
بغداد/الزوراء:
بحَث رئيس مجلس القضاء األعىل فائق 
زيدان ورئيـس هيئة التصنيـع الحربي 
محمد صاحب الدراجـي، امس الثالثاء، 
القضائيـة  الحراسـات  دائـرة  تجهيـز 
باالسـلحة املنتجـة محليا.وقال مجلس 
القضـاء األعىل يف بيـان تلقته ”الزوراء“ 
ان ”رئيس مجلـس القضاء االعىل فائق 
زيدان اسـتقبل، امـس الثالثـاء، رئيس 
هيئـة التصنيع الحربـي محمد صاحب 
الدراجي“، مبينا ان ”الدراجي قدم رشح 
عـن جهـود الهيئـة يف اعـادة الصناعة 
الحربية إىل سـابق عهدها واالعتماد عىل 

الجهـود الوطنيـة يف تجهيز مؤسسـات 
الدولة باإلسـلحة املنتجة محليا (بنفس 
الكفاءة) وبكلفة أقل بكثري من االسلحة 
املسـتوردة“. وأضاف ان ”الدراجي قدم 
نمـوذج الصناعـة الوطنيـة (مسـدس 
بابـل) هدية إىل مجلـس القضاء االعىل، 
وعرض امكانية تجهيز دائرة الحراسات 
القضائيـة باالسـلحة املنتجـة محليا“، 
االليـة  مناقشـة  ”تـم  انـه  اىل  مشـريا 
القانونيـة ملتابعـة اعـادة امـوال هيئة 
التصنيع العسكري املنحلة واملدفوعة إىل 
الرشكات والدول التي لم تنفذ التزاماتها 

بموجب العقود املربمة سابقا“.

بغداد/ الزوراء:
حـددْت مديريـة املـرور العامـة، امس 
الثالثـاء، آليـة إصـدار إجازات السـوق 
الدولية، فيما اكدت ان رسـوم الحصول 
عليهـا 62 الف دينار.وقالـت املديرية يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”آلية الحصول 
عىل إجـازة السـوق الدوليـة يكون عرب 

مديرية املرور العامة قرب ملعب الشعب 
الـدويل، إذ تصدر من شـعبة اإلجازات“.
وأضافـت، أنـه ”عند إصدار هـذه النوع 
من اإلجـازة فالبد من أن يكـون املتقدم 
حاصل عىل إجازة القيادة املحلية، ولديه 
جواز سفر، مع صور ودفع رسم قيمته 

62 ألف دينار عراقي“.

بغداد/الزوراء:
نفـت وزارة التخطيـط، امـس الثالثـاء، 
نيتهـا العمل عىل تحديد النسـل يف العراق 
فيمـا اكدت ان ذلك يعد من حقوق االرسة 
وقـال املكتـب االعالمـي للـوزارة يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“ إن ”وزارة التخطيـط 
تنفي األخبار التي تداولتها وسائل اإلعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي، بشـأن نية 
الوزارة االعالن عن توجهها لتحديد النسل 

يف العـراق“، مؤكـدا أن ”الخـرب عـار عن 
الصحة تمامـا، وال توجد هكذا توجهات، 
ألن عمليـة تحديد النسـل، تمثل حقا من 
حقـوق االرسة، فضال عـن تعارضها مع 
واالجتماعيـة  الدينيـة  القيـم  منظومـة 
للشـعب العراقـي“. وأضـاف، أن ”وزارة 
التخطيط تعمل حاليا عىل تحديث الوثيقة 

الوطنية للسياسات السكانية.

باريس/ متابعة الزوراء:
بعـد فشـل معسـكره يف الحصـول 
عـىل األغلبية املطلقـة يف االنتخابات 
الترشيعية، قالت الرئاسة الفرنسية 
ماكـرون  إيمانويـل  الرئيـس  إن 
سيجتمع مع ممثيل القوى السياسية 
الرئيسة يف الجمعية الوطنية الجديدة 
من أجل تحديد اسرتاتيجية ”ملصلحة 
قبـل  اإلليزيـه  وأكـد  الفرنسـيني“. 
االجتمـاع رفـض ماكرون اسـتقالة 
رئيسـة الوزراء الفرنسـية إليزابيث 

بورن، ”لتتمكن الحكومة من متابعة 
مهامهـا والتـرصف يف هـذه األيام“.
وقال مسـؤول يف اإلليزيه طالبا عدم 
نرش اسـمه إن ”رئيـس الجمهورية، 
بصفته الضامن للمؤسسات، مصمم 
الفرنسـيات  لصالـح  العمـل  عـىل 
والفرنسـيني“. وأضـاف: ”حاملـا ال 
تكـون هنـاك أغلبيـة بديلـة، ُيطرح 
السؤال بشأن كيفية إجراء التحوالت 
الرضوريـة للبلد. هذا هو سـبب هذا 
السياسـية:  القـوى  االجتمـاع مـع 

الحـوار والتحادث مـن أجل املصلحة 
العليـا لألمـة ولبناء حلـول تصب يف 
خدمة الشـعب الفرنيس“. وسيلتقي 
ماكـرون عىل التـوايل ممثـيل القوى 
الكتـل  ستشـكل  التـي  السياسـية 
النيابية يف الجمعية الوطنية الجديدة.
وبحسب املصدر الرئايس فقد قوبلت 
دعوة ماكرون باإليجاب من قبل حزب 
”الجمهوريـون“ اليمينيـة وأحـزاب 
االشرتاكي والشيوعي والخرض. وبعد 
شـهرين مـن االنتخابات الرئاسـية 

التي فـاز بها ماكـرون بوالية ثانية، 
فشل املعسـكر الرئايس يف االحتفاظ 
الجمعيـة  يف  املطلقـة  باألغلبيـة 
الوطنيـة والبالغـة 289 مقعـدا من 
أصـل 577 مقعـدا. ويمكـن الئتالف 
معـا! الرئايس الـذي حصل عىل 245 
نائبـا يف الجمعية الوطنيـة، أن يربم 
سـيما  وال  املعارضـة،  مـع  اتفاقـا 
حزب ”الجمهوريـون“ اليميني الذي 
فاز بــ61 مقعـدا، لتشـكيل ائتالف 
يتمتع باألغلبيـة املطلقة يف الجمعية 

االنتخابـات  وشـهدت  الوطنيـة. 
الترشيعيـة اخرتاقـا غـري مسـبوق 
للتجمـع الوطنـي (يمـني متطرف) 
بزعامـة مارين لوبان إذ حصل حزب 
منافسـة ماكرون يف الـدورة الثانية 
من االنتخابات الرئاسية عىل 89 نائبا 
فيمـا حصل االتحاد الشـعبي البيئي 
واالجتماعي الجديد (ائتالف يساري) 
بقيادة زعيم اليسـار الراديكايل جان 
لـوك ميلنشـون عـىل 150 نائبا عىل 

األقل.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكدت وزارة الصحة ان تحول مرض الكولريا اىل وباء 
يعتمد عىل انتشـار املرض واعـداد االصابات ، وفيما 
اكدت ان لديها خطة سـنوية وطنية للسـيطرة عىل 
الحـال الوبائـي، اعلنت تسـجيل ٧٥١ اصابة جديدة 
بفـريوس كورونا امس الثالثاء. وقالت عضو الفريق 

الطبي واالعالمي يف وزارة الصحة، ربى فالح حسـن، 
يف حديـث لـ»الـزوراء»، ان «مـرض الكولـريا ليـس 
باملـرض الجديـد وظهـر يف بدايته يف الهنـد  وبعدها 
انترش يف بقية دول العالم وظهر يف العراق و يف بعض 
السنوات سـجلنا اصابات وهذه السنة كذلك سجلنا 
ايضا».   واضافت «املـرض عبارة عن التهاب معوي 

تسـببه بكرتيا نتيجة تلـوث املياه  والطعـام امللوث 
برباز الشـخص املصـاب نتيجة عـدم تنظيف اليدين 
وبالتايل ينتقل املرض من شخص اىل اخر»، مشرية اىل 
ان «اغلب املصابني اعراضهم تكون متوسطة ونسبة 
قليلة تكون اعراضهم شـديدة وممكـن ان تؤدي اىل 
الوفـاة يف حال عدم تشـخيص املـرض يف بدايته واذا 

تم التشخيص مبكرا فستكون نسبة الشفاء عالية».
واكدت ان «ابرز االعراض هي حمى وارتفاع يف درجة 
الحرارة وتقيؤ واسهال شديد يؤدي اىل فقدان سوائل 
الجسـم والجفـاف وقد تـؤدي اىل الوفـاة يف غضون 

ساعات يف حال عدم تلقي العالج».

تونس/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيـس التونـيس قيـس سـعّيد، أن 
اإلسالم لن يكون «دين الدولة» يف الدستور 
الجديد الذي سيعرضه عىل استفتاء يف ٢٥ 
يوليـو. وقال سـعّيد للصحفيـني يف مطار 
تونس العاصمة «ان شـاء الله يف الدستور 
القادم لتونس لـن نتحدث عن دولة دينها 
اإلسـالم بل نتحدث عن أمة دينها اإلسالم 

واألمـة مختلفـة عـن الدولـة». وتسـلم 
الرئيس التونيس مرشوع الدستور الجديد 
الـذي يفرتض ان يوافـق عليه قبل عرضه 
عىل استفتاء يف ٢٥ يوليو، يف الذكرى األوىل 
لقرار رئيس البالد تويل كل السلطات. وكان 
منسق الهيئة الوطنية االستشارية إلعداد 
دسـتور «الجمهورية الجديـدة» يف تونس 
الصـادق بلعيد قـال يف مقابلة مـع وكالة 

فرانس برس يف ٦ يونيو إنه سـيعرض عىل 
الرئيس قيس سعّيد مسـودة للدستور لن 
تتضمن ذكر االسـالم كدين للدولة، بهدف  
التصدي لألحزاب ذات املرجعية اإلسالمية 
عىل غرار «حركة النهضة»، مما أثار جدال 
يف البـالد. وينـص الفصـل األول من الباب 
األول للمبـادئ العاّمة لدسـتور ٢٠١٤ أن 
«تونس دولة حرّة، مسـتقلة، ذات سيادة، 

االسالم دينها والعربية لغتها والجمهورية 
نظامهـا». ويفـرتض أن يحـل الدسـتور 
الجديـد محـل دسـتور ٢٠١٤ الذي أنشـأ 
نظاما مختلطا كان مصدر نزاعات متكررة 
بـني السـلطتني التنفيذيـة والترشيعيـة.

وتتهـم املعارضة، ومنظمـات مدافعة عن 
حقوق اإلنسـان، سعّيد بالسعي اىل تمرير 
نص ُصمم ليتناسب مع تطلعاته.وردا عىل 

سؤال بشـأن طبيعة نظام الحكومة الذي 
سـيعتمده الدسـتور الجديد، قال الرئيس 
التونيس «القضية ليست نظاما رئاسيا أو 
برملانيا املهم ان السـيادة للشـعب، البقية 
وظائف وليست سلطات». وأضاف «هناك 
الوظيفة الترشيعيـة والوظيفة التنفيذية 
والوظيفـة القضائية وهنـاك الفصل بني 

الوظائف».
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لندن/ متابعة الزوراء:
تعيـُش بريطانيـا، وملـدة ثالثة أيام، عـىل وقع إرضاب 
لعمال السكك الحديدية، يعد األكرب منذ 33 عاما. ويندد 
املرضبـون بتدهور ظروف العمل و“آالف الترسيحات“ 
املرتقبة، وبتدني األجور أيضا. واعترب وزير النقل غرانت 
شـابس أن هذا اإلرضاب ”عديم الفائـدة“، فيما حمله 
األمني العـام للنقابـة املرضبة مايك لينش مسـؤولية 
الوضـع، إذ رد عليـه: ”هـذه الفـوىض سـببها غرانت 
شـابس وسياسة الحكومة“. ويمكن أن يمتد اإلرضاب 

إىل وسـائط نقل أخرى أو قطاعات أخرى، مثل التعليم 
والصحة والربيد. وبدال من الحشـود املعتادة يف سـاعة 
الذروة، اسـتقبلت محطة كينغز كـروس يف لندن عددا 
قليـال من الركاب صباح امـس الثالثاء. ونددت النقابة 
الوطنيـة لعمال السـكك الحديديـة والبحريـة والنقل 
RMT بتدهـور ظـروف العمـل و“آالف الترسيحات“، 
التي تعتزم الرشكة املشـغلة ملعظم السكك الحديدية يف 

بريطانيا القيام بها، وبتدني األجور أيضا.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعْت أسـعار النفـط، امـس الثالثاء، مع 
بحـث املتداولـني احتمـاالت حـدوث ركود يف 
الواليات املتحدة وسط تشديد بنك االحتياطي 
الفيدرايل لسياسـته النقديـة، وتأكيد اإلدارة 
األمريكيـة عـىل أن الركود ليس أمـراً حتمياً.
وحقق خـام برنت القيايس العاملي مكاسـب 
بنسبة 1.45 %، عند 115.79 دوالراً للربميل، 
فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 

تسليم أغسطس 1.09 %، إىل 111.85 دوالراً 
للربميل، بعـد عطلة يف الواليـات املتحدة يوم 
أمـس االثنني. وقـال الرئيـس األمريكي، جو 
بايـدن، إن الركـود ليـس حتمياً، ممـا يعزز 
التوقعات باسـتهالك الطاقة. وقال أيًضا إنه 
يهدف إىل اتخاذ قرار هذا األسـبوع بشـأن ما 
إذا كان سـيتحرك لتعليـق رضيبـة البنزيـن 

الفيدرالية.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشَف ائتالف النرص عن زيادة عدد مقاعد 
تحالـف قوى الدولة (ائتالف النرص وتيار 
الحكمة) اىل 13 نائبا بعد اسـتقالة نواب 
الكتلة الصدرية من الربملان، وفيما اكد ان 
هناك بوار النفراج االزمة السياسية، حدد 
خبري قانونـي اآللية الدسـتورية النعقاد 

جلسة الربملان الطارئة.
وقالت املتحدث باسم ائتالف النرص ايات 
مظفر يف حديث لـ“الـزوراء“: ان ائتالف 
النرص كان له موقف واضح ورصيح ليس 
يف هـذه املرحلة وانمـا منذ اعالن السـيد 
مقتدى الصدر عن انسحابه يف االنتخابات 
السـابقة وكان له جهود حثيثة من اجل 
اعادته اىل السباق االنتخابي والعدول عن 
قـراره وفعال تمت يف حينها عـودة التيار 
الصدري اىل السـباق االنتخابي.واضافت: 
ان ائتالف الصدر يعّد التيار الصدري جزءا 
مهما من العملية السياسية بصورة عامة 
والبيت الشيعي بصورة خاصة ويجب ان 
يعود ليمارس دوره يف العملية السياسية 
عىل اعتبار انها كتلة لديها وزن سـيايس 
وثقـل جماهريي ولديهـا رؤية محددة يف 
ادارة الدولة، مؤكدة احرتامنا لقرار السيد 
الصـدر وهو ينم عـن ادراكنا بـان التيار 
الصـدري لديـه رؤية يف تحقيـق االصالح 
وهو مؤمـن بقضية معينـة وفق نظرية 
الدسـتور ومنهـج النظـام الديمقراطي.

واشـارت اىل ان التيـار الصـدري يؤمـن 
بانـه يتـم اصـالح العمليـة السياسـية 

مـن خارج مؤسسـات الدولـة التنفيذية 
والترشيعية من خالل اسـتخدام وسـائل 
ضغط دسـتورية يمتلكها التيار الصدري 
تتمثـل بالرمزيـة الدينية ملقتـدى الصدر 
بجماهريه التي ممكن ان تطالب بتحقيق 
هدف اصالحي معني.فيما يخص استبدال 
نواب التيار الصدري قالت مظفر ان نواب 
تحالف قوى الدولة سـيصبح عددهم  ما 

يقـارب 11 اىل 13 نائبا بعد صعود البدالء 
عن نواب التيار الصدري املستقيلني.حول 
االزمة السياسـية قالت مظفـر ان هناك 
بوادر ورؤية مجهودة فيما يخص العملية 
السياسـية العراقيـة وهـذا مـا ملسـناه 
مـن ترصيحات رئيـس الربملـان وبعض 
القـوى السياسـية بـرضورة اسـتكمال 
واملـيض  الدسـتورية  االسـتحقاقات 

باتجاه بتشـكيل الحكومة باعتبار هناك 
ضغـط راي عام وهـذا الضغط يحتاج اىل 
الخدمات وتحقيـق االمن وغريها.ولفتت 
اىل ان الحكومة اليوم محدودة الصالحيات 
نحتـاج اىل حكومـة كامـل الصالحيات.

واكدت انه عىل الرغم من وجود اختالفات 
بوجهـات النظـر اال انهـا سـتقودنا اىل 
رؤيـة موحـدة وحـل للمشـكلة، نعتقـد 

يف االئتـالف الحـوارات والتفاهمـات هي 
الحل الكفيل باالزمـة .وحول مواصفات 
رئيـس الـوزراء املقبـل اوضحـت مظفر 
انـه يجب تكون شـخصية رئيس الوزراء 
رجـل دولة سـيايس ومقبول مـن جميع 
االطـراف ومقبول شـعبيا و قادر عىل ان 
يضطلـع بمهمة بـكل تعقيـدات املرحلة 
ويسـتطيع ان يتعامـل مـع كل االزمات 
الداخليـة والخارجيـة بحنكة سياسـية 
عالية.من جهته، حـدد الخبري القانوني، 
عيل التميمي، االليات الدستورية النعقاد 
جلسـة الربملـان الطارئة.وقـال التميمي 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: انـه يمكـن أن 
يناقـش يف الجلسـة الطارئـة اكثـر مـن 
موضوع ومنها أداء اليمني للنواب البدالء، 
كمـا يمكـن للنـواب الجـدد أداء اليمـني 
الدسـتورية وفق املادة 50 من الدسـتور 
بشـكل جماعي أو منفرد أمـام الربملان.
واضاف: حيث يؤدي النواب الجدد اليمني 
الدستورية أمام الربملان مبارشة، ويمكن 
لرئيـس الربملـان دعـوة الربملان لجلسـة 
اليمـني  البـدالء  الداء  طارئـة تخصـص 
الدستورية.واوضح التميمي، ان الجلسة 
الطارئة تخصـص ملناقشـة املوضوعات 
التـي اوجبت الدعوة، مسـتدركاً بالقول: 
عند أداء النواب الجدد اليمني الدسـتورية 
يبارشون عملهم كنواب يمثلون الشعب.
وكانت رئاسـة مجلس النـواب قد حددت 
غـدا الخميـس موعـدا النعقـاد جلسـة 

الربملان االستثنائية.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
نفْت هيئة التقاعد الوطنية، امس الثالثاء، تعطيل 
دوام فرعها يف الديوانية، مؤكدة أن التوقف كان 
بسبب خلل لوقت قصري جداً.وذكر بيان للهيئة، 
املتداولة  األخبار  «تنفي  أنها  «الزوراء»:  تلقته 
يف مواقع التواصل االجتماعي بشأن إعالن فرع 
اليوم  لهذا  الرسمي  الدوام  تعطيل  الديوانية 
الكهربائية». املنظومة  يف  خلل  لوجود  (االمس) 
العمل  أن  للمراجعني،  نبني  أن  «نود  وأضاف: 
مستمر يف الفرع»، مبيناً أن «التوقف كان بسبب 

خلل ولوقت قصري جداً».

@‚aÎá€a@›Ó�»m@Ô–‰m@á«b‘n€a
ÚÓ„aÏÌá€a@¿@bË«ã–i

@ÒãˆaÜ@çÓË§@Êbì”b‰Ì@Ôuaäá€aÎ@ÊaáÌå
�bÓ‹´@Úvn‰æa@Úz‹é˛bi@ÚÓˆbõ‘€a@pbéaã®a

@÷Ïè€a@Òåbug@Û‹«@fiÏó®a@‚Ïéä@ZäÎãæa
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@Û‹«@›‡»€a@bËnÓ„@Ô–‰m@¡Ó�Én€a@ÒäaåÎ
÷aã»€a@¿@\›è‰€a@áÌá•^

@5◊c@ÊÏöÏ≤@ÚÓ„b�Ì5€a@ÚÌáÌá®a@Ÿÿè€a@fib‡«
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بغداد/ الزوراء:
اعلـْن رئيس الوزراء مصطفـى الكاظمي، 
امـس الثالثاء، نجـاح الحكومـة بتحقيق 
اسـتثمارات كثـرية للعـراق عـرب التعاون 
مع دول الجـوار واصدقاء البلد، وفيما اكد 
اسـتمرار العمليات يف مالحقـة الجماعات 
للتشـكيك  رفضـه  عـن  عـرب  االرهابيـة، 
باألجهزة األمنية وإطالق اتهامات مسـيئة 
ضدها.وقال الكاظمي خالل جلسة مجلس 
الـوزراء وفقـاً لبيـان صـادر عـن مكتبه 
اإلعالمي تلقتـه «الـزوراء»: «أود أن أهّنئ 
قواتنا األمنية والعسكرية البطلة بمختلف 
صنوفها، للجهد اليومي الذي تقوم به منذ 
فرتة طويلة والعمليات مستمرة يف مالحقة 
الجماعات اإلرهابيـة، ويومياً هناك عملية 

لقواتنـا يف مالحقـة وقتـل الدواعش، ومن 
ضمـن القتلـة املجرمـني ما يسـمى بوايل 
األنبار.وأضـاف «لألسـف نسـمع أصواتاً 
تشكك بإجهزتنا األمنية، وتتهمها باتهامات 
مسيئة، واملؤسـف حقا أن هناك من يقدم 
الدمـاء من أجل العراق وهناك من يشـكك 
بهذه التضحيات».وتابع «أتمنى أن نتوّحد 
كعراقيني يف هذا الوقت الحسـاس من أجل 
العراق ومـن أجل عملية إصـالح حقيقية 
يف نظامنـا السـيايس واالقتصـادي، ولكي 
تنعكس ايجاباً عـىل املجتمع واملواطنني».

ولفـت إىل أنـه «خالل سـنتني أتُّهَمت هذه 
الحكومة بشتى االتهامات، وتحملناها من 

أجل العراقيني.

@\Òıb‰i@¸Ï‹y^@laçy˛a@ıb‡«å@…fl@szjÌÎ@ıaäåÏ€a@ÚèÓˆä@Ú€b‘néa@ùœãÌ@ÊÎã◊bfl
Êbæ5€a@¿@ÚÓj‹À˛a@Êaá‘œ@Úèÿ„@á»i

بغداد/ الزوراء:
أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة ، ضبط حاالت اختالس وهدر للمال العام يف 
أن «فريق  بيان:  الهيئة يف  الدين. وذكرت  البرصة وصالح  الصحة بمحافظتي  دائرتي 
ومفراس  مغناطييس  رنني  جهازي  ضبط  من  تمكن  البرصة  تحقيق  مديرية  عمل 
حلزوني لم يدخال الخدمة يف املستشفى، رغم تجهيزه بهما منذ عام ٢٠٠٨». وأضاف، 
صالحني  وغري  العمل  عن  عاطلني  الجهازين  برشاء  قامت  البرصة  نفط  «رشكة  أن 
لالستخدام، وإن إدارة مستشفى نفط البرصة لم تتسلم الجهازين العاطلني اللذين لم 
تتم صيانتهما؛ كون كلفة الصيانة تفوق كلفة الرشاء». وتابع البيان، أنه «يف عملية 
ثانية تمكنت مالكات مكتب التحقيق يف هيئة النزاهة التابعة ملحافظة صالح الدين من 

كشف اختالس للمال العام يف مستشفى صالح الدين العام».

@>zñ@¿@‚b»€a@fib‡‹€@äáÁÎ@ë˝nÇa@¡jö
ÂÌá€a@Å˝ñÎ@Òãój€a
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بغداد/ الزوراء:
اعلْن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
امس الثالثاء، نجاح الحكومة بتحقيق 
استثمارات كثرية للعراق عرب التعاون 
مع دول الجوار واصدقاء البلد، وفيما 
مالحقة  يف  العمليات  استمرار  اكد 
رفضه  عن  عرب  االرهابية،  الجماعات 
وإطالق  األمنية  باألجهزة  للتشكيك 

اتهامات مسيئة ضدها.
مجلس  جلسة  خالل  الكاظمي  وقال 
مكتبه  عن  صادر  لبيان  وفقاً  الوزراء 
أن  ”أود  ”الزوراء“:  تلقته  اإلعالمي 
أهّنئ قواتنا األمنية والعسكرية البطلة 
بمختلف صنوفها، للجهد اليومي الذي 
والعمليات  طويلة  فرتة  منذ  به  تقوم 
الجماعات  مالحقة  يف  مستمرة 
اإلرهابية، ويومياً هناك عملية لقواتنا 
ومن  الدواعش،  وقتل  مالحقة  يف 
ضمن القتلة املجرمني ما يسمى بوايل 

األنبار.
وأضاف ”لألسف نسمع أصواتاً تشكك 
باتهامات  وتتهمها  األمنية،  بإجهزتنا 
من  هناك  أن  حقا  واملؤسف  مسيئة، 

يقدم الدماء من أجل العراق وهناك من 
يشكك بهذه التضحيات“.

يف  كعراقيني  نتوّحد  أن  ”أتمنى  وتابع 
العراق  أجل  من  الحساس  الوقت  هذا 
حقيقية  إصالح  عملية  أجل  ومن 
واالقتصادي،  السيايس  نظامنا  يف 
املجتمع  عىل  ايجاباً  تنعكس  ولكي 

واملواطنني“.
ولفت إىل أنه ”خالل سنتني أتُّهَمت هذه 
الحكومة بشتى االتهامات، وتحملناها 
من أجل العراقيني، وتحملنا املسؤولية 
وبدأت  ووزراء،  وزراء  كرئيس  جميعاً 
النتائج تظهر يف قضية التنمية أو عىل 
الوضع االقتصادي، وكذلك عىل رسعة 

النمو االقتصادي“.
وأوضح ”من ضمن االتهامات املوّجهة 
االتفاقية  قضية  كانت  للحكومة 
هذه  إتهام  جرى  حيث  الصينية، 
الحكومة بأنها تحاول عرقلتها، لكنكم 
تابعتم يف األسبوع املايض أول مرشوع 
 1000 بناء  مرشوع  هو  فيه  َرشعنا 

مدرسة يف عموم العراق“.
وتساءل رئيس الوزراء ”كيف يمكن أن 

تعرقل الحكومة هذه اإلتفاقية؟ بينما 
يف الحقيقة هي قد رشعت يف تنفيذها 
مرشوعات  من  مرشوع  أهم  وضمن 
الرتبية، نحن مستمرون بهذا املرشوع 
الثانية  واملرحلة  األوىل،  مرحلته  يف 
مدرسة،   1000 بناء  كذلك  تتضمن 
املحافظات.  جميع  أيضاً  وستشمل 
وُرقي  كبرية،  أهمية  له  فالتعليم 

املجتمعات يعتمد عىل التعليم“.
الذي  بتأريخنا  نعتز  أن  ”يجب  وأكد 
الحضارة  يف  أساسياً  مساهماً  كان 
اإلنسانية، واآلن اإلتفاقية الصينية قد 
نّفذنا جزءاً منها، وهو الجزء الخاص 
القادمة  املراحل  ويف  املدارس،  ببناء 

سنستمر يف تنفيذ باقي البنود“.
وتابع ”إذن اإلدعاء بأن الحكومة ُتعيق 
أثبت  ادعاء  هو  الصينية  اإلتفاقية 
يندرج ضمن  كاذب،  ادعاء  أنه  الواقع 

االتهامات الكاذبة“.
الخارجية  العراقية  عالقات  وحول 
خالل  العراق  ”سعى  الكاظمي  قال 
الخارجية  سياسته  يف  املنرصمة  املّدة 
تعيش  التي  املنطقة،  يف  التهدئة  إىل 
جداً،  خطرية  وتحديات  اضطرابات 
أوكرانيا  يف  الحرب  انعكاسات  إن  كما 
الغذائي  األمن  يف  مؤثرة  أصبحت 

بالعالم أجمع“.
اللحظة  وأضاف ”كانت سياستنا منذ 
التوازن  سياسة  إّتباع  تعتمد  األوىل 
مع  جيدة  عالقات  بناء  عىل  والعمل 
تكون  كي  واصدقائه،  العراق  جريان 
املواطن  خدمة  يف  العالقات  هذه 
جلب  من  نتمكن  وأن  العراقي، 
يف  ونجحنا  الخارجية،  االستثمارات 

هذه العملية“.
كل  يمتلك  ”العراق  أن  إىل  وأشار 
مقومات النجاح، وكذلك يمتلك موقعاً 
سرتاتيجياً مهماً، وشعباً مبدعاً يمكن 
االقتصادي  التكامل  يف  دوره  يؤدي  أن 
ويستفيد  خرباته  يقدم  وان  والتنمية، 

من خربات اآلخرين“.
بأن  املّدة  هذه  خالل  نجحنا  وقال 
عرب  للعراق،  كثرية  باستثمارات  نأتي 
وأصدقاء  الجوار  دول  مع  التعاون 
السياسة  هذه  يف  ومستمرون  العراق، 

مصلحة  أجل  ومن  العراق  أجل  من 
العراقيني، وأحببت أن أثري هذه النقاط 
وضع  عىل  مقبلون  إننا  وأقول  معكم 
ستتشكل  الله  شاء  وإن  سيايس، 
أؤكد  اجتماع  كل  ويف  جديدة،  حكومة 

اللحظة  اىل  بالعمل  اإلستمرار  عىل 
وخدمة  املواطن  خدمة  يف  األخرية 

العراق“.
وشدد عىل أن ”هذه العالقة مع املواطن 
مهمة للغاية، ومن املهم أيضاً االستماع 

إىل شكاوى املواطنني وتنفيذ مطالبهم 
لحل  أفكاراً  نقدم  أن  ويجب  الحّقة، 
التي  املطالب  وتخدم  املشاكل،  هذه 
تحتاج إىل ترشيعات خاصة، بالتعاون 

مع زمالئنا يف الربملان“.
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بغداد/ الزوراء:
تجنب  اتفاقية  مرشوع  عىل  الوزراء،  مجلس  صوت 
عىل  وافق  وفيما  أذربيجان،  مع  الرضيبي  االزدواج 
التعاقد مع رشكة ايرانية بشان الكهرباء، اقر توصيات 

املجلس الوزاري للطاقة.
تلقته  بيان  يف  الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  ان  ”الزوراء“: 
الثالثة والعرشين  الكاظمي، ترأس الجلسة االعتيادية 
األوضاع  مجمل  بحث  خاللها  جرى  الوزراء،  ملجلس 
العامة يف البالد، ومناقشة عدد من امللفات االقتصادية 

والخدمية.
البيان،  وبحسب  الجلسة،  مستهل  يف  الكاظمي  وهنأ 
القوات األمنية بمختلف صنوفها؛ للجهد األمني اليومي 
عصابات  مالحقة  يف  طويلة  مدة  منذ  به  تقوم  الذي 
قتلتهم  من  أبرز  ومن  قاداتها،  وقتل  اإلرهابية  داعش 

من املجرمني ما يسمى بوايل األنبار.
سياسة  الكاظمي  استعرض  كما  البيان:  واضاف 
الحكومة الناجحة فيما يخص العالقات الخارجية 
مؤكدا ان سياستنا كانت منذ اللحظة األوىل تعتمد 
عالقات  بناء  عىل  والعمل  التوازن  سياسة  إّتباع 
جيدة مع جريان العراق واصدقائه، كي تكون هذه 
نتمكن  وأن  العراقي،  املواطن  خدمة  يف  العالقات 

هذه  يف  ونجحنا  الخارجية،  االستثمارات  جلب  من 
العملية.

