
بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الشـؤون الخارجية والتعاون 
األفريقـي واملغاربة املقيمني يف الخارج، 
نارص بوريطة، افتتاح السفارة املغربية 
ترصيحـات  قريبا.وجـاءت  بغـداد،  يف 
الوزير املغربي خالل لقاء جمعه بنظريه 
العراقـي فـؤاد حسـني. وقالـت وزارة 
الخارجيـة العراقية يف بيـان، جاء فيه: 
أن وزيـر الخارجيـة العراقي التقى عىل 
هامـش مشـاركته يف االجتماع الوزاري 
للتحالف الدويل ملحاربة تنظيم ”داعش“، 
والذي عقدت أعماله يف مدينة مراكش يف 
11 مايو/أيار، وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون األفريقي واملغاربة املقيمني يف 

الخارج، نـارص بوريطة، وأكد الطرفان 
أهمية عودة العالقات العراقية-املغربية 
إىل عهدها، وتطويرها عىل سائر الصعد، 
داعني إىل ”تفعيل عمل اللجنة العراقية-
املغربيـة املشـرتكة وعقـد اجتماعاتها 
يف بغـداد يف شـهر تموز/يوليـو املقبل.
واتفـق الجانبـان، بحسـب البيان، عىل 
توقيـع إتفاقيَّة املُشـاورات السياسـيَّة 
بني البلدين وسيتم التوقيع عليها خالل 
الزيـارة املُرتقبـة لبوريطـة إىل بغـداد، 
وتفعيل التشـاور السـياّيس بني البلدين 
لتنسيق املواقف وبما يخدم مصالحهما 

املُشرتَكة“.

الزوراء/مصطفى العتابي :
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس السبت، 
حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما 
توقعت تصاعداً للغبـار وهطوالً لألمطار 
يف املناطق الشـمالية.وذكر بيـان للهيئة، 
تلقته ”الـزوراء“: أن ”طقس البالد اليوم 
األحد سـيكون صحواً مع غبار خفيف يف 
املنطقة الوسـطى، فيما سـيكون طقس 
املنطقتـني الشـمالية والجنوبيـة صحواً 
مع بعـض الغيـوم، أما درجـات الحرارة 
فسـرتتفع قليالً عن اليوم السابق بعموم 
البالد“.وأضـاف البيـان أن ”طقـس يوم 
غـد االثنني سـيكون صحـواً مـع بعض 
الغيوم، كما يتصاعد الغبار يف عدة أماكن 
يف املنطقتـني الوسـطى والجنوبية، فيما 
سـيكون الطقـس يف املنطقة الشـمالية 

غائماً جزئيـاً اىل غائم أحيانـاً مع فرصة 
لتسـاقط زخـات مطـر تكـون رعديـة، 
أمـا درجات الحـرارة فسـتنخفض قليالً 
لليـوم السـابق يف عمـوم البالد“.وأوضح 
أن ”طقـس البـالد ليوم الثالثاء سـيكون 
صحواً يف املنطقة الوسطى، فيما سيكون 
الطقـس يف املنطقة الشـمالية صحواً مع 
بعـض الغيوم، أمـا يف املنطقـة الجنوبية 
فسـيكون الطقـس صحواً كمـا يتصاعد 
الغبـار يف بعـض األماكـن، وال تغـري يف 
درجـات الحـرارة يف املنطقتني الوسـطى 
والشمالية فيما سرتتفع قليالً يف املنطقة 
الجنوبية“.ولفـت اىل أن ”طقـس البـالد 
ليـوم األربعاء املقبل سـيكون صحواً مع 
ارتفاع قليل يف درجـات الحرارة يف جميع 

أقسام البالد“.

تلقى  نقيب الصحفيني العراقيني، رئيس 
اتحاد الصحفيني العـرب، مؤيد الالمي، 
برقيـة تهنئة مـن نائب رئيـس مجلس 
النواب شاخوان عبدالله بمناسبة اعادة 
انتخابـه نقيبـا للصحفيـني العراقيني.
وقال عبدالله يف برقيـة التهنئة:“ يطيب 
لنا ان نقـدم لكم اصدق عبارات التهاني 
الثقـة  تجديـد  بمناسـبة  والتربيـكات 
وانتخابكـم نقيبـاً لـالرسة الصحفية يف 
العـراق.. ان نيلكم الثقة مجدداً يدل عىل 
مهنيتكـم يف اداء مهامكـم، متمنياً لكم 

املوفقيـة واملزيـد من العطـاء واالرتقاء 
بالعمل الصحفي خدمة للصالح العام“.

كييف/ متابعة الزوراء:
وسـط توقعـات بـأن يطـول الـرصاع بني 
القوات الروسـية واألوكرانية، بعد أن دخلت 
العملية العسـكرية التي أطلقتها موسـكو 
عـىل األرايض األكرانية يومهـا الـ 80، رجح 
رئيـس املخابـرات العسـكرية األوكرانيـة، 
كرييلـو بودانـوف، بأن تتوقـف كل األعمال 
القتالية بحلول نهاية العام الحايل (2022).

يأتـي هذا بعد ان دخلت العملية العسـكرية 
الروسـية يف أوكرانيـا يومهـا الــ80، حيث 
تواصل القوات الروسية تدمري مواقع البنية 
العسـكرية األوكرانيـة، وتحريـر  التحتيـة 
أرايض دونبـاس. وقـال كرييلـو بودانـوف 
يف حديـث إىل محطـة سـكاي الربيطانيـة 
إن ”نقطـة التحـول يف الـرصاع مع روسـيا 
ستأتي يف الجزء الثاني من أغسطس املقبل، 

زاعمـاً بأنهـا سـتؤدي إىل تغيـري يف القيادة 
الروسية، بحسب ما نقلت أسوشييتد برس، 
امس السـبت.كما زعـم أن الرئيس الرويس 
فالديمري بوتني ”يف حالة نفسـية وجسـدية 
سيئة للغاية ويعاني من مرض الرسطان“، 
وفـق تعبـريه. وتابـع مشـرياً إىل أن انقالًبا 
لإلطاحة بالرئيس الرويس جرى يف موسـكو 
سابقاً، مؤكداً أنه مريض بشدة بالرسطان.

إال أن أي معلومات أو ترصيحات رسمية لم 
تؤكد ما قاله بشـأن صحة سـيد الكرملني.

إىل ذلـك، عـّرب رئيـس املخابرات العسـكرية 
عن تفاؤله بشـأن مسـتقبل بالده، الفتا إىل 
أن روسـيا تكبـدت خسـائر فادحـة خالل 
املعارك.كما شـدد عىل أن القوات األوكرانية 
ستسـتعيد جميـع األرايض التـي فقدتها أو 
سـيطر عليها الجيـش الرويس، بمـا يف ذلك 

دونباس وشـبه جزيرة القرم، التي ضمتها 
روسـيا إىل أراضيها عام 2014.يشـار إىل أن 
تلـك الترصيحـات بانتهـاء الـرصاع أواخر 
العـام تتطابق مع تقديرات غربية (أوروبية 
أن  إال  مؤخـراً،  أعلنـت  كانـت  وأمريكيـة) 
الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي عاد 
وذكر ليل الجمعة السـبت، أنه ال يمكن ألحد 

التنبؤ بوقت انتهاء ”الحرب“، وفق تعبريه.

الزوراء/حسني فالح :
غـداة وفاة رئيـس دولة اإلمـارات املتحدة 
الشـيخ خليفـة بن زايـد آل نهيـان، أعلن 
املجلس األعىل لالتحاد، امس السـبت، أنه 
تـم انتخاب محمد بن زايـد خلفا له، وفق 
مـا أعلنـت وكالـة أنبـاء اإلمـارات، فيما 
هنـأ كل مـن رئيـس الجمهوريـة برهـم 
صالح، ورئيـس مجلس الوزراء مصطفى 

الكاظمـي، ورئيس مجلـس النواب محمد 
الحلبويس، الشيخ محمد بن زايد بمناسبة 
انتخابـه رئيسـاً لدولـة اإلمـارات العربية 
املتحدة.ومنـذ سـنوات ينظـر إىل الشـيخ 
محمـد بـن زايـد آل نهيـان كرجـل البالد 
القـوي وحاكمها الفعيل الـذي يقف وراء 
الصعـود الدبلومايس لبالده. هـذا، ونعى 
قـادة وزعماء دول عربيـة وغربية الراحل 

الشـيخ خليفة بن زايد، مشـيدين بدوره 
يف ترسيخ «االسـتقرار والسالم يف املنطقة 
والعالم».وقالـت وكالة األنبـاء اإلماراتية 
إن املجلـس األعىل لالتحاد انتخب الشـيخ 
محمـد بـن زايـد آل نهيـان رئيسـا لدولة 
اإلمـارات العربيـة املتحدة.وعقـد املجلس 
اجتماعـا، امس السـبت، يف قرص املرشف 
بأبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد، 

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكـم دبي.وذكـر بيان صادر عـن وزارة 
شؤون الرئاسـة اإلماراتية أنه تم بموجب 
املـادة ٥١ مـن الدسـتور انتخاب الشـيخ 
محمـد بن زايد آل نهيان باإلجماع رئيسـا 
لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، خلفا 

للشيخ الراحل خليفة بن زايد آل نهيان.

القدس املحتلة/ متابعة الزوراء:
الشـهيدة  الفلسـطينيني  آالف  ودّع 
الصحافية شريين أبو عاقلة، إذ ساروا 
وراء نعشها من كنيسة سيدة البشارة 
للروم الكاثوليك إىل مقربة جبل صهيون 
يف القـدس، خالل موكب جنازتها، فيما 
دان مجلس األمن الدويل، بشّدة، اغتيال 

الصحفّيـة الفلسـطينّية شـريين أبـو 
عاقلة.ودان مجلس األمن الدويل، بشّدة، 
اغتيال الصحفّية الفلسـطينّية شريين 
أبـو عاقلـة، وإصابـة صحفـي آخر يف 
١١ مايو/أيار بمدينـة جنني يف الضّفة 
الغربّيـة، وذلـك يف بيان صـدر بإجماع 
أعضائه، بحسب ما أفاد دبلوماسّيون.

نـادرة لوحـدة  البيـان حالـة  وُيمّثـل 
املجلس بشـأن قضّية تتعلّق باالحتالل 
اإلرسائيـيل، ويدعـو إىل «تحقيق فوري 
وشـامل وشـّفاف وحيـادي» يف مقتل 
أبو عاقلة. ويشّدد البيان عىل «رضورة 
ضمان محاسـبة» منّفـذ عملّية القتل 
هذه أو منّفذيها.وبحسب دبلوماسّيني 

اشـرتطوا عدم كشـف هوياتهم، كانت 
املفاوضـات التـي أّدت إىل املوافقة عىل 
النّص «شـاّقة». واسـتناداً إىل مصادر 
دبلوماسـّية وإىل نسـخ مختلفـة مـن 
البيـان حصلت عليهـا «فرانس برس» 

خالل املناقشات.
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بغداد/ الزوراء: 
أكد ممثل العراق يف منظمة أوبك، محمد سـعدون، 
امس السـبت، أن املنظمة وافقت عىل زيادة حصة 
العـراق إىل 4.5 ماليـني برميـل بدءاً مـن حزيران 
املقبـل. مـن جهـة متصلـة، اكـد مسـؤولون يف 
رشكة تسـويق النفـط العراقية (سـومو)، امس، 
أن العـراق يعيد توجيه تدفقـات الخام من قاعدة 
عمالئه األساسـيني يف آسـيا إىل مصـايف التكرير يف 
أوروبا، وقد يكون قادًرا قريًبا عىل تقديم املزيد من 
الكميات مـع تحديث مينـاء التحميل.وقال ممثل 
العراق يف منظمة أوبك، محمد سعدون، يف ترصيح 

تلفزيوني: إن ”حصة العراق خالل هذا العام زادت 
بمقدار 50 ألف برميل يومياً“، مشرياً اىل أن ”سقف 
اإلنتاج سيصل اىل 4.5 ماليني برميل يومياً يف شهر 
حزيـران املقبل“.وأوضـح أن ”العـراق يمتلك حق 
زيادة إنتاجه حسب السـقف اإلنتاجي، وستكون 
هنـاك زيادة أخرى خالل أشـهر تموز وآب وأيلول 
بمقدار 50 ألف برميل عن كل شهر، وبالتايل يصل 
العراق إىل املسـتوى الطبيعي إلنتاجـه املرجعي“، 
الفتـًا اىل أن ”خطـط وزارة النفـط تتضمن زيادة 

تدريجية واستثمار الزيادة التي منحتها أوبك“. 

بغداد/ الزوراء:
قفـزت أسـعار النفـط الخـام بنحو أربعـة يف املئة 
بنهاية التداوالت ، لكنها أظهرت تغريات أسـبوعية 
طفيفة ومتباينة بعد حسـاب الخسـائر الحادة يف 
بداية األسبوع.وأغلق خام ”برنت“ املتداول يف لندن، 
املعيار العاملي للخـام، عند 111.55 دوالرا للربميل، 
مرتفعـا 4.10 دوالرات أو %3.8 خـالل اليوم. لكن 
عىل مدار األسبوع، انخفضت بنسبة %0.7.انتعش 
خـام ”برنت“ وسـط تقاريـر تفيد بـأن الصني قد 
تبـدأ يف التخفيـف قريبا لقيـود اإلغـالق الوبائي يف 
شـنغهاي، التي شهدت نشـاطا اقتصاديا محدودا 

عىل مدار األسـابيع السـبعة املاضية بسـبب قيود 
الحركة الصارمة التي فرضتها السـلطات.مع ذلك، 
حد من املكاسـب يف خام ”برنت“ التأخري املسـتمر 
من جانب االتحـاد األوروبي يف التوصل إىل توافق يف 
اآلراء بشأن فرض حظر عىل النفط الرويس، خاصة 
بعد رفض املجر ، التي تخىش أن تجد نفسها يف أزمة 
طاقة دون إمدادات من موسـكو.وأغلق خام غرب 
تكسـاس الوسـيط املتداول يف نيويورك، هو معيار 
الخـام األمريكـي، عنـد 110.49 دوالرات، بزيـادة 
4.36 دوالرات أو %4.1. وعىل مدار األسبوع، ارتفع 

بنسبة 0.7%.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
بعد ميض أكثر من سـبعة أشـهر عىل 
إجراء االنتخابات الترشيعية ”املبكرة“ 
يف العـراق يف ترشيـن االول/ أكتوبـر 
املايض، لـم تتمكن القوى السياسـية 
من حسم تسـمية رئييس الجمهورية 
والـوزراء ما جعل املشـهد السـيايس 
العراقـي أكثر تعقيداً، فيما أكد النواب 
املسـتقلون حضورهم جلسة مجلس 
النـواب لهـذا اليـوم االحـد، بعـد أن 
عقدوا اجتماعا أمس السـبت ناقشوا 
خالله طرح مبادرة ملعالجة االنسـداد 
السـيايس، عـىل أمـل أن يتـم طرحها 

اليوم عىل مجلس النواب.
وقـال النائب املسـتقل صـالح مهدي 
لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  التميمـي 
سـيحرضون  املسـتقلني  النـواب  إن 
جميعهـم اىل جلسـة مجلـس النواب 
اليـوم االحد، ولـن يقاطعوا الجلسـة 
أبدا. معربا عن تفاؤله بمعالجة االزمة 
السياسية.وأضاف: ان هذا القرار جاء 
بعد اجتماعات وتفاهمات بني النواب 
املسـتقلني لحلحة االنسـداد السيايس 
الحاصل يف البلد.من جهته، كشف عضو 
مجلـس النـواب، أمري املعمـوري، عن 
موعد طرح مبادرة النواب املستقلني، 
فيما أكد أنها سرتسم خارطة للخروج 
من األزمـة السياسـية الحاليـة التي 

تعـرتض تسـمية رئيـس الجمهورية 
وتكليف املرشح لرئاسة الوزراء.وقال 
املعمـوري يف ترصيح صحفي للوكالة 
الرسـمية: إن ”املباحثات بـني النواب 
املسـتقلني مستمرة بشـأن مبادرتهم 
وإعالنها اليوم داخل مجلس النواب“.
وأضـاف إن ”املبـادرة تضمنت رسـم 

مـن  للخـروج  سياسـية  خارطـة 
االنسـداد السيايس وسـتوجه لجميع 
الكتـل، والنواب املسـتقلون سـيكون 
لديهـم فريـق تفـاويض للتواصل مع 
الكتـل للخـروج مـن األزمة“.ولفـت 
إىل أن ”عـدد النواب يصـل إىل األربعني 
ويمثلـون جميـع املكونات“.كما أكد 

عضو مجلس النواب املسـتقل، النائب 
عدنـان الجابري، قـرب طرح خارطة 
طريـق إلنهـاء االنسـداد السـيايس.

وقـال الجابـري، يف ترصيح صحفي: 
إن ”املسـتقلني سـيطرحون خارطة 
طريـق أو مبادرة حل قـد تختلف مع 
املبـادرات املطروحـة أو قـد تشـرتك 

معهـا بمسـاحات معينـة“. وتابـع 
الجابـري أنـه ”حتـى اآلن لـم تظهر 
محـددة  رؤى  عـىل  التفـاق  بـوادر 
أو رؤيـة واحـدة لكـن االجتماعـات 
مسـتمرة  واللقـاءات  واملشـاورات 
بـني املسـتقلني والقـوى الناشـئة“.

هـذا وتصاعـدت الدعـوات – مجـددا 
– إلجـراء انتخابـات مبكـرة أخـرى، 
وحـل الربملان الذي يتهـم بالـ“عجز“ 
عن إنهـاء حالة االنسـداد السـيايس 
يف البالد.ورغـم أن هـذه الدعـوات لم 
تصدر بعد من شـخصيات سياسـية 
قياديـة، قـال مراقبـون ومحللون إن 
لتلـك الدعـوات ”مـا يربرهـا“، وإنها 
قد تكون فعـال الحل للوضـع الحايل.

وجـاءت آخر الدعوات هـذه من كتلة 
االتحـاد الوطنـي الكردسـتاني، التي 
تشـرتك مع كتلة ”اإلطار التنسيقي ” 
، ويسميه خصومه بـ“الثلث الربملاني 
املعطل“، فيما يطلق أعضاء التحالف 
عىل أنفسـهم لقب ”الثلث الضامن“.

وقـال النائـب عـن االتحـاد الوطني 
الكردستاني، آسو أفريدون، يف تغريدة 
لـه تابعتها ”الـزوراء“: إن الخيار بني 
العثور عىل ”حل“ لالنسـداد السيايس 
أو ”حـل“ الربملان.وقـال أفريدون: إن 
الخيار الثانـي يعني أن الربملان الحايل 

غري قادر عىل إيجاد حلول.
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بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة رشطة بغداد اإلطاحة بثالثة متهمني 
عرب  الصريفات  أحد  من  ماليا  مبلغا  يرسقون 
تلقته  بيان  يف  القيادة  املغناطييس.وذكرت  التنويم 
فوج  مفارز  اىل  بالغ  ورود  «بعد  أنه  «الزوراء»: 
رشطة  قيادة  اىل  التابع  العارش  بغداد  طوارئ 
يتضمن  الصريفة  مكاتب  اصحاب  أحد  من  بغداد 
وتنويمه  مكتبه  اىل  بالدخول  متهمني  ثالثة  قيام 
االف  ثالثة  قدره  مايل  مبلغ  ورسقة  مغناطيسيا 
بغلق  بغداد  رشطة  قائد  وجه  الفور  وعىل  دوالر، 
تفتيش  بحملة  والقيام  املنطقة  منافذ  جميع 

ومتابعة فورية وبإرشافه الشخيص».
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بغداد / الزوراء :
نيابـًة عـن نقيب الصحفيـني العراقيـني، رئيس 
اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيـد الالمي، حرض 
وفـد مـن النقابة مجلـس العـزاء الـذي اقامته 
سفارة دولة فلسطني يف بغداد عىل روح الشهيدة 
الصحفية شـريين أبوعاقلة .وذكر بيان للنقابة: 

«ان الوفـد قـدم التعازي لسـفري دولة فلسـطني 
الذيـن عـربوا عـن شـكرهم  السـفارة  واركان 
وتقديرهـم لنقيب الصحفيـني العراقيني ونقابة 
الصحفيني العراقيني التي كانت سباقة يف اصدار 
بيان االستنكار لجريمة قتل الصحفية والذي كان 

محط تقدير وامتنان الحكومة الفلسطينية».

بغداد/الزوراء:
تعقـد لجنة األمـن والدفاع النيابيـة، اليوم 
الربملـان  أوىل اجتماعاتهـا يف دورة  األحـد، 
الجديد.وقـال عضـو اللجنة وعـد القدو يف 
ترصيـح صحفي: ان «لجنـة االمن والدفاع 
النيابية تعقد اجتماعهـا االول اليوم االحد، 
حيـث سـتبدأ بتسـليط الضوء عـىل بعض 

القوانـني، منهـا قانـون الخدمـة اإللزامية 
{خدمة العلـم} وغريها مـن القوانني وفقا 
لجـدول مهـام اللجنة».وأضـاف «ال نمتلك 
أي معلومـات عن وجود انفراجة سياسـية 
قريبـة».وكان مجلـس النـواب قـد سـمى 
يف جلسـته األربعـاء املايض أعضـاء لجانه 

الدائمة.

2022@ÚÌbË„@—”ÏnÓé@fibn‘€aÎ@Êb†ãè€bi@lbófl@µmÏi@ZÚÓ„aã◊Î˛a@paãibÉæa
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بغداد/الزوراء:

املعلومات  تحديث  لغرض  ملراجعتها  أعضاءها  العراقيني  الصحفيني  نقابة  دعت 

الخاصة بمنحة الصحفيني ابتداًء من يوم غد االثنني.وذكرت النقابة يف بيان  تلقته 

الخاصة  املعلومات  تحديث  و»لغرض  النقابة،  أعضاء  الزمالء  عىل  إن  «الزوراء»: 

من  املرسلة  االستمارة  ملء  لغرض  النقابة  مراجعة  يرجى  الصحفيني  بمنحة 

الدقة يف  النقابة، بحسب بيانها، عىل رضورة «اعتماد  الثقافة».وأكدت  قبل وزارة 

املعلومات»، مشرية اىل «ارفاق نسخة من هوية النقابة املجددة، وابتداًء من يوم غد 

االثنني ٢٠٢٢/٥/١٦».
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1. يـرس ديـوان محافظة بغداد اإلعالن عن مرشوع (تأهيل مجمع ماء الراشـدية 200 م3/
سا/ الراشدية + تأهيل مجمع ماء البو شنيدخ 200 م3/سا/ املشاهدة + تأهيل مجمع ماء 
سـبع البور الجديد عدد 2  سـعة 200 م3/سـا/ سـبع البور) أدناه ضمن مشاريع  املوازنة 
االسـتثمارية لسـنة 2021 من تخصيصات خـط الفقر فعىل كافة  مقدمـي العطاءات من 
الرشكات واملقاولني املصنفني املؤهلـني وذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم لتنفيذ 

املرشوع وحسب الوثائق القياسية .
2. عـىل مقدمي العطـاءات املؤهلني والراغبـني يف الحصول عىل الوثائـق الخاصة باملرشوع 
وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسـم العقود خالل أوقات الدوام 

الرسمي من الساعة8  صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا  .
3. تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

                                       ظرف العرض الفني
                                       ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  (شهادة تأسيس الرشكة 
مصدقة من دائرة مسجل الرشكات يف وزارة التجارة, عقد تأسيس , محرض اجتماع , إجازة 
ممارسـة مهنه, هوية تصنيف مقاولني لالعمال االنشـائية بدرجة ( تاسعة ) نافذة صادرة 
مـن وزارة التخطيط ,هوية غرفة تجارة صنف ممتاز نافـذة ,تقديم أعمال مماثله مصدقة 
مـن الجهة املسـتفيدة, تقديم مستمسـكات املدير املفوض , تقديم مـا يؤيد حجب البطاقة 
التموينيـة , كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ الصالحية عند تاريخ 
الغلق ومعنون إىل محافظه بغداد نسخة اصلية, وصل الرشاء النسخة األصلية , يتم التوقيع 
والختـم عىل كافة صفحات جداول الكميات من قبل الرشكـة املتقدمة , تقديم جدول تقدم 
عمل , تكون مدة نفاذية العطاء 120 يوما , تقوم الرشكة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع 
أرقـام الهواتف واملوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يجب إن تكون األرقام مدونة رقما وكتابة 
وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشـطب ومقرتن بتوقيع مقدم العطاء , (عىل 
الرشكات األجنبية الراغبة باالشرتاك باملناقصة تقديم شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها 
مرتجمـة مصدقة من السـفارة العراقية يف بلد التأسـيس) , تلتزم الرشكة بتقديم األسـعار 

النهائية  , تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ملحافظة بغداد )
4. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري من املدير 
املفوض للرشكة او وكيله إىل العنوان التايل )محافظة بغداد/ قسـم العقود) وبعد دفع قيمة 

البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره (200,000) (مئتان إلف دينار عراقي )  غري قابله للرد 0
5 . يتم تسـليم العطـاءات / إىل العنوان التايل محافظة بغداد / االسـتعالمات االلكرتونية /

الطابـق األول   وأخر موعد لتسـليم العطاءات السـاعة 12 ظهرا  مـن التوقيت املحيل ملدينة 
بغـداد يوم الخميس  2 /6/2022 سـوف ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وسـيتم 
فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف محافظة بغداد 

/ قسم العقود الساعة 12 ظهرا من يوم الخميس 2 /6/2022  او اليوم الذي يليه
6. يجـب إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء عىل شـكل( خطاب ضمان او صك مصدق او 
سـفتجة) صادر   من احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي عىل ان يكون الضمان 

املقـدم داخل ضمـن املنصة االلكرتونيـة واذا لم يكون خطاب الضمـان داخل ضمن املنصة 
يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي وباسم أي من الرشكاء .

7 . يسـتقطع مـن مسـتحقات الرشكـة املتعاقدة كافة الرسـوم والرضائب املشـار إليها يف 
القوانني واألنظمة والتعليمات العراقية

 8.  إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التايل
  9. جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غري املسـتجيبة ملعايري الوثائق القياسية  
ويسـتبعد أي عطاء لم ينظم حسـب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية, اإلعمال 

املماثلة) 
(admin@baghdad.gov.iq) 10 . للمعلومات تتم املراسلة  عرب الربيد االلكرتوني  

11. يف حال تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم استيفاءها من قبله فيتم قبول 
العطاء املشرتك دون النظر إىل الرشيك اآلخر .

12 . يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن.
13.يف حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للرشكة التي يحال بعهدتها اعمال املناقصة 

عن طريق قسم الشؤون القانونية يف محافظة بغداد دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
14.التتـم مطالبـة املحافظـة بكتاب تسـهيل مهمة من الكمـارك وكذلك الرضيبـة واجازة 
االسـترياد ويتحمل املشـرتك يف املناقصة مسـؤولية تجهيز وايصال املـواد اىل املحافظة (إذا 

تضمن العمل تجهيز مواد).
15.يتـم اعتماد وثيقة االشـغال الصغرية الصادرة مـن وزارة التخطيط وتكـون العطاءات 
املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عنـد تلبيتها ملعايري التأهيل املحـددة فيها بفروعها كافة 

والرشوط القانونية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة .
16.للدائـرة الحـق يف الغاء املناقصـة يف أي مرحلة مـن مراحلها وقبل االحالـة وعدم اجراء 
املفاضلة وحسـب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشـرتكني يف املناقصة املطالبة باي 

تعويض جراء ذلك.
17.عىل الرشكة التي يحال اليها املرشوع تقديم خطاب ضمان حسـن تنفيذ بقيمة %5من 
مبلغ العقد ويكون تجديد خطاب الضمان بشـكل تلقائي ولحني ورود كتاب انتفاء الحاجة 

من قبلنا ويتم ذكر فقرة التجديد التلقائي يف سند خطاب الضمان.
                                                                                              محافظة بغداد/قسم العقود

١-يرس الرشكة العامة لتجارة الحبوب االعالن لذوي الخربة من الرشكات او املكاتب او االشـخاص الطبيعيني لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص 
بـ (تحميل وتفريغ الحبوب يف سايلو تلعفر).

٢-تتوفر لدى (الرشكة العامة لتجارة الحبوب) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات (اعمال 
التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص سايلو تلعفر).

٣-بإمـكان مقدمـي العطاء الراغبـني يف رشاء وثائق للعطاء باللغـة (العربية) بعد تقديم طلـب تحريري اىل الرشكة العامـة لتجارة الحبوب /
القسم القانوني الكائن يف بغداد -باب املعظم -مدخل الشيخ عمر-الطابق االول) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة (٧٥٠٠٠٠) 

سبعمائة وخمسون الف دينار، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله.
٤-يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:-

-كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب .
-هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء.

-بطاقة السكن.
-البطاقة التموينية.

-شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات.
٥-تسـلم العطاءات اىل العنوان:(الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القسـم القانوني الكائن يف بغداد -باب املعظم -مدخل الشـيخ عمر -الطابق 
الثاني) يف املوعد املحدد لغاية الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم (االربعاء) املصادف ٢٠٢٢/٦/٨ وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح 
العطـاءات بحضور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان (الرشكة العامة لتجـارة الحبوب/بغداد -باب املعظم -مدخل 
الشـيخ عمر -الرشكة العامة لتجارة الحبوب -قاعة مكتب السـيد املدير العام ) يف الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم االربعاء 
املوافق ٢٠٢٢/٦/٨ يجب ان تتضمن العطاءات التأمينات االولية املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها (خطاب ضمان مرصيف او صك 
مصـدق) وبمبلـغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليون دينار عراقي صادر من مرصف معتمد يف العراق / البنـك املركزي العراقي ،علما ان الرشكة غري 

ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
جدول الفعاليات لسايلو تلعفر

مالحظات /
١-  تكون نفاذية العروض (٩٠) يوم من تاريخ غلق املناقصة.

٢-سيتم انعقاد مؤتمر خاص لإلجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن (٧) ايام من تاريخ غلق املناقصة واملصادف 
يوم ٢٠٢٢/٥/٢٩.

٣- تكـون مـدة نفاذية خطاب الضمان سـارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مـدة نفاذية العطاء املحددة يف وثائق املناقصـة بمدة ال تقل عن (٢٨) 
يوم.

٤-يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف ٢٠٢٢/٦/٨ يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد املدير العام.
                                                          عامر جاسم حمود
    مدير القسم القانوني
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القدس املحتلة/ متابعة الزوراء:

الشـهيدة  الفلسـطينيني  آالف  ودّع 

الصحافية شريين أبو عاقلة، إذ ساروا 

وراء نعشها من كنيسة سيدة البشارة 

للروم الكاثوليك إىل مقربة جبل صهيون 

يف القدس، خالل موكب جنازتها، فيما 

دان مجلس األمن الدويل، بشّدة، اغتيال 

الصحفّيـة الفلسـطينّية شـريين أبـو 

عاقلة.

الـدويل، بشـّدة،  األمـن  ودان مجلـس 

اغتيال الصحفّية الفلسـطينّية شريين 

أبـو عاقلـة، وإصابة صحفـي آخر يف 

11 مايو/أيـار بمدينة جنني يف الضّفة 

الغربّيـة، وذلـك يف بيان صـدر بإجماع 

أعضائه، بحسب ما أفاد دبلوماسّيون.

البيـان حالـة نـادرة لوحـدة  وُيمّثـل 

املجلس بشـأن قضّية تتعلّق باالحتالل 

اإلرسائيـيل، ويدعـو إىل ”تحقيق فوري 

وشـامل وشـّفاف وحيـادي“ يف مقتل 

أبو عاقلة. ويشّدد البيان عىل ”رضورة 

ضمان محاسـبة“ منّفـذ عملّية القتل 

هذه أو منّفذيها.

