
بغداد/ الزوراء:
دعـا ائتـالف العراقية الوطنيـة، بزعامة 
اياد عـالوي، إىل تشـكيل حكومة مؤقتة 
لتمشـية أمور البالد واعـادة االنتخابات 
الربملانية.وذكر املكتب االعالمي لالئتالف 
عقـد  الوطنيـة  ”ائتـالف  ان   : بيـان  يف 
اجتماعـاً موسـعاً بحضور ايـاد عالوي 
مع قيـادات وكوادر االئتـالف تناول آخر 
مسـتجدات وتطورات األوضاع يف العراق 
يف ظل األزمة السياسـية والدسـتورية“.
واضـاف ان ”االجتمـاع ناقـش املبـادرة 
الوطنيـة التـي تقـدم بهـا عـالوي، وما 
تضمنتـه من مقرتحـات وحلـول ترمي 
إىل تفكيـك عقد األزمـة الحالية، وتوحيد 
الجهود الوطنية، بما يضمن الخروج من 
حالة الجمود السيايس“.واكد املجتمعون 
عـىل ”رضورة تحقيـق مؤتمـر وطنـي 
واسع للحوار واالتفاق عىل خارطة طريق 

تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة، تأخذ عىل 
عاتقها، بالتعاون مع السلطات األخرى، 
تقديـم حلـول ناجعـة للمشـكالت التي 
يعاني منهـا العراق، والوصول إىل أرضية 
سـليمة إلجراء إنتخابـات نزيهة بقانون 
جديد ومفوضية مستقلة“.وطرح زعيم 
ائتـالف القائمـة العراقيـة الوطنية اياد 
عالوي، مبادرة إلنهاء االزمة السياسـية، 
قال فيها ”بعد وصول العملية السياسية 
اىل حالـة مـن الجمـود والتوقـف، والذي 
ينـذر بعواقـب وخيمة، وبعد مناشـدات 
عديدة من شـخصيات وطنية سياسـية 
واجتماعية، وبعـد التوكل عىل الله ودون 
الخشـية مـن الفشـل وجدنـا ان واجبنا 
الوطنـي واالخالقي يحتـم علينا رضورة 
طـرح مبـادرة نـرى فيهـا حالً مناسـباً 

وموضوعياً الزمة البالد الراهنة“.

بغداد/ الزوراء:
االحـد،  امـس  الصحـة،  وزارة  اعلنـت 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 
املسـتجد يف العراق، فيما اكدت تسـجيل 
88 اصابـة جديـدة وحالة وفـاة واحدة 
وشفاء 100 حالة.وذكرت الوزارة يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان عـدد الفحوصات 
املختربيـة ليـوم امـس: 3462، ليصبح 
عـدد الفحوصات الكليـة: 18613050، 
مبينة انه تم تسـجيل 88 اصابة جديدة 

وحالـة وفاة واحدة وشـفاء 100 حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشـفاء الكيل: 
2302422 (%98.9)، بينما عدد حاالت 
االصابـات الـكيل: 2328670، امـا عدد 
الحـاالت التي تحـت العـالج: 1027، يف 
حـني ان عدد الحاالت الراقـدة يف العناية 
املركزة: 11، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 
25221، الفتـة اىل ان عدد امللقحني ليوم 
امـس: 6331، ليصبـح عـدد امللقحـني 

الكيل: 10713662.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئـة األنواء الجويـة، امس األحد، 
عـن حالة الطقس يف البـالد لأليام املقبلة، 
خفيفـة  امطـار  هطـول  توقعـت  فيمـا 
الحـرارة  بدرجـات  طفيـف  وانخفـاض 
بـدءا مـن اليوم.وذكر بيـان للهيئة، تلقته 
”الزوراء“: أن ”طقـس البالد اليوم االثنني 
سيكون غائماً جزئياً يف املنطقة الوسطى، 
ودرجـات الحرارة مقاربة لليوم السـابق، 
بينما سـيكون طقس املنطقة الشـمالية 
غائمـاً جزئياً اىل غائم مع تسـاقط زخات 
رعديـة  تكـون  متفرقـة  خفيفـة  مطـر 
احيانـاً، ودرجات الحـرارة تنخفض قليالً 
عن اليوم السـابق، فيما سـيكون الطقس 

يف املنطقـة الجنوبيـة صحـواً مـع بعض 
الغيـوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليالً عن 
اليوم السـابق“.وأضاف البيان أن ”طقس 
يوم غد الثالثاء سـيكون صحواً مع بعض 
الغيوم بعموم البالد، فيما ستكون درجات 
الحرارة مقاربة لليوم السـابق يف االقسام 
الوسـطى والشـمالية، وترتفـع قليالً عن 
اليـوم السـابق يف القسـم الجنوبـي مـن 
االربعـاء  يـوم  أن ”طقـس  البالد“.وبـني 
سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض 
قليـًال عـن اليوم السـابق بعمـوم البالد“.

وتابـع أن ”طقـس البـالد ليـوم الخميس 
املقبل سـيكون صحواً، وال تغري يف درجات 

الحرارة عن اليوم السابق بعموم البالد“.

بريوت/ متابعة الزوراء:
حذر رئيـس حكومة ترصيف األعمال 
يف لبنان، نجيب ميقاتي، من تداعيات 
حقـل  إرسائيليـة  سـفينة  دخـول 
”كاريـش“ وتجاوزهـا الخط البحري 
29، السـتخراج الغـاز مـن املنطقـة 
املتنـازع عليها.وقـال نجيب ميقاتي: 
”إن محاوالت العدو اإلرسائييل افتعال 
أزمـة جديـدة، من خـالل التعدي عىل 
ثـروة لبنان املائية، وفـرض أمر واقع 

يف منطقـة متنـازع عليها ويتمسـك 
لبنـان بحقوقـه فيها، أمـر يف منتهى 
الخطورة، ومن شـأنه احداث توترات 
ال أحـد يمكنـه التكّهـن بتداعياتها“.

وأكمـل ميقاتـي: ”من هـذا املنطلق، 
فإننـا نحذر مـن تداعيـات أي خطوة 
ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط 
األمريكـي، التي بات اسـتئنافها أكثر 
مـن رضورة ملحة“.وأضـاف: ”ندعو 
األمم املتحدة وجميع املعنيني إىل تدارك 

الوضع وإلزام العدو اإلرسائييل بوقف 
”الحـل  قائـال:  اسـتفزازاته“.وختم 
بعـودة التفـاوض عـىل قاعـدة عدم 
التنازل عـن حقوق لبنـان الكاملة يف 
ثرواتـه ومياهه“.وصباح امس األحد، 
أكـدت صحيفة ”النهار“ أن السـفينة 
اإلرسائيلية السـتخراج الغاز الطبيعي 
املسال وتخزينه دخلت حقل ”كاريش“ 
وتجاوزت الخط 29 وأصبحت عىل بعد 
5 كلم من الخط 23، باملنطقة املتنازع 

عليهـا مـع لبنان.وأفـادت ”النهار“، 
وفقـا ملعلوماتهـا، بـأن ”العمـل بـدأ 
عـىل دعم تثبيت موقع سـفينة وحدة 
إنتاج الغاز الطبيعي املسـال وتخزينه 
”ENERGEAN POWER“  يف حقـل 
كاريـش“، الفتـة إىل أنـه ”توازيا، يتم 
العمل عىل إرساء سفينتني عىل متنها: 
 Boka” األوىل خاصـة بإطفاء الحرائق
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الخاصة بنقل الطواقم والعاملني“.

بغداد/ الزوراء:
نفت مديرية املرور العامة صدور قانون جديد يخص 
الغرامـات وبمبالـغ متنوعـة، وفيما اكدت سـعيها 
لتخفيض مبالغ الغرامات، اعلنت منع سري مركبات 
الحمـل عىل طريـق رسيع محمـد القاسـم.وذكرت 
مديريـة املرور العامة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان ما 
تناقلته بعض الصفحات ومواقع التواصل االجتماعي 

حول صدور تعليمات وقانون جديد يخص الغرامات 
وبمبالغ متنوعة فهو غري صحيح وعار عن الصحة، 
داعيـة املواطنـني اىل عـدم تصديق هـذه االكاذيب. 
واشارت اىل انها تسعى جاهدة وبإرشاف مدير املرور 
العام لتخفيض مبالغ الغزامات، وذلك لتخيف العبء 
االقتصادي عـىل املواطنني، ويجب اللجوء اىل مصادر 
االخبار الحقيقية، ومنها موقعنا عىل الفيسـبوك.يف 

غضـون ذلك، أعلنت مديرية املرور العامة منع سـري 
مركبـات الحمل عـىل طريق رسيع محمد القاسـم.
وذكرت املديريـة يف بيان تلقته «الـزوراء»: انه تقرر 
منع سـري املركبات الكبـرية (مركبـات الحمل) عىل 
طريق املرور الرسيع (محمد القاسم)، واتخاذ طريق 
قناة الجيـش الرسيع بديالً عنه حيث سـيكون منع 
السري من الطريق القادم من جزيرة بغداد السياحية 

مـرورا بالخـط الرسيـع وصـوال اىل بغـداد الجديدة 
ذهابا وايابا، وذلك لوجود اعمال صيانة عىل الطريق 
املذكـور، ولتنظيم حركة السـري واملرور واسـتيعاب 
الزخـم املروري.ودعـت السـائقني اىل التعـاون مـع 
مفارزهـا خدمًة للصالـح العام، حتـى يكون انجاز 
االعمـال مـن قبـل دائـرة املشـاريع يف امانـة بغداد 

برسعة وسهولة.

كييف/ موسكو/ الزوراء:
عـىل وقع تصاعـد التوتر بني روسـيا 
العمليـة  املتحـدة، جـراء  والواليـات 
األرايض  عـىل  الروسـية  العسـكرية 
السـالح  تدفـق  وسـط  األوكرانيـة، 

الغربـي السـيما األمريكـي لكييـف، 
أكد الرئيس الـرويس فالديمري بوتني، 
أن الصواريـخ األمريكية التي ترسـل 
للقوات األوكرانية لن تغري شـيئاً عىل 
األرض، وفيمـا اتهمت كييف روسـيا 

بإطالق قنابل فوسـفورية عىل مدينة 
الرشقـي)  الشـمال  (يف  خاركيـف 
وتفخيخ االنهر، أعلنـت وزارة الدفاع 
الروسـية أن قواتها دمرت يف ضواحي 
العاصمة األوكرانيـة كييف مجموعة 

مـن الدبابـات من طـراز «تـي-٧٢» 
وغريهـا مـن املدرعات التي سـلمتها 
ألوكرانيـا دول مـن أوروبـا الرشقية.
وقـال الرئيس الرويس فالديمري بوتني 
يف ترصيحـات تلفزيونيـة بثـت عـىل 

قنـاة روسـيا ١ ، أن القـوات الجوية 
الروسية تتعامل بسهولة مع األسلحة 
األمريكية الجديدة و»تكّرسها كحبات 

الجوز».
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دكا / متابعة الزوراء:
قتـل 49 شـخصا عىل األقـل وأصيـب 300 آخريـن جـراء انفجار 
كيميائي ضخم تىل حريقا اندلع يف منشأة لتخزين حاويات الشحن 
يف بنغالدش، حسـبما أعلن مسـؤولون  امس األحـد، فيما أكدوا أن 
حصيلة الضحايا مرشحة لالرتفاع بالنظر للعدد الكبري من الجرحى 
ويف ظل استمرار عمل فرق اإلطفاء واإلنقاذ، ال يزال صحفيون كانوا 
يغطون الحادث يف عداد املفقودين.وقال شـهود عيان إنهم شاهدوا 
جثثا لم يتم سحبها بعد يف املنشأة التي تضم نحو أربعة آالف حاوية 
غالبيتها لتخزين املالبس بانتظار تصديرها إىل تجار تجزئة غربيني، 
والتي تقع عىل مقربة من ميناء شـيتاغونغ الجنوبي الكبري.واندلع 
الحريق ليل السـبت األحد يف سـيتاكوندا، عىل بعـد نحو 40 كلم من 
شـيتاغونغ، حيـث انفجر عدد من املسـتوعبات التـي تحتوي عىل 
مـواد كيميائية. وبعـد الحريق انفجـرت مسـتوعبات تحوي مواد 

كيميائيـة وحارصت النريان عمال إطفـاء ومتطوعني وصحافيني، 
فأصيب أشخاص وتطاير الحطام. وهز االنفجار مبان سكنية تبعد 
كيلومرتات عدة عن املنشأة.وأشـار كبري األطبـاء يف املنطقة إلياس 
تشـودري إىل أن حصيلة القتىل بلغت 49 شـخصا ورشح ارتفاعها. 
واألحد واصل عنارص اإلطفاء العمل عىل إخماد جيوب من الحريق ال 
تزال مشتعلة. وقال تشودري ”حصيلة القتىل سرتتفع ألن عمليات 
اإلنقاذ لم تنته بعد“، مشـريا إىل أن أشخاصا عدة بينهم صحافيون 
كانـوا يغطون الحـدث عرب خاصية البث املبـارش عىل فيس بوك، ال 
يزالـون يف عـداد املفقودين.وقال قائـد العمليات يف جهـاز اإلطفاء 
رياض الكريم إن سـبعة عنارص إطفـاء عىل األقل قضوا وإن أربعة 
آخرين ال يزالون يف عداد املفقودين. وقال املسـؤول السابق يف جهاز 
اإلطفاء بهـارات تشـاندرا ”يف تاريخ جهاز اإلطفـاء لم نخرس هذا 

العدد من عنارص اإلطفاء يف حادثة واحدة“.

بغداد/ الزوراء:
بينما شـددت عىل أن مسـتوى الخطر 
العاملي ما زال متوسطا، أعلنت منظمة 
الصحة العامليـة أنها أُبلغت بتسـجيل 
780 إصابـة بجـدري القـرود ُمؤكـدة 
مخربيـًا يف 27 دولة خارج البلدان التي 
يتوطن فيها املرض.ورّجحت املنظمة، 
أن عـدد 780، لإلصابـات مـن 13 أيار 
حتـى الخميـس، هـو أقـل مـن العدد 
الفعيل نظـرا إىل أن املعلومات الوبائية 
واملخربية محدودة.كذلك رجحت وكالة 
الصحـة التابعـة لألمم املتحـدة إىل حد 

كبري بأن تكتشـف دول أخـرى حاالت 
أكـرب،  بشـكل  الفـريوس  وسـينترش 
بحسب ما نقلت وكالة ”فرانس برس“.
وسـّجلت بضع حاالت فقط اسـتدعت 
نقـل املصابني إىل املستشـفيات، فضال 
عن املـرىض الخاضعني لعـزل صحي.
وعـددت املنظمة الدول حيث ال يتوطن 
املـرض والتـي سـّجلت أعىل عـدد من 
 (207) بريطانيـا  وهـي  اإلصابـات 
 (138) والربتغـال   (156) وإسـبانيا 

وكندا (58) وأملانيا (57).
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الزوراء/ حسني فالح:
الكرديـان  الحزبـان  كشـف 
(الديمقراطي واالتحاد الوطني) عن 
اجتمـاع مرتقب يضم اغلـب القوى 
الكردية لحسـم منصب  السياسـية 
أكـدا  وفيمـا  الجمهوريـة،  رئيـس 
وجود بوادر حسـن نية من الطرفني 
لتصفـري الخالفـات وتوحيـد البيت 
الكردي امام االسـتحقاقات املقبلة، 
أشـارا اىل ان حسـم منصـب رئيـس 
الجمهورية سـيفتح البـاب لالرساع 

بتشكيل الحكومة املقبلة.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي 
يف  سـليمان  رشيـف  الكردسـتاني 
اللقـاءات  ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث 
والحـوارات مسـتمرة بـني الحزبني 
الكرديني الرئيسني يف االقليم السيما 
بعد مبادرة نجريفان بارزاني وزيارته 
اىل السـليمانية عـىل رأس وفـد مـن 
الحـزب الديمقراطـي وكذلك مجيء 
وفـد من االتحـاد الوطنـي اىل اربيل، 
وهذه تعد بادرة خري تعكس نتائجها 
السياسـية  العمليـة  عـىل  ايجابـا 
برمتها.واضـاف: ان االجواء متفائلة 
والحزبـني الكرديـن يحـاوالن تهيئة 
االرضية إلنهاء جميع الخالفات. الفتا 
اىل: ان هناك اجتماعا مرتقبا سيضم 
اغلـب القـوى السياسـية الكرديـة 
ملناقشة جميع امللفات التي ستكون 
محل خـالف واختالف الـرؤى وعدم 

التطابـق يف النظر إليها ومن ضمنها 
رئاسـة الجمهوريـة ولتوحيد البيت 
الكردي امام االسـتحقاقات املقبلة.

واشـار اىل: ان هنالـك محاولـة بأن 
يكون هنـاك تهيؤ ملعظـم الخالفات 
املوجـودة يف الـرؤى بـني الحزبـني، 
وليـس بعيدا بـأن يكون هنـاك حل 

للخالفات بني الطرفني (الديمقراطي 
ان  مؤكـدا:  الوطنـي).  واالتحـاد 
املبادرات مستمرة والتشاور والحوار 
مستمر بشأن البيت الكردي الواحد.

ولفـت اىل: ان الحـوارت هذه سـوف 
تفـيض التفـاق تام النتخـاب رئيس 
الجمهوريـة وفتـح البـاب لـالرساع 

يف اختيـار رئيـس الوزراء وتشـكيل 
الحكومـة. مبينـا: ان موعـد انعقاد 
االجتماع غري محدد وراجع اىل رؤساء 
الكتل السياسـية. من جهتها، قالت 
مستشـارة املكتب السـيايس لحزب 
االتحاد الوطني الكردسـتاني ريزان 
شـيخ دلري يف حديـث لـ“الـزوراء“: 

ان هنـاك بـوادر حسـن نيـة إلنهاء 
الخالفـات داخـل البيـت الكردي من 
خـالل اللقـاءات واالجتماعـات بني 
واالتحـاد  الديمقراطـي  الحزبـني 
الكردسـتاني.واضافت:  الوطنـي 
ان هنـاك اجتماعـات وديـة عقـدت 
بني الحزبـني االتحـاد والديمقراطي 
ملناقشـة مختلف امللفات التي تخص 
اإلقليـم، يف حني لـم يتطرق الطرفان 
اىل مايتعلـق بملـف اختيـار رئيـس 
اسـتمرار  ورجحـت  الجمهوريـة. 
الحـوارات بـني الحزبـني الكرديـني 
للتوصل اىل حـل لجميع الخالفات.يف 
غضون ذلك، وقال النائب عن الحزب 
ترصيـح  يف  الدوبردانـي،  شـريوان 
الديمقراطي  صحفـي: إن ”الحـزب 
مازال متمسـكاً باملرشح ريرب أحمد 
ملنصب رئيس الجمهورية“، مبيناً أن 
”اجتماعاً مرتقباً سـيعقد قريباً بني 
الحزبـني الكرديـني وباقـي األحزاب 
السياسـية الكردية األخرى للخروج 
الجمهورية“. بمرشح واحد لرئاسة 

وأضـاف أن ”الحـزب الديمقراطي ال 
يريد تهميش أي قوى سياسية كردية 
يف كردستان“، مشرياً إىل أن ”املناصب 
اإلدارية يف كردستان ليست لها عالقة 
الجمهورية“.وتابع  رئيـس  بمنصب 
النائب الدوبردانـي أن ”األيام املقبلة 
ستكون الفيصل ملخرجات الحوارات 

الكردية“.
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بغداد/ الزوراء:
السماح  الخفاجي،  محمد  الزراعة،  وزير  وجه 
لرشكات القطاع الخاص بإسترياد منظومات الري 
للوزارة  الرسمي  الناطق  واملحوري.وقال  الثابت 
كريم  محمد  «الوزير  إن  بيان:  يف  النايف  حميد 
الخفاجي وجه السماح لكل رشكات القطاع الخاص 
باسترياد منظومات الري الثابت واملحوري الجديدة 
واملستعملة ومن املناىشء العاملية كافة»، مبيناً أن 
الري يف االسواق  «ذلك جاء ألجل توفري منظومات 
املحلية، فضال عن اعتدال اسعارها للفالحني نتيجة 

توفريها من قبل القطاع الخاص».
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس مجلس القضـاء األعىل، فائق زيدان، 
امس األحد، دعم حرية التعبري بوصفها مفهوم 
دسـتوري، وفيمـا شـدد رئيس شـبكة اإلعالم 
العراقـي، الدكتـور نبيل جاسـم، عـىل رضورة 
التعـاون بـني القضاء واالعـالم خدمـة لحرية 
التعبـري، بحـث رئيس مجلـس القضـاء االعىل 
مـع اعضاء اللجنـة القانونيـة النيابية التعاون 
بـني السـلطتني الترشيعيـة والقضائية.وقـال 
مجلس القضـاء األعىل يف بيان تلقته «الزوراء»: 
إن «رئيس مجلـس القضاء األعـىل فائق زيدان 
استقبل، رئيس شـبكة اإلعالم العراقي الدكتور 
نبيل جاسـم»، مبينا انه «تم بحث سبل التعاون 
بني القضـاء والسـلطة الرابعة».وشـدد زيدان 
بحسب البيان، «عىل دعم حرية التعبري بوصفها 
مفهوم دسـتوري اليمكن التفريط فيه»، داعيا 
وسائل االعالم اىل «دعم الحرية املسؤولة للكلمة 
والعمل عىل صياغة الخطاب املوضوعي املتوازن 

بشكل دائم».فيما أكد الدكتور نبيل جاسم «عىل 
التزام املؤسسـة بقانونهـا النافذ والـذي يحدد 
شكل التزاماتها ازاء املؤسسات واالفراد يف الدولة 
العراقية بوصف الشـبكة مؤسسـة للبث العام 
وتحـرص عىل ان يكون خطابهـا ممثال لجميع 
العراقيـني عـىل مختلـف انتماءاتهـم الفكريـة 
والعقائديـة»، مشـريا إىل «رضورة التعاون بني 
السـلطة القضائيـة واإلعالم خدمـة للمصلحة 
العامـة وحريـة التعبري».يف غضـون ذلك، بحث 
رئيـس مجلـس القضـاء األعـىل فائـق زيـدان 
وأعضـاء اللجنـة القانونية يف مجلـس النواب، 
التعاون بني السـلطتني الترشيعية والقضائية.
وذكر مجلس القضاء يف بيـان تلقته «الزوراء»: 
أن «رئيس مجلـس القضاء األعىل القايض فائق 
زيدان اسـتقبل رئيس وأعضاء اللجنة القانونية 
يف مجلس النواب».وأضاف أن «الجانبني بحثا يف 
التعاون بني السلطتني الترشيعية والقضائية يف 

ترشيع القوانني املهمة».
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بغداد/ الزوراء:
الكهربائية  الطاقة  توليد  محطات  بتجهيز  استمرارها  األحد،  امس  النفط،  وزارة  أكدت 
باحتياجها من الوقود بجميع أنواعه لتأمني استمرار التيار الكهربائي.وذكر بيان للوزارة 
الوزارة  الذي ترأسه وكيل  القيادي  العمليات  أن «ذلك جاء خالل اجتماع  تلقته «الزوراء»: 
لشؤون التوزيع وبحضور املديرين العامني للرشكات والدوائر املعنية وممثل وزارة الكهرباء».
ونقل البيان عن وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، حامد يونس، قوله: إن «وزارة النفط تؤكد 
التزامها واستمرارها بتأمني احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود وبجميع أنواعه بحسب 
الحصص املقررة وباالتفاق مع الوزارة املعنية وبالتشاور مع ممثلها يف االجتماع، وتنفيذ 
«الوزارة  أن  البيان  والكهرباء».وأضاف  النفط  باتفاق  تنفيذها  يتم  التي  الوقودية  الخطة 
تعقد اجتماع العمليات القيادي بشكل دوري ملناقشة انسيابية تجهيز املشتقات النفطية 

للمواطنني ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والدوائر الحكومية والقطاع الخاص».
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إلحاقا بإعالننا املرقم ٤٧٠ يف ٢٠٢٢/٤/١٧.
تعلـن ُمحافظـة ذي قار(العقود الحكومية) عن مناقصة (مرشوع تجهيز محولة قدرة سـعة ٣١,٥ أم يف أي ملركز قضاء سـوق 
الشـيوخ) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠٢١ واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة 
مـن وزارة التخطيـط والضوابـط امللحقة بها وتعليمـات تنفيذ املوازنة العامـة االتحادية لعام ٢٠٢١ . ان وثيقـة الدعوة لتقديم 

العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (العدالة – البينة الجديدة – الزوراء).
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة  والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمي العطـاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريـري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي 
العطاء. ان اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد 
املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ١٢ ظهرا من يوم االربعاء املصادف ٢٠٢٢/٦/٨ يف 
بنايـة (الرشكة العامـة لتوزيع كهرباء الجنوب) فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة 
املذكـورة ادنـاه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقـود الحكومية ملحافظة ذي 
قـار لرشاء نسـخة مـن الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سـعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غـري قابلة للرد عىل ان يتم 
تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسـجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء 

املستمسكات التالية:-
١- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - املتطلبـات الفنيـة :- الخربة التخصصية (االعمال املماثلة)ولعقد عدد (١) وبمبلغ ال يقل عن (١٩٩,٩٩٥,٠٠٠) مائة وتسـعة 
وتسعون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف دينار عراقي للسنوات الـ(١٠) السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.

ب -  الكوادر الفنية 

العددالكوادر الفنية ت

١مهندس كهرباء١

١مهندس ميكانيك ٢

١مهندس مدني٣ 

ج- املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية  لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (١٣٩,٩٩٦,٤٠٠) 

مائة وتسعة وثالثون مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف واربعمائة دينار عراقي.
هـ- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهليـة وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطـاء –اليوجد تضارب باملصالـح، لم يتم وضع الرشكـة املقدمة يف القائمة 
السوداء، الرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت 
تابعـة لصاحـب العمل)، غري مسـتبعدة من قبـل صاحب العمل واسـتنادا اىل قرار صادر مـن قبل االمـم املتحدة/مجلس االمن 

للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- لم تظهر عقود غري منفذة خالل الـ (٥) سـنوات السـابقة ولغاية موعد تسـليم العطاء، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة 
العطاء قرار يمنع املشـاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اسـتناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة (٥) 
سـنوات السـابقة، جميع املطالبات املوقوفة سـوف لن تشكل بمجموعها اكثر من ٤٠٪ صايف مسـتحقات مقدم العطاء وسيتم 

التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثا:- عدم ممانعة (نسـخة اصلية + نسـخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة 

ذي قار هوية  رضيبية للرشكة.
رابعاً:- شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة 

لدى وزارة الخارجية العراقية.
خامساً:- هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب 

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

٢- كل العطـاءات يجـب ان تتضمن ضمان للعطـاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجـب خطاب ضمان بنكي او صك 
مصـدق او سـفتجة صـادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلـغ الكلفة التخمينية للمـرشوع ومعنون اىل جهة 
التعاقد (ديوان محافظة ذي قار قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ 

غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع 
العقـد تقديـم خطاب ضمان بحسـن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالـة عىل ان يكون خطاب ضمان صـادر من احد املصارف 

العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣- يتـم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة مـن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها 
ملعايـري التأهيـل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام 

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

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

كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتـزم الطـرف الثاني بأن  يشـغل ما اليقل عن (٣٠٪) مـن عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل إال يف 
حالـة اعتـذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسـمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ اسـتالم 

املركز للطلب.
٨- يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل 

ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء. 
٩- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.

١٠- تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب 
العمل  بعقد املقاولة.

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

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

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

١٥- ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم االربعاء املصادف ٢٠٢٢/٦/١٥ اىل العنوان التايل محافظة 
ذي قار-قسـم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى 
هيئة االعمار سابقا) عىل ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء 
وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة 
ورقـم الهاتـف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خاللـه ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية 
وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السـكن واليسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسـيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار املبنى الجديد /شارع االمام عيل (ع). وسوف 
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل 

ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦- تسدد مبالغ املرشوع املذكور من التخصيصات املتوفرة.
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إلحاقا بإعالننا املرقم ٢٤١ يف ٢٠٢٢/٣/٢٢.
تعلـن ُمحافظـة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصـة مرشوع (تجهيز اجهزة صمام القلب ملركـز القلب يف النارصية) 
ضمن خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠٢١ واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من 
وزارة التخطيـط والضوابـط امللحقة بها وتعليمـات تنفيذ املوازنة العامـة االتحادية لعام ٢٠١٩. ان وثيقـة الدعوة لتقديم 

العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية
                                                    (عراق املستقبل – العراق االخبارية – الزوراء)

وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات 
كافة من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول 

املؤهلة).
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي 
العطاء.. ان اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم 
عقـد املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة ١٢ ظهرا من يـوم االربعاء املصادف 
٢٠٢٢/٦/٨ يف بنايـة (دائرة صحة ذي قار) فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة 
املذكـورة ادناه عىل االقل والرشكات العربيـة واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقود الحكومية ملحافظة 
ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان 
يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسـجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن 

العطاء املستمسكات التالية:-
١- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

ب - املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املـوارد املاليـة (السـيولة النقديـة) مـن خالل تقديم مـا يثبت القـدرة املالية لتنفيـذ املرشوع ملبلغ اكرب او يسـاوي 

(٥٣,٠٠٠,٠٠٠) ثالثة وخمسون مليون دينار عراقي.
أ-  املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشـمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم إدراج الرشكة املقدمة يف القائمة 
السـوداء، الـرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانـون التجاري وان ال تكون 
وكاالت تابعة لصاحب العمل)، غري مسـتبعدة من قبل صاحب العمل واسـتنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس 

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

ذي قار وهوية التحاسب الرضيبي.
ثالثاً:- شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة 

لدى وزارة الخارجية العراقية.
رابعـاً:- هوية تسـجيل وتصنيـف املقاولني صادرة من وزارة التخطيـط وتكون درجة وصنف املقـاول او الرشكات املقاولة 

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

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

املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها 
ملعايـري التأهيل املحـددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملاليـة املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم 

التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.

٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول  اوطأ العطاءات.

٦- تتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها 
العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧- يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف 
حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم 

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

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

١٠- تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال 
لـرب العمـل بعقـد املقاولـة.

١١- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢- تلتـزم الـرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال النواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل 

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

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

١٥- ان آخـر يـوم لتقديم العطـاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم االربعـاء املصـادف ٢٠٢٢/٦/١٥ اىل العنوان التايل 
محافظـة ذي قار-قسـم العقـود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصيـة-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي 
قـار ٥٣٥ (مبنـى هيئة االعمار سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقمـا وكتابة وان يوقع عىل 
جميـع مسـتندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشـطب وتكون جميـع االوراق مختومة بختم املقاول 
مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالل العطاءات 
بحضـور مقدمـي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضـور اىل مبنى ديوان محافظة ذي قار الجديدة يف شـارع االمام عيل 
(ع). وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم 
العطـاءات داخـل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسـم املناقصة واسـم مقدم العطاء وتوقيعـه ورقم الهاتف 

والعنوان   االلكرتوني.
١٦-  تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املالية.
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كييف/ موسكو/ الزوراء:
عـىل وقـع تصاعـد التوتر بني روسـيا 
العمليـة  جـراء  املتحـدة،  والواليـات 
األرايض  عـىل  الروسـية  العسـكرية 
األوكرانية، وسـط تدفق السالح الغربي 
السـيما األمريكي لكييف، أكـد الرئيس 
الرويس فالديمري بوتـني، أن الصواريخ 
األمريكية التي ترسل للقوات األوكرانية 
لن تغري شيئاً عىل األرض، وفيما اتهمت 
كييف روسيا بإطالق قنابل فوسفورية 
الشـمال  (يف  خاركيـف  مدينـة  عـىل 
الرشقي) وتفخيخ االنهر، أعلنت وزارة 
الدفـاع الروسـية أن قواتهـا دمـرت يف 
ضواحـي العاصمـة األوكرانيـة كييف 
مجموعة مـن الدبابات من طراز ”تي-
72“ وغريها من املدرعات التي سلمتها 

ألوكرانيا دول من أوروبا الرشقية.
وقـال الرئيس الـرويس فالديمري بوتني 
يف ترصيحـات تلفزيونية بثت عىل قناة 
روسـيا 1 ، أن القوات الجوية الروسية 
تتعامل بسهولة مع األسلحة األمريكية 
الجديـدة و“تكّرسها كحبـات الجوز“، 
الفتا إىل أنها دّمرت العرشات منها حتى 

اآلن.
كما حذر الغرب من أن بالده سـترضب 
أهدافا جديدة إذا بدأت الواليات املتحدة 
مداهـا  بصواريـخ  كييـف  تزويـد  يف 
أطول. وقـال: ”يف حال قدمت مثل هذه 
الصواريخ فسـنقصف أهدافا لم نبدأ يف 

رضبها بعد“، دون أن يحدد ماهيتها.
وشدد عىل أن تسليم املزيد من األسلحة 
الغربيـة للقـوات األوكرانيـة ال يهـدف 

سوى إىل إطالة أمد النزاع.
إىل ذلـك، أشـار إىل أن جميـع الطائرات 
دون طيـار األوكرانيـة التـي تحلق منذ 

بدء العملية الروسية ”إنتاج أجنبي“.
يذكـر أن الرئيـس األمريكي جـو بايدن 
كان أعلن سـابقا موافقتـه عىل تزويد 
دقيقـة  صواريـخ  بأنظمـة  أوكرانيـا 
ومتقدمة، يمكنها رضب أهداف روسية 
بعيدة املدى بدقة يف إطار حزمة أسلحة 

قيمتها 700 مليون دوالر.
إال أن عـدة مسـؤولني دأبوا منـذ أيام، 
عـىل التأكيد مـراراً وتكـراراً أن أنظمة 

الصواريخ هذه من طـراز هيمارس، ال 
تسـتهدف تنفيذ رضبات داخل روسيا، 
بـل حمايـة القـوات األوكرانيـة داخل 

البالد.
فيما أوضـح رصاحة جوناثـان فاينر، 
نائب مستشـار األمن القومي يف البيت 
األبيض، أن بالده طلبت من األوكرانيني 
ضمانـات بأنهـم لـن يسـتخدموا تلك 
األنظمـة لرضب أهـداف داخل األرايض 

الروسية.
وكانت واشنطن حرصت خالل األشهر 
املاضيـة، عـىل تزويد كييـف بصواريخ 

قصرية املدى تفادياً الستهداف األرايض 
الروسية.