املكلف  البيان،  بحسب  الوزراء،  مجلس  واستضاف 
رشحاً  قدم  الذي  كريم،  عادل  الكهرباء  وزارة  بإدارة 
وافياً عن واقع الكهرباء الحايل، واملشكالت التي تعرتي 
كبرياً  ارتفاعاً  يشهد  الذي  الوقت  هذا  خالل  الشبكة 

بدرجات الحرارة.
التي  امللفات  من  عدداً  ناقش  املجلس  ان  اىل  واشار 
تخص الوزارة، وتقديم كل الدعم لها للقيام بواجباتها 
عىل  املوافقة  ومنها:   للمواطنني  الكهرباء  توفري  يف 
توقيع وزارة الكهرباء ملحقي عقد مع رشكة تافانري 

اإليرانية بحسب الرشوط املدرجة. 
واوضح: ان الجلسة شهدت استعراض التقرير الوبائي، 
الصحة؛ يف مواجهة جائحة كورونا،  وإجراءات وزارة 
وجهودها يف العمل عىل إطالق حمالت لحث املواطنني 
عىل أخذ اللقاح، عرب التوجه إىل املنافذ الصحية يف عموم 

العراق، حيث تتوفر فيها اللقاحات وبكميات كافية.
املوضوعات  الوزراء  مجلس  ناقش  أن  بعد  انه  وتابع 

املدرجة عىل جدول أعماله، أصدر القرارات اآلتية:
أوالً/ إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة (28 لسنة 

. (2022
ثانيا/ املوافقة عىل ما يأتي:

يف  للرضائب  العامة  للهيئة  العام  املدير  تخويل    -  1
باألحرف  والتوقيع  التفاوض  صالحية  املالية  وزارة 
األولية عىل مرشوع اتفاقية تجنب االزدواج الرضيبي، 
ومنع التهرب من دفع الرضائب املفروضة عىل الدخل 
وحكومة  العراق  جمهورية  حكومة  بني  املال  ورأس 
/80) املادة  أحكام  إىل  استناداً  أذربيجان،  جمهورية 

سادساً) من الدستور. 
الالزمة  التخويل  وثيقة  الخارجية  وزارة  إعداد    2-  
باسم حكومة جمهورية العراق إىل املدير العام للهيئة 
العامة للرضائب، وفقاً للسياقات املعتمدة، ورفعها إىل 
األمانة العامة ملجلس الوزراء الستحصال توقيع السيد 

رئيس مجلس الوزراء.
للشؤون  التخطيط  وزارة  وكيل  السيد  تخويل  ثالثاً/ 
الفنية وكالة، صالحية التفاوض والتوقيع عىل مرشوع 
االتفاق التنفيذي ملنحة األهداف اإلنمائية بني الحكومة 
األمريكية/  والحكومة  التخطيط،  وزارة  العراقية/ 
استناداً   ،(USAID)الدولية للتنمية  األمريكية  الوكالة 
إىل أحكام املادة (2/تاسعاً) من النظام الداخيل ملجلس 
الدائرة  توصية  االهتمام  بعني  األخذ  مع  الوزراء، 
القانونية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء املثبتة بموجب 
مذكرتها املرقمة بالعدد (م د/ق/2/4/6/185 ل ق) 

املؤرخة يف 20 حزيران 2022.

يرس )رشكة املشاريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني ذوي االختصاص والخربة لتقديم عطاءاتهم (تجهيز اجهزة االالت الدقيقة 
الدورة) وتسليمها وتفريغها يف  انشاء خزاني ٢٠٠٠-٣٠٠٠ يف مصفى  للخزانني ملرشوع  السيطرة  الكهربائية ومنظومة  الصمامات  مع 
مخازن هيئة مشاريع بغداد يف مجمع الدورة النفطي وعىل ان تكون املواد االولية وبقية املواد املجهزة من املناشئ التالية (اململكة املتحدة- 
كندا- الواليات املتحدة االمريكية -ايطاليا -بلجيكا -املانيا -فرنسا -سويرسا-النرويج-السويد -فلندا –النمسا –هولندا-الدنمارك- اليابان) 
تبلغ (٩٧٢,٥٢٥,٠٠٠ دينار عراقي) (تسعمائة واثنان وسبعون مليون  للمناقصة  التخمينية  الكلفة  وان  ذاتياً  املناقصة ممولة  ان  علماً 

وخمسمائة وخمسة وعرشون الف دينار عراقي) وبمدة تجهيز(١٢٠) (مائة وعرشون يوم تقويمي) مع مالحظة ومراعاة ما ييل:
النفطية/هيئة مشاريع  املشاريع  وزيارة رشكة  االتصال  اضافية  معلومات  الحصول عىل  يف  والراغبني  املؤهلني  العطاء  ١. عىل مقدمي 
بغداد/ قسم ادارة التشييد الكائن يف بغداد /املجمع النفطي/الدورة /من يوم االحد اىل يوم الخميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة 

(٧:٠٠ص) لغاية (٢:٠٠ بعد الظهر) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
٢. عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك يف هذه املناقصة تقديم عطاءاتهم وفقا للرشوط املطلوبة يف 

الوثائق القياسية واالعالن بموجب املعايري اآلتية:
أ - املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات املتصلة بها.

ب - خدمات ما بعد البيع (مواد احتياطية ملدة سنتني ومواد احتياطية للتشغيل االويل).
ت - عمل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز (١٠ سنوات) قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ يعادل (٣٠٪) من الكلفة التخمينية 

للمناقصة، عىل ان يكون من طبيعة موضوع املناقصة املوصوفة يف املتطلبات ومؤيداً من الجهات التعاقدية ذات الصلة.
ث - مدة تنفيذ العقد باأليام التقويمية.

ج - يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ (١٩٤,٥٠٥,٠٠٠) مائة واربعة وتسعون مليون وخمسمائة وخمسة 
االف دينار عراقي) من مرصف معتمد يف العراق ومصدق اصولياً.

ح - مواد احتياطية للتشغيل االويل ومواد احتياطية ملدة سنتني من التشغيل.
خ - يكون التجهيز مع التفريغ (CIP) واصل ومفرغ يف مخازن هيئة مشاريع بغداد يف مجمع الدورة النفطي. 

د - حسب االنكوترم ٢٠١٠ واصل ومفرغ يف مخازن هيئة مشاريع بغداد يف مجمع الدورة النفطي، ويتحمل مقدم العطاء كافة الرضائب 
والرسوم املتعلقة بذلك.

ذ - مطابقة املناشئ للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة يف املناقصة.
ر - تلتزم الرشكة االجنبية املشرتكة بتقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محسومة تجاه املؤسسات العراقية خالل (٣٠) 
ثالثون يوما من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية رشط إلزامي إلصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الرشكة 

االجنبية املشرتكة باملناقصة.
ز - يف حالة وجود مطالبات لدى الرشكة االجنبية املشرتكة يف املناقصة تلتزم بتقديم تعهد بتسوية مرضية للطرفني (التسوية وفقا التفاقية 
نادي باريس او التسوية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ او شطب الدين كلياً بحسب مقتىض الحال) ألية منازعات او 
مطالبات سابقة خالل (٣٠) ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التسوية رشط إلزامي إلصدار قرار االحالة وبخالفه يتم 

استبعاد الرشكة االجنبية املشرتكة يف املناقصة.
س - تتعهد الرشكة االجنبية بعدم إجراء أي مطالبة قضائية او ادارية عىل أي مديونية بحق املؤسسات العراقية بعد االحالة مبارشة او غري 
مبارشة من خالل البيع او التنازل للغري عن جزء او كل الدين بصفة رضائية او قضائية بمعنى استمرار عالقة الرشكة املتقدمة او املشرتكة 

للعمل بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغري ويسعى املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
٤. يكون مكان بيع وثائق املناقصة (رشكة املشاريع النفطية-هيئة مشاريع بغداد الكائن يف بغداد /املجمع النفطي/ الدورة) من االحد اىل 

الخميس من الساعة (٧:٠٠ ص) ولغاية الـ (٢:٠٠ ظ).
٥. مكان تسليم العطاء (وزارة النفط-رشكة املشاريع النفطية- هيئة مشاريع بغداد / داخل املجمع النفطي يف الدورة/ لجنة استالم وفتح 

العطاءات).
الفتح بحضور  ترفض وسيتم  املتأخرة سوف  العطاءات  ان  (٢٠٢٢/٧/٥)، حيث  بتاريخ  العطاءات  وتسليم  املناقصة  غلق  يكون موعد 

مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل:-
رشكة املشاريع النفطية/هيئة مشاريع بغداد /الكائن يف بغداد /املجمع النفطي/الدورة.

الجهة التي تستلم العطاء/لجنة استالم وفتح العطاءات.
التقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح.

٦. يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واإلجابة عىل االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد 
قبل أسبوع من تاريخ الغلق وعىل مقدم العطاء تقديم استفساراته تحريرياً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤتمر .

الوقت : (١٢:٠٠ م) بتاريخ:  ٢٨ /  ٦ / ٢٠٢٢ .. املكان: يف غرفة االجتماعات العائدة ملكتب مدير الهيئة.
٧. تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة (١٢٠) مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد.

٨. يلتزم مقدم العطاء بإرفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:-
أ - هوية غرفة التجارة(نافذة)او هوية تصنيف املقاولني العراقيني (نافذة) ضمن االختصاص وعقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس 

والنظام الداخيل وشهادة تأسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة.
ب - املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:

• ملواطني جمهورية العراق :البطاقة الوطنية املوحدة(او شهادة الجنسية +هوية االحوال املدنية)بطاقة السكن، عقد ايجار، او الطابو 
للداللة عىل العنوان .

• ملواطني الدول االخرى: صورة واضحة عن جواز السفر.
ت - شهادة تسجيل الرشكة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعيل إذا كانت الرشكة املقدمة للعطاء فرع يف العراق (مكتب اقليمي).

ث - كتاب عدم املمانعة من دخول املناقصة صادر باسم الرشكة من الهيئة العامة للرضائب ويكون نافذ وقت تقديم العطاء مبني فيه 

سالمة املوقف الرضيبي واملايل للرشكة ومعنون اىل رشكة املشاريع النفطية.
ج - تلتزم الرشكة العراقية مقدمة العطاء بتقديم كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشرتاكها بالضمان االجتماعي للعمال.

ح - شهادة تأسيس الرشكة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة يف بلد تأسيس الرشكة ومصدقة من السفارة العراقية يف ذلك البلد ودائرة 
التصديقات يف وزارة الخارجية يف العراق إذا كان مقدم العطاء اجنبياً.

خ - وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصوليا.
د - يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة.

ذ -  كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل .
ر -  تخويل من الرشكة ملمثليها عند الرشاء مصدق اصوليا.

ز - وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.
املالحظات:-

يتم تقديم العطاء يف خمسة اظرف منفصلة مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:
األول- يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله.

الثاني- يحتوي عىل العرض الفني+منهاج العمل (يتم ارفاق نسخة الكرتونية مع النسخة الورقية، ويف حالة وجود اختالف او تضارب يتم 
اعتماد النسخة الورقية).

الثالث- يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر.
الرابع – يحتوي عىل العرض التجاري املسعر.

الخامس – يحتوي عىل التأمينات االولية والبالغة (١٩,٤٥٠,٥٠٠) (تسعة عرش مليون واربعمائة وخمسون الف وخمسمائة دينار عراقي) 
ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة صادرة من مرصف عراقي معتمد عىل ان تكون نافذة ملدة (١٢٠) يوم من 
تاريخ الغلق ويوضع يف ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الرشكة، باإلمكان الحصول عىل قائمة باملصارف املحظور 

التعامل معها حاليا من الهيئة املالية يف رشكتنا.
توضع االظرف يف ظرف واحد ويكون مغلق ومختوم بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عىل الظرف الخارجي والداخيل ما ييل:

أ - اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب - تاريخ الغلق .

ت - اسم املناقصة ورقمها كما مشار اليه يف الفقرة الفرعية (١-١) من تعليمات مقدمي العطاء او أي اشارة تعريفية مذكورة يف بيانات 
العطاء.

التأمينات  املطلوبة,  الوثائق  املسعر,  الغري  التجاري  العرض  املسعر,  التجاري  العرض  فني,  (العرض  الداخيل  الظرف  محتوى  بيان  ج - 
االولية).

٩.  الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
١٠.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن وآلخر مرحلة من االعالن ويتم استقطاعها قبل توقيع العقد.

١١.  تهمل العطاءات الغري املستوفية للمستمسكات املطلوبة ومعايري التأهيل.
١٢.  يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت املوقع والربيد االلكرتوني وعليه 

اشعار الطرف االول بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل (٧) ايام من تاريخ حصول التغيري.
١٣.  لجهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني االتيتني :-
• الغاء املناقصة وتغيري اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري عند توفر رشوط اللجوء اىل تطبيق هذين االسلوبني .

• عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.
١٤. يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح رشكة املشاريع النفطية ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد مقدم العطاء يف الحاالت اآلتية:

• اذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.
• اذا قرر مقدم العطاء سحب عطاءه خالل فرتة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقديم العطاءات.

• اذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته الخاطئة والتي من املمكن ان تؤثر عىل قرار االحالة.
١٥. ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء أي تعديل عليها .

١٦. يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالف مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
١٧. اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازائها يف العطاء املقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات 

املدونة ازائها مشمولة بالسعر االجمايل للعطاء .
١٨. تجديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حسن االداء (بعد استالم قرار االحالة وقبل توقيع العقد) لحني اصدار كتاب 

انتفاء الحاجة من رشكة املشاريع النفطية.
١٩. يكون املجهز مسؤوالً عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص املواد كمركياً خارج العراق وداخله من نقطة الدخول ودفع اي مصاريف 
متعلقة بها مدفوعة داخل العراق لتخليص املواد ويتحمل كافة الرضائب والرسوم الكمركية وغري الكمركية املتعلقة بذلك وحسب القوانني 

واالنظمة والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها او استبدالها من وقت آلخر.
٢٠. يمكن الرجوع اىل مقر الهيئة عىل االنرتنيت .

BAGHDAD – IRAQ-DORA/bagh oper@scop gov iq
E-Mail: bagh oper@scop go

                                                      و. مدير عام
 رشكة املشاريع النفطية
                                             عارف جعفر فعل
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القاهرة/ متابعة الزوراء:

استقبل الرئيس املرصي عبد الفتاح 

الثالثـاء، بقـرص  السـييس، أمـس 

االتحادية، األمري محمد بن سـلمان 

بن عبد العزيز، ويل العهد السعودي، 

حيـث أقيمـت مراسـم االسـتقبال 

السـالمني  عـزف  وتـم  الرسـمي 

الوطنيني، بحسب املتحدث الرسمي 

باسم الرئاسة املرصية، بسام رايض، 

فيمـا قال وزير التجارة السـعودي، 

ماجـد القصبـي، إنه تـم توقيع 14 

اتفاقيـة بـني مرص والسـعودية بـ 

7.7 مليار دوالر (29 مليار ريال).

وجـاءت زيارة ويل العهد السـعودي 

إىل مـرص، أمـس الثالثـاء، يف إطـار 

جولته التي ستشـمل أيضـا األردن 

وتركيا.

ورصح رايض بأن الرئيس السـييس 

رحـب باألمـري محمد بن سـلمان، 

ضيفاً عزيـزاً يف بلـده الثاني مرص، 

طالبـاً نقل تحياته إىل امللك سـلمان 

الحرمـني  خـادم  عبدالعزيـز،  بـن 

الرشيفني، ومتمنياً له دوام الصحة 

والعافية.

كمـا أكـد السـييس الحـرص عـىل 

التشـاور  تعزيـز  يف  االسـتمرار 

والتنسيق مع العاهل السعودي وويل 

العهـد تجاه مختلـف القضايا محل 

االهتمام املشرتك، وكذلك موضوعات 

الثنائـي، وذلـك يف إطـار  التعـاون 

العالقات التاريخية واالسـرتاتيجية 

بني مرص والسعودية، والتي تعكس 

اإلرادة السياسـية املشرتكة ووحدة 

املصري.

الرئيـس  السـياق، أشـاد  ويف هـذا 

املـرصي بالتطـور الكبـري والنوعي 

الـذي شـهدته العالقـات املرصيـة 

السـعودية يف املجـاالت السياسـية 

واالقتصادية واألمنية والعسـكرية، 

والنمـو امللحـوظ يف معـدل التبادل 

االسـتثمارات،  وحجـم  التجـاري 

مشـرياً إىل الحرص املشرتك للميض 

قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير 

تلك العالقات.

مـن جانبه، نقـل األمـري محمد بن 

سـلمان إىل الرئيس املرصي تحيات 

العاهل السـعودي، مؤكداً أن زيارته 

الحالية ملـرص تأتي تعزيزاً ملسـرية 

العالقات املتميزة التي تربط البلدين 

الشقيقني واستمرار وترية التشاور 

والتنسيق الدوري واملكثف بني مرص 

والسعودية حول القضايا اإلقليمية 

محل االهتمام املشـرتك، بما يعكس 

التـزام البلديـن بتعميـق التحالـف 

بينهمـا،  الراسـخ  االسـرتاتيجي 

ويعـزز مـن وحـدة الصـف العربي 

مواجهـة  يف  املشـرتك  واإلسـالمي 

مختلف التحديات التي تتعرض لها 

املنطقة يف الوقـت الراهن، موضحاً 

تطلعـه ألن تضيف هذه الزيارة قوة 

دفـع إضافيـة إىل الروابـط املتينـة 

واملمتـدة التـي تجمع بـني الدولتني 

عىل املستويني الرسمي والشعبي.

كما أكد ويل العهد السـعودي أهمية 

التنسيق والتشاور املكثف  استمرار 

وتبـادل وجهـات النظـر بني مرص 

والسـعودية للتصـدي ملـا تواجهـه 

األمة العربيـة من تحديات وأزمات، 

والوقوف أمام التدخالت يف الشؤون 

الداخليـة للـدول العربيـة عىل نحو 

املنطقـة  أمـن  زعزعـة  يسـتهدف 

وشـعوبها، مشـيداً يف هـذا اإلطـار 

والراسـخ  املحـوري  مـرص  بـدور 

كركيزة أساسـية لألمن واالستقرار 

يف املنطقة.

وعىل صعيـد العالقات الثنائية، ذكر 

املتحدث الرسـمي املرصي أن اللقاء 

تنـاول التباحـث حول سـبل تعزيز 

مختلـف جوانب العالقـات الثنائية 

بني البلدين، السـيما عىل الصعيدين 

االقتصادي واالسـتثماري، وتدشني 

املزيد مـن املرشوعات املشـرتكة يف 

ضوء مـا يتوافر لـدى الجانبني من 

فرص استثمارية واعدة، فضالً عن 

االسـتغالل األمثل لجميـع املجاالت 

املتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

كما تطـرق اللقاء إىل عـدد من أبرز 

امللفـات املطروحـة عىل السـاحتني 

الدوليـة واإلقليمية، حيث عكسـت 

املناقشـات تفاهمـاً متبـادالً عـىل 

املشـرتكة  الجهـود  بـذل  مواصلـة 

للتصـدي للمخاطر التـي تهدد أمن 

واسـتقرار دول وشـعوب املنطقة، 

حيث شـدد السـيد الرئيـس يف هذا 

اإلطـار عـىل التزام مـرص بموقفها 

الثابت تجـاه أمن الخليـج كامتداد 

لألمـن القومـي املـرصي، ورفـض 

أيـة ممارسـات تسـعى إىل زعزعة 

استقراره.

وتوافق الجانبان عـىل أهمية القمة 

املرتقبـة التـي سـوف تسـتضيفها 

السـعودية بـني قـادة دول مجلس 

التعـاون الخليجي ومـرص واألردن 

املتحـدة  والواليـات  والعـراق 

األمريكية.

وتضمنت زيارة ويل العهد السعودي 

إىل مرص توقيع عدد من االتفاقيات، 

وإبرام صفقات بني القطاع الخاص 

يف البلديـن، بمقـر الهيئـة العامـة 

لالستثمار واملناطق الحرة.

يذكـر أن زيارة ويل العهد السـعودي 

إىل مـرص هي الزيـارة الرابعة خالل 

السـنوات الخمـس املاضية، بخالف 

اللقاءات غري الرسـمية التي جمعت 

األمري محمـد بن سـلمان بالرئيس 

السييس.

التجـارة  وزيـر  قـال  جانبـه  مـن 

السـعودي، ماجـد القصبـي، اليوم 

الثالثـاء، إنه تم توقيـع 14 اتفاقية 

بني مرص والسـعودية بـ 7.7 مليار 

دوالر (29 مليار ريال).

جـاء ذلـك عـىل هامـش زيـارة ويل 

العهد السـعودي، األمـري محمد بن 

سـلمان، إىل مـرص، يف إطـار جولته 

التي ستشـمل أيضـا األردن وتركيا، 

حيث كان يف اسـتقباله البارحة لدى 

وصولـه إىل مطار القاهـرة الرئيس 

املرصي عبدالفتاح السييس.

وتتـوزع االتفاقيـات املوقعـة عـىل 

عـدة مجاالت هي البـرتول والطاقة 

األخـرض  والهيدروجـني  املتجـددة 

املعلومـات والتجـارة  وتكنولوجيـا 

اإللكرتونية واألدوية والبنية التحتية 

واألمن السيرباني.

كمـا شـملت االتفاقـات ومذكرات 

التفاهـم املوقعـة قطاعـات بينهـا 

البنية التحتية والخدمات اللوجستية 

وإدارة املوانـئ والصناعات الغذائية 

وصناعة األدوية.

ومن أبرز االتفاقيات املوقعة، توقيع 

رشكة عجالن وإخوانـه واملجموعة 

العربية لسالسل اإلمداد اتفاقية لبناء 

مركز مرص لتخزين البرتول بـ 12.2 

مليار ريال، وتوقيع رشكة أكواباور 

القابضـة  الرشكـة  مـع  اتفاقيـة 

لكهرباء مرص بشأن مرشوع إلنتاج 

وتوليد 1100 ميغـاواط من الطاقة 

النظيفة بـ 4.8 مليار ريال.

ووقعـت رشكـة عجـالن وإخوانـه 

ومجموعـة سـامي سـعد اتفاقيـة 

الطاقـة  مجـاالت  يف  لالسـتثمار 

املتجـددة وتحليـة امليـاه بــ 3.75 

مليار ريـال، ووقعت أيضـاً اتفاقية 

لضـخ  عـالم  حسـن  رشكـة  مـع 

اسـتثمارات يف قطاعـات التطويـر 

العقاري وصناعـة األغذية بـ 1.45 

مليار ريال.

وبحسـب بيانـات جهـاز اإلحصاء 

املرصي، فقـد ارتفعت قيمة التبادل 

التجـاري بـني مـرص والسـعودية 

بنسـبة تجـاوزت 62 % لتصـل إىل 

9.1 مليارات دوالر خالل عام 2021 

مقابل العام السابق له.

وبلغـت قيمـة تحويـالت املرصيني 

العاملـني بالسـعودية 11.2 مليـار 

دوالر خالل العام املايل 2020/2021 

بارتفاع قـدره 17 % عن العام املايل 

السابق له.

وذكـر تقريـر عـن اتحـاد الغـرف 

السعودية أن اململكة ومرص ترتبطان 

بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم 

نمو العالقات االقتصادية، فقد وصل 

حجـم التبادل التجـاري إىل نحو 54 

مليـار ريال عام 2021، كأعىل قيمة 

له تاريخياً، محققاً نمواً بنسـبة 87 

% مقارنة بعـام 2020م، حيث بلغ 

حجم الصادرات السـعودية للسوق 

املرصية 38.6 مليار ريال والواردات 

املرصيـة للسـوق السـعودية 15.7 

مليار ريال بنمو قيايس بلغت نسبته 

.% 60

االسـتثمارات  حجـم  يبلـغ  فيمـا 

السـعودية يف مـرص أكثـر مـن 32 

مليـار دوالر وذلـك من خـالل أكثر 

6800 رشكـة سـعودية، أمـا  مـن 

االسـتثمارات املرصية يف السعودية 

فتبلـغ 5 مليـارات دوالر مـن خالل 

أكثر من 802 رشكة مرصية.

ُيذكـر أن العالقـات الثنائيـة بـني 

بدعـم  ارتقـت،  ومـرص  اململكـة 

بـن  امللـك سـلمان  وتوجيـه مـن 

بـن  محمـد  واألمـري  عبدالعزيـز، 

سلمان، والرئيس املرصي السييس، 

إىل مسـتوى الرشاكة االسرتاتيجية 

من خالل تأسيس مجلس التنسيق 

السعودي املرصي، وإبرام حكومتي 

البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكوال 

ومذكـرة تفاهـم بني مؤسسـاتها 

الحكومية.

ويقيم نحو مليون مواطن سعودي 

يف مرص، وهي أكرب جالية سعودية 

يف الخـارج، كمـا يفضـل السـياح 

إجازاتهـم يف  السـعوديون قضـاء 

مرص، حيث يشكلون النسبة األكرب 

مـن بني السـياح العـرب يف مرص، 

يف املقابـل يوجـد نحـو 1.7 مليون 

مقيم مـرصي يف اململكة، مما عزز 

العالقات االجتماعية بني البلدين.

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيـس الجمهوريـة برهم صالـح ووفد 
التيـار املدنـي الديمقراطـي، امـس الثالثاء، 

أهمية إنهاء حالة االنسداد السيايس.
وذكـر بيان ملكتب رئيـس الجمهورية، تلقته 
”الـزوراء“: أن ”رئيـس الجمهوريـة برهـم 
صالح اسـتقبل يف قرص السـالم ببغداد، وفد 
التيار املدنـي الديمقراطي، حيث جرى بحث 

تطورات املشهد السيايس يف البالد“.

وأضاف البيان أنه ”جرى خالل اللقاء التأكيد 
عىل أهمية إنهاء حالة االنسـداد السـيايس يف 
ظل التحديات التي تواجـه العراق، ورضورة 
رّص الصف الوطني وتكاتف الجميع ملجابهة 
التحديات وتلبية االسـتحقاقات بمسـؤولية 
مصالـح  ”تكـون  أن  اىل  مشـرياً  وطنيـة“، 
املواطنني وتطلعاتهم واحتياجاتهم هي مسار 
العمل، إىل جانب ضمان األمن واالسـتقرار يف 

البالد وترسيخ مبدأ سيادة الدولة“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعْت أسـعار النفط، امـس الثالثاء، مع 
بحـث املتداولـني احتمـاالت حـدوث ركـود 
بنـك  املتحـدة وسـط تشـديد  الواليـات  يف 
االحتياطـي الفيـدرايل لسياسـته النقديـة، 
وتأكيد اإلدارة األمريكية عىل أن الركود ليس 

أمراً حتمياً.
وحقق خام برنت القيايس العاملي مكاسـب 
دوالراً   115.79 عنـد   ،1.45% بنسـبة 
للربميـل، فيمـا زاد خـام غـرب تكسـاس 
الوسيط األمريكي تسليم أغسطس 1.09%، 
إىل 111.85 دوالراً للربميـل، بعـد عطلـة يف 

الواليات املتحدة يوم أمس االثنني.
وقال الرئيس األمريكي، جو بايدن، إن الركود 
ليس حتمياً، مما يعزز التوقعات باستهالك 
الطاقة. وقال أيًضا إنه يهدف إىل اتخاذ قرار 
هذا األسـبوع بشـأن ما إذا كان سـيتحرك 

لتعليق رضيبة البنزين الفيدرالية.
ويتجـه النفط نحـو تحقيق مكاسـب ربع 
سـنوية، حيث يزن التجار القوى املتضاربة 
وبينمـا  التقلبـات.  زيـادة  إىل  أدت  التـي 
كانـت األسـعار مدعومـة بارتفـاع الطلب 

واضطرابـات العرض التـي حفزتها الحرب 
يف أوكرانيـا، فـإن توجـه بنـك االحتياطـي 
الفيدرايل نحو سياسـة نقديـة أكثر رصامة 

أثار مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.
من ناحية أخرى، فإن خروج الصني املطرد 
مـن عمليات اإلغـالق ملكافحـة كوفيد19- 

يدعم املكاسب.
 SPI قال سـتيفن إينيس، الرشيك اإلداري يف
Asset Management: ”يبـدو أن املخـاوف 
االقتصادية العاملية تقابلها احتماالت ارتفاع 
الطلب يف الواليات املتحدة والصني عىل املدى 
القريب“. وأضاف أن نجاح االختبار الشامل 
يف شنغهاي ”يعزز فكرة أن الصني ستميض 

قدًما يف إعادة الفتح التدريجي“.
ذكـرت بلومربغ إيكونوميكـس أن البيانات 
الـواردة مـن الصـني تشـري إىل انتعـاش يف 
النشـاط هـذا الشـهر، بمـا يف ذلـك ارتفاع 
معـدالت تشـغيل املصـايف وزيـادة يف النقل 

بالشاحنات.
وتنظـر األسـواق أيًضـا يف احتمـال اتخـاذ 
مـن  مزيـًدا  املتحـدة وحلفائهـا  الواليـات 

اإلجراءات بشأن صادرات الخام الروسية.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكدت وزارة الصحة ان تحول مرض 
الكولريا اىل وباء يعتمد عىل انتشـار 
املـرض واعـداد االصابـات ، وفيما 
اكدت ان لديها خطة سنوية وطنية 
الوبائـي،  الحـال  عـىل  للسـيطرة 
اعلنت تسـجيل 751 اصابة جديدة 

بفريوس كورونا امس الثالثاء.
الطبـي  الفريـق  عضـو  وقالـت 
واالعالمـي يف وزارة الصحـة، ربى 
فالح حسن، يف حديث لـ“الزوراء“، 
ان ”مـرض الكولريا ليـس باملرض 
الجديـد وظهـر يف بدايتـه يف الهند  
وبعدها انترش يف بقيـة دول العالم 
وظهر يف العراق و يف بعض السنوات 
سـجلنا اصابات وهذه السنة كذلك 

سجلنا ايضا“.
   واضافـت ”املـرض عبـارة عـن 
التهاب معوي تسببه بكرتيا نتيجة 
تلـوث املياه  والطعـام امللوث برباز 
عـدم  نتيجـة  املصـاب  الشـخص 
تنظيف اليدين وبالتايل ينتقل املرض 
من شخص اىل اخر“، مشرية اىل ان 
”اغلـب املصابـني اعراضهم تكون 

تكـون  قليلـة  ونسـبة  متوسـطة 
اعراضهم شديدة وممكن ان تؤدي 
اىل الوفـاة يف حـال عدم تشـخيص 
املرض يف بدايته واذا تم التشخيص 
مبكـرا فسـتكون نسـبة الشـفاء 

عالية“.
واكدت ان ”ابرز االعراض هي حمى 
وارتفـاع يف درجـة الحـرارة وتقيؤ 
واسـهال شـديد يـؤدي اىل فقـدان 
سوائل الجسم والجفاف وقد تؤدي 
اىل الوفـاة يف غضـون سـاعات يف 
حـال عدم تلقي العـالج“، الفتة اىل 
ان ”فـرتة الحضانـة للمرض من 7 
اىل 14 يومـا واالعـراض تظهرعىل 
الشخص من يوم اىل خمسة ايام“. 
وبينـت ان ”املؤسسـات الصحيـة 
جاهزة للتعامل مع هذا املرض النه 
ليس بالجديد  ونقوم بتوفري االدوية 
واملسـتلزمات الطبيـة واملختربيـة 
الالزمـة لفحـص للحـاالت املؤكدة 

واملشتبه باصابتها“. 
وكشـفت ان ”لدينا خطة سـنوية 
وهـي الخطـة الوطنية للسـيطرة 
عىل الحال الوبائـي ويتم متابعتها 

عـن طريق  فرق مختصـة بجميع 
دائـرة  عـن  وهـي  املحافظـات  
الوطني  العامـة واملركـز  الصحـة 
للوقاية والسـيطرة عـىل االمراض 
االنتقاليـة وبالتعـاون مع اقسـام 
الصحـة العامـة يف الـوزارة واقليم 

كردستان“.
ان ”هنـاك توصيـات   واوضحـت 
مهمة تقلل اعداد االصابات وتمنع 
االنتشـار وهي بسـيطة ولكن لها 
تأثـري ايجابـي كبـري وهي غسـل 
اليديـن جيـدا قبـل تنـاول الطعام 
وبعـد الخروج من الحمام وغسـل 
وطهـي  والفواكـه  الخـرضوات 
الطعـام بصـورة جيـدة  وبدرجـة 
حرارة عالية كذلـك رشاء االطعمة 
مـن مصـادر موثوقـة  واالبتعـاد 
عـن االطعمـة املكشـوفة او التـي 
يمكـن ان ينتقل من خاللها املرض  
واسـتخدام مياه الـرشب الصالحة 
املعقمـة ويف حال لـم تتوفر يمكن 
غيل املاء او من خالل حبوب تعقيم 
املياه وبهذه الوسـائل نستطيع من 

السيطرة عىل املرض“.