وبحسـب دبلوماسّيني اشـرتطوا عدم 

كشف هوياتهم، كانت املفاوضات التي 

أّدت إىل املوافقـة عىل النّص ”شـاّقة“. 

واسـتناداً إىل مصادر دبلوماسـّية وإىل 

نسخ مختلفة من البيان حصلت عليها 

املناقشـات،  بـرس“ خـالل  ”فرانـس 

تمّكنت الصني من دفع الواليات املتحدة 

باالنتهـاكات  ُتنـّدد  فقـرات  إزالـة  إىل 

املرتكبة ضّد وسائل اإلعالم يف كّل أنحاء 

العالم، وُتدافع عن حّرية هذه الوسائل، 

وتحّض عىل حمايتها يف أثناء تغطيتها 

للعملّيات العسكرّية.

والبيان الذي اعُتِمد اكتفى بالتذكري بأّنه 

”ينبغـي حماية الصحفّيـني بوصفهم 

مدنّيـني“، ولم يأِت عىل ذكر املواجهات 

اإلرسائيلّيـة  االحتـالل  رشطـة  بـني 

والفلسـطينّيني خالل جنازة الشـهيدة 

أبو عاقلة الجمعة.

وكان خرباء حقوق اإلنسـان التابعون 

لألمم املتحدة، قد قالوا إن مقتل شريين 

أبـو عاقلة ”التـي كانت تؤدي بشـكل 

واضـح مهامها كصحافية، قد يشـكل 

جريمة حرب“.

جاء ذلك يف بيان مشرتك وّقعه كل من 

املقررة الخاصة املعنية بحالة حقوق 

الفلسـطينية  األرض  يف  اإلنسـان 

املحتلة منذ عام 1967، فرانشيسـكا 

ألبانيز، واملقرر الخاص املعني بحاالت 

اإلعـدام خارج القضـاء أو بإجراءات 

موجزة أو اإلعدام التعسفي، موريس 

تيدبال بينز، واملقررة الخاصة املعنية 

بالعنف ضد املرأة وأسـبابه ونتائجه، 

ريم السالم، واملقررة الخاصة املعنية 

بتعزيز وحمايـة الحق يف حرية الرأي 

والتعبري، إيرين خان.

ودان الخرباء مقتل أبو عاقلة، ودعوا 

إىل إجـراء ”تحقيـق رسيع وشـفاف 

وشامل ومستقل يف وفاتها“.

النيابـة  أعلنـت  ذلـك  غضـون  يف 

نتائـج  عـن  العامـة،  الفلسـطينية 

تحقيقـات أوليـة أفـادت فيهـا بأن 

الجيش اإلرسائييل كان مصدر إطالق 

النار الوحيد لحظة إصابة الصحفية 

شريين أبو عاقلة.

وأشارت النيابة الفلسطينية يف بيان، 

أعلنـت فيـه عـن نتائـج تحقيقاتها 

األولية يف مقتل أبو عاقلة يوم األربعاء 

يف مدينـة جنـني، إىل تعمـد الجيـش 

اإلرسائييل ”ارتكاب جريمته“.

الكشـف  ”إجـراءات  أن  وأوضحـت 

واملعاينة ملرسح الجريمة بينت وجود 

آثار وعالمات حديثـة ومتقاربة عىل 

الشـجرة التي أصيبت قربها شريين، 

ناتجة عن إطالق النار بشكل مبارش 

باتجاه موقع الجريمة“.

وأضاف البيـان أن ”تمركز أقرب قوة 

إرسائيليـة كانـت تبعـد عن شـريين 

أبو عاقلـة عند إصابتهـا حوايل 150 

مـرتا، وكانت (شـريين) ترتدي الزي 

الصحفي والخوذة الواقية“.

ولفت إىل أن ”إطالق النار تجاه املكان 

استمر إىل ما بعد إصابتها، مما أعاق 

محاوالت الوصول إليها إلسعافها من 

قبل زمالئها واملواطنني“.

وأكـدت النيابـة العامـة أن ”نتائـج 

التقريـر األويل للطب العديل تشـري اىل 

ان سـبب الوفـاة املبـارش هـو تهتك 

الدماغ الناجم عـن اإلصابة بمقذوف 

ناري ذي رسعـة عالية نافذ إىل داخل 

تجويـف الجمجمـة من خـالل جرح 

املدخل“.

ونوهت النيابة إىل أنه ”تم اسـتخراج 

املقذوف الناري من جثمان الشـهيدة 

وأمـرت النيابـة بإحالتـه إىل املخترب 

الجنائي إلعـداد تقريـر فني مفصل 

بالشأن“.

اإلجـراءات  ”اسـتمرار  وأكـدت 

التحقيقية، وأنها ستعلن عرب مؤتمر 

النهائيـة  النتائـج  كافـة  صحفـي 

لتحقيقاتها فور االنتهاء منها“.

ويوم األربعاء، أعلنـت وزارة الصحة 

الفلسـطينية عن مقتل مراسلة قناة 

الجزيرة القطرية، شـريين أبو عاقلة 

(51 عاما) جـراء إصابتها برصاص 

الجيش اإلرسائييل يف مدينة جنني.

واتهمت كل من السلطة الفلسطينية 

وشـبكة ”الجزيـرة“، إرسائيل بتعمد 

قتل أبـو عاقلة بإطالق النـار عليها، 

بينما كانت تمارس عملها، فيما قال 

الجيش اإلرسائييل إن تقديراته األولية 

تفيد بأنها ”قتلت برصاص مسلحني 

فلسطينيني“.

الزوراء/حسني فالح :
غـداة وفاة رئيس دولة اإلمارات املتحدة 
الشـيخ خليفة بن زايـد آل نهيان، أعلن 
املجلس األعـىل لالتحاد، امس السـبت، 
أنه تم انتخـاب محمد بن زايد خلفا له، 
وفق مـا أعلنـت وكالة أنبـاء اإلمارات، 
فيمـا هنـأ كل مـن رئيـس الجمهورية 
برهم صالـح، ورئيس مجلـس الوزراء 
مصطفـى الكاظمـي، ورئيـس مجلس 
النواب محمد الحلبويس، الشـيخ محمد 
بن زايد بمناسـبة انتخابه رئيساً لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
ومنذ سـنوات ينظـر إىل الشـيخ محمد 
بـن زايـد آل نهيان كرجل البـالد القوي 
وراء  يقـف  الـذي  الفعـيل  وحاكمهـا 
الصعود الدبلومـايس لبالده. هذا، ونعى 
وغربيـة  عربيـة  دول  وزعمـاء  قـادة 
الراحل الشيخ خليفة بن زايد، مشيدين 
بدوره يف ترسيخ ”االستقرار والسالم يف 

املنطقة والعالم“.
إن  اإلماراتيـة  األنبـاء  وكالـة  وقالـت 
املجلس األعـىل لالتحاد انتخب الشـيخ 
محمـد بن زايـد آل نهيان رئيسـا لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
وعقد املجلس اجتماعا، امس السبت، يف 
قرص املرشف بأبوظبي، برئاسة الشيخ 
محمـد بن راشـد، نائب رئيـس الدولة، 

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وذكـر بيـان صادر عـن وزارة شـؤون 
الرئاسة اإلماراتية أنه تم بموجب املادة 
51 من الدسـتور انتخاب الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان باإلجماع رئيسا لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة، خلفا للشـيخ 

الراحل خليفة بن زايد آل نهيان.
وأكـد أعضـاء املجلـس األعـىل لالتحاد 
عىل ”حرصهم البالغ للوفاء بما أرسـاه 
الراحـل الشـيخ خليفة مـن قيم أصيلة 
ومبادئ اسـتمدها من املؤسس الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، والتي رسخت 
مكانـة دولة اإلمـارات عىل املسـتويني 
اإلقليمـي والعاملـي وتعـززت إنجازاتها 

الوطنية املختلفة“.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد 
عن تقديره للثقة الغالية التي أواله إياها 
أعضـاء املجلس األعىل لالتحـاد، حكام 
اإلمـارات، راجيا املوىل أن يوفقه ويعينه 
عىل حمل مسـؤولية هـذه األمانة وأداء 

حقها يف خدمة وطنه وشعب اإلمارات.
يف غضـون ذلـك، هنـأ كل مـن رئيـس 
ورئيـس  صالـح،  برهـم  الجمهوريـة 
مجلـس الـوزراء مصطفـى الكاظمي، 
ورئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه 

رئيساً لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

وقـال صالـح يف التهنئة يف بيـان تلقته 
”الزوراء“: ”باسـمي وباسـم الشـعب 
العراقـي، أتقـدُم لكـم بأحـّر التهانـي 
انتخابكـم  بمناسـبة  والتربيـكات 
رئيسـاً لدولة اإلمـارات العربية املتحدة 
الشـقيقة“، داعيـاً ”البـاري عـز وجل 
أن ُيسـّدد خطاكـم ويوفقكـم يف قيادة 
الشـعب اإلماراتي الشـقيق نحـو املزيد 

من التقدم والرخاء واالزدهار“.
وأضـاف: ”وإننـي إذ أجـدد تعزيتكـم 
املغفـور  بوفـاة  اإلماراتـي  والشـعب 
لـه الشـيخ خليفة بـن زايـد آل نهيان، 
أُعرب لسـموكم الكريم عـن حرصنا يف 
العراق شعباً ورئيسـاً وحكومًة للميض 
قدمـاً يف العالقـات األخوية بـني بلدينا 
وشـعبينا، وتعزيزهـا نحـو املزيـد من 
التعـاون يف املجاالت كافـة، وبما يخدم 
مصلحة الشـعبني والبلدين الشقيقني، 
وُيرّسـخ قيم التعاون واملحبة والسـالم 

يف املنطقة“.
مـن جهته، أكد رئيـس مجلس الوزراء، 

مصطفـى الكاظمي، تطلـع العراق إىل 
تعزيـز أوارص األخـّوة وترسـيخ أمـن 

املنطقة.
وذكر املكتـب اإلعالمي لرئيـس الوزراء 
يف بيـان تلقته ”الزوراء“: أن ”الكاظمي 
بعـث برقيـة تهنئـة إىل سـمو الشـيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة توليه 
مهامـه الجديدة رئيسـاً لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة“.
وعـّرب الكاظمـي يف برقيـة التهنئة عن 
”مباركته للشـيخ محمد بـن زايد لنيله 
ثقـة املجلس األعـىل لالتحـاد“، متمنياً 
أن ”يكون عهده امتداداً ملسـرية العطاء 
واالزدهـار التي امتـدت يف عهد املغفور 
لـه الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيان 
والراحلني من أسـالفه الكـرام تغّمدهم 

الباري بواسع رحمته“.
وأكـد الكاظمي ”تطلع العراق إىل تعزيز 
أوارص األخـّوة والتعـاون بـني البلديـن 
ترسـيخ  يف  يسـهم  وبمـا  الشـقيقني، 
ورفـاه  واسـتقرارها،  املنطقـة،  أمـن 

شعوبها“.
كمـا هنأ رئيس مجلس النـواب، محمد 
الحلبـويس، الشـيخ محمد بـن زايد آل 
نهيـان بمناسـبة تـويل مهامه رئيسـاً 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة.  
وذكـر بيـان ملكتبـه االعالمـي تلقتـه 
”الـزوراء“: أن ”الحلبـويس بعث برقية 
تهنئة إىل سمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيَّان، بمناسـبة تويل مهامـه الجديدة 
رئيساً لدولة اإلمارات العربية املتحدة“.

التهنئـة،  الحلبـويس، يف برقيـة  وعـربَّ 
عـن مباركته للشـيخ محمد بـن زايد؛ 
بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة اإلمارات 
العربيـة املتحـدة الشـقيقة، متمنيا أن 
يكـون عهده اسـتكماال لنهضـة البالد 
التي أسسـها املغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيَّان وخلفه الراحل الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيَّان“.
وأكد تطلعه إىل تطوير العالقات األخوية 
وتعزيز التعاون بني البلدين، وبما يخدم 

مصلحة الشعبني الشقيقني.
والجمعـة، تم اإلعالن عن وفاة الشـيخ 
خليفـة بن زايد، رئيس دولـة اإلمارات، 
عن سـن 74 عاما. وتوىل الشيخ خليفة 
الحكـم إثر وفـاة والده الشـيخ زايد بن 
سـلطان آل نهيان يف نوفمرب 2004، ويف 
يناير 2014 أصيـب بجلطة، فرتك إدارة 
شـؤون إمارة أبـو ظبي ألخيه الشـيخ 

محمد بن زايد.
يذكـر أن عدة دول عربيـة وغربية نعت 
رئيـس دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة 
الشـيخ خليفـة بن زايـد آل نهيـان إثر 

وفاته.
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العراقيـني  الصحفيـني  نقيـب  تلقـى 
رئيـس اتحاد الصحفيـني العرب، مؤيد 
الالمـي، املزيـد مـن التهانـي وباقـات 
الورود بمناسـبة اعـادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني العراقيني.
وبعث وكيل وزارة النفط كريم الحطاب 
تهنئـة وباقـة ورد اىل نقيب الصحفيني 
العراقيـني رئيـس اتحـاد الصحفيـني 
العـرب مؤيـد الالمـي بمناسـبة اعادة 

انتخابه نقيبا للصحفيني.
كما تلقى نقيـب الصحفيني العراقيني، 
مؤيـد الالمـي، تهنئـة وباقـة ورد من 
الدكتـور حسـن التميمـي، مديـر عام 
دائـرة مدينـة الطـب، بمناسـبة اعادة 

انتخابه نقيبا للصحفيني .
الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  وايضـا 
العراقيـني مؤيد الالمـي تهنئة من عيل 
الدخيل، نائب رئيـس اتحاد الصناعات 
العراقي، بمناسبة اعادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني.
كذلك تلقى نقيب الصحفيني العراقيني 
مؤيد الالمـي تهنئة مـن النائب محمد 

رسول الرميثي بمناسبة اعادة انتخابه 
نقيبا للصحفيني .

نقيبـا  فـاز  قـد  الالمـي  وكان 

للصحفيـني العراقيني لـدورة جديدة يف 
االنتخابـات التي جرت يف مقـر النقابة 

.(15/4/2022)

تلقـى نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد 

الالمي، تهنئة وباقة ورد من محافظ الديوانية زهري الشـعالن بمناسبة 

اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني.

تلقـى نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد 

الالمـي، برقية تهنئة مـن االمني العام ملجلس النواب سـالم عيل محمد 

بمناسبة اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني العراقيني.

وكان الالمـي قـد فـاز نقيبـا للصحفيـني العراقيـني لـدورة جديدة يف 

االنتخابات التي جرت يف مقر النقابة (15/4/2022).
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يلعـب اإلعـالم يف عرصنا الراهن دورا كبـريا وبالغ الخطـورة يف مجمل فعاليات 

الدول والشـعوب عىل صعيد صياغة الدعاية وتأسـيس الثقافـة وصناعة الرأي 

العام وبناء الحرب النفسية .

فاإلعـالم يف نظر املختصني وغري املختصني أصبـح حقيقة ثابتة يدركها الجميع 

يف كونـه سـالحا اجتماعيا وفكريا وثقافيا عىل حد سـواء، ولـه وظيفة مكملة 

للسياسـة وانعكاس لها بأسلوب معلن، فضال عن كونه (أي اإلعالم) من اخطر 

األسلحة يف مجال الحرب والسلم معا، حتى وصفه فقهاء الفكر االتصايل بـ(خط 

الهجـوم االول وخـط الدفاع االخـري)، بمعنى هو اول كتيبة قتـال، وآخر فصيل 

ينسـحب عن املعركـة، حتى يف اسـتهداف املجتمعات البرشيـة وتغيري املفاهيم 

واملواقف .

وقـد أدركت كربيـات الدول الغربيـة، وعىل رأسـها الواليات املتحـدة األمريكية، 

أهميـة قطـاع اإلعالم واالتصـال بهدف السـيطرة عىل ما يطلـق عليه (مجتمع 

االعـالم)، واتضح ذلك ُبعيـد الحرب العاملية الثانية باعتباره مجاال اسـرتاتيجيا 

ملد نفوذها يف العالم وضمان السـيطرة عليه.. ومـن هنا عمدت اىل وضع خطط 

اسـرتاتيجية وهيأت جيشـا من الخرباء واملختصني يف هـذا املجال ووفرت أمواال 

طائلـة بل خصصت ميزانيات ضخمـة لهذا الغرض لتوظيف كل ذلك يف (صناعة 

اإلعالم)، وتوجيه ماكنة الدعاية اإلعالمية يف هذا البلد او ذاك لتسري جنبا اىل جنب 

مع بقية خططها سواء العسكرية او االقتصادية او الثقافية من اجل السيطرة 

عىل ادارة الدولة ومد ّالسيطرة عىل مقدرات الدول والشعوب .

وبدأت بالفعل ماكنة الدعاية اإلعالمية الغربية بالعمل وفق تقنيات حديثة لغزو 

العالم اتصالياً من خالل البث الفضائي واخرتاق العقول وترسيب املفاهيم املراد 

ترسيها يف مدركات االفراد، وبما يتالءم مع سياساتها وتوجهاتها .

وركز السياسيون الكبار عىل اهمية توظيف اإلعالم يف الحروب والرصاعات التي 

حدثـت وتحدث هنا وهناك باعتماد (الدعاية) التي تسـتهدف الرتويج والرتغيب 

القصدي كي تسـتطيع ان تحشـد الرأي العام لتبني حـول قضية ما، من خالل 

املبالغة والتضليل اثناء التعاطي مع التناول اإلعالمي يف أسـلوب عرضها الشـيق 

لكسب الدعم والتأييد لصالح أهدافها وغاياتها .

ولكـون عاملنـا اليوم بما فيـه منطقتنـا العربية تشـهد العديد مـن الرصاعات 

السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة بـل حتـى الثقافية فضال عـن االقتتال 

العسـكري، فقد اوىل اإلعالم العاملي اهتماما بالغا يف املنطقة العربية كونها تمثل 

سـاحة رصاع مهمة بالنسـبة للعالم، وتحتل مكانة فاعلة ومؤثرة يف الرصاعات 

الدولية الدائرة اآلن، حيـث تلعب اقتصاديات الدول العربية دورا فاعال متميزا يف 

السياسة االقتصادية العاملية، 

وقد عمدت وسائل اإلعالم الغربية اىل إتباع أساليب مختلفة يف عملها بهدف تغيري 

املفاهيم واملواقف وبث الخوف والرعب داخل املجتمعات العربية وخلق حالة من 

الشـعور بالهزيمة وممارسـة عمليات القتل واإلرهاب مـن خالل برامج الحرب 

النفسـية املوجهة، وهي بتلك األساليب تكون قد هيأت األجواء والسبل للعنارص 

االرهابية لإلمعان يف سياسـتها العدوانية تجاه الشـعوب العربية تساعدها عىل 

ذلك جهات ومؤسسات داخل الدول العربية ال تمت لبلدانها بصلة سوى اإلمعان 

يف اضطهاد شعوبها وتمزيق مجتمعاتها امتثاال للسياسة االستعمارية البغيضة 

او تخادم معها .

ونتيجة لتلـك التوجهات التي تسـتهدف دولنا ومجتمعاتنا فقـد نجحت املاكنة 

اإلعالمية الغربية يف مرافقة ومسـاعدة القـوات القتالية املتواجدة عىل األرض يف 

بسـط نفوذها وسـيطرتها يف مدن نسـتطيع ان نسـميها رخوة أو هشة يف عدد 

من الدول العربية، ومن بينها العراق وسـوريا واليمن، والتي ادت بالتايل اىل خلق 

وضـع مخلخـل، ومناطق رخـوة داخل تلك الـدول، تمهيداً لتمزيـق مجتمعاتها 

واحتـالل أجـزاء حيوية مهمة مـن مدنها وترشيد شـعبها وتعريضهم اىل خطر 

الجوع واملوت .

إزاء ذلـك ما الـذي يجب ان نفعلـه ملواجهة الحـرب اإلعالمية املوجهـة ضدنا ؟ 

وهل ترتقي مؤسسـاتنا اإلعالمية الوطنية والعربية اىل املسـتوى الذي تعمل فيه 

املؤسسـات اإلعالمية الغربية؟ وهل نسـتطيع ان نضع خططا وبرامج لتصنيع 

إعالم ولو بقدر ملواجهة ماكنة الدعاية االعالمية الغربية ملا من شـأنه ان يحفظ 

دولنـا ومجتمعاتنا من التمزق والتفرقة والشـعور بالهزيمة وحالة اليأس التي 

تنتـاب اإلنسـان العربي ونحفـظ بذلك كرامتنا ومسـتقبلنا؟ أم إننـا نبقى عىل 

وضعنا الحايل ونتلقى الرضبات املوجعة، وبالتايل نكون قد خرسنا كل يشء؟!
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
اعلن محافظ بغداد،  محمد جابر العطا، امس 
السبت، انطالق حملة خدمية خاصة، تتلخص 
بتقديـم الخدمات البلديـة، اىل مناطق واحياء 
اطـراف بغداد. وقال العطا خـالل اجتماع مع 
مديـري بلديـات اطـراف بغـداد: «إن الحملة 
تتعلق بمديرية بلديات اطراف بغداد، تتلخص 
اعمالها بتأهيل املتنزهات، واعمال التنظيفات 
والجـزرات الوسـطية، ورفـع االنقـاض مـن 
مكثفـة  الحملـة  سـتكون  حيـث  املناطـق، 
لجميـع املؤسسـات البلدية البالـغ عددها ١٦ 
بلديـة موزعة عىل مناطق اطـراف العاصمة، 
وستسـتمر ملدة ٦٠ يوماً، وسـيتم من خاللها 
تقييم اعمال املؤسسات البلدية». واشار العطا 
اىل «ان الحملـة تتضمـن ايضـا زيـادة اعمال 
الزراعة، نتيجة التحول املناخي، بعد التنسـيق 
مع وزارة الزراعة الستحصال بعض املزروعات 
بغية زراعتها يف مناطق حزام بغداد». واضاف  
«ان هنـاك توجه الكسـاء املناطق التي تحوي 
بنـى تحتيـة متكاملـة، يف نواحـي الجـرس، 

واللطيفيـة، واليوسـفية، والرشـيد،  وقضاء 
الزوهـور (الحسـينية سـابقاً)، باالضافة اىل 
املناطـق االخـرى مكتملـة البنـى التحتيـة». 
وتابـع: «تم التوجيه بـاالرساع لتحويل جميع 
االرايض وفق قانون ٨٠ لسنة ١٩٧٠، واملتضمن 

ايكال جميـع االرايض التابعة لعقارات الدولة، 
والخاليـة مـن العقـود الزراعيـة، واملصفـرة 
منهـا الحصة املائيـة، اىل املؤسسـات البلدية، 
بغيـة توفري االرايض السـكنية ملسـتحقيها». 
من جانب آخر، بحـث العطا مع الوكيل الفني 

لوزارة االعمار واالسـكان، املهندس جابر عبد 
خاجي الحسـاني، آلية تنفيذ مداخل بغداد.

جاء ذلك خالل اجتماع حرضته دوائر املهندس 
املقيـم، والـرشكات املنفـذة ملشـاريع مداخل 

بغداد، واألقسام الفنية األخرى.
وناقش املجتمعون التصاميم املقرتحة من قبل 
الـرشكات املنفـذة، ومقارنتها مـع التصاميم 
املُعدة من قبل محافظة بغداد واملُصادق عليها 
من قبـل وزارة اإلعمار واإلسـكان، ومالحظة 
أوجه االختالف وتذليل جميـع العقبات، بغية 
تنفيذ املداخل بتصاميم ونوعية وكفاءة عالية.

هذا ووجه السـيد املحافظ بدراسـة العروض 
والتصاميـم البديلـة التـي قدمتهـا الرشكات 
املنفـذة للمداخـل، مـن قبـل مديريـة الطرق 
والجسـور.بدوره، أكـد الوكيل الفنـي لوزارة 
اإلسـكان املهندس جابر عبد خاجي، مناقشة 
املراحـل األوىل لتنفيـذ املداخـل، والتـي تتمثل 
بخطـة الـرشكات واسـتعدادها وإمكانياتها 
الفنية واملالية، باإلضافة إىل مناقشـة األفكار 

والعروض التصميمية البديلة للرشكات.

بغداد/الزوراء:
ينطلُق قريباً مرشوع وطني كبري لتشجري 
مناطق البالد الصحراوية، بهدف الحد من 
العواصـف الرتابية ومكافحـة التصحر، 
والتـي سـرتوى بمياه الـرصف الصحي 
املعالجة ضمن محطات تحويلية ستشيد 

بالتعاون مع خرباء مرصيني.
وقـال املتحـدث الرسـمي باسـم األمانة 
العامـة ملجلس الوزراء، حيـدر مجيد، يف 
بيان اطلعت عليـه «الزوراء» إن ”األمانة 
العامـة ملجلس الـوزراء وبالتنسـيق مع 

ومنظمـات  واملـوارد  الزراعـة  وزارتـي 
املجتمع املدني، سـتطلق قريباً مرشوعاً 
وطنياً كبرياً لتشجري املناطق الصحراوية 

بشتالت األشجار املنتجة محلياً“.
وكشف مجيد عن ”دعوة خرباء مرصيني 
كونهـا  املـرشوع،  يف  بهـم  لالسـتعانة 
ستسـقى بميـاه الـرصف الصحـي من 
خالل محطات تحويلية سـيتم انشاؤها 
لهـذا الغـرض بعـدد مـن املحافظات“. 
يشـار إىل امتـالك مـرص تجربـة رائـدة 
وناجحة بمجال إنشاء محطات تحويلية 

لالسـتفادة من ميـاه الـرصف الصحي 
يف سـقي املزروعات.وأكـد ”وجـود دعم 
اسـتثنائي مـن األمانة ملحافظـة األنبار 
مشـاريع  لتنفيـذ  املحـررة  واملناطـق 
بالتنسـيق مع املنظمـات الدولية واألمم 
املتحدة والـدول املانحـة، تتضمن إقامة 
واحات خـرضاء يف صحراء األنبار، والتي 
العواصـف  لصـد  األرسع  الحـل  عدهـا 
الغباريـة ومكافحـة التصحـر، كما أنها 
تعد جزءاً من الحزام األخرض لصد الغبار 

عن املحافظة“.

Ú‡ñb»€a@›Çaáæ@Òâ–‰æa@pb◊ãì€a@bËnflá”@ÒáÌáu@·Óflbóm@or¢

@’†b‰∑@ÚñbÇ@ÚÓfláÇ@Ú‹º@÷˝�„a@Â‹»m@ÜaáÃi@Úƒœb´
ÂÌãËì€@ã‡nèm@“aã†˛a

ÚÌÎaãzó€a@’†b‰æa@7vìn€@7j◊@?†Î@ Îãìfl@Â«@Ê˝«�a

@Åbnnœa@Û‹«@Êaá◊˚Ì@lãÃæaÎ@÷aã»€a
ÜaáÃi@¿@ÚÓiãÃæa@Òäb–è€a

بغداد/الزوراء:

  أكـدت لجنـة الكهربـاء والطاقـة النيابية 

وجـود عزم ونيـة لتحسـني واقـع الطاقة 

الكهربائية يف البالد.

وقالت عضو اللجنة سهيلة السلطاني:»مع 

النيابيـة  الطاقـة  بـدء اجتماعـات لجنـة 

سـيكون هنالك تحرك للجنـة تجاه الدوائر 

لـوزارة  التابعـة  واملنشـآت  الحكوميـة، 

الكهربـاء للوقوف عىل املعضالت واملعوقات 

وتشخيص مكامن الخلل ملعالجتها».

وأضافـت «هنالـك عـزم ونيـة حقيقية يف 

السـعي لتحسـني واقع الكهرباء خصوصا 

مـع دخولنـا بفصـل الصيـف والهميتهـا 

الحياتية واالقتصادية وغريها».

وكان وزيـر الكهربـاء عـادل كريـم قـال، 

األربعـاء املايض، ان «سـاعات التجهيز هذا 

الصيف سـتكون أفضل مقارنة بسـابقه» 

مشـريا اىل ان «الوزارة تننتج حالياً أكثر من 

٢١ ألف ميكاواط يومياً».

@‚ç«@ZÚÓibÓ‰€a@Ú”b�€a
@…”aÎ@µèzn€@ÚÓ„Î
@fiÏ‹y@…fl@ıbiãËÿ€a

—Óó€a

ÚÌÏ„br€a@Ú‹yã‡‹€@ÚÓËn‰æa@7À@“Ï–ó‹€@ÚÓˆbË‰€a@pb„bznfl¸a@÷˝�„aZÚÓi6€a
ÔñÏó©a@êÌäán€a@ÒãÁb√@Âfl@á•@ÚÓ€e@Üb‡n«a@o‰‹«c

إعالن
اىل الرشيكـة (ثـورة عبد الواحد محسـن) 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيكك (اكـرم عبود حمـزة) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
الحماد)  املقاطعة (٦/خان   (٣٤٠٢/١١٦)
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

إعالن
اىل الرشيك (احمد عبد النبي صباح) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (موىس تركـي ناهي) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
النـداء)  (٤/حـي  املقاطعـة   (٣/٥٦٠٩٢)
حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

إعالن

اىل الرشيـك (انتصـار نوري قاسـم) 

اقتـىض حضـورك اىل مديريـة بلدية 

النجف االرشف لغرض اصدار اجازة 

البنـاء للرشيك (لطيفه عبـد الزهرة 

املرقمة (٣/٥١٠٧٦)  للقطعة  عواد) 

يف النجف حي النداء مقاطعة ٤ خالل 

عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات 

دون حضورك .

إعالن

اىل الرشيكـة (انتصـار نـوري قاسـم) اقتـىض 

حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف 

وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 

(لطيفـه عبد الزهـرة عواد) بالبنـاء عىل حصته 

املشاعة يف القطعة املرقمة (٣/٥١٠٧٦) املقاطعة 

(٤/حـي النـداء) حـدود بلدية النجـف ولغرض 

تسـليفه قرض االسـكان وخـالل مـدة اقصاها 

خمسـة عرش يومـا داخل العـراق وشـهر واحد 

خـارج العراق مـن تاريخ نرش االعالن وبعكسـه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

إعالن

اىل الرشيـك (احمد عبد النبي صباح) 

اقتـىض حضـورك اىل مديريـة بلدية 

النجف االرشف لغرض اصدار اجازة 

البناء للرشيك (مـوىس تركي ناهي) 

يف   (٣/٥٦٠٩٢) املرقمـة  للقطعـة 

النجـف حي النـداء مقاطعة ٤ خالل 

عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات 

دون حضورك .

مديرية زراعة النجف األرشف                                                                                                               العدد : ٧٩٤٤
قسم األرايض واملساحة                                                                                                     التاريخ : ٢٠٢٢/٥/١٢ 

 ((إعالن))
تعلن مديرية زراعة النجف األرشف/ قسـم االرايض واملسـاحة عن توفر املساحات املدرجة اوصافها أدناه لغرض تأجريها باملزايدة 
العلنيـة وفقـا ألحكام القانون ٢١ لسـنة ٢٠١٣ للتعاقد حسـب قانون ٣٥ لسـنة ١٩٨٣، فعـىل الراغبني باالشـرتاك باملزايدة تقديم 
طلباتهم اىل هذه املديرية مستصحبني معهم التأمينات االولية البالغة (٢٠٪) من القيمة املقدرة للدونم الواحد وسوف تجري املزايدة 
(املنـاداة) بعد انتهاء الفرتة املنصوص عليها يف الفقرة (خامسـا) من القانون اعـاله (البالغة ثالثون يوما والتي تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن) ويف مقر مركز مديرية الزراعة حرصا يف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن.