فقـد تقّصـد الرئيـس األمريكـي عـدم 
إرسال أسلحة من شأنها، عىل حّد قوله، 
أن تجعـل ”الواليات املّتحـدة رشيكة يف 
الحرب إىل جانب األوكرانيني“، عىل الرغم 
مـن مطالبـات املسـؤولني األوكرانيني 

املتكررة بصواريخ بعيدة املدى.
فعـىل مدى األسـابيع املاضيـة، طالبت 
الحلفـاء  مـن  وتكـراراً  مـراراً  كييـف 
أنظمة بعيدة املدى، منها نظام اإلطالق 
الـذي   (MLRS)املتعـدد الصاروخـي 

يمكنـه إطالق وابل مـن الصواريخ عىل 
بعد مئات األميال، عىل أمل تغيري مسار 
القتـال املسـتمر مـع الـروس منذ 24 

فرباير املايض.
يأتـي هـذا مـع اسـتمرار القتـال ضد 
القوات الروسـية رشقي البالد، اتهمت 
كييف روسيا بإطالق قنابل فوسفورية 
الشـمال  (يف  خاركيـف  مدينـة  عـىل 

الرشقي).
وأكـدت هيئـة األركان العامـة للقوات 
املسـلحة يف بيـان أن القوات الروسـية 
أطلقت قنابل فسـفورية عـىل منطقة 
خاركيف.كمـا أشـارت إىل أن القـوات 
الروسية تواصل شن رضبات صاروخية 
وجويـة عىل البنية التحتية العسـكرية 
واملدنيـة يف البالد، بمـا يف ذلك العاصمة 

كييف.
إىل ذلك، اتهمت الـروس بتلغيم ضفاف 
نهـر اينغوليتس لعرقلـة تقدم محتمل 
جنوبـي  بـوه،  يف  األوكرانيـة  للقـوات 
البالد، بحسـب ما أفـادت وكالة األنباء 
األوكرانية.أمـا رشقـًا، فاتهمـت كييف 
قذائـف  بإطـالق  الروسـية  القـوات 
مدفعية عىل منشـآت البنية التحتية يف 
وكاترينيفكا  سـتاريكوف  مستوطنتي 
بمنطقة سومي ومستوطنة كاميانسكا 

سلوبودا بمنطقة تشرينيهيف.
يف غضـون ذلـك أعلنـت وزارة الدفـاع 
الروسـية أن قواتها دمـرت يف ضواحي 
العاصمة األوكرانية كييف مجموعة من 
الدبابـات من طراز ”تـي72-“ وغريها 
مـن املدرعات التـي سـلمتها ألوكرانيا 

دول من أوروبا الرشقية.
وقـال املتحدث باسـم الدفاع الروسـية 
إيغور كوناشينكوف يف إفادة صباحية: 
الروسـية  الجويـة  القـوات  ”دمـرت 
بصواريـخ عالية الدقة بعيدة املدى عىل 
مشـارف كييف دبابـات T-72 وغريها 
من املدرعـات قدمتها دول مـن أوروبا 
الرشقيـة وكانـت موجودة يف ورشـات 

إلصالح عربات القطار“.
صواريـخ  أن  كوناشـينكوف  وأضـاف 
عالية الدقة أطلقـت من الجو دمرت يف 
دونبـاس ورشـات يجري فيهـا إصالح 
التـي  األوكرانيـة  العسـكرية  املعـدات 

ترضرت أثناء القتال.
كما تم خالل اليوم املايض رضب مركزي 
قيادة لوائـي الهجوم الجـوي 81 و95 
األوكرانيـني، و6 مناطق تجمع للقوات 
واملعدات العسـكرية، مـا أدى إىل تدمري 
منصتـي إطـالق ملنظومـة الصواريـخ 
املضادة للطائرات Osa-AKM، وعربتني 
لراجمـات الصواريخ، و3 مسـتودعات 
للصواريخ واملدفعية، إضافة إىل محطة 
رادار من طراز AN/TPQ-50 أمريكية 

الصنع ملحاربة بطاريات املدفعية.
الحربـي  الطـريان  وأصابـت رضبـات 
الروسـية خـالل يـوم 3 مراكـز قيادة، 
و65 منطقـة تجمع للقـوات واملعدات 
العسـكرية، و3 مسـتودعات للذخرية، 
وأدت الغـارات الجويـة إىل مقتـل أكثر 
من 350 عنرصا من الفصائل القومية، 
وتدمري 10 دبابات ومدرعات، وراجمتي 
صواريخ مـن طراز ”غـراد“، و9 قطع 

مدفعية، و14 مركبة خاصة، وصهاريج 
وقـود مخصـص للقـوات األوكرانية يف 

دونباس، ومستودعني للذخرية.
وذكـر كوناشـينكوف أنـه تم إسـقاط 
طائرة MiG-29 أوكرانية خالل معركة 
جويـة يف دونيتسـك، فيمـا أسـقطت 
الدفاعـات الجوية الروسـية يف منطقة 
أوديسـا طائرة نقل عسكرية من طراز 
An-26 كانـت تقـل أسـلحة ومعـدات 

عسكرية.
وتـم خـالل اليـوم املـايض تدمـري 10 
طائـرات بـدون طيـار، بينهـا واحـدة 
مـن طـراز ”Bayraktar TB2“، كمـا 
تم اعـرتاض صاروخـني تكتيكيني من 
طـراز Tochka-U يف سـماء مقاطعـة 
قذائـف  ثـالث  وإسـقاط  نيكواليـف، 
أوكرانية لراجمة الصواريخ ”أوراغان“ 

يف مقاطعة خاركوف.
وأصابـت القوات الصاروخية واملدفعية 
46 موقعا للقيادة، و123 وحدة مدفعية 
وهاون يف مواقع إطالق النار، باإلضافة 
إىل 498 منطقة تجمع للقوات واملعدات 

العسكرية األوكرانية.
ويف املجمـوع، تـم منـذ بدايـة العملية 
العسـكرية الخاصة تدمري 189 طائرة 
 1114 و  مروحيـة،  و129  أوكرانيـة، 
طائـرة بـدون طيـار، و330 منظومة 
و3416  للطائـرات،  مضـادة  صوايـخ 
دبابـة ومدرعـة أخـرى، و470 راجمة 
صواريـخ، و1778 قطعـة من املدفعية 
امليدانيـة ومدافـع الهـاون، إضافة إىل 

3419 مركبة عسكرية خاصة.

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس الجمهوريـة، برهـم صالـح، 
ان التصحـر يؤثـر عىل %39 مـن االرايض 
الزراعيـة، وفيما اشـار اىل ان العجز املائي 
سـيصل لـ 10.8 مليار مـرت مكعب خالل 
عام 2030، رجح زيادة عدد سكان العراق 

اىل 80 مليونا يف العام 2050.
وذكر املكتـب االعالمي لرئيس الجمهورية 
رئيـس  ان  ”الـزوراء“:  تلقتـه  بيـان  يف 
الجمهوريـة برهـم صالـح عقـد يف قرص 
السـالم ببغداد اجتماعاً موّسـعا بمناسبة 
اليوم العاملي للبيئـة، بحضور وزير البيئة 
جاسم الفالحي وممثلني عن األمم املتحدة 
واليونسـكو ومنظمـات املجتمـع املدنـي 
العراقيـة املُتخصصـة يف موضـوع حماية 
البيئة.وشـدد رئيس الجمهورية، بحسـب 
البيـان، عـىل رضورة أن يصبـح التصدي 
لتغري املناخ أولوية وطنية يف العراق، لكونه 
يمثل خطر وجودي ملستقبل البلد باعتباره 
واحـدا من أكثـر البلـدان ُعرضـة ملخاطر 
تأثري تغري املناخ، مشرياً إىل رضورة إنعاش 
وادي الرافدين عرب الخطط االسـرتاتيجية 
الوطنيـة املوضوعة يف هذا الصدد إىل جانب 
الرشاكـة الرضوريـة ملنظمـات املجتمـع 

املدني والشباب يف هذا الجانب.
وأضاف أن، عدد سـكان العراق اليوم أكثر 
مـن 41 مليونـا، وسـيكون 52 مليونا بعد 
عرش سـنوات، و80 مليونا يف العام 2050 
سـترتافق مـع زيـادة الطلـب عـىل املياه، 
فيما يؤثـر التصحر عىل %39 من أراضينا 
وشـحة املياه تؤثر اآلن سلبا عىل كل أنحاء 
بلدنا وسـيؤدي إىل فقدان خصوبة األرايض 
الزراعية بسبب التملح، مشريا إىل رضورة 
عـدم االعتماد عـىل االقتصـاد الريعي، بل 
االنطالق نحو تحقيق التحول االقتصادي.

وأشـار الرئيس إىل أنه من املتوقع أن يصل 
عجزنـا املائـي إىل 10.8 مليـار مرت مكعب 
بحلول عام 2035 حسـب دراسـات وزارة 

املوارد املائية بسبب تراجع مناسيب دجلة 
والفـرات والتبخـر يف مياه السـدود وعدم 

تحديث طرق الري.
ولفت الرئيـس برهم صالح إىل أن مرشوع 
إنعـاش بـالد الرافديـن املُقدم من رئاسـة 
الجمهوريـة وتبنـاه مجلس الـوزراء، هو 
مرشوع للعراق وكل منطقتنا التي تتقاسم 
التهديـد الخطـري للتغري املناخـي، ويعتمد 
عىل برامج اسـرتاتيجية تشـمل التشـجري 
وتحديث إدارة ميـاه دجلة والفرات وتوليد 
الطاقـة النظيفـة ودمج الخطـط البيئية 
لبلـدان املنطقة مع بعضهـا عرب التضامن 

املشرتك.
وأشـار رئيـس الجمهوريـة إىل أن العـراق 
بموقعة الجغـرايف يف قلب املنطقة، وتنوعه 
البيئـي حيـث النخيـل واألهـوار وجبـال 
كردستان، ُيمّكنه أن يكون منطلقاً لجمع 

دول الرشق األوسط بيئيا.
وشـدد الرئيس عىل رضورة دعم الشـباب 
أن  إىل  املناخـي، مشـريا  العمـل  بقـوة يف 
يف  أسـايس  ُمسـاهم  العراقـي  الشـباب 
موضـوع حمايـة البيئـة، ولهـم مبادرات 
ممتـازة يف هـذا الصـدد، إىل جانـب الدور 
الكبري ملنظمات املجتمع الدويل املُتخصصة 

يف قضية البيئة.
وأضاف أن أزمة املناخ ال ُتميز أو تسـتثني 
بلـداً دون آخـر، والتكّيف معهـا وتحجيم 
أرضارهـا لـن ينجح عرب خطـوات فردية، 
ولن يسـلم بلـٌد يعتقـد أن إجراءاته كفيلة 
لحمايته مـن مخاطر التغـري املناخي من 
دون إجـراءات مماثلة لجريانـه ومنطقته 
العواصـف  أن  إىل  منوهـا  ككل،  والعالـم 
الرمليـة وشـحة امليـاه وارتفـاع درجـات 
الحـرارة والتصحر مخاطـر عابرة للحدود 
دويل  وتخطيـط  بتنسـيق  إال  ُتعالـج  لـن 
مشـرتك عـال املسـتوى يدمـج الخطـط 
الوطنيـة واإلقليمية والدوليـة مع بعضها 

البعض.

بغداد/ الزوراء:
دعـا ائتـالف العراقيـة الوطنية 
بزعامة اياد عالوي، إىل تشـكيل 
حكومـة مؤقتـة لتمشـية أمور 
االنتخابـات  واعـادة  البـالد 

الربملانية.
وذكر املكتـب االعالمي لالئتالف 
يف بيـان : ان ”ائتـالف الوطنيـة 
عقـد اجتماعاً موسـعاً بحضور 
اياد عالوي مع قيـادات وكوادر 
االئتالف تناول آخر مسـتجدات 
وتطـورات األوضـاع يف العـراق 
السياسـية  األزمـة  ظـل  يف 

والدستورية“.
واضـاف ان ”االجتمـاع ناقـش 
املبـادرة الوطنيـة التـي تقـدم 
بهـا عـالوي، ومـا تضمنته من 
إىل  ترمـي  وحلـول  مقرتحـات 
تفكيـك عقـد األزمـة الحاليـة، 
وتوحيـد الجهـود الوطنية، بما 
يضمن الخروج من حالة الجمود 

السيايس“.
واكد املجتمعون عىل ”رضورة 
تحقيـق مؤتمر وطني واسـع 
للحـوار واالتفاق عـىل خارطة 
طريق تتضمن تشكيل حكومة 
مؤقتـة، تأخـذ عـىل عاتقهـا 
السـلطات  مـع  بالتعـاون 
األخـرى، تقديم حلـول ناجعة 
للمشـكالت التي يعانـي منها 
العـراق، والوصـول إىل أرضية 
سليمة إلجراء إنتخابات نزيهة 
ومفوضيـة  جديـد  بقانـون 

مستقلة“.
وطـرح زعيـم ائتـالف القائمة 
العراقيـة الوطنية ايـاد عالوي، 
مبادرة النهاء االزمة السياسية، 
قـال فيها ”بعد وصـول العملية 
السياسـية اىل حالة من الجمود 
والتوقـف، والذي ينـذر بعواقب 

وخيمة، وبعد مناشـدات عديدة 
من شـخصيات وطنية سياسية 
واجتماعيـة، وبعـد التوكل عىل 
الله ودون الخشـية من الفشـل 
الوطنـي  واجبنـا  ان  وجدنـا 
واالخالقي يحتـم علينا رضورة 
طـرح مبـادرة نـرى فيهـا حالً 
مناسـباً وموضوعياً الزمة البالد 

الراهنة“.
فشـل  هنـاك  ”ليـس  واضـاف 
وخطيئـة اكرب واقـىس من عدم 
والتوقيتـات  الدسـتور  احـرتام 
الدسـتورية والتخـيل عـن قيـم 
املواطنـة، وحيـث اننا نـرى ان 
السـلطة تعمل لخدمة الشـعب 
باسـمه  سـلطاتها  وتمـارس 
وملصلحتـه وان الدولـة ليسـت 
ملكاً لشخص او حزب او طائفة 

او عشرية“.
وتابع ”لذا ومن هذا املنطلق ومن 

أجل الحفاظ عىل الوطن موحداً، 
وتحقيق آمال شـعبنا وتطلعاته 
يف النمو واالزدهار وضمان حياة 
كريمة ألبنائه، وألجل اعادة جزء 
من الثقـة بالعملية السياسـية 

بعد االهتزازات الكبرية“.
رأى عـالوي ان ”الخـروج مـن 
األزمة يتطلب القيام بالخطوات 
التاليـة ويف مـدة تحـدد خـالل 
اجتمـاع وطنـي غـري مرشوط 
الوطنية،  السياسـية  للقيـادات 
يحدد موعده الحقـًا، حيث نرى 
ان هـذه الخطـوات تسـاهم يف 
الخاصـة  الخروقـات  ايقـاف 

بالتوقيتات الدستورية“.
واقرتح عالوي ”اختيار حكومة 
مؤقتة تعمل عـىل تحقيق االمن 
تأخـذ  العـراق،  يف  واالسـتقرار 
عـىل عاتقهـا اجـراء انتخابات 

نزيهة“.

وطالـب بـ“اختيـار مفوضيـة 
االنتخابـات  لتنظيـم  جديـدة 
القادمـة تحظـى بثقة الشـعب 
العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة 

عالية“.
واكد عىل ”انجاز قانون انتخابي 
جديـد يحقق متطلبـات قرارات 
املحكمـة االتحاديـة العليـا بما 
يضمـن تمثيـًال عـادالً للشـعب 

العراقي“.
واشـار اىل انـه ”ال يخفـى عـىل 
رئيـس  موقـع  ان  الجميـع 
مجلـس الـوزراء هـو الـرصاع 
الفعـيل، وعليـه يجـب ان يمنح 
رئيـس مجلس الوزراء املكلف يف 
اختيار  املؤقتـة حرية  الحكومة 
كابينته الوزاريـة عىل ان يكون 
والنزاهـة،  الكفـاءة  معيارهـا 
ويقـوم بـادارة شـؤون البـالد 
وتنفيـذ برنامـج حكومي يعمل 

الشـعب  حاجـات  تلبيـة  عـىل 
وتوفري ما يحتاجه الوطن“.

وشدد عالوي عىل ”تقوية الدولة 
والحكومـة والرئاسـات الثـالث 
ودعمهـا يف مواجهـة التحديات 
الخارجيـة  والضغوطـات 

والداخلية“.
خـالل  ”مناقشـة  إىل  ودعـا 
مسـائل  (املؤتمـر)  االجتمـاع 
مهمة أخرى يتم ادراجها ضمن 

جدول اعمال املؤتمر.
وحـث عـالوي عـىل ان ”تعقـد 
القوى والشـخصيات السياسية 
الوطنيـة واالحـزاب التـي لهـا 
مقاعد يف مجلـس النواب فضالً 
االتحـادات  عـن  ممثلـني  عـن 
مفتوحـاً  اجتماعـاً  والنقابـات 
القـرار صيغة املقـرتح واختيار 
الشخصيات للرئاسات الثالث يف 

الحكومة املؤقتة“.
وحـدد زعيـم ائتـالف القائمـة 
العراقية صفات مرشـح رئاسة 
يكـون  بـأن  الـوزراء،  مجلـس 
”شجاعاً ونزيهاً وليس جزءاً من 
الـرصاع السـيايس، ويفضل ان 
الدستور  يكون مستقالً، يحرتم 
عليـه  وتنطبـق  وروحـاً  نصـاً 
الـرشوط القانونية الالزمة، وان 
ال يكون االختيار ضمن متبنيات 
بل وفقاً الستشارات  شـخصية 

وطنية واسعة“.
ونبه اىل ان ”ال يكون خاضعاً ألي 
من املحاور الدولية او اإلقليمية، 
ويوازن عالقات العراق مع جميع 
واإلقليمية“،  الدوليـة  األطـراف 
مؤكـدا عىل املرشـح ان ”يحرتم 
الدينية  العراقي  الشـعب  تقاليد 
ضمـن  ويعمـل  واالجتماعيـة، 
برنامج حكومي متكامل ويمتلك 

رؤية إدارية مميزة“.

@Û‹«@ãq˚Ì@ãzón€a@ZÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
@›óÓé@Ôˆbæa@çv»€aÎ@b‰Óöaäc@Âfl %@39

k»ÿfl@6fl@paäbÓ‹fl@10.8@Ä€

2050@¿@b„ÏÓ‹fl@80@∂g@÷aã»€a@Êbÿé@Üá«@ÒÜbÌå@|uä@pbibÉn„¸a@ÒÜb«gÎ@Ún”˚fl@ÚflÏÿy@›Óÿìn€@Ï«áÌ@Î˝«@“˝nˆa

بغداد/ الزوراء:
بينما شددت عىل أن مستوى الخطر العاملي 
مـا زال متوسـطا، أعلنت منظمـة الصحة 
العامليـة أنهـا أُبلغت بتسـجيل 780 إصابة 
بجدري القرود ُمؤكـدة مخربياً يف 27 دولة 

خارج البلدان التي يتوطن فيها املرض.
ورّجحت املنظمـة، أن عدد 780، لإلصابات 
مـن 13 أيـار حتـى الخميس، هـو أقل من 
العدد الفعيل نظرا إىل أن املعلومات الوبائية 

واملخربية محدودة.
كذلك، رجحـت وكالة الصحة التابعة لألمم 
املتحدة إىل حد كبري بأن تكتشف دول أخرى 
حـاالت وسـينترش الفريوس بشـكل أكرب، 

بحسب ما نقلت وكالة ”فرانس برس“.
وسـّجلت بضع حاالت فقط اسـتدعت نقل 
املصابني إىل املستشفيات، فضال عن املرىض 

الخاضعني لعزل صحي.
وعددت املنظمة الدول حيث ال يتوطن املرض 
والتي سّجلت أعىل عدد من اإلصابات وهي 
بريطانيا (207) وإسبانيا (156) والربتغال 

(138) وكندا (58) وأملانيا (57).
إىل جانب أوروبا وأمريكا الشمالية، سّجلت 
إصابات بأرقام فردية يف األرجنتني وأسرتاليا 

واملغرب واإلمارات العربية املتحدة.
وتعـد إصابة واحـدة يف بلـد ال يتوطن فيه 

املرض تفشيا.
كذلـك، قالـت منظمـة الصحـة إن ”بعض 
الدول تعلـن أن أجياال جديدة من اإلصابات 
لـم تعد تظهر فقـط يف أوسـاط املخالطني 
املعروفـني لحـاالت تم تأكيدها سـابقا، ما 
يشري إىل أن سالسل انتقال العدوى تمر من 

دون اكتشافها“.
ولفتـت يف آخـر بياناتهـا بشـأن تفـيش 
الوبـاء إىل أنـه ”عىل الرغم مـن أن الخطر 
القائـم عىل صحـة البـرش وللعامة يبقى 
ضئيـال، إال أن الخطر عـىل الصحة العامة 
قد يصبـح مرتفعـا إذا اسـتغل الفريوس 
الفرصة لرتسـيخ نفسـه يف الدول التي ال 
يتوطن فيها كمسبب مرض برشي واسع 

االنتشار“.

كمـا، أضافـت أن ”تقييم منظمـة الصحة 
العامليـة الخطر عىل املسـتوى العاملي بأنه 
متوسـط باعتبار أنها املـرة األوىل التي يتم 
فيهـا اإلعالن عن هذا الكم واملجموعات من 
اإلصابـات بجـدري القرود بشـكل متزامن 
يف دول حيـث يعـد (املـرض) متوطنا وغري 

متوطن“.
يذكـر أن هذا النوع مـن الجدري كان ظهر 
قبل نحو 3 أسـابيع، إال أن تسجيل إصابات 
يف بلـدان خـارج موطنه األصـيل أو البلدان 
التـي كان من املعروف أنه يظهر فيها، أثار 

انتباه الصحة العاملية.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
املسـتقبل  عـراق  مؤسسـة  رئيـس  أعلـن 
ان  االقتصاديـة  واالستشـارات  للدراسـات 
االختناقات املرورية واالزدحامات يف شوارع 
العاصمة العراقية بغداد تتسـبب يف هدر ما 
قيمتـه نحـو ٥٠٠ مليـار دينار مـن الوقود 
سـنوياً، وكل سـيارة يف بغداد تهدر يف السنة 
الواحـدة ٥٧٠ لـرتاً من مـادة البنزين لنفس 

السبب.
ورصح رئيـس مؤسسـة عـراق املسـتقبل 
للدراسات واالستشـارات االقتصادية، منار 
العبيـدي، يف ترصيح صحفـي بأن الزحام يف 
شـوارع بغداد يشتد باسـتمرار وال يلوح يف 
األفق أي حل لهذه املشـكلة، التي ال تتسبب 
يف إزعـاج املواطنـني وهـدر وقتهـم ووقوع 
حوادث مرورية فحسـب، بـل يلحق أرضاراً 
اقتصادية بعموم البلد حيث يتسـبب سنوياً 
يف خسـارة قرابة ٥٠٠ مليار دينار (أكثر من 

٣٤٠ ألف دوالر).
وكانت مؤسسـة عراق املسـتقبل للدراسات 
واالستشـارات االقتصاديـة أجـرت دراسـة 
حـول هدر مادة البنزين بسـبب االختناقات 
املرورية يف شـوارع مدينة بغداد، وعن نتائج 
الدراسـة، قال منار العبيـدي: «لو أن واحدة 
من السيارات يف بغداد تقطع يف اليوم مسافة 
٢٠ كيلومـرتاً، فإنهـا وبسـبب االختناقـات 

واملطبات يف الشوارع، تهدر يف السنة الواحدة 
٥٧٠ لـرتاً مـن البنزين الذي يعادل خسـارة 
٣١٤ ألـف دينـار يف السـنة، يضـاف ذلك إىل 
الحـوادث املرورية وإنتاج كميـات أكرب من 
الغازات السامة التي تزيد من تلوث البيئة».

وحسـب العبيدي، فـإن املبالـغ التي تضيع 
شـوارع  يف  املروريـة  االختناقـات  نتيجـة 
العاصمة، يمكن بها تبليط ١١ ألف كيلومرت 

من الشوارع يف السنة.
يوجـد يف مدينـة بغداد أكثر مـن ١٫٥ مليون 
سيارة، وهذا العدد يرتفع بنسبة ٢٪ سنوياً، 
ويقـول منـار العبيـدي إن هـذا العـدد من 
السيارات يفوق الطاقة االستيعابية لشوارع 

املدينة بنسبة تقرتب من ٤٥٪.
وأشـار رئيـس مؤسسـة عـراق املسـتقبل 
االقتصاديـة  واالستشـارات  للدراسـات 

إىل أن االختناقـات تـزداد بسـبب الـدوام يف 
الدوائر واملؤسسـات، وبالتحديد يف سـاعات 
بـدء ونهاية الدوام، وتشـهد شـوارع بغداد 
اختناقـات مروريـة عىل مـدار ٢٦٠ يوماً يف 

السنة.
وعن أعداد السـيارات واالختناقات املرورية 
يف شوارع بغداد، كشف منار العبيدي عن أن 
عدد السـيارات يف فرتات الـذروة يف كيلومرت 
واحـد مـن شـارع ذي ثالثة مسـارات يبلغ 
١٠٥٩ سيارة يف الساعة، ويف األوقات العادية 

يبلغ هذا العدد ٤٥٠ سرياة يف الساعة.
لتخفيـف  املمكنـة  الحلـول  وبخصـوص 
االختناقات يف بغـداد، يقول منـار العبيدي: 
يجـب زيادة أعـداد الشـوارع يف أقرب وقت، 
وتوسـيع الشـوارع الحاليـة وترميمها، إىل 
جانب ذلك يجب املبارشة بإنشـاء مجرسات 
وأنفاق، والعمل عـىل نقل الدوائر الحكومية 
إىل مجمعـات لتخفيف الزحام، والعمل أيضاً 
عـىل تنميـة وتطوير خدمـات النقـل العام 
والعثور عىل طرق إلعادة النقل العام ملوظفي 
الدولـة، وعـدم منح إجـازات بنـاء للمباني 
واملرافـق التجارية التي ال يحتوي تصميمها 
بيانـات  للسيارات.وحسـب  مواقـف  عـىل 
املديرية العامة للمـرور يف العراق، يبلغ عدد 
السيارات سبعة ماليني سيارة، تضاف إليها 

مليونا سيارة يف إقليم كوردستان.
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ذي قار/الزوراء:
كشـف مصدر طبي يف دائرة صحـة ذي قار، 
امس االحـد، عن ارتفاع عـدد الوفيات إىل ١٢ 
جـراء اإلصابـة بمـرض الحمـى النزفية منذ 
دخولـه اىل املحافظة.وقـال املصـدر ان “ إن 
املؤسسـات الصحيـة يف املحافظـة احصـت 
مجمـوع حـاالت اإلصابـة املؤكـدة بمـرض 
الحمـى النزفيـة يف محافظـة ذي قـار حيث 
بلغـت ٥٢ حالـة، بينها ١٢ وفاة“.واشـار اىل 
ان ”صحة ذي قار شـكلت فرق جوالة ملراقبة 
الذبح العشوائي محال القصابة بشكل يومي 
واجراء مسوحات شاملة للقرى واالرياف من 
اجل رش املبيـدات القاتلة للحـرشات الناقلة 
ملرض الحمى النزفية“.وتسـود محافظة ذي 
قار حالة من القلق من انتشار املرض املعدي، 
وسـط مطالبـات مـن الجهـات الحكوميـة 
بتفعيـل الرقابـة الصحيـة عـىل محـال بيع 
اللحـوم، ومنـع ظاهـرة نحر املـوايش بطرق 

بدائيـة ويف األماكـن العامـة، ممـا يتسـبب 
بتلويثها ونرش األمراض.

واطلقـت فـرق العمـل التطوعـي يف مديرية 
شـباب ورياضة ميسـان، امس األحد، حملة 
يف أسـواق مدينة العمـارة للتعريـف بأهمية 
الوقاية من مرض الحمى النزفية. وقال رئيس 
فريق «غداً أجمل» للعمل التطوعي عالء طالب 
الصبيحـاوي يف ترصيـح صحفـي: إن «فرق 
العمل التطوعي وبالتعاون مع مديرية شباب 
ورياضـة شـعبة العمل التطوعي يف ميسـان 
ودائـرة صحـة ميسـان/ اإلسـعاف الفوري 
وقسـمي الصحـة العـام والرقابـة الصحية 
وبرعاية محافظ ميسـان عـيل دواي، انطلق 
فريق «غـداً أجمل» التطوعـي، بحملة توعية 
يف اسواق ومحال القصابة للوقاية من مرض 
الحمى النزفية «. واضاف أن»الحملة شـملت 
محالَّ القصابة وأسواق بيع األسماك ومحاّل 

بيع الدواجن يف مركز مدينة العمارة».

بغداد/الزوراء:
أكدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
امس األحـد، أن جامعـات (التكنولوجية 
وبغداد والبرصة واملسـتنرصية) حققت 
مراكز تنافسـية هامة يف تصنيف التايمز 
الذي صنف سـتمئة وسـتة عرش جامعة 

آسيوية من إحدى وثالثني دولة.
وذكـرت الـوزارة يف بيـان ورد «الزوراء»، 
تقـدم  أظهـرت  الرسـمية  «النتائـج  أن 
الجامعة التكنولوجيـة وتصنيفها ضمن 
الفئـة ٢٥١-٣٠٠ وتلتهـا جامعات بغداد 
والبـرصة واملسـتنرصية يف الفئـة ٥٠١+ 
«تصنيـف  أن  البيـان  آسـيويا».وأوضح 
يعتمـد  اآلسـيوية  للجامعـات  التايمـز 
منهجيـة يف تقويم وتصنيـف الجامعات 
تسـتند اىل خمسـة معايـري تتـوزع عىل 
 ٪٣٠ العلمـي  والبحـث   ٪٢٥ التعليـم 
واالقتباسات ٣٠٪ والنظرة الدولية ٧٫٥٪ 

ونقل املعرفة ٧٫٥.»