 وعـن العالج قالت حسـن ”العالج 
يتـم عـن طريـق تعويض سـوائل 
الجسم من خالل املحاليل الوريدية 
ومحلـول االرواء الفمـوي واملضاد 
معـوي“،  التهـاب  النـه  الحيـوي 
مشـرية اىل انه ”ليست هناك اعمار 
معينـة عليهـا خطـورة فاالصابة 
تحـدث للصغـار والكبـار وتبقـى 
حسـب شـدة االعـراض ومناعـة 
الشـخص والتاريـخ املـريض له“، 
مسـتدركة ”لكن االعمار الصغرية 
اذا لم يتم تداركها برسعة باملحاليل 
فقـد  الفمـوي  واالرواء  الوريديـة 

يؤدي تفاقم الحالة اىل الوفاة ”.
 وعـن امكانيـة تحـول املـرض اىل 
وباء بينت ”هذا يعتمد عىل انتشـار 
املرض واعداد  االصابات التي تحدث 
ولكن نسـتطيع السيطرة عليه من 
خالل التثقيـف والتوعية  وااللتزام 
بالرشوط الصحية  وايضا تقسـيم 
الجهود عىل الجهات املعنية االخرى 

باملوضوع وكل وزارة ودورها ”.
وزارة  اعلنـْت  ذلـك،  غضـون  يف 
الصحـة، امـس الثالثـاء، املوقـف 

الوبائـي اليومي لفـريوس كورونا 
املسـتجد يف العـراق، فيمـا اكـدت 
تسجيل 751 اصابة جديدة وصفر 

وفيات وشفاء 239 حالة.
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  وذكـرت 
”الـزوراء“: ان عـدد الفحوصـات 
 ،8199 امـس:  ليـوم  املختربيـة 
الكلية:  ليصبح عـدد الفحوصـات 
18699259، مبينة انه تم تسجيل 
751 اصابة جديـدة وصفر وفيات 

وشفاء 239 حالة.
واضافـت: ان عدد حاالت الشـفاء 
 ،(%  98.8)  2304796 الـكيل: 
بينما عدد حـاالت االصابات الكيل: 
2333443، امـا عـدد الحاالت التي 
تحت العالج: 3418، يف حني ان عدد 
الحاالت الراقـدة يف العناية املركزة: 
8، وعـدد حـاالت الوفيـات الـكيل: 
25229، الفتـة اىل ان عدد امللقحني 
ليـوم امـس: 14512، ليصبح عدد 

امللقحني الكيل: 10805861.
وكانت وزارة الصحة قد اعلنت اول 
امـس االثنني دخول البـالد بموجة 

وبائية جديدة.
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لندن/ متابعة الزوراء:
تعيـُش بريطانيا، وملدة ثالثة أيـام، عىل وقع 
إرضاب لعمال السـكك الحديديـة، يعد األكرب 
منـذ 33 عامـا. وينـدد املرضبـون بتدهـور 
ظـروف العمل و“آالف الترسيحات“ املرتقبة، 

وبتدني األجور أيضا. 
واعتـرب وزيـر النقـل غرانت شـابس أن هذا 
اإلرضاب ”عديـم الفائدة“، فيما حمله األمني 
العام للنقابة املرضبة مايك لينش مسـؤولية 
الوضـع، إذ رد عليـه: ”هذه الفوىض سـببها 

غرانت شابس وسياسة الحكومة“. 
ويمكـن أن يمتـد اإلرضاب إىل وسـائط نقـل 
التعليـم  أخـرى، مثـل  أو قطاعـات  أخـرى 

والصحة والربيد.
وبدال من الحشـود املعتادة يف سـاعة الذروة، 
اسـتقبلت محطة كينغز كروس يف لندن عددا 

قليال من الركاب صباح امس الثالثاء.
السـكك  لعمـال  الوطنيـة  النقابـة  ونـددت 

الحديديـة والبحريـة والنقـل RMT بتدهور 
ظـروف العمـل و“آالف الترسيحـات“، التي 
تعتزم الرشكة املشغلة ملعظم السكك الحديدية 
يف بريطانيا القيام بها، وبتدني األجور أيضا.

وبعـد فشـل املفاوضـات، تمسـك الطرفـان 
بمواقفهما. 

ويف مطلـع حزيران/يونيو، أكـدت النقابة أن 
أكثر من 50 ألف موظف يف السـكك الحديدية 
سُيرضبون عن العمل ”يف أكرب نزاع يف القطاع 
منذ 1989“، حـني تمت خصخصته، مطالبة 
بزيـادة األجـور بمـا يتمـاىش مـع التضخم 

املتسارع.
وأشـار غرانت إىل عرض يتعلق بالراتب ”عىل 
الطاولـة“ - وهـو أمر“غري كاٍف“ بالنسـبة 
للنقابـة - وإىل أن ”إلغـاء الوظائف سـيكون 

طوعيا“.
وقـال الوزير إنـه يدرس ”إجـراءات حماية“ 
ملسـتخدمي النقـل العـام يف املسـتقبل، مثل 

اسـتبدال  أو  الخدمـة“  األدنـى مـن  ”الحـد 
املرضبني بعمال مؤقتني.

واعتـرب األمني العـام للنقابة مايـك لينش يف 
رده أن ”هذه الفوىض سـببها غرانت شابس 
وسياسة الحكومة“.ويمكن أن يمتد اإلرضاب 

إىل وسـائط نقل أخـرى أو قطاعـات أخرى، 
مثل التعليم والصحـة والربيد. وصوت بعض 
املحامـني بالفعـل لصالح إرضاب األسـبوع 
املقبـل، بعد نزاع مـع الحكومة بشـأن قيمة 

االستشارة القانونية.
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بغداد/الزوراء:

قدم وفـد من دائـرة شـؤون األلغام، 

امـس الثالثـاء، بياناً فنيـاً حول ملف 

مسـاعدة ضحايـا األلغـام يف العـراق 

خالل اجتماع يف سويرسا.

وقـال املتحدث الرسـمي باسـم دائرة 

شؤون األلغام يف بيان تلقت ”الزوراء“: 

إن ”وفـداً رسـمياً برئاسـة مدير عام 

الدائرة ظافـر محمود خلف وعضوية 

عـدد من املعنيـني يف الدائرة فضالً عن 

ممثـيل ممثليـة العـراق الدائمـة لدى 

مكتـب األمم املتحـدة يف جنيف صباح 

جاسـم ومحمد رضا الحيدري، شارك 

باجتماع الجلسـة االفتتاحية الخاصة 

باتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد 

أوتاوا املنعقد يف سويرسا ”.

اسـتعراض  ”االجتمـاع  أن  وأضـاف 

اسـتعراض  اىل  باإلضافـة  أجندتـه 

مالحظـات اللجان التنسـيقية املعنية 

ولجنـة  والتوعيـة  واإلزالـة  باملسـح 

الدوليـة ولجنة  التعـاون واملسـاعدة 

مسـاعدة الضحايـا ولجنـة االمتثـال 

التعاونـي“، مبينـاً أن ”رئيـس الوفد 

قد قـدم بيان العـراق الرسـمي حول 

ملف مساعدة الضحايا يف الوقت الذي 

سـيقدم فيـه بياناته الفنيـة املتعلقة 

بملفات شـؤون األلغام األخرى خالل 

جلسات االجتماع القادمة“.

وتابـع أن“العـراق عضـو باتفاقيـة 

حظـر األلغام املضادة لألفراد (أوتاوا) 

وهو ملزم برفـع تقاريره الدورية اىل 

سـكرتارية االتفاقيـة والتـي يعكس 

فيها التقدم الحاصل يف أعمال شؤون 

األلغام املتعلقة بهذه االتفاقية وغريها 

من االتفاقيات األخرى التي كان أنضم 

اليها العراق يف وقت سابق“.
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جمهورية العراق                                                                                            العدد/٢٢٦٧/ب٢٠١٥/٢  إعالنك في 
التاريخ / ٢٠٢٢/٦/٩    مجلس القضاء األعىل                                                                                                                 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية           
محكمة بداءة النجف

اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شـيوع العقار املرقم (٤٢٠٤ براق) يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن 
بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه، فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (خمسة عرش) 
يومـا مـن اليوم الثاني لنرش االعالن مسـتصحبا معه التأمينـات القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة املقـدرة البالغة بموجب 
صـك مصدق ألمـر محكمة بداءة النجف وصـادرة من مرصف الرافدين رقـم (٧) يف النجف، وسـتجري املزايدة واالحالة يف 
الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 

العراقية.
القايض 
عامر حسني حمزة

االوصاف:
 العقـار املرقـم ٤٢٠٤ براق يف النجف عبارة عن دار بطابق واحد تقع عىل شـارع بعرض ١٢ مرت بمسـاحة اجمالية ٥٣,٥١ 
مرت مربع ويحتوي عىل استقبال وصالة وسطية وغرفة نوم ومجموعة صحية ومطبخ مبلط باإلسمنت مسقف بالشيلمان 
مجهز باملاء والكهرباء مسـتخدم كمخزن مفروشـات (مسـتخدم كمخزن) درجـة عمران الدار رديئـة، وان القيمة الكلية 

للعقار مبلغ (٩٤,٦٤٢,٥٠٠) اربعة وتسعون مليون وستمائة واثنان واربعون ألف وخمسمائة دينار عراقي ال غريها.

إعالن
امتحـان  (قاسـم  الـرشكاء  إىل 
مهـدي وغيـث جاسـم محمـد) 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
املنـاذرة لغـرض اصـدار اجـازة 
البنـاء للرشيـك (رزيقـه وحيـد 
زاهـر) للقطعة املرقمة ١/٣٦٥٩ 
يف النجـف الحصـوة مقاطعـة ٣ 
خالل عرشة ايام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك.

إعالن
إىل الـرشكاء (سـارة عبـد الزهـرة 
جبـار وزينب عبـد الزهـرة جبار) 
اقتىض حضـورك اىل مديرية بلدية 
النجف االرشف لغرض اصدار اجازة 
البناء للرشيك (جمال نور نويرص) 
يف   ٣/٥٧٣٧٦ املرقمـة  للقطعـة 
النـداء مقاطعـة ٤  النجـف حـي 
خالل عـرشة ايام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك.

إعالن
مشـتاق  (شـيماء  الرشيكـة  إىل 
عناد) اقتىض حضورك اىل مديرية 
بلديـة الحيدريـة لغـرض اصدار 
اجـازة البنـاء للرشيـك (موحان 
صقر حلبـوص) للقطعة املرقمة 
خـان  النجـف  يف   ٦٠٢٧/١١٦
الحماد مقاطعة خالل عرشة ايام 
وبخالفه سـتتم االجـراءات دون 

حضورك.

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 
/ ٣/٢٢٤٨٥  حـي ميسـان 
مـن  والصـادر  النجـف  يف 
التسجيل العقاري يف النجف 
بإسم العراقي (احمد مرزوق 
عبد الزهـرة) فعىل من يعثر 
جهـة  اىل  تسـليمها  عليهـا 

االصدار.

اعالن
اىل الرشيـك (االء خضـري حسـن محمـد) 
اقتـىض حضـورك اىل صنـدوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقـة عـىل قيـام رشيـكك (جميلـة 
حمادي عبود) بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعـة املرقمـة (٢٥٤/١) املقاطعـة 
(٣/حـي الزهـراء) 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 .

فقدان 
املرقـم  الوصـل  فقـد 
٢٤٠٩٥٧ يف ٢٠٢٢/٢/٢٣ 
والصادر من بلدية النجف 
جابـر  (شـهيد  بإسـم 
محمـد) فعىل مـن يعثر 
عليـه تسـليمه اىل جهـة 

االصدار.

فقدان
فقدت مني هوية نقابة 
العراقيني  الصحفيـني 
حسـن  (حيدر  بإسـم 
عبد االمـري)، فعىل من 
يعثـر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

نفْت وزارة التخطيط، امس الثالثاء، نيتها العمل 

عـىل تحديد النسـل يف العراق فيمـا اكدت ان ذلك 

يعد من حقوق االرسة 

وقـال املكتـب االعالمـي للـوزارة يف بيـان تلقته 

«الـزوراء» إن «وزارة التخطيـط تنفـي األخبـار 

التـي تداولتها وسـائل اإلعالم ومواقـع التواصل 

االجتماعـي،  بشـأن نيـة الـوزارة االعـالن عن 

توجههـا لتحديـد النسـل يف العـراق»، مؤكدا أن 

«الخـرب عار عـن الصحة تمامـا، وال توجد هكذا 

توجهات، ألن عملية تحديد النسل، تمثل حقا من 

حقوق االرسة، فضال عن تعارضها مع منظومة 

القيم الدينية واالجتماعية للشعب العراقي».

وأضـاف، أن «وزارة التخطيط تعمـل حاليا عىل 

تحديث الوثيقة الوطنية للسياسـات السـكانية، 

يف ظـل اقـرتاب العـراق مـن الدخـول يف «الهبة 

السـكان  فيهـا  يصبـح  التـي  الديموغرافيـة» 

النشـطون اقتصاديـا، يمثلـون الرشيحة االكرب 
يف املجتمـع، وتتضمن هـذه الوثيقـة مجموعة 

من السياسـات السـكانية ومن بينها ما يرتبط 

بعملية تنظيم االرسة».

وتابـع أن «هذه العملية العالقة لها بما يسـمى 

بتحديد النسـل، فـاالوىل تعتمد عىل السياسـات 

الرامية اىل رفع مسـتوى الوعي االرسي برضورة 

تقليل عدد الوالدات واملباعدة بينها، ويشـرتك يف 

هـذه العمليـة العديد من الجهـات ذات العالقة، 

مـن بينهـا وزارة الصحـة والعمـل والشـؤون 

االجتماعية، فضال عن وسائل االعالم ومنظمات 

املجتمـع املدنـي، امـا تحديد النسـل، فيسـتلزم 

ترشيع قوانني ملزمة، وهذا غري وارد».

أن «الـوزارة تجـدد نفيهـا ملثـل هـذه  وتابـع 

االخبار، وتدعو وسـائل االعالم ومواقع التواصل 

االجتماعي اىل االعتماد عىل املصادر الرسـمية يف 

اسـتقاء االخبار واملعلومات، مـع تأكيدها، عىل 

اهميـة التمييـز والتفريـق بـني مفهـوم تنظيم 

االرسة، ومفهوم تحديد النسل».

 وكانـت وسـائل االعالم قد تداولـت خربا مفاده 

ان العراق يستعُد إلطالق سياسة سكانية جديدة 

لتنظيـم النسـل والصحة اإلنجابيـة خالل تموز 

املقبل بمناسبة اليوم العاملي للسكان.

÷aã»€a@¿@C›è‰€a@áÌá•D@Û‹«@›‡»€a@bËnÓ„@Ô–‰m@¡Ó�Én€a@ÒäaåÎ

نينوى/الزوراء:
أعلنـت إدارة محافظـة نينوى، امـس الثالثاء، 
وجـود عمليات تهريـب للوقود مـن املحافظة 
اىل مناطـق تابعـة إلقليـم كردسـتان لإلفـادة 
من «فرق التسـعرية» وصناعـة االزمة الحالية 
يف املحافظـة، وفيمـا دعت حكومـة اإلقليم اىل 
التدخـل ومنع هـذه الظاهـرة بالتعـاون مع 
املسؤولني املحليني، اكدت أن البطاقة الوقودية 

هي الحل النهائي ألزمة الوقود والتهريب.
وقـال محافظ نينوى نجـم الجبوري يف مؤتمر 
صحفـي عقـده يف دائـرة املنتوجـات النفطية 
مع عدد من املسـؤولني بعد اجتماع حول ازمة 
الوقـود إن «الوقـود يهرّب إىل اقليم كردسـتان 
بسبب فرق التسعرية، وهناك اشخاص من ابناء 
نينـوى امتهنوا التهريـب ويقومون بالحصول 
عـىل الوقـود ومـن ثم نقلـه وبيعـه يف مناطق 

قريبة من املوصل وهي تابعة لالقليم».
وأضـاف الجبـوري أن «هناك مـن ينتظر مثل 

هذه االزمـات لرضب أمن املوصل ويجب قطع 
الطريق عليهم».ودعا محافظ نينوى املسؤولني 
يف حكومة اقليم كردستان اىل «محاربة ظاهرة 
التهريـب ألنها تتسـبب بـأذى كبـري ملحافظة 
نينوى كافة»، مشريا إىل أن «الحل الوحيد إلنهاء 
االزمة هو تفعيل البطاقة الوقودية وهم ما تم 
االتفـاق عليه مع املسـؤولني يف دائرة املنتجات 
النفطيـة لزيـادة عمليـات التسـجيل والعمل 
عليها بأرسع وقت ممكن ألنها السـبيل الوحيد 
للحد من عمليات التهريب»، بحسب الجبوري.

كما أوضح املحافظ انـه «وجه عمليات نينوى 
واالمـن الوطني بمتابعة عمليات نقل املنتجات 
النفطيـة إىل املسـتودعات والتأكـد من وصول 
الحصـص كاملة حتـى يقطعون الشـك حول 
وجود عمليات تهريب كبرية».وتشـهد عدد من 
املحافظـات ومن بينها نينوى أزمة يف الوقود اذ 
وصل سعره حالياً يف السوق السوداء اىل ١٠٠٠ 

دينار للرت الواحد.

بغداد/الزوراء:
زار فريـق من تحقيقـات النزاهـة وزارة 
االعمار واإلسكان للتحقيق بشبهات هدر 
باملال العام يف عقـد مجاري املوصل.وقال 
مصدر مطلـع، إن «فريقا مـن تحقيقات 
واإلسـكان  االعمـار  وزارة  زار  النزاهـة 
للتحقيـق يف شـبهات هـدر باملـال العـام 
بعقـد مجـاري املوصل».وأكـد مختصون  
أن «املـرشوع ال تتجـاوز قيمتـه الـ٣٠٠ 
مليـار، مؤكديـن أنـه قبل عام تـم ارجاع 
العقـد مـن قبل لجنـة إحالـة العقـود».
ويف وقـت سـابق، كشـفت وزارة اإلعمار 
واإلسـكان عـن تفاصيـل جديدة بشـأن 
مرشوع مجاري املوصل.وقال وكيل وزير 
اإلعمار واإلسكان، يلماز النجار يف ترصيح 
صحفي إن «مـرشوع مجاري املوصل، تم 
إيقافـه يف عام ٢٠٢١ بسـبب غالء املواد».
إىل ذلك، كشـفت مصادر مطلعة عن هدر 
باملـال العـام بمـرشوع مجـاري املوصل 
يف محافظـة نينوى.وذكـرت املصـادر ان 
«مرشوع مجاري املوصل شهد هدراً باملال 
الذي سوف من املؤكد تهدر ٣٠٠ مليار منه 
ألغراض خاصة، علمـا أن املرشوع توقف 
اكثر من مرة».ويف وقت سابق، قال النائب 
عـن محافظة نينـوى احمـد الجبوري يف 
تغريـدة عىل «تويرت»: «تعد صفقة فسـاد 
مجـاري الجانـب االيمـن ملدينـة املوصل 
بقيمة ٦٠٠ مليار دينار  اكرب صفقة فساد 
لعام ٢٠٢١».وأضاف: «يجب عىل القضاء 

والنزاهـة التحرك إليقافهـا والتحقيق مع 
مديرية مجاري نينـوى ومحافظة نينوى 
ووزارتـي التخطيط واالسـكان االعمار»، 
سـابقاً  كبـرياً  «مسـؤوالً  أن  اىل  مشـرياً 
ومعروفاً يقف خلف هـذه الصفقة».كما 
أعلنت دائـرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، 
امس  الثالثاء، صدور أمر اسـتقداٍم بحقِّ 
قائمقام قضاء سـامراء، ُمبّينًة أنَّ املُتَّهم 
أحدث عمداً رضراً بأموال ومصالح الجھة 

التي يعمل فيها.
الدائـرة، ويف معرض حديثهـا عن القضيَّة 
التـي حققـت فيهـا الهيئـة وأحالتها إىل 
القضاء، أشارت يف بيان ورد «الزوراء»، إىل 
ة  أنَّ «محكمة تحقيق صالح الدين املُختصَّ
بقضايـا النزاهة أصدرت أمراً باسـتقدام 

قائممقام سـامراء، عن موضـوع قيامه 
بالتوقيـع عـىل الصـك الخـاصِّ بمرشوع 
تجهيـز مجمعات ماٍء يف عمـوم ُمحافظة 
صالح الدين خالل عـام ٢٠١٤».وأضافت 
أنَّ «املحكمـة أصـدرت أمـر االسـتقدام؛ 
استناداً إىل أحكام املادة (٣٤٠) من قانون 

العقوبات».
وسـبق للهيئـة أن أعلنـت صـدور أوامـر 
اسـتقدام وقبٍض وقـرارات أحـكاٍم بحق 
عدٍد من املسـؤولني املحلّيـني يف ُمحافظة 
صالح الديـن؛ عىل خلفيَّة مخالفاٍت وهدٍر 
للمـال العام، منهـا صدور أمر اسـتقداٍم 
بحق املحافظ؛ عىل خلفية االبتزاز، وتلقي 
مبالـغ ماليَّة مـن أحد املقاولـني، وفق ما 

جاء يف البيان.

كركوك/الزوراء:
كشـف مصدر محيل، امس الثالثاء، 
عن تسـجيل أول حالـة وفاة بمرض 

الكولريا يف محافظة كركوك.
وقال املصدر إن ”امراة تبلغ يف العقد 
الثامـن من عمرها توفيت بالكولريا، 

وذلك بعد إصابتها بالكولريا“.
وأضاف أن ”املرأة دخلت املستشـفى 

منذ ثالثة أيام بعد إصابتها باإلسهال 
اتخـذت  املحافظـة  وصحـة  الشـد 
إجـراءات مشـددة للسـيطرة عـىل 

الوضع وعدم انتشار املرض“.
السـليمانية  محافظـة  وتعانـي 
مـن انتشـار كبـري بحـاالت الوفـاة 
واإلسـهال  بالكولـريا  واإلصابـات 

الشديد. 

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة الرشطة االتحادية احباط تنفيذ جريمة «دكة عشـائرية» رشقي 

بغداد.
وذكرت القيادة يف بيان تلقته «الزوراء» أنه «يف عملية أمنية تؤكد الجهد املتميز 
الذي يبذله ابطال الرشطة االتحادية حفاظا عىل أمن املواطنني وبسـط سلطة 
القانـون، تمكنت مفارز الفوج الثاني اللواء الثاني رشطة اتحادية من إحباط 
تنفيذ جريمة (الدكة العشائرية) بعد ورود معلومات أمنية حول نية شخصني 

القيام بهذه الجريمة ضمن منطقة البلديات / الزراعي رشق بغداد «.
واضافت ان «القوة املنفذة للواجب تمكنت من تطويق مداخل ومخارج املنطقة 
والقـاء القبض عىل املتهمني الذين ضبـط بحوزتهما، بندقية نصف أخمص و 
٣ قنابـل نوع مولوتوف ومسـدس، تمـت احالة املتهمني مـع املضبوطات اىل 

الجهات املختصة إلكمال اإلجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما».
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االنبار/الزوراء:

أعلنـت خلية اإلعالم األمني، امـس الثالثاء، اإلطاحة باثنني 

من مروجي املخدرات يف محافظة األنبار.

وذكر بيـان للخلية، تلقته «الزوراء» أنه «ضمن مسـاعيها 

ملالحقـة عصابـات الجريمـة املنظمـة وتجـار ومروجـي 

املخـدرات واملؤثـرات العقليـة وبعملية نوعيـة نفذت وفق 

معلومات اسـتخبارية دقيقة لشـعبة اسـتخبارات الفرقة 

العارشة وبالتعاون مع استخبارات لواء املشاة ٣٨ تمت من 

خاللهـا اإلطاحة باثنني من أكرب مروجي املخدرات أحدهما 

بكمني نصب له يف سيطرة الزنكورة ، واآلخر يف منطقة أبو 

جليب بالرمـادي ، وضبطت بحوزتهمـا كمية من الحبوب 

املخدرة».

وأضـاف البيان أنـه «بعد إكمال اإلجـراءات األصولية بحق 

املتهمني تم تسـليمهم للجهات املختصة وفق أحكام املادة 

٢٨ من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية».

@|Ó�m@ÚÌãÿè»€a@paäbjÉné¸a
@paäáÉæa@ÔuÎãfl@Âfl@µ‰qbi

äbj„˛a@¿

دياىل/الزوراء:
كشـف االتحاد املحيل للجمعيات الفالحية يف 
دياىل، امس االثنني، عن عزم املزراعني تنظيم 
احتجاجـات واعتصامـات ”واسـعة“ لعدم 
ادراج تعويضـات الجفـاف وإلغـاء الخطط 
الزراعية ضمن قانون ”الدعم الطارئ لالمن 
الغذائي والتنمية“ الذي أقره الربملان العراقي 
مؤخراً.وقال رئيـس االتحاد رعد التميمي يف 

ترصيـح صحفـي: إن ”مزارعي ديـاىل دياىل 
حرموا من اي تعويض مادي يف قانون االمن 
الغذائي بعد الغاء الخطط الزراعية والجفاف 
الذي الحق ارضار جسيمة بالقطاع الزراعي 

والبساتني طيلة األعوام الثالث االخرية“.
واكد التميمي أن ”اتحاد الجمعيات الفالحية 
بـدأ بحـراك شـعبي سـينطلق يف تمـوز من 
سـلمية  واعتصامـات  تظاهـرات  خـالل 

للمطالبـة بدفـع تعويضات ماديـة ملزارعي 
املحافظـة“، مشـريا اىل ان ”اكثـر مـن ١٠ 
االف مزارع ترضروا مـن الجفاف اىل جانب 
املديونية الكبـرية للرشكات الزراعية املحلية 
والتي طالت نحو ٧٠٪ من املزارعني بسـبب 
حرمانهـم مـن خطـط الزراعـة الصيفيـة 
والشـتوية“. وتعـرض املزارعـون يف ديـاىل 
النتكاسات معيشـية جسيمة خالل األعوام 

الثالثة األخرية بسـب الجفاف وشـح املياه 
اىل جانـب  تأخر دفع مسـتحقات تسـويق 
الحبوب بسبب اإلجراءات الطويلة واملتشعبة 
بني الـوزارات املعنية.وألغـت وزارة الزراعة 
العام املايض الخطة الشتوية يف دياىل بسبب 
شـح املوارد املائية وانعدام االمطار ما سبب 
ازمة معيشـية ومجتمعية واسـعة يف عموم 

املحافظة.



بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة الزراعـة، امس الثالثاء، 
فتـح االسـترياد لألسـماك املجمـدة 
واملربدة، مبينة أنها وضعت يف قانون 
الدعم الطارئ خطة لخفض أسـعار 

األسماك من خالل دعم األعالف.
وقال الوكيـل الفني للـوزارة، ميثاق 
عبـد الحسـني، يف حديـث صحفـي: 
إن «الوزارة وضعـت يف قانون الدعم 
الطارئ خطة لخفض أسعار األسماك 

من خالل دعم األعالف».
وأضاف عبد الحسني أن «وزارة املوارد 
املائيـة ردمت مئـات البحريات، وهو 
ما تحـاول وزارة الزراعـة تعويضها 
بالرتبيـة يف األقفـاص داخـل مجرى 
النهـر، كذلك اسـتخدام مياه املصب 
إىل «فتـح االسـترياد  العـام»، الفتـاً 

لألسماك املجمدة واملربدة».

وأكد أن «هنـاك حقيقة عاملية تتمثل 
يف ارتفـاع عاملـي باألسـعار السـيما 
أسـعار األعالف بسبب ارتفاع تكلفة 
إنتاجها والذي يعود اىل ارتفاع أسعار 

النفط واألزمة الروسـية األوكرانية»، 
مشـرياً إىل أن «هنـاك تحديـاً عامليـاً 
ملواجهـة غـالء جميـع أسـعار املواد 

الغذائية». 

بغداد/ الزوراء:
انخفض سـعر خام البـرصة الثقيل، 
امـس الثالثـاء، بمـا يقـارب مـن ٦ 
دوالرات أسـوة بباقي خامات منظمة 

أوبك.
وانخفض خام البرصة الثقيل املصدر 
آلسـيا ٥٫٩٦ دوالرات وبنسـبة تغيـري 
 ١٠٣٫٣٤ اىل  ليصـل   ٪٥٫٤٥ بلغـت 

دوالرات للربميل الواحد.
أسـعار  جميـع  أيضـا  وانخفضـت 
خامات منظمة أوبك، حيث بلغ سـعر 
خام جرياسول االنغويل ١١٦٫٥٢ دوالرا 
بانخفاض بلـغ ٠٫٩٧ دوالر، فيما بلغ 
خام مربان اإلماراتـي ١١٢٫٢٥ دوالرا 
بانخفاض ٧٫٣٤ دوالرات، وبلغ الخام 
دوالرا   ١١٢٫٣٧ السـعودي  العربـي 
بانخفاض بلغ ٦٫٨٨ دوالرات، وسجل 

مزيـج إيـران الثقيـل الـذي ١١٠٫٢٨ 
دوالر،   ٠٫٧٠ بانخفـاض  دوالرات 
فيما سـجل مزيج سـهران الجزائري 
١١٧٫٣٩ دوالرا بانخفـاض بلـغ ١٫٠٣ 
دوالر، وبلـغ خـام بونـي النيجـريي 

١١٨٫٦٠ دوالرا بانخفـاض بلـغ ٠٫٦٥ 
دوالر.