مواصفات االرض 

 

منعم شهيد حسني 
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف / وكالة

فقدان 

فقـد منـي الوصـل املرقـم 

 ٢٠٢٢/١/٩ يف   (٢٢٩١٩٩)

والصادر مـن بلدية النجف 

بإسـم (عـيل عبـد مسـلم 

عراك)، فعىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

فقدان 

املرقـم  الوصـل  منـي  فقـد 

 ٢٠٢١/٢/٩ يف   (٧٧٠٠٩٠)

والصـادر من بلديـة النجف 

بإسـم (قاسم حميد صليل)، 

فعىل من يعثر عليه تسـليمه 

اىل جهة االصدار.

إعالن
اىل الرشكاء (شـيماء حميـد ابراهيم وحيدر 
مكـي طالب) اقتـىض حضوركم اىل صندوق 
االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيـت 
اقراركـم باملوافقة عىل قيـام رشيككم (نغم 
حسـني عبد) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعة املرقمة (٣/٥٢٤٤٣) املقاطعة (٤/
حـي النـداء) حـدود بلدية النجـف ولغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يوما داخل العراق وشهر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

No: 7716  Sun  15     May     2022العدد:   7716     األحد   15    أيار     2022

بغداد/ الزوراء:
أكـد وزير الشـؤون الخارجيـة والتعاون 
األفريقـي واملغاربة املقيمـني يف الخارج، 
نارص بوريطة، افتتاح السـفارة املغربية 

يف بغداد، قريبا.
وجاءت ترصيحات الوزيـر املغربي خالل 
لقاء جمعه بنظريه العراقي فؤاد حسني. 
وقالـت وزارة الخارجية العراقية يف بيان ، 
جاء فيه أن وزير الخارجية العراقي التقى 
عىل هامش مشاركته يف االجتماع الوزاري 
للتحالف الـدويل ملحاربة تنظيم «داعش»، 
والذي عقدت أعمالـه يف مدينة مراكش يف 
١١ مايو/أيار، بوزير الشـؤون الخارجية 
والتعـاون األفريقـي واملغاربة املقيمني يف 
الخـارج نارص بوريطـة، وأكـد الطرفان 
العراقية-املغربية  العالقـات  أهمية عودة 
إىل عهدها، وتطويرها عىل سـائر الصعد، 
داعـني إىل «تفعيل عمـل اللجنة العراقية-
املغربيـة املشـرتكة وعقـد اجتماعاتها يف 

بغداد يف شهر تموز/يوليو املقبل.
واتفـق الجانبـان بحسـب البيـان، عـىل 
السياسـيَّة  املُشـاورات  إتفاقيَّـة  توقيـع 
بني البلدين وسـيتم التوقيـع عليها خالل 
بغـداد،  إىل  لبوريطـة  املُرتقبـة  الزيـارة 
وتفعيل التشـاور السـياّيس بـني البلدين 
لتنسـيق املواقف وبما يخـدم مصالحهما 

املُشرتَكة».
د الوزير فؤاد حسـني عىل أن «العالقة  وأكَّ
بـني العـراق واملغـرب عالقـة تاريخيَّـة، 
ونسـعى إىل تعزيزها وتوسيعها»، كاشفاً 
عـن: أنَّ «الُحُكومـة تتجـه إىل خلـق بيئة 
جاذبـة لالسـتثمار، وتوفري ُسـُبل تنمية 
أمـام  الواعـدة  االسـتثماريَّة  الفـرص 

الـرشكات املغربيَّة، واالسـتعانة بالجانب 
املغربـّي يف بناء البنيَّـة التحتيَّة الصناعيَّة 
والسـياحيَّة  والزراعيَّـة  واالقتصاديَّـة 
وزيـادة التبـادل الثقـايفّ بـني البلدين من 
خـالل توأمـة الجامعات. ُمضيفـاً: نعمل 
عـىل تعزيز التعاون بـني البلدين يف مجايلّ 

القضائّي والعديلّ وغريها».
ولفـت إىل أنـه «سـيتم إفتتـاح السـفارة 

املغربيَّة يف بغداد قريباً.
وأعـرب عـن «تطلّعـه لتطويـر التعـاون 
األمنّي واالستخبارّي للقضاء عىل اإلرهاب 
يف املنطقة وُمحاربة فكره وخطابه الدينّي 
املُتشـدد بالوسـائل التي اتبعتهـا اململكة 
سـابقاً».وأوضح البيان أنهمـا «قد تبادال 
رات  الـرؤى، والتقييم حـول ُمجَمـل تطوُّ
القضايـا اإلقليميَّة والدوليَّـة التي تحظى 
باالهتمام املُشـَرتك، وُمواجهـة التحّديات 
املُختلِفة التي تتعرّض لها املنطقة، والدفع 
بالحلول السـلمّية التي من شأنها تحقيق 
األمن، واالستقرار، ودفع مسرية التعاون 
بما ُيحقـق طموحات السـالم، والتنمية، 
الروسـيَّة  الحـرب  الجانبـان  وناقـش 
األوكرانيَّة الجارّيـة حالياً وتداعياتها عىل 
ُمختلِف األصعدة السياسـّية واالقتصادّية 

واألمنّية».
ـد نـارص بوريطـة «دعم  مـن جانبـه، أكَّ
اململكة املغربيَّة للعراق الشـقيق ملُواجهة 
كافـة التحديات األمنيَّة للحفاظ عىل أمنه 
وسـيادته واسـتقراره ووحـدة أراضيَّه، 
وأنَّ اململكة املغربيَّـة موثوق فيها إقليمياًّ 
واضحـة  خارجيَّـة  بعالقـات  وتتسـم 
ومفهومة، ُمعرباً عن دعمه للعراق لدخول 

إىل ُمنظمة التجارة العامليَّة».

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية، امس السـبت، انطالق 
االمتحانـات النهائية للصفوف غري املنتهية 

للمرحلة الثانوية.
وذكرت الوزارة يف بيان ورد لـ «الزوراء»، أنه 
«بـدأت يف عموم محافظـات العراق ،صباح 
امس السبت، االمتحانات النهائية للصفوف 
غري املنتهية املرحلة الثانوية وحسب املوعد 

الذي حددته وزارة الرتبية».
وأضـاف البيـان ان «الـوزارة هيـأت كافة 
وأكملـت  املـدارس  يف  االمتحانيـة  املراكـز 
اللجـان املختصة عملهـا يف تنظيم القاعات 
االمتحانيـة، وتم التنسـيق مـع الحكومات 
املحليـة وكذلك فـرق الدفاع املدنـي وقيادة 
الرشطة ودوائر صحة من اجل حماية املراكز 
االمتحانية و توفري االجواء املناسـبة حرصاً 

عىل سالمة الطالب واملالكات التعليمية».
مـن جانبـه، أكد وزيـر الرتبية ،عـيل حميد 
الدليمي، ان «التحديات التي يواجهها وطننا 
الحبيـب سـتكون حافـزاً لجميـع الطلبة ، 
لتحقيق املنجز والطموح املطلوب م الرتبية 
تعلن اعتمـاد آلية تحد من ظاهرة التدريس 

الخصويص
كمـا أعلن وزير الرتبية، عيل حميد الدليمي، 
اعتمـاد آليـة تحـد مـن ظاهـرة التدريس 

الخصويص.

وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقته «الـزوراء» 
إن ”الخطـوة التـي انتهجتها الـوزارة تأتي 
للحـد مـن ظاهـرة التدريـس الخصـويص 
بمـا ينعكس ايجابا عىل تحسـني املسـتوى 
وتقليـل نسـبة الرسـوب“، مشـرية إىل ان 
”تلـك الـدورات يتوفـر فيها أسـاتذة اكفاء 
ويتمتعـون بطريقـة تدريس مميـزة حتى 
تصـل اىل درجـة االسـتيعاب ، وقـد حققت 
هـذه الـدورات نجاحـاً كبرياً وسـاهمت يف 
رفـع املسـتوى العلمـي للطلبة السـيما يف 

االمتحانات الوزارية“.

وتابعت أن ”وزير الرتبية حريص عىل ضمان 
مصالـح الطلبـة وحقهـم يف الحصول عىل 
تعليم مناسـب يتوافق مـع املعايري العلمية 
للخـروج بنتائـج ايجابية تعكـس الصورة 

املضيئة من عمل املؤسسة التعليمية“.
وأكد وزير الرتبية بحسب البيان، أن ”الوزارة 
اعتمدت ومنذ اربع سـنوات دورات التقوية 
الصيفيـة يف مـدارس املتميزيـن ولجميـع 
طلبـة املـدارس بمختلف املراحل الدراسـية 
وهي تفتح أبوابها يف بداية العطلة وتخضع 

لضوابط وتعليمات الوزارة حرصاً“ . 

العدد: ٢٥٥٨/ب/٢٠٢١ جمهورية العراق    
مجلس القضاء االعىل          التاريخ: ٢٠٢٢/٤/١٩

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

(( اعالن ))
اىل املدعى عليهما : ( ١- حسن طاهر يعقوب ٢- نور رياض عبد 

الله ) 
بناءا عىل الدعـوى البدائية املرقمة اعـاله واملقامة من قبل املدعي 
( عـيل عبـد الهادي عـوده ) ضد املدعـى عليه ( ١- حسـن طاهر 
يعقـوب ٢- نـور رياض عبد الله ) املتضمنـة مطالبة املدعي اعاله 
للمدعـى عليهما مبلغ مليون ومائة وخمسـة وعرشون الف دينار 
عراقي كقرضة حسـنة وكونكما ممتنعان عن تسليمه املبلغ رغم 
مطالبتـه املتكررة لكما لذا طلب دعوتكما للمرافعة وتسـديد املبلغ 
املذكـور اعـاله وتحميلكما الرسـوم واملصاريف واتعـاب املحاماة 
وملجهولية محل اقامتكما تقرر تبليغكما نرشا بواسطة صحيفتني 
محليتـني يوميتني بموعد املرافعة املوافـق ٢٠٢٢/٥/٢٤ ويف حالة 
عدم حضوركما او ارسال من ينوب عنكما قانونا ستجري املرافعة 

بحقكما غيابيا ووفق االصول.
القايض 
حسني عبد حاتم  



بغداد/ الزوراء: 
ارجعت وزارة الزراعة، امس السبت، 
سبب عدم وجود احزمة خرضاء يف 
اغلـب املحافظات اىل تحـول ادارات 
الزراعـة اىل املحافظـات، مبينـة ان 
الحـل االمثل هو وضـع امللف تحت 

ترصف ادارة مركزية.
الـوزارة،  باسـم  املتحـدث  وقـال 
حميد النايـف، يف ترصيح صحفي: 
اي  تملـك  ال  الزراعـة  ”وزارة  إن 
صالحيـات إلدارة مديريات الزراعة 
يف املحافظات كونهـا تحت ترصف 

املحافظ بشكل مبارش“.
وأضـاف النايـف ان ”الحـل االمـل 
وانجـاح  التصحـر  ازمـة  إلنهـاء 
مـرشوع الحـزام االخـرض تحويل 
امللف إلدارة مركزية تطبق مرشوعا 
بالكامـل  العـراق  يشـمل  موحـدا 
وتخصيص االموال لتلك املشاريع“.

واشار اىل ان ”نجاح مرشوع الحزام 
االخـرض سـيكون املفتـاح إلنهـاء 
التصحر وانقاذ املدن وسـيتم سقي 
جميـع املشـاريع من خـالل االبار، 
وان يتـم الرشوع بزراعـة الجزرات 
عـرب  املحافظـات  بـني  الوسـطية 

الطرق الرئيسية كمرحلة اوىل“.
وكان املتحدث الرسمي باسم األمانة 
العامة ملجلس الوزراء، حيدر مجيد، 
يف بيان اطلعت عليـه «الزوراء»: إن 
”األمانـة العامـة ملجلس الـوزراء، 
وبالتنسـيق مـع وزارتـي الزراعـة 
واملوارد ومنظمـات املجتمع املدني، 

وطنيـاً  مرشوعـاً  قريبـاً  سـتطلق 
كبرياً لتشـجري املناطق الصحراوية 

بشتالت األشجار املنتجة محلياً“.
وكشـف مجيد عـن ”دعـوة خرباء 
مرصيني لالستعانة بهم يف املرشوع، 
كونهـا ستسـقى بميـاه الـرصف 
الصحي من خالل محطات تحويلية 
سـيتم انشـاؤها لهذا الغرض بعدد 

من املحافظات“. 
تجربـة  مـرص  امتـالك  إىل  يشـار 
إنشـاء  بمجـال  وناجحـة  رائـدة 
محطـات تحويلية لالسـتفادة من 
ميـاه الـرصف الصحـي يف سـقي 

املزروعات.
مـن جهتهـا، أعلنـت لجنـة الزراعـة 
النيابيـة انهـا تـدرس اقـرتاح قوانني 
الزراعي  بالواقع  للنهوض  وترشيعات 

يف البالد.
وقـال عضـو اللجنة، ثائـر مخيف، يف 

ترصيح صحفـي :»الزراعة أكرب ملف 
اقتصادي من شـأنه النهوض يف البالد 
إذا ما تم تفعيل املشـاريع واملقرتحات 

الخاصة به» . 
مبينـا ان «من واجبـات النائب اقرتاح 
قوانني وترشيعـات التي تخدم وتفعل 

الواقع الزراعي».
وأضـاف «لألسـف الشـديد الـدورات 
النيابية السـابقة لم تعمل عىل تفعيل 
شـؤون  متابعـة  مـن  القطـاع  هـذا 
األرياف ورفع املستوى املعييش للفالح 
وشـؤون الثروة الحيوانيـة وغريها».

املائيـة، مهـدي  املـوارد  وزيـر  وكان 
رشـيد، أعلـن، يف ٢٧ نيسـان املايض، 
إقرار الخطة الزراعية الصيفية وتصل 
مسـاحتها اىل ٣ ماليني دونم. مشـرياً 
اىل «مراعـاة حقـوق وزارة الزراعة يف 
زراعـة املحاصيل التي تسـتهلك املياه 
بشـكل قليـل دون الحاجـة ملحاصيل 

تستهلك املياه بكثرة».

بغداد/ الزوراء: 
أكـد ممثـل العـراق يف منظمـة أوبـك، 
أن  السـبت،  امـس  محمـد سـعدون، 
املنظمـة وافقـت عـىل زيـادة حصـة 
العـراق إىل 4.5 ماليني برميـل بدءاً من 
حزيران املقبل. مـن جهة متصلة، اكد 
مسـؤولون يف رشكـة تسـويق النفط 
العراقيـة (سـومو)، امـس، أن العراق 
يعيد توجيـه تدفقات الخام من قاعدة 
عمالئه األساسـيني يف آسـيا إىل مصايف 
التكريـر يف أوروبـا، وقـد يكـون قادًرا 
قريًبا عىل تقديم املزيد من الكميات مع 

تحديث ميناء التحميل.
وقـال ممثل العـراق يف منظمـة أوبك، 
محمد سـعدون، يف ترصيح تلفزيوني: 
إن ”حصة العراق خالل هذا العام زادت 
بمقدار 50 ألف برميل يومياً“، مشـرياً 
اىل أن ”سـقف اإلنتاج سـيصل اىل 4.5 
ماليني برميـل يومياً يف شـهر حزيران 

املقبل“.
وأوضـح أن ”العراق يمتلـك حق زيادة 
اإلنتاجـي،  السـقف  حسـب  إنتاجـه 
وسـتكون هنـاك زيـادة أخـرى خالل 
أشـهر تمـوز وآب وأيلول بمقـدار 50 
ألـف برميـل عـن كل شـهر، وبالتـايل 
يصـل العـراق إىل املسـتوى الطبيعـي 
إلنتاجه املرجعي“، الفتاً اىل أن ”خطط 
وزارة النفـط تتضمن زيـادة تدريجية 
واستثمار الزيادة التي منحتها أوبك“. 

ولفـت اىل أن ” التقديرات تشـري إىل أن 
معدل أسـعار النفط سوف تبقى فوق 
الــ 100 دوالر حتى الفصل الثالث من 

هذه السنة“.

مـن جهـة متصلـة، اكـد مسـؤولون 
العراقيـة  النفـط  تسـويق  رشكـة  يف 
(سـومو)، امـس السـبت، أن العـراق 
يعيد توجيه تدفقـات الخام من قاعدة 
عمالئه األساسـيني يف آسـيا إىل مصايف 
التكريـر يف أوروبـا، وقـد يكـون قادًرا 
قريًبا عىل تقديم املزيد من الكميات مع 

تحديث ميناء التحميل.
 S&P Global وقال احد املسـؤولني لــ
هنـاك  إن   ،  Commodity Insights
اهتماماً أوروبياً أكرب بالنسـبة لنا اآلن 
بعد أن تشـرتي الصني والهند املزيد من 

النفط الرويس .
ويعـد هذا تغيـرًيا طفيًفا يف السياسـة 
الـذي خصـص يف  بالعـراق  الخاصـة 

السنوات األخرية حوايل ٪70 من نفطه 
للمشرتين اآلسـيويني، مما يدعم دفع 
ثاني أكرب منتج يف منظمة أوبك إلعطاء 
األولويـة للمبيعـات يف السـوق األكثر 
ربًحا.لكـن دوًال مثـل الصـني والهنـد 
جددت شـهيتها للنفط الـرويس، الذي 
يتم تداوله بأسـعار منخفضة قياسية 

منذ غزو أوكرانيا.
يف غضـون ذلـك، تبحـث أوروبـا، التي 
كانت أكرب مشـرت للخـام الرويس، عن 
بدائل.وأضـاف املسـؤول ”نشـهد اآلن 
تعديـالت يف تدفقـات الخـام التقليدية 
لدينـا مصـايف التكرير يف شـمال غرب 
أوروبا تبحث أكثر يف خاماتنا“، مشدداً 
عىل أوجه التشابه يف الجودة بني الخام 

العراقي وخام األورال الرويس.
وردد تجـار النفـط األوروبيون صدى 
هـذه التعليقـات، وقالـوا إن البـرصة 
متوسـطة الدرجـة العراقيـة ظهـرت 
كخام مفضل ملصـايف التكرير يف البحر 
املتوسـط وشـمال غـرب أوروبـا التي 

تحولت من جبال األورال الروسية.
ويتـم تحميـل كل من البـرصة الثقيلة 
والبرصة املتوسطة من محطات تصدير 
النفـط الجنوبية يف البالد واملرايس ذات 

النقطة الواحدة يف الخليج العربي.
البيـع  أسـعار  إن  متعاملـون  وقـال 
الرسـمية لرشكتي البرصة املتوسـطة 
والبرصة الثقيلة إىل أوروبا لشهر يونيو 
/ حزيران قـد انخفضت بمقدار 1.90 

دوالر شـهرًيا عىل أساس شهري، مما 
يجعلها أكثر جاذبية وتأثريًا غري مبارش 
لالنخفاض الكبري يف قيمة جبال األورال 

منذ غزو أوكرانيا.
وتعتمـد أوروبـا بشـكل خـاص عـىل 
النفـط الرويس وكانت تسـتورد حوايل 
2.7 مليـون برميل يف اليـوم من النفط 
الخـام و 1.5 مليـون برميل أخرى من 
املنتجـات، معظمهـا من الديـزل، قبل 

غزو أوكرانيا.
ويف 4 مايو ، قـال االتحاد األوروبي إنه 
يعتزم التخلـص التدريجي من واردات 
التجاريـة  الكتلـة  الـرويس يف  النفـط 
بسـبب  لكـن  العـام.  نهايـة  بحلـول 
بعـض  الذاتيـة، خفضـت  العقوبـات 
والتجـار  األوروبيـة  التكريـر  رشكات 
املسـتقلون بالفعل التدفقـات املنقولة 
بحـرا من خـام األورال الـرويس وزيت 
الوقـود الثقيل وزيت الغـاز والنفتا إىل 

املنطقة.
ويتوقع العراق تدفـق املزيد من نفطه 
الخـام إىل أوروبـا يف األشـهر املقبلـة، 
حيث تتطلع املصـايف لتعويض النقص 

يف روسيا.
وقال مسؤولو سومو إن األحجام يمكن 
تعزيزهـا بإصالحـات لنقطة واحدة يف 
ميناء البرصة والتي من املقرر إجراؤها 
يف يونيـو/ حزيـران، وعنـد اكتمالهـا 
سـتضيف 100000 برميل يف اليوم من 

الطاقة التصديرية.
وقال املسؤولون إن الصادرات الحالية 
من البـرصة حددت عنـد 3.27 مليون 

برميل يوميا.

بغداد/ الزوراء: 
أوضـح املستشـار املايل لرئيـس الـوزراء، مظهر 
محمـد صالـح، امـس السـبت، إجـراءات البنـك 
املركزي يف استقرار األسـعار والحد من التضخم، 
فيما أكـد أن قانون األمن الغذائي يدعم األسـعار 

ويكافح الفقر. 
وقـال صالـح يف ترصيـح صحفـي: إن ”املصـدر 
الرئيس للتضخم أو ارتفاع املستوى العام لألسعار 
يف العراق هو ناجم باألساس عما يسمى بالتضخم 
االنتقايل أو املسـتورد“، الفتـًا اىل أن ”البالد تعتمد 
بشكل غري مسـبوق حالياً عىل سالسـل التجهيز 
املسـتوردة التي تأثرت جميعها بدرجات مختلفة 
من النمو السـعري جـراء ارتفاع أسـعار الطاقة 
العاملية وأزمة نقـص الغذاء يف العالم وتحت تأثري 

تفاقم الحرب يف أوروسـيا“.
وأضـاف أن ”ملواجهة أعباء التضخـم عىل الحياة 
االقتصادية يف العراق فقد تعهدت السياسة املالية 
العراقيـة عرب املؤرشات التي نـص عليها القانون 
الطـارئ لألمـن الغذائـي والتنميـة بتحقيق دعم 
واسـع ألسـعار املواد الغذائية واملدخوالت النقدية 
املحـدودة ومكافحـة الفقـر بأشـكاله املختلفة، 
كمـا سـبقتها حزمة مـن اإلجراءات التـي قامت 
بهـا السياسـة املاليـة والداعمة لألسـعار ومنها 

(تصفـري الرضائـب والرسـوم الجمركيـة) عـىل 
مجموعة سلعية واسعة من املستوردات الغذائية 
والرضوريـة، فضالً عن ثبات أسـعار بيع السـلع 
والخدمات الحكومية كافة ومنها عىل سبيل املثال 
املحروقـات والكهربـاء، فضالً عن توسـيع مواد 

البطاقة التموينية وبأسعار مدعومة“.
مبيناً أن ”فقرة الدعم يف االنفاق الحكومي نسبة اىل 

الناتج املحيل االجمايل ستبقى مرتفعة والتي تقدر 
بشكل مبارش بنحو ٪15 من الناتج املحيل االجمايل 
للعراق“. وتابع صالح أن ”السياسة النقدية للبنك 
املركزي العراقي تراقب بدقة التطورات السـعرية 
كافة، وأنها ما زالت تتدخل بسوق الرصف بشكل 
منتظـم يف توفـري العملـة األجنبية بسـعر رصف 
ثابت  لضمان اسـتقرار القيمـة الخارجية للنقود 

وتمويـل التجـارة يف آن واحد وبوسـائل تقييمية 
واضحة ملناسـيب السـيولة العامة، وذلك لضمان 
استقرار املسـتوى العام لألسعار، فضالً عن قيام 
السلطة النقدية بمراجعة حركة الحساب الجاري 
مليزان املدفوعات العراقي بشـكل منتظم وحساب 
التأثـريات االيجابيـة عىل اسـتقرار سـعر رصف 
الدينار العراقي واسـتقرار القوة الرشائية للدخل 

النقدي“.
موضحاً أن ”السياسة النقدية للبنك املركزي تدرك 
أن ثمـة خطوطـاً حمـراء ينبغـي أن ال تتخطاها 
التحـركات السـعرية واتجاهاتهـا العامـة ليتاح 
للسياسـة النقديـة للبنـك املركـزي الترصف عىل 
وفـق برنامـج صـارم ملواجهة مظاهـر التضخم 
الجامح إذا ما تخطى النمو السـنوي يف األسـعار 
مسـتويات مقلقـة عاليـة والدخـول يف خضـم 

املرتبتني العرشيتني“.
ولفـت اىل أن ”اإلجـراءات االحرتازيـة للسياسـة 
العـام  السـعري  االسـتقرار  لضمـان  النقديـة 
ومكافحة النشـاطات التضخميـة جاهزة حتماً، 
وتنفذ عنـد الرضورة امللجئة عرب سياسـة نقدية 
متشـددة تصـب يف مصلحة قوة العملـة الوطنية 
واسـتقرارها، وبالتنسـيق مـع السياسـة املالية 

وعموم السياسة االقتصادية“.
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بغداد/ الزوراء: 
كشف وزير النقل، نارص الشـبيل، امس السبت، عن آخر املباحثات بشأن 
مرشوع القطـار املعلق بني محافظتي النجف األرشف وكربالء املقدسـة، 
مبينـاً أنـه تمت إحالة املـرشوع إىل محافظـي النجف وكربـالء وهما من 

سيقرران مصري املرشوع. 
وقال الشـبيل يف ترصيح صحفي: إن «مرشوع انشـاء سكة حديد معلقة 

بني محافظتي كربالء املقدسة والنجف االرشف أحيل إىل املحافظني».
وأضـاف أن «هنالـك عدة طرق لتنفيذ املرشوع، أمـا من املبالغ املخصصة 
للمحافظتـني، أو مـن خـالل ترشـيحهم رشكـة لتنفيـذه عـن طريـق 
االسـتثمار»، مبدياً «استعداد الوزارة لتنفيذ املرشوع من خالل االستثمار، 

ولكن ال يمكن التحرك دون موازنة».
وأشـار إىل أن «الوزارة سـيكون دورها ارشافيا، ولكنها ال تسـتطيع دعم 
املرشوع بمخصصات مالية، لذلك عرضـت عىل محافظي النجف وكربالء 

إذا كان باستطاعتهم إحالة مرشوع القطار املعلق إىل االستثمار».
وأعلنت وزارة النقل، يف وقت سابق، مرشوع ملد خط سكة حديد «املونريل» 
املعلـق مـن الطراز الحديث للربـط بني محافظتي كربـالء والنجف، يربط 

بينهما ويـسـاعـد عـلـى تخفيف االخـتـنـاقـات املرورية».
وأكـدت الرشكة العامة لسـكك الحديد أنه تم الـتعـاون مع رشكة كندية 
لدراسـة مشاريع خطوط السكك االسـتثمارية واملستقبلية، وانشاء خط 
سـكة حديد (املونريـل) املعلق من الطـراز الحديث الذي يعد وسـيلة نقل 
جماعيـة بـأعــداد كبـرية متطـورة ورسيعـة وصـديـقــة للـبـيـئـة 

ملواكبــة التـطور السـككي الحاصل يف الدول املجاورة».

بغداد/ الزوراء: 
أبدى النائب الكردي، حسـن آيل، امس السبت، استغرابه من عملية تحويل 

فائض أموال بيع النفط إلقرار قانون األمن الغذائي.
وقـال آيل يف حديث صحفي: إنـه ”يف الوقت الذي يجب تحويل هذه األموال 
ملشـاريع اسـرتاتيجية واالسـتفادة منهـا يف التنمية وتطويـر القطاعات 
الصناعيـة والزراعية والسـياحية وإقرار املوازنة، تلجأ الكتل السياسـية 

إلدخالها يف مشاريع باطنها فساد“.
وأضاف أنـه ”يف الوقت الذي تعترب حكومة رئيس الوزراء الحايل مصطفى 
الكاظمي حكومة ترصيف أعمال وال يمكنها تمشـية هكذا قوانني، فكان 
األوىل تكريس الجهود للتصويت عىل املوازنة التي يحتاجها الشـعب بشكل 

أكرب من قانون األمن الغذائي“.

بغداد/ الزوراء: 
ارتفعـت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 

السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقـال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا 
صباح امس، سـعر رصف بلغ  ١٤٨٢٥٠ ديناراً عراقياً مقابل ١٠٠ دوالر 
أمريكي، وكانت اسـعار رصف الدوالر قد سجلت صباح الخميس املايض 

١٤٨١٥٠ ديناراً مقابل ١٠٠ دوالر.
وأشار املصدر إىل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت أيضاً يف محال الصريفة 
باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٧٥٠ ديناراً لكل ١٠٠ 

دوالر، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٧٥٠ ديناراً.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن بورصة الدوالر ال تتداول ايام 

العطل الرسمية فيها.

 بغداد/ الزوراء: 
أعلـن وزير الصناعة واملعادن، منهـل عزيـز الخباز، امس السـبت، مباحثات 

مع تركيا بهدف إنشاء مدينتني صناعيتني يف محافظة نينوى.
جـاء ذلك يف مؤتمر صحفي عقده امس يف جامعـة نينوى عىل هامش الندوة 
التـي عقدتها الوزارة تحـَت عنـوان ( التطبيقـات الصناعيــة ودورها فـي 

تحقيـق األمن الغذائي).
وتطرق الوزير إىل إنشـاء مدينتني صناعيتني يف املُحافظة من ِخالل املُباحثات 
مع الجانب الرتكي، ُمشرياً إىل أنَّ وفداً تركياً سيقوم بزيارة املُحافظة من أجل 
اإلطـالع عىل األرايض املُخصصة إلنشـاء املُدن بتخصيـص أرض يف تلعفر من 
ِقبل املُحافظة إلنشـاء مدينة صناعية إضافًة إىل إيجاد أرض وموقع ُمناسـب 
داخـل مدينة املوصل لتكـون مدينة صناعية ُمتخصصـة يف املجاالت الغذائية 

والدوائية وغريها.
كمــا تطرَق الخبـاز إىل اإلتفاقيـة الُثالثية بـنَي العراق ومـرص واألردن التي 
َشـِملَت توقيع ُمذكـرة التكاُمل الصناعي واإلقتصـادي وأكدت عىل اإلرساع يف 
تنفيـذ حزمة مرشوعات ُمشـرتكة وتعزيز الرشاكة الفاعلة وآليات التنسـيق 
الُثالثي وِعدة مـواد للتعاون والتكاُمل الصناعي والتكافؤ الحيوي والتنسـيق 

وتسوية الخالفات وغريهـا .

بغداد/ الزوراء: 
انخفضت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسـواق املحلية بشكل 

كبري، امس السبت.
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 
الخليجـي والرتكي واألوربي بلغ ٣٧٢ الف دينار، وسـعر رشاء ٣٦٨ ألفاً، 
فيمـا كانت اسـعار البيع ليوم الخميس املايض ٣٨٠ الـف دينار للمثقال 

الواحد.
وأشار املصدر إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي 

سجل انخفاضاً أيضاً عند ٣٣٢ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٢٨ ألفاً.
وفيمـا يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغـة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٠ الف دينـار و ٣٨٠ ألفاً، فيما 
تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٣٠ الفاً و٣٤٠ الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت وزارة النقل، امس السـبت، اسـتقبال ٦ سـفن تجارية بحموالت 

متنوعة يف ميناء ام قرص الشمايل.
وذكـرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: أن «ميناء ام قرص 
الشـمايل يعد من املوانئ النشـطة للرشكة ذلك بتحقيقه إيـرادات مالية 

عالية، باإلضافة إىل رفده لألسواق املحلية بالسلع والبضائع املتنوعة».
واضـاف البيان أن «ارصفة ميناء ام قرص الشـمايل اسـتقبلت ٦ سـفن 
تجاريـة محملـة بالحاويـات املتنوعة االحجـام واملواد وجـرت عمليات 
االرسـاء والتفريغ بالتعاون والتنسـيق بني ادارة امليناء وعمليات املالحة 

البحرية».
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بغداد/ متابعة الزوراء
تصدرت مظاهر سـوء التنظيم أحداث مباريات الجولة ٣١ من الدوري  املمتاز.. وشهدت 
مبـاراة الكهربـاء والقوة الجويـة (٢-٣)، التي قيمت يف ملعب التاجي، أكثر من مشـهد 
سـلبي، ووقعـت مشـاجرة بني املحـرتف البنمي للقـوة الجوية ميلري واملحـرتف الغاني 
للكهربـاء ماموني شـافيو، تطـورت إىل عراك باأليـدي بني الالعبـني، إال أن حكم املباراة 

يوسف سعيد اكتفى بالبطاقة الصفراء من دون طردهما.
وبعد نهاية اللقاء، تحولت أرضية امللعب إىل حلبة مالكمة بني العبي الفريقني، بعد إشارة 

صاحب الهدف الثالث للقوة الجوية عالء عباس، التي استفزت املنافس.

