بنما 
واعتقـال رئيسـها الجنـرال 
بتهمـة  نورييغـا  مانويـل 
تورطـه يف عمليـات تهريب 
املخـدرات مـن كولومبيا إىل 

األرايض األمريكية.
1998 - الهنـد تقوم بتفجري 
نـووي تحـت األرض ضاربًة 
جميـع  الحائـط  عـرض  يف 

االحتجاجات الدولية.
2002 - بـدء أول بـث إذاعي 
للحركة اإلسـالمية لإلصالح 

بقيادة سعد الفقيه.
2003 - بدأ أول بث تلفزيوني 

التابعـة  اإلصـالح  لقنـاة 
للحركة اإلسالمية لإلصالح. 

2004 - موقع إنرتنت قريب 
مـن تنظيم القاعـدة يعرض 
رشيط فيديـو يظهر ملثمني 
يذبحـون مواطـن أمريكـي 
إنتقاًمـا  بـريغ  نـك  يدعـى 
األمريكي  الجيش  النتهاكات 
للمعتقلني العراقيني يف سجن 

أبو غريب.
2009 - رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشيخ خليفة 
بـن زايـد آل نهيـان يجـري 
تعديـل وزاري تـم بموجبـه 
إعفاء أخويه الشيخ سلطان 
بـن زايـد آل نهيان والشـيخ 
حمدان بن زايد آل نهيان من 
منصب نائـب رئيس الوزراء 
وعـني بـدًال عنهمـا أخويـه 
الشـيخ منصور بـن زايد آل 
نهيان والشيخ سيف بن زايد 

آل نهيان.
الـوزراء  رئيـس   -  2010
براون  جـوردون  الربيطاني 

يستقيل من منصبة، وامللكة 
إليزابيث الثانيـة تعني زعيم 
ديفيـد  املحافظـني  حـزب 
كامـريون رئيًسـا للـوزراء، 
وذلـك بعد اتفاقـه مع حزب 
الديمقراطيني الليرباليني عىل 
تشـكيل ائتالف حاكم يتمتع 
بأغلبية برملانية ليكون بذلك 
أول رئيس لحكومة إئتالفية 
ونسـتون  حكومـة  منـذ 
ترششل خالل الحرب العاملية 

الثانية.
2014 - 89% من املشاركني 
دونيتسـك  اسـتفتاء  يف 
عـن  االسـتقالل  يختـارون 
أوكرانيا، وقـادة الجمهورية 
واحـد  طـرف  مـن  املعلنـة 
لالنضمـام  طلًبـا  يقدمـون 

لالتحاد الرويس.
الُسـلطات   -  2016
البنجالديشـية ُتنفـذ حكـم 
اإلعـدام شـنقاً ِبحـق َزعيم 
الجماعة اإلسـالمية يف الِبالد 

مطيع الرحمن نظامي.

اكتشفي شكل القمر المفضل لديِك واعرفي لماذا ينتقدونك في غيابك
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
أفقي

السـتخدام  معبـد  1.طريـق 
الطيـارات - رقـة يف التعامل أو 

يف الشكل.
2.مجمـوع حربـة - مهرجان 

موسيقي تونيس.
3.يوضع عـىل الحصان - ممر 
بـني  شـهري  حـدودي  جبـيل 

افغانستان وباكستان.
الصـوت مـن  4.فعـل اصـدار 
حـرشات مثـل النحـل - مدينة 
عراقيـة نشـأ فيهـا خـط من 

خطوط اللغة العربية املهمة.
5.أطول أنهار االتحاد األوروبي 

والثانـي بعـد نهـر الفولغـا.
6.فعـل ماض مرتبط بنشـاط 
الحرامي (معكوسة) - يف الحية 
ويوصف بالزعاف (معكوسة).

7.لك ويسـتخدمه غـريك أكثر 
منك - تقال يف لون العيون.

8.احتفاالت تقام يف مناسـبات 
تكريمية أو تسويقية وغريها.