وانخفضت أسـعار النفط يوم االثنني 
مع تباطؤ نمو االقتصـاد العاملي قبل 

أن يرتفع اليوم مع شحة املعروض.

بغداد/ الزوراء:
قـال رئيـس مجلـس إدارة مجموعة 
رشكات شـل يف العـراق واإلمـارات، 
عيل الجنابي، إن خطط مرشوع شـل 
املشـرتك للحصـول عىل غـاز العراق 
لتكثيـف عملياتـه تتوقف عـىل ثالثة 
حقول نفط جنوبية تصل إىل مستوى 
إنتاجهـا الـذروة للسـماح للمرشوع 
املشـرتك بمعالجـة املزيـد مـن الغاز 

املصاحب.
وأضـاف يف ترصيـح صحفـي: انـه 
”بموجـب العقد املربم مـع الحكومة 
العراقية، من املفرتض أن تزيد رشكة 
غاز البرصة من قـدرة معالجة الغاز 
الحالية من حوايل 1 مليار قدم مكعب 
يف اليـوم إىل 2 مليـار قـدم مكعـب يف 
اليـوم عـن طريق معالجـة الغاز من 
غـرب القرنـة 1 والرميلـة والزبري يف 

جنوب العراق“.
 BGC واوضـح الجنابـي إن ”رشكـة
(رشكة غـاز البـرصة) تعمـل حالًيا 
عىل بدء تشـغيل طاقمني، كل منهما 
بطاقـة 200 مليـون قـدم مكعب يف 
اليوم بحلول النصف الثاني من العام 
املقبـل، طاقمـان جديدان مـن أصل 

خمسـة من املفرتض أن يتم بناؤهما 
2 مليـار قـدم مكعـب /  لتصـل إىل 

يوم“.
وتابع ”إننا نجري عدًدا من الدراسات 
يف الوقـت الحايل للنظـر يف الطاقم 3 ، 
ولكن القليل منها مرتبط بنوع البنية 

التحتية املطلوبة ، وقليًال منها مرتبط 
بالفعل باإلنتـاج األويل واإلنتاج األويل 
املتـاح اليوم لدعـم من تلـك الحقول 

الثالثة“.
BGC هـو مـرشوع مشـرتك مدتـه 
25 عاًمـا يضـم رشكة غـاز الجنوب 

اململوكة للدولة بحصة ٪51، ورشكة 
شل بنسبة ٪44 ورشكة ميتسوبييش 

كورب بنسبة 5٪.
باإلمـكان  هـل  الجنابـي:  وتسـاءل 
لحقـول النفـط املقـدرة للوصول اىل 
مسـتوى الـذروة املتفـق عليـه؟ ويف 

أي إطـار زمني؟، مجيبـاً بالقول ”يف 
حـال لم يكن األمر كذلك، فسـنحتاج 
إىل النظر يف مجـاالت أخرى محتملة، 
وهـذا جزء مـن العقد، ليسـت هناك 
فائدة من إنشاء القدرة اليوم وتركها 

عاطلة“.
وقال وزير النفط إحسـان إسـماعيل، 
العـراق  إن  يونيـو،   / 19 حزيـران  يف 
يأمـل يف زيـادة طاقتـه اإلنتاجيـة من 
النفـط إىل 8 ماليـني برميـل يف اليوم يف 
العام 2027. وقد أعطى سابًقا جداول 
زمنية مختلفة للوصول إىل هذا الهدف، 
والذي يعتمـد جزئًيا عىل االتفاقات مع 
رشكات النفط العاملية حول مستويات 
الـذروة للحقـول التـي يعملـون فيها 

بشكل رئييس يف جنوب العراق.
وينتـج العـراق، الـذي تبلـغ طاقتـه 
اإلنتاجيـة 5 ماليـني برميـل يف اليـوم، 
بشـكل أسـايس الغـاز املصاحـب من 
النفـط، وتقـوم رشكـة غـاز البرصة 
بمعالجـة حوايل ٪30 مـن الغاز املنتج 

يف العراق.
ومـع ذلـك، ال يـزال العـراق ثاني أكرب 
دولة يف العالم من حيث حرق الغاز بعد 

روسيا، وفًقا للبنك الدويل.

 بغداد/ الزوراء:
اسـتقبل وزير الكهربـاء، عادل كريم، 
يف مكتبـه بمقر الوزارة، سـفري االردن 
يف العـراق منترص الزعبـي، وبحضور 
وكيل الوزارة لشـؤون النقل والتوزيع 
نـزار التميمـي، يف زيـارة اسـتهدفت 
مناقشة تطور آليات الربط الكهربائي 

بني البلدين .
وذكـر اعـالم الـوزارة يف بيـان ورد اىل 
”الزوراء“: انه ”تم خالل اللقاء مناقشة 
آخر مستجدات املوضوع، وما آلت إليه 
الجهود املشرتكة إلنجاز إجراءاته عرب 
االلتزام بالسـقوف الزمنيـة، وتكثيف 
العمل السـتثمار عامل الزمن من اجل 
انشـاء املحطـات وربطهـا بالخطوط 

الناقلة“ .
واضـاف انـه ”تـم مناقشـة عروض 
مشـاريع الطاقة الشمسـية، واهمية 
داخـل  االسـتثماري  االفـق  توسـيع 
العراق، عرب اسـتغالل الفرص املمكنة 
الـرشكات  خـربات  مـن  لالسـتفادة 
محـدود  الـال  والتطـور  العريقـة، 
لتكنولوجيات الطاقـات النظيفة، بما 
يحقـق املنافـع االقتصاديـة لجميـع 
االطـراف املشـاركة، بمـوازاة التقدير 
الصحيـح لحجم االلتزامـات املتبادلة، 
والنهوض بها وفق خطوات مدروسة ، 
من بينها محددات الكفاالت السـيادية 

املمنوحة للمستثمرين“ .
فيمـا جـرى، خـالل اللقـاء، االتصال 
هاتفيـاً بوزير الطاقة والثروة املعدنية 
األردني صالح الخرابشة وتم التباحث 
بشأن حيثيات الربط املرتقب، بضمنها 
إحاالت العمل، والترسيع بوتريته، عرب 
تحديـث موقفه أسـبوعيا تحت أنظار 

االدارات العليا للجانبني .
مـن جانب اخر، أعلنت وزارة الكهرباء 
العاجلـة ملعالجـة  اتخـاذ االجـراءات 
هبـوط {الڤولتيـات}، ورفـع كفـاءة 

التجهيز داخل العاصمة بغداد.
وذكـر بيان للـوزارة تلقـت ”الزوراء“ 
نسـخة منه: ان ”غرفة عمليات وزارة 

الكهربـاء، اجتماعـاً يف مقـر الرشكة 
العامـة لتوزيع كهرباء بغداد، ترأسـه 
الوزيـر عـادل كريـم، بحضـور وكيل 
الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، ومدير 
عام الدائرة الفنية، ومدير عام كهرباء 
بغداد ونقل الوسـط، ملعالجة التجهيز 
يف بعـض مناطـق بغـداد والعمل عىل 

رفع مستوياته“.
التـداول  االجتمـاع  ”تنـاول  وأضـاف 
حول مشـاكل العاصمة بسبب هبوط 
واالنقطاعات،  واالختناقات  الڤولتيات 
بعد ورود عدة شكاوى بهذا الخصوص“ 
داعياً اىل ”معالجة الڤولتيات وتحقيق 
اإلتاحات، يف ظل عدم التالعب بحصص 

املحافظات مطلقاً“.
وشـدد االجتماع عىل ”دوائر السيطرة 
ألخذ دورها يف معالجة مشـاكل النقل 

والتوزيع“.
كما ناقـش وزير الكهربـاء اختناقات 
محطة إسكان الحر ومناقلة أحمالها، 
ومدى إمكانية االسـتفادة من محطة 
الـرتاث، واسـتغالل متنقلة الراشـدية 
لالسـتفادة من سـعاتها، واسـتخراج 
عـدة مغذيـات منهـا، والحـال ذاتـه 
ملتنقـالت مدينـة الصـدر مـع موازنة 
أحمالهـا، وإيجاد الحلـول الختناقات 
منطقتي الوزيرية واملشتل، واستغالل 
خطـوط الربيـع ( ١٣٢ ك.ڤ ) لفـك 

اختناقات مناطق الجامعة والكرخ.
وأُختتـم االجتمـاع باإليعـاز للجهـات 
ذات العالقـة بتهيئة محرض مشـرتك، 
يحدد التزامات العمل ونسـب االنجاز، 
وتحديد اهـم املعوقات، مع قيام دائرة 
التشغيل والتحكم بتوفري تجهيز مالئم 

ملدينة بغداد وفق حصتها املقررة.
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 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، منخفضا 

بنسبة (٠٫٠٨٪).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العـراق لألوراق املالية ليـوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولة (٥٣٠٫٩٥٤٫٨٦٠) سهما، بينما بلغت قيمة االسهم 

(١٫٣٢٢٫٦٢٥٫٧٨٥) دينارا. 
واغلق مؤرش االسعار ISX ٦٠ يف جلسة امس عىل (٥٨٢٫٠٤) نقطة منخفضا 

بنسبة (٠٫٠٨٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٨٢٫٥١) نقطة.
وتم تداول اسهم (٣٧) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السوق، واصبح 
عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات 
االفصاح املايل (١٤) رشكة.وبلغ عدد االسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين غري 
العراقيني يف السـوق (٥١٠٠ مليون سـهم بقيمة بلغـت (٣٨٥) مليون دينار 
من خالل تنفيذ (٢١) صفقة عىل اسـهم ثالث رشكات.بنما بلغ عدد االسـهم 
املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (٩٠) مليون سهم بقيمة بلغت 
(١٢٦) مليـون دينار من خالل تنفيذ (٦٩) صفقة عىل اسـهم سـت رشكات.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد اسـتخدم انظمـة التداول االلكرتوني 
وااليداع املركزي منذ عام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت 
للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميس، 
ومدرج فيه ١٠٥ رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت 

والصناعة والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس الثالثاء، 
لتسجل ٢٤٨ مليون دوالر.وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده 
أمـس لبيع ورشاء العمـالت االجنبية ارتفاعـا يف مبيعاتـه لتصل اىل ٢٤٨ 
مليونـاً و٨٥١ ألفـاً و٣٨٤ دوالراً، غطاها البنك بسـعر رصف أسـاس بلغ 
١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.وذهبت املشـرتيات البالغة ١٩٩ مليوناً و١٥١ ألفاً 
و٣٨٤ دوالراً، لتعزيـز األرصدة يف الخارج عىل شـكل حـواالت واعتمادات، 
فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ ٤٩ مليونا بشـكل نقدي.وأشـار املصدر إىل 
أن ٣٢ مرصفـًا قام بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف الخارج، و١٩ مرصفاً 

لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة ٣٦ رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 

الثالثاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلتا صباح 
امس ١٤٨٤٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما كانت األسعار 

ليوم االثنني ١٤٨٥٥٠ ديناراً عراقياً مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٧٥٠ دينـارا عراقيا لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٧٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار 
الـدوالر انخفاضـا ايضا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينـار لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٨٣٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مرصف الرافدين، امس الثالثاء، عن حصيلة القروض التي منحت 
خالل شـهر ايـار املايض وقال املكتـب االعالمي للمـرصف يف بيان ورد اىل 
«الزوراء»: ان «القروض التي تم منحها وانجازها خالل شـهر ايار املايض 
بلغت ٤٨٢ قرضا تنوعت مابني قروض البناء والرتميم وقروض املشـاريع 
الصغرية».وأشـار اىل انـه» تم منـح ٤٢٦ قرضا للمشـاريع الصغرية و٤٤ 
قرضا للرتميم وتأهيل الدور السـكنية و١٢ قـروض للبناء يف قطعة ارض 

والبالغة ٥٠ مليون دينار».

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الخزانة االمريكية، أمس الثالثاء، عن ارتفاع حيازة العراق من 

السندات االمريكية بأكثر من ملياري دوالر خالل شهر نيسان املايض.
وقالـت الخزانـة يف احدث جدول لهـا اطلعت عليه «الـزوراء»: إن «حيازة 
العـراق مـن السـندات الخزانة االمريكية لشـهر نيسـان من عـام ٢٠٢٢ 
ارتفعـت بمقـدار ملياريـن و١٠٧ ماليني دوالر وبنسـبة ٨٫٠٤ ٪ لتصل اىل 

٢٨٫٣١٠ مليار دوالر بعد ان كانت ٢٦٫٢٠٣ مليارا يف شهر اذار املايض».
مبينة ان «هذه السندات ارتفعت ايضا عن الشهر نفسه من العام املايض 

٢٠٢١ عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ ١٩٫٣ مليار دوالر».
واضافـت ان «السـندات العراقيـة منهـا ضمانـات طويلة االمـد بمقدار 
١٢٫٤٠٥ مليـار دوالر، وضمانـات قصرية االجـل بمقـدار ١٥٫٩٠٥ مليار 

دوالر»، مشرية اىل ان «هذه السندات تمثل ٠٫٤٪ من السندات العالم».
وعربياً تأتي السعودية يف مقدمة الدول االكثر حيازة حيث بلغت ١١٥٫٧٤٣ 
مليـار دوالر، والكويت ثانيـاً بواقع ٤٦٫١٣٤ مليـار دوالر، واالمارات ثالثا 
٤١٫٧٣٩، ومن ثم العراق رابعا، وُعمان خامسـا بواقع ٥٫٩٩٣ مليار دوالر، 

ثم املغرب بواقع ٣٫٦٩٧ مليار دوالر، بحسب بيان الخزانة االمريكية.
واشـارت اىل ان «اكثر الدول حيازة للسندات االمريكية هي اليابان وبواقع 
١٫٢١٨٫٥١٧ تريليـون دوالر، تليهـا الصني وبواقـع ١٫٠٠٣٫٤٠٩ تريليون 
دوالر، تليهـا اململكة املتحدة وبواقـع ٦١٢٫٦٩٥ مليار دوالر، ومن ثم تأتي 

ايرلندا بواقع ٣٠٩٫٦٣٠ مليارات دوالر».

bõ–É‰fl@’‹ÃÌ@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé
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@paá‰è€a@Âfl@ÈmåbÓy@…œãÌ@÷aã»€a
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بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرشـيد، امس الثالثاء، عن اطالق وجبة جديدة لسـلف موظفي 
دوائر الدولة والعقود ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والبالغة (١٠) ماليني 

دينار وموظفي العقود (٥) ماليني دينار.
ودعا املرصف يف بيان، امس، املسـتفيدين كافة ممن سـتصلهم رسائل نصية 

بمبلغ السلفة مراجعة فروع املرصف او منافذ الدفع االلكرتوني لتسلمها.
واكد املكتب اإلعالمي: ان التقديم عىل السلف الكرتونيا لحاميل بطاقة (نخيل) 

وال يوجد وسيط بني املرصف والزبون.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهـب «االجنبـي والعراقـي» يف األسـواق املحليـة، امس 

الثالثاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة بغداد 
سجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب الخليجي 
والرتكي واألوربي ٣٧٨ الف دينار، وسـعر الرشاء ٣٧٤ الفاً، فيما كانت اسعار 

البيع ليوم االثنني ٣٨٠ الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيـع املثقـال الواحد عيـار ٢١ من الذهب العراقي سـجل 

انخفاضا أيضاً عند ٣٣٨ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣٤ ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٠ ألف دينار و٣٩٠ ألفاً، وتراوح سـعر البيع 
مثقال الذهب العراقي بني ٣٤٠ ألفاً و ٣٥٠ الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد 

من الذهب (خمسة غرامات).

@Âfl@ÒáÌáu@ÚjuÎ@’‹�Ì@áÓíã€a
—‹è€a

@fib´@¿@˝Ó‹”@…ua6Ì@kÁâ€a
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@wÌÏnni@Òãÿ€a@Üb•a@ÚÓ€b–nya@ZÔ‹flaç€a
aáu@Ú€ÏvÇ@Ú†ãì€a@’Ìãœ

بغداد/ احمد الداغستاني
هاجمت ادارة نادي الرشطة اتحاد الكرة بسـبب احتفالية التتويـج املتواضعة لفريقها الفائز بلقب 
الدوري املمتاز للموسـم الحايل، فيما اعتربت أن درع البطولة ال يسـاوي (٥٠) ألف دينار، كشفت أن 
الالعبـني كانوا متخوفـني من حمله كي ال يكرس ويصيب احدهم بجـروح. وقال نائب رئيس النادي 
غالب الزاميل «استغربنا من ترصف اتحاد الكرة بعدم اقامته ختاماً يليق ببطل دوري ينافس موسم 
كامل ليقّيم عمله بهذه االحتفالية الخجولة». واضاف الزاميل أن «الذي حدث عىل ارض امللعب أذهل 
الجميع لسوء التنظيم وما صدمنا هو اعرتاف وزير الشباب والرياضة ، رئيس االتحاد عدنان درجال 

يف ترصيح امام وسائل االعالم ، بان احتفالية التتويج غري الئقة وال ترتقي للمستوى املطلوب».

ãºcÎ@ã–ñc

@AA@îÌÜ˝Ã‰iÎ@fibjÓ‰€a@ÚËuaÏ∑@Ôõmã„@b‰zjñc@›Ìåa5€aÎ@áÌÏè€a@¿@á»nè„@b‰◊@bflá»i
@5Ç@¸Î@êy@¸@Òãÿ€a@Üb•¸@?–€a@ãÌáæa

Ôfl˝é¸a@Âflbõn‹€@aÜaá»néa@›Óiäa@¿@Èma7õ•@cájÌ@fib‘q¸a@…œä@kÉn‰fl

بغداد / حسام عبد الرضا
أسند االتحاد العراقي لكرة اليد 
مهمة قيادة منتخبنا للناشئني 
إىل املـدرب ظافـر صاحب بدال 
عـن زميله محمد حمـزة الذي 
قدم يف وقت سابق اعتذاره عن 
تكملة املهمة بسـبب ذهابه إىل 

الحج. 
اىل  الفنـي  الجهـاز  وسـيتألف 
جانب املدرب ظافر صاحب كال 
من محمد كاظم وكوكب حسن 
واوات احمد مدربني مساعدين 
ووسـام فاضل مدرب لحراس 
املرمـى، فيمـا تمـت تسـمية 
عاطـف جبار مديـرا للمنتخب 
الذي يرشف عليه عضو االتحاد 

رضا عبودي مهدي.
الوطنـي  املنتخـب  وبـدأ  هـذا 
للناشئني معسكره التدريبي يف 
مدينة اربيل بإقليم كردسـتان 
العـراق عـىل ان يسـتمر ملـدة 
اسبوعني اسـتعدادا للمشاركة 
يف منافسات  البطولة االسيوية 

بنسـختها التاسـعة والتي من 
املقـرر ان تقـام يف العاصمـة 
بـني  مـا  املنامـة  البحرينيـة 
السابع  السـادس عرش وحتى 
والعرشين من شهر اب املقبل، 
حيث اوقعت القرعـة منتخبنا 
يف املجموعـة الثانيـة اىل جانب 
منتخبـات اليابان والسـعودية 

وقطر واالمارات والكويت.
العراقـي  االتحـاد  ان  يذكـر 
للعبـة متمثال برئيسـه محمد 
األعرجي اجتماعـا مع الجهاز 
الفني ملنتخبنا حيث قدم ظافر 
اإلعـدادي  منهاجـه  صاحـب 
املقبلـة حيـث تمت  للمرحلـة 

دراسة املنهاج مع االتحاد 
واوعـز رئيـس االتحـاد بتذليل 
كافـة الصعـاب التـي تواجـه 
املنتخـب وتهيئة كافـة االمور 
التـي تضـع منتخبنـا الوطني 
للناشئني عىل الطريق الصحيح 
املنافسـات  انطـالق  قبـل 

القارية.

@ãÿè»Ì@áÓ€a@Òãÿi@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl
bÓéa@Ú€Ï�j€@a7õ•@›Óiäa@¿

بغداد/  جاسم العزاوي 
ال أدري ملاذا يفاجئنـا اتحاد الكرة دائما يف 
تصوراته وطروحاته وحتى يف قراراته التي 
تبدو وكأنها ال تتوافق مع رغبة  العديد من 
املختصـني بالشـأن الكـروي وال مع رغبة 

الشارع الكروي عىل أقل تقدير.
الكرة العراقية اليوم يف تراجع مخيف عىل 
مختلف االصعـدة برغم وجـود ديكورات 
لطواقـم اداريـة كاملديـر الفنـي لالتحاد 
املعنـي بوضـع  القـدم   لكـرة  العراقـي 
الربامج والخطط واسرتاتيجيات التطوير 
! والـذي لم نلمـس منها عمليـا اي فائدة 
تذكـر ملنتخباتنـا او لفـرق انديتنـا بعـد 
االداء والنتائج السـلبية التي عانينا منها  
خـالل مشـاركاتها يف مختلـف البطوالت 
العربية واالسـيوية والدولية  واملسابقات 
عارمـة  غضـب  بنوبـة  تسـببت  والتـي 
للجماهـري الكروية التي باتت تشـك بأن 
يكون القادم أفضل  والسـيما انه ال يوجد 
اي يشء أو مـؤرش ممكـن ان يطمئنهـا 
، ورغـم كل ما جرى ويجـري لكرتنا فلم 

نسمع عنه (الحس والخرب) !! .
وبعـد توديع حزين ملنتخبنا وخروجه خايل 
الوفاض من بطولة كأس العرب و الخروج 
مـن تصفيات كأس العالم وإرصار اإلتحاد 
اآلسـيوي عىل حرمـان جماهرينا الكروية 

من متابعة فرقنـا وهي تلعب عىل مالعبنا 
التي يعد وضعها وأجواؤها والحالة األمنية 
فيها افضل بكثري من  دول تعاني تهديدات 
البنـى  يف  انحسـار  او  أمنيـة  ومشـاكل 
التحتية  او ضعف يف ادارة وتهيئة مالعبها 
نجـد أن هنـاك طروحـات غـري منطقيـة 
وال تنسـجم مـع الرغبة املعلنـة بالتطوير 
واملنافسـة الحقيقية وارجـاع هيبة الكرة 
العراقيـة وتصحيـح مسـارها العتمادها 
عـىل االجتهـاد من دون التفكـري برضورة 
أن يكـون التخطيط واالسـتفادة القصوى 
للعب مباريات تجريبية و اسـتعدادية مع 
منتخبـات تنتمـي ملـدارس كرويـة بارزة 
لتكـون الفائـدة واضحـة ولذلـك علينا أن 
ننظر لألمام  بثبات بدال من الرتدد واإلرصار 
عىل الرتاجـع خطوات اىل الخلف واالنهماك 
بالتربير والتعكز عىل اسـتغالل قبول فرق 
لتلعـب معنـا  كانت تحلـم أن تواجه  فرق 
أندية الدرجـة األوىل والثانية يف املحافظات 
بحجة اقناع االتحاد اآلسيوي لرفع الحرض 
الذي ال يرفع اال بإرادة خليجية حسـب ما 
نسـب لرئيس اإلتحاد اآلسـيوي البحريني 
الشـيخ سـلمان من ترصيحـات قبل مدة 

وجيزة.
وعلينـا التذكـر بـان منتخباتنـا الوطنية 
سابقا كانت تواجه ضمن استعداداتها فرق 

ملنتخبـات عامليـة مثل السـويد والدنمارك 
ورومانيـا  وبولندا واملانيا الرشقية وكوريا 
والجزائـر و تونس ومرص وغانا  والربازيل 
وتشـييل وهي فرق (تميل العني) والفائدة 
مـن مالقاتهـا كبـرية ، واليـوم ويف الوقت 
الذي كنـا نتأمل أن نواجه  ونسـتضيف يف 

مالعبنـا يف بغداد او يف البـرصة  منتخبات 
لها اسم وثقل يف خارطة كرة القدم العاملية 
ونسـتغل حاجتها للعب مباريات يف أجواء 
مشـابهة او مقاربة ألجواء الخليج  ضمن 
استعداداتها لنهائيات كأس العالم يف قطر  
لنهيئ العبينا بدنيا وفنيا وذهنيا يطل علينا 

اتحادنـا الكروي بأخبار ولدت االشـمئزاز 
والتعجـب باللعـب مع منتخبـات تعد من 
الخـط الرابـع او الخامـس يف آسـيا والتي 
ال تمتلـك اي صفحـة إيجابية  يف سـجالت 
اإلتحـاد اآلسـيوي لكـرة القـدم كالنيبال 

وبنغالديش .

بغداد/ قاسم شالكه
يخـوض منتخبنـا الوطني لرفـع االثقال 
بمنتجـع  اليـوم  التدريبيـة  اوىل وحداتـه 
ضمـن  اربيـل  مدينـة  يف  شـقالوة  روز 
املرحلـة الثالثـة مـع معسـكره التدريبي 
تحـت ارشاف املـدرب البيـالرويس ليونتي 
ومدربينـا املحليني اسـتكماال ملـا بدأه من 
مراحـل االسـتعدادات التـي خاضهـا منذ 
ثالثة اشهر بغية االعداد لبطولة التضامن 
االسـالمي واالستحقاقات املقبلة، اكد ذلك 
نائب رئيـس االتحاد العراقي لرفع االثقال 

الدكتـور مصطفـى صالـح حيـث قـال 
تنطلـق اليوم املرحلة الثالثة من املعسـكر 
التدريبـي ملنتخبنا الوطني لرفع االثقال يف 
مدينة السـليمانية اعدادا لدورة التضامن 
االسالمي التي من املقرر اقامتها شهر اب 
املقبل يف تركيا باالضافة اىل االستحقاقات 
الدوليـة املقبلة منها بطولة اسـيا املؤهلة 
الوملبيـاد باريـس 2024 وبطولـة العالـم 
املؤهلة ايضـا لالوملبيـاد وبطولتي الغرب 
وغرب اسـيا، مضيفا ان املعسـكرات التي 
خاضها منتخبنا الوطنـي عادت بالفائدة 

الكبـرية لالعبي منتخبنا الوطني من حيث 
املستوى الفني املتصاعد.

واضـاف يضـم املنتخـب الوطنـي نخبـة 
مـن الالعبـني الذيـن لهـم بصمـة مهمة 
يف البطـوالت الدوليـة وسـبق وان احرزوا 
اوسـمة دولية مهـم اخرها املركـز الثاني 
لبطولـة العـام لرباعنا البطل عـيل عمار 
والذي حقق وسامني  فضيتني، ثقتنا كبرية 
بان يحققوا اكرب عدد من االوسـمة خالل 
دورة التضامـن االسـالمي واالسـتحقاق 

املقبلة.
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بغداد/ متابعة الزوراء

تغلـب املنتخـب الوطنـي عـىل نظريه 

الجزائـري بنتيجـة (2-3) يف املبـاراة 

التـي اقيمـت مسـاء امـس الثالثـاء 

ضمـن الجولة الثانية من بطولة كاس 

العـرب لكرة القـدم للصـاالت املقامة 

حاليـا يف مدينـة الدمـام السـعودية، 

اوىل  العـراق  االنتصـار حجـز  وبهـذا 

بطاقات التأهل للدور ربع النهائي من 

البطولة.

افتتـح منتخبنـا التسـجيل عن طريق 

فـادي عـالء  يف الدقيقـة االخـرية من 

الشـوط االول ، اال ان محمد بن ضيف 

تمكن مـن معادلـة النتيجـة للجزائر 

يف قبـل نهاية الشـوط االول ب 6 ثواٍن 

الهـدف  مجاهـد  سـفيان  واضـاف   ،

مـن   12 بالدقيقـة  للجزائـر  الثانـي 

الشـوط الثانـي، ونجح سـالم فيصل 

من تسـجيل التعادل للعراق يف الدقيقة 

14، وقبـل النهاية بلحظات قليلة منح 

العـب املنتخب الجزائري الهدف الثالث 

لكتيبة اسـود الرافديـن بهدف عكيس 

بعد سوء التقدير يف اإلبعاد.

وبهذا االنتصار ، قفز املنتخب الوطني 

لصـدارة املجموعـة الثانيـة برصيد 4 

نقـاط بعد ان سـبق له التعـادل امام 

مرص (3-3) يف املباراة االوىل.

وتلعـب الجزائـر امـام مـرص اليـوم 

االربعاء يف لقاء تحديد صاحب البطاقة 

الثانية املؤهلة للـدور ربع النهائي من 

البطولة العربية.

ومن جهتـه يالعُب منتخبنا النسـوّي 

لكـرِة الصاالت، اليـوم األربعاء، نظريُه 

املنتخـب الكويتـّي يف مبـاراِة نصـف 

نهائي بطولِة كأس غرب آسيا الثالثة، 

وسـتقام املباراُة يف السـاعِة التاسـعة 

مسـاًء بتوقيِت بغداد يف قاعِة امللك عبد 

اللـه يف اسـتاد الجوهـرِة بمدينِة جدة 

السعودّية. 

وعّربت مدربُة منتخبنا، شاهناز ياري، 

عن ثقتهـا الكبريِة بالعبات منتخبنا يف 

تقديم مـسـتوى مميٍز يف مباراة اليوم 

مشـريًة إىل إن املنتخـب الكويتي واحٌد 

مـن املنتخبـاِت الجيـدة يف البطولـِة، 

وحَرض للبطولة باسـتعداٍد جيٍد ولكن 

العباتنا جاهـزات لتقديِم عرٍض مميٍز 

يف املباراة.

وبينت إنها باتت تمتلـُك تصوراً كامالً 

عن املنتخِب الكويتي من خالل متابعِة 

مبارياته يف البطولِة، وستجهز العباَت 

منتخبنا للدخوِل للمباراِة بشعار الفوِز 

من أجل التأهِل للمباراِة النهائّية.

وستسـبُق مباراة منتخبنا يف السـاعِة 

الثالثة مباراة تحديد املركزين الخامس 

والسـادس بينـي منتخبـي فلسـطني 

وعمان، ويف السـاعِة السادسـة تكون 

املبـاراُة األوىل يف الدور نصـف النهائي 

بني منتخبي البحرين والسعودّية.

ويف سـياق منفصـل تغلـب منتخـب 

الناشئني عىل شـقيقه اليمني بنتيجة 

(1-2)، يف مبـاراة افتتاح بطولة غرب 

أسـيا للناشـئني التـي انطلقـت امس 

الثالثاء يف مدينة العقبة االردنية. 

افتتـح منتخبنـا التسـجيل عن طريق 

احمد عبد الرضا يف الدقيقة 48، وأضاف 

كـرار جعفر الهـدف الثانـي بالدقيقة 

64، فيما قلص عبد الرحمن عبد النبي 

الفارق لليمن يف الدقيقة 68.   

ورغـم ان املبـاراة يف شـوطها الثاني، 

شـهدت تسـجيل 3 أهداف مـن طريف 

املواجهـة، اال ان العشـوائية يف اللعـب 

واالعتمـاد عـىل التمريـرات الطويلـة 

كانـت هـي السـمة الحـارضة طوال 

دقائـق اللقـاء الـذي اقيـم يف ملعـب 

ذو عشـب اصطناعـي اثر كثـرياً عىل 

تحركات الالعبني.