ãºcÎ@ã–ñc

ÚœbñÏ€a@ïã«@Û‹«@…i6ÌÎ@ÚÓq˝ri@Ú«b‰ó€a@‚çËÌ@Új‹�€a

2023@bÓée@ëd◊@Úœbõnéa@—‹fl@·Ìá‘ni@k€b�Ì@ÏÓ‹«@ëbj«

 بغداد/ عدي صبار

أعلَن مـدرُب منتخبنا الوطنّي 

لكرِة الصاالت، اإليراني محمد 

ناظـم الرشيعـة، اختيـاَر 20 

العبـاً   42 أصـل  مـن  العبـًا 

خضعـوا لالختبـاِر ودخلوا يف 

أربعة  معسكٍر قصرٍي اسـتمر 

أياٍم يف العاصمِة بغداد. 

للُمنتخب،  اإلداري  املدير  وقاَل 

عـيل عيىس إن املـدرب، محمد 

ناظم الرشيعـة، اختاَر قائمًة 

أوليًة من 20 العباً، بعد أن نالوا 

ثقَة املدرب يف االختبارات مبيناً 

إن القائمة األولّية سـتضم 25 

العباً. 

وأشـاَر إىل إن قائمة العرشين 

العبـًا التي تم اختيارها تتألف 

من عـيل جبـار  ومهند هادي 

و محـب الدين جمعـة  وزين 

العابديـن عبد الـرزاق  وغيث 

رياض وعيل إياد  وفهد ميثاق 

وحسـن عـيل دخيـل  وفراس 

محمـد  وعبـاس عـىل دخيـل  

ومحمـد صادق وحسـني عيل 

طعيمـة  وكرم عبـاس فاضل  

ومحمـد رعـد وعـيل محمـد 

إسـماعيل   ومحمـد  جاسـم  

ومصطفـى إحسـان وحامـد 

عـالء  وابراهيـم احمـد وعمر 

سبتي. 

واختتَم املُديـر اإلداري لوطني 

بالقـول  حديثـه  الصـاالت 

املنتخُب سـيدخُل يف معسـكٍر 

ثاٍن يف العاصمِة بغداد يستمر 

للفرتة من 17 إىل 22 من الشهِر 

الحـايل، وبعدهـا يتـم اختيار 

19 العبـًا للدخوِل يف محافظِة 

البرصة بمعسكٍر تدريبي آخر، 

قبل املغـادرِة إىل دولِة الكويت 

يف الثامن والعرشين من شهر 

أيار الحايل للمشاركِة يف بطولِة 

غرب آسيا.

@20@äbn≤@Ú»Ìãì€a@á‡´@Ô„aãÌ�a
@p¸bó‹€@?†Ï€a@kÉn‰æa@›Ór‡n€@bj«¸بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة/ احمد رايض
اسـتعاد فريـق الطلبـة وصافـة الدوري 
املمتـاز بعـد تغلبه عىل الصناعـة (3-1) 
بملعب الشـعب الدويل، ضمن الجولة 31 

من املسابقة.
تقـدم محمـد جـواد للطلبـة يف الدقيقة 
5، وأضـاف وكاع رمضان الهـدف الثاني 
بالدقيقـة 28، فيمـا قلـص ماجـد جواد 
الفـارق للصناعـة بالدقيقـة 84، قبل أن 
يعـزز محمد زامل تفـوق فريقه بالهدف 

الثالث يف الدقيقة 88.
بهذا االنتصار، قفز الطلبة إىل املركز الثاني 
برصيـد 59 نقطة، فيما ظـل الصناعة يف 

املركز الخامس عرش بـ34 نقطة.
وتمكـن جواد من وضع الطلبة يف املقدمة 
مبكـرا، بعدمـا تلقـى تمريـرة يف العمق 
لينفـرد بالحارس حيدر محمـد، ويلعبها 
مـن فوقـه بطريقـة جميلـة، إىل داخـل 

املرمى.
واسـتمرت الفواصـل الهجوميـة لتالميذ 
املدرب السـوري أنـس مخلـوف، لينجح 
وكاع رمضـان يف اسـتعادة هوايتـه بهز 
شباك املنافسـني، ويضيف الهدف الثاني 

بتصويبة يف سقف املرمى.
وأثـرت العاصفـة الرتابيـة التـي رضبت 
العاصمة بغداد، عـىل تركيز الالعبني مع 
انطالقة الشـوط الثانـي، لتقل محاوالت 

الفريقني.
ونجح ماجد جواد يف إحراز هدف الصناعة 

الوحيـد بعـد مجهود متميـز، فيما أطلق 
محمد زامـل رصاصة الرحمة بتسـجيل 
الهـدف الثالـث، لتنتهي املبـاراة (3-1)، 
ويسـتعيد األنيق نغمة االنتصارات بعد 3 

هزائم متتالية.
ويف مباراة ثانية قـاد البديل عالء عباس، 
فريقه القوة الجوية للفوز عىل الكهرباء، 
بعد تسجيله لهدف الفوز الثالث يف املباراة 
التي انتهـت بنتيجة ثالثـة اهداف الثنني 

عىل ملعب التاجي.
افتتح مهيمن سـليم التسـجيل للكهرباء 
مـن ركلـة جـزاء يف الدقيقـة 10، وعادل 
إبراهيـم بايـش الكفـة للقـوة الجويـة 

بالدقيقة 12.
وأضاف أحمد لفتة الهدف الثاني للضيوف 
يف الدقيقـة 33، ونجح مهيمن سـليم من 

إدراك التعادل ألصحاب األرض (34).  
واقتنص البديل عـالء عباس هدف الفوز 
الثالث للقوة الجوية يف الدقيقة (90+5).

وبهذا الفـوز قفز القوة الجويـة للمركز 
55 نقطـة، فيمـا ظـل  الرابـع برصيـد 
 37 الــ11 برصيـد  الكهربـاء يف املركـز 

نقطة.
وعقـب صافـرة النهايـة، حدثـت أعمال 
شغب من قبل بعض الجماهري الحارضة، 
إضافـة إىل تشـاجر باأليـدي بـني العبي 

الفريقني والجهاز الفني للطرفني.
وتغلـب نـوروز عـىل ضيفه أمانـة بغداد 

(0-2) يف ملعب جامعة السليمانية.
الهدف األول لنوروز، سجله بينيامني أكور 

يف الدقيقـة (66)، وأضـاف الهداف اسـو 
رسـتم، الهدف الثانـي ألصحاب الضيافة 
يف الدقيقـة (80) مـن زمن املبـاراة التي 

أقيمت وسط حضور جماهريي غفري.
بهـذا االنتصار، رفع نوروز، رصيده لـ39 
نقطـة باملركز التاسـع، فيما ظـل أمانة 

بغداد بالرتتيب الـ14 برصيد 35 نقطة.

تمكـن تالميذ املدرب ويل كريم من حسـم 
النتيجـة لصالحهم بالشـوط الثاني، بعد 

غياب األهداف يف الشوط األول.
ووضـع النيجريي بينيامـني أكور فريقه 
باملقدمة، فيما عزز اسـو رستم من تقدم 
فريقـه بهدٍف ثاٍن قبل نهاية اللقاء بـ10 
دقائـق ، كما عزز رسـتم مـن موقعه يف 

وصافـة الهدافـني بعد مهاجـم الرشطة 
محمـود املـواس، وليصبـح رصيـده 13 

هدًفا.
وتعد هذه الخسـارة الــ12 لفريق أمانة 
بغداد، الذي لم يحقـق االنتصار يف آخر 3 
مباريات، ويواصل مسلسل فقدان النقاط 

مع اقرتاب الدوري من نهايته.

بغداد/ مؤنس عبد الله 
اكد الرئيس السـابق للجنة الشـباب 
والرياضة الربملانيـة، عباس عليوي، 
ان الفرصة سـانحة لوزير الشـباب 
والرياضـة رئيس اتحاد الكرة عدنان 
درجـال باسـتثمار اعتـذار الصـني 
عن اسـتضافة كأس اسـيا املقرر ان 
تقام خالل النصـف الثاني من العام 
٢٠٢٣ ، وذلك بتقديم ملف استضافة 
املنافسـات القاريـة للمـرة االوىل يف 

العراق.
واضـاف عليـوي: ان الجميـع يعلم 

اسـتضافتنا  حظـوظ  ان  تمامـا 
للمنافسـات االسـيوية تـكاد تكون 
معدومة لكن يف الوقت نفسه ارى ان 
هنـاك العديد من االمـور االيجابيات 
سـيجنيها العراق يف حـال تم تقديم 
ملـف االسـتضافة، واوىل االيجابيات 
هـي ان نثبت للجميـع ان بلدنا قادر 
عـىل اسـتضافة مختلـف البطوالت 
العربـي  املسـتويات  عـىل  واهمهـا 
واالقليمـي والقـاري وحتـى الدويل، 
وهـذا ليـس باملسـتحيل او الصعب 
فيما لو كان هناك دعم حكومي كبري 

ويرافقـه تكاتف جميع املؤسسـات 
مـع  وتعاونهـا  البلـد  يف  الرياضيـة 
بعضها البعـض، وبالتـايل يمكن ان 

ينجح العراق يف مسعاه. 
واوضـح النائب السـابق: ان العراق 
سـبق ان نجـح يف اسـتضافة العديد 
العربيـة واالقليمية  البطـوالت  مـن 
الفعاليـات  بمختلـف  والقاريـة 
الرياضيـة مثـل كـرة القـدم ورفع 
االثقال واملصارعة والشطرنج وكرة 
السـلة والجـودو والقوس والسـهم 
وعـدد اخر مـن االلعـاب الرياضية، 

وبالتايل فإن الجميع متيقن تماما ان 
العراق سـيحقق نجاحا اخر يضاف 
اىل النجاحـات التي تحققت سـابقا 

بتنظيم مختلف البطوالت. 
وختـم عليـوي حديثـه بالقـول: ان 
نهائيـات  اسـتضافة  تقديـم ملـف 
يف  بالتأكيـد  سيسـهم  اسـيا  كأس 
رفع الحظر عن مالعبنا وهو ابسـط 
حقوق جماهرينـا الوفية التي دائما 
مـا تتمنى ان تؤازر وتشـجع انديتنا 
ومنتخباتنا الوطنية وهي تلعب عىل 

مالعب بغداد وبقية املحافظات.
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بغداد/ الزوراء
تلّقـى االتحـاُد العراقّي لكـرِة القدم 
إشعاراً من اتحاِد غرب آسيا ُيحيطه 
بـِه علمـاً عـن اسـتضافِة العـراق 
لبطولتِه بنسـختها الثالثة ملُنتخباِت 

دون 23 عاماً.
للُمنتخـِب  اإلداري  املُديـر  وقـاَل 
األوُلمبـي، مهدي كريم: َنـاَط اتحاُد 
غرب آسـيا َتنظيـَم بطولته دون 23 
عامـاً بالعـراق للفـرتة مـن 3 - 18 
ترشين الثاني من العاِم الحايل بشكٍل 

َرسمّي حسب إشعاره األخري.
وأضـاَف: إن اّتحاد غرب آسـيا حّدَد 
املوعـَد أعاله ليتناسـَب مـع الخطِة 
الَتحضريّية، وحسب أجندِة االتحادات 
األعضاء استعداداً لتصفياِت اوملبياد 
باريس للُمنتخباِت من مواليد ابتداًء 

.2001
وبنّيَ: سـيتم اإلعالُن عـن الَتفاِصيل 
باالسـتضافِة  املُتعلقـة  التنظيمّيـة 
االجتمـاع  إجـراِء  بعـد  ومدنهـا 
األطـراِف  جميـع  مـع  الَتنِسـيقّي 

املُرتبطِة بالبطولة. 
للُمنتخـِب  اإلداري  املُديـر  واختتـَم 
األوملبي، مهـدي كريم، حديثه قائالً: 
بـال َشـّك أن البطولة سـتكون خرَي 
إعـداٍد لتصفيـاِت باريـس األوملبّية، 
األمُر الذي سـيجعل من االستضافِة 
واملُشـاركة ايجابيـًة عـىل مختلـِف 

الصعد .
ويف سياق منفصل، أكَد ُعضو االتحاد 
العراقّي لكرِة القدم، ُمرشف منتخب 
الشـباب، محمـد نـارص، موافقـَة 
االتحاد اآلسيوي لكرِة القدم عىل منِح 
العراق حَق اسـتضافة مجموعته يف 
تصفياِت شـباب آسـيا املُقبلـِة بعد 

وصوِل كتاٍب رسمي بذلك.
وقاَل نارص: إن العـراق تقدَم بطلٍب 
يف  مجموعتـه  السـتضافِة  رسـمي 
تصفياِت آسيا املُقبلة للشباِب إيماناً 
باسـتضافِة  التنظيمّيـة  بقدراتـه 
جميع البطـوالت برباعٍة، ومنها تلك 

التصفيات.
البـرصة  ُمحافظـة  إن  وأضـاَف: 
التـي قـد  املنتخبـاَت  ستسـتضيُف 
خمسـِة  إىل  أربعـٍة  بـني  تـرتاوُح 

منتخبات، حيُث ستحدد القرعُة عدد 
املنتخبات يف كِل مجموعة.

واختتَم ُعضو االتحاد، محمد نارص، 
حديثه بالقول: إن االتحاد اآلسـيوي 
حدَد الرابع والعرشين من هذا الشهر 
موعًدا إلجراِء قرعِة تصفيات َشباب 

آسيا.
ويف سياق متصل، دعا املالُك التدريبي 
ملنتخـِب الَشـباب الالعبـني املُدرجة 
أسماؤهم يف أدناه لاللتحاِق بتدريباته 
املقـرر انطالقها يوم األربعاء املوافق 
الثامـن عرش مـن الشـهر الحايل يف 
َملعِب جامعة بغداد (الربج) الساعة 

الرابعة عًرصا، والالعبون هم محمد 
عبد الحميد عـرب وعمران زكي من 
نادي زاخو، وعبد القادر أيوب وأمني 
نبي عبد الله من أربيل، وإسـماعيل 
أحمد من نـادي نوروز، وعيل صادق 
محمود وسجاد محمد فاضل وطاهر 
مثنى حمد وحيدر عبد الكريم توفيق 
وعبـد اللـه زهـري قيـس مـن نادي 
الـزوراء وذوالفقار يونـس عبد عيل 
وعبد الرزاق قاسـم كعـده وعبد الله 
باسـم محمـد مـن نـادي الرشطة، 
وعبـاس ماجـد كعيم وكـرار حيدر 
محمد من نادي الطلبة، وكاظم رعد 

من نـادي القوة الجويـة، واالي عيل 
فاضل من نادي غوتبريغ السويدي، 
وشـمعون رشبـل مـن نـادي أوين 
ويسرتن يوناتيد األسرتايل، وبلند إزاد 
عمر من نادي غرافشـاب الهولندي، 
وأسـهر عيل حسني وجعفر شنيشل 
عبد النبي وسـجاد عالء عبد الكريم 
مـن نادي امليناء، وعبـود رباح عبود 
وحسـني عقيل عبـد الكريـم وكرار 
عـيل حمـدان مـن نـادي القاسـم، 
وعباس مانع وعيل عباس محيسـن 
مـن نادي أمانة بغداد، ونرص سـالم 
عيفان من نـادي الصوفية، ومحمد 

جميل شـناع مـن نـادي الصناعات 
الكهربائية، ويعقوب يوسف يعقوب 
من نادي  الكهرباء، وعبد الله محمد 
عبود من نادي بلد، وحسـني حسـن 
امويـد ومحمـد قاسـم محمـد من 
نادي الكرخ، وحسني عيل لطيف من 
نادي النفـط، وأحمد إيهاب عىل من 
نادي نفط البرصة، ومنتظر شـعالن 
من نـادي النجـف، وسـجاد محمد 
مهدي وأحمد خالد حفاتي وحسـني 
كاظم زويد من نادي نفط ميسـان، 
وأمـري محمد حنيت مـن نادي نفط 

الوسط.
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عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل حسـني الذكر ثمـن كل من 
حـرض مراسـم عزاء ولـده او اتصل او ارسـل 
برقيـات التعـازي، ويلتمس العـذر لكل من لم 
تسـعفه الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب، 
سائال العيل القدير ان يحفظ الجميع ويجنبهم مع 

عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
 *****************

مراسـل برنامج الشـوط الثالث الـذي يبث من 
عىل شاشـة قناة (الرشقية) الفضائية الزميل 
زيد الرساج، احتفل بعيد ميالده قبل أيام قليلة، 
خالص االمنيات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة 

النجاح يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ إعالم اللجنة األوملبية
يف  مرت   100 لسباق  األول  باملركز  ناهي  عيل  حسني  العراقي  العداء  حّل 
أللعاب  الدويل  االتحاد  يجريه  والذي   B لفئة  املايس  للدوري  األوىل  املرحلة 
القوى بـ 14 مرحلة بدأت يف قطر وتنتهي يف لندن عرب سلسلة سباقات يف 

عدد من عواصم العالم.
زيدون  الدكتور  القوى،  أللعاب  العراقي  لالتحاد  التنفيذي  املدير  ذلك  ذكر 
الكابتن  تدريبه  عىل  يرشف  الذي  العراقي،  العداء  ان  مبيناً:  جودي،  جواد 
ناسخاً  ثانية   10.1 قدره  رقماً  محققاً  األول  باملركز  جاء  جبار،  خزعل 
رقمه السابق 10.32 ثانية. الفتاً اىل: ان األرقام املسجلة يف السباق لم يتم 

إعتمادها وذلك بسبب الرسعة العالية للرياح التي رافقت السباق.
وأضاف جودي قائال:ً ان العداء التشيكي يوسيف گوبايا حّل ثانياً ثم العداء 

الرتكي آوزير كيهان ثالثاً.
ثم  ثم شنغهاي  الرباط  ثم  بالدوحة  بدءاً  املايس  الدوري  منافسات  وتقام 
ثم مدن روما ونيويوك ويوگن ولوزان وباريس وموناكو وزيورخ  أوسلو 

وبروكسل وستوكهولم ليختتم يف لندن.
تجدر االشارة اىل ان االتحاد الدويل أللعاب القوى يقسم مصنفيه لعدد من 

الفعاليات يف فئة A ويتنافس اآلخرون يف فئة B لألرقام األدنى.

بغداد/ محمد حمدي
الخاصة  التفقدية  اللجنة  بارشت 
التفقدية  اعمالها   25 بخليجي 
والخدمية  الرياضية  للمنشات 
وصولها  بعد  البرصة  يف  والسياحية 
امس السبت، إذ كان يف استقبالها مدير 
والرياضة  البدنية  الرتبية  دائرة  عام 
املوسوي،  أحمد  الشباب،  وزارة  يف 
عمل   زيارة  ضمن  البرصة  مطاِر  يف 

تستمُر ثالثَة أيام.
التحاِد  العاّم  األمني  اللجنة  ويرتأُس 
جاسم  القطري  العربي  الخليج  كأس 
عيل  أحمد  مريزا  وُعضوية  الرميحي، 
من  الفيحاني  الله  وعبد  البحرين  من 

قطر،  من  إسماعيل  وفيصل   ، قطر 
ومحمد الخمييس من اليمن.

سلسلِة  ضمن  الزيارُة  هذه  وتأتي 
لالطالِع  الدورّية  الروتينّية  الزيارات 
عىل املالعب والفنادق وَتحديِد املنشآت 
(فنادق  للحاجة  وفقاً  وتقسيمها 
اإلعالم،  الشخصيات،  كبار  املُنتخبات، 
اللجان التنظيمّية، الحكام)، فضالً عن 

الفنادق املُتاحة للجمهور. 
الشباب  وزارة  ان  بالذكر  الجدير 
تحضرياتها،  جميع  اكملت  والرياضة 
املالحظات  وتنفيذ  تلبية  عن  فضال 
يف  اللجنة  اليها  اشارت  التي  الفنية 

الزيارات السابقة.
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أن  محليـة  إعـالم  وسـائل  أكـدت 
مهاجـم بايرن ميونيخ بطـل الدوري 
األملاني لكـرة القدم للموسـم العارش 
روبـرت  البولنـدي،  الـدويل  تواليـاً 
ليفاندوفسـكي، رفـض تمديـد عقده 
املقرر نهايته يف حزيران/يونيو 2023 
مـا يمّهد الطريق لرحيلـه عن بافاريا 

هذا الصيف.
بيلـد“  وأبـرزت صحيفـة ”سـبورت 
التهديـف روبـرت  ”آلـة  أن  اليوميـة 
ليفاندوفسكي سيغادر النادي يف موعد 
أقصـاه صيـف 2023“، مضيفًة: ”يف 
األسابيع األخرية، أعلن أفضل العب يف 
العالم يف جوائز فيفا 2021 ملسـؤوليه 
يف بايـرن ميونيخ أنه لـن يمّدد عقده، 

املمتد لعام واحد“.
”سـبورت1“  موقـع  أكـد  وبـدوره، 
نقـًال عـن مصـادره الخاصـة، هـذه 

املعلومات.
يف املقابل، شّددت إدارة بايرن ميونيخ 

يف أكثر من مناسـبة عـىل أنها ترفض 
التخيل عـن الهـداف البولنـدي البالغ 
33 عاماً والذي سـجل 343 هدفاً منذ 
وصولـه إىل ملعـب ”أليانتـس أرينـا“ 
يف عـام 2014 قادمـاً مـن بوروسـيا 
دورتمونـد، يف حـني أشـارت وسـائل 
اإلعـالم إىل أن عدم بيعـه هذا الصيف، 
ممـا يعني السـماح لليفاندوفسـكي 
يف  حـرة  صفقـة  مقابـل  بالرحيـل 
الصيف املقبل.وحسـب وسائل اإلعالم 
ليفاندوفسـكي  أجـرى  األوروبيـة، 
برشـلونة  مـع  اتصـاالت  مؤخـراً 
اإلسـباني، يف حني اعترب مدرب األخري 
تشـايف إيرنانديـث أن هـذه الصفقـة 
ستكون ”معقدة“ بسبب الوضع املايل 

للنادي الكاتالوني.
وأكـد رئيـس نـادي بايـرن ميونيـخ 
هريبـريت هاينـر ” أّنهم لن َيسـمحوا 
للنجم البولندي روبريت ليفاندوفسكي 

باملغادرة خالل الصيف الحايل.

تأكيـد ”هاينـر“ يأتي بعدما كشـفت 
الهـّداَف  أّن  أملانيـة،   إعـالم  وسـائل 
البولنـدّي أخرب إدارة الّنـادي البافاري 
برغبتـه يف عـدم تجديـد عقـده الذي 
ينتهـي يف يونيو ألفني وثالثة عرشين، 
مـا فتح بـاب التكّهنات حـول انتقال 
وشـيك لنجـم البايـرن خـالل سـوق 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ووفًقا لصحيفة سـبورت اإلسـبانية، 
فإن العالقـة الجيدة بني خوان البورتا 
رئيس برشـلونة، وبينـي زاهايف وكيل 
ليفاندوفسـكي، ساعدت عىل التوصل 

إىل اتفاق مبدئي بشأن الصفقة.
وأشارت إىل أن املهاجم البولندي رفض 
عرض البايرن للتجديد حتى 2024، مع 
االحتفـاظ براتبـه (20 مليون يورو).
مـن جهة أخرى، عـرض أحد الالعبني 
البارزين يف بوروسيا دورتموند نفسه 
عـىل برشـلونة، لالنضمـام لصفوفه 
خالل املريكاتو الصيفي املقبل، بحسب 

تقرير صحفي كتالوني.
ويتعلق األمر بالظهري الربتغايل الدويل، 
رافائيل جرييـرو، الـذي ينتهي عقده 

مع دورتموند يف صيف 2023.
ووفًقـا لصحيفة مونـدو ديبورتيفو، 
فـإن جرييرو ال يرغـب يف التجديد مع 
النـادي األملانـي، ويبحث عـن تجربة 
أخرى. وأشـارت الصحيفة الكتالونية 
املقابـل  يف  يبحـث  برشـلونة،  أن  إىل 
عـن ظهري أيـرس بديل لجـوردي ألبا، 
وقـد عـرض جرييـرو خدماتـه عـىل 
البلوجرانا، حيث يرى أن أسلوب لعبه 

مناسب تماًما للفريق.
ومن جانبه، ال يرفض دورتموند فكرة 
بيـع جرييـرو، الصيف القـادم، حيث 
يخىش رحيله مجاًنا عند نهاية عقده.

ويـرتاوح سـعر الظهـري الربتغايل بني 
8 و10 ماليـني يـورو فقـط، ويضـع 
برشلونة خيار التعاقد معه يف االعتبار، 

خالل املريكاتو الصيفي املقبل.

7الرياضي

تأهل غولدن سـتايت ووريرز إىل نهائي املنطقة الغربية يف دوري 
كرة السـلة األمريكي للمحرتفني، بحسمه سلسلة نصف النهائي 
أمام ممفيس غريزليز 2-4، فيما فرض بوسطن سلتيكس مباراة 
سـابعة حاسـمة يف الرشقية أمام ميلووكي باكس حامل اللقب.

وتغلب ووريرز عىل ضيفه غريزليز 96-110 يف املباراة السادسـة 
بينهمـا، ليتأهـل إىل نهائـي الغربيـة حيـث سـيالقي الفائز بني 
فينيكس صنز، أفضل فريق يف املوسم املنتظم، وداالس مافريكس 
املتعادلـني 3-3.ويأمل غولدن سـتايت يف اسـتعادة أمجاده التي 
حققها العقد املايض، عندما أحرز اللقب يف 2015 و2017 و2018 
وبلغ نهائي 2016 و2019.وسـاهم يف فوز غولدن ستايت العائد 
من سلسـلة إصابات كالي تومسون (30 نقطة بينها 8 ثالثيات) 
ونجم صناعة ألعابه ستيفن كوري (29 نقطة).يف املقابل، سجل 
للخارس ديلون بروكـس 30 نقطة وديزموند باين 25.ويف املباراة 
الثانية، قاد جايسون تايتوم (46 نقطة) بوسطن إىل الفوز -108

95 ومعادلة ميلووكي باكس 3-3، برغم 44 نقطة سجلها عمالق 
ميلووكـي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.وتقام املباراة السـابعة 
الحاسـمة يف بوسـطن اليوم األحد، لتحديد الفريق الذي سيواجه 

ميامي هيت يف نهائي الرشقية.
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سيتم طرح الكرة التي خاض بها منتخبا أملانيا وهولندا نهائي 
كأس العالـم 1974 يف ميونيخ، ومنحت أصحاب األرض لقبهم 
الثانـي، للبيع باملزاد العلني من قبـل ناٍد أوروجوائي، رغم عدم 
وجود تفاصيل عـن ظروف املزاد حتـى اآلن.وأفاد رئيس نادي 
رامبال جونيورز األوروجوائي، دانيال بيانكي، بأن املزاد املذكور 
سـيكون عـىل مسـتوى دويل، دون إيضاح الدولة التي سـيقام 
فيها.ووفقـا لبيانكـي، فإن الكرة مملوكة للنـادي، الذي يلعب 
حاليـا يف دوري الدرجة الثانية، منذ 25 عامـا، بعدما تربع بها 
للفريق رئيسـه آنـذاك، رامـون باريتو، الذي شـارك يف تحكيم 
تلـك املبـاراة.وكان الحكم املذكـور أحد الحكام املسـاعدين يف 
املبـاراة، التـي أقيمـت يـوم 7 يوليو/تموز 1974 عـىل ملعب 
ميونـخ األوملبي، أمـام أكثر من 70 ألـف متفرج.وباإلضافة إىل 
تلك املباراة، كان باريتو أيضا أحد الحكام املسـاعدين يف نهائي 
كأس العالم 1978، عندما فازت األرجنتني بقيادة سيزار لويس 

مينوتي عىل هولندا 3-1.

أنهـت إدارة باريـس سـان جريمـان الـرصاع بـني اإليطـايل 
جيانلويجي دوناروما والكوستاريكي كيلور نافاس، عىل مركز 
الحارس األول يف الفريق.ووفًقا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن 
إدارة سان جريمان قررت إيقاف سياسة املداورة يف هذا املركز.
وأضافت: ”دوناروما سيكون الحارس األسايس يف املوسم املقبل، 
بينما سـُيعرض نافاس للبيع يف املريكاتو الصيفي“.وسـبق أن 
اشـتكى الحارسان، يف ترصيحات إعالمية، من سياسة املداورة 
والبقاء عىل مقاعد البدالء خالل املوسم الحايل.وانتقل دوناروما 
إىل سـان جريمان يف صيف 2021، قادًمـا من ميالن، يف صفقة 
مجانية عقب انتهاء عقده.وشارك الحارس اإليطايل هذا املوسم 
يف 23 مباراة مع الفريـق البارييس يف مختلف البطوالت، ودخل 

مرماه 23 هدًفا، بينما خرج بشباك نظيفة 8 مرات فقط.

بلغ الرصبي نوفاك دجوكوفيتش، املصنف أول عاملًيا وحامل 
اللقـب خمس مـرات، الدور نصـف النهائي مـن دورة روما 

للماسرتز عىل املالعب الرتابية.
وتفـوق دجوكوفيتش عىل الكندي فيليكس أوجيه ألياسـيم 
التاسـع يف مباراة رائعة 5-7، 6-7 (7/1) ليرضب موعًدا يف 
نصـف النهائي مع النروجي كاسـرب رود العارش الذي حقق 
فوًزا مثريًا عىل الكندي دينيس شـابوفالوف السـادس عرش 

.7-5 ،(9/7) 7-6
وكان هذا اللقاء األول عىل االطالق الذي يجمع دجوكوفيتش 
مع أوجيه ألياسـيم (21 عاًما).وال يـزال الرصبي يبحث عن 
لقـب أول هـذا العام بعد خسـارته نهائـي دورة بلغراد عىل 
أرضه ضـد الرويس أندري روبليف وعدم ارتقائه ملسـتوياته 
املعهودة منذ ترحيله عن أسـرتاليا بداية السـنة لعدم تلقيه 
اللقـاح ضد كورونـا وحرمانه مـن الدفاع عن لقبـه يف أوىل 
البطوالت االربع الكربى.ومع خروج اإلسـباني رافايل نادال، 
املتـوج يف روما عرش مرات، سـتكون الفرصة سـانحة أمام 

دجوكوفيتش لتعزيز رقمه القيايس يف دورات املاسرتز إىل 38 
واالبتعاد بلقبني عن نادال 36.

وعلـق الرصبي نوفاك ديوكوفيتش املصنـف األول عامليا بني 
العبـي التنـس املحرتفني، عـىل تغلبه بصعوبة عـىل الكندي 
فيليكس أوجيه ألياسـيم، يف ربع نهائـي بطولة روما لتنس 

األساتذة ذات األلف نقطة.
وقال ديوكوفيتش، املرشح األول للقب، الذي احتاج لساعتني 
و9 دقائق ليهزم ألياسيم بنتيجة 5-7 و6-7 (1-7): ”أعتقد 
أنـه كان بإمكاني حسـم اللقاء مبكرا عندمـا كنت متقدما 
2-5“.وأضـاف: ”لم أواجه ألياسـيم من قبـل. أعرف أنه بني 
أفضـل العبي العالـم منذ سـنوات ولكننا لم نحـظ بفرصة 
املواجهـة من قبـل. إرسـاله جيـد يف الحقيقـة وهو رسيع 

للغاية“.وحـول مواجهة النرويجي كاسـرب رود يف نصف 
النهائـي، زاد: ”إنـه خصـم كبري والعـب مجتهد 

للغاية“.وأتـم: ”أتمنـى أن ألعـب جيدا، كما 
فعلت يف آخر مـرة تواجهنـا فيها“.وبلغ 
األملاني ألكسـندر زفرييـف نصف نهائي 
دورة رومـا للماسـرتز ذات األلف نقطة 
للرجـال يف كـرة املـرضب بفـوزه عـىل 

التشييل كريستيان غارين 5-7 و6-2.
ولـم يجـد زفرييـف، املصنـف ثانيـاً يف 
مـن  للتخلـص  صعوبـة  أي  البطولـة، 
غارين الـ45 عاملياً يف ساعة و51 دقيقة.