9.نصف واحد - مطرب سوري 
يلقـب بسـلطان الطـرب - إله 

الشمس عند الفراعنة.
10.باعـث النهضة املوسـيقية 

يف مرص.

رأيس
1.بحر واسـع - البحر العميق 
للداللة عىل كتاب  ويسـتخدم 

يف اللغة.
2.جواهر - نقوم بدرسها.

3.قمة األشـياء - ملون بلون 
من ألوان البرشة.

4.شـاعر لبناني مهجري - له 
عالقة بالغـالف الهوائي حول 

األرض.
5.حالة القعود - ملك الغابة.

6. آلة موسيقية جلدية - رمز 
الكربيـت يف الكيميـاء - بنـت 

تتسم بالعناد.
7.عكس متماسك - ”.... زاده 
الخيال“ كنا غناها محمد عبد 

الوهاب.
8.مطربـة تونسـية - مرتفع 

(معكوسة).
البعـض)  (بلهجـة  9.كـرة 
- اسـم علـم مؤنـث بمعنـى 
القـردة الصغـرية - يف السـلم 

املوسيقي.
10.انفجار الصبح - رجل دين 
مسـيحي - آخـر يشء يحمل 

فيه اإلنسان إىل مثواه األخري.
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الشارقة / الزوراء / ظافر جلود:
األربعاء  اليوم  تنطلق 

من  الـ١٣   النسخة 
الشارقة  «مهرجان 

للطفل»  القرائي 
تنظمها  التي 
الشارقة  «هيئة 
تحت  للكتاب» 
«كوِّن  شعار 
«الفرتة  كونك» 
من ١١ إىل ٢٢ أيار 

الجاري  /مايو 
باستضافة   »

مشاهري  من  عدد 
من  العباقرة  األطفال 

ضمن  العالم  دول  مختلف 
الصغري»  املبدع  «مقهى  فعاليات 
مواهبهم  عىل  الضوء  لتسليط 
اإلبداع  مجاالت  شتى  يف  املتفردة 
وتعريف  والعلمي  والفني  األدبي 
لتحفيز  بإنجازاتهم  الجمهور 
واللّحاق  مجاراتهم  عىل  الصغار 

بركب التميز والتفوق.
وقالت مدير املعارض واملهرجانات 
خولة  للكتاب  الشارقة  هيئة  يف 
املهرجان  ان   : «للزوراء»  املحيني 
ومنذ انطالقه يف العام ٢٠١٠ ظل 
الفضاء  يكون  أن  عىل  حريصاً 
املفتوح الذي يكتشف فيه األطفال 

واليافعون 
هم  ما  ويدركون  مواهبهم، 
معارف  إىل  ليصلوا  به،  شغوفني 
وعلوم وآداب وفنون جديدة. الفتًة 
إىل: أن األطفال واليافعني يرون يف 
التي  الخاصة  رحلتهم  املهرجان 
جدداً،  أصدقاء  منها  يكتسبون 
وحكايات  كتباً  فيها  ويقتنون 
ألنفسهم  ويضعون  جديدة، 

أحالماً وطموحات أكرب.
املهرجان  سيشهد   : وتضيف 
 ١٥ من  نرش  دار   ١٣٩ مشاركة 
دولة عربية وأجنبية حيث تشارك 

و١٥  اإلمارات  من  نرش  دار   ٧٦
كل  من  نرش  دور  و٧  لبنان  من 
ومرص  واألردن  سوريا  من 
و٥ دور نرش من الواليات 
دور  إىل  إضافة  املتحدة، 
نرش من الكويت وقطر 
واملغرب  والسودان 
والهند وكندا واململكة 
السعودية  العربية 
كما  وغريها  والعراق 
 ١٢٠ املهرجان  ينظم 
فعالية ثقافية يقدمها 
دولة   ٢١ من  ضيفا   ٤٣