املنتخـب  تصـدر   ، النتيجـة  وبهـذه 

الوطنـي للناشـئني ترتيـب املجموعة 

االوىل مؤقتاً برصيد 3 نقاط، وسـيلعب 

العـراق مباراته املقبلة امام عمان يوم 

غـٍد الخميـس، فيما يلتقـي اليمن مع 

اصحاب االرض املنتخب االردني باليوم 

ذاته.
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عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل جنكيز ياسـني ثمن كل من 
حرض مراسم عزاء شـقيقه او اتصل او ارسل 
برقيـات التعـازي، ويلتمس العـذر لكل من لم 
تسـعفه الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب، 
سائال العيل القدير ان يحفظ الجميع ويجنبهم مع 

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

مقـررة اللجنـة النسـوية يف االتحـاد العراقـي 
للصحافـة الرياضيـة  الزميلـة نغـم التميمي، 
احتفلت بعيد ميالدها قبـل ايام قليلة، خالص 
االمنيـات لزميلتنـا بالعمـر املديـد ومواصلـة 

النجاح يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
املمتاز،  الدوري   من  والثالثني  السابعة  الجولة  منافسات  االربعاء،  اليوم  تنطلق 
بإقامة ست مواجهات أبرزها لقاء أمانة بغداد والديوانية للهروب من مواقع الخطر 
يف قاع الرتتيب، فيما تقام يوم غد الخميس اربع لقاءات أهمها قمة الزوراء والقوة 
الجوية. وتفتتح املباريات بمواجهة النفط مع ضيفه القاسم يف مباراة يسعى فيها 
أهل الدار لتحقيق االنتصار واالقرتاب من املربع الذهبي، فيما يحاول الضيوف كسب 
نقاط الفوز وتعويض االخفاقات املاضية واالبتعاد عن املواقع االخرية. ويستضيف 
أمانة بغداد منافسه الديوانية، يف مباراة تشكل أهميتها بحاجة الفريقني للفوز من 
اجل البقاء يف الدوري املمتاز واالبتعاد عن مراكز الهبوط. ويحاول الكرخ مواصلة 
عروضه القوية عندما يواجه الكهرباء يف امتحان صعب بعد املستويات الكبرية التي 
البرصة، لقاء  الفيحاء بمدينة  املاضية. ويضيف ملعب  الجوالت  الربتقايل يف  قدمها 
امليناء صاحب املركز قبل األخري أمام الطلبة الثالث، ونتيجة املواجهة مهمة للضيوف 
بانتصار معنوي  امليناء ملصالحة جماهريه  بينما يسعى  للوصافة  العودة  أجل  من 
بعد الهبوط التاريخي. ويرضب زاخو موعدا مع سامراء يف مواجهة تبدو مالمحها 
ملصلحة أهل الدار الذين يحاولون تعويض الخسارة يف املباراة السابقة وكسب انتصار 
مهم، فيما تعد املباراة تحصيل حاصل لصاحب الرتتيب األخري. ويتطلع نفط الوسط 

الستعادة نغمة االنتصارات عندما يستضيف الصناعة يف ملعب النجف الدويل.

بغداد / ساجد سليم
السليمانية  محافظة  تستضيف 
منافسات املرحلة الثانية من الدوري 
النساء  لفئة  بالدراجات  العراقي 
املقبل  الشهر  من  االول  يوم  وذلك 
واسعة  بمشاركة  منه  الثالث  ولغاية 
والجنوب  االوسط  الفرات  اندية  من 
مشاركة  ستكون  وايضا  والشمال 
لفئة الشابات يف نفس املرحلة من اجل 
التجانس واالحتكاك ما بني الالعبات 
عىل  ويرشف  والشابات  املتقدمات 

البطولة االتحاد املركزي للعبة .
منتخبنا  دخل  صلة  ذي  صعيد  وعىل 
تدريبيا  معسكرا  بالدراجات  الوطني 
يف محافظة دهوك للفرتة من السادس 
ولغاية  الحايل  الشهر  من  عرش 
وذلك  املقبل  الشهر  من  الخامس 
ودورة  املقبلة  للبطوالت  استعدادا 

يف  ستقام  التي  االسالمي  التضامن 
أربعة  املعسكر  هذا  يف  وشارك  تركيا 
عرش العبا ما بني الشباب واملتقدمني 
وهم الالعبني عيل عبد الخرض طعني 
واحمد  طعني  الخرض  عبد  وعبدالله 
حازم  ومهدي  طعني  الخرض  عبد 
االمري  عبد  مهند  واحمد  عيل  عبد 
ووهبي  حمه  عيل  محمد  ومحمد 
مصطفى  ونوزاد  عبدالله  سليمان 
عيىس  عبدالله  ورسبست  صادق 
سعيد  وطارق  داخل  جليل  وحسني 
وعباس  زهري  واحمد  عبدالرحمن 
الخرض،  عبد  ايهاب  وحسني  فرحان 
املدرب  املنتخب  تدريب  عىل  ويرشف 
االيراني محمد رضا رجبلو ويساعده 
امجد اكرم و امليكانيكي هاني عقيل 
مرشف  غريب  معن  والدكتور  جبار 

فني.
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ل  قا
الدفاع الدويل قطب 

الوافد  روديغر،  أنطونيو  األملاني، 
مدريد،  ريال  نادي  صفوف  يف  الجديد 
إنه  اإلعالم:  لوسائل  تقديمه  خالل 
يف  مكان  أجل  من  للقتال»  «مستعد 
الدوري  لبطل  األساسية  التشكيلة 
أبطال  دوري  ومسابقة  اإلسباني 

أوروبا لكرة القدم.
«من  عاما):   ٢٩) روديغر  وقال 
الكثري  لديه  مدريد  ريال  أن  الواضح 
الجيدين جداً، خاصة يف  الالعبني  من 

مركزي، لكنني أشعر بثقة تامة».
صفوف  إىل  روديغر  انضمام  ويزيد 
النادي امللكي من شدة املنافسة عىل 
تألق  حيث  الدفاع،  قلب  مركزي 
الربازييل إيدر ميليتاو والنمساوي 
إىل  املايض،  املوسم  أالبا  دافيد 
جانب تواجد ناتشو هرنانديس 

وخيسوس فاييخو.
خضوعه  عقب  وأضاف 
الرويتيني  الطبي  للفحص 
سيوداد  مركز  يف  وتقديمه 
لريال  التابع  ديبورتيفا 
فالديبيباس  يف  مدريد 
العاصمة:  رشق  شمال 
أنه  تعرفون  «أنتم 
منافسة  هناك  ستكون 
يمكنك  ال  مدريد،  ريال  يف 
التشكيلة،  يف  شيئا  تضمن  أن 

حجز  أجل  من  للقتال  مستعد  لكنني 
مركزي».

العاصمة  يف  املولود  روديغر،  ع  ووقَّ
حتى  سنوات  أربع  ملدة  عقداً  برلني، 
حزيران/يونيو ٢٠٢٦ مع ريال مدريد 
تشيليس  مع  ارتباطه  انتهى  بعدما 

اإلنكليزي بنهاية املوسم.
اإلسبانية،  اإلعالم  وسائل  وحسب 
سيتقاىض روديغر تسعة ماليني يورو 
توقيع  مكافأة  مع  الواحد  املوسم  يف 

قدرها ٨ ماليني يورو.
وكشف الدويل األملاني أنه تواصل للمرة 
األوىل مع ريال مدريد يف أيلول/سبتمرب 
مدربه  مع  محادثته  لكن  املايض، 
نيسان/ يف  أنشيلوتي  كارلو  اإليطايل 

سته حًقا. أبريل هي التي حمَّ
وقال مدافع روما اإليطايل وشتوتغارت 
مع  االتصال  أن  «أعتقد  السابق: 
ألنني  أهمية  األكثر  كان  أنشيلوتي 
اتخذت قرار اللعب مع هذا الفريق من 

أجل أنشيلوتي».
املباريات  يقدِّر  أنه  روديغر  وأوضح 
الطاولة  مدريد  ريال  فيها  قلب  التي 
األخرية  النسخة  خالل  منافسيه  عىل 
أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة  من 
والتي كان تشيليس أحد ضحايا يف ربع 
جريمان  سان  باريس  وقبله  النهائي، 
الفرنيس يف ثمن النهائي، ثم مانشسرت 

سيتي اإلنكليزي يف نصف النهائي.
يف  ذهابا   ١-٣ تشليس  وخرس 

ستامفورد بريدج، لكنه كان يف طريقه 
اىل نصف النهائي عندما تقدم بثالثية 
يسجل  أن  قبل  مدريد  يف  إياباً  نظيفة 
الجناح الدويل الربازييل رودريغو هدفا 
االحتكام  فارضا  األخرية  الدقائق  يف 
خاللهما  سجل  إضافيني  شوطني  اىل 
بنزيمة  كريم  الفرنيس  الدويل  القائد 
اىل  املريينغي  به  قطع   (٢-٣) هدفا 

نصف النهائي.
قائالً:  املباراة  تلك  عىل  روديغر  وعلق 
«كانت مباراة خاصة جداً وقوية جداً، 
بالنسبة يل كانت املرة األوىل التي ألعب 
برنابيو»،  سانتياغو)  (ملعب  يف  فيها 
مؤكداً أنه عىل الرغم من أنه كان عىل 
تواصل بالنادي امللكي، إال أنه لم يواجه 

أي صعوبات أثناء لعب املباراة.

حامل  موراي  أندي  الربيطاني  يأمل 
اللقب مرتني يف بطولة ويمبلدون، ثالثة 
التنس، يف أن  البطوالت األربع الكربى يف 
يكون قادًرا عىل خوض غمار نسخة هذا 

العام التي تنطلق أواخر الشهر الحايل.
اىل  كربى  ألقاب  بثالثة  املتوج  واضطر 
الربيطانية  كوينز  دورة  من  االنسحاب 
األسبوع املايض بسبب إصابة يف عضالت 
نهائي  خسارة  خالل  لها  تعرض  البطن 
اإليطايل  أمام  األملانية  شتوتغارت  دورة 

ماتيو برييتيني منذ أسبوعني.
هي  «اإليجابيات  عاًما:  الـ٣٥  ابن  وقال 
أنني كنت قادًرا عىل التدرب ولكن هناك 
من  أتمكن  لم  التي  التسديدات  بعض 
عّكر  قد  ذلك  أن  الواضح  ومن  تنفيذها، 
ما  لكنها  تتحسن  االصابة  تحضرياتي. 

زالت غري كاملة».
و٢٠١٦:   ٢٠١٣ ويمبلدون  بطل  وتابع 
«أتدرب جيًدا منذ ثالثة أو أربعة أيام. لكن 
لسوء الحظ، يف املباريات ال يمكنك تفادي 
تسديدات معينة. يف اليومني املقبلني، آمل 

أن تسنح يل الفرصة الختبار ذلك وآمل أن 
يكون األمر عىل ما يرام».

وصل املصنف أول عاملًيا سابًقا اىل الدور 
عىل  املايض  العام  ويمبلدون  يف  الثالث 

الرغم من استعدادات غري مثالية.
عىل  قادر  أنه  عاملًيا   ٥١ املصنف  وأكد 
تقديم أداء جيد يف ويمبلدون التي تنطلق 
عن  بعيًدا  بقي  إذا  الحايل  الشهر   ٢٧ يف 
اإلصابات «قبل ويمبلدون العام املايض، 
لم أقم بأي تدريبات مناسبة عىل اإلطالق، 

ولم ألعب كثريًا يف الفرتة التي سبقتها».
األشهر  يف  جيًدا  تدربت  «لقد  وتابع: 
من  الكثري  عىل  وعملت  املاضية  القليلة 
جيد.  موقع  يف  أنا  فريقي.  مع  األشياء 
بشكل  جيدة  بحالة  أنني  أشعر  جسدًيا 
عام، لقد تعرضت لألسف لهذه اإلصابة 

الطفيفة، وهو أمر محبط».
هذا وأعلن األمريكي سيباستيان كوردا، 
آالم  انسحابه بسبب  عاملًيا،  املصنف ٤٦ 

يف الساق والقدم.
وقال الالعب الذي وصل العام املايض إىل 

النهائي قبل أن يخرج ضد الرويس  ثمن 
من  مثرية  مباراة  يف  خاتشاوف  كارن 
«لسوء  تويرت:  عىل  مجموعات  خمس 
من  االنسحاب  إىل  اضطررت  الحظ، 
إيستبورن.  يف  مباراتي  بعد  ويمبلدون 

ألم رهيب يف ساقي  لقد كنت أعاني من 
وقدمي منذ فرتة وال يمكنني االستمرار 
بالراحة  ُنصحت  لقد  املنوال.  هذا  عىل 

والتعايف».
بداية ناجحة لدي مينور 

استهل األسرتايل أليكس دي مينور حملة 
إيستبورن  بطولة  يف  لقبه  عن  الدفاع 
كريستيان  التشييل  عىل  بالفوز  للتنس 

غارين بمجموعتني دون مقابل.
البطولة  يف  السادس  املصنف  مينور  دي 
أشواط  بستة  األوىل  املجموعة  حسم 
لثالثة وواصل أفضليته ليفوز باملجموعة 
يف  مكانه  ليحجز  ذاتها  بالنتيجة  الثانية 

الدور الثاني.
تقدم إيفاشكا يف بطولة مايوركا

بطولة  يف  مشواره  إيفاشكا  إليا  استهل 
مايوركا للتنس بفوز سهل عىل الفنلندي 
دون  بمجموعتني  روسوفيوري  إيميل 

مقابل.
ولم يحتج إيفاشكا سوى لساعة وقرابة 
منهيا  فوزه  ليحسم  الساعة  نصف 
ألربعة  أشواط  بستة  األوىل  املجموعة 
بواقع  أكرب  بسهولة  الثانية  انتزع  فيما 
يف  موعدا  ليرضب  لواحد  أشواط  ستة 
ستيفانوس  اليوناني  مع  الثاني  الدور 

تسيتسيباس.

                         

أصدر القضاء اإلسـباني حكماً بالسـجن ملدة 22 شـهراً مع وقف 
التنفيـذ للنجم الكامريوني السـابق صامويل إيتو بسـبب التهرب 

الرضيبي.
وأديـن إيتـو بتهمـة التهرب مـن دفع مبلـغ يناهز ثالثـة ماليني 
وثماَنمئة ألف يورو ملصلحة الرضائب اإلسـبانية بني عامي 2006 
و2009 حني كان العبا يف صفوف برشـلونة، فيما جاء الحكم عىل 

وكيله السابق خوسيه ماريا ميساييس بالسجن ملدة عام.
ويف شـهادته أمـام املحكمـة الجنائيـة، اعـرتف إيتـو باالحتيـال 
الرضيبـي، لكنـه ألقى اللوم بشـكل غـري مبارش عىل ميسـاييس 
علما بأنـه رفع دعوى قضائية ضده بتهمة ارتكاب جرائم احتيال 

واختالس يف إدارة أصوله وهي مسـألة ال تزال يف مرحلة التحقيق.

قـدم نادي السـد القطري، بطل دوري نجوم قطـر، مدربه الجديد 
اإلسباني خوانما ليو لوسائل اإلعالم.وتعاقد بطل الدوري القطري 
مـع املدرب اإلسـباني من أجـل اإلرشاف عىل الفريـق األول خالل 
املوسـمني املقبلني، وذلك خلفا ملواطنه خايف غراثيا.وسبق للمدرب 
اإلسـباني البالـِغ من العمـر 56 عامـا أن عمل مسـاعدا ملواطنه 
جوزيب غوارديوال يف مانشسـرت سـيتي.هذا وأكد تركي بن نارص 
العـيل املعاضيد املدير التنفيذي لنادي السـد أن سـبب التعاقد مع 
ليو والتوجه صوب املدرسـة اإلسبانية يعود إىل النجاح الكبري الذي 

حققه الفريق تحت قيادة تشايف إيرنانديث.

تزّينـت مدينة سـان فرانسيسـكو بألـوان فريق غولدن سـتايت 
ووريـورز احتفـاالً بأبطالها الذين ُتّوجوا بلقـب الدوري األمريكي 

.“NBA” لكرة السلة
واحتشد اآلالف من الجماهري الستقبال زمالء ستيفن كوري الذين 
جابوا املدينة عىل متن حافلة مكشوفة و بادلوا الجماهري التحّية.

والعضو  الّسابق  ميونيخ  بايرن  رئيس  أّكد 
أويل  اإلدارة،  مجلس  يف  الحايل  الفخري 
ليفاندوفسكي  روبرت  الهّداف  أّن  هونيس، 
للموسم  الفريق  مخّططات  ضمن  سيكون 
البولندية  األسطورة  رغبة  املقبل.ورغم 

أّن  إال  برشلونة،  نحو  الرّحيل  يف  املعلنة 
ملرحلة  ستعود  األمور  بأّن  يرى  هونيس 
املوسم  سيكمل  ليفاندوفسكي  وأّن  الهدوء 
األخري من عقده مع النادي البافاري ليكون 
الّتمديد.وأّكد  أو  بالرّحيل  بعدها  له  القرار 

جدّي  بشكل  يعمل  الفريق  أّن  هونيس 
مع  عاٍل  مستًوى  عىل  تشكيلة  بناء  عىل 
غضب  سبب  بأّن  مذّكرا  ليفاندوفسكي 

الالّعب ووكيله عائد لكون األمور لم تجر 
كما خّططا له.

أعلن راين غيغز استقالته من منصبه مدرًبا ملنتخب ويلز لكرة القدم 
لتفادي زعزعة االستعدادات ملونديال قطر نهاية العام، يف حني ينتظر 

العب مانشسرت يونايتد السابق املحاكمة بتهم العنف املنزيل.
واسُتبعد غيغز من عىل رأس الجهاز الفني للمنتخب منذ 
عىل  باالعتداء  اتهامه  منذ   ٢٠٢٠ الثاني/نوفمرب  ترشين 
آب/ حتى  محاكمته  تأجيل  تم  السابقة.وقد  صديقته 

تراكم  بسبب  الفائت  الثاني/يناير  كانون  يف  أغسطس، 
نجح  حينها،  املزاعم.منذ  هذه  نفى  بأنه  علًما  املحاكم، 
العالم  كأس  نهائيات  إىل  ويلز  قيادة  يف  بايج  روبرت 
للمرة األوىل منذ ١٩٥٨.وقال غيغز (٤٨ عاًما) 
أتنحى  التفكري،  من  الكثري  «بعد  بيان:  يف 
عن منصبي كمدرب للمنتخب الوطني 
فوري». بأثر  ويلز  يف  للرجال 

وامتياًزا  «لقد كان رشًفا  وتابع: 
منتخب  عىل  اإلرشاف  يل 
بلدي، لكن من الصواب 
االتحاد  يستعد  أن 

الويلزي لكرة القدم والجهاز الفني والالعبون للبطولة بيقني ووضوح 
ودون تكهنات حول مصري مدربهم».وأضاف الجناح السابق: «ال أريد 
أن تتأثر استعدادات البالد لكأس العالم أو تتزعزع أو تتعرض للخطر 
القضية». بهذه  االهتمام  استمرار  بسبب  األشكال  من  شكل  بأي 
إىل  التدريبية يف وقت الحق وأتطلع  وتابع: «أعتزم استئناف مسريتي 

مشاهدة منتخبنا الوطني إىل جانبكم يف املدرجات».

املنتخب  مدافع  ضم  اإلنكليزي  هام  وست  فريق  أعلن 
لـ٥  يمتد  بعقد  صفوفه  إىل  أكرد  نايف  املغربي 

سنوات.
ويبلغ أكرد من العمر ٢٦ عاماً واستهل مسريته 

إىل  ينتقل  أن  قبل  الرباطي  الفتح  فريق  يف 
ديجون الفرنيس ومنه إىل رين الفرنيس 

الذي لعب له بني عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢ 
سجل  مباراة   ٦٦ معه  وخاض 

املنتخب  أهداف.ومع   ٥ فيها 
مباراة   ٢٥ أكرد  لعب  املغربي 

أحرز خاللها هدفاً واحداً.

كايتي  األمريكية  األسطورة  استعادت 
ليديكي لقبها بطلة للعالم يف سباق ١٥٠٠ م 
سباحة حرة بعد أن أحرزت امليدالية الذهبية 

يف مونديال السباحة يف بودابست.
 ١٥:٣٠٫١٥ بزمن  السباق  ليديكي  وأنهت 
غريمز  كايتي  مواطتنتها  أمام  دقيقة 
حققت  التي  باليسرت  اليني  واألسرتالية 

الربونزية.
الذهبية  ميدالياتها  عدد  ليديكي  ورفعت 
من  يومني  بعد  العالم  بطوالت  يف   ١٧ اىل 

استعادتها أيًضا لقب ٤٠٠ م.
املتوجة  عاًما)،   ٢٥) ليديكي  وكانت 
بذهبيتني يف أوملبياد طوكيو الصيف املايض، 
خرست اللقب العاملي ملسافة ١٥٠٠ م عام 
٢٠١٩ يف مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية 
بعد أن انسحبت من النهائي بداعي املرض، 
 ٢٠١٥  ،٢٠١٣ أعوام  اللقب  حققت  أن  بعد 

و٢٠١٧.
سيمونا  االيطالية   ٢٠١٩ بطلة  واكتفت 

كواداريال باملركز الخامس.
املسافات  يف  املتخصصة  ليديكي  وتسعى 
إذ  بودابست،  يف  الثالثية  لتحقيق  الطويلة 

تنافس أيًضا يف سباقي ٨٠٠ م.
بوبوفيتيش  ديفيد  الشاب  الروماني  وتّوج 
حرة،  م   ٢٠٠ سباق  بلقب  عاًما  الـ١٧  ابن 
توم  الربيطاني  األوملبي  البطل  عىل  متفوًقا 

دين.

عاملًيا  قياسًيا  رقًما  بوبوفيتيش  وحقق 
 ١:٤٣٫٢١ بزمن  الناشئني  فئة  يف  جديًدا 
التصفيات،  يف  حققه  الذي  كاًرسا  دقيقة 
فيما خطف الكوري الجنوبي سونوو هوانغ 

الفضية واكتفى دين بالربونزية.
أرسع  رابع  التوقيت  بهذا  الروماني  وبات 

رجل يف التاريخ يف هذ املسافة.

لدى  صدًرا  م   ١٠٠ يف  محتدم  سباق  وبعد 
اإليطالية  نصيب  من  الفوز  كان  السيدات، 
بزمن  عاًما)   ١٧) بيالتو  بينيديتا  الشابة 
إيليندت  أّنا  األملانية  أمام  دقيقة   ١:٠٥٫٩٣
ميلوتيتي  روتا  والليتوانية  د)   ١:٠٥٫٩٨)

(١:٠٦٫٠٢ د).
بطولة  يف  لبيالتو  الثانية  امليدالية  وهذه 

العالم بعد أن حققت يف سن الـ١٥ عاًما يف 
٢٠١٩ فضية ٥٠ م صدًرا.

املقابلة  يف  البكاء  يف  تجهش  وهي  قالت 
مبارشة بعد فوزها: «أنا سعيدة حًقا وهذا 

حلم تحقق الليلة» قبل أن تنهار أرًضا.
األمريكية ريغني  ويف ١٠٠ م ظهرًا، حققت 
الكندية  أمام  الذهبية  ث)   ٥٨٫٢٢) سميث 

يف  العالم  بطلة  ث)   ٥٨٫٤٠) ماس  كاييل 
حلت  فيما  نسختني،  آخر  يف  املسافة  هذه 
ثالثة  كورزان  كلري  األخرى  األمريكية 

(٥٨٫٦٧ ث).
بعد  لسميث  الثالث  العاملي  اللقب  وهذا 
متنوعة  م   ١٠٠ مرات  وأربع  ظهرًا  م   ٢٠٠

يف ٢٠١٩.
االيطاليان  حقق  االيقاعية،  السباحة  ويف 
لقب  ولوكريتسيا  مينيسيني  جورجو 
الزوجي املختلط الفني، أمام توموكا ساتو 
ويوتارو ساتو من اليابان (فضية) وهاوويو 

يش ويياو جانغ من الصني (برونزية).
ويف فئة الفرق حّر لدى السيدات، كان الفوز 
وايطاليا  اليابان  أمام  أوكرانيا  نصيب  من 

توالًيا.
الرقم  تشيكون  توماس  اإليطايل  وحّطم 
يف  ظهرًا  م   ١٠٠ سباق  يف  العاملي  القيايس 
بطولة  ضمن  اللقب  تحقيق  اىل  طريقه 

العالم للسباحة ٢٠٢٢ يف بودابست.
بزمن  السباق  عاًما)   ٢١) تشيكون  وأنهى 
٥١٫٦٠ ثانية محطًما الرقم العاملي السابق 
الذي  موريف  راين  األمريكي  باسم  املسجل 
حقق  فيما  ث)   ٥١٫٩٧) خلفه  ثانًيا  حل 
األمريكي اآلخر هانرت أرمسرتونغ الربونزية 
الرقم  حقق  موريف  ث).وكان   ٥١٫٩٨)
القيايس العاملي يف أوملبياد ريو ٢٠١٦ بزمن 

٥١٫٨٥ ثانية.
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لندن/متابعة الزوراء:
الـرويس،  الصحفـي  عـرض 
املزاد  دميـرتي موراتـوف، يف 
ميداليـة جائزة نوبل للسـالم 
العـام  عليهـا  حصـل  التـي 
املـايض، وسـتذهب العائدات 
يف  اليونيسـف  إىل  مبـارشة 
جهودهـا ملسـاعدة األطفـال 
يف  الحـرب  ّرشدتهـم  الذيـن 
أوكرانيـا، وذلـك بحسـب ما 
أفادت بـه وكالة أسوشـييتد 

برس.
وسـاعد موراتـوف،  الحاصل 
يف  الذهبيـة  امليداليـة  عـىل 
أكتوبـر/ ترشيـن األّول مـن 
تأسـيس  يف   ،٢٠٢١ عـام 
غازيتـا  نوفايـا  صحيفـة 
وكان  املسـتقلّة،  الروسـية 
عندمـا  تحريرهـا  رئيـس 
أُغلقت خـالل حملة للكرملني 
عـىل الصحفيـني واملعارضني 
الـرويس  الغـزو  أعقـاب  يف 

ألوكرانيا.
وكان طرح الجائزة للبيع فكرة 
موراتوف، والذي كان قد أعلن 
بالفعل أّنه سـيتربع بالجائزة 
املاليـة التي تبلغ قيمتها ٥٠٠ 
ألـف دوالر لألعمـال الخريية. 
وقـال إّن الفكـرة مـن التّربع 
هي «إعطاء األطفال الالجئني 

فرصة للمستقبل».
يف مقابلـة مـع «أسوشـييتد 
بـرس»، عـّرب موراتـوف عن 
الذيـن  األطفـال  قلقـه عـىل 
يف  الـرصاع  جـراء  تيّتمـوا 
أوكرانيا، وقال: «نريد أن نعيد 

مستقبلهم إليهم».

أّن  املهـم  أّنـه مـن  وأضـاف 
املفروضة  الدوليـة  العقوبات 
عـىل روسـيا ال تمنـع وصول 
املسـاعدات اإلنسـانية، مثـل 
النـادرة  األمـراض  أدويـة 
إىل  العظمـي،  النخـاع  وزرع 

املحتاجني.
نرشتـه  فيديـو  مقطـع  ويف 
أوكشـنز،  هريتـاج  رشكـة 
التـي سـتتوىل عمليـة البيع، 
لكّنها لـن تأخذ أّي حصة من 
عائدته، قال موراتوف: «يجب 
أن يشّجع ذلك الناس عىل بيع 
املزاد  القّيمـة يف  ممتلكاتهـم 
العلني ملساعدة األوكرانيني».

تقاسـم  قـد  موراتـوف  كان 
جائـزة نوبـل للسـالم العـام 
الصحفيـة  مـع  املـايض 

الفليبينية ماريا ريسا.
الصحفيـني  تكريـم  وتـم 
لقتالهمـا مـن أجـل الحفاظ 
عىل حرّية التعبري يف بلديهما، 

وذلك عىل الرغم من تعرّضهما 
التـي  واملضايقـات  للهجـوم 
التهديـد بالقتل،  وصلت حـّد 
مـن قبـل حكومتـّي روسـيا 

والفليبني.
وانتقـد موراتوف بشـّدة ضّم 
روسيا لشـبه جزيرة القرم يف 
العـام ٢٠١٤، وكذلـك للحرب 
التي اندلعت يف فرباير/ شباط 
يف  تسـّببت  والتـي  املـايض، 
فرار مـا يقرب مـن ٥ ماليني 
أوكرانـي إىل دول أخـرى بحثاً 
عن األمان، مّما تسّبب يف أكرب 
أزمـة إنسـانية يف أوروبا منذ 

الحرب العاملية الثانية.
الصحفيـون  وتعـرّض 
املستقلّون يف روسيا للمراقبة 
الكرملني.  الدقيقة مـن قبـل 
إىل  بوتـني  وصـول  ومنـذ 
السلطة قبل أكثر من عقدين 
من الزمـن، ُقتل ما يقرب من 
عرشيـن صحفيـاً، بما يف ذلك 

أربعـة عـىل األقـل عملـوا يف 
صحيفة موراتوف.

يف أبريل/ نيسان املايض، قال 
موراتوف إّنه تعرض للهجوم 
بالطـالء األحمر أثنـاء ركوبه 

قطاراً روسياً.
روسـيا  موراتـوف  وغـادر 
متوّجهاً إىل أوروبا الغربّية يوم 
الخميس املـايض، ومن هناك 
انتقـل إىل مدينـة نيويورك يف 
الواليات املّتحدة، حيث ستبدأ 

املزايدة.
الـرشاء  عـروض  وبـدأت 
للجائزة عرب اإلنرتنت يف األّول 
الحايل  من يونيـو/ حزيـران 
بالتزامن مـع االحتفال بيوم 
الطفل العاملي، فيما يتصادف 
املزاد مع يوم الالجئ العاملي.