جديـر بالذكـر أن الجامعـات والكليـات 
املتصاعـد  تنافسـها  سـجلت  العراقيـة 
منهـا  التـي  العامليـة  التصنيفـات  يف 
تتواجـد  الـذي   (The Times) تصنيـف 
فيهـا حاليـا أربـع جامعـات وتصنيـف 
(QS) الـذي تتواجد فيـه خمس جامعات 
وتصنيـف (Scimago) الـذي تتواجد فيه 
وتصنيـف  مؤسسـة  وعـرشون  اثنتـان 
فيهـا  دخلـت  الـذي   (Greenmetric)
سـت وسـتون جامعـة وكليـة عراقيـة 
وتصنيف URAP الـذي تتواجد فيه أربع 
جامعـات عراقيـة ويضاف لهـا تصنيف 
الـذي سـجل حضـور   (Webometrics)
وتنافـس تسـع وثمانني جامعـة وكلية 
عراقية فيمـا أظهر مؤرش البحث العلمي 
يف مسـتوعبات النـرش العاملـي حصـول 
العـراق عـىل املرتبة الخامسـة واألربعني 
عامليا واملرتبة السادسة يف الرشق األوسط 

والثالثة عربيا، وفق ما جاء يف البيان.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحة، امـس االحد، ترتيب العـراق عاملياً بمعدل اإلصابـات والوفيات 
بفريوس كورونا، فيما أوضحت سـبب املطالبـة ببطاقة التلقيح رغم انخفاض معدل 
اإلصابات.وقـال مديـر الصحـة العامـة، ريـاض عبد األمـري، يف ترصيـح صحفي إن 
«الـوزارة ال تعتمـد عىل معدل اإلصابات بكورونا، بل إن الـيشء املهم هو عدد الوفيات 
القليلة جداً»، مبيناً أن «ذلك يدل عىل أن الساللة قد تكون ضعيفة، لكن هذا ال يستبعد 
انـه ممكن أن ترتفع االصابات مـرة ثانية، خاصة بعدم االلتـزام بالكمامة وتخفيف 
اإلجراءات االحرتازية». وأضاف أن «هناك مخاوف من منظمة الصحة العاملية بحدوث 
سالالت أكثر رضراً من السالالت السابقة»، مبيناً «عدم وجود ارتفاع بمعدل اإلصابات 
يف العـراق والخليـج العربي حتـى اآلن». وتابـع أن «ترتيب العراق مـن ناحية حدوث 
الوفيـات واالصابات أكثر مـن ١١٠ دول»، موضحاً أن «قيـود كورونا رفعت جميعها 
باستثناء طلب شهادة التلقيح، الستمرار تشجيع املواطنني للذهاب اىل مراكز التلقيح 
ألخـذ اللقاح».وأكد، أن «جميع املعطيات املوجودة لدينا تؤرش فعالية اللقاح االيجابي 
بتخفيض عدد اإلصابات وخطورته، السيما أن أغلب الراقدين يف املستشفى كانوا  غري 
امللقحـني»، الفتاً اىل أن «اسـتمرار املطالبـة ببطاقة التلقيح تصـب بمصلحة املواطن 

لحمايته من دخول سالالت جديدة أو تحميه من ذات الساللة لكورونا».
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تعلن ُمحافظة ذي قار(العقود الحكومية) عن مناقصة (تشـييد وتأهيل شـبكات كهرباء يف الشـطرة – الغراف - النرص) ضمن خطة تنمية 
االقاليم لعام ٢٠١٩ (عىل حساب الرشكة الناكل ارض الهيثم للمقاوالت) واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ املعدلة 
الصـادرة مـن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيـذ املوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠٢١ ان وثيقـة الدعوة لتقديم العطاء 

(االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (املدى – العراق االخبارية – الزوراء).
وسـيتم العمـل عند فحـص وتقييم العطاءات وفق االليـة املعتمدة للمناقصات الدوليـة العامة والتي تتيح ملقدمي العطـاءات كافة من الدول 

املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمـي العطـاءات رشاء وثائق العطاء باللغـة العربية بعد تقديم طلب تحريـري اىل العنوان املحدد بالتعليمـات ملقدمي العطاء ان 
اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات 
عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ١٢ ظهرا من يوم الخميس املصادف ٢٠٢٢/٦/٩ يف بناية (الرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
الجنوب) فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية 
من اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسـخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء 
الواحـد (وكمـا مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسـجيل للرشكات االجنبية 

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

أ - الكوادر الفنية 

العددالكوادر الفنية ت

٢مهندس كهرباء١

٢مهندس ميكانيك ٢

٢مهندس مدني٣ 

٢مالحظ فني٤
ب - املتطلبات املالية :-

اوالً:-  املوارد املالية (السـيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية  لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يسـاوي (٢٢٦,٠٠٠,٠٠٠) مائتان 
وستة وعرشون مليون دينار عراقي..

ج- املتطلبات القانونية:-
اوال:- االهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح، لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، الرشكات 
اململوكـة للدولـة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيـا وماليا وانها تعمل وفق القانـون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعـة لصاحب العمل)، غري 

مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- لم تظهر عقود غري منفذة خالل الـ (٥) سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار يمنع 
املشاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة (٥) سنوات السابقة، جميع املطالبات 

املوقوفة سوف لن تشكل بمجموعها اكر من ٤٠٪ صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

رابعاً:- شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظـة يف حال كون الرشكة مقدمة العطـاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافـة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية.

خامسـاً:- هوية تسـجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب ما مطلوب 
يف الجـدول ادنـاه.

سادساً:- وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة).
٢- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة 
صـادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفـة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقـد (ديوان محافظة ذي قار/ 
قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز (الرشكة او 
املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ 
االحالـة عـىل ان يكـون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقيـة يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل مـا بعد انتهاء فرتة الصيانة 

وتصفية الحسابات النهائية.

٣- يتم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري التأهيل 
املحـددة فيهـا بفروعهـا كافة والرشوط القانونيـة والفنية واملالية املطلوبـة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقـدم العطاء ملا تتطلبه 

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

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٦- تتحمـل مـن ترسـو عليه املناقصة اجـور النرش واالعالن وآلخر اعـالن عن املناقصة وان تتحمـل الرشكة التي يحال بعهدتهـا العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتزم الطرف الثاني بأن  يشغل ما اليقل عن (٥٠٪) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار املركز 

عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
٨- يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد 

مشـاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء. 
٩- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصل مواد العمل اىل املوقع.

١٠- تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسؤولية الكشـف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد 
املقاولة.

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

فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
١٣- تكـون االولويـة للمواد االولية املصنعـة واملجهزة داخل العـراق للمرشوع مع مراعاة االلتـزام بالضوابط السـعر والنوعية املجهزة مدى 

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

١٥- ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة (١١) ظهرا من يوم الخميس املصادف ٢٠٢٢/٦/١٦ اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-قسم 
العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار سـابقا) عىل ان 
تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك 
والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته 
ويعتـرب التبليـغ من خالله ملـزم واصوليا وكما يقدم البطاقـة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السـكن واليسـمح 
التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي 
قار املبنى الجديد /شـارع االمام عيل (ع). وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم 
الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف 

والعنوان االلكرتوني.
١٦- تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة.

سعرالكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف 
عىل االقل

سعر العطاء بالدينار

٣٦٠ ١٣,٠٥٧,٠٢٦,٠٠٠
يوم

تشييد وتأهيل 
شبكات كهرباء 

يف الشطرة – 
الغراف - النرص

الرشكة 
العامة 
لتوزيع 
كهرباء 

الجنوب / 
فرع شمال 

النارصية

عموم 
مناطق 

مسؤولية 
املديرية

١٪ من قيمة 
الكشف 

التخميني

انشائية / 
كهربائية 

خامسة

٥٠٠,٠٠٠ الف دينار

الدكتور 
محمد هادي حسـني الغزي 
محافظ ذي قار 
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بغداد/ الزوراء:
أكـدت عضـو لجنـة الكهربـاء والطاقـة النيابيـة، سـهيلة 
السـلطاني، امـس االحـد، أن ما ينفـق عىل قطـاع الكهرباء 
تعادل ميزانية دول بأكملها، مشرية اىل أن الحكومة فشلت يف 

تطوير شبكة الكهرباء ومواجهة السوق املوازية.
وقالت السـلطاني يف حوار اطلعـت عليه «الزوراء»: إن ”الكم 
الهائـل مـن املبالغ التي ترصف عـىل قطـاع الكهرباء تفوق 
مخيلة أي مواطن عراقي وتقـارب يف ميزانيتها ميزانية دول 
تعتـاش بأكملها عىل هذه املبالغ التـي ترصف عىل الكهرباء 

يف بلدنا“ .
وأضافـت أن ”عـدم اسـتقرار الطاقـة الكهربائيـة بالرغـم 
من املبالغ التي ترصف؛ يعود سـببه إىل الفسـاد املسـترشي، 
باإلضافـة إىل الفسـاد يف جميع مفاصل الدولـة“، ولفتت إىل 
أن ”الحكومـة فشـلت يف تطوير شـبكة الكهربـاء وأيضاً يف 
مواجهة السـوق املوازية، ولم تتخذ خطوات جريئة يف سبيل 
تحرير هذا القطاع وتلبية أبسط متطلبات املواطنني ولم تجد 

حلوالً جذرية ملشكلة الكهرباء“ .

وأكدت السـلطاني ”أننا لـم نلمـس أي دور رقابي ملحافظة 
بغـداد عند فرض تسـعرية معينـة لألمبري الواحـد، فالكثري 
مـن العوائل تقدم الشـكاوى ونجد تهاوناً مـن الجهات ذات 
العالقـة مع أصحاب املولـدات، وتحول أصحـاب املولدات إىل 
تجـار يتعاملـون باملليارات وفشـلت الحكومـة يف مراقبتهم 

ومحاسبتهم“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن مسـؤول بارز يف ”رشكة النفط 
الوطنية“ أن رشكة DBEM الكورية 
التي فـازت بعقـد صيانة وتشـغيل 
منصات التصدير ملدة عامني، بارشت 
أعمالهـا األربعـاء املايض بعـد إلغاء 
املحدودة“  عقد سـابقتها ”برتوفاك 

الربيطانية.
وقـال معـاون مديـر عـام رشكـة 
”نفط البـرصة“ أكرب رشكات النفط 
الوطنيـة، أحمـد دهيـم، يف ترصيح 
صحفي: إن ”رشكة DBEM الكورية 
تشـغيل  مناقصـة  يف  فـازت  التـي 
وصيانـة املنصات العائمـة يف ميناء 
الفـاو النفطـي، بـارشت أعمالها يف 
السـاعة الثانية عرشة ظهر األربعاء 
املايض يف تصدير أول شـحنة لها بعد 

تغلبها عىل منافستها الربيطانية“.
مبينـاً أن ”رشوط العقـد التشـغييل 
لـ(مرحلـة  بدايـة  تعتـرب  الجديـد 
جديـدة) ال يسـمح فيهـا بالخطـأ 
بالتوقيتـات واملعالجـة الفنيـة عىل 
اإلطـالق للمنصـات، تفاديـاً لتكبيد 
العـراق غرامات مالية جـراء توقف 

التصدير ألسباب طارئة“ .
رشكـة  ”عقـد  أن  دهيـم  وأضـاف 
DBEM الكوريـة تم بعـد إلغاء عقد 
رشكـة (برتوفاك) الـذي مىض عليه 
أكثـر مـن 8 سـنوات تقريبـاً ضمن 

التمديـدات التـي حصلـت عليهـا“، 
مبينـا أن ”فوائـد اقتصاديـة وفنية 
كبرية تلقاها العراق يف عقده الجديد 
املـربم؛ أبرزهـا تثبيـت فقـرة (تلزم 
الرشكـة الكورية بدفـع املبالغ التي 
ترتب عن قيمة توقف تصدير النفط 
خـالل أربعـة أيـام)، يف حني لـم يرد 
ذلك بالعقد السـابق بقدر تعلق هذه 

الفقرة (بقيود معينة) ” .

وأشـار اىل أن ”العقـد الجديـد مـع 
الرشكة الكورية يف جدواه االقتصادية 
أقل كلفة من عقد (برتوفاك) ما قطع 
الطريق عىل تعرض العراق لخسـائر 
جديدة محتملة عـن أّي أزمة طارئة 
بسـبب توّقف إحدى املضّخات، وهي 
مبالـغ كبـرية جداً، مـا يتيح لرشكة 
نفـط البـرصة التصدير بانسـيابية 
عرب العوامات البحرية يف ميناء الفاو 

النفطي بطاقـة 2,2 مليـون برميل 
يومي قيايس“. 

إدارة  أعلنـت  متصـل،  جانـب  مـن 
معلومـات الطاقـة األمريكية، امس 
األحـد، أن صادرات العـراق النفطية 
ارتفعت خالل األسبوع املايض لتصل 

إىل معدل 326 ألف برميل يوميا.
وقالـت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه 
”الزوراء“: ان ”متوسط االستريادات 

األمريكيـة مـن النفط الخـام خالل 
األسبوع املايض من تسع دول بلغت 
5.561 ماليني برميل يوميا منخفضة 
بمقـدار 325 ألف برميـل باليوم عن 
األسـبوع الـذي سـبقه والـذي بلغ 

5.886 ماليني برميل يوميا“.
العـراق  ”صـادرات  ان  واضافـت 
النفطيـة ألمريكا بلغـت معدل 326 
ألف برميـل يوميا األسـبوع املايض، 
مرتفعـا بمقدار 44 الـف برميل عن 
األسبوع الذي سبقه والبالغ متوسط 

282 الف برميل يوميا“.
اإليـرادات  ”اكثـر  ان  اىل  واشـارت 
النفطيـة ألمريـكا خـالل األسـبوع 
املايض جاءت من كنـدا وبمعدل بلغ 
3.444 ماليـني برميـل يوميـا، تلتها 
املكسـيك بمعـدل 747 الـف برميـل 
يوميا، وبلغت االيرادات النفطية من 
السـعودية بمعدل 345 الـف برميل 
يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 215 

الف برميل يوميا“.
ووفقا لإلدارة فإن ”كمية االستريادات 
األمريكيـة مـن النفـط الخـام مـن 
نيجرييا بلغت معدل 193 الف برميل 
يوميـا، ومـن الربازيل بمعـدل 172 
الف برميـل يوميا، وبلغت متوسـط 
االسـتريادات مـن ترينـداد توباغـو 
71 الـف برميـل يوميا، فيمـا لم يتم 

استرياد اي كمية من روسيا“.
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بغداد/ الزوراء:
اعلن سـوق العراق لألوراق املالية، امس االحد، عن تداول أسـهم بقيمة مالية 

بلغت اكثر من ١٣ مليار دينار خالل االسبوع املايض.
وقـال السـوق يف تقرير اطلعت عليه «الـزوراء»: إن «عدد الـرشكات املتداولة 
أسـهمها خالل االسبوع املايض بلغ ٥٢ رشكة مساهمة فيما لم تتداول اسهم 
٣٧ رشكة بسـبب عدم تالقي اسعار اوامر الرشاء مع اوامر البيع فيما يستمر 
توقـف ١٤ رشكـة لعـدم تقديـم االفصاح مـن أصـل ١٠٣ رشكات مدرجة يف 

السوق».
واضاف ان «عدد األسـهم املتداولة بلغ ١٠ مليـارات و٧٠٣ مليونا و ٢٥٩ الف 
سـهم بقيمة مالية بلغت ١٣ مليارا و٣٧١ مليونـا و٩٥٨ الف دينار من خالل 
تنفيذ ٣٢٠٥ صفقة»، مشـريا اىل أن «مؤرش األسـعار املتداولـة ISX٦٠ أغلق 
عـىل ٥٧١٫٦٢ نقطة مسـجالً ارتفاعا بنسـبة ٠٫٨٤٪ عن إغالقه يف الجلسـة 

السابقة».
واشـار اىل ان «عدد االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني لألسبوع 
املايض بلغ ٧٩٤ مليون سـهم بقيمة مالية بلغت ٨٣٣ مليون دينار من خالل 
تنفيذ ١٣٢ صفقة، فيما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني 
٧٧٧ مليون سهم بقيمة مالية بلغت مليار و٤١٩ مليون دينار من خالل تنفيذ 
٥٤١ صفقة».يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلسات تداول 
أسـبوعيا من األحد اىل الخميس، ومدرج فيه ١٠٣ رشكات مسـاهمة عراقية 
تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهـب «االجنبي 
املحليـة،  األسـواق  يف  والعراقـي» 
امس األحد. وقال مصدر إن أسـعار 
الذهـب يف أسـواق الجملـة ب   شـارع 
النهـر يف العاصمـة   بغـداد سـجلت 
صبـاح امـس، سـعر بيـع للمثقال 
الواحد عيار ٢١ من الذهب الخليجي 
والرتكـي واألوربي ٣٨١ الـف دينار، 
وسـعر الرشاء ٣٧٧ الفاً، وهي نفس 
االسعار ليوم امس السبت.وأشار إىل 
أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ 
من الذهب العراقي سـجل استقرارا 
أيضاً عند ٣٤١ الف دينار، وبلغ سعر 

الرشاء ٣٣٧ ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال 
الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيـار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٠ 
الـف دينار و ٣٩٠ ألفـاً، فيما تراوح 
سـعر البيع مثقال الذهـب العراقي 
بـني ٣٤٠ الفـاً و ٣٥٠ الـف دينار.. 
ويسـاوي املثقال الواحد من الذهب 

(خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أعلن مـرصف الرافدين، امس االحد، اسـتمراره 
يف منح السـلف والقروض للموظفني ومنتسـبي 

الداخلية والدفاع واملتقاعدين وللمواطنني.
واوضح املكتب االعالمـي للمرصف يف بيان تلقت 
«الزوراء» نسخة منه: ان االنباء التي تحدثت عن 
ايقاف تسـلم وترويـج طلبات منح السـلف غري 

صحيحة اطالقا.
 مشريا اىل: ان التقديم عىل السلف يكون من خالل 

فروع املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات.
ولفـت البيان اىل: ان سـلف املوظفني ومنتسـبي 
الدفـاع والداخليـة تبـدأ مـن ٥ ماليـني حتى ٥٠ 
مليون دينار، أما سـلف املتقاعديـن تكون من ٥ 

ماليني حتى ٢٥ مليون دينار. 

بغداد/ الزوراء:
رصف  أسـعار  انخفضـت 
مقابـل  األمريكـي  الـدوالر 
الدينار العراقي، امس االحد، يف 
الرئيسـية بالعاصمة  البورصة 
بغـداد، فيمـا ارتفعـت يف اقليم 
إن  مصـدر  كردسـتان.وقال 
والحارثيـة  الكفـاح  بورصـة 
املركزية يف بغداد، سجلتا صباح 
امـس ١٤٨٣٢٥ دينـاراً عراقياً 

مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما 
سـجلت اسـعار الدوالر صباح 
السـبت يف البورصة الرئيسـية 
يف بغداد ١٤٨٤٠٠ دينار عراقي 

مقابل ١٠٠ دوالر.
البيـع  اسـعار  أن  إىل  وأشـار 
والـرشاء انخفضـت يف محـال 
الصريفـة باألسـواق املحلية يف 
بغـداد، حيـث بلغ سـعر البيع 
١٤٨٧٥٠ دينـارا عراقيـا لـكل 

بينمـا  امريكـي،  دوالر   ١٠٠
بلغت أسـعار الـرشاء ١٤٧٧٥٠ 
دينـارا عراقيا لـكل ١٠٠ دوالر 
امريكي.أمـا يف اربيـل عاصمة 
اقليم كردسـتان، فقد شـهدت 
اسـعار الدوالر ارتفاعـا، حيث 
بلغ سـعر البيع ١٤٨٤٠٠ دينار 
لـكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ 
سـعر الـرشاء ١٤٨٢٠٠ دينـار 

لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

جمهورية العراق             العدد: ٤١٦/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل             التأريخ: ٢٠٢٢/٥/٣١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن

ستبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة 
العلنية العقار تسلسل ٢/٤١١ سيف وخالل ثالثون 
يوماً اعتباراً من اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم 
الثالثـون عطلة رسـمية ففي اليوم الـذي يليه ويف 
تمام السـاعة الثانية عرش ظهـراً يف قاعة محكمة 
البداءة فعـىل الراغبني بالـرشاء الحضور يف املكان 
والزمـان املعينني مسـتصحبني معهـم التأمينات 
القانونيـة بنسـبة ١٠٪ بصـك مصـدق مع رسـم 
تسـجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية 

ان لم يكونوا من الرشكاء.
القايض 
عزيز شنته الجابري

االوصاف:-
العقار ٢/٤١١ سيف

١- يقع يف مدينة النارصية منطقة السـيف شارع 
الحبوبـي والعقار ذو طابقـني الطابق االول مبني 
مـن الطابـوق ومسـقف بالكونكريـت والطابـق 
الثاني مبني من الطابوق والثرمسـتون ومسـقف 

بالشيلمان وكان مغلق ساعة اجراء الكشف.
٢-مساحة العقار ١١٩ م٢.

٣-القيمـة املقـدرة للعقـار مائتـي مليـون دينار 
فقط.

مالحظة:-
النرش يف صحيفتني محليتني.

جمهورية العراق     رقم االضبارة: ٢٠٢٢/١٥٣٠
وزارة العدل                        التأريخ: ٢٠٢٢/٦/١

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

اىل/ املنفذ عليه / خديجة عبدالوهاب 
عزالدين

لقد تحقَق لهذه املديرية من خالل رشح مبلغ 
مركز رشطة الوفـاء ومختار الشـهيد الصدر 
حسـني السـالمي أنـك مجهول محـل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار،يمكن 
اجراء التبليغ عليه، واسـتناداً للمادة (٢٧) من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خالل خمسـة عرش يوما 
تبدأ من اليـوم التايل للنرش ملبـارشة املعامالت 
التنفيذيـة بحضورك ويف حالـة عدم حضورك 
سـتبارش هـذه املديريـة بإجـراءات التنفيـذ  

الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل                  
زيد صباح الحكيم

اوصاف املحرر:
قـرار محكمـة بـداءة النجف بالعـدد ٥٧٥٧/

ب٢٠٢١/١ يف ٢٠٢١/١٢/٢٩ منـع معارضـة 
قـررت املحكمـة الحكـم بإلزام املدعـي عليها 
خديجة عبدالوهاب عز الدين بمنع معارضتها 
للمدعـي رئيس ديوان الوقف الشـيعي اضافة 
 Gلوظيفتـه يف الشـقة املرقمـة ٦ طابق اول ٢
وقـف املجمع السـكني املشـيد عـىل جزء من 

العقار املرقم ٨٦٨٢٨/٦ جزيرة النجف.

جمهورية العراق     رقم االضبارة: ٢٠٢٢/١٥٣٤
وزارة العدل                        التأريخ: ٢٠٢٢/٦/١

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

اىل/ املنفذ عليه / عيل حسني رضا
لقـد تحقَق لهـذه املديرية مـن خالل رشح 
مبلـغ مركز رشطة الوفاء ومختار الشـهيد 
الصدر حسـني السـالمي أنك مجهول محل 
االقامـة وليس لك موطـن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه، واسـتناداً 
للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنـا بالحضـور يف مديرية تنفيـذ النجف 
خـالل خمسـة عـرش يوما تبـدأ مـن اليوم 
التـايل للنرش ملبـارشة املعامـالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش 
هـذه املديرية بإجـراءات التنفيـذ  الجربي 

وفق القانون.
املنفذ العدل                  
زيد صباح الحكيم

اوصاف املحرر:
قـرار محكمة بداءة النجـف بالعدد ٥٧٥٨/

املتضمـن   ٢٠٢١/١٢/٢٩ يف  ب٢٠٢١/١ 
منـع معارضة قررت املحكمة الحكم بإلزام 
املدعي عليه عيل حسني رضا بمنع معارضته 
للمدعي رئيس ديوان الوقف الشيعي اضافة 
لوظيفته يف الشقة املرقمة ٢ اريض G١ وقف 
املجمع السـكني املشيد عىل جزء من العقار 

املرقم ٨٦٨٢٨/٦ جزيرة النجف.

جمهورية العراق     رقم االضبارة: ٢٠٢٢/١٥٣٣
وزارة العدل                      التأريخ: ٢٠٢٢/٦/١

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

اىل/ املنفذ عليه / مقبولة عيل غيدان

لقد تحقَق لهذه املديرية من خالل رشح مبلغ 
مركز رشطة الوفاء ومختار الشـهيد الصدر 
حسـني السـالمي أنك مجهول محـل االقامة 
وليس لـك موطن دائـم او مؤقـت او مختار 
يمكن اجـراء التبليغ عليه، واسـتناداً للمادة 
(٢٧) من قانون التنفيـذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضـور يف مديريـة تنفيـذ النجـف خالل 
خمسـة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبـارشة املعامـالت التنفيذيـة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك سـتبارش هـذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ  الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل                  
زيد صباح الحكيم

اوصاف املحرر:
قـرار محكمة بـداءة النجف بالعـدد ٥٧٥٩/

ب٢٠٢١/١ يف ٢٠٢١/١٢/٢٩ املتضمـن منع 
معارضة قررت املحكمة الحكم بإلزام املدعي 
عليهـا مقبولة عيل غيدان بمنـع معارضتها 
للمدعي رئيس ديوان الوقف الشـيعي اضافة 
لوظيفته يف الشقة املرقمة ٨ طابق اول وقف 
املجمع السـكني املشـيد عىل جزء من العقار 

املرقم ٨٦٨٢٨/٦ جزيرة النجف.

رقم االضبارة: ١٥٣٢/ت/٢٠٢٢ جمهورية العراق 
وزارة العدل                     التأريخ: ٢٠٢٢/٦/١

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

اىل/ املنفذ عليه / محمد نور أحمد اليأس

لقـد تحقـَق لهـذه املديرية من خـالل مبلغ 
مركز رشطة الوفاء ومختار الشـهيد الصدر 
حسـني السـالمي أنك مجهول محـل االقامة 
وليس لـك موطن دائـم او مؤقـت او مختار 
يمكن اجـراء التبليغ عليه، واسـتناداً للمادة 
(٢٧) من قانون التنفيـذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضـور يف مديريـة تنفيـذ النجـف خالل 
خمسـة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبـارشة املعامـالت التنفيذيـة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك سـتبارش هـذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ  الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل                  
زيد صباح الحكيم

اوصاف املحرر:
قـرار محكمة بـداءة النجف بالعـدد ٥٧٦٠/

ب٢٠٢١/١ يف ٢٠٢١/١٢/٢٩ منـع معارضة 
قـررت املحكمة الحكـم بإلـزام املدعي عليه 
محمـد نور احمـد اليـاس بمنـع معارضته 
للمدعي رئيس ديوان الوقف الشـيعي اضافة 
لوظيفتـه يف الشـقة املرقمـة ٢ طابق اريض 
وقف املجمع السـكني املشـيد عـىل جزء من 

العقار املرقم ٨٦٨٢٨/٦ جزيرة النجف.
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اعالن
اىل الرشيك (وحيدة حسن خشان وعزيز عبد 
الكاظم عزيز) اقتىض حضورك اىل صندوق 
االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقة عىل قيـام رشيكك (امجد 
عبـد االمـري فيحـان) بالبناء عـىل حصته 
املشـاعة يف القطعـة املرقمـة (٣/٢٩٢١) 
املقاطعـة (٤/حـي العروبة) حـدود بلدية 
النجـف ولغرض تسـليفه قرض االسـكان 
وخـالل مـدة اقصاها خمسـة عـرش يوما 
داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال.

اعالن
اىل الرشيـك (عـيل عبـد الحسـني وحيـد) 
اقتـىض حضـورك اىل صنـدوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك (مروان سـعد 
عبد العايل) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمـة (٤٥٣/١١٦) املقاطعة 
(٦/خـان الحمـاد) حـدود بلديـة النجف 
ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل 
مـدة اقصاهـا خمسـة عرش يومـا داخل 
العـراق وشـهر واحد خـارج العـراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال.

جمهورية العراق            العدد: ٣٨٩٩/ ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل              التاريخ : ٢٠٢٢/٦/٥                      
رئاسـة محكمة اسـتئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 
تبليغ

اىل / املدعى عليه / راشـد فاخر مطر
ملقتضيات حسـم الدعـوى الرشعيـة املرقمة اعاله 
واملقامـة من قبل املدعية (رشـا عيل عبد الحسـني) 
(زيـن  الطفـل  بإثبـات نسـب  واملتضمنـة طلبهـا 
العابدين) وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك اعالنا 
بواسـطة صحيفتني محليتني بالحضـور امام هذه 
املحكمـة بموعـد املرافعـة املصـادف ٢٠٢٢/٦/٢٢ 

الساعة التاسعة صباحاً.
القايض 
عباس معني كاظم 

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من 
نقابة الصحفيني العراقيني 
املرقمـة (٢٢٩٧٥) بإسـم 
(محمد موفق بهيج محمد) 
بصفة عضو مشارك، فعىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فقد الوصل املرقم ٤٩١١٠٩ 
والصـادر   ،٢٠٢٢/٣/٢ يف 
مـن بلديـة النجف بإسـم 
(عباس داخل كريم) فعىل 
من يعثر عليه تسـليمه اىل 

جهة االصدار.

احوال النجف 
بناء عىل طلـب املواطن (عدي جواد كاظم)

الذي يروم تبديـل لقبه وجعله (الزريف) بدال 
من (الرزيف)الوارد يف قيده لعام ١٩٥٧ فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هـذه املديرية خالل 
مـدة اقصاها خمسـة عرش يوم وبعكسـه 
سـوف تنظر هذه املديريـة يف الدعوى وفق 
احـكام املـادة (٢٢) مـن قانـون البطاقـة 
الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمر االداري 

املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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@b‰n‡‹√@ÚÓ‡Óÿzn€a@ıb�Ç˛a@ZÚj‹�€a@ÒäaÜg
@ÊbèÓfl@¡–„@‚bflc

بغداد/ متابعة الزوراء 
ـق اإلعالمي لنـادي الطلبة، أحمد الحكيم، امتعـاض إدارة نادي الطلبة عىل األخطـاء التحكيمية التي حدثت  أبدى املنسِّ
خالل لقاء الفريق مع فريق نفط ميسان يف الجولة الـ (٣٤) من دوري الكرة املمتاز والتي انتهت بالتعادل بهدفني لكل 
منهما.وقال الحكيم إن «الهيئة اإلدارية املؤقتة لنادي الطلبة سـلمت امس كتاباً اىل االتحاد العراقي املركزي لكرة القدم 
عـىل خلفيـة األحداث التي وقعت يف املبـاراة واألخطاء التحكيميـة الواضحة التي ارتكبها الطاقـم التحكيمي».واضاف 
الحكيـم أن « اعـرتاض إدارة الطلبة جاء لعدم احتسـاب الحكم لهدف صحيح باإلضافة اىل عدم احتسـابه ركلة الجزاء 
فضال عن ايقاف خمس هجمات خطرة بداعي التسلل غري الصحيح».وبني الحكيم أنه « تم أيضاً تقديم اعرتاض للجنة 
املسابقات يف اتحاد الكرة بسبب اختيار توقيت غري مناسب لـ ( ٣ ) مباريات للطلبة وهو الساعة الرابعة عرصاً ما أدى 

اىل عدم حضور جماهري األنيق بسبب مواعيد املباريات «.

ãºcÎ@ã–ñc

@Ôfl˝é�a@Âflbõn€a@ÒäÎá€@Èma7õ•@›ñaÏÌ@fib‘q˛a@…œã€@Ïè‰€a@b‰jÉn‰fl
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بغداد/ متابعة الزوراء 
الـزوراء  نـادي  ادارة  طمأنـت 
جمهورها الكروي بشـأن مباراة 
فريقهـا الكـروي يف الـدور ربـع 
نهائي الكأس والتي سيواجه بها 
فريق القوة الجويـة بمباراة قمة 
كروية.وقـال كريـم رزاق عضـو 
إدارة النادي واملرشف عىل الفريق: 
الـدوري  لقـب  فقدنـا  ان  ”بعـد 
طموحنـا سـيكون الحصول عىل 
لقـب بطولة كأس العراق كونه ال 
يقل شأناً عن الدوري املمتاز وذلك 
من خـالل ما يقدمـه الالعبون يف 

مباراتهم أمام الجوية“.
واوضـح ان ”املبـاراة رغـم انهـا 
ليسـت نهائيـة إال أنهـا بمثابـة 
مبـاراة الـرصاع عـىل اللقـب بني 

قمتي الكرة العراقية“.
واضاف ان ”الـزوراء دائماً يظهر 
بمباراة كهذه يف اعىل مسـتوياته 
الـزوراء  فريـق  وشـبه  بـاالداء، 
مدريـد  ريـال  بفريـق  العراقـي 
األلقـاب“،  صاحـب  االسـباني 
مؤكـدا ان ”الزوراء يشـبه فريق 
ريـال مدريـد بـكل يشء وحتـى 
عندما يكون بظروف صعبة فإنه 
اليختلف عنه ويتمكن من حسـم 

النتائج لصالحه“.
ووضعت القرعة الكرخ بمواجهة 
ضيفه أربيـل، والكهرباء وضيفه 
أمانـة بغداد، والـزوراء مع القوة 
الجويـة يف مباراة قمة جماهريية 
تقـام عىل ملعب الشـعب الدويل ، 

وزاخو مع مصايف الجنوب.
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بغداد/ قاسم شالكه
يواصـل منتخبنا الوطني النسـوي لرفع 
االثقال استعداده لدورة ألعاب التضامن 
اإلسـالمي والتي مـن املؤمـل اقامتها يف 
مدينـة قونيـة الرتكيـة شـهر اب املقبل 
تحـت إرشاف مـدرب املنتخب النسـوي 
عبـاس احمـد والخبـري الـدويل ليونتـي 

كونجرنكو.
اكـد ذلـك نائب رئيـس االتحـاد الدكتور 

مصطفـى صالـح، حيث قـال: بإرشاف 
ودعم اللجنة االوملبيـة الوطنية العراقية 
ملنتخبنـا  التدريبـي  املعسـكر  انطلـق 
وسـيتمر  اشـهر  ثالثـة  منـذ  الوطنـي 
لغايـة اقرتاب موعد البطولـة. مؤكدا ان 
املعسـكرات اضافت الكثري لرباعتنا من 
حيث املسـتوى الفني الواضح باالضافة 

اىل االرقام التي تحققت خالل املعسكر.
واضاف: سيشـارك العـراق بثالثة اوزان 

هن هديل سالم وزن 76 كغم ولجني حازم 
وزن 54 كغـم و مناسـك عـالء وزن 59 
كغم، ونأمل ان تكون مشاركتهن فاعلة 
يف البطولـة، وان نحصـل عـىل اكثر عدد 
من االوسـمة كون الرباعات املشاركات 
يعدن من البطالت التي سـبق ان حققن 
نتائـج مميزة يف املحافـل الدولية يف ضل 
االعدادات املسـتمرة والخربات املرتاكمة 
من خالل مشاركتهن يف املحافل الدولية.