ورضب األملانـي موعـداً يف املربـع الذهبي 
مع اليوناني سـتيفانوس تسيتسـيباس، 
الخامس، الفائز عىل اإليطايل يانيك سينر، 
الثالث عرش، بمجموعتني دون مقابل 7-6 

(5-7) و6-2. 

اعتـذرت الصني عن عدم اسـتضافة كأس آسـيا 
2023 لكرة القدم بسبب تداعيات جائحة كوفيد-
19، بحسـب مـا أعلن االتحـاد القـاري، يف وقت 
تكافح البالد أسـوء انتشـار لفريوس كورونا منذ 

بدء فرتة تفشيه.
وكان مـن املقـرر أن تقـام البطولـة يف 10 مـدن 
صينيـة خالل الفـرتة مـن 16 حزيران/يونيو إىل 
16 تموز/يوليـو 2023 بمشـاركة 24 منتخبـاً، 
وذلك بعد اختيار الصني من أجل االسـتضافة يف 5 
حزيران/يونيو 2019 خالل االجتماع االستثنائي 
االتحـاد  باريس.وقـال  يف  العموميـة  للجمعيـة 
القـاري يف بيـان: ”بعـد مشـاورات مكثفـة مع 
االتحـاد الصيني لكـرة القدم، قـام األخري بإعالم 
االتحـاد اآلسـيوي لكـرة القدم بعـدم قدرته عىل 
اسـتضافة نهائيات كأس آسـيا 2023“، مضيفا 
أنه سـيتم اإلعالن يف الوقت املناسب عن الخطوات 
املقبلة املتعلقة باالسـتضافة.وتضاف كأس آسيا 
إىل سلسـلة أحـداث يف الصـني واجهـت اإللغاء أو 
التأجيل، أبرزها دورة األلعاب اآلسيوية ”هانغجو 
2022، التي كانت مقررة يف أيلول/سبتمرب املقبل.
وتواجه الصـني أخرياً موجة جديدة من اإلصابات 
بفريوس كوفيـد19-، ما أدى إىل إغالق العديد من 
املـدن وفـرض حجر عـىل املاليني من السـكان يف 
منازلهم.وأضاف االتحاد اآلسـيوي أنه أخذ ”بعني 
االعتبـار الظروف االسـتثنائية التي تسـببت بها 

جائحة كوفيد19-، والتي أدت إىل تنازل الصني عن 
حقوق االسـتضافة“، مضيفا أنه ”عمل عن قرب 
مع االتحـاد الصيني لكرة القـدم واللجنة املحلية 
املنظمة لكأس آسـيا 2023 يف الصني، خالل فرتة 
االسـتعداد، وتم قطع خطـوات مهمة، بما يف ذلك 
إطالق شـعار البطولة والكشف العام املايض عن 

استكمال أعمال البناء“.
وفيما أعرب االتحاد القاري عن ”تقديره للصني“ 
وصـف القـرار بـ“الصعب ولكن الـرضوري من 
أجل املصالح املشـرتكة لكأس آسيا 2023، حيث 
سـيكون لدى االتحاد اآلسيوي لكرة القدم الوقت 
الكايف من أجل تقييم املوقف بخصوص استضافة 

كأس آسيا 2023“.
وكانت منتخبات الصني (كونها املضيفة سابقاً) 
الجنوبيـة  وكوريـا  وقطـر  وسـوريا  واليابـان 

وأسرتاليا وإيران واإلمارات والسعودية والعراق 
وعمـان وفيتنـام ولبنان، قـد ضمنت تأهلها 

إىل البطولة التي يشـارك فيهـا 24 منتخباً، 
فيما من املقرر أن تستكمل تصفيات الدور 
الثالـث بـني 8 و14 حزيران/يونيو بنظام 

التجمع.
وتحمل اليابـان الرقم القيايس بعدد مرات 
إحراز اللقب (4) أمام السـعودية وإيران 
(3)، فيمـا أحـرزت قطر اللقـب األول يف 

تاريخها عام 2019 يف اإلمارات.

فـاز األمريكي، نواه اليل، بطل العالم يف سـباق 200 
م، يف لقـاء الدوحة، الجولـة األوىل من الدوري املايس 
أللعـاب القوى، يف حـني حّل البطـل األوملبي الكندي 

أندري دو غراس خارج الثالثة األوائل.
وحالت الرياح دون منافسـة حامل الرقم العاملي يف 
الوثـب بالزانة السـويدي أرمـان دوبالنتيس بعد أن 

أرجئت املنافسات إىل أمس السبت.
وعـادت منافسـات الـدوري املـايس إىل الدوحة بعد 
توقـف دام 248 يوًمـا، وفرتة مثرية من املنافسـات 
الشـتوية داخل القاعـة، حيث يشـارك يف العاصمة 
القطرية سبعة متوجني يف مسابقات الفردي ضمن 

األلعاب األوملبية األخرية يف طوكيو الصيف املايض.
واكتفت بطلـة العالم الربيطانية دينا آرش-سـميث 
باملركـز الثالـث فقـط يف أول سـباق 200 م لها هذا 
العـام، فيما كان الفوز مـن نصيب صاحبة امليدالية 

الربونزية األوملبية األمريكية غابريال توماس.
وتصـدر اليـل السـاعي لتعويـض خيبتـه االوملبية 
الصيف الفائت عندما اكتفـى بالربونزية، من بداية 
السـباق حتى النهاية يف 19.72 ثانيـة، إال أّن أًيا من 

األوقات التي سجلت تّم احتسابها بسبب الرياح.
قـال بعـد الفـوز: ”أتيت اىل هنـا من أجـل أن أطلق 
موسـمي. أؤدي جيًدا تحت الضغط، يسـاعدني ذلك 

ألتحمس للموسم“.

فيما قال دو غراس إّنه ال يشـعر بالقلق لكنه اعرتف 
بأنه سـيتعني عليه العـودة إىل الديـار و“العمل عىل 

بعض األمور“.
وعـاد الصديقـان القطـري معتـز برشـم وااليطايل 
جانماركـو تامبريي للمنافسـة يف الوثب العايل، بعد 

أن تشاركا الذهبية األوملبية يف طوكيو.
إال أّن الفـوز كان مـن نصيب الكـوري الجنوبي وو 
شـانغهييوم مـع 2.33 م فيمـا حّل القطـري ثانًيا 

واإليطايل سابًعا.
أما الكينني الشاب نواه كيبيت (18 عاًما) الذي ظهر 

خطـف امليدالية الفضية إىل العلن بعد أن 

يف بطولـة العالم داخـل الصاالت يف بلغـراد يف آذار/
مارس الفائت، فاز بسباق 800 م ضد األسرتايل بيرت 
بول والكندي ماركو أروب، يف سباقه األول يف الدوري 

املايس.
وفاز الربازييل أليسـون دوس سانتوش بسباق 400 
م حواجـز أمـام غريمـه األمريكـي راي بنجامني يف 

47.24 ثانية.
أما األمريكية كيندرا هاريسون حاملة الرقم القيايس 
يف سـباق 100 م حواجز فازت أمـام النيجرية توبي 
أموزان والجامايكية بريتانس أندرسون بعد اللجوء 

إىل الصورة الرسمية لتحديد الفائزة.
وفازت موريليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان، 
صاحبة امليدالية الفضية يف طوكيو، بسباق 400 م يف 
51.20 ثانية، فيما كافحت البطلة األوملبية شـوناي 
ميلر-أويبـو مـن جـزر الباهاماس لتحقيـق املركز 
الثالث (51.84 ثانية)، خلف الجامايكية سـتيفيني 

آن ماكفرسون.
وفازت فرانسني نيونسابا من بوروندي التي يمكنها 
فقط املنافسـة يف املسـافات طويلة بسـبب ارتفاع 
مسـتويات هرمون التستوسـتريون، يف سباق ثالثة 
آالف مرت (8:37.70 د) متقدمة عىل البطلة األوملبية 
الكينيـة فايـث كيجـون يف 1500 مرت واألسـرتالية 

جيسيكا هال.

كشـف تقرير صحفي عن موقف اإليطايل، كارلو أنشيلوتي، 
املدير الفني لريال مدريد، من إمكانية إرشاك العبه البلجيكي 

إيدين هازارد أمام ليفربول، يف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووفًقا لصحيفة ماركا اإلسـبانية، فإن هازارد يتعاىف 
بشـكل جيد عقـب العمليـة الجراحيـة، التي 
خضـع لها يف مـارس/آذار املايض، وبات 

يشارك يف التدريبات الجماعية.
وأشـارت إىل أن البلجيكي سـيحصل 
عىل بضع دقائق، يف مباراة قادش 
املقبلـة بالليجا، بعدما عمل بجد 
خالل الفـرتة املاضية، لترسيع 

عملية عودته إىل املالعب.
كما يخطط هازارد لالستمرار 
مـع ريـال مدريـد يف املوسـم 
املقبـل، حيـث يرفـض فكـرة 
الرحيل، كما أن إدارة املريينجي 
لن تسهل طريقه للخروج، إذا 

حصل عىل عروض.
يـرى  ال  ذلـك،  رغـم  لكـن 
أنشـيلوتي أن هازارد سيلعب 
دوًرا مهًمـا مـع ريـال مدريـد يف 
نهائـي دوري األبطـال، كما أنه ال 
يضعـه حتى ضمـن الخطـة ”ب“ 

ملواجهة الريدز.
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الرباط/متابعة الزوراء:
افتتـح مختـرب الدراسـات األدبية 
بجامعة  والديداكتيكية  واللسانية 
السلطان موالي سليمان،  أشغال 
ندوة دوليـة محّكمـة يف موضوع 
الخطـاب  يف  العربيـة  ”اللغـة 
اإلعالمـي.. الفـرص والتحديات“؛ 
وذلـك بتعاون مع الكليـة متعددة 

التخصصات بمدينة خريبكة.
وقال األستاذ الجامعي عمو عسو، 
خالل ترؤسه الجلسة االفتتاحية، 
إن ”رئيـس الجامعة يبلغ الجميع 
اعتذاره عن عدم الحضور بسـبب 
أشغال طارئة؛ لكنه يشجع ويثمن 
أشـغال الندوة ويتمنى نجاحها“، 
قبـل أن يبسـط أمـام الحارضين 
التـي  واألهميـة  النـدوة  سـياق 
يحظى به مكوَنـا ”اللغة العربية“ 
و“اإلعـالم“ يف هذا العرص، واصفا 

بـ“االختيـار  النـدوة  موضـوع 
املوفق“.

ومـن جانبه، رّحـب خاليد مهدي، 
عميـد الكلية متعددة التخصصات 
بخريبكـة، باملشـاركني من داخل 
مدينة خريبكة وخارجها، مشـريا 
هـذا  تسـتضيف  الكليـة  أن  إىل 
النشاط بكل اعتزاز وفخر، مشددا 
عىل أن هذه الندوة تشـكل فرصة 
مواتيـة للنهـوض باللغـة العربية 
وعرض التحديات التي تواجهها يف 

عالقتها بالخطاب اإلعالمي.
نائـب  باسـم  أُلِقَيـت  كلمـة  ويف 
مديـر مختـرب الدراسـات األدبيـة 
يف  حاليـا  املشـارك  واللسـانيات، 
لقـاء دويل يف قطر، أكد املتحدث أن 
أعضاء املخترب سعداء بتنظيم هذا 
اللقاء، ويشكرون كل من شارك يف 
نجاحـه، داعيا الطلبة الباحثني إىل 

االسـتفادة من هذه الجهود، الفتا 
إىل أن أبـواب املختـرب مفتوحـة يف 
وجوههم، وبإمكانهم االسـتفادة 
من دعم الجامعة بهدف املشاركة 

يف الندوات الوطنية والدولية.
أما األستاذ الجامعي حسن بدوح، 
فقـد قـال، يف كلمة باسـم اللجنة 
يرّحبون  ”املنظمـني  إن  العلميـة، 
زكيًّـا  وافـرًا  ترحيبـا  بالجميـع 
عطرًا، مربزا مكانـة اللغة العربية 
يف الخطـاب اإلعالمـي عموما، ويف 
اإلعالم الجديد عىل شبكة األنرتنيت 
بشكل خاص“، مشددا عىل أنه ”لن 
تتحقق أي تنمية بشـكل مستدام 
إال عـرب النهوض باللغة، وأساسـا 

اللغة العربية“.
بـدوره، شـكر األسـتاذ الجامعي 
عبد الفتاح شـهيد، يف كلمة ألقاها 
باسم اللجنة املنظمة للندوة، جميع 

املشاركني يف اللقاء عىل ”الحضور 
والوفاء وااللتزام واملتابعة“، مربزا 
أن ”هـذه النـدوة الدوليـة، التـي 
الخميس والجمعة،  إمتدت ليومي 
عرفـت تنظيـم جلسـات عمليـة 
شارك فيها باحثون من مؤسسات 
وآخـرون  مغربيـة،  جامعيـة 
مـن التايالنـد واململكـة العربيـة 

السعودية وتونس والجزائر“.
يذكـر أن املنظمـني لهـذه الندوة، 
التـي احتضنتهـا قاعـة النـدوات 
التخصصـات  متعـددة  بالكليـة 
بمدينـة خريبكة، أقامـوا باملوازاة 
العلميـة  الجلسـات  مـع أشـغال 
ذاتها،  بالكليـة  للكتـاب  معرضـا 
مـن أجل إتاحـة الفرصـة للطلبة 
آخـر  عـىل  لالطـالع  والباحثـني 
اإلصدارات يف مجـاالت ذات الصلة 

بموضوع الندوة الدولية.

8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

Ú‹”b«@Ïic@›n”@Ú∫ãu@á»i@ÈÓ‹rø@Ú»†b‘fl@5«

pbÌázn€aÎ@ôã–€a@NNÔfl˝«�a@lb�©a@¿@ÚÓiã»€a@ÚÃ‹€a@î”b‰m@ÒÎá„NNN@lãÃæa

Ú‹”b«@Ïic@ÚÓ–zó€a@›n‘fl@Ú∫ã°@µÓ€Îá€a@áÌá‰n€aÎ@kvì€a@äaã‡néa

@p¸by@áñã€@Cä¸ÎÜ@2@D@wÄÄflb„ãi@’‹�m@Òã®a@NN@÷aãÄÄ»€a@bË‰‡ö@ÂÄÄfl
bÓ‘ÌãœgÎ@¡éÎ˛a@÷ãì€a@¿@ã‘–€a

@kñbÃ€a@ÊbÓÿ€a@…fl@…Ój�n€a@ùœã€@ÂÌäÜbjæa@fiÎc@ÊÏÿn€@ÒÏ«áfl@ÒãÌçßa@Òb‰”@ÒäaÜg@ZübÓœ@á»é

إسطنبول/ نينا:
وصفـت جمعية الصحفيـني األتراك 
مقتل اإلعالمية الفلسطينية مراسلة 
فضائية «الجزيرة» القطرية شريين 
االحتـالل  برصـاص  عاقلـة،  أبـو 
ضـد  «جريمـة  بأنـه  اإلرسائيـيل، 

اإلنسانية».
وقالـت الجمعيـة يف بيـان لهـا: «إن 
االعتداء عىل الصحفيني الذين يعملون 
عىل إيصال املعرفة والحقيقة للناس، 

هي جرائم ضد اإلنسانية».
وأدانـت الجمعيـة مقتـل الصحفية 
أبـو عاقلة، مضيفة أن «هذا الهجوم 
ينتهـك قـرار مجلـس األمـن الدويل 
الخـاص   ،٢٠١٥ و   ٢٠٠٦ لعامـي 
بحماية الصحفيني واملدنيني العاملني 

يف مناطق الرصاع والحروب».
وأكـد البيـان أن الصحفيـني ليسـوا 
أطرافا يف الحـروب أو النزاعات، وأن 
جمعيـة الصحفيني األتراك تشـاطر 
عائلـة أبو عاقلة آالمهـا وتتمنى لها 

الصرب والسلوان .
 ويف السـياق ذاته، دعـا رئيس دائرة 
االتصـال بالرئاسـة الرتكيـة فخـر 
الدين ألطون إىل إجراء تحقيق رسيع 
وشـفاف وشـامل يف حادثـة مقتـل 
الصحفيـة يف قناة الجزيرة شـريين 
أبو عاقلة، ومحاسبة املسؤولني عن 

تلك الجريمة.
وأدان ألطون عرب حسـابه، يف تويرت ، 
قتل الجنـود اإلرسائيليني ألبو عاقلة 
القـوات  اقتحـام  تغطيتهـا  خـالل 
اإلرسائيليـة ملخيـم جنـني لالجئـني 
الغربيـة  الضفـة  يف  الفلسـطينيني 

املحتلة.
وأعرب عن حزنه الشديد جراء مقتل 
الصحفيـة، مقدًمـا تعازيه ألرستها 

وزمالئها.
وقـال: «من غري املقبـول بأي ظرف 
استهداف الصحفيني الذين يخدمون 

الشعب والحقيقة.
وأضـاف: «أدعـو إىل إجـراء تحقيق 
رسيع وشـفاف وشـامل يف الحادثة 

وتقديم املسؤولني إىل العدالة».
كمـا أدان حـزب العدالـة والتنميـة 
الحاكـم يف تركيـا، مقتـل اإلعالمية 
عاقلـة  أبـو  شـريين  الفلسـطينية 

مراسلة فضائية «الجزيرة» القطرية، 
برصاص االحتالل اإلرسائييل، مشريا 
إخفـاء  يمكنهـا  ال  إرسائيـل  أن  اىل 

جرائمها بقتل الصحفيني.
وقال نعمان قورتوملوش نائب رئيس 
الحزب عرب بيان: «ال يمكن إلرسائيل 
التي تقتل الفلسـطينيني االبرياء بال 
مبـاالة كل سـاعة وكل يـوم، دون 
التفرقة بني األطفال والنسـاء وكبار 
السـن، التسـرت عـىل جرائمهـا ضد 

اإلنسانية بقتل الصحفيني».
واضـاف :كفى.. يجـب عىل املجتمع 
إرسائيـل عـىل  يحاسـب  أن  الـدويل 

جرائمها ضد اإلنسانية».
اىل ذلـك، نظـم عـرشات الصحفيني 
االتراك والعرب ، وقفة أمام قنصلية 
الكيان الصهيوني بمدينة إسطنبول 
الصحفيـة  مقتـل  عـىل  احتجاجـا 
الفلسـطينية شـريين أبـو عاقلة يف 

الضفة الغربية .
ورفـع الصحفيـون أعالم فلسـطني 
والفتـات حملـت صـور أبـو عاقلة 
وصور أخرى تشـبه مشـهد مقتلها 
بمقتـل الطفـل الفلسـطيني محمد 
جانـب  اىل  عامـا   ٢٠ قبـل  الـدرة 
عبـارة «ثمـن الحقيقـة استشـهاد 
مراسـلة الجزيرة برصاص االحتالل 

اإلرسائييل.
االحتجاجيـة  الوقفـة  وحظيـت 
للصحفيـني االتراك والعرب بتضامن 
عـن  والتعبـري  االتـراك  املواطنـني 
الفلسطيني  الشعب  تأييدهم لكفاح 

.
األوروبـي  االتحـاد  وأبـدى  هـذا 
اسـتعداده للمشـاركة يف تحقيقات 

مسـتقلة حول مالبسـات استشهاد 
الصحفية الفلسـطينية شـريين أبو 

عاقلة.
وقال املتحدث باسم التكتل األوروبي 
للشـؤون الخارجيـة، بيرت سـتانو، 
«االتحـاد  صحفيـة:  إفـادة  خـالل 
األوروبـي يؤكد أن مقتـل الصحفية 
الفلسطينية شريين أبو عاقلة حادث 
مأسـاوي»، داعيا إىل «إجراء تحقيق 

مستقل وشامل».
األوروبـي  االتحـاد  اسـتعداد  وأكـد 
للمشـاركة يف أي تحقيقات مستقلة 
لتوضيح مالبسـات مقتل الصحفية 
شـبكة  قالـت  التـي  الفلسـطينية، 
تعمـل  التـي  القطريـة  «الجزيـرة» 
لديهـا، إنها قتلت برصـاص الجيش 

اإلرسائييل.
من جهته، أفـاد تحقيق أويل للجيش 
اإلرسائييل بأنه ال يستبعد أي احتمال 
بخصـوص قتـل جنـوده الصحفية 
الفلسطينية شريين أبو عاقلة، خالل 

تبادل إطالق نار يف مخيم جنني.
الرئيـس  رفـض  ذلـك،  غضـون  يف 
الفلسطيني محمود عباس مشاركة 
السـلطات اإلرسائيليـة يف التحقيـق 
بمقتل الصحفية شـريين أبو عاقلة 

«ألنها من ارتكبت الجريمة».
وأكد عباس أنه سـيتم تحويل قضية 
شـريين فورا إىل محكمـة الجنايات 
الدوليـة، مضيفـا: «يجـب أال تمـر 
أبـو عاقلـة  جريمـة قتـل شـريين 
مـن دون عقـاب ونرفـض التحقيق 
املشـرتك مع السـلطات اإلرسائيلية 

ألنها هي من قتلت شريين».
وأعلنت النيابة الفلسـطينية العامة 

نتائـج تحقيقات أولية أفـادت فيها 
بـأن الجيش اإلرسائيـيل كان مصدر 
إطـالق النـار الوحيد لحظـة إصابة 

الصحفية شريين أبو عاقلة.
يف  الفلسـطينية،  النيابـة  وأشـارت 
بيـان، أعلنت فيه نتائـج تحقيقاتها 
األولية يف مقتل أبو عاقلة يوم األربعاء 
يف مدينـة جنـني، إىل تعمـد الجيـش 

اإلرسائييل «ارتكاب جريمته».
الكشـف  «إجـراءات  أن  وأوضحـت 
واملعاينة ملرسح الجريمة بينت وجود 
آثار وعالمـات حديثة ومتقاربة عىل 
الشـجرة التي أصيبت قربها شريين، 
ناتجة عن إطالق النار بشكل مبارش 

باتجاه موقع الجريمة».
وأضاف البيان أن «تمركز أقرب قوة 
إرسائيليـة كانـت تبعد عن شـريين 
أبـو عاقلة عند إصابتهـا حوايل ١٥٠ 
مـرتا، وكانت (شـريين) ترتدي الزي 

الصحفي والخوذة الواقية».
ولفت إىل أن «إطالق النار تجاه املكان 
استمر إىل ما بعد إصابتها، مما أعاق 
محـاوالت الوصول إليها إلسـعافها 

من قبل زمالئها واملواطنني».
وأكـدت النيابـة العامـة أن «نتائـج 
التقرير األويل للطب العديل تشـري اىل 
ان سـبب الوفـاة املبارش هـو تهتك 
الدمـاغ الناجم عن اإلصابة بمقذوف 
نـاري ذي رسعة عالية نافذ إىل داخل 
تجويـف الجمجمة مـن خالل جرح 

املدخل».
ونوهت النيابة إىل أنه «تم اسـتخراج 
املقذوف الناري من جثمان الشهيدة 
وأمـرت النيابـة بإحالتـه إىل املخترب 
الجنائـي إلعداد تقريـر فني مفصل 

بالشأن».
اإلجـراءات  «اسـتمرار  وأكـدت 
التحقيقية، وأنها ستعلن عرب مؤتمر 
النهائيـة  النتائـج  كافـة  صحفـي 

لتحقيقاتها فور االنتهاء منها».
ويـوم األربعاء املـايض، أعلنت وزارة 
الصحة الفلسـطينية مقتل مراسلة 
قنـاة الجزيرة القطرية، شـريين أبو 
عاقلـة (٥١ عامـا) جـراء إصابتهـا 
برصاص الجيش اإلرسائييل يف مدينة 

جنني.
واتهمت كل من السلطة الفلسطينية 

وشـبكة «الجزيـرة» إرسائيل بتعمد 
قتـل أبو عاقلة بإطـالق النار عليها، 
بينمـا كانت تمـارس عملهـا، فيما 
قال الجيش اإلرسائيـيل إن تقديراته 
األوليـة تفيد بأنهـا «قتلت برصاص 

مسلحني فلسطينيني».
كمـا دان وزيرا الخارجيـة القطري، 
محمـد بن عبـد الرحمـن، واإليراني 
حسـني أمـري عبـد اللهيـان، اغتيال 
شـريين  الفلسـطينية  الصحفيـة 
أبو عاقلـة من قبل جيـش االحتالل 

اإلرسائييل.
واعتـرب عبـد الرحمن وعبـد اللهيان 
عدم التحرك الجاد للمنظمات الدولية 
املعايـري  وازدواجيـة  والحقوقيـة 
تجـاه انتهاكات حقوق اإلنسـان يف 
فلسطني، السـبب الرئيس الستمرار 
األعمال اإلرهابية من قبل السـلطات 

اإلرسائيلية.
الراحلـة  الصحفيـة  أن  إىل  وأشـارا 
كانـت ترتـدي سـرتة صحفية حني 
قتلـت، معلنـني أن «عمـل إرسائيـل 
الوحـيش أظهر أن الكيان الصهيوني 
ويسـعى  التعبـري  حريـة  يعـارض 
إلخفاء حقائقـه وجرائمه اإلرهابية 

يف فلسطني».
وقدم وزيـر الخارجية اإليراني خالل 
لقائـه بنظـريه القطـري يف طهران 
التعـازي ألرسة شـريين أبـو عاقلة، 
وسـلمه درعـا تذكاريا إيرانيـا ليتم 
تسـليمه الحقا لعائلة أبـو عاقلة يف 

فلسطني.
القـوات  ذاتـه، شـنت  السـياق  ويف 
الجمعـة، هجوما  االرسائيليـة، يوم 
عنيفـا عىل موكـب تشـييع جثمان 
الصحفية الفلسـطينية شـريين أبو 
عاقلـة إىل مثواها األخري، مسـتعملة 
قنابل صوتية. وأفادت وسـائل اعالم 
غربية بأن سبب الهجوم هو اشرتاط 
السـلطات اإلرسائيلية نقـل جثمان 
أبو عاقلة بالسـيارة من املستشـفى 
الفرنـيس وليـس مع املشـاة.. ونقل 
جثمان الصحفية يف قناة «الجزيرة» 
القطرية إىل القـدس الرشقية، حيث 
اقيمت مراسـم الصالة عىل جنازتها 
يف كنيسـة الـروم الكاثوليـك يف باب 

الخليل، داخل البلدة القديمة.

بغداد/نينا:
تطلق قناة «الحرة» اليـوم األحد، الخامس 
عرش من أيـار الحـايل، املوسـم الثاني من 

برنامج «٢ دوالر».
ويعود الربنامج ليسلط الضوء عىل قصص 
جديدة تروي معاناة أرس يف الرشق األوسط 
وشمال إفريقيا تغلّب عليها الفقر وأنهكتها 

البطالة واألوضاع االقتصادية الرديئة.
يف موسـمه الجديـد، يتنقـل»٢ دوالر» بني 
سـوريا، لبنـان، العـراق، األردن، الجزائر، 
املغرب، السودان، مرص وتونس، ليستعرض 
وقائع مختلفه عن االنهيار االقتصادي، وما 
خلفه وباء كوفيد-١٩ من تبعات اقتصادية 
واجتماعية.كما يغوص الربنامج يف أسباب 

وخلفيات معاناة الناس وانعكاسـات سوء 
أوضاعهـم عـىل حياتهم بشـكل عام وعىل 
الصاعـدة.  واألجيـال  األطفـال  مسـتقبل 
ويسـتضيف خرباء يف الشؤون اإلقتصادية 
واإلجتماعية ملناقشـة هذه األزمات وسبل 
الـرشق  شـبكة  رئيـس  معالجتها.وقـال 
األوسط لإلرسال (MBN) بالوكالة، حسان 

املوسـم  إطـالق  إىل  نتطلـع   » الشـويكي 
الثانـي من «٢ دوالر» عىل شاشـة «الحرة» 
بعد أن القى املوسـم األول استحسـاناً لدى 
املشاهدين، حيث طرح قصصاً إنسانية من 
صميم املجتمع وركز عىل معاناة الطبقات 
األكثر ضعفـًا وحاجاتهـا وافتقارها حتى 

لألمور األساسية».

 بغداد/نينا:
اكد سـعد فياض موزان، مدير عـام معهد التطوير النيابي 
يف مجلـس النـواب، عـىل اهمية وقـف التطبيـع االعالمي 
مـع الكيـان الصهيونـي الغاصب عـرب مقاطعـة القنوات 
الفضائيـة العربيـة للمحللني او الناطقني باسـم االحتالل 
وعـدم اسـتضافتهم لتربير جرائمـه من خـالل اللجوء اىل 

التضليل وتزييف الحقائق.
ودعـا مدير عام املعهد، خالل مشـاركته يف اللقاء التأبيني 
للشـهيدة شـريين أبو عاقلة الذي نظمته شـبكة محرري 
الرشق االوسـط عرب برنامـج «الزوم» يـوم الجمعة، ادارة 
قناة الجزيرة التي عملت الشـهيدة ابو عاقلة مراسـلة لها 
يف فلسـطني املحتلة، اىل ان تكون اول املبادرين لتنفيذ هذه 
الدعـوة التي تمثل ابسـط حق للشـهيدة عىل القنـاة التي 

مثلتها لسنوات طويلة.

ولفـت فيـاض اىل: ان الواجب الوطنـي واالخالقي واملهني 
يحتم عىل جميع الصحفيني واالعالميني تسليط الضوء عىل 
حجم الجرائم الوحشـية لالحتالل الغاصب والوقوف بوجه 

ادعاءاته الكاذبة وكشف زيفه.
وشـدد فياض، خـالل اللقاء الـذي اداره أبو بكـر إبراهيم 
أوغلـو املؤسـس والرئيس التنفيذي للشـبكة وشـارك فيه 
ممثلو النقابـات والتجمعات الصحفيـة العربية والدولية، 
عـىل ان املقاطعة االعالمية ووقف التطبيع يف مجال االعالم 
مـع كل من يمثل الكيان الغاصـب ال يقل اهمية عن تاكيد 
رفض االعرتاف بهذا الكيان ومقاطعته سياسيا واقتصاديا. 
منوها اىل: ان العراق شعبيا ورسميا يقف اىل جانب حقوق 
الشـعب الفلسـطيني، وما قام به مجلس النـواب العراقي 
من بـدء اجراءات اقـرار قانون حظر التطبيـع مع الكيان 
الصهيونـي يمثـل دعمـا لكل الجهـود الرافضـة لالعرتاف 
بهذا الكيان وابسـط رد معنوي وعميل عىل جرائمه املمتدة 
منذ انشـائه عـىل ارض فلسـطني ودعما لنضال الشـعب 

الفلسطيني.

 
البرصة / نينا:

 اسـتنكر فرع نقابـة الصحفيني يف البرصة االعتـداء الذي قام به مسـلحون عىل منزل 
الزميل الصحفي كاظم الحاوي .

وذكر الفرع يف بيان :» نرفض هذا العمل االجرامي الذي استهدف عضو نقابتنا ومراسل 
قنـاة االيام الفضائية يف البرصة الزميل كاظم الحاوي بإطالق عيارات نارية من سـالح 
كالشنكوف ارعبت االطفال والعوائل االمنة «. واصفا هذا العمل باالجرامي الجبان الذي 

يريد اسكات اصوات الحقيقة .
وطالب الفرع الجهـات االمنية املعنية قيادة عمليات البرصة ومديرية الرشطة بمتابعة 
حيثـات هذا االعتداء ومالحقة املجرمني ومحاسـبتهم وفق القانون وحماية الصحفيني 
من االعتداءات املتكررة التي كانت حصيلتها ارواح عرشات الشهداء و الجرحى من ابناء 

صاحبة الجاللة.