وكان أكـرب عرض وصل حّتى 
صبيحـة االثنني قـد بلغ ٥٥٠ 
ألـف دوالر، ومـن املتوقع أن 
يرتفع سـعر الرشاء ليتجاوز 

املاليني رّبما.
رشكـة  يف  املسـؤول  وقـال 
جوشـوا  أوكشـنز،  هريتـاج 
بنيـش: «إنها صفقـة ممّيزة 
جداً». وأضـاف: «ال يملك كّل 
شخص يف العالم جائزة نوبل 

ليعرضها يف املزاد».
ومنذ إنشائها يف العام ١٩٠١، 
كرّم أكثر من ١٠٠٠ شـخٍص 
بالحصول عـىل جوائز نوبل، 
والتي تعطـى تبعاً لإلنجازات 
يف مجاالت الفيزياء والكيمياء 
والنهـوض  واألدب  والطـب 

بالسالم.
وما تزال أغىل ميدالية لجائزة 
نوبل مباعة عىل اإلطالق هي 
تلك الخاصة بالباحث جيمس 
واتسـون، والـذي حصل عىل 
جائـزة نوبـل يف العام ١٩٦٢، 
بعد اكتشـافه املشرتك لهيكل 

الحمض النووي.
يف العام ٢٠١٤، باع واتسـون 
ميداليتـه مقابل ٤٫٧٦ مليون 

دوالر.
الحـرب  إّن  بنيـش  قـال 
املسـتمرة والجهود اإلنسانية 
الدوليـة للتخفيف من معاناة 
أوكرانيا ستثري  املترضرين يف 
مضيفاً  بالتأكيـد،  االهتمـام 
التنبـؤ  الصعـب  مـن  أّنـه 
باملبلـغ الذي قـد يكون هناك 
شخٌص مستعٌد لدفعه مقابل 
امليدالية. وأضاف: «أعتقد أّنه 
سيكون هناك بالتأكيد بعض 
اإلثـارة «. وتابع: «إّنه عنرص 
فريد يتـم بيعه يف ظل ظروف 

فريدة».
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الرباط/متابعة الزوراء:
وقعت الرشكة العاملية لالستثمارات 
اختصـارا  املعروفـة  اإلعالميـة 
بــ“IMI“، و“يس إن إن“ العامليـة، 
اتفاقيـة رشاكـة يتـم بمقتضاهـا 
CNN االقتصاديـة كمنصة  إطـالق 
رقمية متخصصة يف االقتصاد واملال 
واألعمال من منطقة الرشق األوسط 

وشمال إفريقيا.
املنصة الجديدة توجـه إىل الناطقني 
أنحـاء  جميـع  يف  العربيـة  باللغـة 
تبـدأ  أن  املنتظـر  ومـن  املعمـورة، 
أعمالها خالل الربع األخري من العام 
اإلعالمي  املحتـوى  الجاري.ويركـز 
للمنصـة عـىل األخبـار االقتصادية 
والتحليـالت  واإلقليميـة،  العامليـة 
والتقارير بخصوص األعمال، وأخبار 
الرشكات واملؤسسات والتكنولوجيا 
واألسـواق، لتحـل محـل صحيفـة 
الرؤيـة اإلخباريـة التابعـة للرشكة 

العاملية لالستثمارات اإلعالمية.
ويراهـن عىل هذه الخطوة التي تعد 
جزءا مـن خطة االسـتثمار لرشكة 
IMI، الراميـة إىل تقديـم املحتـوى 
باملـادة اإلخبارية  الرقمي واالرتقاء 
املتميزة.كمـا تتيـح هـذه الرشاكة 

االقتصاديـة“  إن  إن  ”يس  ملنصـة 
االسـتفادة مـن املـواد واإلمكانيات 
اإلخباريـة لشـبكات C NN العاملية 
وكـذا  العالـم،  حـول  املنتـرشة 
االسـتفادة مـن املواهـب الوظيفية 

والتدريب واالستشارة.

 
رفضـت السـكرترية الصحفيـة 
جـان  كاريـن  األبيـض،  للبيـت 
بيـري، التعليـق عـىل مـا إذا كان 
الرئيس جو بايدن سـيثري قضية 
مقتل الصحفي السعودي جمال 
خاشقجي أثناء زيارته للمملكة.

خطيبـة  «كلمـات  إن  وقالـت 
خاشقجي خديجة جنكيز كانت 

مدمرة».
أقـول  أن  أود  «أوال،  وأضافـت: 
إنـك تعلـم، مجـرد سـماع ذلـك 
أمـر مدمـر.. إنهـا أرملـة جمال 
أن  الواضـح  ومـن  خاشـقجي، 
قلوبنـا تتجـه إليها واأللـم الذي 

تعيشه حاليا».
األمر  يتعلـق  وأضافـت: «عندما 
بحقـوق اإلنسـان، فهـذا ليـس 
أمـرا صعبـا للغايـة فالرئيس ال 
يخـىش التحدث عنـه، ولديه تلك 

املحادثات عىل أساس منتظم».
وتابعت: «ال يمكنني القراءة اآلن 
أو تحديـد جـدول األعمـال أو ما 

ستكون املحادثات، لكن يمكنني 
أن أؤكـد لكـم، أنه عندمـا يتعلق 
األمر بحقوق اإلنسان، فهذا يشء 

يمثل أولوية للرئيس».
وجـاءت تعليقـات جـان بيـري، 
أحـد  طرحـه  سـؤال  عـىل  ردا 
الصحفيـني، حـول «مـا إذا كان 
الرئيس األمريكي بايدن سيطرح 
قضيـة مقتـل خاشـقجي أثناء 
لقائـه بالعاهـل السـعودي امللك 
سلمان بن عبد العزيز وويل العهد 

األمري محمد بن سلمان؟».

مـن جهته، أعلـن البيت األبيض، 
امس الثالثاء: أن «بايدن سـيزور 
السـعودية يف رحلته املقبلة، عىل 
الرغـم من تعهده خـالل حملته 
الرئاسـية بمعاملة الرياض عىل 

أنها دولة (منبوذة(«.
واشـنطن  مسـؤولو  وأقـام 
العاصمـة حفـال رسـميا إلعادة 
تسـمية الشـارع أمام السـفارة 
جمـال  بـ»طريـق  السـعودية 
خاشـقجي»، مع رفع الفتة أمام 

املدخل الرئييس للمبنى.

لندن/متابعة الزوراء:
ضمـن  العربـي  التلفزيـون  بـثُّ 
«وثائقيـات العربي» فيلماً وثائقياً 
يسـتقيص واقع مدينـة القدس يف 
ظـّل الهجمة غـري املسـبوقة التي 
تتعـرض لهـا مـن قبـل االحتـالل 

اإلرسائييل.

وتنـاول الوثائقـي، الـذي عـرض 
مساء يوم االثنني الساعة العارشة 
القدس، تأثري ممارسـات  بتوقيت 
األرايض  مصـادرة  مـن  االحتـالل 
وهدم البيوت وسـلبها عىل سكان 
املدينـة، ويـروي الوثائقي قصصاً 
لعـدد من السـكان املترضرين من 

هذه السياسات.
وتناول الفيلم واقع عدد من أحياء 
املدينـة مثـل حّي الشـيخ جـرّاح 
وحّي سـلوان ومنطقة بيت حنينا، 
وعـرض تفاصيل وخطط االحتالل 
لالستيالء عىل هذه األحياء وتغيري 

ديمغرافيتها.
الضـوء  سـلّط  الوثائقـي  الفيلـم 
عـىل تسـخري االحتـالل للقوانـني 
لخدمة اسـرتاتيجية السيطرة عىل 
مدينة القـدس، وعنرصية املحاكم 
اإلرسائيليـة وقضاة هـذه املحاكم 

تجاه املقدسيني.
الوثائقـي  الفيلـم  وضـع  كمـا 
ممارسـات االحتالل بحـق املدينة 
وأهلها يف ميـزان القانـون الدويل، 
نشـاطات  كافـة  تعتـرب  حيـث 
االحتـالل يف مدينة القدس مخالفة 

للقانون الدويل.
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دعـا والد جوليان أسـانج وشـقيقه 
الحكومة األملانية، االثنني، إىل التوسط 
«ويكيليكـس»  مؤسـس  قضيـة  يف 
والطلـب مـن الرئيـس األمريكي جو 

بايدن إسقاط التهم ضده.
غابرييـل  أسـانج،  شـقيق  وقـال 
شـيبتون، يف مؤتمر صحايف يف برلني: 
«يجب عىل الحكومة األملانية أن تعرب 
للرئيس بايدن عن قلقها بشأن هذه 

القضية وأن تطلب إسقاطها».
وافقت الحكومة الربيطانية الجمعة 
عىل طلب الواليات املتحدة تسـليمها 
أسانج، ما أثار غضب أنصاره ودعاة 

حرية الصحافة.
ويطالـب القضاء األمريكي بأسـانج 
ملحاكمته بتهمة نـرش أكثر من ٧٠٠ 
ألف وثيقة رسية عام ٢٠١٠، تكشف 
ودبلوماسـية  عسـكرية  أنشـطة 
العـراق  يف  سـيما  وال  أمريكيـة، 
وأفغانسـتان، وهـو يواجـه يف حال 
بالسـجن ملـدة ١٧٥  إدانتـه حكمـاً 

عاماً.
وأصبحـت مالحقـة أسـانج قضيـة 
رأي عام محوريـة لحرية اإلعالم، إذ 
يتهم أنصاره واشنطن بمحاولة منع 
تغطية القضايا ذات املخاوف األمنية 

املرشوعة.
وقال والد أسـانج، جون شيبتون، يف 
املؤتمر الصحايف: «شـعرت دائماً بأن 
الرضوخ وعـدم القيام بأي يشء هو 

تواطؤ. وعـدم إبراز قضيـة جوليان 
أسانج هو تواطؤ».

ودعا والد أسانج وشـقيقه أملانيا إىل 
اسـتخدام نفوذهـا يف حلـف شـمال 
السـبع  األطلـيس وقمـة مجموعـة 

املرتقبة يف بافاريا إلثارة القضية.
وأضـاف غابرييـل شـيبتون: «عندما 
تسعى للتحدث إىل روسيا بشأن حرية 
الصحافـة، ولكـن أيضاً تؤيد تسـليم 
صحـايف ونارش بسـبب القيام بعمله، 

أنت تخرس موقفك يف حاالت كهذه».

مـن املقـرر أن يحـرض والد أسـانج 
وشـقيقه، اليـوم الثالثـاء، أعضـاء 
مجموعـة برملانيـة أملانيـة تشـكلت 

لدعم أسانج.
لكن املتحدث باسم الحكومة األملانية، 
ستيفن هيبيشـرتيت، قال إنه ال يرى 
كيـف يمكـن أملانيـا أن تتدخـل عـىل 
املستوى السيايس يف إجراءات قانونية 
يف دولة أخرى. وأضاف: «هذه عملية 
قانونيـة جاريـة، لـذا سـأكون حذراً 
قليالً من التدخل السـيايس»، مشـرياً 

إىل أن أملانيا ستواصل مراقبة القضية 
من كثب.

جوليان أسانج محتجز منذ عام ٢٠١٩ 
يف سجن مشدد الحراسة جنوب رشق 
لندن، لخرقـه رشوط كفالة يف قضية 
سـابقة اتهم فيها باالعتـداء الجنيس 
يف السـويد. وقبـل ذلك، أمىض سـبع 
سنوات يف سـفارة اإلكوادور يف لندن، 
لتجنب ترحيلـه إىل السـويد، واعتقل 
بعد تغري الحكومة يف كيتو وخسـارته 

الحماية الدبلوماسية.

باريس/متابعة الزوراء:
تزخر شـبكة اإلنرتنـت بكّم هائـل ومتنّوع 
مـن املنصات واملواقع اإللكرتونية التي أثرت 
املحتـوى العربـي بموضوعـات سياسـية، 
رياضيـة، فنيـة، اقتصاديـة وغريهـا مـن 
منصـة  انطلقـت  ومؤخـرًا  املوضوعـات. 
صحفية ناشئة لنرش السلوكيات الصحيحة 
بـني املواطنـني للمحافظة عـىل البيئة وذلك 
عرب تحقيقـات صحفية، وقصـص ُملهمة، 
ومنتجـات صديقـة للبيئـة يقّدمهـا موقع 

«مناخ». 
الصحفيـني  «شـبكة  معكـم  وتتصفـح 
الدوليـني» الخدمـات املتنوعة التـي يقدمها 
موقـع «منـاخ» للجمهـور، وتتعـرف مـن 
مؤسسـه عىل قصة إنشـائه واملحتوى الذي 

يركز عليه، فإىل نص املقال.  
قام محمد عيل مع صديقه الصحفي إسـالم 
الكلحي بتأسـيس املوقع، ويقول عيل البالغ 
مـن العمر ٣٠ عاًمـا لـ»شـبكة الصحفيني 
الدوليـني»: «عملُت يف عدة مواقع إلكرتونية، 
وكنُت محرًرا قضائًيا يف موقع «دوت مرص»، 
وشـغلت منصب رئيـس التحريـر التنفيذي 
ملوقـع «شـبابيك»، وكنُت من بـني الفائزين 
يف برنامـج مركـز التوجيـه التابع لشـبكة 
الصحفيني الدوليني عام ٢٠١٨، وقد درسُت 
مـادة «الكتابة لإلنرتنـت» يف دبلومة اإلعالم 
الرقمي بالجامعـة االمريكية بالقاهرة عام 

 .٢٠١٩
ويضيـف «عـيل» قائـًال: «يقـوم املوقع عىل 
جهود املتطوعني من الصحفيني يف األساس، 
الزمـالء  مجهـود  مـن  مزيـد  إىل  ونتطلـع 
الصحفيـني والكتـاب يف الـدول العربيـة يف 

الفـرتة املقبلـة»، مضيًفا: «بدأنـا التخطيط 
لهيكلـة املوقـع يف ترشيـن الثاني/نوفمـرب 
٢٠٢١، ثم أنهينا اإلجراءات التقنية، والفنية، 
والتحريريـة يف مطلع ٢٠٢٢، وانطلق املوقع 

يف ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢». 
وحـول الهـدف مـن إنشـاء املوقـع يتحدث 
«عـيل» قائـًال: «تأتي أهمية تدشـني منصة 
عـرب اإلنرتنت لنرش ثقافـة التغري املناخي يف 
املنطقة العربية، لإلشارة إىل مواطن القصور 
يف بعـض سـلوكيات األفـراد والحكومـات 
وأصحـاب األعمال والتي تـرض بالبيئة التي 
نعيـش فيها، كما يهتم املوقـع بنرش ثقافة 

التغري املناخي بني املواطنني يف مرص والدول 
الناطقة باللغة العربية». 

ويتكون موقع «مناخ» من عدة أقسام مثل: 
«أخبـار املنـاخ»، «أبحـاث»، «تحقيقـات»، 
«قصص»، «منح»، «حياة خرضاء»، وقسـم 
«أصدقـاء البيئـة». كما يحتـوي املوقع عىل 
قسـم «ادعم البيئة» الذي يشـجع الجمهور 
عـىل إنتـاج مقـاالت، ومنشـورات علميـة 
ُتسـهم يف التصدي لظاهرة التغـري املناخي، 
األفـراد  سـلوكيات  ترصـد  وموضوعـات 
اإليجابيـة يف التغلـب عـىل التغـري املناخي، 
وإلقـاء الضـوء عـىل  املنتجـات الصديقـة 

للبيئـة التـي قـام الجمهـور بتجربتهـا، أو 
بدأت تظهر يف األسـواق مما ُيسهم يف تنمية 
وعي الجمهور من ناحيـة، وتحقيق أهداف 
التنمية املسـتدامة مـن ناحية أخـرى، كما 
يشـجع املوقـع جمهـور املسـتخدمني عىل 
مشاركة املحتوى الصحفي املنشور باملوقع 
عىل صفحاتهـم عىل الشـبكات االجتماعية 
مـن أجل نرش ثقافة التغـري املناخي والبيئة 

اآلمنة يف وطننا العربي. 
وهنـاك الكثري مـن الخدمات التـي يقدمها 

املوقع مثل:  
توعية قارئ املحتوى العربي بآليات مكافحة 

التغري املناخي من خالل إرشاده لسلوكيات 
وعـادات يوميـة، ونمـط حياة سـليم يدعم 
البيئـة ويحافظ عىل الطقـس واملناخ ويعيد 

التوازن البيولوجي. 
تعريـف القـارئ العربي باملنتجات والسـلع 
االستهالكية اليومية لألفراد والرشكات التي 
تقدم حلوًال صديقة للبيئة وتمّهد الطريق إىل 
مستقبل أكثر أمًنا، كبديل للمنتجات الضارة 

باملناخ. 
نرش قصص واقعية ُملهمة ونماذج إيجابية 
اليوميـة إىل  اسـتطاعت أن تغـري عاداتهـا 

استعمال املنتجات الصديقة للبيئة. 
عرض أحدث األبحاث والدراسـات املنشورة 
يف املجـالت العلميـة العامليـة حتى تتسـّنى 
للباحثـني واألكاديميـني العـرب مراجعتها 

واالستفادة منها. 
حـّث رجـال األعمـال وأصحـاب املشـاريع 
الستخدام الطاقة النظيفة واآلالت كاعتماد 

أسايس يف عملية التصنيع واإلنتاج. 
وعىل صعيد آخر، يقّدم موقع «مناخ» أحدث 
األخبـار املحليـة والعاملية املتعلقـة بقضية 
تغـري املنـاخ مـن مصادرها الرسـمية، كما 
يقدم قصًصا صحفية ُتلقي الضوء عىل ُسبل 
مكافحة قضية التغريات املناخية يف املنطقة 
العربية، إضافة إىل التحقيقات االستقصائية 
املعمقـة التـي تـدق ناقوس الخطر بسـبب 
التأثـريات الضـارة للتغـريات املناخيـة عىل 
البيئـة التي نعيـش فيها. ويحـرص املوقع 
أيًضـا عىل اإلعالن عن الفرص واملنح املحلية 
والعامليـة املتاحة لألكاديميـني والصحفيني 
املهتمـني بالحفـاظ عـىل األرض ومجابهة 

التغري املناخي. 

ويختتـم عـيل حديثه معنـا قائـًال: «نتطلع 
لعقـد مزيـد من الـرشاكات مع مؤسسـات 
عربية ودولية، ومنظمات مجتمعية مهتمة 
بقضية املناخ، وذلك من أجل إخراج محتوى 
عربـي جـذاب ُيسـهم يف توعيـة املواطنـني 
بالتأثريات الضارة لقضية التغريات املناخية 
علينا، وأهمية اسـتخدام املنتجات الصديقة 

للبيئة». 
وهنـاك الكثري مـن التجـارب العربية إلثراء 
املحتـوى العربي يف مجال توعيـة املواطنني 
بأهمية الحفاظ عـىل البيئة، ونرش صحافة 
التغري املناخـي، مثل منصـة «حلم أخرض» 
اليمنيـة التـي أنشـأت عـام ٢٠١١، وتعترب 
والتحقيقـات  للقصـص  موثوقـاً  مصـدراً 
البيئية املحلية املتعلقة بتغري املناخ، والتنوع 
البيولوجي، والجرائم البيئية، وقضايا التنمية 
املستدامة يف اليمن. وتهدف املنصة إىل توفري 
قاعدة معلومـات عن أبرز القضايـا البيئية 
واملناخيـة يف اليمـن، وتوفـري مكتبـة مليئة 
بالوسـائط املتعددة عن املحميات الطبيعية 
والتنوع البيولوجي يف البيئة الربية والبحرية 
يف اليمـن، كما تهتم بإنتـاج التقارير البيئية 
عن املجتمعات املحلية والريفية بما ُيسـهم 
يف تحقيق أهداف التنمية املسـتدامة ٢٠٣٠، 
فضـًال عـن تنفيذ الحمـالت البيئيـة للدفاع 
عن البيئـة والطبيعة، والضغط عىل صانعي 
القرار للتجاوب مع املشاكل البيئية. وقد فاز 
مرشوع «حلم أخرض» بجائزة «املركز الدويل 
للصحفيـني» عـام ٢٠١٢ ألفضل املشـاريع 
اإلعالمية باسـتخدام األدوات االلكرتونية يف 

تغطية قضايا الخدمات العامة يف املجتمع.
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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خريـف البطريـرك   هـي روايـة للروائـي 
الكولومبـي الحائـز عـىل جائـزة نوبل يف 
اآلداب غابرييل غارثيـا ماركيث، كتبها يف 
برشـلونة وُنرشت يف طبعتها األوىل سـنة 
1975. تصدرت قائمـة أكثر الكتب مبيًعا 
يف إسـبانيا يف عام نرشها. انقسم الكتاب 
إىل سـتة فصـول، تحكـي كل منها نفس 
القصة عن السـلطة املطلقـة التي يتمتع 

بها الطاغية الكاريبي.
تـدور الروايـة حول طاغية خيـايل عجوز 
مـن طغاة إحـدى جمهوريـات الكاريبي، 
نسجه خيال ماركيث من مزيج من طغاة 
أمريـكا الالتينيـة الحقيقيني، مـن بينهم 
الكولومبي غوستابو روخاس  الديكتاتور 
بينيـا، واإلسـباني فرانسيسـكو فرانكو 

والفنزوييل خوان بيثنتي غوميث.
يبني غارثيا ماركيث دكتاتوره الخيايل عىل 
مجموعة مختلفة من الفاشيني يف الحياة 
الواقعيـة، منهم غوسـتابو روخاس بينيا 
يف كولومبيـا، والقائـد األعىل فرانثيسـكو 
يف  الروايـة  (ُكتبـت  إسـبانيا  يف  فرانكـو 
برشـلونة)، وخـوان فيسـنتي غوميـز يف 
فنزويال. ُتعرب الرواية عن قصة عاملية لها 
ز السلطة يف  توابع كارثية، ناشئة من تركُّ

يد فرد واحد.  
ُكتبـت الرواية عىل شـكل فقـرات طويلة 
بعبارات ممتدة. تنتقـل أفكار الديكتاتور 

العسـكري للقارئ عرب جمـل متأرجحة، 
تنقـل لـه يـأس ووحـدة بطـل الروايـة، 
بالتـوازي مـع البشـاعات والسـلوكيات 

القاسية التي تبقيه يف السلطة.
تركز الروايـة يف أحد الجوانب املهمة منها 
عىل املكانة اإللهية التي يتمتع بها البطل، 
وكيـف يبطـن النـاس حيـال الديكتاتور 
خوًفا واحرتاًما غامضني. اسـتطاع بعض 
عـىل  السـيطرة  إحـكام  الديكتاتوريـني 
شعوبهم، مثل فرانكو وسوموزا ورافائيل 
تروخيـو، عـىل الرغـم مـن االنقسـامات 
السياسـية الداخليـة. يرمـز ماركيز لذلك 
قـرص  يف  الديكتاتـور  جثـة  باكتشـاف 

الرئاسة.
كتب الناقد صادق البرصي عنها :

(مثل سـيمفونية مؤثرة ،يف حركة دائرية 
تجمع بـني أحداث ماضيـة وتلميحات إىل 
أحداث أخرى آتية،الريب حيث يتكرر فيها 
نفس العزف ألالت الرعب ،نفس األناشـيد 
املتوحشـة ، نفس الصفري املكتوم املنبعث 
من فتـق خصية بطريرك مستنسـخ لكل 
األزمـان ، هي نفـس تلك الخـارصة التي 
كلما ارتفع فيها الزبـد ظن الطغاة الجدد 

أن باستطاعتهم قضم العالم .وأخريا )
تعتـرب هـذه الروايـة من أصعب مـا كتبه 
ماركيز مـن ناحية التعقيـد القصيص أو 
ربما هـو أرادها رواية لنخبـة القراء بعد 
رائعتـه ”مئـة عـام مـن العزلـة“ و التي 
حققت إنتشاراً شعبياً كبرياً و حولته ألحد 

أشـهر كتاب حقبته … وربما ما يزيد من 
صعوبـة الرواية أنها الرواية الوحيدة التي 

لم يرتجمها املبدع صالح علماني .
وتكمن املفارقة ربما يف عدم احتواء الرواية 
عـىل مفـردة ”بطريـرك“ إال يف عنوانها ، 
يف خريـف البطريـرك يجمـع ماركيز بني 
الشعر والسيناريو والقصة القصرية فهي 
التشـبه أبـداً طريقة الـرسد الروائي التي 

اعتمدها يف معظم نتاجاته السابقة .
ليسـت   ، باختصـار  البطريـرك  خريـف 
للقـراءة الرسيعة غري املتأنيـة ، إنها عمل 
يحتاج اىل الكثري من التأمل ، وأرى من حق 
القـارئ أن يرى فيها مـا ليس بالرضورة 
أن املؤلـف قد رآه ، وتلك هي قيمة أي عمل 

إبداعي أصيـل ، أن يكون مرسحاً للنقاش 
والحـوار والتفتيش بني السـطور ، وبذلك 
يضمن املبدع خلود إبداعه يف نفوس القراء 
، وقد فعـل ماركيز أصعب ما يفعله مبدع 

كبري: إنه كان يرى قبل أن يكتب.
لرواية مكتوبة بأسلوب ماركيز الغرائبي، 
والضمـري يتغـري أحيانـاً وسـط الـرسد، 
والحـدث الذي تعـود له الروايـة بطريقة 
غريبة هو اكتشـاف جثة الديكتاتور وقد 
أكلتها العقبان، ولكننا مع القراءة ال نغدو 
متأكدين مـن موته، بل يبـدو الديكتاتور 
خالـداً، ففي كل مرة نظن أنه مات أو قتل 
يظهر من جديد، وكأنها إشارة إىل أن وراء 

كل ديكتاتور، ديكتاتور جديد.
ترعبنـا جرائـم الديكتاتور، ومـا يرتكبه 
نظامـه من قتل وتنكيـل، ويمر بنا رجاله 
الذين يقيض عليهم عندما تنتهي الحاجة 
لهـم ويتلطخـون كثرياً، وتمر بنا النسـاء 
اللواتـي يحرضن يف حياته، مـن أمه التي 
حاول أن يجعلها قديسـة بعـد موتها، إىل 
الراهبـة التـي اختطفها وجعلهـا امرأته، 
وحتـى الطالبـة الصغرية التـي أخذها إىل 

رسيره.
قال عنها املرتجم مارك جمال :

ح غارسـيا ماركيز بأن خريف  لطاملـا رصَّ
البطريرك َترٌَف سـمح به لنفسه حني قرِّر 

أن يكتب ما يريد أخريًا.
بِحرَفيَّـة واقتـدار، يأخذنـا ماركيـز مرة 
أخـرى إىل عالـم أمريكا الالتينيـة بواقعه 

وسـحره، ذلـك العالـم الـذي ارتقـى بـه 
حتـى بلـغ درجة األسـطورة. حيـث نجد 
يف شـخص الديكتاتـور مزيًجـا من طغاة 
أمريكا الالتينية جميًعا، كاشـًفا لنا كيف 
ـص كل مـا يف  أن السـلطة املطلقـة تلخِّ
االنسـان من عظمة وبؤس، وأدنى وأرفع 

ما يف الطبيعة البرشية.
إنها قصيدة يف عزلة السلطة نظمها الكاتب 
كلمة كلمة عىل مدى سنوات طوال، حيث 
تنسـاب أيام الديكتاتور األخـرية، وتتكرَّر 
الحكايـة متماثلة يف كل مـرة، مختلفة يف 
كل مـرة، مفعمة بالرسد املذهل واألحداث 
املتالحقـة التـي تبلغ مـن التكثيف حد أن 

القارئ يلهث وهو يتابعها...).

äbÓíÏÁ@pÜÏu
ماذا حـدث لألدب الـرويس؟ ملاذا خفت 

بريـق هذا األدب يف وقـت تحرر فيه من 

سـلطة الرقيب األيديولوجـي؟ لإلجابة 

الكاتـب  أجـرى  التسـاؤل،  هـذا  عـن 

الربيطاني أوين ماتيوز اسـتطالعاً بني 

القراء األمريكيني نرشته مجلة «فورين 

بولييس» األمريكية، قبل بضع سنوات، 

ووجـد أن القليل منهم من يعرف اسـم 

كاتب رويس معارص واحد. ويرجع ذلك 

إىل قلـة الرتجمـة مـن اللغة الروسـية، 

وتراجـع االهتمام بـاألدب الرويس بعد 

الحقبة السـوفييتية. وذكـر ماتيوز أن 

آخـر روايتني أعجب بهمـا األمريكيون 

لبوريـس  زيفاغـو»  «دكتـور  همـا 

باسـرتناك (1957) و«أرخبيـل غوالغ» 

أللكسندر سولجينيتسن (1973).

ويعـزو كثري مـن النّقاد الـروس نجاح 

إىل عمـل  الغـرب  الروايتـني يف  هاتـني 

التـي  األمريكيـة،  املخابـرات  أجهـزة 

أسـهمت يف انهيار االتحاد السوفييتي. 

هذه األجهـزة بطبيعة الحـال، لم تكن 

غافلـة عـن اسـتخدام سـالح األدب يف 

الحرب الباردة بني املعسـكرين الرشقي 

والغربي. لكن هـل ثمة تضامن روحي 

وثيق بني الذائقة األدبيـة ملاليني القرّاء 

يف الغرب، وأجهزة املخابرات، لدرجة أن 

األخرية يف وسـعها إقناعهـم باإلعجاب 

بهـذه الروايـة أو تلك، إذا لـم تكن ذات 

قيمـة فنية؟ وتسـاؤل آخر يتبـادر إىل 

الذهـن: ملاذا عىل مـدى ثالثني عاما من 

الوجود الحر لألدب يف روسيا، لم يظهر 

عمـل أدبـي واحد، مـن شـأنه أن يهز 

النفـوس، ويجرب القراء عـىل التعاطف 

الوجداني مـع أحداثه ومصائر أبطاله، 

كمـا كان األمر مـع أعمال تولسـتوي 

ودوستويفسـكي وتشيخوف، وغريهم 

من عظماء الكّتاب الروس.

روايتـا «دكتـور زيفاغـو» و«أرخبيـل 

غوالغ» حملتـا إىل العالم رسـالة قوية 

وعميقة عـن معاناة الشـعب الرويس، 

التـي ال نجدها يف أي عمـل أدبي رويس 

معـارص. األدب الـرويس الحديـث، لـم 

االنتقاليـة  الفـرتة  تجربـة  يسـتوعب 

العصيبـة التي مـرت بها البـالد، عقب 

تفـكك االتحاد السـوفييتي. ولم تظهر 

بعـد أعمـال إبداعية، يمكـن مقارنتها 

يف  الـرويس  األدب  عمالقـة  بأعمـال 

العهدين القيرصي والسوفييتي. وأشهر 

الكّتـاب الـروس يف روسـيا البوتينيـة 

اليـوم، هـم أولئـك الذيـن ال يعرفـون 

شـيئا عن حياة الناس الحقيقية، وعن 

مفارقـات وتناقضـات الواقـع العبثي 

الجديـد. الجيـل الجديـد ال يؤمـن بأن 

لألدب رسـالة، أو أنه قـادر عىل التأثري 

يف العقـول والقلوب. وهـو يقرأ روايات 

الكّتاب الرائجني تجاريا، لكي يرفه عن 

نفسـه ويسـرتخي بعيدا عن منغصات 

الحياة اليومية. غالبا حني تسـأل شابا 

روسـياً: هل تتابـع اإلصـدارات األدبية 

الجديـدة؟ تكـون اإلجابـة «كال.. أقـرأ 

شـيئاً خفيفـاً مثـل روايـات (أكونني) 

و(مارينينـا) أو أشـاهد التلفزيـون أو 

أتصفـح املواقـع اإللكرتونيـة.. الحياة 

صعبـة وكئيبـة، وال أريد جعلهـا أكثر 

كآبة بقراءة األدب الجاد».

اآلليات الجديدة للعملية األدبية

التحول إىل الرأسمالية يف روسيا أّثرت يف 

جميع مكونات العملية األدبية، من دور 

النـرش، والنّقاد، والقـرّاء، إىل العمليات 

اإلبداعية للكّتاب أنفسهم. اختفت دور 

النـرش الحكوميـة العمالقة السـابقة، 

وحلت محلها دور نرش تجارية، ال تقيم 

وزناً للقيمـة الفنية للنـص األدبي، بل 

تسعى وراء اسرتضاء الجمهور الباحث 

عـن األدب الخفيـف املسـيل. ولـم يعد 

الكتاب منتجـا روحيا، بوصفه التاريخ 

العميق للعاطفة الفرديـة والجماعية، 

وتغـريت املعايـري التي يتم مـن خاللها 

إىل  يدخلـون  الذيـن  الكتـاب  اختيـار 

الدائـرة املغلقـة للكتـاب املقبولني لدى 

دور النرش. ال يسـمح للكتاب الجادين 

باخرتاق هـذه الدائـرة. آالف النصوص 

الجيـدة تهمـل ألسـباب سياسـية، أو 

سـوقية، أو ال تضاء، وال تاخذ حقها يف 

التنويه واإلشارة والدراسة.