طهران/ جمعة الثامر 
فـاَز منتخبنـا الوطنـي النسـوّي لكرِة 
الصـاالت عـىل فريـِق ليگ برتر سـابع 
الرتتيـب يف دوري الدرجة األوىل اإليراني، 
العبـاُت  وقدمـت   ،(6-3) وبنتيجـة 
منتخبنـا مسـتوى مميزاً طـوال دقائق 

املباراة.
ومع بداية اللقاء، تقدَم منتخبنا بالهدف 
األول عن طريـق املتألقة شـوخان نور 
الدين، ثم أضافت ديرين محمود الهدَف 
الثاني ليأتي رّد الفريق اإليراني مستغالً 
الهفواَت الدفاعّيـة ليعادل النتيجَة التي 

انتهى بها شوُط املباراة األول.
شـوُط املباراة الثاني بدأ بضغٍط واضٍح 
للفريـِق اإليراني محاوالً تسـجيَل هدف 
العاليـة  املهـاراَت  مسـتثمراً  التقـدم 
وحسـن التنظيم ولكن هجمات الفريق 
جوبهت بجداٍر دفاعي صلٍب أفسـد كَل 
محـاوالت الفريـق اإليرانـي، وباملقابل 
كان هنـاك إرصاٌر واضـٌح مـن العباِت 
منتخبنـا بالتقدم، وكان له ذلك بالهدِف 
الثالـث بإمضـاء شـوخان نـور الدين، 
هذا الهدُف منـح العباَت منتخبنا مزيداً 
مـن الثقة وأخذن زمام املبادرة وشـنت 

العديـد من الهجمـات وضاعت عدٌد من 
الفرِص حتى تمكنت سمرية رؤوف من 
إضافة الهـدف الرابع، واسـتمر ضغُط 
العباتنـا يف األمام مع انضبـاٍط دفاعي 
رائٍع لتعود شـوخان نـور الدين لهواية 
التهديـف وتضيـف الهدفـني الخامـس 
اللحظـات  ويف  ملنتخبنـا،  والسـادس 
األخـرية قلَص الفريـق اإليراني النتيجة 
بتسـجيله الهدف الثالـث لينتهي اللقاء 
بفوٍز مسـتحٍق ومسـتوى جيد.وعربت 
شـاهناز  الوطنـي،  منتخبنـا  مدربـُة 
يـاري، عـن ارتياحهـا التام للمسـتوى  

بالقـول إننـا نتطـور، وسـيكون هناك 
مزيـٌد من التطـور مسـتقبال. مبينة ان 
الالعبات العراقيات، وكما قلت سـابقاً، 
العالية واالسـتعداد  لديهـن الشـجاعُة 
الكبـري للتطوِر، واأليام املقبلة سـيكون 
هنـاك تصاعٌد كبـري يف الجانبني الفردي 
والجماعي.وطالبـت العبـات منتخبنـا  
الوطنـي الجماهري الكروّيـة بمزيٍد من 
التشـجيع ألنهن  يمثلن منتخب العراق 
وواجهة للرياضة النسـوية، والتشجيُع 
يسـاعدهن كثـرياً عـىل تحقيـق نتائج 

إيجابية  يف البطوالِت الخارجية.
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بغداد/ متابعة الزوراء
فقـدت الكـرة العراقيـة أحـد نجومها 
السابقني، إثر وفاة الالعب الدويل السابق 
حيدر عبد الرزاق فجر امس االحد متأثرا 
باإلصابة البليغة بعد االعتداء الذي طاله 
قبـل أيام من قبل مجهولني يف العاصمة 

بغداد.
ويعد الراحل أحد األسـماء البارزة التي 
سـاهمت يف تتويج العـراق ألول مرة يف 

تاريخه بلقب كأس آسيا عام 2007.
كمـا شـارك يف العديـد مـن البطـوالت 
املحليـة والعربية والقاريـة مع الطلبة، 
إىل جانـب احرتافه بالعديد مـن األندية 

العربية والخليجية.
وعمل حيـدر عبد الـرزاق بعـد اعتزاله 
يف املجـال اإلداري، وأرشف عـىل فريـق 

الطلبة لعدة مواسم.
وعـربت األوسـاط الرياضية الرسـمية 
والجماهرييـة يف العـراق عـن حزنهـا 

لرحيل حيدر عبد الرزاق.
ونعى وزيـر الشـباب والرياضة عدنان 
درجال الالعب الدويل السـابق الراحل يف 
بيان جاء فيه: بمزيد من الحزن واالىس 
تلقينـا نبأ وفـاة الالعب الدويل السـابق 
بكـرة القـدم ونجـم املنتخـب الوطني 
حيـدر عبد الـرزاق يف مشـفاه، واننا إذ 
نعـزي انفسـنا اوال واالرسة الرياضيـة 
وجماهرينـا وعائلة الفقيد ، فإننا ندعو 
الله العـيل القدير ان يغفـر له ويرحمه 
ويسـكنه فسـيح جنانـه ويلهـم اهله 
ومحبيه الصرب والسـلوان وانـا لله وانا 

اليه راجعون.
ونعت اللجنة األوملبية الوطنية العراقية 
رحيل الالعب الدويل السـابق حيدر عبد 
الرزاق الذي وافته املنية فجر امس األحد 
بعـد تعرضه العتداء لـم تعرف حيثياته 

حتى اآلن. 
وتقدمت اللجنـة األوملبية لذوي الفقيد، 
وللوسـط الريـايض عمومـاً، والكروي 
بوجـه خاص  بأصدق التعازي آملني أن 
يتغمده الله، جّل وعال، بجنانه الباقيات 
ويلهم أهله ومحبيه نعمة الصرب وجميل 

السلوان وإّنا لله وإّنا إليه راجعون.
كمـا نعـى اتحـاد الكـرة  وفـاة العـب 
املنتخبات الوطنية حيدر عبد الرزاق اثر 

حادث غادر .

واعلـن الحداد عـىل روِح الفقيد الالعب 
الـدويلّ السـابق حيدر عبد الـرزاق الذي 
وافتُه املنية امس األحد.. وذلك يف مقرّه، 

وملدة يومني ابتداًء من اليوم االثنني.
ويبتهـُل االتحاد ويرفُع أكـَف الدعاء إىل 
الباري عّز وجّل أن يتغمد املرحوم بوافر 
رحمته ويسـكنه فسـيح جناته ويلهم 

أهله ومحبيه الصرب والسلوان.
وتقدمت الهيئة االدارية لنادي الرشطة 
بأحـر التعـازي واملواسـاة اىل الوسـط 
الريـايض عامة والكـروي خاصة لوفاة 
العـب املنتخـب الوطني السـابق حيدر 
عبد الرزاق إثر حادث مؤسـف، وتسـأل 
الله ان يتغمد الفقيد برحمته الواسـعة 
وان يلهم أهله وذويه الصرب والسـلوان 

انا لله وإنا إليه راجعون.
كمـا تقدمت ارسة نادي القـوة الجوية 
الريايض بخالـص التعازي اىل الوسـط 
الريـايض لوفاة العـب منتخبنا الوطني 
السابق ونادي الطلبة حيدر عبد الرزاق 

داعـني الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد 
برحمته الواسـعة وان يلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان.
عـرب  الراحـل  الالعـب  الطلبـة  ونعـى 
بيـان مقتضـب، يف وقـت انتـرش خـرب 
رحيلـه كالصدمة عىل مواقـع التواصل 

االجتماعي.
كمـا تقدمت ادارة  نادي  نفط الوسـط 
الريايض بأحر التعازي وخالص املواساة 
اىل الوسـط الريـايض عامـة والكـروي 
خاصـه لوفاة العـب املنتخـب  الوطني 
السـابق حيدر عبد الرزاق، سائلني املوىل  
عزوجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسـكنه فسـيح جناتـه ويلهـم اهله  
وذويـه الصرب والسـلوان وإنـا لله وانا 

اليه راجعون.
ولـد عبد الرزاق يف التاسـع من حزيران 
عام 1982 ، ولعب بمركز الدفاع، ومثل 
انديـة الطلبة ودهوك والـزوراء والكرخ 
والسـليمانية، واحـرتف يف عـدة أنديـة 

عربية وهـي األهيل القطـري واألنصار 
ونـادي  السـوري  واالتحـاد  اللبنانـي 
أهـيل صيدا اللبنانـي باإلضافة اىل نادي 

انديجان األوزبكي.
ارتبط اسـم الالعب حيدر عبد الرزاق 
بإنجازيـن مهمـني جـداً حققتهمـا 
الكرة العراقية، إذ يتمثل اإلنجاز األول 
بتأهـل منتخبنا األوملبـي إىل نهائيات 
دورة أثينـا األوملبيـة ومن ثم حصوله 
عـىل املركـز الرابـع يف تلـك الـدورة 
العامليـة وهـو إنجـاز غـري مسـبوق 
عربيـاً وآسـيوياً، وبعـد ذلـك أسـهم 
حيدر عبـد الرزاق بحصـول منتخبنا 
الوطنـي عىل لقـب دورة ألعاب غرب 
آسيا التي أقيمت يف قطر العام 2005 
احمـد  أكـرم  املـدرب  إرشاف  تحـت 
سلمان، ثم أسهم يف حصول منتخبنا 
الوطنـي عىل املركز الثانـي يف بطولة 
غرب آسـيا التي جرت يف األردن العام 
2007 تحـت إرشاف املـدرب الربازييل 

جوفان فيريا، وبعد ذلك حقق اإلنجاز 
الثانـي املهم للكـرة العراقيـة عندما 
كان أحد العبي منتخبنا الوطني الذي 
تمكن من الحصـول عىل لقب بطولة 
أمم آسـيا التي جرت يف ماليزيا العام 
2007 تحت إرشاف املدرب فيريا أيضاً 
ومثلـت تلك البطولة آخر مشـاركاته 

مع منتخباتنا الوطنية.
وأسـهم الراحـل يف إحراز العـراق لقب 
شـباب آسـيا العام 2000 يف إيران كما 
شـارك يف نهائيات شـباب العام 2001 
يف االرجنتـني وعمـل عضـواً يف الهيئـة 
اإلدارية السابقة لنادي الطلبة .. ووافته 
املنيـة فجر امـس بعد تعرضـه لحادث 
إعتداء برضب مّربح من قبل أشـخاص 
مجهولـني دخـل عـىل أثره مستشـفى 
الجملة العصبية، إذ أشارت الفحوصات 
الطبيـة التـي أجراهـا الالعـب الراحل 
إىل تعرضـه لفطـر يف الجمجمـة ونزف 

داخيل.

بغداد/ متابعة الزوراء
خطف فريق الكرخ تعادال ثمينا من مستضيفه النجف (1-1)،، يف 
ختام الجولة 34 من الدوري  املمتاز، يف ملعب النجف الدويل وسط 

حضور جماهريي متوسط.
تقـدم النجف عن طريق ُمعني أحمد يف الدقيقة 39، وتمكن جعفر 
عبيـس من معادلة النتيجة للكرخ يف الدقيقة 63، من زمن املباراة 
التـي أقيمت وسـط ارتفاع كبـري يف درجات الحـرارة، مما أثر عىل 

أداء الالعبني.
ورفـع النجف رصيـده إىل 52 نقطة يف املركز السـابع، وزاد رصيد 
الكـرخ إىل 36 نقطة لريتقي للمركز الرابع عرش مبتعدا عن مراكز 

الخطر.
شـهد الشوط األول سـيطرة شـبه مطلقة ألصحاب األرض الذين 
أهـدروا أكثر من فرصة عن طريق معـني أحمد، وذو الفقار عايد، 

وعيل قاسم.
واعتمد الكرخ يف املقابل عىل الهجمات املرتدة مع تحركات خجولة 
لعمر عبد الرحمن ويوسـف فوزي وأحمد صـالح، فغابت الفرص 

الخطرية للضيوف.
ومن هجمة منظمة تمكن معني أحمد من وضع النجف يف املقدمة، 

فانتهى الشوط األول بتقدم أهل الدار بهدف وحيد.
وتغري السيناريو يف الشوط الثاني، عندما تمكن فريق املدرب أحمد 
عبد الجبار من االستحواذ عىل اللعب وتهديد مرمى النجف يف أكثر 

من مناسبة.
ومـن مجهود فردي رائـع تمكن جعفر عبيس مـن إدراك التعادل 
بعدما تخطى أكثر من العب، وسدد الكرة من فوق حارس النجف.

وحـاول النجـف يف الدقائق األخـرية أن يضيف الهـدف الثاني لوال 
براعة حارس الكرخ عبد العزيز عمار ورباعي الدفاع بقيادة الدويل 

مناف يونس، فانتهى اللقاء بالتعادل (1-1).
وهرب الكـرخ بهذا التعادل من مراكز الخطـر وقفز نحو املناطق 

اآلمنة ألول مرة يف مرحلة اإلياب من الدوري املمتاز.
يف املقابـل أخفـق أبناء املدرب حسـن أحمـد يف تحقيـق االنتصار 
واالقـرتاب من املربـع الذهبي، وتوقفوا يف املركز السـابع مؤقتا يف 

الئحة الرتتيب.
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العدد التاسـع والسـبعون من صحيفـة الريايض التي 
تصـدر عن االتحـاد العراقي للصحافـة الرياضية رأى 
النور امس االحد، وتضمن العديد من املقاالت واالخبار 
واملواضيع الخاصـة برياضة كرة القدم وبقية األلعاب 
األخـرى التي زينـت بأقالم صحفيـة مرموقة، خالص 
االمنيات ألرسة الصحيفـة الرائعة بمواصلة النجاح يف 

قادم األيام.
******************

عضـو الهيئة العامة يف االتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل محمد عجيل، احتفل بعيد ميالده 
مؤخـرا، خالص االمنيـات لزميلنـا بالعمر املديد 

ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ امري الداغستاني 
تاي  مواي  العبو  حققه  ما  أن  علگ،  جبار  مصطفى  تاي،  املواي  اتحاد  رئيس  اكد 
العراق يف بطولة العالم التي اختتمت يف أبوظبي مؤخرا يعد انجازاً مميزاً للعبة.وقال 
علگ إن ”حصولنا عىل خمسة أوسمة من بني 85 دولة مشاركة يعد إنجازاً للرياضة 
العراقية“. واضاف ”سعداء باإلنجاز املتميز، والتتويج بخمسة اوسمة عاملية“، الفتاً 
”االتحاد  ان  اىل  أصعب“.واشار  االنجاز  عىل  الحفاظ  لكن  صعب  تحقق  ”ما  أن  إىل 
سيعمل عىل دعم ابطال املواي تاي واعداد منتخباتنا بشكل جيد بإقامة معسكرات 
تدريبية ومباريات ودية مع دول متقدمة باللعبة، بغية مواكبة التطور التي تشهدها 
للبطوالت  واعدادهم  ادائهم  املتقدمة وتعزيز مستويات العبينا وتطوير  العالم  دول 
الخارجية املقبل“.وثمن رئيس اتحاد املواي تاي دور رئيس اللجنة االوملبية العراقية، 
رعد حمودي، واعضاء املكتب التنفيذي لدعمهم املتواصل للعبة وتهيئة مدربني عىل 
مستوى عال للعبة.وحصل الالعب املصطفى وسام عىل فضية العالم بوزن 48 كغم، 
كما حصل الالعب مصطفى التكريتي عىل برونزية العالم بوزن 81 كغم، وفاز الالعب 
عيل الكناني بربونزية العالم بوزن 54 كغم، وظفر الالعب أيوب حسني برونزية العالم 

بوزن 57 كغم، كذلك حاز الالعب مقداد كاظم عىل برونزية العالم بوزن 45 كغم.

بغداد/ متابعة الزوراء
للدراجات  العراقي  املنتخب  العب  حقق 
لفئة الشباب وهبي سليمان املركز االول 
يف سباق 70 كم دوران يف سباق الجائزة 

الكربى التي اختتمت يف ايران.
االعالمي  املنسق  سليم  ساجد  وقال 
سليمان  «الالعب  إن  الدراجات  التحاد 
توج اوال وحصد الوسام الذهبي بسباق 
عبد  عيل  «الالعب  ان  مضيفاً  كم»،   70
حقق  فيما  الرابع،  املركز  حقق  الخرض 

املركز  الخرض  عبد  الله  عبد  الالعب 
الخرض  عبد  احمد  جاء  بينما  السابع 

عارشاً يف فئة املتقدمني «.
مدن  يف  اقيمت  «البطولة  ان  اىل  واشار 
وشارك  ومازندران  وطهران  اراس 
ادى  مما  متواضعة  بدراجات  العراق 
النسحاب العب املنتخب نوزاد مصطفى 
احد  عىل  يحصل  كاد  الذي  السباق  من 
االوسمة، وذلك اثر عطل يف دراجته قبل 

3 دوارت من نهاية السباق.
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فـرض منتخـب أملانيـا التعادل عـىل مضيفه 
اإليطايل بهدف ملثله، يف مستهل مشوارهما بدور 

مجموعات بطولة دوري األمم األوروبية.
تقدم الطليان بهدف عـرب لورينزو بيليجريني 
يف الدقيقة 70، ليأتي الرد األملاني بعد 3 دقائق 

فقط من توقيع جوشوا كيميتش.
بهذه النتيجة، حل املنتخبان يف املركزين الثاني 
والثالـث باملجموعـة الثالثة يف املسـتوى األول 
برصيـد نقطـة واحـدة، خلف املجـر، صاحبة 

الصدارة بـ3 نقاط.
تعـرض املنتخـب اإلنجليزي لهزيمـة مفاجئة 
أمام مضيفه املجري 1-0، يف افتتاح مشـواره 

بمسابقة دوري األمم األوروبية.
وأحـرز دومينيـك سـوبوالزي هـدف املبـاراة 

الوحيد من ركلة جزاء يف الدقيقة 66.
واعتمـد مـدرب املنتخـب اإلنجليـزي جاريث 
سـاوثجيت عىل طريقة اللعـب 3-4-3، حيث 
وقـف كايـل ووكـر إىل جانب هـاري ماجواير 
وكونـور كـودي يف الخـط الخلفي، مـع منح 
الظهرييـن ترينت ألكسـندر أرنولـد وجيمس 

جاستن حرية التحرك عىل الطرفني.
وتواجد جود بيلينجهام إىل جانب ديكالن رايس 
يف وسـط امللعـب، فيما تحرك ماسـون مونت 

وجارود بوين، حول املهاجم هاري كني.
وكانت خسـارة النهائي ضـد إيطاليا بركالت 

املـايض،  الصيـف  أوروبـا  كأس  يف  الرتجيـح 
الهزيمـة الوحيدة إلنكلـرتا يف مبارياتها الـ22 

األخرية.
إال أن تشـكيلة ذات خربة، عىل رأسها املهاجم 

هـاري كاين، لـم تتمكن من هز الشـباك أمام 
ثالثـني ألـف متفـرج، معظهـم مـن تالميـذ 

املـدارس، بعـد أن أُجـرب املنتخـب املجري عىل 
اللعـب خلـف أبـواب موصدة بسـبب سـلوك 
الجماهري العنرصي خالل املباريات عىل أرضه 

يف كأس أوروبا.
واسـتخدم االتحاد املجري لكرة القدم ثغرة يف 
لوائح االتحاد األوروبي للعبة (يويفا) تسـمح 
لألطفـال بالحضور. وبحسـب تلـك القواعد، 
يجـب أن يكون كل 10 أطفال برفقة شـخص 

بالغ.
وبحسـب شـبكة ”أوبتا“ لإلحصائيـات، فقد 
سـجلت املجر فوزها األول عىل إنجلرتا منذ 60 

عاًما.
ويعـود آخـر فـوز حققـه منتخـب املجر عىل 
إنجلـرتا، إىل مايو/ أيار من عام 1962 يف كأس 
العالم، أي قبل 8 سـنوات و95 يوًما من والدة 

املدرب جاريث ساوثجيت.
وأضافت الشبكة، أن منتخب املجر أنهى سلسة 

15 مباراة بدون انتصارات ضد إنجلرتا.
وبهـذه النتيجـة، تصدر منتخـب املجر ترتيب 
املجموعـة الثالثـة، بعـد تعـادل إيطاليـا ضد 

أملانيا.
وأفلت منتخب البوسـنة والهرسك من هزيمة 
محققة أمام مضيفـه الفنلندي، وتعادل معه 
بصعوبـة 1 /1 يف الجولـة األوىل مـن مباريات 
املجموعة الثالثة باملستوى الثاني لدوري األمم 

األوروبي.
وتقدم تيمـو بوكي مهاجم نورويتش سـيتي 
اإلنجليـزي بهـدف ملنتخـب فنلنـدا من رضبة 

جزاء يف الثواني األخرية من الشوط األول.
خطـف  للمبـاراة  الضائـع  بـدل  الوقـت  ويف 
إسـماعيل بريفلجاك مهاجم يوبني البلجيكي 

هدف التعادل القاتل ملنتخب البوسنة.
واكتسح منتخب تركيا ضيفه جزر فاروه 4-0  
يف مستهل مشوار الفريقني يف املجموعة األوىل 
من املسـتوى الثالث لـدوري األمـم األوروبية 

لكرة القدم.
وانتهـى الشـوط األول بتقـدم منتخـب تركيا 

بهدف سجله سينجيز أوندير يف الدقيقة 37.
ويف الشـوط الثاني أحرز منتخـب تركيا ثالثة 
أهـداف حملـت توقيـع هليـل دروفيـز أوغلو 
وسريدار دورسون ومرييح ديمريال يف الدقائق 

47 و82 و85.
وتساوت تركيا يف صدارة املجموعة مع منتخب 
لوكسـمبورج الـذي فـاز أيضا خـارج أرضه 

بهدفني دون رد عىل منتخب ليتوانيا.
وانتهـى الشـوط األول بتقـدم لوكسـمبورج 
بهدف سـجله دانيل سيناني يف الدقيقة (44)، 
ثم عـاد العب هيديرسـفيلد تـاون اإلنجليزي 
وسـجل الهدف الثانـي له ولبـالده يف الدقيقة  

.(78)

أثار جيانلويجـي دوناروما، حارس 
مرمـى إيطاليـا، حالـة مـن القلـق 
للجهاز الفني لـألزوري أمام أملانيا، 

بمنافسات دوري األمم األوروبية.
وفـرض منتخب أملانيـا التعادل عىل 
مضيفـه اإليطـايل بهـدف ملثلـه، يف 
مستهل مشوارهما بدور مجموعات 

بطولة دوري األمم األوروبية.
وشهدت الدقيقة األخرية من املباراة 

دال  ريناتـو  بملعـب  أقيمـت  التـي 
آرا تعـرض جيانلويجـي دونارومـا 

لإلصابة.
وقبـل إطالق الحكـم لصافرة نهاية 
املبـاراة، تعـرض دونارومـا إلصابة 
يف اليـد اليـرسى خـالل خروجه من 
مرمـاه إلبعاد ركلـة ركنيـة، تدخل 
مدافـع  روديجـري  أنطونيـو  فيهـا 
املاكينـات األملانيـة، عـىل الحـارس 

األخـري  ليسـقط  اإليطـايل، 
متأثرا بإصابته.

وظهـر دونارومـا وهـو ُملقى 
عـىل أرض امللعـب أثنـاء وجـود 

الطاقـم الطبـي املعالـج لـه، فيما 
أظهرت الكامـريات دوناروما وهو 
يبكـي بعد نهايـة املبـاراة، متأثرا 
بإصابتـه، ليثـري حالة مـن القلق 

ملنتخب بالده.

توج اإلسـباني رافائيـل نادال بلقب روالن جـاروس للمرة 
الـ14 يف تاريخه، بعد تغلبه يف املباراة النهائية عىل النرويجي 
كاسـرب رود، مسـاء امس األحد، بثالث مجموعات دون رد 
بواقـع (3-6) و(3-6) و(0-6) يف غضـون سـاعتني و18 
دقيقة.وعـزز نـادال بالتايل رقمه القيـايس كأكثر الالعبني 
تتويجـا بالبطوالت األربـع الكربى يف التاريـخ، بعدما رفع 
رصيده إىل اللقب رقم 22.بدأ نادال املباراة بقوة بالسـيطرة 
عىل التبادالت من الخط الخلفي، وبعد أن حافظ عىل شوط 
إرساله األول، تحصل عىل نقطتني للكرس يف الشوط الثاني، 
ونجـح رافا يف الكرس من الفرصة الثانية يف صعود خاطيء 

عىل الشبكة من رود، ليتقدم اإلسباني مبكرا (2-0).
ونجـح رود يف العـودة مبـارشة يف الشـوط التـايل، بعدمـا 
انخفـض مسـتوى نـادال بارتـكاب خطأيـن مزدوجـني، 
ليتحصـل النرويجـي عىل فرصتـني لرد الكـرس، ونجح يف 
اسـتغالل الثانيـة بعد خطأ سـهل من اإلسـباني، ليقلص 
الفـارق (1-2).وعانى رود من التوتر عىل شـوط إرسـاله 
التـايل، مرتكبـا العديـد مـن األخطـاء املبارشة مـن الخط 
الخلفي، لينجح نادال يف كرس اإلرسـال مرة أخرى والتقدم 

(1-3).وحافظ كل العب بعدها عىل شوط إرساله بسهولة 
يف األشـواط التالية، ونجح نادال يف حسـم املجموعة األوىل 
بنتيجة (3-6) يف غضون 48 دقيقة.وواصل نادال األسلوب 
الهجومـي من الخـط الخلفـي وتحريك رود الـذي يكتفي 

بإعـادة الكرات، ليتحصل اإلسـباني عـىل 3 نقاط لكرس 
اإلرسـال يف الشـوط األول من املجموعـة الثانية، وأهدر 
نـادال أول فرصتـني بغرابـة بأخطـاء سـهلة، ودافـع 

النرويجي عن الثالثة برضبات قوية ليتقدم (1-0).
وانخفـض مسـتوى نادال بصـورة ملحوظة يف الشـوط 
الرابـع، مرتكبا 4 أخطاء مبارشة من بينهم خطأ مزدوج 
عىل اإلرسال، لينجح رود يف كرس اإلرسال والتقدم (3-1).
ونجـح نـادال يف رد الكرس مبارشة يف الشـوط التايل، مع 
ثبات اإلسـباني يف التبادالت من الخـط الخلفي، ليقلص 
الفـارق إىل (2-3).وازدادت ثقـة نـادال يف النفس بعد رد 
الكرس، وحسـم الشـوط التايل نظيفا عىل اإلرسال ليعدل 
(3-3)، ومع قلة الحلول أمام رود يف الشوط التايل، اعتمد 

عـىل كرة سـاقطة يف نقطة للكرس 
لنادال، نجح رافـا يف إعادتها 

قبـل أن يرتكـب النرويجي 
بعدهـا،  مبـارش  خطـأ 
اإلرسـال  رافـا  ليكـرس 
(3-4).واسـتمر  ويتقدم 
الهجومـي  األسـلوب 
مـن  والفاعليـة  لنـادال 
ى الخط الخلفي، مع تراجع  مستو

لينجح رافا يف رود الواضـح يف التبـادالت، 
كرس إرسال النرويجي مرة أخرى يف الشوط التاسع، ويحسم 
املجموعة الثانية بنتيجة (3-6) يف غضون 51 دقيقة. ومع 
بداية املجموعة الثالثة، بدا اإلحباط واضحا يف لغة الجسـد 
لـرود عىل عكـس نـادال الذي واصـل عىل نفـس النهج يف 
السـيطرة عىل التبادالت، لينجح اإلسباني يف كرس اإلرسال 

أي مبكـرا والتقـدم (0-2).ولـم يجـد رود 
حلـول أمـام املسـتوى الهجومي 

الخـط  مـن  لنـادال  املميـز 
الخلفي يف املجموعة الثالثة، 
ليتعرض لثالث نقاط لكرس 
النرويجي  إرسـاله، وارتكب 

خطأ يف الصعود عىل الشـبكة، 
ليتحصـل اإلسـباني عـىل الكـرس 

الثاني ويتقـدم (0-4).ونجح نادال 
يف الحصول عىل كرس ثالث لرود لينهي 

املجموعة الثالثة بنتيجة (0-6) ويحسـم 
املباراة واللقب لصالحه.

7الرياضي
ÚÓiÎäÎ˛a@·fl˛a@äÎÜ

ã1a@‚bflc@a6‹ÿ„¸@Ú˜ub–fl@Ú∫çÁÎ@NN@bÓ„bæcÎ@bÓ€b�Ìg@Ú‡”@ÜÏèÌ@fiÜb»n€a

@ëÏèÓu@ãÃÌ@fib‰éäe

عادل األملاني توماس مولر، نجم منتخب أملانيا، رقم مواطنه 
فيليب الم يف عدد مبارياته الدولية مع منتخب املانشافت.

وتعـادل منتخب أملانيا مع مضيفـه اإليطايل، بهدف ملثله، يف 
مسـتهل مشـوارهما بدور املجموعات لبطولة دوري األمم 

األوروبية.
وبحسـب شـبكة ”أوبتا“ لإلحصائيات، فقد وصل مولر إىل 

مباراته رقم 113 مع منتخب أملانيا.
وأضافت الشـبكة، أن مولر عادل إنجاز فيليب الم، وبات يف 
املركز الخامـس ضمن قائمة الالعبني األكثر مشـاركة مع 

منتخب أملانيا.

أعـرب جوشـوا كيميتـش، العب وسـط منتخـب أملانيا، عن 
امتعاضـه من فشـل فريقه يف التغلب عـىل مضيفه اإليطايل، 
يف افتتـاح منافسـات دور مجموعـات بطولـة دوري األمـم 
األوروبية.وسـجل العـب الوسـط املخـرضم هـدف تعـادل 
املانشافت بعد 3 دقائق عىل تأخره بهدف لورينزو بيليجريني، 
لتنتهي املباراة .(1-1) وبسـؤاله عما إذا كان التعادل عادال، 
أجاب كيميتش يف ترصيحات أبرزتها شبكة ”سكاي أملانيا“: 
”ال يهم ما إذا كانت النتيجة عادلة أو ال، لكنها ليسـت كافية 
بالنسـبة لنا“.وأضاف: ”كنا نريد الفوز اليوم، ألننا نعرف أن 
إيطاليا تمر بمرحلـة انتقالية، وتخوض املباراة بدون عنرص 
أو اثنني بارزين“.واختتم: ”لسـوء الحظ، لم ننجح يف تحقيق 
هدفنا، ولم نفرض سيطرتنا عىل أرض امللعب، حيث لم نظهر 

باملستوى املعتاد، ربما كانت الرطوبة العالية سببا يف ذلك“.

قـدم نادي آرسـنال عرًضـا مغرًيا ألحـد الالعبـني البارزين يف 
هجوم مانشسـرت سـيتي خـالل املريكاتـو الصيفـي الجاري.

ووفًقا لصحيفة ”ذا صن“ الربيطانية، فإن آرسنال يحاول إغراء 
جابرييل جيسوس، مهاجم السيتي، باألموال إلقناعه بالرحيل 
عـن ملعب ”االتحاد“.وأشـارت الصحيفـة الربيطانية إىل أن 
آرسنال عرض عىل املهاجم الربازييل مضاعفة راتبه تقريًبا، 
إذا وافق عـىل االنتقال إىل الجانرز.ويحصل جيسـوس 
عىل 110 آالف إسـرتليني أسـبوعًيا مع السـيتي، 
ويعرض عليه آرسـنال 190 ألف إسرتليني يف 
األسبوع، باإلضافة إىل املكافآت.وأوضحت 
أن جيسـوس لديـه عـروض أيًضـا مـن 
الدوري اإلسـباني واإليطـايل، لكن يظل 
عرض آرسنال األكرب عىل املستوى املايل 
حتى اآلن.وتعاقد السيتي مؤخرًا مع 
املهاجـم النرويجـي إيرلينج هاالند 
من صفوف بوروسيا دورتموند، ما 
يفتح الباب أمام رحيل جيسوس يف 

املريكاتو الصيفي.
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اسـتهل املنتخب السـنغايل، حامل اللقب، مشـواره يف تصفيـات كأس أمم 
إفريقيا 2023 بفوز مسـتحق عىل ضيفه منتخب بنني بثالثة أهداف لواحد 

ضمن منافسات املجموعة الثانية عرش.
وفـرض نجـم ليفربـول اإلنكليزي سـاديو ماني نفسـه نجًمـا للمواجهة 
بتوقيعه لثالثية ”هاتريك“ يف الدقائق 12 من ركلة جزاء و22 و60 من ركلة 
جزاء أيًضا.وبات ماني أفضل هداف يف تاريخ منتخب بالده برصيد 32 هدًفا 

متجاوًزا هنري كامارا صاحب الـ31 هدفاً.
يف املقابل بصم جونيور أواليتان عىل هدف الخارس الوحيد يف الدقيقة 88.