دونيتسك/ متابعة الزوراء:
أصيب صحافيان يف قناة آر تي الروسـية اإلخبارية بنريان القوات األوكرانية، يف منطقة 

رشقّي أوكرانيا.
وأعلنـت «آر تـي» يف بيان، الجمعـة، نرشته عرب تطبيـق تيليغـرام: أن «فريق الصحايف 
الحربي فالنتني غورشينني اسـُتهدف بنريان صواريخ أوكرانية قرب دوكوتشيفسك» يف 

جمهورية دونيتسك الشعبية املعلنة من طرف واحد.
وأوضحت أن «فالنتني نفسـه لم يصب بأذى، لكن مصوريـه فالديمري باتالني وفيكتور 

مريوشنيكوف أصيبا بشظايا يف الساقني والظهر، ويجري نقلهما إىل املستشفى».
وقناة آر تي ممولة من الدولة الروسـية، ومنعت مطلع مارس/آذار من البّث يف االتحاد 
األوروبي الذي اعترب أنها أداة «تضليل» توظفها موسـكو يف هجومها عىل أوكرانيا الذي 

بدأ يف ٢٤ فرباير/شباط. وترفض القناة التلفزيونية هذا االتهام.
انطلق البّث الحي للقناة عام ٢٠٠٥ باسم «روسيا اليوم»، ووسعت نشاطها بلغات عدة، 

بينها اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية واألملانية والعربية.

الديوانية/نينا:
 نظم فرع نقابة الصحفيني يف الديوانية وقفة للتنديد باغتيال الصحفية الفلسـطينية « 

شريين ابو عاقلة « مراسلة قناة الجزيرة .
وقـال رئيس فرع النقابة يف الديوانية باسـم حبس السـعيدي:» ان الوقفة نظمت تحت 
شعار» دماء شريين قضية ال تموت»، وشاركت فيها نخبة من منظمات املجتمع املدني 

وناشطوها».
وأضـاف حبس» ان االرسة الصحفية يف محافظة الديوانية نددت بعملية االغتيال اآلثمة 
التـي ارتكبتها قـوات االحتالل الصهيونـي برصاصها الغادر الذي طال شـهيدة الكلمة 

الصحفية الفلسطينية « شريين ابو عاقلة».
وطالـب املتجمعون املجتمـع الدويل واالمم املتحدة باسـتنكار ورفض هكذا جرائم بحق 

ابطال الكلمة الحرة املهنية. 
كما نظم فرع نقابة الصحفيني يف الديوانية وقفة امام مديرية االسـتخبارات ومكافحة 

الجرائم يف املحافظة للمطالبة بالكشف عن منفذي الجرائم بحق الصحفيني.
وقال رئيس الفرع باسـم حبس :» ان الوقفة نظمت بمناسـبة مـرور عام عىل محاولة 
اغتيال مراسـل قناة الفرات و الديوانية، فضًال عن اسـتهدافات اخرى طالت الصحفيني 

يف املحافظة «.
واضـاف :» اننا يف الوقت الذي نحرتم فيه سـري التحقيقات االمنية بـكل قنواتها ننتظر 

كشف الحقائق والتحقيقات واعالنها للرأي العام «.
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يسـتقطب  وهجـا  النقـد  يبقـى 
املتذوقني ، ويشغل االدباء قبلهم ، 
النه هو الشايف ، وهو املفصح عن 
بضاعتهم ، وقد يسـهم يف تقييم، 
او توضيـح ، او تبيـني، أو يحـدد 
مكامـن جمال النص مـن عدمه، 
ويتنـوع بني نقـد الشـعر ، ونقد 

الرسد
صـدر عـن دار الورشـة للطباعة 
والنرش كتاب ”قراءات يف الرسد”، 
وهـي قراءات ما يـراه القارئ من 
وراء النـص، أو يستشـفه منهـا، 
وهذه األعمال الرسدية رغم تنوعها 
قسم منها مشهور والقسم اآلخر 
مغمـور، ولكـن يجمعهـا رابـط 
مشـرتك أال وهـو اإلبـداع، فلـوال 

اإلبداع ملا ُوجد النقد.

بـني  تنوعـت  القـراءات  هـذه 
النفسـية، والفلسفية، والواقعية، 

والتاريخية، وغريها.
دراسـة  بتنـوع  انمـازت  كمـا 
السـيكوباثي،  فنجد  شـخوصها، 
والعبثـي، والوجـودي، والسـوي، 
بـني  االختالفـات  مـن  والعديـد 

شخصية وأخرى.
شـخصيات (أنـا كقارئ) عشـت 
معهـا، وتناغمت مع مشـاعرها، 
بـل مثلنـي بعضهـا يف كثـري من 
الحاالت، فكيف بحال من أوجدها 
من العدم، وألبسـها ثـوب الحياة، 
وجعلهـا تتحـرك ضمـن أسـطر، 
وأوراق الرواية، أو العمل الرسدي.

    ال أدعـي أّن هذا املنجز قد حوى 
صفات التمام كلها، فكل يشء إذا 
تم شـابه نقصان، فكيف إذا كان 

هو أصـًال غري تـام، ولكنه حاجة 
يف نفـس يعقوب قضاهـا، وتلبية 
لرغبات بعض األخوة الكرام يف أن 
أجمع ما ترق للقراء ويسـتفيدوا 

من هذه التجربة.
 الكتـاب مكّون مـن ثماني عرش 
مقالة نقديـة ، حيث كانت املقالة 
األوىل حول متاهات برهان شاوي، 
اذ أعتربه أضخم عمل عربي روائي 
أُنتج يف العرص الحديث ، وركزت يف 
املتاهات،  املقالة حول شخصيات 
التـي  والبواعـث  وانفعاالتهـم 

تسريهم.
وذكـرت يف املقالـة الثانيـة رواية 
وإنتقـال  يونـس  النبـي  لقلـق 
شـخصية الروايـة الرئيسـة مـن 
الوجوديـة إىل العبثية ومـن ثََّم إىل 

العبثية .

ووقفـت عنـد الحريـزي وروايته 
بأجزائهـا  محطـات  التاريخيـة 
الثالثة( العربانة ، كفاح ، البياض 
مـع  التنقـل  وهمنـي  الدامـي) 
شـخصية العمل عرب مدن الوسط 

والجنوب .
وانتقلت  إىل عبد الله  امليايل وروايته 
عـىل  لنتعـرف  الدامـي  العـروج 
وتصارعهم  العـروج  شـخصيات 

الفكري والعسكري .
ومـن ثَّـَم إىل شـخصيات الرمـيل 
وتقمصهـم للفلسـفة األبيقورية 
والرواقية لنتعرف أُي الفلسـفتني 
أحـُق وأصلـح ألن تكـون منهجا 

حياتيا للفرد اإلنساني.
اسـحرتني  بعدها ثعابني الجنديل 
وروايته املعنونة بـ(( إمرباطورية 
بطلـة  مـع  فنتنقـل  الثعابـني)) 

أروقتهـا  عـرب  اإلمرباطوريـة 
ودرابينها ومتاهاتها .

ُثمَّ نسـافر إىل جنوبنا العزيز حيث 
فينيسيا الرشق لنستقل مشحوف 
العـم ثيسـجر يف رحلـة ممتعـة 
يرسم لنا خطوطها العامة الكاتب 

العراقي املغرتب عمار الثويني .
عنـد  بعدهـا  وقفـة  وسـجلت 
السـيموك ومتاهته وشـخصيات 
عيل جـايل الكاتـب العراقـي الذي 
جسـد لنا عـرب شـخصياته فرتة 
مابعـد االحتالل ومعاناة الشـعب 

العراقي وأهم احداثها .
مـن  القصصيـة  وللمجاميـع 
كتابنا نصيب لتكن سـقط سـهوا 
للقاص السقشـخي مهند كويش 
لتقلنـا بعدهـا غيـوم أغصـان   ،
الصالـح القاصة العراقية املغرتبة 

القصصية ”غيوم يف  ومجموعتها 
البيت“ .

مـا  اذا  متذوقـا  الناقـد  يعـد  وال 
يسرتيح قليال ويلتقط أنفاسا مع 
عميـد األدب العربي وأيـام عمره 

عرب سريته الذاتية ” األيام ” .
لنذهب مبـارشة إىل األديب النوبيل 
العـم نجيـب محفـوظ وروايتـه 
وبطلهـا   ” الـرساب   ” النفسـية 
كمال وعقده ونرجسيته وأمراضه 

النفسية .
وتحولـت بعدهـا إىل العمـل املثري 
” أوالد حارتنـا ” وجمهـور أوالد 
حارتنـا ومعاناتهـم ومشـاكلهم 

االجتماعية .
لنسـافر غربا حيث مملكة املغرب 
وكاتبها املثري للجدل محمد شكري 
جميل وعمله األكثر جدال  ” الخبز 

الحـايف ” لنراقـب عن كثـب نموه 
وإعرتافاتـه  والجسـدي  النفـيس 

الرصيحة .
ومن ثََّم نحو  ”سمرقند“ وكاتبها 
أمني معلوف حيث تارخ الفلسفة 

والجمال .
فـإذا انتهينا من سـمرقند نتوجه 
العاملـي  وكاتبهـا  الثلـج  نحـو 
دوستيفيسـكي ورورايته العاملية 
” الجريمة والعقاب ” وشخوصها 

وآالمهم ومعاناتهم .
ومادمنـا يف روسـيا تأخذنا رحلة 
وجوديـة مع روايـة ” قلب كلب ” 
لنـرى بدايـات تشـكيل الحضارة 
اإلنسانية واألسئلة الوجودية التي 
تولـد مع فطرة اإلنسـان وبدايات 

حياته .
لنختمها مع كامو وعبثيته وغربة 
شخصيات أعماله وروايته الحائزة 

عىل جائزة نوبل  ” الغريب”.
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القرقنـي  الليبيـة هـدى  مـا يميـز االديبـة 
االسلوب الواضح الذي يعرب عن فكرة القصة، 
والخيال الواسـع الذي تجنده يف خدمة النص 
ومساهمته الفعالة يف خلق الفضاء القصيص، 
والـذي يجعل من نصوصهـا حاضنة خصبة 

يتمتع بها املتلقي .
إن مـن البديهـي ان النصـوص تتفـاوت من 
حيـث الرفـض والقبول لـدى القـراء ، ولعل 
أهم مـا يميز القصـة الناجحة هـي الوحدة 
التـي تتمحور عـىل فكرة واحدة وشـخصية 
اساسـية، واعتمادهـا عىل الجمـل القصرية 

ذات الدالالت العالية .
كما ان الـرصاع يأخذ اهميتـه داخل قصص 
هدى القرقني، وهـذا بطبيعة الحال يؤدي اىل 

زرع عنارص التشويق داخل جسد النص .
تمتلـك لغة قادرة عىل حمل رؤيتها بأسـلوب 
رسدي ال يعـرف الوعـورة او التصحـر ، هذا 
االمـر انعكـس بشـكل مبـارش عـىل وضوح 
البنـاء  يف  وسـاهم  القصصيـة  الشـخصية 
املعماري، كما انها تجيد اسـتخدام العدسات 
الدقيقة لتصوير الحدث من خالل الحوار الذي 
يعنـي بتلويـن شـخصياتها ، والوصف الذي 
يشـكل بوصلـة ملعرفة هواجس واحاسـيس 
واتجاهات شخصياتها الرئيسة والهامشية .

تمتلك القاصـة هدى القرقنـي اللغة القادرة 

عىل حمل رؤيـة الكاتب اىل القارئ بأسـلوب 
رسدي ال يعـرف الوعـورة وال التصحـر ، هذا 
االمـر انعكـس بشـكل مبـارش عـىل وضوح 
الشـخصية القصصية ومّهد للبناء املعماري 
واستخدام العدسات الدقيقة لتصوير الحدث 
من خالل تقنية الحـوار وتقنية الوصف التي 
ورفعـت  شـخصياتها،  تلويـن  يف  سـاهمت 
الغطاء عن هواجس واحاسيس شخصياتها 

املحورية .

هـدى مصطفـى القرقني من مواليـد مدينة 
درنة / ليبيا.

درسـت العلوم السياسية يف جامعة طرابلس 
حالًيا مقيمـة يف الكويت ، قامت بنرش بعض 
القصص القصرية عىل مواقع التواصل (فيس 
بوك ) والقت االستحسان والتشجيع والنقد ،

أصدرت مجموعتني يف مجال القصة القصرية، 
االوىل باسـم حكايـة مشـط 2019، والثانية 
باسـم ذاكرة زرقـاء 2020، وتمـت الطباعة 
والنـرش عـن طريق مكتبـة الكـون ومقرها 

القاهرة .
كان ملواقـع التواصـل االجتماعـي الفضل يف 
االنتشـار  وأخص بالذكـر السـقيفة الليبية 
وموقـع بلـد الطيـوب ومنـرب األدب الليبـي 
والعربي، نـرشت يف الصحف املحلية والعربية   
مثل جريدة أخبار بنغـازي وجريدة الحقيقة 
ومجلـة  اليـوم  العربـي  وجريـدة  العريقـة 
الفصـول االربعـة وجريـدة فربايـر وحالًيـا 
تلقيت دعوة من دار نرش كل العرب يف باريس 
ليكون لها قصة قصرية مرتجمة للفرنسـية 
مع مجموعة من الكتاب العرب يضمها كتاب 

واحد .
ثقافية جريدة الزوراء دخلت اىل عالم القاصة 
الليبيـة هـدى القرقنـي، وخرجت منـه بهذا 

العطاء :
العربـي  الثقـايف  املشـهد  تصفـني  كيـف   *

الراهن؟
ـ أراه يف أعـىل املسـتويات وخاصة مع وجود 
املؤسسـات الثقافية وتطـور تقنيات االعالم 
ومواقـع التواصـل التـي وفـرت حلقة وصل 
ومنصة للتنافس واإلبداع واكتشـاف جمهور 
منفتح عىل ثقافات أخرى وقادر عىل االرتقاء 
باملسـتوى الثقايف، وهذا بدوره أدى اىل تغري يف 
الكثري من املسـلمات والبديهيـات عىل الرغم 
مـن تأثـره بالحـروب واالحداث السياسـية، 

إال ان هـذه االحـداث أدت اىل تحديـات كثرية 
انعكست لالنطالق واالبداع يف شتى مجاالته .

* أال تزال العنارص التقليدية للقصة عىل ذلك 
القدر من األهمية يف النصوص الحديثة؟

- نعـم ولو بنسـبة ضئيلة، لقصـة تقليدية 
متماسـكة ومتدرجة ، وهنـاك بعض النقاد 
يراها االسـاس ويعرتض عىل الخروج عنها، 
وهنـاك مـن يتجاوزها أمـام عمـل ابداعي 
متطور مشـوق بشـكل مختلف وبأسـلوب 

فنـي حديـث ، أنـا مـع االبتـكار يف طريقة 
الكتابة حسـب موهبة الكاتب وخياله وعدم 
التقيـد بقواعد ثابتة، واألهـم أن كون هناك 
فكـرة وحبكة فنية متكاملـة ترتقي بذائقة 
القارئ ، فالعالم من حولنا يتغري فحتًما البد 

لطريقة الكتابة أن تتغري وتتطور  .
*هـل تجديـن أن هنـاك عالقة بـني القص 
للزمـن  الرسيـع  واإليقـاع  جـداً  القصـري 

املعارص؟
- نعم ، بالتأكيد هو رتم الحياة حتى أن رواج 
القصة القصـرية يف عرصنا الحـايل يتماىش 
مـع رغبة القارئ الذي سـيطرت عىل حياته 

الرسعة يف كل يشء .
* يقول البعض ان عرصنا هو عرص الرواية 

بامتياز ، فماذا تقولني ؟
- ربمـا ألن الرواية قادرة عىل اسـتيعاب كم 
كبـري مـن  األحـداث الـذي يمر بهـا الكاتب 
مـن زمن وأماكن وأشـخاص ، أضف إىل ذلك 
الجانـب الربحي لـدور النـرش ، فهناك دور 
نـرش كثرية تتكالب عىل طلب الرواية عن أي 
منجز أخر، وأحياًنا كثرية تبحث عن االسماء 

املعروفة .
وعن نفـيس أميل جداً لقراءة الروايات ولكن 
ليس كل رواية تسـتحق الوقت الذي نمنحه 
لها ورغـم ذلك تختلف الذائقـة ولكل جنس 

أدبي جمهوره.
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ثقافية
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أمي .. يا فراشة الوّد 
مالِك تطعنني كل أمل قبل املولد 

تخاطبني السماَء برتدد 
أمي يا زهرَة األرض لكل عاشق 

يا رغيف خبز بفم جائع 
يا نبعاً وغيمة 

يا كّل الوطن 
مللمي دموعك الطائشة 

قفي وأرفعي رأسك عالياً 
كفكفي عباءة الحزن الرسمدي 

واعلمي أّن موتي سيكتب تواريخ املدينة 
سيكون قنديالً فوق طرقات التيه 
فهذا الوطن سيعود بهياً يوماً ما 

وتذكري دائماً انني خلقت للشهادة … 
.....

ما زاَل عطُرك 
يحفر خوارص ذاكرتي 
يقرُع طبوَل االشتياق..

يفتش عن ثغٍر يتسلل منه اىل روحي
يعّشُش فوق ثيابي

يداعُب أوتار الحنني 
يعيدني اىل تلك اللحظات .. 

تواصل املسري... 
تحرك كل جزء من ماكنة الحياة

ِعرب أوردة خلُت يوماً... 
ال َيْدبَّ فيها ذلك السائل االحمر 

اال انك سبب هذه الفوىض 
حتى اختلفت الكلمات 

واختلطت األحرف ببعضها 
وتعانقت األرواح 

وامتزجت العطور 
وما زاَل عطُرك ملتصقاً حتى هذه الدقيقة ..

Ú‰Ìçy@·Ó„aãm
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النبطـي رواية للروائي املرصي يوسـف 
زيـدان. صـدرت الروايـة ألّول مرة عام 
2010 عـن دار الرشوق للنرش والتوزيع 
يف مـرص الجديدة بالقاهـرة. ودخلت يف 
القائمة الطويلة للجائزة العاملية للرواية 
العربيـة لعـام 2012، املعروفـة باسـم 

«جائزة بوكر العربية».
دكتـور يوسـف زيـدان كاتـب مرصي 
وأسـتاذ جامعـي ووأنشـأ زيدان قسـم 
املخطوطات يف مكتبة اإلسـكندرية عام 
1994 كما أصبح مديره لفرتة كبرية، كما 
أن لـه عدد كبري من األبحـاث التاريخية 
وبشـكل خـاص يف التاربـخ اإلسـالمي 
وتاريخ الطب العربي، واسـتطاع زيدان 
أن يحصل عىل عدد من الشهادات، كانت 
أولهم شهادة ليسانس الفلسفة من كلية 
اآلداب جامعة اإلسـكندرية عام 1980 ، 
وبعد ذلـك حصل عىل درجة املاجسـتري 
يف الفلسـفة اإلسـالمية، كما حصل عىل 

درجة الدكتوراه يف الفلسـفة اإلسالمية، 
وبعد ذلـك حصل عىل درجة األسـتاذية 
يف الفلسـفة وتاريخ العلوم عام 1999، 

وصدر لـه العديد مـن املؤلفات تنوعت 
بني الروايات والكتب البحثية.

ُتعد روايـة ”النبطي“ من أهم الروايات 
واألعمـال التـي صـدرت عـن الكاتـب 
املشهور يوسـف زيدان، ويرى البعض 
أنهـا تكملة ملا بـدأه يف رواية ”عزازيل“ 

املشهورة.
وكعـادة أعمـال يوسـف زيـدان كلها، 
فإن هذه الرواية قد القت شـهرًة كبرية 
وكانـت يف مقدمة قائمـة الكتب األكثر 
مبيًعا وقت صدورها، كما أن شـهرتها 

ما زالت مستمرًة إىل اآلن.
تبـدأ الرواية يف نسـج قصـة للعرشين 
عاًما السابقني لفتح مرص.. وقد ظهر 
يف بعض أجزاء الرواية بعض الصحابة 
مثل سـيدنا عمـرو بن العـاص ”فاتح 
مرص“ وجاء ذكـر زوجته أيًضا وكذلك 
الصحابـي حاطب بن أبـي بلتعة. كما 
أنـه قـد ابتكـر شـخصيات خيالية من 
صنعه ليكشـف من خاللهـا عن طبيعة 

الحياة واإلنسان.
كذلك ذكر االتجاهات الدينية التي كانت 
سـادت يف املنطقـة مـا بـني دلتـا النيل 
الواقعـة يف مـرص وأفريقيـا إىل شـمال 
الجزيرة العربية يف قارة آسـيا، يف الوقت 
الـذي ظهر فيه اإلسـالم وانتـرش يف كل 

العالم.
روايـة «النبطـي» عىل رغـم اقرتابها من 
منـاخ التاريخ إّال أنها أبعـد ما تكون عن 
األعمـال الروائيـة املماثلـة التي تسـعى 

لتكون أقرب إىل الوثيقة التاريخية. 
الروائـي يوسـف زيـدان يجعلـك تعايش 
التاريخ من دون أن تتماهى فيه أو بعبارة 
أخـرى يضعـك يف مناخ مـن التاريخ ال يف 
التاريخ نفسه، وهو يحرص عىل أن يقدم 
عمالً روائياً بكل ما تعني كلمة رواية من 
معنى. صحيح أنه قبـل أن يكتب الرواية 
كان ينبـش يف التاريـخ ليسـتخلص منه 
رؤيـة عامـة، إّال أن حـس الروائي تحكم 
فيه أكثر من حس املؤرخ، وأن همه األول 

ظـل يرتكز يف أن يقدم عمالً روائياً فنياً يف 
مناخ من التاريخ وهـو ما يظهر جلياً يف 
هـذا العمـل البديع الذي ينزعـك من قلب 
زمنك الراهـن ليضعك يف قلب زمن آخر ال 
لتقـرأ تاريخ ذلك الزمـن وإنما لكي ترى 
بعني الروائي كيف كان الناس يعيشـون 
ويفكـرون ويحبـون ويكرهـون يف ذلـك 
الزمن الذي يبعد عنا بما يزيد عن خمسة 

عرش قرناً.
يف ضـوء املنهج الوصفي التحلييل، فتحلل 
املكان والزمـان وفضاء الجسـد الظاهر 
يف الحيوات الثـالث ”ملاوية“ بطلة الرواية 

وشخصيتها املحورية. 
وتربز يف الحياة األوىل، أماكن عديدة مثل: 
الغرفة والبيت والكنيسة والبلدة البيضاء 
الزمنـني:  يف  يتمثـل  وزمـان  والربابـي، 
الحقيقـي، والخيـايل.. وتظهـر يف الحياة 
الثانيـة أماكن تتمثل يف: بيت الخالء ودير 
العسل وجبل إبل والبحر والسفينة وجبل 

السكاكني. 
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يف سـعيه الحثيـث لتقديم قصِصه كمـادٍة رسدية 
تسـتحق االعجـاب يتوّخـى القـاص كريـم جبار 
النارصي إىل أن يجعل متلقيه يتعامل مع نصوصه 
بحفـاوة وهـو يتنقل من نـص آلخـر إلدراكه أنَّ 
النص املنشور ما هو اّال رسالة بني مرسل افشاها 
اىل العلن فخرجت عن ملكيته ومسـتلم سيتلقاها 
لتكون ملكاً له توخى املرسـل استقبالها بإعجاب 

أو عىل األقل برضا. 
وعنـوان ”مرايـا متشـظية“ كمجموعـة جـاءت 
بهيئة قصص قصرية جداً بني دفتي كتاب احتوى 
77 صفحـة مـن الحجـم املتوسـط جـاء مرادفاً 
موضوعيـاً ألبطال نكتشـفهم، ونحـن ننتقل من 
بطل آلخر، منكرسين؛ بدواخل كاملرايا املهشـمة.. 
إنَّهـم يسـعون للبوح ال لـيشء إال ليلفظـوا جبال 
الرؤى املحتشـدة يف رؤوسـهم، ويحرروا ارواحهم 
مـن همـوم اللغة التي تتكشـف يف بوتقة كلِّ نص 

عىل صغر حجمه ووحدة موضوعه.
ففي نـص ”خـالص“  يتماهى الكاتب بأنسـجة 
اللغة وتشـابكاتها ويتوارى خلـف رؤى تدنو من 
ميدان الفلسـفة واسـتخدام الفكر، حتى ليظنها 
املتلقـي صـورة لرؤيـة يريـد بّثهـا يف مسـاراته، 
فيجعله يتساءل: أفيلسـوف هذا الكاتب أم شاعر 

يتمنطق بغمـوض مقصود ليقدم لنـا رسداً يبني 
وجوده عـىل آلية قصة لها اسـتهاللها ومقدمتها 
ونهايتهـا بنقطة تنويـر تقـود اىل خاتمة يتحرك 

خاللها البطل املهموم بالرؤى؟!

وإْن طـرَق املتلقـي باب نـص“ النظـرة األخرية“ 
فسـيتفاعل مـع الفنـان التشـكييل الـذي يتجىل 
مجـده وحفاوتـه بنفسـه بلوحات هـي نصوص 
حياته التشـكيلية وكربياؤه املـوزع عىل االلوان يف 
تشكيلة تتماوج بني االلفة والتشظي تحمل زاوية 
كل منهـا عنواناً لنافذة من نوافذ حياته؛ هو الذي 
ز اآلن عىل ساٍق ثالثة بعدما بلغ الثمانني وهو  يتعكَّ
يبكي ملشـاهدة هاته ”النصـوص“، ”اللوحات“،“ 
األعـوام“ وقد تمزقت، وتهشـمت، وتفتتت أُطُرها 
يف مذبحـة رسقـة بغداد من قبل َمـْن ال ُيقدِّر ثمَن 

االرث، وال يحتفي بتأريخ اآلباء واألجداد.  
ويتبدّى االنكسـار والتهّشـم حتـى يف الحلم الذي 
يلتجـىء اليـه البطل يف نـص ” ُكن حـرّاً“ ليهرب 
مـن الواقـع الرمادي فإذا به  يقـع يف هّوة الخوف 
والرعـب والتطرّي؛ اذ يرى نفسـه يف النوم وقد غدا 
حاكماً البد ان يسـتمتع كمـا الحكام يف الحكايات 
التـي احتوت أجواء الف ليلة وليلة حيث شـهرزاد 
يسـتمتع بالغلمان والقيـان  إال انه ينصت يف أوان 
يحـدث له بأصـوات ظّنهـا خارج قـرصه العامر 
فاذا بها داخله. أصـواٌت لجموع اقتحمت وجوده 
جراء جوِعهـا وحرمانها هو الـذي أحكَم بقبضة 
مـن حديد عىل حياتهم فجوَّعهم واذلَّهم ولم يضع 
يف حسـبانه أْن سـيأتي اليـوم الـذي سـيكرسون 

فيـه قيَد الخـوف ويندفعـوا ثائرين عـىل جربوته 
وقسـوته والمباالتـه تجاههـم فيحـاول التنّصل 
والهـرب من القـرص فـال تنفعه جنود شـطرنج 
اعتمـد عليهم كحراس(( هربت حاشـيتي، دخلت 
الحشـود افواجاً شـكلوا دائرة. أصبحُت بوسطها 
كقرٍد يمارس رقصاتـه البهلوانية، اصم اذني من 
رصاخهـم وضحكاتهـم. اغمض عينـي من ايماء 
اصابعهم نحوي. أخرََّس لساني عن الكالم.. هوى 
أحدهم بفأسه عىل رأيس، تملَّكني الرعب ألنَّ يدي 
بها  التي حميـت بها رأيس من هـول الرضبة خضَّ
سـائٌل.. فزعت؛ لعنت ايام والدتي ، فسلمت امري 

إىل نهايتي املعهودة.)).
هكذا هـم أغلب ابطال“ مرايا متشـظية“ قدَّمهم 
القاص كريم جبار يعيشـون التعثُّر يف الحياة. فال 
أمل يستندون عليه، وال بارقة تنم عن نور يف نهاية 
النفق يتقدمون اليه ليخرجهم اىل سهوب التفاؤل. 
إنَّه االستالب والشـعور بالضنك الذي يساورهم.. 
ومع ذلك لم يرتكن لليأس، وال اسـتكان للَعَتم فقد 
احتوى اكثر من نص بارقة للتفاؤل كما نص“ ُكلٌّ 
يزرع ورداً“؛ فقد (( ازدانت األمكنة رونقاً وبهاًء.. 
يشـعر بإحسـاس غريـب.. تنّبه، اسـتيقظ. وجد 
يداً حانية تمسـد شعره؛ فابتسـم وقال: ُكلٌّ يزرع 

ورداً|)). 



العالقـات  يف  االحتـواء  فـن  يعتـرب 
الزوجية مهـارة ال يتقنها العديد من 
الرجـال، ونعنـي بهـا أن يسـتوعب 
الرجل املرأة، وان يتسع صدره لجميع 

املفارقات التي تحدث بينه وبينها،
أو  االجتماعيـة  أو  الفكريـة  سـواء 
املاديـة أو العاطفية، ونركز هنا عىل 
الرجـل ألنـه الطـرف األقـوى واملرأة 
تبقـى الطـرف األضعـف يف العالقـة 
الزوجيـة، فكيـف يكـون االحتواء؟ 
وهـل نحن يف مجتمع ذكـوري يتقن 

االحتواء؟!
بدايـة يؤكـد الدكتور طـارق حبيب 
عىل أن هناك عدة أنواع من االحتواء، 

وهي: االحتواء الفكري، واالنفعايل.
أما االحتـواء الفكـري، والذي يقصد 
به تبادل األفكار واملشـاكل والحديث 
حولها بني الرجل واملرأة.. ربما يكفي 
الرجل أن تسـتمع املرأة منه، وكذلك 
املرأة ربما يكفيها أن يسـتمع الرجل 
ملشـكلتها، لكن املشـكلة الكبرية بني 

الزوجني أنه ال يحدث ذلك االستماع.

أما االحتـواء االنفعايل، فهو االهتمام 
بمشاعر الطرف اآلخر، اسمعوا املرأة 
ما ُتحب، واسـمعوا الرجـل ما ُيحب 

ولن يكـون ذلك إال من فهم نفسـية 
املرأة والرجل، ولو شعرنا يف الحقيقة 
قداسـة هذه العالقة لركزنـا أكثر يف 

هذه العالقة سـعياً منا يف فهمها أوالً 
ومن ثم االستمتاع بها.

ومن أهم الفنون يف االحتواء كما يفيد 

الدكتور طـارق حبيب، فـن االعتذار 
الوقـت  يف  يكـون  أن  يجـب  والـذي 
املناسب وبصيغة حسنة، كذلك تغيري 
الوسـيلة التي يسـتخدمها الزوج أو 
الزوجـة يف حـل املشـكالت الزوجية، 
تحتـاج إىل عدة طـرق أن تمارسـها 
أيها الزوج، ألن املرأة تحمل مشـاعراً 
وأسـلوباً يف التفكـري البـد أن تفهمه 
وأن تسـتوعبه، مـن فنـون االحتواء 
يف العالقـة الزوجيـة عـدم التعامـل 
مع األخطاء بدقـة متناهية، ألن ذلك 
التعامـل الدقيق يقلل الشـعور بالود 
والرحمة، كذلك التعرض لإليجابيات 
يف الحياة الزوجية عند نقاش مشكلة 
ما، فبهذه الطريقة نحرص املشـكلة 
محط الحوار ونتأملها ونناقشـها يف 

ظل املودة والرحمة.
فبـادر عزيزي الرجل وأنـت عزيزتي 
املرأة إىل أن يحتـوي كالً منكما اآلخر 
ويسمع له ويحاوره ويبادله املشاعر 
واألفكار لتسري حياتكما الزوجية إىل 

طريق النجاح.