حول العالم.
املهرجان  فعاليات  وتشهد 
لألطفال  فعالية   ١١٤٠ إقامة 
دولة   ١٤ من  ضيفا   ١١ يقدمها 
عىل  تقام  عمل  ورشة   ٧٥٠ منها 
املهرجان  أيام  من  يوما   ١٢ مدى 
ومرسحيا  فنيا  عرضا  و١٣٠ 
تتضمن كال من «املخترب الرسي» 
و «التزلج عىل الجليد يف الحديقة 
حجرية»  «شخصيات  و  الرسية» 
و»باص املدرسة العجيب» إضافة 
«أكرب  املرسحيني  العرضني  إىل 
و»زيتورا»،  العظيم»  راهي  ناهي 
عىل  األطفال  سيكون  حيث 
والرتفيه  املرح  مع  فيها  موعد 

والحماس.

يحيي القيرص، كاظم الساهر، حفالً غنائًيا، 
السعودية،  العربية  باململكة  جدة  مدينة  يف 
مايو  شهر  من   ١٢ املوافق  الخميس  يوم 
مميزة  باقة  الحفل  خالل  ويقدم  الجاري، 
من أشهر أغنياته املحببة لدى جمهور، وذلك 
الغناء  نجوم  يحييها  التي  الحفالت  ضمن 
أخرى،  جهة  الدول.ومن  مختلف  يف  والطرب 
والنجمة  الساهر  كاظم  القيرص  اجتمع 
بمناسبة  واحد  حفل  يف  الوهاب  عبد  شريين 

دولة  يف  إحياؤه  تم  الذي  املبارك،  الفطر  عيد 
اإلمارات، ثالث أيام عيد الفطر، وقدم الثنائي 
احتفاالً  أغنياتهم  أشهر  من  مميزة  باقة 
ألغى  قد  الساهر  كاظم  النجم  بالعيد.وكان 
أن  املقرر  من  كان  التي  الغنائية  حفالته  كل 
وكندا،  أمريكا  يف  الغنائية  جولته  يف  يحييها 
حيث كان عددها ٨ حفالت أحيا منها حفلتني 
وتبقى ٦ حفالت أخرى، بسبب وفاة زوجته 
أوالده،  أم  الساهر  عروسة  السيدة  األوىل 

الحقا.وظهر  جديد  موعد  تحديد  يتم  أن  عىل 
القيرص خالل حفله الغنائي األخري يف مدينة 
هيوستن األمريكية، وهو يغني مع حفيدتيه 
قام  حيث  وسام،  األكرب  ابنه  من  وآية  سناء 
وضم  كريس،  عىل  بالجلوس  الساهر  كاظم 
أغنيته  كلمات  معهما  وردد  إليه  حفيدتيه 
الشهرية عيد العشاق، وسط تفاعل كبري من 
جمهوره، حيث تغني الحفيدة برفقة جدها 

للمرة األوىل.

األخيرة
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تم الكشف عن تطبيق مدعوم 
يمكـن  الصطناعـي  بالـذكاء 
اكتشـاف  عـىل  يسـاعد  أن 
املبكـر،  الرسطـان  عالمـات 
عـىل  املسـتخدمني  ملسـاعدة 
تتبع التغيـريات التي تطرأ عىل 

برشتهم.
 50000 حـوايل  ويسـتخدم 
يف   Miiskin تطبيـق  شـخص 
أسرتاليا، حيث تم إطالقه ألول 
مرة، ومنذ ظهـوره ألول مرة، 
طرح ميزات إضافية ملسـاعدة 
املستخدمني عىل تتبع العالمات 
ومشاكل  والشـامات  الجديدة 

الجلد التي تظهر.
وأطلق التطبيـق ميزة تحجيم 
عـىل  للمسـاعدة  الشـامة 
التحذيرية  العالمات  اكتشـاف 
لرسطـان الجلـد، وتتيح ميزة 
للمسـتخدمني  الخلـد  حجـم 

تحديـد التغيـريات التـي تطرأ 
عىل العالمة مـن خالل التقاط 
صـورة للشـامة بجـوار كائن 