وشهدت املباراة طرد سييس دامليدا العب منتخب بنني يف الدقيقة 51.
وكانـت املبـاراة األخرى لحسـاب املجموعة ذاتهـا قد دارت وآلـت للتعادل 
اإليجابـي 1-1 بـني موزامبيـق ورواندا.وبذلـك تصـّدر ”أسـود التريانغا“ 
املجموعـة برصيد 3 نقـاط أمام موزامبيق وروانـدا (نقطة) يف حني تتذيل 
بنـني الرتتيب دون نقاط.ويف املجموعة السـابعة رضب املنتخب املايل بقوّة 
ودّك شباك ضيفه الكونغويل برباعية نظيفة يف حني تغلّبت غامبيا بصعوبة 
عىل جنـوب السـودان بهـدف دون رّد.ولحسـاب املجموعة الثالثة حسـم 
التعـادل بهـدف ملثله نتيجـة مباراة ناميبيـا وضيفتها بوروندي.واسـتهل 

املنتخب املوريتاني مشـاركته يف التصفيات املؤهلة 
إىل نهائيـات كأس أمـم إفريقيـا 2023 بتحقيق 

فوز رصيح عىل ضيفه منتخب السودان بثالثة 
أهـداف دون رد.وأقيمـت املبـاراة يف الجولة 

األوىل من منافسـات املجموعة التاسعة واسـتضافها ملعب شيخا بيديا يف 
العاصمة املوريتانية نواكشوط.واستهل املنتخب املوريتاني املواجهة بقوة 
وسـجل هدفني خاطفني يف النصف سـاعة األوىل عن طريق مهاجمه وأحد 
أبرز العبيه أبوبكر كامارا العب آريس سـالونيكا اليوناني يف الدقيقتني 27 
مـن ركلة جزاء والدقيقة 30، فانتهى الشـوط األول بتقدم أصحاب األرض 
بهدفني دون رد.ويف الشوط الثاني حاول املنتخب السوداني تضييق الفارق 
وبالفعل نجح يف تسجيل هدفه األول إال أن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

واسـتغل املنتخـب املوريتاني تراجـع العبي السـودان وواصل ضغطه عىل 
املرمـى حتى تمكن من تسـجيل الهدف الثالث عن طريـق عبد الله محمود 
يف الدقيقـة 77.وضمن املجموعة ذاتها فـاز املنتخب الغابوني خارج ملعبه 
عـىل مسـتضيفه منتخب جمهوريـة الكونغو بهدف نظيف سـجله وارين 
شـايف يف الدقيقـة 23.وتغلّب املنتخب الجزائري عىل ضيفـه منتخب أوغندا 
بهدفـني نظيفني يف املرحلـة األوىل من مباريات املجموعة السادسـة ضمن 
منافسـات تصفيات كأس أمـم إفريقيا 2023.ووّقع عيـىس ماندي (28) 
ويوسـف بالييل (80) هـديف ”الخرض“.وأهـدر منتخب أوغنـدا ركلة جزاء 
بواسـطة العبه فاروق ميا يف الدقيقة 33 بعد تصدٍّ رائع من حارس املرمى 
الجزائري مصطفى زغبة.وضمن املجموعة ذاتها حسم التعادل اإليجابي 
1-1 نتيجة مباراة النيجر وتنزانيا.وبذلك تصّدرت الجزائر املجموعة 
برصيد 3 نقاط أمام النيجر وتنزانيا (نقطة) يف حني تتذيل أوغندا 

الرتتيب دون نقاط.
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 بغداد/ متابعة الزوراء:
نادًرا مـا تتـاح الفرصة لتمكـني أصوات 
النسـاء القرويـات ومسـاعدتهن للتعبري 
عـن آرائهـن، طموحاتهـن، وقصصهـن. 
وإن أتيحـت لهن الفرصة عرب اإلعالم فقد 
تكون مناسـباتية، ومرتبطـة بأحداث أو 
باحتفاالت كاأليام املرتبطة باليوم العاملي 
للمرأة أو حملة الستة عرش يوًما ملناهضة 

العنف املبني عيل النوع االجتماعي.
ولكن أن تكـون لدى املـرأة الريفية إذاعة 
خاصة بها تخصص لها النسبة األكرب من 
شـبكتها الربمجية، فهـذه كانت التجربة 
 KECH التـي أطلقتها اإلذاعـة املجتمعية
Radio حيث تّم تأسيس أول إذاعة متنقلة 
باملغرب تهدف إىل تثمني مبادرات النسـاء 
يف القـرى وحمايـة حقوقهـن وتشـجيع 
مشـاركتهن يف النقاش العمومي وتعميق 
االقتصاديـة  الحقـوق  حـول  الحـوار 
والسياسـية  والثقافيـة  واالجتماعيـة 
للنسـاء، باإلضافة إىل البحـث عن الحلول 
والبدائل لكل ما يعرقل ممارسة حقوقهن 

باالعتماد عىل وسيلة إعالمية مبتكرة.
يف حديـث لشـبكة الصحفيـني الدوليـني، 
أوضحت املسـؤولة عـن الربمجة باإلذاعة 
ليىل جوران أّن قصص النساء التي تقّدمها 
اإلذاعة تسـّلط الضوء عىل مشاكل تعاني 
منها املنطقة التي تبث منها اإلذاعة وهي 
جهة مراكش أسفي يف املغرب والتي تحتّل 
املرتبة األوىل يف نسبة االنقطاع عن الدراسة 
باملغـرب، وذلك ضمـن مرشوعها «صدى 
أصـوات النسـاء» الـذي تنفـذه جمعيـة 

مبـادرات مواطنـة (AIC) بتمويـل مـن 
 (CFI) الوكالة الفرنسـية لتطوير اإلعالم

وبالرشاكـة مـع منتـدى بدائـل املغـرب.
وأضافـت ليـىل أّن اإلذاعـة املتنقلـة التي 
تبث عـرب االنرتنت منذ العام ٢٠١٥ قّدمت 
عـرشات القصـص التي قامـت بتوثيقها 
خالل رحالتها املستمرة يف القرى والواحات 
والتـي غطـت مواضيع مختلفـة متعلقة 
بالنجاحـات والتجارب النسـائية املتميزة 
مثـل املبـادرات النسـائية يف التعاونيـات 
الفالحيـة والصناعـات التقليديـة، لكون 
هذه القصص تشكل حافزًا لباقي النساء 

لخـوض زمـام املبـادرة ملواجهـة الفقـر 
وتحدي الظروف الطبيعية والفكرية.

 Kech Radio ويتم تسليط الضوء يف إذاعة
عـىل املعانـاة واحتياجـات هـذه الفئات 
مـع الرتكيز عىل مواضيـع مجتمعية مثل 
تزويج القـارصات وزواج الكونطرا (وهو 
تزويـج طفلـة قارص بمقتـىض عقد دين 
يـربم بني رجل غالًبا ما يكون ميسـوًرا أو 
يعيـش خارج املغـرب وبـني ويل القارص، 
يحرر ويشهد عليه لدى السلطات املحلية). 
هذه التحديات وغريها تنترش بشكل كبري 

يف هذه املنطقة التي تشتغل فيها اإلذاعة، 
حيـث يتـم الرتكيـز عليها بهدف إسـماع 
أصـوات النسـاء التـي ال تصلها وسـائل 

اإلعالم سواء التقليدية أو الرقمية.
وأشارت جوران إىل أّن اإلذاعة توّفر شبكة 
برامجيـة متنوعـة مثل برنامـج «الكلمة 
لهـن» الذي يعنـى بقضايا النسـاء، حيث 
يسـتضيف فاعـالت وحقوقيـات ملقاربة 
قضايـا املسـاواة بـني الجنسـني، إرشاك 
النسـاء يف تدبري الشـأن العام، العنف ضد 
النساء، األمهات العازبات. ولكون اإلذاعة 
تنتهـج أسـلوب القـرب من املسـتمعني، 

فقـد تّم إعـداد عدة برامـج ناطقة باللغة 
األمازيغية واللهجات املحلية مثل برنامج 
تعنـي  باألمازيغيـة  (كلمـة  تيمغاريـن 
النسـاء) وهو برنامج يسـتضيف شابات 

يتحدثن عن تجاربهن امللهمة.
وتعتمد اإلذاعة حسـب مسؤولة الربمجة 
يف وصولهـا للفئات املسـتهدفة عىل خلق 
شـبكة من املنسـقات يطلق عليهن إسـم 
حامالت املرشوع ويعتـربن نواة املرشوع 
األوىل وقـد تـم الوصول لهن عـرب زيارات 
نفذتهـا  املسـتهدفة  باملناطـق  ميدانيـة 
اإلذاعة قبل إطالق املرشوع، حينما كان ال 
يزال فكرة قيد الدراسـة حيث تنقل فريق 
العمـل يف ٣٦ منطقـة بالوسـائل املتاحة 
للبحـث عن نسـاء رائـدات لديهن تجارب 
ميدانيـة يف املجتمع املدنـي ويتوفر لديهن 
التعبئـة والتشـبيك،  القـدرة عـىل  رشط 
وكانـت هـذه التجربـة بمثابـة زيـارات 
تعريفيـة باملـرشوع لقياس مـدى قابلية 
النسـاء للمرشوع وهي خطوة سـاهمت 
بشكل كبري يف إقناع املمولني لتبني الفكرة 

ودعمها.
إّن تجربة العمل بإذاعة مجتمعية متنقلة 
ليـس باألمـر السـهل دائًما، كما أشـارت 
شـيماء الحجـام من فريق عمـل اإلذاعة. 
حيث أشـارت إىل أّنها صادفـت مجموعة 
مـن التحديات من بينهـا الضغط النفيس 
الناتـج عن التخوف مـن عدم قبول بعض 
النسـاء التحدث عـن تجاربهن بسالسـة 
والخجل الذي يسيطر عىل بعضهن لكونها 
أول تجربـة تحدث يف إذاعة لـدى أغلبهن، 

وهو ما تحاول شـيماء التغلـب عليه مع 
فريـق العمل عرب تأسـيس جـو من الثقة 
مع املشـاركات ال سيما وأّن هذه التجربة 
تخدم مصالحهن وأّن قصصهن ستساعد 
نسـاء أخريات يف التغلب عـىل تحدياتهن، 
وكثريًا ما تتحول لحظات التسجيل إىل جو 
عائيل ميلء بالدموع والفرح ألّن الكثريات 
منهـن يعـربن باإلذاعـة وكأنهـا وسـيلة 
للبوح والتخفيـف عن الضغوطات. وتعرب 
شـيماء عن سـعادتها بأّن الفريق تمّكن 
من إسماع أصوات أكثر من مئَتي سيدة يف 

برامج اإلذاعة.
تحدثهـن  وتسـهيل  النسـاء  ولتشـجيع 
عـن قصصهن، تنّظـم اإلذاعـة مجموعة 
مـن الورشـات التكوينية املحلية لشـبكة 
املبـادرات يف آليـات املنـارصة والتشـبيك 
وتقنيـات إنتاج محتـوى إذاعـي وأدوات 

املونتاج.
وكثـرًيا مـا تعتمـد اإلذاعـة عـىل أبسـط 
الوسـائل املتاحة لتسـهيل هذه العملية، 
حيث تم تنظيم ورشـات بخيام وورشات 
أخرى يف الهواء الطلق تحت األشـجار ويف 
مسـجد يف إحدى القـرى. وأطلقت اإلذاعة 
شبكة برامجية باإلضافة إىل تطبيق خاص 
عـىل الهواتـف الذكيـة السـتقطاب فئات 
أخـرى من املسـتمعني، وإتاحـة الفرصة 
أكثر ألصوات النساء لتكون مسموعة عىل 

أوسع نطاق.
بعـد  الرئيسـية  الصـورة  اسـتخدام  تـّم 

الحصول عىل إذن من فريق عمل اإلذاعة.
عن شبكة الصحفيني الدوليني 
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الرباط/متابعة الزوراء:

حـول املعالجة اإلعالمية لقضايا الهجرة، نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسـان مائدة 

مسـتديرة يف إطار سلسـلة الحوارات والنقاشـات التي ينظمها ضمن فعاليات املعرض 

الدويل للكتاب، بالرباط.

ويأتي هذا النقاش لتسليط الضوء عىل االنتهاكات والتمييز الذي يتعرض له املهاجرون 

مـن خالل التغطية اإلعالمية التي تهتم بمشـكالتهم، وما ينتج عنها من وصم وأحكام 

مسبقة ضدهم.

يف هذا السـياق، أشـار هشـام حذيفة، من موقعـه كصحفي وممثل للشـبكة املغربية 

لصحفيـي الهجـرات، إىل املعالجـة الصحفيـة لقضايـا املهاجرين مـن إفريقيا جنوب 

الصحـراء، التي تميزت باملهنية أحيانا وبالهواية وعدم االحرتافية أحايني كثرية؛ ”األمر 

الـذي تسـبب يف الحط مـن كرامـة مهاجرين لهم نفـس أحالم وطموحـات املهاجرين 

املغاربة، وهي العبور ألوروبا“.

وذّكر حذيفة بالكلمات والعبارات ”الصادمة“ التي استعملت أثناء هذه التغطية، والتي 

اعتربها بمثابة تجريد إلنسانية املهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

محتات الرقاص، عضو املجلس الوطني للصحافة، سجل من جانبه أن ”سياقات الهجرة 

وظروفها تغريت بالنظر إىل ما يشـهده العالم يف السـنوات األخرية من تحوالت وأزمات 

وحـروب؛ وكل هذا أعطى هجرات متنوعـة وأصبحنا أمام عوالم كثرية تفرض اإلحاطة 

بها“، ثم أضاف: ”اإلعالم املغربي شهد بعض التقدم، ولو كان طفيفا، يف قضايا الهجرة، 

إذ إن الصحافـة املغربية يف السـابق كانت مـن خالل الصحافة املكتوبـة تعالج وتتابع 

قضايـا املغاربة يف بلدان إقامتهم بأوروبا أو خارجها؛ وهي كانت يف هذه املقاربة تعتمد 

طريقة وأسـلوبا مطلبيا ونضاليـا وترافعيا، ويف املقابل كان اإلعالم السـمعي البرصي 

يقوم بمقاربة إخبارية عادية“.

وتابـع الرقاص: ”لكن مع توايل السـنني ربما بدا رضوريا االهتمـام أيضا بالهجرة من 

خالل ما يسـتقبله املغرب من مهاجرين، إذ إن بالدنا تحولت إىل بالد اسـتقبال، وبالتايل 

هـذه املعالجـة عرفت بعـض االنزالقات وبعض األخطـاء املهنيـة والحقوقية يف فرتات 

سـابقة.. ربمـا أصبحنا اليـوم نتجاوزها تدريجيا، لكـن مع ذلك مازالـت هناك بعض 

االنزالقات وتجليات الضعف يف هذا املجال“.

وشـدد الرقاص عـىل أن ”القضاء عىل هـذا ال يتطلب فقط مقاربة أمنيـة وزجرية، بل 

يتطلـب باإلضافة إىل إحكام القوانني واملنظومات الترشيعية ذات الصلة تدريبا وتكوينا 

مسـتمّرين للصحفيني حول قضايا الهجـرة، ويقتيض أيضا إشـعاع املعرفة القانونية 

والحقوقية وسط الجسم الصحفي املهني؛ كما يقتيض العمل عىل اللغة التي نشتغل بها 

يف الصحافة املغربية يوميا، واملعجم املسـتعمل الذي يجب أن ينترص لكرامة املهاجرين 

والحرتام حقوقهم وخصوصياتهم“.

وناقشت مداخلة سارة مقتدر، ممثلة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

باملغرب، وضعية الهجرة، مع الرتكيز عىل اللجوء يف املغرب والعالم.

وأوضحت املتحدثة أنه سـنة 2020 ”وصل عدد الالجئني الذين وجدوا أنفسهم مرغمني 

عىل ترك بلدانهم إىل 83 مليونا عىل املسـتوى العاملي، وواصل العدد االرتفاَع رغم ظروف 

الجائحـة، بحيث بلغ سـنة 2021 حوايل 90 مليونا، ثم 100 مليون سـنة �2022، كما 

اسـتحرضت ”ظـروف الحرب يف أوكرانيا التي سـاهمت بدورها يف ارتفـاع عدد طالبي 

اللجوء“، باملاليني.

ويف سـياق حديثها عن املعالجة اإلعالمية لقضايا الهجـرة، فرّقت املتدخلة بني املهاجر 

والالجـئ وطالب اللجوء، وهي التسـميات أو النعوت التي قالت إنـه ”يتم الخلط بينها 

أثناء املعالجة اإلعالمية لقضّية الهجرة“.

القاهرة/متابعة الزوراء:
لحريـة  العربـي  املرصـد  وّثـق 
اإلعـالم وقائـع انتهـاكات حقوق 
الصحفيـني واإلعالميـني يف مـرص 
خـالل مايو/أيار املايض، وشـملت 
حبـس صحفي، والحكم عىل مذيع 
بالسجن ١٥ عاماً، فضالً عن إحالة 

١٧ إعالمياً للمحاكمة.
وبحسـب بيـان لـ»املرصـد» ، بلغ 
إجمايل عدد االنتهاكات ٣٨ انتهاكاً، 
يف مقدمتهـا، من حيـث العدد، ٢١ 
انتهاكاً من قبل املحاكم والنيابات، 
بالقـرارات  يتعلّـق  انتهـاكاً  و١٤ 
اإلدارية التعسـفية، ثـم انتهاكات 
السجون واملنع من النرش والتغطية 
والحبـس بانتهاك واحد لكل منهم. 
واستقر عدد الصحفيني املحبوسني 
يف نهايـة الشـهر املـايض عنـد ٦٦ 

صحفياً وصحفية. 
وتراجعـت  مـرص إىل املركـز ١٦٨ 
عاملياً لعام ٢٠٢٢ عىل مؤرش حرية 
املنطقـة  يف  لتسـتمر  الصحافـة، 
السـوداء من بـني ١٨٠ دولة حول 

العالم.
وخالل مايـو، أعلن عن أكرب قضية 
نـرش خـالل العـام الحـايل، ضّمت 
يتقدمهـم  إعالميـًا وموظفـاً،   ١٧
حمزة زوبع وسـيد توكال وحسام 
الشوربجي من قناة مكملني، وعماد 
البحـريي من قناة الرشق، أحالتهم 
الجنايـات  محكمـة  إىل  النيابـة 
(الدائرة الرابعة إرهاب) التي أجلت 
يونيـو/ يـوم ١٢  إىل  محاكمتهـم 

حزيران، بتهمة «نرش أخبار كاذبة 
بشأن تفيش فريوس كورونا، وعدم 

اتخاذ مؤسسـات الدولة اإلجراءات 
االحرتازية الالزمة ملواجهته، وتعمد 
عدم تقديم الرعاية الطبية الالزمة 

لنزالء مراكز العالج».
الشـهر املـايض شـهد كذلـك عدداً 
كبرياً مـن القـرارات اإلدارية بحق 
رأس  عـىل  وجـاء  الصحفيـني، 
االنتهـاكات قـرار مؤسسـة أخبار 
اليـوم بفصـل ٩ صحفيـني هربـاً 
عـىل  وإدراجهـم  تعيينهـم  مـن 
القوائم املرشـحة لعضويـة نقابة 
الصحفيـني، وتعـرض ٤ صحفيني 
يف صحيفـة صـوت البلـد للفصـل 
بسبب رفضهم دفع مبالغ تأمينية 
باملخالفة للقانون، وهو ما اعتربه 
باقي صحفيـي الصحيفـة تهديداً 
بحقهـم  تمسـكهم  بسـبب  لهـم 
القانونـي بعـدم دفـع التأمينـات 
الشهرية، ال سيما أنهم لم يتقاضوا 
راتبـاً منذ تاريـخ تعيينهـم قبل ٣ 

سنوات.

وخالل الشـهر أيضاً، قررت الهيئة 
الوطنيـة للصحافـة دمـج مجلـة 
الكواكب وطبيبـك الخاص ومجلة 
حـواء، وهي مجـالت عريقة مىض 
عـىل إنشـائها أكثر مـن ٩٠ عاماً، 
وادعـت الهيئـة أّن القـرار يأتي يف 
إطـار تطوير املؤسسـات القومية 
وتوفـري النفقـات. وجـاء القـرار 
لقـرارات سـابقة تقع  اسـتكماالً 
ضمن اإلطـار ذاته، كقـرار الهيئة 
يف عـام ٢٠٢٠ بوقف التعيني نهائياً 
القومية،  الصحفية  املؤسسـات  يف 
بإيقـاف   ٢٠٢١ يف  قـرار  تـاله 
لصحيفـة  املطبوعـة  اإلصـدارات 
األهرام املسـائي واألخبار املسائي، 
وتحويلها إىل إصـدارات إلكرتونية، 
وتأتي القرارات عىل خلفية أن هذه 

اإلصدارات تحقق خسائر.
كما كشـفت معلومات صحفية أّن 
السلطات املرصية قررت نقل ملكية 
أصـول ثالث مـن أكرب املؤسسـات 

الصحفيـة القومية (األهـرام ودار 
التحرير وروز اليوسـف) إىل إحدى 
«الجهـات السـيادية»، بنـاًء عـىل 
توجيهات مبارشة من الرئيس عبد 
الفتاح السـييس لرئيس الحكومة، 
يف إطار مخطط اسـتحواذ الرشكة 
«املتحدة للخدمات اإلعالمية»، عىل 
أصـول كّل املؤسسـات الصحفيـة 
واإلعالمية اململوكة للدولة تدريجياً، 
ومـن املقـرر بيـع هـذه األصـول 
واالسـتفادة منهـا تجاريـاً يف مدة 
أقصاهـا ٥ سـنوات، تحـت ذريعة 
تراكـم الديون عليهـا لصالح هيئة 
ومصلحة  االجتماعيـة  التأمينـات 
الرضائـب، لكـن الهيئـة الوطنيـة 

نفت كالعادة هذه املعلومات. 
وكشـف املحامـي خالـد عـيل عن 
مـع  التحقيـق  جلسـة  كواليـس 
اإلعالمية هالة فهمي، يف ١٠ مايو/
أيـار، وجـرت مواجهتها بمنشـور 
إحـدى  مـن  بمشـاركته  قامـت 
الصفحـات عـن مسـاهمة بعض 
البنوك املرصية يف بناء سد النهضة، 
كما جرت مواجهتها بفيديو قامت 
بنـرشه يتضمـن أحاديـث حـول 
االسـتثمارات اإلماراتيـة ومـا أثري 
بشـأن رشاء بعض األصـول، وهو 
مـا يؤكد أن القبـض عليها لم يكن 
النضمامهـا لجماعـة إرهابية، بل 
كان لكتابتهـا منشـورات تعارض 
فيها السياسة االقتصادية الحالية 
، وهـو حق مكفـول لـكل مواطن 

بالدستور والقانون.
إنـه بينمـا كان  وقـال «املرصـد» 
الوسـط اإلعالمي يف مـرص ينتظر 

خالل الشـهر املنـرصم اإلفراج عن 
عـرشات الصحفيني املحبوسـني يف 
إطار مبـادرة لجنة العفو الرئايس، 
فوجئ بالقبض عىل صحفي جديد 
بينمـا أُفـرج عـن صحفـي وحيد 

خالل الشهر.
كمـا صدر حكم، يف يـوم ٢٩ مايو، 
بسـجن مذيع قنـاة الجزيرة أحمد 
طه ١٥ عاماً، عقابـاً له عىل إجراء 
املرشـح  مـع  تلفزيونـي  حديـث 
الرئـايس السـابق ورئيـس حـزب 
مرص القوية عبد املنعم أبو الفتوح، 
الذي نال عقوبة مماثلة بسبب هذا 

الحوار. 
وأدان املرصد هذا الحكم ، واعتربه 
تحديـاً واضحـاً للدسـتور املرصي 
الذي كفل حرية تدفق املعلومات يف 
املادة ٦٨، وكفل حرية الصحافة يف 
مادتـه ٧٠، ومنع الحبس يف قضايا 

النرش والعالنية يف املادة ٧١.
كما اعتـرب «املرصد» أّن هذا الحكم 
«يمثـل تطـوراً خطرياً يف مسـتوى 
هذه االنتهاكات، وأنه يرسل رسالة 
لجمـوع الصحفيـني واإلعالميـني 
مثـل  عـن  بمنـأى  ليسـو  بأنهـم 
هـذه األحكام يف حال ممارسـتهم 
عملهـم اإلعالمـي وفـق القواعـد 
الصحيحة».وبمناسـبة  املهنيـة 
اليـوم العاملي لحريـة الصحافة (٣ 
مايو/أيـار)، طالـب االتحاد الدويل 
املرصيـة  السـلطات  للصحفيـني 
ولجنـة العفـو الرئاسـية باإلفراج 
عن الصحفيني املحبوسني، ونتيجة 
لتواصل وتصاعـد االنتهاكات بحق 

حرية الصحافة.

برلني/متابعة الزوراء:
 قـال باحثون أمضوا وقًتا يف عالـم امليتافريس والواقع االفرتايض 
إن مشـاعر الكراهية والعنرصية لدى املستخدمني انتقلت إىل هذا 
العالم الجديد بسـبب رشكة فشلت يف الحد من السلوك اليسء عىل 

شبكتها االجتماعية.
وبحسـب دويتشـه فيله، يشـري التقرير إىل فشـل رشكـة ميتا يف 
التصدي لالغتصاب والتحرش الجنيس ويف الحد من العنرصية عىل 

منصتها الجديدة.
واسـتغرق األمر أقل من سـاعة واحدة من إحـدى الباحثات التي 
كانت تدرس عالـم امليتافريس القائم عىل تقنية الواقع االفرتايض 
لتتعرض لعملية تحرش واغتصاب افرتاضيني بعد ارتدائها نظارة 

الواقع االفرتايض ألول مرة.
وبعـد أيام من مشـاهدة وتجربة هذا العالم الـذي يبدو أن نظرية 
املؤامرة والتحـرش الجنيس والعنرصية ورهاب املثلية الجنسـية 
تتفـىش فيه، قال مؤلفو تقرير حديث إن عمالق التكنولوجيا ميتا 
غري مستعد تماًما لتحقيق حلمه املتمثل يف إنشاء مساحة تواصل 
مشـرتكة عىل اإلنرتنت للماليني من املسـتخدمني، بحسب ما نرش 

موقع جيزمودو التقني املتخصص.
وأصـدرت مجموعة من الرشكات غري الربحية تقريرا وصفت فيه 
انتقال رشكة ميتا املالكة لشـبكة فيسبوك من االهتمام والرتكيز 
عىل وسـائل التواصل االجتماعي إىل رشكة تحاول تحديد ما يعنيه 

أن تكون متصالً باإلنرتنت يف بيئة غري واقعية.
ووثقت املجموعة أيًضا كيف أن منصات الواقع االفرتايض لرشكة 
ميتـا قد نمـت إىل أكثر مـن ٣٠٠ ألف مسـتخدم، حيـث أن منتج 
ميتافـريس الرائد واملسـمى ”عوالم األفق“ قد أصبح يسـتضيف 
بالفعل أسـوأ أنـواع الرسـوم الكاريكاتريية العنرصيـة واملعادية 

للمرأة عىل اإلنرتنت.
وتضمن تقرير املجموعة أيضـًا رابًطا ملقطع فيديو يصور عملية 
اعتداء جنيس عندما قاد املسـتخدمون إحـدى الباحثات إىل غرفة 
ورشعوا يف التحـرش بها فيما قام آخر بتوزيـع مرشوب الفودكا 

عليهم.
وتقـول مجموعـة الـرشكات غـري الربحيـة إن التقرير يشـارك 
الكثـري من األدلة عىل مدى ضآلة االنضبـاط األخالقي داخل عالم 
هورايـزون (عوالم األفق) االفـرتايض، وأفاد الباحثـون أن تداول 
العقاقـري املزيفة منتـرش يف هذا العالم إىل جانب أن املسـتخدمني 

ينادون بعضهم البعض باستمرار بالشتائم العنرصية.

وقال التقرير ”ميتا تميض قدماً يف تطوير عالم ميتافريس مع عدم 
وجـود خطة واضحة لكيفيـة الحد من املحتوى الضار والسـلوك 
املشـني، والحد من انتشـار املعلومات املضللـة، ومواجهة خطاب 
الكراهيـة املتصاعد“، مضيفاً أن ”الرشكة يبـدو أنها ال تعرف أن 
اإلرشاف عىل املحتوى يمثل مشـكلة، ويبدو أنها ليس لديها خطة 

دقيقة لكيفية إصالحها“.
واستشـهد مؤلفو التقرير بمذكرة داخلية صدرت يف شهر مارس 
املايض نرشتها فاينانشال تايمز وصاغها نائب رئيس رشكة ميتا 
للواقع االفرتايض أندرو بوسوورث، والذي قال إن ”مراقبة العمالء 

عىل أي نطاق هي أمر مستحيل عملًيا“.
وكانت رشكة ميتا قد وعدت بأن عالم ميتافريس سيكون مساحة 
رقمية يتفاعل فيها الناس سـوياً بشكل أقرب إىل الحقيقة. وعىل 
الرغـم مـن أن التحـرش عـىل اإلنرتنت ليس شـيًئا جديـًدا، إال أن 
هـذا النوع من الترصفـات يأخذ طابًعا أكثر عمًقـا بمجرد ارتداء 
النظـارات التي تهدف إىل جعلك تشـعر وكأنك موجـود بالفعل يف 
عالم آخر.وأشـارت مجموعـة املراقبة أيًضا إىل عـدة أمثلة أخرى 
عىل السـلوك اليسء، حيث أبلغ املسـتخدمون أن صورهم الرمزية 
(اآلفاتار) التي يسـتخدمونها داخل هـذا العالم تعرضت لالعتداء 
الجنيس، إىل جانب ممارسـات جنسـية عنيفة أخرى تم تسـجيل 
بعضهـا بالصوت وذلـك عىل الرغم من تأكيـد الرشكة عىل تفعيل 
ميزة ”الحدود الشخصية“ والتي تمنع الصور الرمزية األخرى من 

االقرتاب بشدة من جسم مستخدم آخر.
وأكد التقرير أيضاً أن غرف الدردشـة االفرتاضية األخرى مثل ”يف.

آر تشات“ تضمنت بالفعل ميزات مماثلة للحفاظ عىل املساحات 

اآلمنـة، ولكن ُطلـب من الشـخصيات الرمزية لباحـث مجموعة 
الرشكات غري الربحية باستمرار إزالة إعدادات الحدود الشخصية. 
وعندما يحاول مستخدم آخر ملسك أو التفاعل معك، تهتز وحدات 
التحكـم يف الواقع االفـرتايض ”مما يخلق تجربة جسـدية مربكة 

للغاية وحتى مزعجة أثناء هجوم افرتايض“.
وقال متحدث باسـم رشكة ميتا ملوقع إنسـايدر، إن إعداد الحدود 
الشخصية قيد التشـغيل افرتاضًيا، ويويص بعدم إيقاف تشغيلها 
عند وجود غرباء، مضيًفا ”نريد أن يتمتع كل شـخص يسـتخدم 
منتجاتنا بتجربة جيدة والعثور بسـهولة عىل األدوات التي يمكن 
أن تسـاعد يف املواقف مثل هذه، حتى نتمكن من التحقيق واتخاذ 

اإلجراءات“.
ويقول الباحثون إن الرشكة أكدت عىل أن العمر األدنى للمشاركني 
يف العالـم االفرتايض ال يجب أن يقل عـن ١٨ عاماً، لكنهم الحظوا 

وجود أشخاص دون السن القانونية.
ويشـري التقرير إىل أن نسـخة ميتافـريس الحاليـة أظهرت مدى 
صعوبة كبح السـلوك اليسء لالعب، إذ كانت هناك أمثلة سـابقة 
عـىل صـور رمزية ”آفاتار“ تعتدي جنسـًيا عىل العبـني آخرين ال 
تتجـاوز أعمارهم ٧ سـنوات. ومن املفرتض أن عالـم هورايزون 
يتضمـن مرشفني داخـل اللعبة لتطبيق اإلرشـادات، لكن التقرير 
يقـول إنـه يف املقابالت قال الالعبون إنه ال يوجـد عدد كاٍف منهم 

تقريًبا وأن األمر ال يبدو أنه يشكل أزمة ملنصة ميتا.
وأفاد التقرير أن غرفة املحادثة ”يف.آر تشات“ استضافت محتوى 
مزعًجـا عىل منصة يمكن لألطفال الصغـار الذين يعرفون كيفية 
التالعـب بتاريخ امليـالد الوصول إليه بسـهولة ما يجعل مسـألة 

تحديد املشاركني بحسب العمر ليست فعالة بما فيه الكفاية.
وقال مؤلفو التقرير ”لقد أثبتت ميتا مراًرا وتكراًرا أنها غري قادرة 
عىل مراقبة املحتوى الضار سـواء عىل فيسـبوك أو إنسـتغرام أو 
واتسـاب أو الرد عليه بشـكل مناسب، لذا فليس من املستغرب أن 

تكون قد فشلت بالفعل يف عمل ذلك يف علم ميتافريس أيًضا“.
ويف جانـب آخر، كتب نـك كليغ رئيس الشـؤون الدولية يف رشكة 
ميتـا مؤخرًا أن مطالبة الرشكة بتسـجيل خطاب الالعب من أجل 
تعديـل املحتوى سـيكون أمراً صعباً ويشـمل نوعا مـن الوصاية 
األبويـة. وتريد الرشكـة بدالً من ذلـك الرتكيز عـىل األنظمة التي 
يحركها الذكاء االصطناعي والتي تسـاعد يف االسـتجابة للتقارير 
والشكاوى التي يرفعها املستخدم. ويضيف ”نحن يف املرحلة األوىل 

من هذه الرحلة“.
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يف وقـٍت لـم أُكن فيـِه َغـرَي ِقطعٍة من 
اللَّحـِم، ُلفـت يف أقماِطهـا ، تتقاذفهـا 
، وتتبعهـا العيـون يف  األيـدي يف تأفـفٍ
اشـمئزاٍز،  قالـت ”كريمة“الدَّاية  ، مع 
أوىل رصخاتـي  :“ ترتّبى يف ِعز أبوها ”، 
قذفتنـي ُمكرَهة لجدتـي ، التي َغامت 
الدُّنيـا يف وجههـا ، لَتضعتنـي ِيف َغّصٍة 
بِجواِر أمي التي كانت يف سـكرِة ، َتنِدَب 
حظها بوجِه مأزوم :“ بت تاني ، هو أنا 
ناقصـة بنات يا ربي ؟!“، َسـاَد الُغرفة 
صمـٌت قاتل ، تنادت الوجـوه املُكَفِهرة 
يف تأنيـٍب، شـهقت جدتـي يف ترضٍع  ، 
تتمنـى يل املوت عىل أن ابقى يوما ، َعاَد 
أبـي من الحقِل   ؛ يَتوارى من سـوِء ما 
َ بِه، مشـت األيام لـم يتغرّي  طبعه  ُبرشِّ
فَضاَق  بالبيِت ، َكرِه بكائي ،  حّتى أمي 
ضّنت عّيل بثدييها ، ولوال بقية خشية؛ 

لرتكتني أعاني حّتى يأت أمر الله  .
ُمبِكرا َحملت زوجة عمي لواء عداوتها 
، تتخايل يف تعريٍض وقح ، تسوَق الّنكد 
للبيِت وأهلِه، ُرِزقت بأربعٍة من الذكوِر، 
تَقوُل وهـي بذيئة اللِّسـان محلولته:“ 
حبيبـة ! يعني مـن قلة األسـامي ؟“، 
عندهـا تسـتجدي أمـي الرَّحمـة فـال 
تجدهـا ، تـرتدد نفسـها بـنَي َمهابِط 

األمِل، ومعارِج اليأس .