ناتاليـا  الدكتـورة،  كشـفت 

التغذيـة  خبـرية  نيفيدوفـا، 

الروسـية، عن أنـه يجب رشب 

القهـوة بعـد نصف سـاعة من 

تناول الطعام عىل األقل.

وأشارت الخبرية إىل أن الكثريين 

يرشبـون القهـوة أثنـاء تناول 

الطعـام ولكـن هـذا يمكـن أن 

عمليـة  اضطـراب  إىل  يـؤدي 

املعدنيـة  العنـارص  امتصـاص 

املختلفة املوجودة يف الطعام.

وقالـت: ”تحتـوي القهـوة عىل 

وهـي   (Chelate) املخلبـات 

مركبات كيميائية معقدة تجمع 

املعـادن مـا يمنـع امتصاصها 

كان  فـإذا  طبيعيـة  بصـورة 

الشـخص يـرشب القهـوة مع 

فإنـه  دائمـا،  الطعـام  تنـاول 

سـيحصل عـىل كمية أقـل من 

الزنك والحديد واملغنيسيوم لذلك 

مـن األفضل رشب القهـوة بعد 

مـيض  30 دقيقة عىل األقل بعد 

تناول الطعام“.

أن  للقهـوة  “يمكـن  وأضافـت 

تطرد الكالسـيوم من الجسـم، 

نقـص  تعويـض  يجـب  لذلـك 

هـذا العنـرص بتنـاول الحليـب 

ومنتجات األلبان، وفعال القهوة 

تسـاعد عىل إخراج الكالسـيوم 

من الجسم حوايل 12 ملليغراما 

 200 لـكل  الكالسـيوم  مـن 

الكافيـني (كوب  ملليغرام مـن 

من القهوة)“.

القهـوة  رشب  يفضـل  لذلـك 

مـع الحليـب ألنه يحتـوي عىل 

رشب  يمكـن  أو  الكالسـيوم، 

القهـوة مـع قطعة جبنـة كما 

يمكن رشب القهوة مع الحليب 

النباتـي، ولكـن يف هـذه الحالة 

يجـب أن تكون من دون سـكر، 

والحليـب مشـبع بالفيتامينات 

والكالسيوم والحديد.

إضافـة  عنـد  أنـه  إىل  ولفتـت 

يـزداد  القهـوة،  إىل  الحليـب 

محتـوى السـعرات الحرارية يف 

املـرشوب، ويتحـول إىل وجبـة 

خفيفة كاملـة، لذلك يجب أخذ 

ذلك يف االعتبـار وتجنب القهوة 

مكمـالت  عـىل  تحتـوي  التـي 

مضافة حلوة املذاق.
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الصحـة  مجلـس  أوضـح 
الخليجي الفرق بني السـجائر 
اإللكرتونية والعادية، موضحا 

أي منهما أكثر رضرا.
ولفـت املجلـس إىل تصحيـح 
إلشـاعة  مغلوطة  معلومـات 
القـت رواجا كبـريا خصوصا 
بـني الفئة العمرية الشـابة يف 
املجتمعـات الخليجيـة وهـي 
أن السـجائر االلكرتونيـة أقل 

رضارا من السجائر العادية.
وأكد املجلس عىل أن السجائر 
اإللكرتونيـة يف الواقع هي أقل 

رضرا مـن السـجائر العادية 
مـن ناحيـة املركبـات فقط، 
ولكنهـا ال تـزال تحتـوي عىل 
مـواد مرسطنـة وقد تسـبب 
التهابـات رئويـة وغريها من 
األرضار وتعترب ضارة وبشدة 

أيضا.
وأشار إىل أن األغلبية يفضلون 
السـجائر اإللكرتونية بسـبب 
سهولة استخدامها، وإتاحتها 
الدائمـة يف أيـدي املدخنني، بل 
أن الغالـب يتقبلـون رائحتها 
ما شـجعهم عىل اسـتهالكها 

بشـكل كبري، ومـع ذلك يجب 
أال نغفل أنها ال تخلو من املواد 

الضارة.
وقـال املجلس عن اسـتخدام 
اإللكرتونية كوسيلة  السجائر 
أقل رضرا لإلقالع عن التدخني: 
”ال يمكن اتباع هذا النمط من 
املقارنـات، ووفقا للدراسـات 
الحديثـة فـإن من يسـتخدم 
السـجائر اإللكرتونيـة يقـوم 
باسـتخدام السـجائر العادية 
معها، وهذا يؤثر بشـكل أكرب 

صحيا“.

املقادير
- الدقيق األبيض : كوب.

ملعقـة  نصـف  ملـح:   -
صغرية.

- فلفل أسـود : نصف ملعقة 
صغرية.

- رقائق الذرة املجروشـة : 2 
كوب.

(كبـري  1 حبـة   : البيـض   -
الحجم / مخفوق).

2 صـدر  - صـدر الدجـاج : 

(منـزوع العظـم ومقطع إىل 
رشائح طويلة).

- الكاتشاب : نصف كوب.
- صلصـة التفـاح الجاهزة : 

ربع كوب
- صلصة ورشسرتشـاير : 2 

ملعقة صغرية.
غزيـر   : النباتـي  الزيـت   -

(للقيل).
طريقة التحضري

- نبـدأ بوضع الدقيق يف طبق 

عميق ثـمَّ نضيف لـه القليل 
امللـح والفلفل األسـود  مـن 
ثـم نضـع البيـض يف طبـق 
عميـق منفصل مـع تفتيت 
رقائق الذرة ووضعه يف طبق 

منفصل.
- وقليها للحصول عىل زنجر 

ذهبي اللون ومقرمش.
الكاتشـب  نخلـط  جانبـا   -
مع صلصـة التفاح وصلصة 
املايونيز، ويقّدم مع الزنجر.
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كشـفت الطبيبة، أكسـانا خاميتسـيفا، 
عـن أن الشـعور بالصـداع بعـد تنـاول 
مـرض  إىل  يشـري  أن  يمكـن  الطعـام 
السكري والحساسية وردود الفعل تجاه 
املواد السـامة.. وبحسـب االختصاصية، 
األكل  بعـد  الصـداع  يرتبـط  أن  يمكـن 
بمرض السـكري واضطرابـات أخرى يف 
البنكريـاس، كمـا أشـارت إىل أن الخلـل 
الذي يصيب عملية إنتاج األنسـولني عند 
تناول الطعام، يبدأ بارتفاع حاد يف سـكر 
الدم، أي زيادة يف نسبة السكر يف الدم، ثم 
انخفاض السكر يف الدم، األمر الذي يؤدي 
إىل نقـص حاد يف طاقة الدمـاغ، وهو ما 

يشار إليه بالصداع.
وترى خاميتسـيفا أن سبب هذا األلم قد 
يرتبط بشـكل مبـارش بالعنارص املكونة 
للطعـام: ”يمكـن أن يكـون بسـبب رد 
فعـل تحسـيس لبعـض األطعمـة، كمـا 
يمكـن للدماغ أن يسـتجيب مـع الصداع 
لزيـادة الدم مـن املواد السـامة املرتبطة 

باملضافـات الغذائية، والتي أصبحت اآلن 
محشوة بكثرة بالطعام“.

وأكـدت الطبيبة أن مثل هـذا األلم يمكن 
أن يـؤدي إىل عواقـب وخيمـة. موضحة 
أن“االسـتخدام املتكرر ملسكنات الصداع 
يمكن أن يؤدي إىل أمراض املعدة املرتبطة 
بمضـادات االلتهاب غري السـتريوئيدية، 
والتـآكل  واالرتجـاع  املعـدة  كالتهـاب 
والقرحـة“. مضيفـة ”إذا ارتبط الصداع 
بعـد األكل بخلـل يف البنكريـاس، فبدون 
زيـارة طبيـب الغـدد الصمـاء يف الوقت 
املناسب والتشخيص الصحيح، قد يؤدي 
مـرض السـكري إىل عواقـب ال رجعـة 

فيها“.
وكمثـال عـىل ذلك، أشـارت الخبـرية إىل 
األرضار التـي لحقـت بالـكىل واألوعيـة 
الدمويـة للقلب والدماغ وشـبكية العني 
وارتفـاع ضغط الـدم وأمـراض الجهاز 
الهضمـي والنوبات القلبية أو السـكتات 

الدماغية والغيبوبة والسكري.

نعلـم جميعنا أّن السـكريات ومرشوبـات الصودا تؤذي أسـناننا، 

ولكن ال ننتبه أحياناً كثرية بأّن السّكر والحمض (األسيد) املوجودة 

يف مأكوالت ومرشوباٍت أخرى هي أيضاً مّرضة جداً بأسناننا...

فأين توجد هذه املواّد؟

العصري:

تحتـوي عبوات العصري املصّنعة عىل كمية هائلة من السـكر الذي 

تمتّصـه البكترييا املوجودة عىل األسـنان وتحّوله إىل حمض حارق 

(أسيد) الذي يساعد يف اهرتاء األسنان.

ولهـذا، يجـب التخفيف من تنـاول العصري املصّنـع والحرص عىل 

تنظيف األسنان بالفرشاة بعد مرور 45 دقيقة عىل رشب العصري، 

وذلك تفادياً لرضر األسيد عليها.

الفيتامينات التي يمكن علكها:

رغـم طعمها اللذيذ، فإّن حبوب الفيتامني التي يمكن علكها تكون 

الصقـة وتحتوي عىل كمية كبرية من السـكر.. ورغم انتهائنا من 

علـك الفيتامـني وابتالعه، تلتصـق كمّية منه يف األسـنان وهذا ما 

يسّبب التسّوس. ولهذا، اختاري حبوب الفيتامني التقليدية.

صلصة الباربيكيو:

تنشط يف فصل الصيف حفالت الباربيكيو، ولكّن معظم األشخاص 

ال ينتبهون إىل أّن الصلصة الحلوة التي يتناولوها مع الدجاج تغطي 

أسنانهم بالسّكر وأّن وضعها عىل األسنان لوقٍت طويل كاٍف إلزالة 

لونها الطبيعي.

الفواكه املجّففة:

تعتـرب بعـض الفواكه الطازجـة مفيدة لألسـنان، أهّمهـا التفاح 

واإلجـاص، لكـّن الفواكـه املجّففة دائمـاً ما تكون عكـس ذلك.. 

تحتوي الفواكه املجّففة عىل ألياف ال تحتوي عىل ماّدة السيلولوز، 

وهـذا يعني أّنها تجعل السـكر املوجود فيها يلتصق عىل األسـنان 

ويسّبب التسّوس. 

تخـىش العديد مـن الفتيـات أو السـيدات 
اللواتي يفسـدن رسـمة حواجبهـن، كون 
اسـتعادة الحواجـب اىل شـكلها املناسـب 
أمـر صعب، لذلـك إليِك كيفية إعادة رسـم 
الحواجـب والحصـول عىل أفضـل النتائج 

وأكثرها دقة.
ويحـب البعـض منـا الحصول عـىل اجمل 
بينمـا يرغـب  للحواجـب،  شـكل ممكـن 
البعض اآلخر يف الحصول عىل شـكل رقيق 
ونظيف للغاية فوق مكياج العيون الخاص 
بهـن وتحقيـق التوازن يف مالمـح وجههن 
ولكـن بدون العناية والتهذيب والتشـذيب، 
يمكن ألي شـكل من أشـكال الحاجبني أن 

ينحرف.
مهمـا كانـت مشـكلة الحاجـب لديـك - 
سـواء كنت قد قمت بنزعها بشـكل مفرط 
وتريديـن حواجب أكثـر امتـالًء أو تركتها 
تنمو أكثر قليالً مما تريدين وفقدت الشكل 
املفضـل لديك - فهنـاك حلول يأخـذ األمر 
القليل مـن الصرب، لكن يف النهاية، أنت عىل 
بعد خطوات قليلة فقط من إعادة حاجبيك 

إىل املسار الصحيح.
كيفية إعادة رسم الحواجب:

يمكن ألي امرأة لديها مرآة مكربة ومالقط 
أن تقـوم بتقليـم حواجبها بشـكل متهور 
فيحصـل الخطأ وتقع الكارثـة إليك كيفية 

تصحيح الرض:
 يسـتغرق األمر مـن ثالثة إىل أربعة أشـهر 
لرؤية تغيري حقيقي وما يصل إىل عام حتى 
تنمـو الحواجب بالكامل، فاألسـبوع األول 
هو األصعب ولكن إذا تركتهم وشأنهم، فإن 
تلك الشعريات الصغرية العشوائية ستشكل 

يف النهاية حاجباً كامالً.
وإذا كان الشعر الشارد ينمو بزاوية غريبة، 
قاومي الرغبـة يف النتـف -وقومي بقصها 
بدالً مـن ذلك، و عليـك مقاومـة الرغبة يف 

ملـس حواجبـك، حتـى لـو كان ذلـك يعني 
إخفاء مالقطك عن نفسك، وإذا لم تتمكني 
من الوصول إىل املالقط عىل الفور، فسـوف 

تزول الرغبة يف النتف“.
ومع ذلك، هناك استثناء واحد لسياسة عدم 
النتـف: إذا كنـت عرضة لتربعم عـدد قليل 
من الشـعرات بني حواجبك لكن  للتأكد من 
أنك ال تفرطي يف النتف، اسـتخدمي إصبعك 
كدليل ضـِع إصبعك السـبابة بني حاجبيك 
وارسـِم خًطا عىل جانبيها باسـتخدام قلم 
تحديـد العيون أزيـيل إصبعك وقومي فقط 
بنـزع الشـعر بملقـط الشـعر بـني هذين 
الخطـني ال تريدين إزالة الكثري من الشـعر 
من الزوايـا الداخلية من الصعب جًدا إعادة 

الشعر للنمو يف تلك البقع. 
املئي فراغات الحاجب مثل الخرباء:

عىل الرغم من أنه ال يمكنك التقاط امللقط، 
ال يـزال بإمكانـك التقـاط مكياجـك ليس 
بإمكانـك تجنب ذلك: سـوف تمر حواجبك 
بمرحلة حرجة أثناء عملية النمو، وسيكون 
املكيـاج مفيـًدا حًقا هـذا هو املـكان الذي 
تكـون فيه أقالم تلوين الحاجبني مفيدة إذا 
كنـت تعانني من أكثر مـن مجرد عدد قليل 
من البقـع املتناثرة، فلن تحل أقالم التلوين 
يف الفراغـات املشـكلة مـا تريديـن القيام 
به هو الرسـم عـىل الحاجب الشـكل الذي 

تريدينه.
وبقـدر ما يتعلـق األمـر باللـون، اختاري 
درجة أو درجتني أفتح من شـعرك إذا كنِت 
سـمراء، أو جربي اللون الرمادي الداكن إذا 
كنِت شقراء، واسـتخدمي رضبات قصرية 
بزاويـة يف اتجاه نمو الشـعر لتقوية البقع 
الصلعـاء، لكـن ابقي ضمن خـط الحاجب 
الطبيعي ال تخلقي أبًدا قوًسا باملكياج حتى 
الظل الصحيـح يمكن أن يبـدو واضًحا، و 
يجب أن يكون شـكل عظامك بمثابة قوس 

لك.
طريـق  عـن  الحاجـب  نمـو  تسـهيل 

الكونديشينري
يسـاعد كونديشـينري الحاجب عىل ترسيع 
عمليـة النمـو لكـن كونديشـينري واحد ال 
يناسـب الجميـع بالرضورة قـد تحتاجني 
إىل تجربـة منتجـات مختلفة وقـد ترغبني 
أيًضا يف محاولة التحدث إىل طبيب األمراض 
الجلديـة الخـاص بك حـول خيـارات قوة 

الوصفات الطبية.
كيفية تحديد الحاجبني املمتلئني:

إذا كنـت تفضلـني حواجـب أكثـر نحافـة 
وتقوًسـا ، فيمكنـك تحقيق ذلـك يجب أن 
يكون للحواجب القوية شـكل وفصل، وإال 
فإنهم سـوف يطغون عىل وجهك مشـطي 

حواجبك بشكل مستقيم باستخدام فرشاة 
الحواجـب spoolie ثـم اسـتخدمي مقص 
الحاجب - لقص الشـعر األطول فقط، مما 
يجعل الطـول متدرًجـا، فاسـتخدمي جل 
الحواجـب للحفـاظ عىل الشـعر يف مكانه.

حددي القوس مـن أعىل نقطة يف الحاجب، 
خلـف القزحيـة مبارشة وأنـت تنظرين إىل 
األمام عن طريق شد بعض الشعريات تحتها 
الخطأ األكثر شيوًعا هو أن الناس يبتعدون 
كثـرًيا عـن النهايـات الحواجـب القصرية 
تجعل وجوهنا تبدو أكرب سناً، ألن نهاياتها 
ترق كلمـا تقدمنا يف السـن.و إنها خطيئة 
أن تقـرصي الحواجب الطويلـة والجميلة 
ما لم تكن ذيول حاجبيك تنخفض كثريًا إىل 

أسفل، اتركي الطول عىل ما هو عليه.
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يمكن اكتشـاف درجـة الحظ الجيد 
ونسبته اىل الحظ السـيئ باالعتماد 
عـىل علـم االرقـام. ولهـذا يمكـن 
حسـاب ارقام تاريخ امليالد او االسم 
او اسـم الشـهرة وغـري ذلـك. لكن 
يمكن ايضاً االعتماد عىل ما يسـمى 
الرقم الشميس من اجل معرفة مدى 
احتمـال التمتـع بالحـظ الجيـد او 

السيئ يف الحياة.
ملعرفـة الحـظ تتـم عـادة االعتماد 
عـىل االبـراج. وكما يرتبـط بعضها 
بالشـمس يمكن ايضاً حساب الرقم 
الشـميس مـن اجـل تحديـد درجة 
الحظ الجيد مقارنة بالحظ السـيئ 
يف مختلـف جوانب الحيـاة. وتعتمد 
عملية الحساب هذه عىل يوم وشهر 
الوالدة لكـن من دون السـنة. ففي 
حـال كانت تاريخ الـوالدة 15 تموز 
يوليـو يمكـن القيام بهـذه العملية 
شـهر  (رقـم   7  +  15 الحسـابية: 
يوليـو) = 22.. وبعد ذلك يعاد جمع 
+2 2 = 4. ويعنـي هـذا ان الرقـم 
الشـميس هو 4. ولكل رقم شـميس 
دالالتـه عىل درجة الحظ التي يمكن 
ان يتمتـع بها كل شـخص بحسـب 

يوم وشهر والدته.
نتائج حساب درجة الحظ من خالل 

الرقم الشميس
بعد حساب الرقم الشميس الكتشاف 
الحـظ يمكـن الحصول عـىل نتيجة 
ترتاوح بني الرقمني 1 و9. ويكشـف 
كل رقـم حقائـق مهمة عـن الحياة 

واملصري.
الرقم 1: رقم الشمس

يتميـز من يحصـل عىل هـذا الرقم 
بشخصية قوية ومسيطرة. كما انه 

عنيد وال يتخىل عن مبادئه ومواقفه 
بسهولة. ولهذا من املمكن ان يحقق 
الكثـري مـن االهـداف التي يسـعى 
اليها. وهو ما يضمن له عيش حياة 
اقرب اىل املثالية وبعيدة نوعاً ما عن 
االخطـاء الكبرية واملصرييـة. ولهذا 
ليس غريباً ان يعيش هذا الشـخص 

النجاح تلو النجاح.
الرقم الشميس 2: رقم القمر

ال يحب صاحب هذا الرقم التغيري وال 
املغامـرة. ولهذا يعتـرب الحظ الجيد 
مرتبطاً باملصادفة بالنسبة إليه. كما 
انـه يفضل عيش حياة هادئة بعيدة 
عن جلبة اللقاءات االجتماعية. وهو 
مـا يجعـل عالقاته محـدودة وما ال 
يسـاعده عىل الحصول عـىل الكثري 

من فرص لتحقيق االفضل.
الرقم الشميس 3: رقم املشرتي

يتميز من يحصل عـىل الرقم 3 بأنه 
يعيش يف عالم الخيال ويفضل دائماً 
االبتعاد عن الواقع. فهو يجد متعته 
يف تصـور امور يريد لهـا ان تحدث. 
وهو امر يشـعره بالسعادة اال انه ال 

يجعل الحظ السـعيد حليفاً دائماً له 
ألنه ال يسعى اىل تحقيقه بل يكتفي 

غالباً بالحلم به.
الرقم الشـميس 4: رقم اورانوس

ال يعترب الحظ السيئ جزًءا من حياة 
صاحـب هـذا الرقـم. فهـو طموح 
ومبـادر ونشـيط ويحـب التفكـري 
يف كل األمـور التـي يواجههـا مـن 
اجـل الوصـول اىل حـل ناجـح. كما 
انـه جـريء وال يرتدد يف بـذل كل ما 
بوسـعه من جهـود من اجـل ايجاد 

حل لكل املشاكل التي تعرتضه.
الرقم الشميس 5: رقم عطارد

يمكن من يحصل عىل الرقم الشميس 
5 ان يتعامل مع التغيريات املفاجئة 
بطريقـة  حياتـه  يف  تحـدث  التـي 
ذكيـة. وبذلـك يمكنـه ان يتفاعـل 
مـع كل املواقف اياً كانـت طبيعتها 
وان يحاور كل االشـخاص اياً كانت 
طباعهم. فهو مـرن ومتعاون وهذا 
مـا يجعله يحقق النجـاح يف معظم 
مـا يفعله عـىل املسـتويني الحياتي 

واملهني.

الرقم الشميس 6: رقم الزهرة
يعنـي الحصـول عـىل هـذا الرقـم 
اي  مـع  االنسـجام  عـىل  القـدرة 
محيـط اجتماعـي بسـهولة. ولهذا 
يتمتـع صاحبـه بالحـظ الجيد عىل 
مسـتوى بناء الصداقات والعالقات 
االجتماعية املميزة. وهو ما يساعده 
عـىل تحقيق النجاح يف املجال املهني 

ايضاً.
الرقم الشـميس 7: رقم نبتون

مـن ابـرز ما يميـز الشـخص الذي 
تمتعـه  الرقـم  هـذا  عـىل  يحصـل 
باملوهبـة يف اكثر من مجال. كما انه 
يتسـم بعمق التفكـري والقدرة عىل 
اخذ القـرارات الصائبة يف الكثري من 
املواقـف. ولهـذا فـإن درجـة الحظ 

الجيد لديه كبرية جداً.
الرقم الشميس 8: رقم زحل

يحب كل مـن يحصل عىل هذا الرقم 
اظهـار تفوقه بشـكل دائـم. ولهذا 
ال يرتدد يف منافسـة كل االشـخاص 
املحيطـني به. وهو ما يجعله سـيئ 
الحـظ يف ما يتعلـق ببنـاء العالقت 
السـليمة مع محيطـه االجتماعي. 
كما انه يحب التمسـك باملظاهر وال 
يعرتف بأهمية النقد الذاتي من اجل 

اصالح اخطائه.
الرقم الشميس 9: رقم املريخ

 9 الرقـم  عـىل  الحصـول  يكشـف 
ايجابية وفعالـة ومحبة  شـخصية 
للمشـاركة والتفاعل مـع اآلخرين. 
ويف املقابـل يـدل عـىل التعـادل بني 
يف  والسـيئ  الجيـد  الحـظ  درجـة 
االسـتعداد  الحيـاة. ويعنـي ايضـاً 
الدائم للتضحية من اجل من يحتاج 

اىل ذلك.

بمجـرد أن حرض الطبيب الجراح وقد كان يف كامل اسـتعداده إلجراء عملية 
جراحيـة خطرية لشـاب صغـري تم اسـتدعاؤه ألجلهـا، وجـد أمامه رجال 

مستشيطا من كثرة غضبه.
ابتسم الطبيب يف وجهه وأكمل طريقه، ولكن الرجل استوقفه قائال: ”لم كل 
هـذا التأخـري؟!، إن حياة ابني يف خطر وأنت تسـتهزئ بالوقت؟!، هل انعدم 

إحساسك تجاه املرىض واآلخرين؟!“
ابتسـم الطبيب ابتسـامة مطفية وقـال للوالد: ”اهدأ يا أخـي… عذرا ولكن 
يتوجـب عليـك أن تدعني أقوم بعمـيل وال تؤخرني أكثر مـن ذلك، وكن عىل 

يقني بأن ابنك يف رعاية الله سبحانه وتعاىل ولن يمسه أي سوء“.
فقال له الوالد بغضب: ”يا لشعورك؟!، لو كان ابنك مكانه أكنت ستطلب من 

أن أهدأ، ما أسهل أن تعظ اآلخرين“.
تركـه الطبيب وغـدا ليجري العمليـة الجراحية، وبعد سـاعات داخل غرفة 
العمليات، خرج الطبيب لوالـد املريض قائال: ”حمدا لله لقد أجريت العملية 

بنجاح، وابنك بخري اآلن، عذرا لدي موعد آخر يف الحال“.
استشاط والد الشاب أكثر وظن أن الطبيب مغرور ومتعجرف أيضا، وعندما 
خرجـت الطبيبة املسـاعدة من غرفة العمليات ركـض تجاهها والد املريض 
يريد أن يسـكت مـا بداخله بأي معلومة، فقال لها: ”مـا بال طبيبِك املغرور 

هذا؟!، لم ينتظرني حتى أسأل عن أي يشء بخصوص ابني“.
فقالـت لـه: ”يجب أن تعذره يا سـيدي، لقد ُتويف ابنه الوحيـد يف حادث قبل 
أن يأتيـك ويتم اسـتدعاؤه إلجراء عملية ابنك، لم ينتظـر حتى أن يدفن ابنه 
الوحيـد وجـاء ملبيا للدعـاء، واآلن يريـد أن يلحق بابنه الوحيـد لينظر إليه 

النظرة األخرية ويودعه قبل أن يواريه تحت الرتاب“.
العبـــــــــــرة من القصــــــــــــــــــة:

يجـب علينا أال نتحدث قبـل أن نعي ونفهم، فهناك الكثري والكثري من األمور 
املخفية علينا وال نعلمها.. فهناك الكثري من القلوب التي تتألم دون أن تنطق 

بحرف واحد.
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غزل عراقي

ــك ــي ويخليــــ ــا ميش ــدگ م ــن ص ــك م  ليحب
ــنينــــــــــه ــص س ــا تخل ــد م ــك حل ــل مي يظ
ــاس ــرك ن ــب غي ــا يح ــدگ م ــن ص ــك م ليحب
ــه ــوفك بعينـــــــــــــ ــز يش ــت العزي ــس ان ب
ــروح ال ــي  ــك يضح ــدگ ألجل ــن ص ــك م ليحب
ــه وبينـــــــــــ ــك  البين ــة  احملب ــى  ينس ــا  وم
ــاك ــة وي ــي بصراح ــدگ يحچ ــن ص ــك م ليحب
ــينـــــــه الش ــرك  ويت ــة  الزين ــك  ل ــولف  ويس

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
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وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية ، ثـم أكمل توزيـع باقي األرقـام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقيـة يف املربع الكبـري وال تسـتخدم الرقم إال مرة 

واحدة .

أبـــــــراج

مهنياً: حافظ عىل أرسار العمل وال تبح بها للغرباء، يوم 
ميلء باملفاجآت فكن مستعداً لكل متغريات جديدة.

عاطفياً: واجه الحبيب بمـا تعرف وال تكن متكتماً، وعليك 
أن تفكر يف مصلحته قبل أن تتخذ أي قرار يخص عالقتكما.

صحياً: تسـتفيد من عطلتك السنوية للقيام برحلة للسري يف 
أحضان الطبيعة وتسلق الجبال.

مهنيـاً: ال ترّكز عىل عمل واحد بل انتبه إىل جميع 
أعمالك وخصوصاً التفاصيل.

عاطفيـاً: تربهـن عن تفاؤلـك وتثري إعجـاب الرشيك 
بحبـك للحياة وشـغفك بهـا وتفانيـك من أجلـه. صحياً: 
حـاول أن تخفف بعض اليشء مـن املواجهات غري املجدية 

والعشوائية.

مهنياً: يدخل مركور إىل برج العذراء فيشـوش عليك 
االتصـاالت، مطلـوب منك مضاعفة الجهـود إليصال 
رسـالتك أو لتوضيـح وجهة نظرك.عاطفياً: اسـتمع إىل 
رأي الحبيب فقد يكون صائباً يف بعض األمور، وخذ به إذا كان 
يتعلق بأمر يخصك.صحياً: حاول اتباع برنامج غذائي متوازن 

ليساعد يف الحفاظ عىل الرشاقة والتخلص من البدانة.

مهنيـاً: يحمل هذا اليوم وعداً صادقاً وخصوصاً إذا 
كنت من مواليد الدائرة الثالثة.

عاطفياً: قد تقدم عىل قرار خطري يعيد الثقة إىل العالقة، 
لكنـك رسعان مـا تكتشـف أن املغرضني هـم وراء محاولة 
زعزعة العالقة بالرشيك.صحيـًا: مارس الرياضة بال تأخري، 

ألن ما تبارشه يتطور جيداً ويفيدك عىل املدى املنظور.

مهنيـاً: ال تسـتخف بالنصيحـة التـي قـد يقّدمها 
إليـك الزمـالء فهـم يضطلعـون بـدور يف توجهاتك، 
وربما تشـاركهم اهتمامـات موحدة.عاطفياً: الرشيك 
ينتظـر منك معاملة مختلفة عما اعتـاده منك لوضع األمور 
يف نصابها الصحيح.صحياً: قد تشـعر بـأن تراكمات املايض 

بدأت تظهر اليوم وأنك تأخرت يف معالجة وضعك الصحي.

مهنياً: كن حذراً جداً اليوم، يعاكسـك الظرف ويولّد 
بعض االحتكاكات املهنيـة عىل األرجح، فال تتهور يف 
قراراتـك وفكـر منطقياً.عاطفياً: تجد اليـوم الكثري من 
الحلول ملشـاكل عالقة كنـت تعانيها مع الرشيـك منذ مدة.

صحياً: اتبع االرشادات الطبية بدقة، وال تعرض نفسك كثرياً 
ألشعة الشمس.

مهنياً: تتمتع بنسبة ذكاء عالية، وهذه امليزة تمّهد لك 
الطريق لتحقيق النجاح يف اتجاهاتك املتنوعة وال سيما 
يف العمل.عاطفيـًا: تتـاح لـك فرصة جيدة إليجاد قواسـم 
مشرتكة مع الرشيك، أو للقيام بخطوة إيجابية تجاهه، ويكون 
الحـظ إىل جانبك.صحياً: إنتبه إىل وضعك الصحي الحرج وأقلع 

عن التدخني إذا أردت البقاء بصحة سليمة.

مهنيـاً: تتحـّول أخطـاء بعضهم إىل رصيـد إضايف 
ملصلحتك، لكن يستحسـن أالّ تستغل املوقف فتخرس 
بعـض األصدقاء.عاطفياً: يحاول الرشيـك فتح قلبه لك 
ملعرفة األسباب التي تدفعك إىل معاملته عىل غري املعتاد، لكن 
النتيجة سـلبية من قبلك.صحياً: قد تسبب لنفسك املآيس اذا 

لم تضبط أعصابك وجموحك.

مهنيـاً: تبـدو أمـورك يف العمل أكثر هـدوءاً وتعرف 
كيف تتعامل معها وتجد الحلول للمشكالت العالقة.

عاطفيـاً: مسـؤوليات جديده تلقى عىل عاتقك تشـعرك 
بالتعـب، لكن هـذا ال يمنعك من أن تكـون إيجابياً يف تعاملك 
مع الحبيب. صحياً: تنفعل جرّاء وضعك وتفقد السيطرة عىل 

أعصابك، فال تضّيع نفسك يف متاهات مجهولة النتيجة.