آخر كمرجع للحجم.
عالمـات  تعـرف  مـا  وغالبـا 
التحذيـر مـن رسطـان الجلد 
باسم ABCDE : عدم التماثل، 
والحـدود، واللـون،  والقطـر، 
التطبيـق  وهـذا  والتطـور، 
-i أجهـزة مـع   متوافـق 
 iOS11 املـزودة بنظـام hone
واإلصـدارات األحـدث وكذلـك 

.Android هواتف
املنتظـم  التتبـع  ويسـمح 
بالكشـف املبكر عن التغيريات، 
والتـي يمكـن أن تلفـت انتباه 
أطباء األمراض الجلدية لفحص 
رسطـان الجلد، ويمكـن عالج 
معظـم حـاالت رسطـان الجلد 

بنجاح عند اكتشافها مبكرا.

تسـتعد األرض للقـاء قريب مـع كويكب ضخم أكـرب من مبنى 
”إمباير سـتيت“ الشـهري يف مدينـة نيويورك (املكـون من 102 

طابق) يف غضون أيام.
وتراقـب وكالة ”ناسـا“ Nasa الصخرة الفضائية وكشـفت أنها 

ستقوم بـ“اقرتاب وثيق“ منا من منظور الفضاء.
ولحسـن الحظ، سـيظل الكويكب عىل بعد أكثر مـن 3.5 مليون 

ميل، لذلك ال يوجد ما يدعو للذعر.
ويعتقد علماء الفلك أن عـرض الكويكب يرتاوح بني 220 و490 
مرتا. وبأقىص طول ممكن، سـيجعله هذا أكرب من مبنى ”إمباير 
سـتيت“ (ناطحة سـحاب يف مدينـة نيويورك بالواليـات املتحدة 
األمريكيـة، مكون مـن 102 طابق) ومبنى شـارد يف لندن (يبلغ 
إجمايل ارتفاعه 310م وعدد الطوابق 101) وبرج إيفل يف باريس 

(بارتفاع يبلغ 313.2 مرتا(.
 ،(TZ3 2008) 388945 وصخرة الفضاء، املعروفة رسميا باسم
مـن املتوقع أن تقرتب من أقرب نقطة لهـا من األرض يوم األحد 

15 مايو.
ولكن هذه ليسـت املرة األوىل التـي نرى فيها هذا الكويكب، حيث 

مر من قبل دون أي مشكلة.
يشـار إىل أن الكويكـب يـزور األرض بشـكل روتينـي كل عامني 

تقريبا، حيث يدور حول الشمس تماما كما نفعل.
وسـيكون عبـوره يف نهاية هذا األسـبوع هو األقـرب إلينا لبقية 
حياتنـا. ومن املقرر أن يمر مرة أخـرى يف مايو 2024 ولكن أبعد 

من ذلك بكثري، حيث سيكون عىل مسافة 6.9 مليون ميل.
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يف محاولة منه لكسب أكرب عدد 
من املسـتخدمني، أطلق تطبيق 
الرتاسـل الفورى ”واتسآب“ 3 
مميـزات جديدة، وفقـا للبيان 

اإلماراتية . 
األخـرض  التطبيـق  أوىف  فقـد 
الشـهر  الـذى قطعـه  بوعـده 
املـاىض وأعلنـت عنـه رشكـة 
ميتا بأن هذه امليزات سـتظهر 

قريباً.
وتتضمـن التحديثـات الثالثـة 
الرمـوز  اسـتخدام  خدمـات 
التعبرييـة للـرد عىل الرسـائل، 
امللفـات  مشـاركة  وإمكانيـة 
الضخمة ملـا يصل حجمه إىل 2 
الحجم  ومضاعفة  جيجابايت، 
األقىص للمحادثـات الجماعية 

من 256 إىل 500 مشارك.