أمضيـت شـطَر طفولتـي ، ونضـارة 
صبـاي  عىل هـذا األىس،  انكفـأ والدي 
أسـيفا عىل أحزانـِه ،  حّتـى وإن تعلّل 
ظاهـره بالرِّضا ، تلفحُه نار الشـماتة 
ٍل ” أبو  مـن عائلتِه ، اطلقوا عليِه يف تَبذُّ
البنـات ” ، رأيتـُه أكَثَر من نوبـٍة ؛ وقد 
اخَضلت لحيته بالدُّموِع  باكيا ، ُمبَتِهال  
أن يهبـه الله الّصَرب ، لينـزَع عنه ثياب 
ِل،  اعتزلت أّمي نساء الّدرب  ، ازددنا   الذُّ
يف تلـك األثناِء تعلقـا ؛ علّها تصلح من 
نفسها الحزينة  ،  لم يكن أبي ليغفَر يل 
خطيئتي كأنثى ، يندمج يف توّدٍد باهت 
، وتقـرٍّب مصطنـٍع ، ُرسعـاَن ما يعود 
لَسابِق عهدِه قاسيا كالحجارِة، أو أشّد 
قسـوٍة، منزويا يف ُركـِن  ، ينفُث دخانه  
من غابِة“ الجوزة“ التي أضحت سلواه 
، يطبق دخانه عىل صدري َكُرسل املوت  
، تتخّطف روحي بأيديها الِغالظ ، يغلبُه 
النَّوم ؛ فيتمّدد ،  َيكاُد يَتمّيُز من الَغيِظ 
، لـم تشـفع يل نباهتي  ، يف جـرأٍة اعيُد  
من فـوِق ظهر الُفرِن أحاديـَث الراديو 
وأغانيـه  ، ُتغالُِب االبتسـامة وجه أبي 
الذاهل ، فتتأتى ضحكته نهنهة ثقيلة ،  
قادمة من أعماِق ُجبٍّ سحيق ، ُرسعاَن 
مـا ُيكرشِّ عن أنياِب غضبـِه، يفيق ِمْن 
سـكرتِه، َيتحّسـس عصاه التي تعرف  
األيـام  ، مضـت  إىل ظهـري  طريقهـا 
مشـحونة باألوجـاِع ، ُتخالِـُط صدري 

أمنية عزيزة، كنشيِد ال أمّل تكراره ؛ أن 
يرزق البيت الّذكر الذي ُيفّك بِه أرسنا .

َسـاَق القدر  قريبة مـن الّصعيِد، امرأة 
رة القلب ، َقبَل  قاسـية املالمح ، متحجِّ
أن ُتجّفـف عنها عـرق الّسـفر ، قالت 
:“ عندنا شـيخ مربوك الُبـّد أن تزوره“  
، عندهـا برقـت عينـا والـدي كغريـق 
، بعـد هنيـٍة زاره  ،  َعاَد رسيعـا ُتزايل 
وجهه ابتسـامة لم نعهدهـا  ، ألجدني 
وقد صحبتُه يف رحلتِه  ، ألبسـتني أمي 
مالبـيس الجديدة ، اعطانـي أبي قطعًة 
مـن النَّقـِد مـا كنـُت ألحلـم بمثلهـا ، 
َيسـوقني يف مجاهل ال أعرف لها نهاية 
حّتـى وصلنـا  ، هالني مرأى الشـيخ ، 
َمـّد الرّجل أصابعـه الطـوال ؛ وَرضَب 
جبهتـي ، َبرطـَم بتعاويـذه املُبهمـة، 
طالعت مالمحه الشـيطانية ، وريالته 
املتساقطة فوق ثيابه؛اشمئزت  نفيس   
، عدنـا للبيـِت ليبدأ مسلسـل العذاب ، 
جردتنـي أمي من مالبـيس ، واحرضت 
جمـرا يتلّظى ،جعل أبـي يحرقني بتلك 
النار  ، وسـط دعوات أمي  :“ ربنا يفك 
العقد عىل أيديهـا ”، قّدمني أبي ُقربانا 
َسـخيا ، اخـربه الّشـيخ أن يف تعذيبـي 
وأّن   ، قديـم  لسـحٍر  ابطـاٌل   ، بالنـاِر 
األسـياد اختاروني للَمهمِة  ، ُترّدد أمي 
يف اطمئنان :“ أحسـن إّنهم اختاروها ، 
دي حّتى شـبه عمتها فوزية السمرا ”، 

بمـروِر األيام يئس أبي  من عالجِه ، 
كما يئست من رحمته .

أّما أّمي فمع الّسـنني تعُودت أذنيها  
الّشـماتة مـن النسـاِء ، انصاعـت  
ُمرغمة ، تهدهد ِرسا أحالم األمس .

َحرّكـت   ، ” حبيبـة“  يدهـا  مـّدت 
مفتـاح سـيارتها  ، بعدمـا الحـت  
ابنتهـا قادمة مـن بوابـِة الجامعِة 
، اسـتقبلتها بابتسـامٍة منعشـة ، 

لَيذوَب موكبهما وسط الزحام .

ZôbÇ@O@ıaäÎç€a
 نـرشت كتابهـا األول حكايات مـن الخالصة 

عن مؤسسة روز اليوسف .

نرشت رواية ُمنتهى يف عام 1995، وهي قصة 

تجـرى أحداثهـا يف قرية خياليـة عىل ضفاف 

دلتـا النيل. أمـا رواية امرأة..مـا، فهي العمل 

الرابع لهالـة البدري وقد حصلـت عىل املركز 

األول كأفضـل رواية يف معرض القاهرة الدويل 

عام  2001 .

 حصلـت عىل جائزة الدولة للتفوق األدبى عن 

مجمل أعمالها عام 2012.

كرمت يف العديـد من الدول ودرسـت أعمالها 

يف عـدد مـن أهـم الجامعـات يف العالـم منها 

جامعة متشجن وجامعة شيكاجو والقاهرة 

وعني شمس. وكانت أعمالها محورا لعدد من 

الرسائل العلمية .

أجرينا معها هذا الحوار 

*“ تبـدو هالـة البـدري يف ”نسـاء يف بيتـي“ 

مؤرقة برواية تتكئ رصاحة عىل سريتها ولكن 

لـم تواتها الجـرأة الكافية بعـُد لكتابتها، عىل 

الرغم من قولها لنفسها: ”لن أبقى خائفة من 

الحقائـق إىل األبد“. صــ 21 . أهو الخوف من 

املجتمع أم الخجل ام؟

ــ يا عزيزي السـن يعطي حصانة جميلة وما 

كان كبـريا جدا يف الشـباب ال يعـود كذلك اآلن 

وقد تميزت كتابتي بالجـرأة منذ البداية. الفن 

هو غايتي وحدها وال تشـغلني أحداث حياتي 

فقد عشـتها كما أردت ولم أندم أبدا عىل افعايل 

ولم أكن مشـغولة يوما بالكتابة عن نفيس بل 

بمرشوعات كربى أمثـل فيها نقطة صغرية يف 

وسـط موج يـرضب الصخر ليتحـرر من أرس 

االرض املحيطـة.. ال تشـغل بالـك بالبحث عن 

حيـاة الكاتب داخـل أعمالـه.. تعجبني فكرة 

اللعب يف الكتابة  سريتي ليست أكثر من صوت 

داخـل العمل  حتـى إن اعتمد عـىل حقائق.   يف 

روايتي نسـاء يف بيتي أنا ذكرت رصاحة وجود 

هالـة البدري  وما كتبته عنهـا  وظفته يف إطار 

الرواية نفسـها    ليلعـب دور تخييل كما فعلت 

مع باقي األبطال وبنفس الكيفية.

* هـل فعال أصبحـت الرواية ديـوان العرب ؟ 

وحققت جماهريية القراءة ؟ 

اآلن  وحققـت  العـرب  ديـوان  هـي  نعـم   - 

الجماهريية املطلوبة  بتحويلها إىل فنون أخرى 

 مثل التلفزيون ومسلسـالته والسينما وأحيانا 

املرسح  هي املعرب الوحيد اآلن عن الجنون الذي 

يجتاح العالم  الـذي هو اجن من كل خيال  ولم 

تعد الواقعية االشرتاكية وال الواقعية السحريه 

 وال الواقعيـة القـذرة  قـادرة عـىل التعبري عما 

يجري  وعىل الكتاب البحث عن شكل آخر  تعرب 

بـه الرواية عن الجنـون املتاح حولنـا  بإفراط 

الرواية من حكاية تتشـكل يف خيال الكاتب إىل 

حياة كاملـة عىل الورق... بينها يعيش الكاتب 

حيـاة أخـرى بتفاصيلهـا الخاصة أثنـاء هذه 

الرحلة وال تظهر للقارئ؟

 أعيش مع أبطايل  يف حياة كاملة    اتعرف عليهم 

عن قـرب  دقائـق حياتهـم  رغباتهـم الخفية 

 الوانهم  أمزجتهم  طعامهم  فلسفاتهم  أحايلهم 

حتـى اصـل إىل قلبهـم  احادثهـم ليـال ونهارا 

 يشـاركونني الطعـام  ويسـهرون معـي أمام 

التلفزيون  وإستدعئهم للجلوس معي  بعد نرش 

الروايـة  وأحيانـا للدخول يف روايـة أخرى  كما 

حدث يف رؤيتي نسـاء يف بيتي  حيث استضفت 

ناهـد بطلة امرأة ما لتجلس مع أبطال روايات 

أخـرى  لكتـاب آخرين  هـذا عاملي الـذي أحبه 

و افضله عن كل العالم الواقعي  اغري مالمحهم 

أحيانا  وأعيد تشـكيلهم عـرشات املرات  وحني 

تسـتقيم الشـخصية امامي  اصاحبها إىل األبد 

 وتصبح جزءا مني.

*ومن قلق الفكرة إىل الخوف من الفشل ؟

 - القلق حالـة دائمة أنا إنسـان قلق بطبيعته 

 ال اكـف عن القلـق حول كل يشء  ال تشـغلني 

الخيبات كثريا  اسـتمتع بالكتابـة وال أريد لها 

أن تنتهـي أبـدا مـع الكتابـة  ابـدأ القلق حني 

افكر يف النرش  سـاعتها يتحول كل يش اىل وهم 

 وتنتابنـي رغبة    يف تمزيق كل ما كتبت  كي أبدأ 

مـن جديـد  اصعب لحظـات حياتي  هـي قرار 

النرش  والنقطة التي أضعها  لنهاية عمل.

الكاتـب  ”توفيـق  ادريـس  يوسـف  *يقـول 

الحقيقي هـو يف قدرته عـىل أن يجعل القارئ 

يرى املـكان ويتجـول فيه“ ما نسـبة حضور 

املكان يف نصك؟

 ـ بعـض رواياتـي روايات مـكان بامتياز  مثل 

روايـة منتهى ورواية مطر عـىل بغداد ورواية 

ليـس اآلن..  أحارب النسـيان بالكتابة  واملكان 

هـو الوطـن امللمـوس  حيـث تـراب األجـداد 

 والتاريـخ  املطلوب محـوه  لنقع يف فخ تحويلنا 

إىل قوالـب  لنتوافـق مـع متطلبـات السـوق. 

 بعض الروايـات األخرى يحرض املـكان ولكن   

 ليس كعنرص رئييس  لكنـه موجود دائما  يوفر 

االمـان  والحمايـة والفضاء املمكـن  يف روايتي 

مدن السور  تحرك الزمن بني األماكن يف املايض 

التنبـؤ  الـذي ال  والحـارض واملسـتقبل  وكان 

يمكن إيجاده بدون مـكان.  يف روايتي الجديدة 

وادي الكـون  املـكان هو التاريخ واألسـطورة 

 والفلسفة والسؤال  يمتزج الكل  فتكتمل اسئلة 

مصري اإلنسان عرب األزمان.

*“ تحـوالت اي مدينة البد أن تؤدي إىل تحوالت 

مماثلـة يف الخطاب الـذي يصدر عنها ويطمح 

إىل التعبـري عـن متغرياتهـا ” إىل اي حد تغريت 

اللغة الروائية مع غزارة االنتاج الروائي ؟ 

 - تغـريت لغة الكتابة  لتعكس لغة العرص  رأينا 

الجمـل القصـرية  املقتصـدة  واإليقـاع الالهث 

 وتبادل األدوار  بني املتن والهامش  وكرس الوهم 

 و ارشاك القـارئ  يف صناعـة الروايـة نفسـها 

 و تغـريات يف تركيـب البنيـة  واختـالف مالمح 

األبطـال  وغياب اسـمائهم  وكـرس التابوهات 

 والتعبـري بحدة عـن اإلغـرتاب  و الفردية التي 

تعاني منها املدينة.

*مابعد النفط ليس كما قبله يف االرض العربية 

..هل اسـتطاعت الرواية طرح اسـئلة التحول 

املجتمعي وترشيح الواقع املتغري ؟

 - مـا بعـد النفط  مـا بعد االسـتعمار  مـا بعد 

الثورات  ما بعد النكسـات  ما بعـد الحروب  ما 

بعد العوملة  نعم اسـتطاعت الرواية  أن تعكس 

التغريات  املجتمعية العربية  بل أنها  حلت محل 

مؤرخ  السـلطة  وقدمت صوت الشعب  ليسمع 

بوضوح  وعرفنا ألول مرة  تاريخا آخر

 النـص الروائي هل تجد ان مـن مهمته أو من 

واجبه ان يطرح االسـئلة ويسائل الواقع فقط 

ام انه يجب ان يبحث عن اجابات ؟

 مهمـة الفن عموما وضع األسـئلة رمي حجر 

 يف املـاء الراكد  الكشـف الـذي يسـاعد القارئ 

 عىل رؤية املشـهد  وأعمال العقـل  لقراءته  مثل 

الطبيب الذي  يفتح  الجـرح لينظفه  لهذا يحلو 

للروائي  أن يكتب عن املسـكوت عنه  ويكشفه 

للنور  ويرتك للمجتمع  كيفية التطهر

* مـا الذي صنعـه ” الواقع العربـي، املصنوع 

من خيبات كثرية ونجاح قليل،“بالرواية ؟

 ـ تحولـت الرواية إىل فن العربية األول  بسـبب 

هـذه الخيبات  الرصاع املوجود يف العالم يحتاج 

إىل  فن يناسـبه  وقد حققت الرواية هذا الرصاع 

 بتعبريهـا عنـه وابتالعهـا كل أنـواع  التعبـري 

األخرى مثل الشـعر  والقصـة القصرية  وحتى 

املرسح  لم تعكس الخيبات وحدها  بل عكسـت 

اآلمـال أيضـا  ودقـت ناقـوس وعـي القـارئ 

 وحركت وجدانه  ودفعته لتتأمل واقعة

* ملـاذا لم تحّقق الرواية العربية رهان العاملية 

رغـم فـوز نجيـب محفـوظ بنوبل منـذ عدة 

سنوات ؟ 

 ـ لـم تحقق الرواية العربيـة منجزا كبريا  حتى 

اآلن ألنه هذه الصناعة لم تحقق رشوط  صناعة 

النرش يف البلدان األخـرى  النرش العلمي يحتاج 

إىل 60,000  نسخة كحد أدنى حتى يصري عامليا 

 ودعايـة منظمـة ونـدوات وتوكيـالت للكتاب 

 وتوزيع لـه نظام خاص  وترجمـة حقيقية  ال 

تعتمد عىل الرتجمة األكاديمية وحدها  الرتجمة 

التي تتم من الالتينية  رسيعة جدا من اإليطالية 

من الفرنسية عكس العربية.

* االطمئنان إىل املنجز املايض واليقني  اال يقتل 

والدة االسئلة الجديدة  ؟ 

 لـم اطمـنئ إىل املنجز أبـدا  عىل العكـس كأني  

أكتب روايتي األوىل  كل كتابة جديدة بالنسبة يل 

كأنها كتابة  ألول مرة وبالتايل بحس إني  عملت 

بروفة ”علشـان ابتدئـي ” كتابة  ألني لم اكتب 

بعد ما أريد.

www.alzawraapaper.com
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أنا إبن القرية السمراء
  تحضن انجما سكرى

انا ابن النهر والشادوف واملرتاس واملرسى
ملاذا املوت يف حصنى بسيف

خيانة قهرا؟
وابنائي بوجه الشمس 

قد زرعوا املدى جمرا
عجبت لهم مضوا الخلد

أمىس جرحهم عطرا
فإن ماتوا بسيف جروح عزتهم

فال ضريا 
سيبقى الطهر وامليزان والقنديل والذكرى

ويبقى الناس والحراس
يبقى لحنهم دهرا

وكل نشيدهم يحيا
ويتلوه الندى سفرا

وطفل يف جناح الغيم
يزجره األىس زجرا

فلن أنساه يف افقي 
سيحيا -دائما- حرا
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تشهد الساحة االدبية تزايدا الفتا بغزارة 
االنتـاج االبداعـي رسدا وشـعرا, يقابله 
نقصا بـل غيابا للمنهج النقدي ملواكبته 
والوقـوف عىل دراسـته واثـراءه, وبات 
تصـدي النقـد رضوريا النتشـال النص 
العربـي من الغـرق يف غياهـب الفوىض 
الكتابـات  عـىل  املهيمنـة  االنتقاديـة 
يقررهـا  بكلمـات  املحـددة  الصحفيـة 
النـارش لتحقيـق النـرش عـىل حسـاب 
رشوط النقد العلمـي بمميزاته االصيلة 
التـي تتـكا عىل العلـوم املسـورة لألدب 
ألخرج الدالالت واملفاهيم القيمية للعمل 

االدبي .
ان حالة التخبط يف دراسة النص العربي 
لنـزرة  والتسـطح  بالجمـود  اصابتـه 
النقـاد العلميـني وهيمنـة االنطباعيني 
والثقافيـني يف كتابات انشـائية قرشية 
ال تمتلـك ادوات الغوص العلمي بأعماق 

النص العربي. 
اصبحـت الحاجة ماسـة وواجبة ملنهج 
نقدي علمي تطبيقي يعيد للنص العربي 

هويته االصيلة وينتشـله من مسـتنقع 
النقـد االنطباعـي الـذي يتعاطـاه غري 
النقـاد إلرواء ظمـأ صحـراء الصفحات 
الثقافيـة للصحـف اليوميـة او بعـض 

املجالت الدورية .
وجـاء منهـج الذرائعية العربيـة لينظم 

العالقـة بـني االدب والعلـوم مـن زاوية 
لغوية مسـتندا عىل مصادر ومستويات 
النفـس  وعلـم  كالفلسـفة  علميـة 
واللسـانيات والسـيمياء وعلم االجتماع 
والبالغة وعلوم اخرى ليتصدى لدراسـة 

النص العربي.
نقـدي  كمنهـج  الذرائعيـة  ان  ويثبـت 
فلسـفي قادرا عىل دراسـة النص االدبي 
العربي بالتحديد بما يتميز به عن املناهج 
اللسـانية والنقدية بقدرته عـىل التحليل 

النقدي العلمي للمعنى الوضعي .
يف هذه االطاللة املتواضعة نتعرض للجزء 
الرابع وهو احد اصدارين للمنظر االستاذ 
عبد الرزاق عـودة الغالبي ملنهجه النقدي 

الذرائعي الخاص بالنص العربي .
واحتـوى الجـزء الرابـع الـذي صـدرت 
طبعته االوىل عام 2021 ضمن منشورات 
االتحاد العام لألدبـاء والكتاب يف العراق 
عـىل عـرشة فصـول, اختص بدراسـة 
املسـتوى العميـق للذرائعيـة وتعريـف 
الذرائعيـة كمنهج نقدي ونظرية ورشح 
املبادئ التي ارساها عىل اسس وسياقات 

ومسـتويات علميـة وفلسـفية ولغوية 
وجمالية واخالقية ونفسية .

ولحل االشـكاالت التي تحول دون غوص 
الناقـد يف مكنونـات النـص وعزوفه عن 
النقد العلمي, قدم الغالبي قواعد تساعده 
عـىل الدخـول اىل اي نـص كان رسدا او 
شعرا او غريه بشكل ذرائعي مستندا عىل 
ادراكيـة واعية بالتحليـل لعنارص العمل 
االدبي والتخلص من االنشـاء االنطباعي 

املشظى وغري املتكأ عىل منهج نقدي .
وضم الكتاب املراحل االدراكية اللسـانية 
للغة يف العقل االنساني التي تبدا بالنفخة 
الهوائية من الرئتني انتهاًء بمركز اللغة يف 
الدمـاغ . كذلك , تناول املؤلف االفرتاضات 
الذرائعيـة يف عمقها العلمـي النقدي التي 
ترى املعرفة االنسانية تقسم لثالثة اقسام 
العلـم والفلسـفة واالدب .وتعتـرب العقل 
البـرشي مخزنـا فكريا باعتبار االنسـان 
كيانـا ماديـا بيولوجيـا شـكله التطـور 
موجـودات  كل  ان  و  العلمـي,  والتقـدم 
الكـون صمـاء يف العالم الخارجـي اال اذا 
انتقلت للعالم الداخيل يف العقل االنسـاني 

فيعطيها الكينونة والوظيفية التي وجدت 
من اجلها .

ويسـتطرد املؤلـف يف الفصـل الرابع يف 
تناول العقـل الالوعي باعتبـاره املخزن  
اي بنك املعلومات الذي يجمع املعتقدات 
والتجارب السابقة والذكريات واملهارات 
الخمـس  الحـواس  عـن  ورد  مـا  وكل 
لإلنسـان .ويـرشح يف الفصـل التقنيات 
للقضاء عىل السلبيات التي تدخل العقل 

الباطن بقوة العاطفة .
وتعتـرب الذرائعية الخيال اساسـا للواقع 
االنسـاني  والتعلـم  النمـو  وألهميتـه يف 
ونتعرف عىل انـواع الخيال واثرها يف بناء 

شخصية االديب او الناقد .
ومـن املواضيـع ذات االهميـة يف التعرف 
النظريـة  قلـب  تشـكل  كونهـا  عليهـا 
العلمـي,  النقـدي  ومنهجهـا  الذرائعيـة 
الفسـحة او الهـوة االيحائيـة املنوط بها 
حركـة ونقل وتفاعالت الـدالالت اللغوية 
مـن حيز اللغة العادية يف العالم الخارجي 
اىل لغة االدراك الساندة يف العالم الداخل يف 

الذهن االنساني.  
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 صدر حديثا كتاب (جسور أدبية... قراءة  
يف شعر طالل الغّوار) عن مطبعة اليرس يف 
حديثـة- االنبار.. من اعداد وتقديم االديبة 

العربية السورية ميسم الجلوّد الشّمري.
وتضمن الكتاب شـهادتني بحق الشـاعر  
طالل الغّوار من قبل الشاعر الفلسطيني 
خالـد ابـو خالـد واالديب السـوري احمد 
املقـاالت  مـن  عـددا  مـع  داود  يوسـف 
والدراسـات النقدية كتبها عدد من النقاد 

العراقيني  وبعض النقاد العرب.
وقـد قامـت االديبـة العربيـة السـورية 
هـذه  بجمـع  الشـّمري  الجلـّود  ميسـم 
املقـاالت  وكتبـت املقدمة لهـا ونقتطف 
مـن مقدمتهـا: (وهـذا الكتاب ”جسـور 
أدبية“ سـيفتح للقارئ بوابات من الّرؤى 
يف أعمال األديـب العراقّي ”طالل الغوّار“، 
وسـيبحر مع كّل قراءة حيث مالت كّف /

الّناقد - األديب/ الـذي كتب رؤيته وتفنن 
يف تسيري ُفلك قراءته. 

إّن هـذا الكتاب يأتي مثـل الّرشاع يف عباب 
ًبا بالقارئ  بحر ”الغوار“ الفنّي يلّوح مرحِّ
األكاديمـّي، وبالقـارئ غـري األكاديمـّي. 
وإّننا هنـا ال نوصد بـاب الّتأويل، وال باب 
القـراءة  بـاب  وال  املعرفّيـة،  املكاشـفة 
الّنقدّية، بل ندعـو القارئ أن يغرف فيض 
الجمال وأثره، بنفسـه، فكّل قراءة تأويل، 

ولكّل قراءة تأويلها وأثرها).
وتناولت هذه الدراسـات النقدية عددا من 

دواوين الشاعر : 
مـن  حررينـي  االسـماء،  مـن  الخـروج 
قبضتـك، احتفاء بصباحات شـاغرة, اول 
الحب .. اول املعنى. اسّمي جرحي شجرة. 
وتوزعت هذه الكتابـات عىل 120 صفحة 

ومن القطع  املتوسط.
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تعتـرب الخطوبة هـي الخطوة التي تسـبق 
الزواج، وعىل الرغم من أهميتها إال أنَّ بعض 
الفتيات والفتيان ال يولونها االهتمام الكايف، 
حيـث يندفـع معظمهـم وراء عواطفهـم 
الجياشـة فيتقدمون لخطوة الخطوبة قبل 
أن يدرسـوا وضـع العالقـة ومـدى مالئمة 

الطرف اآلخر كرشيك لهم.
و إذا كنـت تريـد أن تعيش حيـاة عاطفية 
سعيدة اطرح عىل نفسك األسئلة السابقة، 
يف حـال كانـت األجوبـة عليهـا إيجابية ال 
ترتدد يف اإلقدام عىل الخطوبة، أما إذا كانت 

األجوبة سلبية تراجع عن األمر.
هل ترغب يف إنجاب األطفال؟

 كل إنسان يحبُّ أن يكون لديه طفل يسعده 
يف حياته ففي النهاية هذه فطرة الكون، لذا 
قبل أن ُتْقِدم عىل الخطوبة اسـأل نفسك ما 
إذا كنـت ترغـب يف إنجاب األطفـال، مهما 
كان جوابك يجب أن تتفق مع رشيك حياتك 

عىل هذه النقطة قبل الخطوبة والزواج.
ما هـي األمـور التـي سـتتغري عليـك بعد 

الخطوبة؟
بالتأكيـد هنـاك جملة مـن التغـريات التي 
سـتطرأ عىل حياتك بعـد الخطوبة والزواج 
كااللتـزام العائـيل وقضـاء وقـت أطول يف 
املنزل إضافة للعمل بشكل مضاعف لتأمني 
االحتياجـات املادية لألرسة، حاول أن تفكر 
هل أنت مسـتعد لهذه التغـريات؟ إذا كانت 

اإلجابة نعم أقِدم عىل الخطوبة.
حياتـك  رشيـك  عائلـة  سـتحب  هـل 

املستقبلية؟

لتفادي أي مشـكلة قد تحدث يف املسـتقبل 
مـن الـرضوري أن تتأكـد مـن مشـاعرك 
تجـاه عائلـة رشيـكك، هـل تسـتطيع أن 
تحبهـم بصدق، هل سـتتحمل إزعاجاتهم، 
هـل سـتنجح يف التعامل مع املشـاكل التي 
يثريونهـا بصـورة سـليمة، عـىل أسـاس 
اإلجابـة قرِّر هـل تريد بالفعـل اإلقدام عىل 

الخطوبة.
هل تملك املال الكايف لالرتباط؟

هذه النقطة يف غاية األهمية ألن االستقرار 
املادي يساعد يف تحقيق االستقرار العاطفي 
ويضمـن تأمـني احتياجات الرشيـك، لذلك 
يجب أن تسأل نفسك هل لدي ما يكفي من 

املال لإلقدام عىل الخطوبة، عندها ستعرف 
مـا إذا كنـت قـادراً بالفعـل عـىل االرتباط 

برشيكك أو تأجيل األمر.
-هل تتوافق دينياً وفكرياً مع الرشيك؟

تجـاه  تحفظـاً  أكثـر  الرشقـي  املجتمـع 
االنتمـاءات الدينيـة والفكريـة، لـذا تجنباً 
لوقـوع أي خالف مسـتقبيل يجب أن تتأكد 
من وجـود توافق ديني وفكـري مع رشيك 
حياتـك، ويف حـال كان هنـاك اختـالف ما 
يجب أن تفكـر جيداً بقـرارك قبل أن تقدم 

عىل خطوة الخطوبة.
الحـب  مشـاعر  بالرشيـك  تجمعـك  هـل 

الصادق؟

العالقـة التـي تقوم عـىل الحب هـي حتماً 
عالقـة ناجحـة، أمـا العالقـة القائمة عىل 
مصلحة ما ستفشـل ال محالـة، لذا قبل أن 
ُتقِدم عـىل الخطوبة فكر هل تحب رشيكك 
بالفعل؟ هـل تتمنى أن تعيـش معه العمر 
ن مـن اتِّخـاذ القرار  كلـه؟ عندها سـتتمكَّ

النهائي يف االرتباط أو عدم االرتباط.
هل تعرف ما هي العالقة الزوجية؟

العالقة الزوجية ليسـت كأي عالقة عادية 
يمكن أن تنهيها ملجرد أن تمل منها، بل هي 
عالقة مقدسـة تقوم عىل فكـرة الديمومة 
ومـن يريـد أن ُيْقـِدم عىل الـزواج يجب أن 
يلتزم بقواعده وأصوله، فإذا كنت مسـتعداً 

لذلك ال بأس من اإلقدام عىل الخطوبة.
هل تمتلك القدرة عىل استيعاب الرشيك؟

كل فرد لديه جوانب سـلبية يف شـخصيته، 
لـذا قبل أن ُتْقِدِم عـىل الخطوبة تعرَّف عىل 
الجوانب السلبية يف شخصية رشيكك واسأل 
نفسك هل سـتتمكن من التعامل معها، إذا 
كانت إجابتك نعـم فال بأس من املبارشة يف 

إجراءات الخطوبة ومن ثم الزواج.
مـا هي التغـريات التي سـتطرأ عىل حياتك 

بعد الزواج؟
هناك أشـياء سـوف تتغري بحياتك بشـكل 
جذري بعد االرتباط، حيث سيتطلب التزاماً 
وعمـًال دؤوباً وجـاداً، لذلك البـد أن تتعرف 
عىل تلك التغيريات التي سـتطرأ عىل حياتك 

بعد الزواج.
كيف ستتعامل مع عائلة رشيكك؟

كي تتفادى أي مشكلة تنشأ بينكما نتيجة 
تدخلـه األهـل يف حياتـك الزوجيـة، يجـب 
أن تعـرف طبيعـة عائلة الرشيـك وكيفية 

التعامل معهم بصورة سليمة.
هل تعرف املعنى الحقيقة للرشاكة؟

يتطلـب الـزواج التزاماً كبرياً مـن الطرفني 
وعبارة عن رشاكة، لذلك ينبغي عىل املرء أن 
يعرف املعنى الحقيقي للرشاكة قبل اإلقدام 

عىل الزواج.
هل تعرف معنى اإلخالص؟

الزواج عالقـة تتطلب اإلخـالص وااللتزام، 
لذلك البد أن تعرف مدى اسـتعدادك لاللتزام 
واإلخـالص لرشيك حياتك واقطع عهداً عىل 

نفسك بعدم خيانته.

ينزعـج العديـد مـن األشـخاص الذين 

يمتلكون سيارات من اآلثار التي يرتكها 

”الالصـق“ عىل السـيارة بعـد نزعه أو 

تلفـه، لذلك إليك أفضل طـرق لحل هذه 

املشكلة.

طريقة إزالة آثار الالصق من السيارة:

عندما يكون الالصق عىل طالء السـيارة 

يمكنـك التخلـص منـه من خـالل هذه 

التـي  املنطقـة  الخطـوات، و تنظيـف 

يتواجـد بهـا امللصـق باملـاء والصابون 

حتـى يتـم التخلص من الشـوائب التي 

توجد عليه، و اسـتخدم مجفف الشعر 

السـاخن من خـالل توجيهـه بطريقة 

مبارشة حتى يتم تليـني املادة الالصقة 

املوجودة به.

قم بسـكب كمية من املاء الساخن عىل 

امللصـق للعديـد مـن املـرات، ويمسـح 

امللصـق برفـق باسـتخدام قطعـة من 

القماش الناعم أو اإلسفنج حتى ال يتم 

اإلرضار بالطالء.