مهنياً: قد تميل اليوم إىل توسـيع رقعة نشـاطاتك، 
املشاريع كثرية والنشاط موجود واالستعداد عىل أتم 
ما يرام. عاطفياً: راقب جيداً ما يدور حولك فقد تكتشف 

حقائق حريتك طويالً وكادت تؤدي إىل املحظور.
صحياً: إذا شـعرت بأن حرارتك مرتفعة باستمرار، فال ترتدد 

يف زيارة الطبيب ملعرفة السبب.

مهنياً: من الرضوري تحديـد األولويات قبل االنطالق، 
بالتوتـر  املشـحونة  واالسـتفزازات  الخالفـات  حـذار 
واملشـكالت.عاطفياً: تذّكر أنك صاحب التأثريات الجّيدة وال 
بـّد من أن تسـاهم شـخصّياً يف تعزيز الروابط علمـاً أن جهودك 
سـتعطي نتيجة أفضل.صحياً: خفف مـن التنقالت غري املجدية 
تحت الشمس الحارقة واحم نفسك من اإلصابة برضبة شمس.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

رصاعـاً  وتولّـد  املهنيـة  الحيـاة  تربـكك  مهنيـاً: 
وازدواجية، قد تواجه منافسـة مـع زميل أو زميلة، 
وربمـا يـدور رصاع بينكما.عاطفيـاً: تصغـي إىل تذّمر 
الرشيك وتطلب تفسرياً، فيكون األمر صعباً، ليس من السهل 
بـت موضوع يبدو لك شـائكاً جـداً. صحيـاً: ال تجعل العمل 

يستحوذ عىل كامل اهتماماتك، وانتبه لصحتك جيداً.

NNNÒ5«Î@Úó”
سوء الظن

العاصمـة  يحرقـون  التتـار   -  1571
الروسية موسكو بعد  االستيالء عليها.

1923 - تأسيس إمارة رشق األردن.
1932 - اغتيـال رئيـس وزراء اليابـان 

إنوكاي تسيويش.
1941 - إندالع ثورة رشيد عايل الكيالني 

يف العراق.
1948 - الجيوش العربية تدخل فلسطني 
أبـان حـرب 1948، ويعـرف هـذا اليوم 

بتقسيم فلسطني.
قنبلتهـا  تفجـر  بريطانيـا   -  1957

الهيدروجينية يف املحيط الهادي.
السـلطة  إىل  أوكينـاوا  إعـادة   -  1972

اليابانية وتأسيس محافظة أوكيناوا.
1974 - والدة أول متجـر مالئم يف تايتو 

بطوكيو من رشكة سفن إيليفن.
1980 - إرسائيل تعلن أن القدس العربية 

هي عاصمة إرسائيل إىل األبد.
يبـدأ  السـوفييتي  الجيـش   -  1988
انسـحابه من أفغانستان بعد 9 سنوات 

من االحتالل.
2004 - سـقوط طائرة تدريب سعودية 

من نوع هوك ومقتل قائدها.

جنـوب أفريقيـا تفـوز باملنافسـة عىل 
اسـتضافة كأس العالـم لكـرة القدم يف 

.2010
2009 - الرئيـس األمريكي باراك أوباما 
يجري إصالحات عىل نظـام املحاكمات 
جوانتانامـو  معتقـل  يف  العسـكرية 
لألجانب املشـتبه يف عالقتهـم باإلرهاب 
ممـا أغضب مؤيدين له قالـوا إنه حنث 
بوعد بإنهاء املحاكـم املثرية للجدل التي 
شـكلتها إدارة الرئيـس السـابق جورج 

دبليو بوش.
2011 - مواجهات بني الجيش اإلرسائييل 
ومتظاهرين يف هضبـة الجوالن وقطاع 
غزة وعىل الحدود مع لبنان يف ذكرى يوم 
النكبـة تؤدي إىل إطالق نـار من الجانب 
اإلرسائييل وتسـقط العـرشات بني قتىل 

وجرحى.
-انتخاب وزيـر الخارجية املرصي نبيل 
العربـي أميًنا عاًما جديًدا لجامعة الدول 
العربيـة خلًفـا لعمرو مـوىس وذلك بعد 
قيام مـرص بتبديل مرشـحها السـابق 
للمنصب مصطفى الفقي وسحب قطر 

ملرحشها عبد الرحمن بن حمد العطية.

2012 - فرانسـوا أوالند يتسـلم مهامه 
رئيًسا لفرنسا خلًفا لنيكوال ساركوزي، 
ويعـني فور توليه السـلطة جـان مارك 

أيرو رئيًسا للحكومة.
2015 - االنقالب العسكري يف بوروندي 
يفشـل بعد بدايته يف 13 مايو، والرئيس 
بيـري نكورونزيـزا يدخـل البـالد، ويتم 

توقيف عدة   قائمني    باملحاولة.
2018 - إفتتاح جـرس القرم الرابط بني 
شبه جزيرة القرم والرب الرويس، ليصبح 
بذلك أطول جـرس يف أوروبا حتى تاريخ 

افتتاحه.
2019 - الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
يوقع األمر التنفيذي 13873، وعىل أثره 
أضيفت رشكة هواوي، مصنعة الهواتف 
الذكية، لقائمـة رشكات تعتربها اإلدارة 
األمريكية تهديًدا لألمن القومي وأوقفت 
مـع  تعاملهـا  أمريكيـة  رشكات  عـدة 

الرشكة الصينية.
-اإلعـالن عن حجب الحكومـة الصينيَّة 
لِويكيبيديا بجميع نسـخها الُلغويَّة ُمنُذ 
23 أبريـل 2019، بعـد أن كان الحجـب 

يطال النسخة الصينيَّة وحدها.

طريقة حساب الرقم الشمسي واكتشاف درجة حظك حسنًا أو سيئًا  
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa
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1.جزيرة أكثر من 40 % 
من كلمات لغتها عربية 

- عراق (مبعثرة).
(معكوسـة)  2.للهاتف 
- طـري ليـيل - لـه مـن 
العربية نحو  االسماء يف 

100 اسما.
عـاب   - 3.متشـابهان 
شخصا يف غيابه - والد.

4.نصاب - ندى أو مطر 
خفيف - ثلثا منح.

ووجهـة  املشـورة  5.يف 
النظر (معكوسة) - اسم 

خلية النحل بالفصحى.
6.قصائد شعر كتبت يف 

الجاهلية بماء الذهب.
7.والـدة - ثالثة حروف 

من اوان.
8.أكرب بركان يف العالم.

9.تجدها بـني البلدان - 
ورقة من أوراق اللعب.

10.أول بلـد عربي عرف 
مـن  أداة   - الطباعـة 
الخشـب أو نحوه لصنع 

الكعك.

افقي
للقـاء  مواقـع   .1
واملناقشـة عىل االنرتنت 

- للتعريف.
2. الترصف يف عمل بدون 
تحضري - أوىف االصدقاء.
األلـف  ذات  املدينـة   .3
عمـود أيـام قـوم عاد - 

جملة موسيقية.
صوتـا  تصـدر   .4
 - الحروب  استخدمت يف 
قاصدا عن سبق ارصار.
5. حرف عطف - املوت.

6.جهـة االنطـالق - ابو 
األب أو األم.

اسـبانية  مدينـة   .7
اسـماها  سـياحية 
مدينـة  الفينيقيـون 

”امللكة“.
خمـود   - خـض   .8

الحماس والحيوية.
9. منتسـب إىل عمـان - 
االسـم القديـم للبحرين 

وحضارتها.
10. دولة عربية ليسـت 

لها حدود برية - شتم.
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أطلقت  مؤثرة،  بكلمات 
أغنية  (فلسطيني)  قناة 
شريين)،  القدس  (نجمة 
يكرّم  فني  عمل  كأول 
الشهيدة الراحلة شريين أبو 
عاقلة، التي هّز استشهادها 
أنحاء العالم قاطبًة.. األغنية 
الفنان  وغناء  ألحان  من 
هباش. محمد  الفلسطيني 
ُتبكي  بكلمات  األغنية  تستهل 
وموجي  «هوجي  شريين  رحيل 
يا فرس.. هوجي وموجي ياالال.. 
مكللة  فرس..  يا  هاألصيلة  زيف 
الحق  صوت  نياال..  بشهادة 
الغدر  جنني..ورصاص  عبوابك 
استشهدت  الياسمني».وقد  يغتال 
أبو  الفلسطينية شريين  اإلعالمية 
أيار/  من  عرش  الحادي  يف  عاقلة 
مايو الحايل أثناء تغطيتها أحداث 

اإلرسائييل  االحتالل  قوات  اقتحام 
الضفة  شمال  جنني،  ملخيم 
الغربية،  بعد استهدافها برصاصة 
جمجمتها،  اخرتقت  األذن،  تحت 
وودّع  استشهادها..  عن  أسفرت 
جموع الفلسطينيني وكبار سفراء 

الدول يف القدس الشهيدة شريين، 
يف جنازة مهيبة، تنقلّت بني املدن 
مسافة  قطعت  إذ  الفلسطينية، 
الجنازة  لتكون  مرتاً،  كيلو   ٧٥
األطول يف تاريخ  فلسطني الحديث 

واملعارص.

السورية،  املمثلة  أعربت  
روعة السعدي، عن استيائها 
من استخدام البعض لوسائل 
بطريقة  االجتماعي  التواصل 

خاطئة.
عرب  السعدي  روعة  وكتبت 

صفحتها الخاصة: «اإلنرتنت 
أن يكون أجمل  من املفرتض 
نحن  بس  العالم..  يف  اخرتاع 
ما  غلط،  املوضوع  فهمانني 
مني  ايدين  بني  يتواجد  الزم 

ما كان».

لو  أتمنى  «رصت  وأضافت: 
من  اخرتاع  هيك  انوجد  ما 
هو  اليل  بالنسبة  األساس، 
العالم  يف  اخرتاع  أسوأ  تاني 
هو  اخرتاع  اسوأ  أول  ألنو 

الجوال».

روعة  أطلت  قد  وكانت 
املوسم  خالل  السعدي 
الجزء  بالجزء  الرمضاني 
«حارة  مسلسل  من  الثاني 
املخرجة  إدارة  تحت  القبة» 

رشا رشبتجي.

زايد  بن  خليفة  الشيخ  لوفاة  نظراً 
اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان،  آل 
من  عدد  وإعالن  املتحدة،  العربية 
الدول الحداد، تقّرر تأجيل عدد من 
حفالت الفنانو الذي كان من املقّرر 

احياؤها الليلة ويف األيام املقبلة.
فقد أعلنت وزارة الثقافة السعودية، 
من خالل بيان لها عىل تويرت، تأجيل 
الساهر»  «كاظم  القيرص  حفلة 
ضمن  كانت  والتي  عماد»  و»زينة 
مهرجان «الغناء بالفصحى» املقام 
اعتذر  فيما  الرياض.  مدينة  يف 
محمد حماقي لجمهوره عن حفله 
عرب  وكتب  ب الكويت  كان  الذي 
يف  الجلل  مصابنا  «بسبب  تويرت، 
وفاة صاحب السمو الشيخ خليفه 
اعتذاري  أقدم  نهيان،  آل  زايد  بن 
للجمهور الكويتي عن تأجيل حفل 
اليوم ملوعد الحق، سوف يتم إعالنه 
خالل  من  التفاصيل  كل  وإعالن 
الرشكة املنظمة.. وإنا لله وإنا إليه 
راجعون». وأعلنت رشكة ليلة عمر 
الفني منظمة حفل أصالة  لإلنتاج 
ب الكويت عن  الليلة  ورحمة رياض 
تأجيل الحفل، وكتبت عرب إنستغرام 
«حداداً عىل وفاة الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
قرارات  عىل  وبناًء  املتحدة  العربية 
حفل  تأجيل  تم  الوزراء  مجلس 

والفنانة  نرصي  أصالة  الفنانة 
اعالمكم  وسيتم  رياض،  رحمة 
باملوعد الجديد يف أقرب وقت».وأعلن 
مرسح الدانة عىل تويرت إلغاء حفل 
«نحيطكم  وكتب  عبده،  محمد 
علما بأنه قد تم إلغاء حفل محمد 
عبده، والذي كان من املفرتض أن 
إلعالن  وذلك  مايو،   ١٣ الليلة  يقام 
الرسمي  الحداد  البحرين  مملكة 
عىل روح الفقيد الراحل املغفور له 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
املجيد  عبد  وقرر  املتحدة».  العربية 
الذي  تأجيل حفله  عبدالله وروتانا 

وكتب  مايو،   ٢٧ يوم  مقررا  كان 
عىل تويرت، «حزناً ومواساة ألحبتنا 
فقيدهم  رحيل  عىل  االمارات  يف 
بن  خليفة  الشيخ  الغايل  وفقيدنا 
زايد آل نهيان قّررْت وروتانا تأجيل 
الكويت  يف  مايو   ٢٧ يوم  حفيل 
كرم  نجوى  وقدمت  الحبيبة». 
 ٢٠ يف  حفلها  إحياء  عن  اعتذارها 
تويرت:  عىل  وكتبت  ب جدة،  مايو 
الذي  الحفل  إحياء  عن  «نعتذر 
كان مقّررا يوم ٢٠ مايو القادم يف 
فقيدنا  لروح  احرتاما  جدة  موسم 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  الغايل 
نهيان وتضامنا مع الشعب العربي 

عاّمة، والشعب اإلماراتي خاّصة يف 
عبدالله  كذلك  األليم».  املصاب  هذا 
الذي  الحفل  عن  اعتذر  الرويشد 
كان مقررا أن يجمعه بنجوى يف 
جدة وكتب عىل تويرت « اعتذر عن 
القادم يف موسم جدة ٢٠  حفيل 
فقيدنا ومصابكم  فقيدكم  مايو 
يف  واخواني  اهيل  مصابنا 
االمارات الحبيبة». وقد تم إعالن 
الحداد الرسمي وتنكيس األعالم 
مدة ٤٠ يوماً، وتعطيل العمل يف 
واملؤسسات  والدوائر  الوزارات 
والقطاع  واملحلية  االتحادية 

الخاص ٣ أيام.
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أعلن مركـز االعالم الرقمـي تطبيق 
الجديدة ملكافحة  فيسـبوك معايريه 
االخبـار املزيفة يف العراق، فيما وجه 
تحذيراً لصفحات الوكاالت والقنوات 
العراقية عىل منصة فيسـبوك.وذكر 
البيـان ”نحـذر صفحات الـوكاالت 
منصـة  عـىل  العراقيـة  والقنـوات 
فيسـبوك مـن التحديث األخـري لها، 
والذي وصل للعديد من املسـتخدمني 
يف البالد“، مبيناً أن ”التحديث تضمن 
سلسـلة معايـري جديـدة للحـد من 
األخبـار املزيفة“.وأضاف: ”بموجب 
هـذا التحديث فإن الرشكة سـتحذر 
املستخدم قبل ان يقوم باالعجاب او 
مشـاركة منشـورات صفحة قامت 
بشـكل متكرر بنرش اخبار مضللة“، 
مشرياً اىل أن ”نافذة منبثقة ستظهر 
عنـد االنتقـال ملثل هـذه الصفحات، 
وهو ما سيسـاعد املسـتخدمني عىل 
اتخـاذ قـرار صحيح بشـأن مـا إذا 
كانـوا يريـدون متابعـة الصفحة او 
أن  منشـوراتها“.وأوضح  مشـاركة 
”فيسـبوك قـد نبه الصفحـات التي 

الكاذبـة  االخبـار  نـرش  يف  تسـتمر 
عىل انها سـتتعرض لعـدة إجراءات 
منشـوراتها  ظهـور  تقليـل  منهـا 
للمسـتخدمني،  وصولهـا  وعـدم 
فضـًال عـن منعهـا مـن االعـالن“.

ويف اطـار مكافحة االخبـار املزيفة، 
سـتعمد  ”الرشكـة  أن  البيـان  أكـد 
ايضـا اىل تحذيـر األشـخاص الذيـن 
يشـاركون معلومات خاطئة بشكل 
متكـرر، وقد يتـم نقل منشـوراتهم 
إىل مسـتوى أدنـى يف العـرض ضمن 
صفحـات املنصة بحيث يقل احتمال 
رؤيتهـا من قبل اآلخريـن“. الفتاً اىل 
أن ”منصـة فيسـبوك تعمل مع عدة 
جهـات مسـتقلة لتدقيـق الحقائق 
من أجل كبح جماح انتشـار االخبار 
املضللة“.يذكـر أن تحديث فيسـبوك 
االخري يأتي ضمن سـياق محاربتها 
لالخبار املزيفـة واملعلومات الكاذبة 
ومواجهتهـا آلفاتهـا التـي تجتـاح 
منصات التواصل بشكل عام وُتسهم 
يف تقليل قيمتها االخبارية واالعتماد 

عليها كمصدر للخرب.

ستشـهد سـماء الدول العربية اليوم األحد ظاهـرة فلكية تعرف 
بأول بدر عمالق خالل عام 2022.

وقالـت الجمعيـة الفلكيـة بجـدة السـعودية إن ”ظاهـرة البدر 
العمالق التي سـرياها الجميع يف سـماء الوطن العربي األحد هي 
األوىل هـذا العام، ونظـرا ألن القمر البدر سـيكون عمالقا، حيث 
سيكون القمر البدر لشهر شوال أقرب قليال إىل األرض من املعتاد 

مما سيجعل حجمه الظاهري أكرب وإضاءته أكثر“.
وتوضـح فلكيـة جـدة أن ”القمر سـيرشق من األفـق الجنوبي 
الرشقـي مع غروب الشـمس، وقد يكتيس لونـا برتقاليا، نتيجة 
للغبـار وغريه مـن العوالق يف الغـالف الجوي حـول األرض التي 
تبعثر الضوء األبيض املنعكس عنه وتتشـتت ألوان الطيف األزرق 
ويتبقـى ألـوان الطيـف األحمر الـذي نـراه، ولكن بعـد ارتفاعه 
وابتعاده عن األفق سـيظهر باللـون األبيض الفيض املعتاد، وهذا 
يحدث يف كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إىل أن يغرب 
مع رشوق شمس اإلثنني“.والبدر العمالق وصف يطلق عىل القمر 
سـواء يف االقرتان أو البدر عندما تكون املسـافة بني مركز القمر 
ومركـز األرض ضمـن 362.146 كيلومرت، وهو مصطلح يشـري 
إىل التسـمية العلمية (القمـر الحضيض).ويقصد بذلك أن القمر 
يكون يف أقرب مسافة من األرض، ويف حالة القمر البدر يوم األحد 
املقبل سـيكون عىل مسافة 362,127 كيلومرت، وهو ما سيجعل 

حجمه الظاهري أكرب وإضاءته أكثر إرشاقا.
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”تويـرت“  بـدأ  جديـدة  سياسـة 
باّتباعهـا ملكافحة املحتوى املكرر، 

أو املنسوخ، واملزعج.
أن  تغريـدة  يف  الرشكـة  أعلنـت 
املحتـوى املكـّرر يمكـن أن يتكون 
من نص أو صورة أو مزيج بينهما 
ُنسـخ وُلصق أو ”ُكرر“ بأي شكل 
مـن األشـكال مـن مصـدر أصيل، 
التواصـل  منصـة  عـرب  وشـورك 

االجتماعي.
وتأتي هذه السياسة بعدما وعدت 
الرشكة يف آب 2020، أنها سـتعمل 
عـىل الحد مـن ظهـور تغريدات ” 
CopyPasta“ التي تعتربها انتهاًكا 
للخصوصّية وبعدما وعدت مؤخرًا 
بإجـراء تعديـالت جديدة تحسـن 

مستوى خدماتها. 
من جهة ثانية، أعلن رجل األعمال 
األمريكـي، إيلون ماسـك، الذي أتّم 
صفقـة رشاء ”تويـرت“ مقابل 44 
مليـار دوالر، أنـه سـيلغي حظـر 
الرئيـس األمريكي السـابق دونالد 

ترامب من املوقع.
الرئيـس  حظـر  ماسـك  ووصـف 
ترامـب يف ”تويـرت“ بـ“الخاطئ“، 
مضيفـاً: ”كان قـراراً غبيـاً مـن 
مـا  وفـق  األخالقيـة“،  الناحيـة 
نقلت صحيفة ”واشنطن بوست“ 
األمريكيـة. وأشـار إىل أّن ”الحظر 
يجـب أن يكـون نـادراً، وبشـكٍل 
استثنائي، وأّن يخصص بمواجهة 

الروبوتات وحسابات االحتيال“.
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القادمة  السنوات  خالل  سوءا  سيزداد  املائي  الوضع  ان  عىل  الدراسات  تدل 
الحروب  ان  يقال  حتى  العربية  البالد  اغلب  يف  بل  فحسب  العراق  يف  ليس 
القادمة ستكون حروب مياه.. وأيا كانت هذه الحروب فعىل الدول الخاضعة 
لهذا الخطر ان تكون اكثر استعدادا ليس لشن الحروب بل إليجاد منافذ اخرى 
ملعالجة هذه الحالة املهلكة حيث ستعاني املنطقة يف املستقبل من نقص اكرب 
يف املوارد املائية السطحية والجوفية، وقد دفع هذا الوضع املأساوي اىل تأكيد 
االمني العام االسبق لالمم املتحدة بطرس غايل اىل القول « إنَّ الحرب العاملية 
دجلة  نهري  االوسط«، ولوجود  الرشق  يف  املياه  الثالثة ستكون بسبب شح 
والفرات يف العراق، فإن هذا البلد كان من الدول الغنية يف موارده املائية حتى 
فرتة السبعينيات من القرن املايض، ففي تلك الفرتة بدأت سوريا وتركيا بناء 
سدود عىل نهري دجلة والفرات مما تسبب يف حدوث نقص كبري يف تصاريف 
املياه، كذلك بدأت نوعية املياه بالرتدي مما اوقع البالد يف وضع امني خطري 
جعل  مما  للزراعة  تصلح  ال  بور  ارايض  الزراعية  االرايض  اصبحت  ان  بعد 
مأوى  عن  بحثا  اراضيهم  يهجرون  البسطاء  الفالحني  من  السكان  اغلب 
يسرت حاجتهم  للعيش الكريم، اضافة اىل حدوث احتباس حراري نتيجة خلو 
االرايض من الحزام االخرض الذي يسهم يف ايقاف العواصف الرتابية، وازداد 
تنفيذ سياسة  للعراق يف  املجاورة  الدول  اىل  ايران  انضمت  ان  بعد  بله  الطني 
مائية ألحقت بالعراق أرضارا كبرية.. وتذكر التقارير الدولية ان اقليم الرشق 
العالم  يف  باملياه  شحاً  االكثر  املناطق  من  سيكون  افريقيا  وشمال  االوسط 
مما سيعرض املنطقة اىل جفاف وتصحر يؤثر تأثريا كبريا عىل البيئة. وتقول 
ممثلة اليونيسيف يف العراق «ان مستوى شح املياه يف العراق ينبئ بالخطر«. 
وضمان  املناخي  التغيري  بشأن  االعمال  ببعض  للقيام  االوان  آن   » واضافت 
«ان  وقالت  ذلك،  االممية  املمثلة  لكل طفل«. وحددت  للمياه  اآلمن  الوصول 
الطلب املتزايد عىل الغذاء والنمو الحرضي واالدارة السيئة للمياه، فضال عن 
التغري املناخي تظافرت جميعها لتهدد االطفال والفقراء واملهمشني».. ونقول  
للِهِ درك  يا عراق  عىل مدى عقود من الزمن لم يشهد هذا البلد راحة،  ووسط 
هذا التداعي يف حجم املياه بالعراق عادت بي الذاكرة يوم بدأنا نطري االفيال 
وصنعنا صواريخ تصل مدياتها مئات االميال ولم نَر  إال أفياال وأفياال.. ووقعنا 
يف دائرة الحرب مكرهني، ومن منا ال يتذكر يوم دقت حكومتنا الجديدة التي 
جاءت خلفا للنظام السابق يوم دقت ناقوس الخطر ودعت الشعب املسكني 
الرشيدة مجربين  انهيار سد املوصل ووضعتنا حكومتنا  للتهيؤ من احتمال 
انها  املياه اىل بغداد حتى قيل يف وقتها  يف دائرة الخطر والخوف من وصول 
ويف  الخوف،  شدة  من  الحال  بنا  ووصل  امتار  اربعة   ارتفاع  حتى   ستصل 
محاولة احرتازية من هذا الخطر القادم بدأنا االستعدادات لرزم الوثائق املهمة 
وسائط  رشاء  البيوت  يف  وبدأنا  التلف  من  عليها  خوفا  الحكومية  الدوائر  يف 
النجاة ملواجهة الفيضان املرتقب، حتى ان البعض بدأ ببناء سفينة كسفينة 
النبي نوح تحسبا واحرتازا من هذا الفيضان الكاذب، وتبني ان الفيضان كان 
كذبة اشبه بكذبة نيسان التي اشتهرنا بها وقدسناها حتى يومنا الحارض.. 
ونعود اىل اساطري الكذب عىل ذقون العباد ونحن ننظر اليوم اىل دجلة الخري 
اشبه  واصبح  منابعه  جفت  ان  بعد  دموعنا  تتساقط  حيث  وخوف  بتعجب 
برتعة كئيبة ال يقوى عىل سد جزء بسيط من حاجة الفالح العراقي إلرواء 
ضمأ ارضه التي تصحرت وباتت جرداء، والسؤال املحري هو: اين ذهبت مياه 
دجلة الخري الذي طاملا كان منهال للشعراء يتغنون به؟ وحدث ما حدث من 
هذه  ونتيجة  جرداء  السواد  ارض  وباتت  الزراعية  االرايض  واختفت  جفاف 
الحراري  باالحتباس  املتأثرة  الدول  قائمة  يف  العراق  دخل  االنسانية  املأساة 
الزراعة، حيث  اندثار  املتالزمة مع  الرتابية  العواصف  املتأثرة بهبوب  والدول 
اختفت اغلب مناطق التشجري التي هي مصدات طبيعية للعواصف الرتابية، 
املستقبلية،  ابعادها  بكل  املأساة  تعيش  وجعلها  نقابتنا  اقلق  الحال  هذا 
يف  النقابة  فروع  كل  فيها  تشارك  خطة  تنفيذ  لدراسة  الخطى  تحث  فبدأت 
زراعية  شتالت  عائلته  افراد  مع  للنقابة  ينتمي  فرد  كل  لزراعة  املحافظات 
مقاومة للظروف املناخية لتوسيع الرقعة الخرضاء وبناء حزام اخرض حول 
املدن، والتحرك للضغط عىل الحكومات املتشاطئة مع العراق لوضع التدابري 
االحرتازية لتزويد العراق باملياه انطالقا من رشف املسؤولية االنسانية، وهي 
بالده  تكون  الن  يسعى  عراقي  مواطن  أي  بها  يعتز  مبادرة  ستكون  حتما 
من الدول التي تتمتع بأجواء خالبة خالية من كل املنغصات التي تؤثر عىل 

البيئة.. ونقول بملء الفم: للِه درك يا عراق.

›Ó‹Ç@Âè´@á»é

÷aã«@bÌ@⁄äÜ@��!

برنامج  من  خاصة  حلقة  يف 
داوود  لإلعالمي  الرشيان»  «مع 
داخل، كشفت سمرية  الرشيان 
يف  خاصة  أرسار  عن  سعيد 
جلسة حوارية ممتعة.يف البداية، 

سعيد  سمرية  الديفا  تحدثت 
عن بداياتها الغنائية، مؤكدة 

أنها شاركت يف برنامج شبيه 
املواهب  اكتشاف  بربامج 

العمر  من  تبلغ  وكانت  الغنائية 
٩ سنوات؛ وهو الربنامج الذي قدمه 

عبد  ألم املوسيقار  «األطالل»  أغنية  غّنت  ووقتها  الجرياري،  النبي 
نفسها  ترى  أنها  الغناء.وأكدت  أثناء  شخصيتها  وتقمصت  كلثوم 

عىل  ُكرّمت  أنها  خاصة  الفني،  بمشوارها  محظوظة 
املستوى الوطني من امللك محمد السادس ملك املغرب 

به  تعتز  الذي  التكريم  وهو  القائد  وسام  ومنحها 
الذي  الفلسطيني  الوشاح  إىل  باإلضافة  كثرياً، 

عرفات. يارس  الراحل  الرئيس  أيام  أعطاها 
كانت  والدتها  أن  سعيد  سمرية  وذكرت 

تسمعها  وكانت  جميالً  صوتاً  تمتلك 
كما  وأصدقائها،  أهلها  بني  تدندن 

لديها  عائلة  وسط  ترّبت  أنها 
ويف  عاٍل.  موسيقى  وحس  ذوق 
سمرية  وجهت  الحلقة،  نهاية 
سعيد سؤالها للجمهور يف فقرة 

منهم  طلبت  حيث  مختلفة، 
عن  رشيان  داوود  سؤال  عن  الرد 

عليها طوال  التي حصلت  الجوائز  عدد 
مسريتها الفنية.

خطيبته  عن  انفصاله  خرب  أعلن  الذي  خوري  مروان 
الساحة  إىل  يعود  أيام من زواجهما،  ندى رمال قبل 
خوري  مروان  يواصل  مرشوع..  من  بأكثر  الفنية 
الغنائي  برنامجه  من  الرابع  املوسم  تحضريات 
نجاح  بعد  خوري  مروان  مع  (طرب)  الشهري 

نجوم  فيها  يستضيف  حيث  األوىل،  مواسمه 
الغناء يف الوطن العربي ليقدم مع كل واحد منهم 
وعلم  الحلقة..  خالل  مشرتكة  غنائية  فقرات 
أن هذا املوسم سيضم نجوم الغناء من جيل 
الحناوي  كميادة  النجوم  كبار  من  مختلف، 
التي أنهت تسجيل حلقتها ضمن الربنامج 
أن  املقرر  من  آخر،  صعيد  أيام.عىل  قبل 
النهائية عىل  يضع مروان خوري ملساته 

ملكة  مع  الجديدة  الغنائية  مشاريعه 
القادمة  الفرتة  خالل  إليسا  اإلحساس 

ثالثة  وستجمعهما  لطرحها،  تمهيداً 
ألبومها  يف  جديدة  غنائية  أعمال 

املنتظر.

تعود  فنية،  بأعمال  املشاركة  عن  طويلة  فرتة  غياب  بعد 
من  بأكثر  أعمى»  «حب  بطلة  أتاغول  نسليهان 
مرشوع بعد قضاء عطلتها األخرية برفقة 

زوجها قادير أوغلو.
الثنائي  جمع  تلفزيوني  لقاء  آخر  يف 
الرتكي قادير أوغلو ونسليهان أتاغول، 
أكد قادير أن بداية تصوير مسلسلهما 
من  أسبوع  أول  يف  الجديد  الرتكي 
يف  وسُيعرض  القادم،  يوليو  شهر 
الرتكي  التلفزيون  عرب  سبتمرب  شهر 
حيث  الليل»،  «نهاية  اسم  وسيحمل 
تجسد نسليهان شخصية محامية من 

خالل األحداث.
يف  يفكران  إنهما  قادير  وقال 
الحصول عىل عطلة قصرية قبل 
سيكون  الذي  التصوير  بداية 
أو  وأفريقيا  اسطنبول  بني 

أمريكا الجنوبية.
حمل  شائعة  عن  وبسؤالهما 
الثنائي  وانتظار  نسليهان 
من  قادير  تعجب  لطفلهما، 
بمجرد  أنه  وأكد  الخرب،  هذا 
السعيد  الخرب  هذا  حدوث 
عنه  سيعلنان  فإنهما 
سعيدة  بطريقة  للجمهور 

مناسبة.
قادير  رفض  ذلك،  إىل 
زواجه  شائعة  عىل  الرد 
الرتكية  املمثلة  من 
طالباً  أريتورك،  سريا 
توجيه  الصحفيني  من 
لهذا  رّوج  ملن  سؤالهم 

الخرب.
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