وأتت هـذه التطـورات ىف وقت 
تحتدم فيه املنافسة بني مواقع 
التواصـل االجتماعى للحصول 
عىل أكرب عدد من املسـتخدمني 

فيما بينهم.
كمـا سـتتيح ميزة اسـتخدام 
الرمـوز التعبرييـة للـرد عـىل 
الرسائل ىف واتساب ملستخدمى 
التطبيق التفاعل بطريقة أرسع 
مـن العاديـة، خصوصـا وأنها 
خدمة موجـودة عىل تطبيقات 
”ماسـنجر“  مثـل  أخـرى 

و“سالك“ و“تليجرام“.
يشـار إىل أن تطبيق ”تليجرام“ 
األقـرب  املنافـس  يعـد 
لـ“واتسـاب“، حيث وصل عدد 
مسـتخدميه إىل أكثـر من 500 

مليون مستخدم نشط.
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التي تأسست  القاهرة  العرب من  إذاعة صوت  أحمد سعيد يف  «طش» 
بعد إذاعة بغداد بسنوات.. إذاعتنا مثل تلفزيوننا كانت األوىل يف املنطقة 
العربية.. اإلذاعة سنة ١٩٣٦ والتلفزيون سنة ١٩٥٦.. و»طش» فاضل 
عباس املهداوي من إذاعة بغداد عرب محكمته الشهرية بعد أحمد سعيد 
أن  من  تمنع  لم  الصارمة  املعايري  إذاعتنا..  بعد  إذاعته  تأسست  التي 
«تطش» أغنية «ال خرب» للفنان الصاعد آنذاك الدكتور فيما بعد (صحيح 
مو دمج) عند أول ظهورها أواخر ستينات القرن املايض.. وفاضل   عواد 
صاحب «حاسبينك» التي لم يكن حظها من «الطشوش» مثل «ال خرب» 
ملاذا طشت «ال خرب  األغاني..  أجمل  تزال  بينما «حاسبينك» كانت وال 
أول ظهورها عرش  يوميا عند  تبث  بأن  أوامر عليا صدرت  ال جفية»؟ 
بسبب  بعد صار  فيما  الدكتور  عواد  فاضل  األقل..  اليوم عىل  يف  مرات 
تلك األغنية (كأنه علم يف رأسه نار) كما تقول الخنساء يف رثاء أخيها 
«الطشة»  من  يتخوفون  كانوا  اإلعالم  مجال  يف  سبقونا  ممن  صخر.. 
ألنها قد تكون مكلفة أحيانا.. أحمد سعيد املذيع النارصي املعروف ال 
يزال موضع تندر ألنه تال برقية تأييد للوحدة بني مرص وسوريا صادرة 
قوى  من  وقتذاك  عراقيون  حشاشون  ملص»..  «حسنة  املناضلة  من 
اليسار بعثوا برقية باسم حسنة ملص أذيعت عدة مرات بصوت أحمد 

سعيد.. أكل املقلب مربع.            
ياس  أريد ألغنية  لفاضل عواد  «ال خرب»  أغنية   » يف مقابل «طشوش   
خرض «ليل  البنفسج» أن ال «تطش».. ملاذا؟ ألن الرئيس الراحل أحمد 
حسن البكر كان يحب «ال خرب» فيأمر ببثها وال يحب «ليل البنفسج» 
النواب  الفذ مظفر  فأمر  بمنعها.. لكن تلك األغنية الجميلة لشاعرها 
«طشت» يف قلوب العاشقني مثل أختها «روحي» للنواب نفسه.. األوامر 
الرئاسية لم تمنعها من أن تتسلل حيث يهوى الناس شعر النواب وألحان 
طالب القره غويل وغناء ياس خرض.. تحوالت «الطشة» ال تقترص عىل 
عىل  حتى  بل  الصارمة..  معايريهم  كل  مع  فقط  والتلفزيون  اإلذاعة 
بني  املمنوعات  ظاهرة  إتساع  بعد  خصوصا  والثقافة  الفكر  مستوى 
الحساب فيما لو سمح  الذي كان يخىش  الكتب والدوريات.. فالرقيب 
بمرور كتاب يلجأ اىل منعه وهو ما يساعد عىل إتساع تداوله أي «يطش» 
عرب ظاهرة اإلستنساخ يف شارع املتنبي الذي طاملا «طش» بسببه كتاب 