يمكنـك  امللصـق  مـن  التخلـص  بعـد 

التخلص مـن آثاره باسـتخدام الخل أو 

مزيل طـالء األظافـر أو أحـد املنتجات 

الخاصـة بالسـيارة، وهـذا مـن خالل 

وضعهـا عىل أثـر الالصـق وتركها ملدة 

ربع سـاعة ويتم مسحها باإلسفنج، و 

يغسـل مكان الالصق باملـاء والصابون 

وتجفف السيارة.

طريقـة إزالـة آثـار الالصق مـن زجاج 

السيارة:

قـم برش نـوع مـن منظفـات الزجاج 

عـىل زجـاج السـيارة، ويرتك قليـًال، و 

باسـتخدام مكشـط من البالستيك، قم 

بكشـط الالصق برفق حتـى يتم إزالته، 

ويمكنـك تكرار هذا حتـى يتم التخلص 

من امللصق.

قم باسـتخدام أحـد منتجـات مذيبات 

الدهـون ووضعهـا عـىل قطعـة مـن 

القماش الناعمة، ثم ”فركها“ حتى يتم 

التخلص مـن أثر الالصق، كمـا يمكنك 

اسـتخدام الكحول بدًال عن ذلك، ثم يتم 

تلميع زجاج السيارة.
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املقادير:
طحني: كوب

البيض: 2 حبة
حليب: نصف كوب

املاء: نصف كوب
الفانيليا: ربع ملعقة صغرية

كبـرية  ملعقـة   2 الزبـدة: 
(مذوبة)

كـوب  نصـف  الشـوكوالتة: 
(مذوبة)

الفراولـة: 200 غـم (مقطعة 
رشائح)

طريقة التحضري:
البيـض،  ضعـي  وعـاء،  يف 
واملـاء،  الحليـب  الطحـني، 
واخفقـي بواسـطة الخفاقة 
اليدوية حتى يتجانس املزيج.

والزبـدة،  الفانيليـا  أضيفـي 
واخفقي املزيج مرة أخرى.

سّخني مقالة غري الصقة عىل 
نار متوسطة.

اسكبي حوايل نصف كوب من 
خليط الكريب يف املقالة.

اطهـي الكريـب لدقيقـة ثـّم 
اقلبيـه واطهيـه عـىل الجهة 
الثانيـة حتـى ينضج.كـّرري 

العملية حتى انتهاء الكمية.
بالشـوكوالتة  الكريب  زّينـي 

والفراولة.
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يعترب السـعال أثناء الحمل أمرا طبيعيا ويمكن 
أن يحدث يف أي وقت بسبب التغريات الهرمونية 
و يمكـن أن تجعل هـذه التغيريات املـرأة أكثر 
حساسـية، أو أكثر عرضة لإلصابة بفريوسات 

الجهاز التنفيس.
لتخفيف السعال أثناء الحمل ، تجنبي التعرض 
الطويـل لدرجـات الحـرارة البـاردة، وتجنـب 
التعرض لألماكن شديدة التلوث أو املرتبة يجب 
عـىل النسـاء الحوامل أيًضـا رشب حوايل 2 لرت 
من املاء يومًيا ، وُينصح بتناول الشـاي الدافئ 
مع العسـل والليمون والذي يمكن أن يساعد يف 

تخفيف السعال بشكل طبيعي.
إذا لـم يتم عالج السـعال بمـرور الوقت، أو إذا 
كان مصحوًبـا بأعـراض أخرى (مثـل الحمى 
أو ضيـق التنفس)، فاسـترش طبيبـِك لتحديد 

السبب املحتمل وبدء العالج املناسب.
كيفية عالج  السعال بشكل طبيعي: 

يعد ضمان ترطيب حلقِك أمرًا أساسـًيا لتقليل 
السـعال وعالجـه، لذلـك إليك بعـض النصائح 
اإلضافيـة التـي يمكـن أن تسـاعد يف تخفيف 

السعال أثناء الحمل هي:
أخـذ رشـفات من املـاء (يفضـل املـاء بدرجة 

حرارة الغرفة).
ابتالع ملعقة عسل.

استنشـاق البخـار مـن حـوض مـاء سـاخن 
و يمكنـك أيًضـا إضافـة قطرتـني مـن زيـت 

األوكالبتوس األسايس إىل املاء الساخن.
مـن النصائح املفيـدة للحوامل الالتـي يعانني 
من السـعال يف الليـل أن تعانق وسـادة ، ألنها 
تقلل الضغط الذي تشـعرين به عند السعال يف 

منطقة البطن.
هل يمكن استخدام أدوية السعال؟

يف بعـض الحـاالت ، وخاصـة عندمـا يكـون 
السـعال جافا ويسـتمر لفرتة طويلة ويسبب 
ألـم يف البطن ، قد يصف الطبيب دواًء للسـعال 
أو مضـاًدا للهسـتامني ، مثـل السـيرتيزين ، 

للتخفيف.
إذا كان السـعال مصحوًبـا بالبلغـم ، فقـد ال 
ينصح باستخدام الدواء ألنه يقلل من السعال ، 
ويف هذه الحالة ، من املهم املساعدة يف التخلص 

من إفرازات الرئتني واملمرات الهوائية.
متى تذهبي اىل الطبيب؟

بعـض العالمـات التحذيرية التي قـد تدل عىل 
رضورة الذهاب إىل الطبيب هي:

السعال املستمر.

سعال الدم.
ضيق يف التنفس أو صعوبة يف التنفس.

الحمى.
قشعريرة أو رجفة.

يمكن أن تشـري هـذه العالمـات واألعراض إىل 
حدوث مضاعفات ، مثل العدوى البكتريية التي 

تتطلب استخدام املضادات الحيوية للعالج.
و سـيقوم الطبيب بتقييم األعـراض، لضمان 
دخول الهواء الـكايف يف جميع أنحاء الرئتني قد 
يتم طلب اختبارات لتقييم ما إذا كان السـعال 
ناتًجا عـن مرض أم أنه يمكن السـيطرة عليه 

بسهولة.
هل السعال أثناء الحمل يؤذي الجنني؟

السعال أثناء الحمل ال يرض بالطفل، ألنه ليس 
من األعراض الخطرية وال يشعر به الطفل ومع 

ذلك ، فإن بعض أسباب السعال يمكن أن ترض 
بالطفل، مثل أمراض مثل الربو والتهاب الشعب 
الهوائية وااللتهاب الرئوي بعض أنواع الشـاي 
والعالجات املنزليـة واملنتجات الصيدالنية التي 
يتم تناولهـا دون استشـارة الطبيب يمكن أن 

تسبب السعال وقد تكون ضارة للطفل.
يجب عـىل النسـاء الحوامل مراجعـة الطبيب 
متـى عانني من سـعال مسـتمر أو إذا ظهرت 
عالمـات مـرض يف الجهـاز التنفـيس ، بحيث 

يمكن اإلرشاف عىل العالج باألدوية بأمان.
ال يسـبب السعال الشـديد تقلصات الرحم وال 
يـؤدي إىل انفصال املشـيمة ، ولكنـه قد يكون 
مزعًجـا للغاية ويسـبب أملًا يف عضـالت البطن 
عندما يتكرر لذلك ، من األفضل دائًما الحصول 

عىل  العناية الطبية إذا كنت تسعلني.

عندما يواجه الجسـم صعوبة يف التحكم يف مستوى السكر يف الدم، 
فإن مـرض السـكري يحدث، وهنـاك نوعان شـائعان من مرض 
السـكري، هما: النـوع األول والنـوع الثاني.ومن املعـروف أن داء 
السكري من النوع األول هو الحالة التي يهاجم فيها جهاز املناعة 
يف الجسم الخاليا التي تنتج اإلنسولني .فيما يحدث مرض السكري 
من النوع الثاني عندما ال ينتج الجسم ما يكفي من اإلنسولني أو ال 
تتفاعل خاليا الجسم مع اإلنسولني، ويشار إىل أن النوع الثاني هو 
الشـكل األكثر شـيوعا ملرض السـكري، ويمثل %90 من الحاالت.

ويعد النظام الغذائي أحد أكثر العوامل شيوعا يف إدارة النوع الثاني 
من مرض السكري، وال يتعلق األمر فقط بنوع الطعام، ولكن كيف 
ومتى يتم تناوله. وتقول مؤسسة Charity Diabetes UK: ”تذكر 
توزيـع تناول الفاكهة عىل مـدار اليوم حتى ال تتنـاول الكثري من 
الكربوهيدرات دفعة واحدة، ما قد يؤثر عىل مسـتويات الجلوكوز 
يف الدم بعد تناول الطعام“.وحذرت Charity Diabetes UK من أنه 
”يجـب تجنب عصائر الفاكهة أو عىل األقـل التقليل من تناولها“.

والعديد من املصابني بداء السـكري من النوع الثاني لم يصابوا به 
منـذ الـوالدة، ومعظمهم طور املرض بمرور الوقـت ونتيجة لذلك، 
يحرص العلماء واألطباء عىل التأكيد عىل أهمية القيام بما يف وسع 
املـرء لتجنـب اإلصابة بالنـوع الثاني من مرض السـكري.ويمكن 
أن تسـبب مسـتويات السـكر يف عصري الفاكهة ارتفاعـا كبريا يف 
مستويات السـكر يف الدم، ويف حني أن العصري يعد مرشوبا صحيا 
عادة، إال أن الكربوهيـدرات اإلجمالية يف العصائر يمكن أن ترتاكم 
برسعة، وقد يكون اسـتهالك الكثري من الكربوهيدرات خطرا عىل 
مرىض السـكري، حيث يتم تقسـيمها إىل جلوكوز يف الدم، وهو ما 
يؤدي إىل ارتفاع نسـبة السـكر يف الدم، فيما يعد التحكم يف نسـبة 
السـكر يف الدم أمرا رضوريا إلدارة مرض السـكري بشـكل فعال.

يف املقابل، يقـول األطباء إن تناول حبة فاكهة أفضل من عرصها، 
بالنسـبة ملرىض السـكري، موضحني أن قطعة كاملة من الفاكهة 
يمكـن أن توفـر تغذيـة أفضـل وإدارة أفضل لنسـبة الجلوكوز يف 
الدم، حيث يتم هضم الفاكهة الكاملة بشكل أبطأ، لذلك لن ترتفع 
مسـتويات الجلوكـوز يف الدم برسعـة مقارنة بالعصري وسـيزيد 
محتوى األلياف يف الفاكهة أيضا من الشـعور بالشـبع ويسـاهم 
يف وظيفـة األمعاء الصحيـة، باإلضافة إىل تقليـل مخاطر اإلصابة 

بأمراض مزمنة أخرى.

ال تلعـب مع هذا الولـد ألنه أقل منك يف 
املسـتوى.. ال تختلـط بهـم فأخالقهم 
سـيئة.. ال تسـلم عليه فيده متسخة.. 
هكذا نربي أوالدنا عىل إحتقار الفقراء 
فكيـف يحدث التـوازن؟ وكيـف نربي 
الفقـري  إحـرتام  قيمـة  عـىل  أوالدنـا 

والعطف عليه دون حدوث خلل؟
كيف يتـرضر طفلك إن لـم يتعود عىل 

إحرتام الفقراء؟
أحيانـاً نجـد أشـخاص يعانـون مـن 
الغـرور خصوصـاً يف التعامـل مع من 
هم أقل يف املستوى اإلجتماعي واملادي، 
وهذا بسـبب مـرض يف القلب يجعلهم 
يشـعرون أنهم أفضل منهـم بناء عىل 
الحيـاة  وأسـلوب  الخارجـي  املظهـر 
وغالبـاً مـا نجد هذا الشـخص مكروه 
لـدى الكثرييـن ألنـه إن لـم يجـد من 
يرقق قلبه سـيصبح إنسـان متسـلط 
ومتكـرب ومغـرور ال يحـرتم أحـد إال 
مـن خالل مظهـره أو يحرتم فقط من 
يقـدم لـه مسـاعدة, وينتج عـن ذلك 
النفـاق والكـذب واألنانيـة والعالقات 
اإلجتماعية املضطربة وبالتايل سـمعة 
سـيئة بني الناس والكثري من املشاكل 

ال يفيق منها إال بصدمة.
مـاذا يسـتفيد طفلك إذا تعلـم إحرتام 

الفقراء؟ 

 يكتسـب طفلـك الكثـري مـن القيـم 
األساسـية للشخصية السـوية نفسياً 
وإجتماعيـا فهـو يتعلم إحـرتام عباد 
الله كلهم بشـكل متسـاوي بال تفرقة 
فكما قال سـيد الخلق رسول الله صىل 
اللـه عليه وسـلم ” يا أيهـا الناس ، أال 
إن ربكم عـز وجل واحد ، أال وأن أباكم 
واحـد ، أال ال فضـل لعربي عىل عجمي 
، أال ال فضـل ألسـود عـىل أحمـر إال 
بالتقـوى ، أال قد بلغـت ؟ قالوا : نعم, 
قال : ليبلغ الشـاهد الغائب“ إسـناده 
صحيح.فهـو إذن يتعلـم مـع إحرتام 
الفقري الكثـري من القيـم األخرى مثل 
العدالة  واملساواة والرحمة وحب الخري 
للناس ويكتسب رقة القلب وحب الرب 
والكثـري مـن القيم الراقيـة التي تربي 

فيه الرجولة.
كيـف يتعلم طفلك إحرتام الفقراء يف 6 

خطوات؟
كـي يفعلهـا يجـب أن تفعليهـا أنـِت 
أوالً: لكي يكتسـب إبنك أى قيمة عليه 
أن يشـاهد شـخص مـا يفعلهـا لكي 
يتعلـق بها، وإن لم يكـن أنِت النموذج 
األول لطفلـك والقدوة التي سـيقلدها 
ليكتسـب الكثري مـن القيـم فمن إذن 
أقـرب اليه منـِك؟ فأرشكيـه معكي يف 
العطـف عـىل الفقـراء وتحديثـي مع 

الفقـراء أمامه باحرتام وتحدثي عنهم 
بإحـرتام وتقدير.أخربيـه  يف غيابهـم 
ماذا يفعل إذا تقابل مع شـخص فقري 
أقل منه مادياً وإجتماعياً:أي أن يتعلم 
كيف يتحدث معهم ومـا هي الكلمات 
التـي تـدل عىل اإلحـرتام مثل (شـكراً 
- حرضتـك - مـن فضلك...)كيف يرد 
عىل مـن يطلب منهم مسـاعدته كيف 
يسـلم عليهم وال يتجاهلهـم فال فرق 
بـني لقائهم ولقاء أى إنسـان عادي يف 

نفس املسـتوى اإلجتماعي وهذا يعلم 
طفلـك املسـاواة يف العالقـات ليصبح 
شخص سـوي محرتم ذكي إجتماعياً.

إذا الحظتـي تطبيق طفلك إلرشـاداتك 
إثنـاء التعامـل مع شـخص فقري وإذا 
قام بمسـاعدة فقـري وإحرتامـه، فال 
تتـرصيف كأن شـيئاً لـم يكـن فما قام 
به طفلك يسـتحق التقديـر واملكافأة. 
يف  أو  التليفزيـون  يف  شـاهدتي  إذا 
الشـارع أطفال أو أشـخاص يسيئون 

معاملـة الفقـراء، فناقـيش مـع إبنك 
هـذا الترصف، مـن خالل سـؤاله عن 
رأيه وكيف يرى هذا السـلوك واستغيل 
الفرصـة لتؤكدي معنى أهمية العطف 
والرحمـة للفقراء فاسـتغالل املواقف 
يعمق الفكرة ويربطها بواقع مشاهد، 
والعكس فإذا شاهدتي معه سلوك من 
آخرين يدل عىل إحرتام وتقدير الفقراء 
عليكي التلميح إليه وأن تشاركي إبنك 

مدح هذا الترصف.
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مع حلول فصل الصيف ووفقا 
ملوقـع ”هيلث شـوتس“، فإن 
الصيـف لـه تأثري عـىل صحة 

الجهاز الهضمي.
وذكر املوقع أنه وفًقا لدراسـة 
سـويرسية ُنـرشت يف املجلـة 
الجهـاز  األمريكيـة ألمـراض 
الهضمـي، هنـاك خطـر أكرب 
التهـاب  بمـرض  لإلصابـة 
األمعاء (IBD)، والتهاب املعدة 
واألمعـاء املعديـة (IG) أثنـاء 
موجـة الحر، وغالًبـا ما تؤدي 
والطقس  املوسـمية  التغريات 
القايس إىل مشكالت صحية يف 

الجهاز الهضمي.

وأورد املوقع 7 نصائح للحفاظ 
عىل صحة الجهاز الهضمي :

1. تجنب القهـوة واملرشوبات 
الغازية

االبتعـاد قـدر اإلمكان  يجـب 
عـن هـذه املرشوبـات ألنهـا 
تسـبب الجفاف وتهيج املعدة 

برسعة.
2. ممارسـة التمارين بشـكل 

يومي
إذا كنـت تعانـي من مشـاكل 
يف الهضـم، فمـن الـرضوري 
لك ممارسـة الرياضة بشـكل 
أن  يمكـن  حيـث  يومـي، 
تسـاعدك عىل البقاء نشـيًطا 
بدنًيا وتسـاعد عـىل التخلص 
من االنتفـاخ والغازات وعرس 

الهضم.
3. تناول اللبن الرائب بانتظام

يساعد اللبن الرائب عىل تهدئة 
والحفـاظ  املتهيجـة  املعـدة 
عىل صحـة الجهـاز الهضمي 
الهضـم،  عمليـة  وتسـهيل 
باإلضافـة إىل ذلك فـإن تناوله 
فـرص  مـن  يقلـل  بانتظـام 

الشعور بالحموضة.
4. تجنـب األطعمـة الدهنيـة 

واملعلبة والوجبات الرسيعة
تنـاول  عـىل  الحـرص  يجـب 
الفواكه الطازجة والخرضاوات 

والتفـاح  والبطيـخ  الورقيـة 
والـذرة  والتـوت  والخيـار 
بالنعنـاع  واملـاء  والسـلطات 
الليمـون  ومـاء  والليمـون 
والكمثـرى يف الصيف، وتجنب 
األطعمـة الدهنيـة واملعالجـة 

واملعلبة والوجبات الرسيعة.
5. منع السكر

تجنـب األطعمة التـي تحتوي 
عىل السكر والنكهات املضافة 
واللـون الذي يمكن أن يسـبب 
مشـاكل مثـل االنتفـاخ وآالم 

املعدة.
6. تقليل كميـة الطعام وعدم 

النوم بعد األكل مبارشة
تنـاول الطعـام بكميـات أقل 
وامضغـه جيـدا، وال تنـم بعد 
األكل مبـارشة حيث يمكن أن 

يؤدي ذلك إىل الحموضة.
7. رشب املاء

رشب كميـة كافيـة مـن املاء 
طوال اليوم يحافظ عىل برودة 

جسمك ويجعله مسرتخيا.



تاجـر  مـن  امـرأة  تزّوجـت 
غنـّي، له محل كبـري يبيع فيه 
القماش واملالبس وكان بخيال 
جّدا ،وذات يوم اشـرتى الرجل 
دجاجـة ، وطلـب مـن زوجته 
جـزءا  ليتنـاول  تطبخهـا  أن 
منهـا عـىل العشـاء ،وبينمـا 
كان الزوجان يتنـاوالن طعام 
العشاء سمعا طرقا عىل الباب 

....
فتح الزوج الباب، فوجد رجال 
فقريا يطلب بعض الّطعام ألنه 

جائع ...
رفض الزوج ان يعطيه شـيئا 
وصاح به وقال له كالما قاسيا 
وطـرده ، فقـال لـه السـائل : 
سـامحك الله يا سّيدي ، فلوال 
والجـوع  الشـديدة  الحاجـة 

الّشديد ، ما طرقت بابك!.
لـم ينتظـر الرجـل أن يكمـل 
الّسـائل كالمه ، وأغلـق الباب 
إىل  وعـاد   ، وجهـه  يف  بعنـف 
طعامـه ،قالت الزوجـة : ملاذا 
أغلقـت البـاب هكـذا يف وجه 

الّسائل ؟.
فقـال الـزوج بغضـب : وماذا 

كنت تريدين ان افعل ؟
فقالـت : كان مـن املمكـن ان 
تعطيـه قطعة مـن الّدجاجة، 
ولـو اخـذ جناحيها يسـّد بها 

جوعه ! ..
قـال الـزوج : أعطيـه جناحا 
قالـت  ؟!.  أجننـت  ؟!  كامـال 
الزوجـة : إذن ، قـل لـه كلمة 

طّيبة !.

وبعـد أيـام ذهـب التاجـر إىل 
متجـره ، فوجـد أن حريقا قد 
أحـرق كل القمـاش واملالبس، 
ولـم يرتك شـيئا ، عـاد الرجل 
إىل زوجتـه حزينـا وقـال لها : 
لقد جعل الحريق املحل رمادا ، 

وأصبحت ال أملك شيئا ...
تستسـلم  ال  الزوجـة:  قالـت 
لألحزان يـا زوجي واصرب عىل 
قضـاء الله وقـدره ، وال تيأس 
، ولسـوف  اللـه  مـن رحمـة 
يعّوضك الله خريا ، لكن الرجل 
قال لزوجته : اسمعي يا امرأة، 
حتـى يأتي هذا الخـري اذهبي 
إىل بيت أبيك؛ فأنا ال أسـتطيع 
اإلنفـاق عليـك !. وطلّق الزوج 
زوجتـه ،ولكـن اللـه أكرمهـا 
فتزّوجت من رجـل آخر كريم 
ويطعـم   ، الّضعفـاء  يرحـم 
املساكني ، وال يرّد محروما وال 

سائال .

وذات يـوم بينمـا كانـت املرأة 
تنـاول العشـاء مـع زوجهـا 
الجديـد ، دّق البـاب فنهضـت 
املرأة لرتى من الّطارق ورجعت 

وقالت لزوجها :
شـّدة  يشـكوا  سـائل  هنـاك 
الجـوع ويطلـب الّطعام فقال 
لهـا زوجهـا : أعطيـه إحـدى 
هاتـني الّدجاجتـني ، تكفينـا 
دجاجة واحدة لعشائنا ، فلقد 
أنعـم اللـه علينا ، ولـن نخّيب 
رجاء مـن يلجأ إلينـا ، فقالت 
: مـا أكرمـك ومـا أطيبـك ، يا 

زوجي !.
الدجاجـة  الزوجـة  أخـذت 
لتعطيها الّسائل ، ثم عادت إىل 
زوجها لتكمل العشاء والدموع 

تمأل عينيها ...!
 ، ذلـك  الـزوج عليهـا  الحـظ 
فقـال لهـا يف دهشـة : مـاذا 
العزيزة؟...  يبكيك يا زوجتـي 

فقالت:إّننـي أبكـي من شـّدة 
حزني !.

فسـألها زوجهـا عن الّسـبب 
فأجابته : أنا أبكي ألن الّسائل 
الـذي دّق بابنـا منـذ قليـل ، 
وأمرتنـي أن أعطيه الّدجاجة ، 

هو زوجي األول !.
ثّم أخذت املرأة تحكي لزوجها 
قّصة الزوج األول البخيل الذي 
أهان السـائل وطـرده دون أن 
يعطيه شـيئا وأسـمعه كالما 

الذعا قاسيا ...
فقـال لهـا زوجهـا الكريم:يا 
زوجتي ، إذا كان الّسـائل الذي 
دّق بابنا هـو زوجك األول فأنا 

الّسائل األول !.
سبحان الله االيام دول يوما لك 
و يوما عليك فال تستقوى بما 
العاطى  اليوم فسـبحان  معك 
الوهاب اذا لم تحسن الترصف 

فيما اعطاك اخذه منك .

 يمكن بعض االختصاصيني 
النفسـيني ومحليل السلوك 
بـه  يفّكـر  مـا  اكتشـاف 
خـالل  مـن  األشـخاص 
بهـا  يقومـون  حـركات 
بطريقـة عفوية ومن دون 
انتبـاه. ومن ذلـك حركات 
الوجه واليدين والرأس. لكن 
يمكنهم أيضاً اللجوء للغاية 
نفسـها إىل بعض الرسـوم 
فهـي  للنظـر.  الخادعـة 
تساعد عىل تفسري األسباب 
التي تدفع أولئك األشخاص 
أو  بطريقـة  التـرصف  إىل 
بأخـرى. ويف املقابل يمكن 
هؤالء أيضاً التعرف صفات 
شـخصياتهم بشكل أفضل 
مـن خـالل تحديـد أول ما 

يرونه يف هذا الرسم:
1. الشجرة والطيور

إىل  نظـرك  فـور  رأيـت  إذا 
الرسـم شـجرة مـع  هـذا 
عـّش يف داخلهـا و3 طيور 
إىل جانبهـا، فهـذا يدل عىل 
أّنك تتمتـع برسعة البديهة 
وحـّس الفكاهـة. وهكـذا 
أّي  عـىل  اإلجابـة  يمكنـك 
أي  مـع  والتعامـل  سـؤال 
موقـف بطريقـة صحيحة 
ومـن  قليلـة  وبلحظـات 
دون التفكـري مطـوالً. كما 
يعني هذا أّنـك تحب أحياناً 
األنظمـة  مـن  تتفلـت  أن 
تسـتمتع  وأن  والقواعـد 
بأيامـك بعيداً عـن الروتني 

اليومـي. لـذا تخطـط بني 
للقيـام  واآلخـر  الحـني 
بنشـاطات عائلية وتسعى 
التفاصيل  إىل إضافة بعض 
البسيطة إىل حياتك اليومية 
ولهـذه  بالتغيـري.  لتشـعر 
الغايـة تحرض مثالً عشـاء 
مميـزاً أو تهتـم بمظهـرك 
أو تفاجـئ أفـراد عائلتـك 
بالهدايا من دون مناسـبة 

تستدعي ذلك.
2 .وجه الفتاة

يف حال رأيت وجه الفتاة أوالً 
عنـد نظرك إىل هذه الصورة، 
أّنك حسـاس  فهذا يكشـف 
جـداً وأنـك تعـري ترصفات 
اآلخرين الكثري من االهتمام. 
كما يشري إىل أّنك تحكم عىل 
نفسك وعىل عملك من خالل 
نظرة هـؤالء. فأنـت تفتقر 
إىل الثقـة بنفسـك وهـذا ما 
يمنعك من تحقيق التقدم يف 
الكثري من مجـاالت حياتك. 
كذلـك يـدل هـذا عـىل أّنـك 

تحتـاج دائمـاً إىل أن توجـه 
إليـك كلمات الثنـاء واملديح 

لكـي تشـعر بـأّن لوجودك 
أهمية بالنسبة إىل محيطك. 
كمـا أّنـك ترفـض أن تقابل 
األذى أو اإلسـاءة بطريقـة 
مماثلة وتفضـل أن تتعامل 
مـع اآلخرين دائمـاً بأفضل 
الطرق. فهذا ُيشـعرك دائماً 
باالرتياح. كذلك تعني رؤيتك 
أّنـك موضع  الفتـاة  لوجـه 
جذب للكثري من األشخاص. 
وهـذا يسـعدك وإن بشـكل 

موقت.       
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-هـل تعلـم أن أول من أطلق عىل مرص لفـظ أرض الكنانة هو عمرو 
بن العاص.

-هل تعلم أن الفلفل الحار يحتوي عىل أعىل نسبة ممكنة من فيتامني 
يس مقارنة بجميع الخرضاوات والفواكه األخرى.

-هـل تعلـم أن تنـاول برتقالة واحدة فقـط يف اليوم يعـني عىل إزالة 
الجراثيم املتواجدة يف جسم اإلنسان.

-هـل تعلـم أن الفراعنة كانوا يسـتعملون البصل الحلو كشـكل من 
أشكال الحلويات.

-هل تعلم أن إسماعيل عليه السالم أول من ركب الخيل.
-هل تعلم أن أول ما يسمع الطفل يف حياته هو صوت أمه.

-هل تعلم أن النملة تستطيع أن تحمل وزنا يفوق وزنها بـ 50 مرة   
-هل تعلم أن الفيل يعرب عن حزنه بالبكاء.

-هل تعلم أن حرير العنكبوت أقوى 5 مرات من الفوالذ.
-هل تعلم أن النسور ال تموت ولكنها تنتحر بسبب املرض.

-هل تعلم أن شـبكية العني تحتوي عىل نحو 90 مليون خلية حسـية 
مسؤولة عن التقاط الصور وتمييز األلوان.

-هل تعلم أن أشعة الشـمس تشتمل عىل فيتامني D بصورة طبيعية 
يف ساعات الصبح األوىل.
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صــــورة و حــــدث

املسـتعمرة  اسـم  تغـري   -  1664
الهولندية نيو أمسـرتدام املوجودة 
عىل السـاحل الغربي مـن املحيط 

األطليس إىل نيويورك.
1809 - صدور الدسـتور الحديث 
للسـويد الذي يجعل منهـا ملكية 
دسـتورية، وقد جاء هذا الدستور 
بعـد هزيمـة السـويد يف الحـرب 
ضد اإلمرباطورية الروسـية والتي 
انتهت بتنازل السـويد عـن فنلندا 

لصالح روسيا.
1913 - صـدور العـدد األول مـن 
مجلة «روزى كورد» يف إسطنبول.

يقـررون  الفنلنديـون   -  1919
إنهاء أكثر من قرنني من السـيادة 
الروسـية عىل بالدهـم بالحصول 
عىل االستقالل التام بعد االستقالل 
الجزئي الذي حصلت عليه يف بداية 

القرن العرشين.
1925 - تأسيس مؤسسة كرايسلر 

العمالقة للسيارات.
1944 - إنـزال قـوات الحلفاء عىل 
شواطئ نورمندي الفرنسية وذلك 

أثناء الحرب العاملية الثانية.
1967 - القوات اإلرسائيلية تدخل 
الدفـاع اإلرسائييل  القدس، ووزير 

يرصح بأنهم استولوا عىل أورشليم 
وإنهـم يف الطريق إىل بابل، وذلك يف 

ثاني أيام حرب األيام الستة.
1976 - اندالع اضطرابات سويتو 

يف جمهوريـة جنـوب أفريقيـا.
1982 - الجيش اإلرسائييل بقيادة 
أرئيل شارون يدخل لبنان ويتوغل 
داخـل أراضيهـا حتـى وصـل إىل 

العاصمة بريوت.
1984 - الجيـش الهنـدي يقتحـم 
املعبد الذهبي بمدينة «أرميتسار» 
أقدس مقدسـات السيخ لتطهريه 
مـن املتمرديـن الذيـن هربـو إليه 
يف عمليـة عرفـت باسـم النجمـة 
الزرقاء مما أدى إىل انتقام السـيخ 
بعدها بأربع أشهر باغتيال رئيسة 

الحكومة أنديرا غاندي.
2004 -محكمـة إرسائيلية تحكم 
عىل مروان الربغوثي باملؤبد خمس 

مرات إضافة إىل 40 سـنة.
- مقتـل مصور قناة بي بي يس يف 
الرياض من قبل مسلحني بسيارة 
مرسعة أثناء تصويـره منزل أحد 

منتسبي تنظيم القاعدة.
2015 -نادي برشـلونة اإلسـباني 
يفوز بـدوري أبطـال أوروبا لعام 
2015 بعـد تغلبه عـىل يوفينتوس 
اإليطـايل بنتيجـة 1-3 يف النهائـي 

الذي   أقيم يف برلني.
املسـتعجلة  األمـور  محكمـة   -
سـابقا  حكمـا  تلغـي  املرصيـة 
باعتبار حمـاس منظمة إرهابية، 
والحركـة تعتـربه تصحيحا لخطأ 

سابق.
2018 - مقتـل 18 وإصابـة أكثر 
مـن 90 شـخًصا يف انفجار كدس 
للعتاد مخزن يف حسينية يف مدينة 

الصدر يف بغداد.
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أبـــــــراج

تحاول اليوم رشح فكرة ما ألحد أصدقائك، ولكنه 
ال يفهـم وجهة نظرك. مـن الصعب جدا أن يفهمك 
اآلخرون اليوم، فحـاول أن تختار كلمات واضحة. كن 
اجتماعيـا وال تنعزل عن اآلخريـن. ال تحاول تحليل كل 

كلمة تسمعها كي ال تصاب باالكتئاب.

ال تدع أحدا يشـوش أفكارك ويثري قلقك لغاية ىف 
نفسه، حتى ال تصاب بامللل أو الشعور باالكتئاب. 
ال تقلـق من اختالف رأيك مع بعـض الزمالء اليوم ىف 

مجال العمل، فهذا الوضع طبيعى وغري مزعج.

تحـاول تقديـم كل مـا هـو جديـد كل يـوم. 
حاول أن تبذل جهدك لتسـعد مـن حولك، ولكن 
ال تتعجـب إن وجـدت أن ردود فعـل اآلخريـن غري 
مرضية. تستعيد مع الرشيك بعض األحالم املاضية، أو 
يذكرك بأمر قديم، أو يجعلك تستعيد الذكريات الجميلة 

التي عشتها معه يف الفرتة األخرية.

أوضاعـك ىف العمـل تتحسـن اليوم بدرجـة كبرية، 
واألمور املالية تزدهر ويسري كل ىشء كما هو مخطط 
لـه، وتتمكن ىف هذه الفرتة من تحقيق األرباح املالية التى 
طاملـا حلمـت بهـا. ال داع إىل الغضـب، وفرس وجهـة نظرك 

للحبيب بهدوء، فهو بالتأكيد سيتفهمها ويستوعب األمر.