أجناس أدبية كاملة تموت يف روسـيا ـ 

القصص القصرية ماتت بالفعل ـ فمن 

املسـتحيل عىل كتاب القصة القصرية، 

اخرتاق نطاق الزمر املتحكمة يف سـوق 

الكتاب، إال اذا كانـت كتاباتهم تنطوي 

عـىل التوابل املألوفة، التي تضم الجنس 

إىل العنف إىل اللغة الخادشة للحياء. أما 

الشـعر فحدث عنه وال حـرج، ألنك لن 

تجـد دار نرش واحدة تقبـل نرش ديوان 

شـعر، ولو كنت بوشـكني أو يسـينني 

أو باسـرتناك. نعم تسـتطيع أن تطبع 

ديوانـك عىل نفقتك بنسـخ محـدودة، 

لكـن كتابك لن يصـل إىل أقرب بلدة من 

محل إقامتك.

املجالت األدبية (السـميكة) التي كانت 

جـواز مـرور إىل عالـم األدب، فقـدت 

هالتهـا، وهـي مجـالت كانـت تصدر 

بأعداد هائلة بلغت املاليني من النسـخ 

الربيسـرتويكا ويف مقدمتهـا  يف عهـد 

«نـويف مـري» و»زفيـزدا» و»يونسـت» 

وغريهـا. يذكـر أن كل أعمـال عمالقة 

األدب الـرويس يف العهديـن القيـرصي 

والسوفييتي كانت تنرش أوال يف املجالت 

األدبية، قبل صدورها يف كتب مستقلة. 

هـذا تقليد أدبي رويس ظـل فعاال لعدة 

قـرون، لكن الرياح املقبلـة من الغرب، 

بددت هـذا التقليد الجميل. أغلب النقاد 

ال يكتبـون إال مقـاالت دعائيـة مبطنة 

للكتب الصادرة عن هـذه الدار، أو تلك، 

ونظرا لقلـة مكافآتهم، فإنهم يعملون 

يف مهنـة أخرى لتأمـني لقمة العيش أو 

يعملون لحسـاب عدة دور نرش يف وقت 

واحد. وهـذا أمـر مؤسـف للغاية، ألن 

النقد األدبي يف روسـيا لعب دورا فاعال 

يف تطور األدب الرويس عىل مر العصور. 

فالناقـد بيلينسـكي مثـال، عندمـا قرأ 

مخطوطة رواية دوستويفسـكي األوىل 

«الفقراء» كتب عنها مقاال بارعا كشف 

فيه عن موهبة دوستويفسكي املذهلة، 

ما لفت األنظار إىل هذا الكاتب العظيم. 

وهـذا ما أشـار إليـه دوستويفسـكي 

نفسـه أكثر من مرة يف روايته «مذلون 

مهانون».

«البوكـر»  الكـربى  األدبيـة  الجوائـز 

و«الكتـاب الكبـري» و«بيسـت سـيلر» 

إلصـدارات  دعائيـة  أداة  إىل  تحولـت 

ويف  الكـربى..  التجاريـة  النـرش  دور 

العـادة تتألف اللجـان التحكيمية لهذه 

الجوائز من بعض النقاد األدبيني، ومن 

أشـخاص يعملون يف مجـاالت ثقافية 

أخرى. ذات مرة اعـرتف مارات غيلمن 

وهـو تاجر لوحات فنيـة، وكان عضوا 

يف لجنـة تحكيم إحـدى الجوائز األدبية 

الرئيسـية، بأنـه لـم يقـرأ أي عمل من 

األعمال املرشحة للجائزة. وقد أصبحت 

هذه الجوائز وسـيلة إلبراز اسم جديد، 

والعمـل بشـتى الوسـائل لتلميعه، أما 

الكّتاب املوهوبـون حقاً، الذين يكتبون 

بـروح إبداعيـة عالية، فإنهـم يظلون 

غالباً خارج هذا العالم املغلق بإحكام.

من هم أبطال األدب الرويس الحديث

اآلن «الواقعيـة» غـري مطلوبة من قبل 

دور النـرش، بـل «ما بعـد الحداثة». ما 

هـو ما بعـد الحداثة؟ ال أحد يسـتطيع 

أن يقدم تعريفا دقيقـا لهذا املصطلح. 

ذات مرة تم الكشـف عـن رسقة أدبية 

قـام بهـا أحـد أشـهر الكتـاب الروس 

املعارصين وهـو ميخائيل شيشـكني، 

الفائز بالجوائز األدبية الثالث املرموقة، 

حيـث رسق صفحـات كاملـة من أحد 

أعمـال الكاتبة الروسـية الكالسـيكية 

فريا بانوفا، وأضافها إىل روايته املعروفة 

«شعر فينوس» وعندما تمت مواجهته 

بهذه الحقيقة، لم ينكرها، بل أوضح أن 

هذا يدخل يف مفهوم «ما بعد الحداثة». 

يكتبون اآلن ما يشـبه الرواية، لكن بال 

حبكة واضحة، وبال شخصيات نابضة 

بالحيـاة، يمكـن ان تتعاطـف معهـا، 

ودون رؤى وأفكاراً جديدة.. وعىل مدى 

املؤلـف  300 – 500 صفحـة يمضـغ 

البديهيات التـي تم مضغها أالف املرات 

يف األدب. اليـوم يبحـث معظـم الكّتاب 

الـروس عن اإللهام بني حثالة املجتمع. 

واألبطال املفضلون لرواياتهم هم أفراد 

عصابـات املافيـا، والجريمـة املنظمة، 

وتجار املخدرات، والسـكارى، والشواذ، 

مغامـرات  عـن  الباحثـات  والنسـاء 

عاطفية جديدة. ويسعى هؤالء الكّتاب 

إىل صدم القّراء بكل ما هو غريب ومثري 

لالشمئزاز، ويخشـون الكتابة عما هو 

مهم يف حياة اإلنسان الروحية.
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ثقافية

Úó”

_Úflåc@¿@ÔéÎã€a@lÜ˛a@›Á

أعشقها شاعرة
تعشق البنفسج

تطرز من ضحكتها 
 معطفا قرمزيا 

أسرت به عورة األيام
اعشقها شاعرة 

تربت عىل كتف قصائدي 
كي تتمرد كلماتي
و تعانق الصمت 

بصخب ال ينحني للعاصفة
اعشقها شاعرة 

تمرر عىل خرائط جسدي
 شحناتها املثرية 

تصعقني بكل خفة
ألنتيش حد الثمالة 

عند حدود شفاهها العطىش 
اعشقها شاعرة 

تبعث الحياة 
يف أيامي املصابة بالصدأ

تضمني بقوة وجع السنني 
لتمنح آهاتي 
تأشرية عبور

صوب جزر السكينة
أعشقها شاعرة 

تعيدني إىل مساري
كلما جذبتني األفالك

إىل مداراتها 
اعشقها شاعرة 
تمنحني بركاتها

كي ألج يف غفلة من الزمن
متاهات السعادة

مثل شجرة
استمدت عافيتها

من أرضها املرتعة  بالخصوبة
و ألنها شاعرة 

فقد فتحت أمامي 
طرقات األمل

و لسان حايل يردد
أنت ارض ضيقة

فكيف كنت يل
كل تلك الروابي الفسيحة
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لم َتُعـد الحجاجّية يف التنظـريات الحديثة 
مقترصة عـىل خطابّيـة املفـردة اللغوّية 
وبالغّيتهـا اإلقناعّيـة؛ بـل أصبح الجسـد 
الروائّيـة  النصـوص  والبيئـة يف  واملـكان 
منظومـات داللّيـة لها بنيتهـا الحجاجّية 
تجاه اآلخر، وقد شـهدت رسدّيات الروائّي 
(عّيل لفتة سعيد) تمّثالت هذه املنظومات 
بشـكل مائـز؛ ففـي رواية ”حـّب عتيق“ 
الصادرة مؤّخرًا اشتغل الروائّي عىل ثنائّية 
الجسد واملكان يف متوالية رسدّية يتشّظى 
بها املكان السـائد والجسـد املركزّي حتى 
يتحّول املـكان املألـوف إىل أمكنـة فرعّية 
هامشـّية تشـتغل يف عملّيـة هـدم وبناء 
كمـا يطلـق عليهـا الفيلسـوف الفرنّيس 
ه األمكنة الهامشـّية  (جاك دريدا)؛ إذ ُتوجِّ
رضباتهـا املتواليـة إىل املـكان السـائد ثّم 
تتسـّيد مكانه حتى تعيد تشـكيل السائد 
املكانّي يف بنية الروايـة؛ ولو تابعنا البؤرة 
املركزّية للمـكان واملتمّثلة بمدينة سـوق 
الشـيوخ تلك املدينة الضاّجـة والصاخبة 
والدينّيـة  االجتماعّيـة  باملتناقضـات 
والسياسـّية والثقافّية نلحظ أّن املدينة لم 
تكـن البؤرة العميقة للمـكان بعد أن َفّعل 
الروائّي قاع املجتمع بهوامشه اآلرسة مثل 
ضّفة نهر الفـرات حيث يمارس (عبّيس) 
صاحب العربة و(نعيم) املتسّول و(سّتار) 
العّتال طقوسـهم الليلّية ومقهى (السّيد) 
ومقهـى (أبو كاظـم) ومقهى (غضبان)؛ 
فحينما يجلس الهوامش الثالثة قرب نهر 
الفرات حيث الصريورة األوىل املتمّثلة باملاء 
الذي يغسـل كّل الدناسات فهم يؤّسسون 
لوطـن خاٍل مـن كّل الدناسـات وخاٍل من 

الظلـم والجور واالسـتبداد ليصبـح النهر 
هـو املـكان املألوف مـن دون أّي سـقوط 
يف فّخ (الديسـتوبيا)؛ بل هو أداة تشـكيل 
وأداة رفـض حجاجّيـة قبالة االسـتعمار 
والعمالة وتنابذ الهوّيات والرصاع الطبقّي 
االقتصـادّي؛ فقد تحّول مـكان الصريورة 
األوىل املتمّثل بالبيت واملدينة إىل مكان طارد 
لتصبح ضّفة النهر هي املكان املألوف.     

أّما الجسـد فقد تعـرّض إىل هـزّات كبرية 
وقـع معهـا تحـت حيـف وجـودّي كبري؛ 
وقـد تمظهـرت تلـك الهـزّات عىل شـكل 
سـلطات عديدة مثـل السـلطة الالهوتّية 
والقبلّية والسياسّية والتي بدورها حاولت 
فالسـلطة  وتهميشـه؛  الجسـد  تعليـب 
السياسـّية املتمّثلة باالسـتعمار والعمالة 
لهـا ضواغطها تجـاه (عبّيـس) و(نعّيم) 
و(سّتار) والسلطة القبلّية لها ضواغطها 

تجـاه (نعّيـم) و(سـّتار) والحـال ذاتـه 
مارسته السلطة الالهوتّية ليعيش الجسد 
معهـا اغرتاًبـا وجوديًّـا حاول مـن خالله 
التماهـي مع املكان املهّمش املتجّسـد من 

خالل ضّفة النهر وأرائك املقهى. 
إّن التماهي ما بني املكان املهّمش والجسد 
املهّمش أنتـج خطاًبا تقويضيًّـا حجاجيًّا 
هّشم الرسدّيات الكربى السائدة يف املدينة 
مثل العشرية والسلطة والعادات والتقاليد 
تفعيـل  بوسـاطة  والعمالـة  واالحتـالل 
الرسدّيـات الصغـرى مثل الغناء الشـعبّي 
واألنني والقفشات الضاحكة و“األبوذّية“ 
بـني (سـّتار) و(نعّيـم) و(عبّيـس) التي 
أّسسـت إىل وعي مختلف أسـهم يف التغيري 
فمن دونها لم نَر (نعّيم) يقود التظاهرات 

و(سّتار) يغّني لها. 
يف حني تمّثل املحور اليسـارّي باملدّرسـني 

الذيـن  و(سـعد)  و(محمـود)  (نعمـان) 
مـن  تنويريًّـا  ثقافيًّـا  خطاًبـا  اعتمـدوا 
أجل تقويـض السـائد املتمّثـل بالهوّيات 
الفرعّيـة نحـو هويـة شـمولّية عمادها 
اإلنسان بوصفه قيمة عليا؛ فبعد أن خرس 
(نعمان) عالقته مع (تانيا) بسـبب املكان 
واالختـالف الهوّياتي ومكابدات (محمود) 
بسـبب هوّيته الصابئّية، لذا جعل الروائّي 
هـذا املحور هـو محور املثّقـف النوعّي أو 
العضوّي الذي يؤّسـس إىل هوية شـمولّية 
عابـرة للفرعّيات عىل الرغـم من املخاوف 
التي بينها من أّن األحزاب ستحّول الثورات 
إىل رسدّية كربى جديدة تهّمش اآلخر وهذا 
مـا بدا جليًّـا من خـالل االحـرتاب ما بني 
املعسكر الشـيوعّي واملعسكر البعثّي الذي 

يقوده (نديم الحّداد). 
أّمـا عـىل مسـتوى معمارّية الـرسد فقد 
شـّيد الروائـّي معماره الـرسدّي عىل وفق 
ترسيـد الوثيقة؛ فبعـد أن أعلنها رصيحة 
منـذ نصوصه املوازيـة مثلمـا نلحظ ذلك 
يف إهدائـه إىل مدينة سـوق الشـيوخ، عاد 
يف تربيـره يبنّي لنا تالعبـه يف األحداث التي 
هّشـمها يف متوالياته الرسدّيـة فهو يعيد 
تشكيل الوثيقة بوساطة مخياله الرسدّي 
املتحّكـم يف تقانـات اإلبطـاء والترسيـع، 
لـذا وّظـف املشـهدّية والوصـف من جهة 
والخالصـة والحذف من جهة أخرى، وعىل 
الرغم من أّن وجهة النظر الرسدّية الغالبة 
يف الروايـة هي السـارد العليـم من خارج 
األحـداث بتبئـري صفـرّي إّال أّنهـا لم تكن 
رواية (مونوفونّية) يف سـاردّية املتلّقي بل 
(بوليفونّية) متعددة؛ إذ استشعرنا صوت 
(نعّيم) و(سـّتار) و(عبّيـس) و(نعمان) 

و(محمود)، وقـد عمد الروائـّي يف ترسيد 
الوثيقة إىل توظيف أنساق رسدّية هّشمت 
هـي األخرى الزمـن (الكرونولوجّي) فمن 
خالل محور (عبّيس) و(نعّيم) و(سـّتار) 
نلحـظ التنـاوب املونتاجـّي الذي تشـّظى 
إىل أنسـاق ثانوّية كمـا يف حكاية (بدرّية) 
ذات النسـق االسـرتجاعّي وحكايـة حّب 
(محمود) لـ(رزيقة) ذات النسق الدائرّي؛ 
وقد أعطت هذه الرسود الفرعّية يف الرواية 
دفًقا رسديًّا أعاد تشكيل املتن الحكائّي من 
جهة وفّعل ساردّية املتلّقي يف إعادة ترتيب 
هـذه األحداث الرسدّية املتناثرة مرّة أخرى 
مثـل حكايـة األسـتاذ (نعمـان) وحكاية 
(بدرّيـة) وغريهـا، ولـم يكتـِف الروائـّي 
بذلك بـل وّظـف الفراغات الرسدّيـة التي 
تجعل املتلّقي يسـتنبط ويستنتج األحداث 
املحذوفـة وهذا ما تجـّىل يف فصل الخاتمة 
الثالـث والثالثني حينما قال“ لكّن الجميع 
انتبهوا إىل نعيم وهو يرتدي مالبس شـيخ 
العشـرية وقد عـاد الدم لوجهـه“، فعودة 
(نعّيم) شـيًخا لعشـريته وبزوغ (سـّتار) 
مطرًبـا غنائيًّـا عـىل الرغـم مـن التمهيد 
الرسدّي لهمـا إّال أّن عملّية التحّول تركها 

الروائّي إىل ساردّية املتلّقي. 
يف روايـة ”حـّب عتيـق“ مـارس الجسـد 
بمعّيـة املـكان خطاًبـا حجاجيًّـا تمظهر 
من خالل التمّثـالت الفكرّيـة والرتكيبات 
الشـكلّية ليتحـّول املتـن الـرسدّي برّمته 
إىل خطاب حجاجّي يشـتغل عىل ترسـيخ 
مفاهيـم إقناعّيـة جديدة يف وعـي املتلّقي 
بوصفـه طرف الحجاج اآلخـر الذي يكمل 
نسـقّية التواصل التي تحـّدث عنها املنّظر 

الشكالنّي (رومان جاكوبسن).
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يف إثـر أي تـّرصف مكـروه، يف إطـار 
التواصـل املجتمعـي، قـد يقـوم املرء 
بتوجيه عتاب آلخر لكن، يحتاج موقف 

العتاب إىل الدراية ببعض األصول.
آداب العتاب

املحّبـة“ مقولـة  قـدر  العتـاب عـىل 
شـائعة لإلشـارة إىل أن املعاتب يرغب 
يف االحتفـاظ بالعالقـة، مهمـا كانت 
طبيعتهـا، ويهـدف إىل تنقية النفوس 
لكن، مبالغة املرء يف توجيه العتاب بعد 
أي نقاش أو تواصل يعكس شـخصّية 
تعوزها مهـارات الـذكاء االجتماعي، 
ما يتسـّبب بنفور الناس من املعاتب، 
واملحـب  الـودود  الشـخص  بخـالف 
استشـارّية  حسـب  واملتسـامح... 
اإلتيكيـت هند املؤيد فإن ”التغافل هو 
مـن شـيم الكـرام، إذ ال يصـّح انتقاد 
تّرصفات الغـري عىل الدوام ومعاتبتهم 
العالقـات  جعـل  إىل  السـعي  بـل 
االجتماعيـة متسـامحة“، داعيـًة إىل 
عـالج أي سـوء تفاهم حـال وقوعه، 

بعيًدا عن جعل األخري يتفاقم.
إىل ذلك، ال تنصح االستشـارّية بوقوف 

أي امـرئ يف موقف دفاعي عىل الدوام، 
ألّنـه مـن شـأن ذلـك جعـل اآلخرين 

ينفرون من الشخص، بسهولة. 
مـن جهـة ثانيـة، تعلّق االستشـارّية 

أهّميـة عىل فروق السـن بـني الناس، 
وتدعـو إىل احـرتام كبـري السـن، مع 

التماس العذر له يف كّل املواقف ينسحب 
األمر عىل الشخص الذي يتمّتع بمقام 
رفيع بالتايل، ال داعي للعتاب بل احرتام 

سّن ومكانة اآلخر االجتماعّية.
يف حالة عتاب امرئ آلخر، مهما كانت 
العالقـة التـي تربـط الطرفـني، بعـد 
حدوث أي سـوء تفاهم، ال بّد من إيالء 
أصول التـّرصف اآلتية أهّمية حسـب 

االستشارّية هند.
- الحديـث بنـربة هادئة وبـوّد، بعيًدا 
عن رفع الصـوت واالنفعال، وذلك بعد 

اختيار الوقت واملكان املناسبني.
- االبتعـاد عـن العصبيـة أو الضيـق 
أثناء حل سوء التفاهم ووقت العتاب، 
فكلمـا عولجـت املشـكلة االجتماعية 

بهدوء ساهم ذلك يف امحاء آثارها.
- ال يصّح القيام باملبالغة يف العتاب، بل 
الوصول إىل حـل مثايل، يف وقت رسيع، 
علًمـا أّنه بخالف ذلك قد يتفاقم سـوء 

الفهم، متسّبًبا بعدم صفاء القلوب.
- ال منـاّص مـن االعتذار عـن املوقف 
الذي حدث بني الطرفني وتقبل االعتذار 

وعدم التطويل يف العتاب

يمكن أن تكون املاسـكرا املقاومة للماء 

أحـد منتجات املكياج األساسـية يف كثري 

مـن الحـاالت وتحديـداً يف الصيف وعىل 

الشـاطئ. ولكـن كما يعلم أي شـخص 

لديه خربة يف استخدام املاسكرا املقاومة 

للمـاء، قـد يكـون مـن الصعـب للغاية 

إزالتها.

إليك أفضـل النصائح حـول كيفية إزالة 

املاسكرا املقاومة للماء:

استخدمي مزيل زيتي وتنظيف مزدوج

تبدأ إزالة املاسكرا املقاومة للماء بوضع 

مزيل زيتي قبل تنظيف وجهك ومنطقة 

العني.

يـويص الخرباء باسـتخدام مزيل مكياج 

العيون برتكيبة تحتوي عىل دهون وماء 

للمسـاعدة يف غسـل املاسـكرا املقاومة 

للمـاء يف ملـح البرص وسـترتك رموشـك 

نظيفة.

قومـي بتشـبيع قطعـة قطـن يف املنتج 

والضغـط عليها عىل منطقـة العني ملدة 

دقيقـة ثـم اسـحبيها برفـق إىل الزاوي 

الخارجية للعني.

ثم امسحيها ألعىل يف اتجاه نمو الرموش، 

بـدالً مـن جنبـاَ إىل جنب، مما قـد يؤدي 

أحياًنا إىل تساقط رموشك.

بعد ذلك، اغسيل وجهك بمنظفك املعتاد.

أضيفي كريم العني املغذي

للمساعدة يف تنشـيط رموشك ومنطقة 

العني، يفضل وضع كريم العني بعد إزالة 

املاسكرا.
ضعي املاسكرا العادية أوالً

لتجنـب صعوبة إزالة املاسـكرا املقاومة 

للماء، ضعي طبقة من املاسكرا العادية، 

أوالً، ثم ضعي طبقة مقاومة للماء.
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الخجـول بطبعـه يواجـه  الطفـل 
صعوبـات يف التأقلم مـع مجتمعه 
ومـع رفاقـه يف املدرسـة يف وجـه 
خاص وال يحـب التكلم مع من هم 
ا أو مع الغرباء فضًال  أكرب منه سـنًّ
عـن مواجهتـه صعوبـة يف تكوين 

الصداقات.
كل هـذه الصفـات تمّيـز الطفـل 
الخجول عن غريه من األطفال لكن 
كيـف تعلمني أّن طفلـك قد تخّطى 
مرحلـة الخجـل وقـد بـدأ يشـعر 
بالخوف من اإلختـالط يف مجتمعه 
وقد يتطـور هـذا الخـوف ليصبح 
اضطـراب قلـق إجتماعـي؟ هـذه 

العالمات ستساعدك يف ذلك:
الخـوف املتواصل: عندمـا يتخّطى 
طفلك مرحلة الخجـل من املجتمع 
يبـدأ بالخوف مـن اإلختـالط. فإذا 

الحظـت أّن اختالطـه بمـن حولـه 
مـن  والقلـق  بالخـوف  يشـعره 
السـخرية والتعليقات السـيئة فال 
بـّد لـك أن تعلمـي أن شـعوره هذا 
ليس مجرد خجل بل يقرتب ليصبح 

اضطراب قلق إجتماعي.
إرتفاع وترية الخوف: اما إذا الحظت 
أن نبضات قلب طفلك تتسـارع مع 
اختالطه يف املجتمع باإلضافة إىل أّن 
فمه يجـّف ويزداد تعرّقـه يرتجف 
ويختفـي صوتـه تدريجًيـا، فـإًذا 
طفلـك ليـس خجـوًال بل هـو قلق 

وخائف من املجتمع.
اإلصابة بالذعر: لكن عندما يصاب 
طفلـك بنوبات ذعـر ترتافق مع ألم 
يف صـدره ومـع ضيـق يف التنفـس 
والغثيـان، فـإّن خوفه قـد تخّطى 
الحـدود الطبيعيـة وقـد أصبح من 

الـرضوري العمـل عىل مسـاعدته 
للتخلّص من هذه املشكلة.

رفضـه الذهاب إىل املدرسـة: أما إذا 
الحظـت أّن طفلك يرفـض الذهاب 
إىل املدرسـة واإلختـالط بأقرانه من 
األوالد سـواء يف حرم املدرسـة أو يف 
الحفـالت والنزهات فهـو إذا ليس 
خجوًال عىل اإلطالق إنما يخاف من 

وجوده مع اآلخرين يف املجتمع.
وأخـرًيا، راقبـي جيـًدا كل حركات 
طفلك وترصفاتـه التي ذكرناها لك 
يف هـذا املقال ولفـرتة ال تقل عن 6 
أشـهر لكي تجزمي بـأّن ما يصيبه 
ليـس خوًفـا موقتاً فحسـب بل قد 
يسـتمر معه. وعندما تتأكدين من 
أّن حالته ليس طبيعية استشـريي 
طبيبـه الخـاص ليشـّخص الحالة 

ويصف له العالج املناسب.

املكوّنات
 - رشائـح  اىل  مقطـع  دجـاج 

كيلوغرام
فليفلـة حمراء مقطعـة اىل رشائح 

1 -
فليفلة خـرضاء مقطعة اىل رشائح 

1 -
فليفلة صفـراء مقطعة اىل رشائح 

1 -
مخلل خيار مقطع - 3

بطاطس مقلية - 2
بصل مقطع - 1

جبن سائل - كوب
جبن مبشور - نصف كوب

مايونيز - 3 مالعق كبرية
بهارات مشكلة - رشة

ملح - رشة
فلفل أبيض - رشة

فلفل أسود مطحون - رشة
بهارات شاورما - ملعقة صغرية

طريقة العمل
- سـّخني القليل مـن الزيت يف قدر 
عـىل النـار، اضيفي البصـل وقلّبي 

حتى يذبل.
- زيدي رشائح الدجاج مع التقليب 

املستمر حتى يتغري لونها.
- أضيفـي بعدهـا الفليفلـة امللونة 
ثـم نّكهي بامللـح، الفلفل االسـود، 
االبيض  الفلفل  املشـكلة،  البهارات 

وبهارات الشاورما.
- حرّكـي املكونات حتى تتداخل ثم 

اتركي الخليط حتى ينضج جيداً.

- وّزعي نصف كمية الجبن املبشور 
يف قعـر صينيـة فـرن ثـم ُصفـي 

البطاطس املقلية عىل الوجه.
فـوق  بعدهـا  املخلـل  وّزعـي   -
الدجـاج  خليـط  ثـم  البطاطـس 

والخضار واتركي الصينية جانباً.
- يف وعـاء صغري الحجـم، اخلطي 
الجبن السـائل، املايونيز وما تبقى 
مـن الجبـن ثـم وّزعـي املزيج عىل 

وجه الصينية.
- أدخـيل الصينية اىل فـرن محمى 
مسـبقاً عـىل حـرارة 180 درجـة 
مئوية واتركيها لحـواىل 15 دقيقة 

حتى تنضج جيداً.
- أخرجـي الصينيـة مـن الفرن ثم 

قدميها مبارشة عىل سفرتك.
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يعانـي الكثـري مـن األشـخاص مـن 
األمراض املزمنة مثل السكري ومرض 
ضغـط الـدم، حيـث يمكـن أن يقلـل 
النظـام الصحـي مـن خطـر تعرضك 
ملشـاكل صحية، بينما يمكـن أن تزيد 
بعض األطعمة من فرصك يف التعرض 

لألمراض.
وتنصح منظمة ضغط الدم يف اململكة 
املتحدة بتجنـب حبوب اإلفطـار التي 
تحتـوي عىل السـكريات املضافة عند 
محاولة الحفاظ عىل مستويات ضغط 

الدم ضمن النطاق الصحي.
وقالـت نصيحـة املؤسسـة الخرييـة: 
”تجنب حبوب اإلفطـار املضاف إليها 
السكريات، أو إضافة املزيد من السكر 
فوقهـا“، حيث يوضح أن السـكريات 
املضافة يف خيار اإلفطار املفضل يمكن 

أن تؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم.

وتوضـح املنظمة أن األمر كله يعود إىل 
زيادة الـوزن، حيث قالـت: ”األطعمة 
التـي تحتوي عىل سـكر مضاف تميل 
إىل أن تكون عالية السـعرات الحرارية 
ولكنها غالبا ما تقـدم القليل جدا من 
القيمـة الغذائية أو ال توفـر لها قيمة 
غذائيـة عـىل اإلطالق ولطاقـة الزائدة 
يمكـن أن تجعلك تكتسـب وزنا يمكن 
أن يرفع ضغـط دمك ويمكن أن يؤدي 

أيضا إىل اإلصابة بمرض السكري“.
و أضافـت“ يؤدي ارتفـاع ضغط الدم 
خطـر  زيـادة  إىل  السـكري  ومـرض 
اإلصابـة بأمـراض القلـب والسـكتة 
الدماغيـة، خاصـة إذا كنـت مصابـا 

بكليهما يف نفس الوقت“.
و قـال مارك غيلـربت، خبـري التغذية 
التجاريـة: ”وفقـا ملراجعة عام 2014 
لألبحاث، يف املجلـة األمريكية التغذية 

الرسيرية، التي تعترب أكثر من 11000 
دراسـة، يعتـرب السـكر سـببا مهمـا 
الرتفاع ضغط الـدم لذا فإن آخر يشء 
يحتاجه أي شـخص هو أن يبدأ يومه 

بحبوب عالية السكر“.
وأضـاف“ يف الواقـع، حتـى الحبـوب 
منخفضة السـكر يمكـن أن تزيد من 
نسبة السكر يف الدم ألنها تتكون عادة 
بشـكل أسـايس مـن الكربوهيـدرات 
املكررة ويستهلك معظم الناس مرتني 
إىل أربعة أضعاف حجم الحصة املوىص 

بها“.
وإذا كنت ال ترغب يف التخيل عن وجبة 
اإلفطار، فـإن منظمة ضغـط الدم يف 
اململكة املتحدة تويص باختيار الفاكهة 
بـدال من الحبـوب وينصـح ”بإضافة 
بعض التوت الطازج أو املجمد لتحلية 

وجبة اإلفطار بشكل طبيعي“.

ومع ذلـك، فإن الحبـوب التي تحتوي 
عـىل سـكريات مضافـة ليسـت هي 
املصـادر الوحيـدة للسـكريات الحرة 

ومـن األطعمة إىل املرشوبات والعسـل 
هـذه  إضافـة  يمكـن  العصائـر،  إىل 

السكريات إىل الكثري من املنتجات.

تحّب زيـارة بلدان غري بلدك والتعـرف إىل ثقافات وحضارات جديدة 
لكّن رهاب السفر أو الخوف من الطريان يمنعك؟

هذه املقالة مخّصصة إلعطائك نصائح  للتخلّص من هذا التوتر قبل 
السفر وخالله.

 بدايًة ال بّد من التشديد عىل رضورة أن تعرتف باملشكلة التي تعانيها 
منهـا لتتمّكن مـن مواجهتهـا والتعامل معها من خـالل الخطوات 

التالية:
إجراء بحث صغري 

إجراء بحث صغري عن موضوع الطريان والسـفر ملعرفة ما ينتظرك 
خالل الرحلة خصوًصا يف ما يتعلّق باملطبات الهوائية وكيفية التأقلم 

معها.
الوصول باكرًا إىل املطار

وصولك متأخًرا أو حتى يف الوقت املناسب سيزيد من توترك وخوفك. 
لذلـك، ننصحـك دائًمـا بالوصول باكـرًا إىل املطـار والجلوش ورشب 

الشاي أو القهوة أو العصري. فذلك قد يشعرك بالهدوء واالسرتخاء.
اللهو وتشتيت االنتباه

تشـتيت انتباهـك عـن التفكـري بالخـوف مـن الرحلة أهـم الطرق 
الفعالة لالسـرتخاء. يمكنك مثًال قراءة كتاب تحبه أو االسـتماع إىل 

املوسيقى.
الرفقة يف السفر 

يف حال كانت الوحدة يف السفر تسبب لِك القلق وتزيد من التوتر، فمن 
األفضل السفر برفقة أحد األصدقاء أو أفراد العائلة.