ومؤلفون كنا نقرأ لهم رسا. 
مواقع  إخرتاع  بعد  السيما  اإلعالم،  يف  «الطشة»  مفهوم  إختلف  اليوم 
التواصل اإلجتماعي وهيمنة كل من مارك وماسك عىل عقولنا وعقول 
الخلفونا بحيث قرقزوا َمن قرقزوا منا (قرقزيا يمكن تناول مثال واحد.. 
يوميا تنرش العرشات من بوستات رثاء ألجدادهم أو آبائهم وأمهاتهم 

ممن مات بعضهم قبل ٧٧ عاما).
اىل  تزال  ال  التي  فقط  الورقية  الصحافة  عىل  يؤثر  لم  الرقمي  اإلعالم   
بات  ربما  أيضا..  التلفزيون  يؤثر عىل  بدأ  بل  باملعايري،  تحتفظ  ما  حٍد 
من الصعب عىل الكثري من املشاهدين الجلوس يف وقت معني ملشاهدة 
حلقة من برنامج سيايس أو ترفيهي (باملناسبة البعض ال يزال يكتب 
أحيانا .. سأكون اليوم عىل قناة كذا ساعة كذا تابعوني.. هذا البعض 
بعده خارج عرص اليوتيوب) ألن هذا الربنامج سوف ينزل عىل اليوتيوب 
املواقع  يف  طشها  يجري  فيديوية  مشاهد  اىل  فقراته  بعض  تتحول  أو 
والكروبات، وبالتايل لسنا بحاجة اىل ترك أعمالنا ومشاغلنا واإلستماع 
أن  تجد  حني  التلفزيونية  القنوات  بعض  السخيفة..  جنجلوتياته  اىل 
لعانا  شتاما  تستضيف  يرتاجع  بدأ  واإلعجابات  الاليكات  من  رصيدها 
هّجاًء وهم ألسباب «طشوية» أصبحوا كثريين.. يف العيد األخري جربت 
إحدى القنوات التي لم يسمع بها أحد طريقة جديدة ومبتكرة بالطشة.. 
وتجاوب..  تسأل  البك»  من  «الجك  تعرف  ال  فتاة  الشارع  اىل  أرسلت 
أن تقول  أنت صائم؟ قبل  الجواب.. تسألك هل  السؤال ويف  املفارقة يف 
الحمد الله تجيب هي «كلنا للنار».. ماذا يعني ذلك؟ هي «تطش» وأنت 

تروح عليك .. قارصات الطرف.
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تشارك الفنانة مادلني طرب كضيفة رشف ضمن أحداث فيلم «الحب 
بتفاصيله» بطولة الفنان محمد نور وملك قورة وإخراج محمد حمدي، 
ويخوض الفنان محمد نور أوىل بطوالته املطلقة يف عالم السينما، من 
خالل فيلم «الحب بتفاصيله»، والذي انتهى من تصويره مابني مرص 

والبحرين، ومن املقررطرحه يف السينمات خالل الفرتة املقبلة.
وتدور أحداث الفيلم يف إطار كوميدى رومانيس حول رامز الشاب الثرى 
الذي يعود ملرص بعد وفاة والده ويصبح فجأة مسؤول عن أخيه غري 

ة الشقيق وال يستطيع العودة ويبدأ قصة حب مع  فتا
بشخص  االرتباط  ترفض  بسيطة 

للعيش  فيضطر  أعىل  طبقة  من 
بشخصيتني حتى ينال إعجابها.
وشاركت مادلني طرب مؤخرا يف 
مسلسل «ملف رسي» بطولة 
هاني سالمة، ماجد املرصي، 
عبد  دنيا  أحمد،  بن  عائشة 
الشافعي،  نضال  العزيز، 
العزيز،  عبد  محمود  محمد 
الدين،  محيي  محسن 
محمود،  نور  عيىس  نبيل 
مادلني  فهمي،  إيهاب 
طرب، كارولني عزمي، عالء 
مرىس، صبا الرافعي، عمر 
زكريا، إيمان يوسف، وعدد 
الشباب،  الفنانني  من  آخر 
حجاج،  محمود  تأليف 

الباليس  حسن  وإخراج 
فنون  رشكة  وإنتاج 

للمنتجني  مرص 
مقار  ريمون 

محمود  ومحمد 
عبد العزيز.