ابتعـد عـن الضجيـج واملشـاكل اليـوم بقدر 
اإلمـكان وتسـلح بالصـرب وبالهـدوء. ال تهمل 
أغراضـك ومقتنياتـك الشـخصية وال ترتكها ألحد 
حتـى ال يعبـث بهـا. تحركاتـك كلها سـتكون ناجحة 
هذا اليـوم ولذلك سـرتتفع معنوياتك ويزداد شـعورك 

بالتفاؤل والحماس.

ربما تجد أنك تتواصل مع اآلخرين بشـكل جيد 
وبدون توتر أو قلق. هناك شخص ما كان له دور 
مهم يف حياتك وحان الوقت اآلن لتشـكره عىل دعمه 
وتشـجيعه لك. تقدم خطوة لألمـام اليوم وال تجعل أي 

شخص يتدخل يف حياتك.

أنت شخص حساس وهادئ، وما يحدث اليوم غري 
مالئم لشـخص مثلك ىف الحقيقة، ولكن عليك االنتباه 
إىل أن الفـوز اليوم سـيكون لألقـوى، ولصاحب الصوت 
األعـىل، واألسـلوب العدوانـي الـذى يتبعه اآلخرون سـيؤثر 
عليك بشـكل كبري، فربما تكون منفعال إىل حد ما، ولكن من 

الحكمة أن تظل بعيدا عن هذه الفوىض.

قـد تطرأ بعـض التغيـريات عىل مجـال عملك وىف 
املؤسسـة التـى تعمـل لديهـا، لكنهـا سـتكون يف 
مصلحتـك. تقـع اليـوم ىف اختبـار بخصـوص العالقة 
الزوجية، فإما االسـتمرارية أو االنفصال، حاول السيطرة 
عىل األمور حتى تجتاز هذا االختبار وتحافظ عىل استقرار 

العالقة.

ربما تقوم اليوم بلقاء مهم مع شخصية مميزة 
أو بمكاملات مفيدة لك عىل الصعيد املهني. تجري 
اليـوم مع بعض الزمالء مفاوضـات ناجحة. اذهب 
لعملـك مبكرا اليوم وال تضع الوقت ىف األعمال الشـاقة 
أوال، بل بـادر باالنتهاء من املهام السـهلة والبسـيطة 

حتى ال تشعر بامللل والضغط.

إذا كنت تنتظر شخصا ما حتى يحقق لك أحالمك 
أو يلّبى لك متطلباتك، فستنتظر وقتا طويال، لهذا 
يجب عليك االعتماد عىل نفسـك، وخطط جيدا لتصل 
إىل ما تريـد، اتخذ القـرارات الالزمـة لتحقيق أحالمك، 

ابحث عن رشيك يناسبك ويشبهك ىف كل ىشء.

ال تخش من مواجهة التحدى، كن مستعدا وقدم 
أفضل ما لديك. قد تشعر أنك محبط وحزين بسبب 
ظـروف ما ىف العمل، وتـراودك بعض األفكار الغريبة، 
وتعيش لحظات من التشاؤم. أعد قراءة حساباتك املالية 

ىف فرتة املساء فهي فرتة هادئة ومناسبة لهذا األمر.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

قـد تحتاج اليـوم إىل الصرب والهـدوء واالنتباه 
الدقيـق فيما يخص العمل وخاصـة املهام التي 
تتعلـق بالحسـابات. مـن األفضـل أن تبتعـد عـن 
املغامرات واالسـتثمارات لكى تتمكن مـن الوصول إىل 

األهداف املرغوب فيها.
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غزل عراقي

بقالب هالبرش الله حـط عــــــــــــــــــيون
وانـت بقالبك بدريـن منطيـــــــــــــــــــلك
اللــــــــــــيـل نـزل برسعـة شـك  اذا دمعـك 
من ثوبـه جزء سـواه منديـــــــــــــــــــلك
الشـوف عليـك  ويصعـب  الضـوا  يطفـى  واذا 
الكمـر ينـزل الـك ويصـري قنديـــــــــــــــلك
ولـو تمـيش احّسـك انـت واكـــــــــــف بـس
هي الـكاع من جـواك تمشـيـــــــــــــــــلك
الليـل يبـــــجـي  يمـة  مـن  احزنـت  مـرة  واذا 
تجريـــــــلـك نجومـة  الدمـوع  جـري  ومثـل 



بإلزام  بمدينة  األرسة  محكمة  قضت 
جنيه  ألف   ٢٥ بدفع  عز  املرصي  الفنان 
حضانة  أجرة  آالف  و٣  مسكن،  أجرة 
الفنانة  من  التوأم  طفليه  إىل  يؤديها 
فصول  من  جديد  فصل  يف  وذلك  زينة، 
وزينة.وقدم معتز  أحمد عز  أزمة  رواية 
زينة، حافظة مستندات  الدكر، محامي 
لهيئة املحكمة احتوت عىل أوراق تاريخ 
طالق الفنان أحمد عز من موكلته يف عام 
٢٠١٧، وحافظة أخرى توضح ممتلكات 
«عز»، وأنه ميسور الحال.وقال «الدكر» 
إن الحكم سُينفذ بأثر رجعي من تاريخ 
طالق زينة من أحمد عز، وهو ما يعني 
أن يدفع عز عن كل عام ٣٣٦ ألف جنيه 
بمجموع حوايل مليون و٦٨٠ ألف جنيه.

بأرسة  الوقتية  األمور  محكمة  وكانت 
الدعوى  برفض  قضت  قد  نرص،  مدينة 

والتي  عز،  أحمد  الفنان  من  املقامة 
من  التوأم  طفليه  بتحويل  فيها  يطالب 
إىل  الربيطانية  املدرسة  زينة من  الفنانة 

مدرسة أخرى مصاريفها أقل.
نرص  مدينة  أرسة  محكمة  ألزمته  كما 
جنيه  و٧٠٠  ألًفا   ٤١ قيمته  مبلغ  بدفع 

الدراسية  املرصوفات  قيمة  إسرتليني، 
دراسيني،  عامني  عن  زينة»  لـ»طفيل 
ألًفا   ٤٢ بدفع  بإلزامه  قضت  كما 
مرصوفات  قيمة  مرصًيا،  جنيًها  و٣٥٠ 
االنتقال عرب األتوبيس املدريس، وألزمته 

باملصاريف وأتعاب املحاماة.

خاص،  بربيق  تميزت  مبهرة  ليلة 
كفيلة بإغراء عيون كل أولئك الذين 
ولوا وجوههم ناحية القاعة، التي 
وألسنة  بأصوات  جوانبها  ضجت 
عربية، تمثل املنطقة من املحيط إىل 
املكان،  فضاء  يف  انطلقت  الخليج، 
أصالة  الفنانة  بإطاللة  لرتحب 
املهندس،  ماجد  وزميلها  نرصي، 
وهما نجمان سطعا يف سماء الفن 
يف  معاً  ليقدما  والعربي،  الخليجي 
القاعة، التي امتألت عن بكرة أبيها 
تميزت  طربية،  ليلة  باملعجبني، 
غلفت  حيث  الخليجية،  بنكهتها 
التي  واملواويل،  بالطرب  الليلة 
الحفل،  تمددت عىل طول ساعات 
الذي شهد التقاط «أفخم سليفي» 
العربي،  الغناء  برنس  بعدسة 
ماجد املهندس، بينما كانت عيون 
صوال تجول بني الحضور بحثاً عن 

ولدها خالد الذهبي، يف وقت استبق 
عن  بالكشف  حفله  املهندس 
مفاجأة «فنية»، تمثلت يف إطالقه 
بالجفا»،  كريم  «يا  أغنية  لكليب 
سعيد  الشاعر  حروفها  صاغ  التي 
د.  ألحانها  ووضع  مانع،  بن 
عادل،  زيد  توزيعها  وتوىل  طالل، 
املخرج  بصمات  الكليب  وحمل 
املاروق.يف عاصمة السعادة  سعيد 
معاً،  سنجتمع  والجمال  واألمان 
نرصي  أصالة  وصفت  هكذا 
عىل  أطلقتها  لها،  تغريدة  يف  دبي، 
للحفل،  سابق  وقت  يف  «تويرت» 
لتطل تالياً عىل جمهورها بفستان 
حيكت جوانبه بالجمال والفخامة، 
جمهورها  أمام  أصالة  لتفتح 
دغدغت  حيث  الغنائي،  أرشيفها 
بما قدمته  الجمهور،  فيه مشاعر 
من أغنيات رومانسية وذات إيقاع 

مكانة  فيه  أكدت  وقت  يف  رسيع، 
عىل  قدرة  من  به  تتميز  وما  دبي، 
احتضان كافة صنوف الفن ونجوم 
خالل  لتطلق  العربية،  املوسيقى 
وصلتها الغنائية، أغنيتها «شكراً»، 
عالياً  تحلق  أن  استطاعت  التي 
محققة  اإللكرتوني،  الفضاء  يف 
عىل  مشاهدة  مليون   ٢٩ نحو 
أصالة  تبخل  لم  فيما  «يوتيوب»، 
األغنيات،  بعديد  جمهورها  عىل 
«تويرت»:  عرب  كتبت  التي  وهي 
عىل  دبي  يف  حبايبي  يا  «شكراً 
السعادة الخالصة التي غمرتموني 
بعده  ما  شعور  عىل  شكراً  بها.. 
مثيل..  مثله  ما  وإحساس  شعور 
املوسيقى  عىل  دائماً  يجمعنا  الله 
تمض  ووفاء».لم  ُحّب  املليئة 
كانت  حيث  رسيعاً،  أصالة  وصلة 
عن  الجمهور  بني  تبحث  عيونها 

مشهد  ففي  الذهبي،  خالد  ولدها 
الحفل،  أصالة  أوقفت  طريف، 
ابنها خالد، لريد عليها  لتسأل عن 
تواجده  مؤكداً  الجمهور  بني  من 
بينهم.لم تكد أصالة نرصي تغادر 
ماجد  زميلها  شق  حتى  املرسح 
الخشبة  نحو  طريقه  املهندس 
التصفيق،  من  عاصفة  وسط 
الجمهور،  فيها  استقبله  التي 
جميعاً،  حماستهم  بذلك  مشعالً 
بما  محبيه  أبهج  طاملا  الذي  وهو 
ينتمي  جلها  أغنيات،  من  يقدمه 
تحمل  وأخرى  «الرومانسية»  إىل 
من  تفوح  خاصاً،  إيقاعياً  طابعاً 
الشعبي  الرتاث  رائحة  ثناياه  بني 
العراقي، ليكافأ املهندس جمهوره 
بأغنيته الجديدة «يا كريم بالجفا»، 
التي احتضنت دبي أعمال تصوير 

كليبها الغنائي، 

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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كشـفت رشكة (تويرت) عن اختبارها مليزة جديدة إلرسال إشعارات 
لتنبيه املسـتخدمني إذا تم نرش تغريـدات أو مواضيع تتناول كلمات 
سـبق أن بحثوا عنهـا عىل املنصة يف وقت سابق.وبحسـب ما نرشه 
املطور ديالن روسـيل عـىل (تويرت)، فإن امليزة الجديدة تحمل اسـم 
Search Subscribe، التـي لـم تتوفـر بعـد عـىل التطبيق الرسـمي 
لـ(تويرت)، إال أن ”ديالن“ تمكن من تفعيل امليزة عرب الكود املصدري 
إلصدار (تويرت) التجريبي Twitter Alpha، وفق (العربية نت).ومن 
خالل صور الشاشة التي شاركها ”ديالن“، فإن امليزة تتمثل يف عالمة 
جرس تظهر بجوار مسـتطيل البحث الذي يكتب بداخله املسـتخدم 
الكلمة/الكلمـات املفتاحية التي يرغب يف البحث بها، ولدى الضغط 
عىل العالمة، سـيظهر إشـعار يوضح أن املسـتخدم سـيحصل عىل 
إشـعارات عن أي تغريدات جديدة تتضمن الكلمات املفتاحية ذاتها.

 TweetDeck وتتشـابه تلك امليزة بشـكل كبري مع ما تقدمـه خدمة
لتنظيـم اسـتخدام (تويرت) عىل الحواسـيب، إذ تقـدم الخدمة ميزة 
اسـتقبال اإلشـعارات عن أي تغريدة جديدة تصدر بشـأن موضوع 
معني.و قال ديالن يف تغريداته: ”إن اإلشـعارات لم تصله رغم تفعيل 
امليـزة، لكنه أرجع السـبب إىل أنهـا قيد التطوير، و آليـة عمل امليزة 
الجديـدة غري واضحة، فليس مفهوماً إن كانت اإلشـعارات سـتأتي 
بشـكل آني فور نرش تغريدة بكلمة مفتاحية بحث عنها املستخدم، 
أم أنها سـتصل بشـكل يجمع عـدداً مـن التغريدات املنشـورة معاً 
ليضعها مرتبة برتتيبها الزمني أمام املستخدم“.من املتوقع أن تصل 
امليزة التجريبية، لدى توفرها بشـكل رسـمي، حرصياً إىل املشرتكني 
يف الخدمة املدفوعة Twitter Blue، التي يبلغ اشـرتاكها الشـهري 3 

دوالرات، قبل وصولها لعموم املستخدمني يف وقت الحق.

يعتقد خـرباء الفضاء أن التوهج 
الشـميس الـذي اندلـع للتـو من 
الشمس يمكن أن يرضب األرض 

يف 5 أو 6 حزيران الحايل.
-Spac  وأوضح الخرباء يف موقع
Weather.com، أنـه يف 1 يونيو، 
”اندلـع خيـط مغناطيـيس عىل 
الشمس، ما أدى إىل إطالق انبعاث 
كتـيل إكليـيل (CME) خافـت يف 

الفضاء.
وقـال خـرباء األرصـاد الجويـة 
للمحيطـات  الوطنيـة  اإلدارة  يف 
 (NOAA) الجـوي  والغـالف 
إنهـا يمكـن أن تـرضب املجـال 
املغناطيـيس لـألرض يف الخامس 

أو السادس من يونيو.
رضبـات  ”حتـى  وأوضحـت: 
اإلكليليـة  املتليـة  االنبعاثـات 
تسـبب  أن  يمكـن  الضعيفـة 
أرضية،  مغناطيسـية  عواصـف 
لحـدوث  فرصـة  هنـاك  لذلـك 
عواصف طفيفة من فئة G1 عند 
وصول االنبعاث الكتيل اإلكلييل“.

 (CME) واالنبعاث الكتيل اإلكلييل
هـو نوع مـن التوهج الشـميس 
يسمى طرد الكتلة اإلكليلية، وهو 

طرد ضخم للبالزمـا من الطبقة 
الخارجية للشمس، تسمى الهالة 

(أو اإلكليل).
الكتـيل  القـذف  هـذا  وينتقـل 
للجسـيمات مـن الشـمس عرب 
الفضاء وتستخدم األرض مجالها 

املغناطييس لحمايتنا منه.
عاصفـة  كل  تصنيـف  ويتـم 
شمسـية ترضب األرض حسـب 
شـدتها، ومن املتوقـع أن تكون 
هذه العاصفة القادمة من ”فئة 

G1“ فقط إذا رضبت.
وهـذا يعنـي أنها قد تتسـبب يف 
تقلبات ضعيفة يف شبكة الطاقة 
ويكـون لهـا تأثـري ضئيـل عىل 

اتصاالت األقمار الصناعية.
ويمكـن لعاصفـة G1 أيضـا أن 
تربـك الحيوانات املهاجـرة التي 
تعتمـد عـىل املجـال املغناطييس 
لألرض إلحساس االتجاه، بما يف 

ذلك الطيور والحيتان.
عـن  الجيـدة  األشـياء  وأحـد 
العواصـف الشمسـية هـو أنها 
يمكـن أن تنتـج عرضـا ضوئيا 
الشـفق  مثـل  رائعـا  طبيعيـا 

القطبي.

@ÒáÌáu@ÒçÓfl@÷˝†�@á»nèm@6ÌÏm
bËÓfláÉnèæ

@lãõÌ@Êc@…”ÏnÌ@Ôè9@wÁÏm
‚ÏÓ€a@üä˛a

  

paáÌãÃm

ÔèÓ‘€a@ãÓËé

@Ôfl˝€a@áÌ˚fl
@ÂÓÓ”aã»€a@ÂÓÓ–zó€a@kÓ‘„

@Îc@Ú«bÄÄíg@Âfl@ÚÓ‘Ó‘®a@Ÿn‡Ó”@á‡nÄÄèm@µy
@Ÿ„c@“ã«g@b‰Á@NN@bÌáÓfl@fibÓÄÄíÏè€a@Û‹«@fiáu

N@Ú‡Ó”@Ÿ‹∏@¸

  TechBooky  كشـف تقريـر ملوقـع
الفوريـة  الرسـائل  أن منصـة  عـن 
”واتسـآب“ قـد تتيح للمسـتخدمني 
األخطـاء  إصـالح  إمكانيـة  قريًبـا، 
اإلمالئية يف الرسـائل املرسـلة. لطاملا 
طلب مستخدمو واتساب ميزة تتيح 

لهم إضافة / إزالة من رسائلك.
يكشـف   ،  WABetainfo لــ  وفًقـا 
 / لألخبـار  مخصـص  مصـدر 
املراسـلة  نظـام  عـىل  التحديثـات 
الفوريـة أن واتسـآب يعمـل عىل زر 
تحرير يمنح املستخدمني القدرة عىل 
تحرير الرسـائل حتى بعد إرسـالها. 
مسـتخدموا  اقـام  طويلـة  لفـرتة 
النجمة  التطبيق باسـتخدام عالمـة 
لإلشـارة إىل التصحيحـات اإلمالئيـة 
ألجهزة االسـتقبال الخاصة بهم. من 
خالل إدخـال زر التحريـر، قد يكون 
لدى املستخدمني طريقة أكثر فاعلية 
لتصحيح األخطـاء اإلمالئية بدالً من 

استخدام عالمة النجمة.
مـن أجل إجـراء تعديل عىل رسـالة، 
سيشمل ذلك عىل املستخدم ممارسة 
الضغط لفـرتة طويلة عىل الرسـالة 
القائمـة  النقـر فـوق  املرسـلة ثـم 

ثالثية النقاط املوجودة عىل الجانب. 
بعـد تحديـد خيـار التحريـر، يمكن 
للمسـتخدم بعد ذلـك املتابعة إلجراء 
الرسـالة  عـىل  الالزمـة  التغيـريات 
األصليـة والقيام بإعادة اإلرسـال. يف 
الوقـت الحايل ، ليس مـن الواضح ما 
إذا كانت سـتتم إضافـة نافذة زمنية 
لتحرير الرسائل، تأكد من أننا سنقدم 
لك جميع التفاصيـل بمجرد التحقق 
منها.تعـود إضافـة زر التحريـر إىل 
عـام 2017، بينما ظهـر الدليل األول 
-A WhatsApp beta لنظـام   عـىل

droid اإلصـدار 2.17.26. ومـع ذلك 
فإن امليـزة لم تصل إىل املسـتخدمني 
النهائيني. سمحت تليجرام، منافسة 
واتسـاب، للمسـتخدمني منـذ فـرتة 
طويلة بتعديل الرسـائل، وهي ميزة 
ال يزال WhatsApp متشـكًكا بعض 
للمسـتخدمني  إطالقهـا  يف  الـيشء 
النهائيـني.ال يزال زر التحرير نشـًطا 
يف مرحلة التطوير، عندما يتم طرحه 
للمسـتخدمني يف وقـت غري معروف،  
كمـا هـو الحال مـع جميـع تجارب 
WhatsApp، مـن املحتمـل أن تصـل 

امليزة أوالً إىل القناة التجريبية.

@’znèm@bË‹Ác@ÚjÓ†Î@‚ã◊Î@bËnœb‘qÎ@bËn”b„di@Êb‡«@Ú‰�‹é
@µÓ–zó‹€@Ô€Îá€a@ÜbÄÄ•¸a@ã∏˚fl@b„ãõy@NNãÄÄÌá‘n€a
@ÚÓ”aä@Úiã§@‚bflc@È„c@ãõy@Âfl@›◊Î@b„ã»ÄÄí@L¡‘èfl@¿
@Íåã�m@â€a@bÄÄÁäb�fl@’Ìã†@ıbÄÄè◊g@?–”ÏnÄÄéa@NNaáu
@bÁäb�flÎ@Úflá‘nfl@Êaá‹i@¿@Íá§@¸@á”@Ú‹Ó‡ßa@äbví˛a
Nëb‰€aÎ@Ú€Îá€a@Êb‡«@�aãÿí@NN…Ó‡ßa@ãËjÌ@áÌáßa

ÅäaÏiÎ@|„aÏé

البارز  الريايض  الصحفي  رياح  عيل  يكتب  واأللم  األىس  من  بكثري 
عن خسارة ال يدركها – كما يقول - إال من هم عىل شاكلته « ممن 
كانت لهم الصحافة الورقية املرصية واللبنانية والكويتية، زاداً وغنى 
الكواكب  مجلة  توقف  هي  واملناسبة  الحياة!»،  عىل  وإقباالً  ومعرفة 
من  األول  اليوم  منذ  الورقي  الصدور  عن  الشهرية  املرصية  الفنية 
 »  .. العام ١٩٣٢  بعد تسعني عاماً عىل صدورها يف  الجاري،  حزيران 
تسعون سنة كاملة مألى بالفن والجمال والبهجة، أصبحت جزءاً من 
ماٍض لن يعود» .. ينشج رياح من دون دموع ! .   بالتأكيد فإن من هم 
عىل شاكلة رياح كثريون جداً، وهم من عموم القراء الذين اعتادوا عىل 
الصحف واملجالت الورقية، ومعهم قدماء الصحفيني مثله الذين أمضوا 
بأحبار  أصابعهم  وتلطخت  الورقية،  الصحافة  مع  شبابهم  سنوات 
املطابع، وهؤالء يتعاطفون مع لغة األىس واأللم هذه، بل قد يزيدونها 
دمعة ساخنة عند كل مصيبة توقف مطبوع ورقي . وكثرياً ما ُيطرح يف 
مثل هذه املناسبات سؤال عىل الُكتاب والصحفيني وأساتذة الصحافة 
واإلعالم حول مستقبل الصحافة الورقية، من دون أن تكون اجاباتهم 
قاطعة بنعم أو ال ، وذلك أمر بديهي بسبب طبيعة السؤال الذي ينتمي 
إىل نمط من األسئلة االسترشافية التي ال يمكن البت بأجوبتها بصورة 
يقينية ومؤكدة وقاطعة. صحيح أن معطيات الحارض تشري إىل سيادة 
املواقع اإللكرتونية الخربية ، وعزوف ماليني القراء عن متابعة الصحف 
القنوات  ومعها  الخربية،  الوكاالت  أيدي  عىل  الخرب  وموت  الورقية، 
الفضائية التي تنقل األحداث مبارشة، وتتقىص األخبار وتتابع األحداث 
أمام أنظار ومسامع املشاهدين يف كل بقاع العالم، غري أن ذلك كله ال 
يعني موت الصحافة الورقية، وال انسحابها النهائي عن مرسح الحياة 
ما  نوعاً  القضية عاطفية  تبدو  .قد  بعد  أوانه  يحن  لم  إىل حني  ولو   ،
لصحفيني رواد أمثال الصحفي املخرضم زيد الحيل املدافع العنيد عن 
الصحفي  يتصور  أن  بمكان  الصعوبة  فمن  الورقية،  الصحافة  قلعة 
الورق،  وسخونة  الحرب  ورائحة  املطابع  هدير  بني  عمره  قىض  الذي 
صحف  دون  من  األرض  عىل  الشمس  فيه  ترشق  الذي  اليوم  حلول 
عاداتهم  الورقية  الصحف  قراء  يغري  أن  أيضاً  الصعوبة  ومن  ورقية 
القرائية الصباحية حتى يف ظل توفرها عىل املواقع اإللكرتونية، وهذا 
الجديدة من الصحفيني والقراء  لألجيال  األمر قد ال يكون مستساغاً 
عىل السواء الذين استغنوا عن الورق واستبدلوه بشاشة الكومبيوتر 
التكنولوجيا  مبتكرات  من  وغريها  باد،  اآلي  أو  الذكي،  الهاتف  أو 
وسهولة  بيرس  واملجالت  الصحف  صفحات  فيها  لبون  ُيقَّ الرقمية، 
أخبار  ذلك  إىل  تتوقف، أضف  التي ال  املستمرة لألخبار  مع تحديثاتها 
الفضائيات واملحطات اإلخبارية التي ال يمكن أن يبات فيها خرباً مهماً 
السلوكية  التغيريات  أمام  وأيضاً  الحقائق،  هذه  .أمام  الصباح  حتى 
للبرش التي فرضتها جائحة كورونا وألقت بظاللها الثقيلة عىل العالم 
مبيعاتها  انخفضت  أو  الورقية،  الصحف  من  الكثري  اختفت  أجمع، 
تقليصاً  اإللكرتوني،  باملوقع  منها  الكثري  وأكتفى  أعدادها،  وتقلصت 
اإللكرتوني  الغول  أمام  الصمود  أجل  ومن  البرشي،  وللجهد  للنفقات 
الرقمي الذي ابتلع العرشات من الصحف واملجالت، وما زالت شهيته 
يف  ُمجربة  نفسها  تجد  قد  أخرى  ومجالت  صحف  البتالع  مفتوحة 
النهاية عىل االنصياع ملنطق السوق، منطق العرض والطلب الذي يحدد 
مدى الحاجة للسلعة، حتى وان كانت مجلة أو جريدة ورقية، وهكذا 
الربيطانية  االندبندنت»   » منها  عريقة،  عاملية  صحف  توقف  شهدنا 
أكثر من خمسني صحيفة  الرقمي إىل جانب  إىل اإلصدار  انتقلت  التي 
ومحلية يف بريطانيا، وشمل األمر عرشات الصحف الرئيسية والثانوية 
يف الواليات املتحدة وأوروبا وأسرتاليا، ويف عاملنا العربي توقفت أيضاً 
و»   » الحياة   » الطويل، ومنها  تاريخها  الرغم من  صحف مهمة عىل 
املستقبل» و « األنوار» والكثري من الصحف الثانوية اللبنانية واملرصية 
، أما يف العراق فكثري من الصحف تكتفي عادة بمواقعها اإللكرتونية، 
ومنها صحف ورقية، تضطر يف بعض اإليام لالحتجاب الورقي بسبب 
األيام  يف  وتصدر  الطباعة،  تكاليف  تغطي  التي  اإلعالنات  توفر  عدم 
املواطن من  فيه  يتمكن  اإلعالنات، يف ظل واقع  تلك  فيها  تتوفر  التي 
رشاء خمس صحف وربما أكثر يف يوم صدورها، بمبلغ ألف دينار يف 
بورصة باب املعظم، ويشرتي الصحف التي مضت أيام عىل صدورها 
عىل الوزن بالكيلوغرام ألغراض خدمية ال عالقة لها بالقراءة .الصورة 
تبدو يائسة حقاً : «ومن الصعب كسب املال يف قطاع يعاني من انحدار 
نحو  يتجهون  الصحف  وقراء  يتسارع،  االنحدار  هذا  أن  بل  مستمر، 
 –  » الصحف  تقرأ  ال  التي  الفئة  الجامعات  من  تتخرج  بينما  املقابر 
امللقب بملك املستثمرين  العالم،  وفق تعبري وارن بيفيت أغنى أغنياء 
والقراء  الصحفيني  من  الورقية  للصحف  القديم  الحرس  أن  غري   .  -
يأبى االستسالم حتى وإن دخلت تلك الصحف غرفة اإلنعاش، واألمل 
يحدوهم أنها لن تلفظ أنفاسها األخرية، عىل األقل وهم عىل قيد الحياة، 

أطال الله يف أعمارهم، وعمر الصحافة الورقية! .
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حفل  إلحياء  الزغبي  نوال  اللبنانية  النجمة  ئي تستعد  غنا
النافورة  مرسح  عىل  املرصية  األوبرا  دار  داخل 

تقدم  أن  املقرر  ومن  الجاري،  يونيو   ٢٠ يوم 
باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة 

التي يحبها جمهورها.
صفحة  عىل  لها  منشور  يف  نوال  وعلقت 
التواصل االجتماعي قائلة:  »هنا القاهرة 
أم  جمهور  حوالينا  الطيبة  والناس 
األوبرا  بدار  بانتظاركم  الحبيب  الدنيا 
املرصية اإلثنني ٢٠ يونيو  مرص أم الدنيا 

القاهرة
اللبنانية  النجمة  مؤخرًا  وكشفت 

من  موقفها  الزغبي  نوال 
التمثيل  تجربة  خوض 

عرض  إنه   : قائلة 
من  الكثري  عليها 

ت  ها يو ر لسينا ا
سواء  الفنية 

ئية  سينما
درامية،  أو 
حال  ولكن 
عها  قنا إ
منها  بأحد 

عىل  ستوافق 
الفور، مضيفة 

تتمنى  أنها 
تجربة  تكون  أن 

الدراما القصرية التى 
ال تتعدى عن ٨ حلقات.

وعن رأيها يف أغاني املهرجانات 
كشفت عن أنها ال تسمعها، وليست 
ذوقها، ولكن ىف بعض األحيان ممكن 
تسمع أغنية من هذه النوعية وتنال 
أذواق  املزيكا  أن  مشرية  إعجابها، 
ولم تقلل من شأن أحد.وردت النجمة 

عن  سؤال  حول  الزغبى  نوال  اللبنانية 
التمثيل  مجال  ىف  نجحت  مطربة  أفضل 

من  تعترب  الوهاب  عبد  «شريين  قالت: 
أفضل املطربات التى حققت نجاًحا كبريًا ىف 

املتميز،  وأدائها  املختلف  بإحساسها  التمثيل 
الدراما  مستوى  عىل  نجحت  أنها  إىل  مشرية 

وأيًضا السينما.
وأكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبى أنها تتعاون 
مع امللحن عمرو مصطفى يف حواىل ٣ أغاٍن يتم 
تنفيذها خالل الفرتة املقبلة، واصفة إياه بأهم 
وحققنا  العربى  الوطن  يف  املوجودين  امللحنني 
من  األغانى  أن  كما  سابقة،  كثرية  نجاحات 
أمري طعيمة ومازلنا يف  الكبري  الشاعر  كلمات 
املفاجآت،  من  عدًدا  وتحمل  االختيار،  مرحلة 

وإن شاء تكرس الدنيا كالعادة أثناء طرحها.

املرصية شريين سيف  الفنانة  أعلنت 
بعد  للفن  عودتها  عن  النرص 

من  عديدة  سنوات 
كاشفة  الغياب، 

تستعد  أنها 
فيلم  لتقديم 

سينمائي.
نت  كا و

نة  لفنا ا
ين  شري

سيف النرص 
تصدرت  قد 

التواصل  مواقع 
خالل  االجتماعي 

حديثة  صورة  تداول  بعد  املاضية  الساعات 
لها حيث أبدى كثري من النشطاء إعجابهم 

بجمالها رغم التقدم بالعمر.
النرص  سيف  شريين  وكشفت   
املدة  هذه  كل  غيابها  سبب 
خالل مداخلة هاتفية بربنامج 
«غيابي  قائلة:   «dmc «مساء 
ملدة ١٢ عاما كان بسبب وفاة 
استكمال  أستطع  لم  والدتي، 
شعرت  بعدها،  الفني  مشواري 
من  أتمكن  ولم  فابتعدت،  بالتعب 
كانت  من  فهي  جديد،  من  العودة 
تقف بجانبي وتقرأ يل السيناريوهات 
الفنانة  الصحافة».وتابعت  وتخاطب 
األعمال  مستوى  بدأ  الوقت  «مع  املرصية: 
التي تصلني أقل من املستوى املطلوب».وكشفت سيف 
أدرس  قائلة: “حاليا  للفن مجددا  النرص عن عودتها 
الكثري  للفن من جديد، معروض عيل  خطوة رجوعي 
من األعمال الجميلة، ومن املحتمل أن أعود قريبا خالل 

شهرين أو ثالثة بالكثري من خالل عمل سينمائي».
أقرأ كثريا وأسافر  وقالت: «خالل فرتة غيابي كنت 
مرص،  يف  الفنية  الحياة  وتابعت  مستمر  بشكل 
وانقطعت عالقتي بكل أصدقائي النجوم طيلة هذه 
الفرتة، كنت أسأل عن عادل إمام ولكني لم أتصل به 
نهائيا، يقال إنه ال يرد عىل أحد، واتصلت بالفنان سمري 
لم  عالية،  نفسيته  وكانت  بأسبوع،  وفاته  قبل  صربي 
الراحل  لكن  نهائيا،  به  أتصل  أو  زكي  أحمد  هيثم  ألتق 
والده أحمد زكي وممدوح وايف كان بيننا اتصاالت دائمة 

ومستمرة».
وأضافت، «تمنيت تقديم مشهد ولو مشهد واحد يف مسلسل 
فيه،  أبدعوا  والجميع  أجزاء،  الثالثة  يف  وتابعته  (االختيار)، 
العزيز،  عبد  وكريم  عز  وأحمد  السقا  وأحمد  جالل  يارس 
وأعود من  كنت سأوافق  تقديم مشهد  مني  كانوا طلبوا  ولو 
الروح»، منة شلبي  االعتزال، وأعجبني جدا مسلسل “بطلوع 
وغادة  سيف  شيماء  أعجبتني  أدوراها،  أحىل  وقدمت  أبدعت 

عادل يف “أحالم سعيدة”، ويرسا هي امللكة». 
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