يف  املقيم  العراقي  املوسيقار  كشف 
ابتكار  عن  هالل،  فاروق  مرص، 
موسيقي جديد سيقود انقالبا يف 
خالل  هالل  العربي.وقال  اللحن 
أقيمت  ندوة  يف  ألقاها  محارضة 

حشد  بحضور  الرباط،  قاعة  عىل 
وأدباء  وإعالميني  موسيقيني  من 

أعلن  الذي  «اإلبتكار  أن  وأكاديميني، 
عنه اآلن، يجمع العود بالجلو وفق دوزان 

جديد - ضبط طبقة اآللة املوسيقية». موضحاً 
«العود تشيلو» وسيقود  اإلبتكار يحمل عنوان  يف ان «هذا  إنقالباً 

املوسيقى العربية؛ ألن املوسيقى العراقية محصورة تلحينياً بني ثمان 
ن من التلحني واألداء  اىل إثنتي عرشة درجة، أما اإلخرتاع األخري فيمكِّ
الشخصية  سريته  هالل  واستعرض  درجة»..  وعرشين  واحد  عىل 
بالتواريخ واملنجزات، وصوالً اىل إبتكاره األخري، مؤكداً: «منذ قرون 
والعود العربي تتفاوت أوتاره بني ٤ و٦، فتأسست عليه موشحات 
وأدوار وطقاطيق وأغاٍن توزعت بني الريف واملدينة» ، مضيفا انه 
«يف األعوام األخرية ظهر لون غنائي عراقي تعبريي، وليد بيئته 
ال ينتمي اىل األلوان الغنائية املوروثة، متفاعالً مع التكنلوجيا 
أن:  اىل  املرحلة».ولفت املوسيقار فاروق هالل  التي سادت 
يقابله  «كردان»  هو  املوسيقي،  السلم  يف  العود  «دوزان 
الري،  الدو، و»النوا» يقابله الصول، و»الدوكاه» يقابله 
و»عشريان» يقابله الال، و»يكاه» صول». مبينا انه «بني 
كل وترين درجة ثابتة، تحدد املساحة الصوتية للمغني 
صعوداً وهبوطاً، أي قرار وجواب، إعتماداً عىل التكوين 
البايلوجي – الحيوي لحنجرة اإلنسان سواء أكان أنثى 
أم ذكراً». ونوه: «من هذا املنظور يف املتغريات الذوقية، 
تكونت لدي فكرة املبتكر لإلنقالبية اللحنية يف نماذج 
سجلت وأخرى مؤرشفة» مواصالً: «أسميت اآللة 
عىل  القائم  تشللو»  «العود  ودوزانها  الجديدة، 
الصوتية».وأدى  الدرجة  «قرار»  تناسب  أوتار 
فاروق  أغنيات  من  بعضاً  ثامر،  كرم  الفنان 
املحارضة  يف  إليه  أشار  ملا  تطبيقاً  هالل، 
العربي». اللحن  يف  موسيقي  «إنقالب  عن 
وادار الندوة مدير عام دائرة الفنون املوسيقية 
املوسيقيني  من  حشد  بحضور  مجيد،  عالء 
يف  وشارك  وأكاديميني،  وأدباء  واإلعالميني 
ومطرباً،  عازفاً  ثامر  كرم  الفنان  األمسية 
وتناوب مع املوسيقار بالغناء يف مواضع عدة من 

التطبيقات العملية لإلبتكار.