تمارين التنفس
إذا غلبـك الخـوف من الرحلة، كـّرر تمرين التنفس مـرّات عّدة فهو 
يسـاعد عىل إدخال مزيد من األوكسيجني إىل الدماغ وبالتايل تخفيف 

التوتر.
اختيار املقعد املناسب

إذا كنـت تخاف من املرتفعات، ننصحك بعد اختيار املقعد املوجود إىل 
جانب النافذة فذلك سيزيد من خوفك ورهابك.

النوم
باإلضافة إىل أهمية حصولك عىل قسـط كاف من النوم قبل السـفر، 
يمكنـك النوم يف الطائرة لتسـهيل التجربة فهكذا ستشـعر أن وقت 

الرحلة أقرص.

أظهـرت مراجعـة علميـة أن نصف 
سـكان العالم يعانون مـن الصداع، 
أفضـل  فهمـا  يسـتدعي  وهومـا 
لألسباب الكامنة وراء هذه الحاالت.
الصـداع مؤملـا  يكـون  أن  ويمكـن 
ومسـببا للعجـز. ويصـاب بعـض 
النـاس بالصـداع بسـبب اإلجهـاد. 
وتنجـم أنـواع الصداع األخـرى عن 
اإلفـراط يف اسـتخدام األدويـة مثل 

املسكنات.
وراجع الباحثون 357 مقالة علمية 
تسـلط الضـوء عىل مـدى انتشـار 

الصداع.
سـتوفنر،  جاكـوب  الرس  ويقـول 
النرويجيـة  الجامعـة  يف  األسـتاذ 
 :(NTNU) والتكنولوجيـا  للعلـوم 
”الصداع اضطراب حقيقي ومتكرر 
للغاية. والحالة منترشة يف البلدان يف 
كل مـكان، عىل الرغم مـن إمكانية 

وجود اختالفات“.
وحدد سـتوفنر وزمالؤه 357 مقاال 
ونهايـة   1961 عـام  بـني  ُنـرشت 
عـام 2020. وغطت املقـاالت بلدانا 
وفرتات زمنيـة مختلفة، وتنوعت يف 
مناهجها التحليلية. ومع ذلك، تمكن 
فريـق البحث مـن تحليـل البيانات 
الستكشاف مدى انتشار اضطرابات 

الصداع يف جميع أنحاء العالم.

وتشـري النتائـج املنشـورة يف مجلة 
 The Journal of Headache and
Pain إىل أن أكثـر من نصف سـكان 
العالم (%52) يعانون من اضطراب 
صداع نشـط، مرة واحدة عىل األقل 

سنويا.
ويوصف انتشار الصداع بأنه معاناة 
من نوع من أنواع الصداع خالل عام. 
وكشفت النتائج أن ما يقل قليال عن 
%16 من الناس حول العالم يعانون 

من صداع يف أي يوم من األيام.
ويف حني أن العديد من الدراسـات لم 

تذكر أنواعا معينة من الصداع، فإن 
تلك الدراسات تشري إىل أن ما يقارب 
%7 من سـكان العالـم يعانون من 
الصـداع النصفـي يف أي يـوم مـن 
األيـام، وما يقـارب %9 يعانون من 

صداع التوتر.
وأبـرزت املراجعـة أيضـا أن حاالت 
اإلصابـة بالصـداع تتفاوت حسـب 
الجنـس، حيـث تعانـي %17 مـن 
يف  النصفـي  الصـداع  النسـاء مـن 
عـام معـني، مقارنة بــ %8.6 من 

الرجال.

كمـا أن اإلصابـة بالصـداع ملدة 15 
يومـا أو أكثر يف الشـهر كانت أيضا 

أكثر شيوعا لدى النساء.
ويقـول سـتوفنر إن النتائج العامة 
السـابقة  التقديـرات  مـع  تتفـق 
لحـدوث الصداع، بما يف ذلك دراسـة 

العبء العاملي للمرض.
البالغـون يف سـن العمل هـم األكثر 

ترضرا
وجـد سـتوفنر وزمالؤه سـابقا أن 
الصداع النصفي هو السبب الرئييس 
تقـل  الذيـن  لألشـخاص  لإلعاقـة 

أعمارهم عن 50 عاما.
ويوضح سـتوفنر، الذي يعمل أيضا 
مـع الحملـة العاملية ضـد الصداع: 
”تـزداد الكثـري من اآلالم الجسـدية 
األخـرى مع اقـرتاب سـن التقاعد. 
الصـداع النصفـي وصـداع التوتـر 
أكثر انتشـارا يف أكثر سنوات حياتنا 

نشاطا“.
ويضيف أن الصداع يمكن أن يكون 
لـه أسـباب متعددة - مـن العوامل 
الوراثية للفرد إىل اإلجهاد، ومشاكل 
النوم واإلفراط يف استخدام األدوية.

ويؤكد ستوفنر عىل وجود العديد من 
الخيـارات للوقاية مـن اضطرابات 

الصداع أو معالجتها عند حدوثها.
ويوضح ستوفنر: ”مشاكل الصداع 
الخدمـات  عـىل  يجـب  أمـر  هـي 
الصحيـة أن تأخذه عـىل محمل 
الجـد. وعلينـا إبـالغ الجمهـور 
والخدمـات  القـرار  وصنـاع 
الصحيـة حـول هـذه املشـكلة 
الصحية العامـة الضخمة. نحن 
بحاجة إىل وضع نظام جيد يتيح 
لـكل شـخص يعانـي مـن هذه 
األمـراض إمكانيـة الوصـول إىل 
الجيـدة، وكذلك املعرفة  املعاملة 
التـي تمكنهم من تقليـل التأثري 

السلبي قدر اإلمكان“.
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الثانيـة  السـنة  يف  يـدرس  أخ  يل 
متوسـط (13عاما)، وهو ضعيف 
الشـخصية نوعـا مـا، وال يعـرف 
كيـف يدافـع عن نفسـه إذا ظلم، 
فمنـذ أن تويف والدي وتركه صغريا 
وهـو يحـس بالنقـص، كمـا أنه 
رسيـع التأثـر، مجـرد توبيخ من 
أسـاتذته يجعله يبكي مما شجع 
زمالءه يف القسم عىل التنمر عليه، 
حتى قـام أحد زمالئـه وهو معيد 
4 مـرات (17 عامـا) كان يقـول 
له كالما فاحشـا جدا هويكشـف 
لـه عـن ذكـره.. وعندمـا أخربنا 
أخـي بـكل يشء وقـد كان خائفا 
لـم أتمالك، وذهبت أنـا وأمي معه 
املدرسـة، كانـت أمـي تنـوي  إىل 
توبيـخ الشـاب فقـط، والتحدث 
مـع اإلدارة، ولكننـي حاملـا رأيته 
صفعتـه صفعـة قوية أمـام باب 
املدرسـة، وأمـام أنظـار التالميذ، 
وكان هادئـا وقـال ألمـي: أنه لن 
يتعرض ألخي مـرة أخرى، ولكني 
منذ رجعـت البارحة إىل املنزل وأنا 
أحـس بـيشء يجثـم عـىل قلبي، 
وأنني ظلمته بفضحه أمام الناس 
وأمام زمالئه بهذه الطريقة، رغم 
أن بعـض زمالئه يعلمـون بفعله، 

وسـكتوا عنـه وكأنهـم يعتربونه 
مزاحا، لم أسـتطع النوم من شدة 
الحزن والخوف، ويف القيام دعوت 
اللـه باكية أن يهديـه ويغفر يل إن 
ظلمتـه، وما زلت حتـى اآلن أبكي 
يف حرية من أمـري ضائعة خائفة 
أدري مـا أصنـع هـل  حزينـة ال 

ظلمته؟ وماذا عيل أن أفعل؟
النصائح والحلول:

مـا حصـل منـك مـع هـذا الولـد 
املعتدي واملتحرش، له جانب سلبي 
وجانـب إيجابي، الجانب اإليجابي 
هو أنـك قمت بردعه وتأديبه، وقد 
اعرتف بأنه لن يتعرض ألخيك مرة 
أخـرى، أما الجانب السـلبي، فهو 
أنـك قمت بأخـذ حق أخيـك بيدك 
دون اللجـوء إىل القنوات القانونية 
املرشوعة مثل تقديم شكوى به إىل 
إدارة املدرسـة والتي من املفرتض 
أن تتخذ يف حقه اإلجـراء الجزائي 
املناسـب، كما أنك قمـت بصفعه 
أمـام زمالئه، والـرضب وطريقته 
كالهمـا ليـس مـن اختصاصـك، 
وإنمـا مـن اختصـاص الجهـات 
املعنية بمتابعة مثل هذه املشـاكل 
الطالب.عموما قد  السـلوكية بني 
أدى هذا التـرصف عمله، ووصلت 

الرسـالة القاسـية إىل ذهـن هـذا 
الطالـب املعتـدي، وللخـروج من 
أي حـرج رشعـي يف مسـألة ظلم 
املدرسـة  زيـارة  يمكنـك  الولـد، 
مـرة أخـرى واسـتدعاء الطالـب 
والجلوس معه عىل انفراد أو حتى 
مـع ناظر املدرسـة، وفتـح حوار 
معه حول سـلوكه مع أخيك، ومع 
بقيـة الطـالب، وتقديـم نصيحة 
رقيقة لـه، تختمني هذه النصيحة 
باالعتـذار منـه عن تلـك الصفعة 
وذلـك الترصف الـذي حملك عليه 

شدة الغضب.
بقـي أن نشـري إىل نقطـة مهمـة 
يتعـرض  الـذي  بأخيـك  تتعلـق 
للتنمر، يمكنك تحفيزه وتشجيعه، 
وعـدم  بنفسـه،  ثقتـه  وتقويـة 
توبيخه، ألن التوبيخ يضعف الثقة 
بالنفس، وإن قدرتم عىل االشرتاك 
يف برنامج للثقة بالنفس، أو زيارة 
اختصايص نفيس يقدم هذا النوع 
من اإلرشـاد املتعلق بتقوية الثقة 
بالنفس فسـيكون هـذا أمرا جيدا 

يف حق أخيك.
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غزل عراقي
تحتـــــــــــل           براحتـك  بكلبـي  العفتـك  أنـه 
أقـــــــــبـل مـا  وحتـى  القضيـة  بيـدي  مـو 

تــــــــــــــروح             تريـد  كلمـا  واملشـكلة  ال 
الترحـــــــــــــل أرجــــوك  أتوسـلك  آنـه 
- - - - - - - - - - -

العيـون        نـرضات  مـن  العشـگ  ايگولـون 
حبيتـــــــك شـلـــــون  عيونـي  بـال  وآنـه 

بيـك        انغشـو  تـرا  بالحـب  الفالسـفه  يعنـي 
الگيتــــك بيـوم  الفيلسـوف  آنـه  ورصت 

صــــورة و حــــدث

األزهـر  الجامـع  افتتـاح   -  971
للصـالة، وهـو الجامـع الـذي بدأ 
جوهـر الصقـيل بنائـه يف 4 أبريـل 

.970
1120 - معركـة كتنـدة، بني قوات 
ألفونسو األول ملك أراغون والجيش 
املرابطي تحـت قيـادة إبراهيم بن 

يوسف بن تاشفني
1527 - فتح اللـه طرد الربتغاليني 
مـن ميناء سـوندا كيالبـا (جاكرتا 
اآلن)، الـذي يحتفل به اآلن كذكرى 

إنشاء املدينة.
1941 - بـدء الهجـوم األملاني عىل 
مليـون   4.5 بمشـاركة  موسـكو 

جندي من قوات املحور.
1973 - كندا تلغي عقوبة اإلعدام.

1986 - العب كرة القدم األرجنتيني 

دييغـو مارادونا يحرز هـدف باليد 
املبـاراة  أثنـاء  إنجلـرتا  مرمـى  يف 
الربـع النهائية مـن كأس العالم يف 

املكسيك.
2002 - زلـزال يـرضب غرب إيران 

ويودي بحياة 261 شـخص.
سـتة  توقـف  -البحريـن   2004
أشخاص ملنعهم من القيام بأعمال 
تمس األرواح واملمتلكات والشـتباه 

صلتهم بتنظيم القاعدة.
- مقتل املختطف الكوري الجنوبي 
يف العراق بعـد انتهاء املدة املقرتحة 
مـن خاطفيـه النسـحاب القـوات 

الكورية من العراق.
2009 - نجـاة رئيـس جمهوريـة 
إنغوشـيتيا املتمتعة بالحكم الذاتي 
ضمن روسـيا االتحاديـة يونس بك 

يفكـريوف من محاولـة اغتيال إثر 
انفجار سيارة ملغومة يف موكبه.

2018 - افتتاح الدورة الثامنة عرش 
من ألعاب البحر األبيض املتوسـط، 
والتي استضافتها مدينة طراغونة 

اإلسبانية.
2019 - محاولـة انقـالب فاشـلة 
يف إثيوبيـا وقعـت يف واليـة أمهـرة 
بشـمال البالد، أسـفرت عن مقتل 
رئيس األركان اإلثيوبي، والحكومة 

تستعيد السيطرة عىل األوضاع.
املؤكـدة  اإلصابـات  - عـدد   2020
بجائحـة كورونـا يتخّطـى حاجز 
التسعة ماليني شخص حول العالم، 
من بينهم أكثـر من 469 ألف حالة 
وفاة وحـوايل أربعة ماليـني و466 

ألف حالة تماثلت للشفاء.
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مهنيـاً: تفقـد الرتكيـز بسـبب تراكـم املشـاكل 
والصعوبـات عليـك. أعـد تنظيـم األمـور بروية. 
عاطفيـاً: ال تفكـر باالرتباط بالحبيب قبـل أن تتأكد 
من حقيقة مشـاعره تجاهك. اجتماعياً: أخرياً تحسم 
أمر مشكلة كانت تشغل بالك وتؤرقك وتطرد النوم من 

عينيك. رقم الحظ: ٦

مهنياً: اسـتعّد ملنافسـة خصومـك يف العمل وال 
تتنـازل عن أي مـن حقوقك، وثابر عـىل مواقفك. 
عاطفيـاً: حـاول مجدداً اصـالح العالقـة بينك وبني 
الحبيب وبرهن له عن اسـتعدادك للتغيـري. اجتماعياً: 
إلجـأ إىل الطبيعـة لالسـرتخاء واالسـتمتاع باملناظـر 

الجميلة وتخلص من الضغوط. رقم الحظ: ٥

مهنيـاً: ال تترسع يف اتخاذ قـرار تركك لعملك 
ألنـك لن تجـد عمـًال أفضل منـه. عاطفيـاً: ال 
تصّدق ما يقوله لك الغري عن الحبيب فهو مخلص 
لك ويكـّن لك الحب. اجتماعياً: تلبـي دعوات العائلة 
وتقوم بزيـارات كثرية وتعيد وصل مـا انقطع. رقم 

الحظ: ١٤

مهنياً: تزداد مشـاريعك حماسـة كلما اقرتبت 
من تحقيق الهدف املطلـوب، ثابر عىل اجتهادك. 
عاطفياً: امنح الحبيب املزيد من اإلهتمام ألنه بحاجة 
إليك وسـط املحنة التي يمّر بها. اجتماعياً: تلتقي أحد 
األصدقـاء القدامى أثنـاء رحلة عمل وتسـتعيدان معاً 

ذكريات املايض. رقم الحظ: ١٢

مهنياً: سـئمت مـن عملك املحـدود وتفكر يف 
البحـث عـن آخـر يوسـع آفاقـك ويخرجك من 
الروتـني. عاطفيـاً: كن صبـوراً وال توصـل حياتك 
العاطفية إىل طريق مسـدود بعدما جاهدت إلنجاحها. 
اجتماعياً: حافظ عىل رباطة جأشك، قد يؤدي انفعالك 

إىل مشكلة مع أحد األصدقاء. رقم الحظ: ٤

مهنيـاً: ال تتمتع بالطاقة إلنجاز أعمالك كلها، 
لـذا خذ قسـطاً من الراحة السـتعادة نشـاطك. 
عاطفياً: مساندة الحبيب لك يف هذه املرحلة تمنحك 
االندفـاع والتفاؤل واالنطالق . اجتماعياً: تتلقى اتصاالً 
من أحد األصدقاء يطلب منك املسـاعدة، فال تبخل عليه 

بها. رقم الحظ: ٩

مهنيـاً: كن حذراً فقد تتعـرض للمؤامرات من 
أحـد الزمالء الـذي يضمر لك الـرش. عاطفياً: قد 
تسـبب غرية أحد األشـخاص منك يف تدمري عالقتك 
بالحبيـب، كـن متيقظـاً. اجتماعيـاً: يزعجـك مـزاح 
األصدقـاء وتفضـل أن تبقى وحيـداً يف املنـزل للتفكري 

بروية. رقم الحظ: ٨

مهنياً: تنجز مرشوعاً ناجحاً ويكون الخطوة 
األوىل نحـو مسـتقبل مهنـي جميـل وواعـد. 
عاطفيـاً: ال تكـرتث بمـا يقـول لك اآلخـرون عن 
الحبيب واقتنـع بأنه مخلص لـك. اجتماعياً: مارس 
النشـاطات الرياضيـة للحفـاظ عىل لياقتـك البدنية 

وخفف من تناول الطعام. رقم الحظ: ٩

مهنياً: اهتم بعملك جيداً حتى ال تسمع توبيخاً 
مـن رؤسـائك ويصبح وضعـك قلقـاً. عاطفياً: 
لقـاء قريب مع الحبيب تضعـان خالله النقاط عىل 
الحـروف حول مسـتقبل عالقتكمـا. اجتماعياً: تتلقى 
دعوة ألحدى املناسـبات السـعيدة، ال تـرتدد يف تلبيتها 

ألنها تحمل إليك مفاجأة. رقم الحظ: ٥

مهنيـاً: انجز بعض التغيـريات يف عملك بهدف 
تطويره وتحسينه واخرج من الروتني. عاطفياً: 
يطرح عليك الرشيك الكثري من األسـئلة ما يشـعرك 
بأنـه يفقـد ثقته بعواطفـك تجاهه اجتماعياً: تشـغل 
بالك األمـور العائلية، ال تقلق فالعائلـة قادرة عىل حّل 

مشاكلها بنفسها. رقم الحظ: ٧

مهنيـاً: توخَّ الحذر يف كل ترصفاتك كي ال تضيع 
عليك الفرص، ألنهـا لن تتكرر. عاطفياً: ال تحاول 
إقناع الرشيك بأفـكارك وال تفرضها عليه، يحتاج إىل 
اتخـاذ القرارات بنفسـه. اجتماعياً: تتلقـى خرباً جديداً 
مفرحاً يخّص أحد أفراد عائلتك ويزيل عنك الهّم والتوتر. 

رقم الحظ: ١٢

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: احرتم القوانني الجديدة املفروضة عليك 
واعمل بهدوء من دون أي انزعاج. عاطفياً: عىل 
الرغـم من كل املشـاكل التي تواجههـا مع الحبيب 
لن تسـتطيع فراقه لحظـة واحدة. اجتماعيـاً: يحتاج 
أحد أفراد العائلة إىل مسـاندتك فكن إىل جانبه وأعد إليه 

معنوياته. رقم الحظ: ١١

 1 .وصل درجة عالية من حسـن 
األداء أو الصناعـة - نصف صابر 

- ثلثا جبل.
2 .بمعنـى طريـق أو وسـيلة أو 
ألجـل يشء مـا - حالـة اإلصابة 

بمكروب أو عفونة يف الجسم.
3 .عكـس حلـو - مطـرب راحل 

صاحب اغنية بنات املكال.
4 .عـروس املصايـف اللبنانية – 
قرية لبنانيـة وقعت ضحية غدر 

املحتل.
5. حروف اللغة – طاف يف املكان 

وبحث بنظره.
6 .غري متزوج.

7 .يضعون شيئا مكان يشء آخر 
- متشابهات.

8 .هـز وخض - ثلثا سـيد - يقرأ 
لنفسه أو لآلخرين.

9 .كثري وفائض - يشـبك األشياء 
ببعضها.

البقـاع  يف  وقضـاء  قريـة   .10
 - صنـني  جبـل  عنـد  اللبنانـي 

متشابهان - هجم.

 1. انصـت - صوتهـا مالئكـي 
ولحنها رحباني.

2 .شاعر لبناني مهجري - فوق 
العني (معكوسة).

3 .كلمة تسـتخدم لالسـهاب يف 
املعنى - لقب اجتماعي انجليزي 

- زهر يذكر يف تحية الصباح.
4 .حيـوان بحـري يصنـف من 
أذكى املخلوقات - وحدة العملة 

اللبنانية.
5 .متشابهان - حب.

6 .ما يئس وما استسلم - الجن 
- طرف.

7 .سهل يف لبنان - يسحب.
8 .مخيـم فلسـطيني شـهري يف 

لبنان.
9 .اسـم مؤنث بمعنى الخفيفة 
اللينة الهادئـة - مدينة أثرية يف 

البقاع اللبناني مهمة.
10. دولـة عربيـة اصل اسـمها 
بمعنى لون اللبـن لكثرة الثلوج 
يف جبالهـا - قرية يف قضاء املتن 

بجبل لبنان.
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وزع االرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، ثم 
أكمل توزيع باقي االرقام من 1 اىل 9 يف األعمدة التسعة الرأسية واألفقية 

يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

Ï◊ÎÜÏé

- هل تعلم أن كل 7 سنوات من حياتك يتم استبدال كامل خاليا جسمك بخاليا جديدة وكلما زاد تقدم اإلنسان 
يف العمر زاد اكتساب صفات جديدة وأصبح أكثر نضجا.

-هل تعلم أن العقل يتكون من 804 من املاء ليس صلبا كما يعتقد أغلب الناس ولذلك واملهم يجب أن نحافظ 
عىل املاء بكميات معتدلة يف الجسم خالل اليوم.

-هل تعلم أن اإلنسان املثقف والواعي قد ينعزل عن البرش عندما يتفىش الغباء والتفاهة يف املجتمع وليس ألنه 
انطوائي كما يظنون البغض وكلما زادت السخافة والغباء يف وسط املجتمع الذي يعيش فيه كلما أصبح أكثر 

قابلية لالنفراد بنفسه حتى ولو كان اجتماعيا.
-هـل تعلم أن اإلنسـان الذي يحبـك فعالً قد ال يخربك كثرياً عن هذا الحب بل يوضحـه لك يف أفعاله وتعامالته 

معك هذا النوع من الحب يكون أصدق.
-هل تعلم أن األذن اليرسى تتفوق بقدرة عالية يف السمع عن األذن اليمنى.

-هل تعلم أن مخ االنسان يتكون من ١٤ ألف مليون خلية عصبية.

حـني ترسـمني خـّط اآليالينـر فـوق 
جفنيك، مـاذا تفضلني؟ عـني القطة، 
عني الظبية، الريرتو؟ أياً تكن إجابتك، 
اعلمي أّن هـذا الخط ال يمنح إطاللتك 
ملسـة من السـحر والجاذبيـة الخفية 
فقـط، بل إّنه يكشـف بعـض جوانب 
شخصيتك أيضاً. لتعريف املزيد، خويض 

هذا االختبار.
1.آيالينر القطة

هـو الخيار الكالسـيكي الذي تقوم به 
الكثري من محبـات اآليالينر. فإذا كنت 
إحـدى هؤالء، اعلمي أنه يشـري إىل أّنك 
تتسمني بشخصية غامضة وجذابة يف 
آن. فأنت ال تعّربين عن أفكارك عىل املأل  
بسهولة. كما أّنك ُتخفني مشاعرك وال 
تبوحني بها عىل مسـمع من اآلخرين. 
وهـذا مـا يعّزز لـدى هـؤالء الرغبة يف 
اقتحـام عاملك أكثـر. فغموضك يزيدك 
سـحراً ويضفي عىل شخصيتك الكثري 

من التمّيز والفرادة.
2.آيالينر الريرتو

يتمّيـز خط اآليالينر الريـرتو بالكثافة 
عـىل كامل الجفـن وعند زاويـة العني 
زاويتهـا  عنـد  وبالرقـة  الخارجيـة 
الداخليـة. فإذا كنـت تعتمدينـه، هذا 
يعني أّنـك تتصفني بشـخصية مرحة 
ومحبة للحياة ولكّل ما يمكنه أن يزيح 
عـن كاهلك ثقـل الهموم واملشـكالت. 
فأنـت تتبعني مبـدأ: األيام تمـر وعّيل 
أن أسـتفيد منها إيجابـاً قدر اإلمكان. 
إذاً إمـيض قدماً عىل هـذه الطريق وال 
تدعـي الصعوبـات التـي تواجهينهـا 
اليوم تختبـئ يف ذاكرتك حتى يوم غد. 
فالهدوء يساعدك عىل النجاح أكثر من 

التوتر.
3.آيالينر الظبية

يتبـع هـذا الخـط االنحنـاء الطبيعي 
لعينك وينتهي بخط قصري عند زاويتها 

الخارجية. وهو يتمّيز بالجاذبية تماماً 
كما هي حال شـخصيتك الرومنسـية 
والرقيقة. فأنت مثال املرأة التي تتصف 
باألنوثـة املطلقة. لذا يتمنى الكثري من 
الرجـال أن تصبحي رشيكـة حياتهم. 
فاختـاري بدقـة. وال تنيس أّنـه يعني 
أيضاً أّنك مستعدة ملشاركة األشخاص 

املحيطني بك أفكارهم ومشاعرهم.  
4 .آيالينر الغرافيكي

يبـدو الخط يف هذه الحالة واضحاً جداً 
وُيرسـم عىل الجفنني العلوي والسفيل 
وينتهـي بخطني خارجيـني متوازيني 
يتجهـان إىل أعـىل. وهـو الخـط الذي 
تختاره املرأة الجريئة والعرصية وغري 
التقليديـة والتي تتمتـع بموهبة فنية 
مـن نوع ما. فإذا كانـت هذه الصفات 
تنطبق عليك، اعلمي أّنك تتسمني أيضاً 
بحب املغامرة وخـوض التحديات وإن 

كان ذلك غري محسوب النتائج.   

ــد نيودلهي كان سفير  ــاصمة الهن في ع
مملكتة  قنصل  مع  بسيارته  مير  بريطانيا 
يركل  جامعياً  هندياً  شابا  رأى  وفجأة 
يتوقف  بأن  سائقه  السفير  فأمر   .. بقرة 
ل من السيارة مُسرعا نحو  بسرعة وترجّ
الشاب  عنها  يدفع   » املقدسة   » البقرة 
جسدها  على  ح  وميسّ وجهه  في  صارخاً 
طلبا للصفح واملغفرة وسط دهشة املارة 

الذين إجتمعوا بعد سماع صراخه .
السفير  اغتسل  احلاضرين  ذهول  ووسط 
البقرة ومسح به وجهه  البريطاني ببول 
تقديرا  سجدوا  أن  إال  املارة  من  كان  فما 
له  سجد  الذي  الربُّ  ذلك  البقرة  لربّهم 
الذي  بالشاب  بعدها  أتوا  وقد  الغريب 
انتقاما  البقرة  امام  ليسحقوه  ركلها 

لقدس مقامها ورفعة جاللها .
ــن وقميصه  ــه الغالية الثم وبربطة عنق
السفير  عاد  املنثور  وشعره  بالبول  املُبلل 
ليركب سيارة السفارة الى جانب القنصل 

الذي بادره السؤال عن سبب مافعله وهل 
هو مقتنع حقا بعقيدة عبادة البقر؟؟

ــل  ــزي ه ــا عزي ــرة ي اجابه السفير : اي بق
ــيت اننا تناولنا على الغذاء حلم بقرة  نس
للبقرة  الشاب  ركلة  ..ان  ــمع  اس ..؟؟ 
ــة موجعة  ــتفاقة وضرب هي صحوة واس
ــا  ونحتاجه نريدها  التي  للعقيدة 
ــؤالء املاليني من  ــيطرة على عقول ه للس

البشر هنا ..
العقائد  بركل  للهنود  سمحنا  ولو 
لتقدمت الهند خمسني عاما الى االمام 
ومصاحلنا  وجودنا  سنخسر  وحينها 
ال  ان  هنا  الوظيفي  فواجبنا  احليوية 
اجلهل  بأن  نُدرك  ألننا  أبدا  بذلك  نسمح 
العقيدة هي جيوشنا  وسفاهة  واخلرافة 
في تسخير والسيطرة على اجملتمعات عن 
بعد !! انه مثل الرميوت كنترول ..بالنسبة 

للتلفاز .
هذا هو فن التبول على العقول! 



ال  بحفل  جمهورها  وعدت  التي  كرم،  نجوى  اللبنانية،  األغنية  شمس 
الذي  قربص»  «يال  مهرجان  فعاليات  ضمن  القادم  الشهر  خالل  يُنىس 
ينطلق بداية من ١٤ يوليو وحتى ١٧ يوليو، يبدو أنها عىل وشك مفاجأة 

جمهورها بخرب جديد .
يبدو أن شمس األغنية اللبنانية سرتاهن عىل نجاح غنائي جديد خالل 
أنها تضع حالياً ملساتها األخرية عىل  القادمة، حيث علم  القليلة  األيام 
هذا  الصيف  ملوسم  الغنائية  خريطتها  بها  ستبدأ  التي  الجديدة  أغنيتها 
للملحن  وهي  ريايش  ماري  جان  استديو  يف  تسجيلها  جرى  حيث  العام، 
أكثر  لديها  أن نجوى كرم  يبدو  آخر،  الحدشيتي.عىل صعيد  والشاعر جهاد 
الشاعر  اتفقت مع  القادمة ستعلن عنها تباعاً، حيث  الفرتة  من عمل خالل 
السوري عامر الوند وامللحن عيل حسون عىل أعمال غنائية جديدة، كما لديها 
مرشوع آخر مع الشاعر عماد شمس الدين من املفرتض طرحه خالل الفرتة 

القادمة.
فمن الواضح أن نجوى ترغب يف تعويض جمهورها عن غيابها خالل الفرتة 

القادمة بأكثر من عمل غنائي متميز قبل نهاية العام الحايل.

بمرور  أصالة  النجمة  احتفلت 
فائق  زوجها  مع  كامل  عام 
صورة  نرشت  حيث  حسن، 
انستجرام،  عرب  معا  تجمعهما 
وعلقت عىل الصورة برومانسية، 
سنه  مّن  هاليوم  «متّل  وقالت، 
الحلّم  فايق   .. جديد  من  ولدت 

الرّجال الّيل قدر يمحي كّل الّتعب 
بكّل  ألستمتع  نّفيس  ويهديني 
لله عىل  الحمد  بهالحياة..  لحظه 
وحبيبي  أبي  يا  وجودك  نعمة 
يطمّني  له  بركن  وكيان  وسندي 
دامت  غربه  من  فيه  وأستوطن 
معك  وأنا  سنه  كّل   .. سنني  قبله 

ساملة».
عن  كشفت  قد  أصالة  وكانت 
صور من حفلها يف دولة الكويت 
أصالة عىل  أيام وعلقت  منذ عدة 
الصور التي نرشتها عرب حسابها 
«حفلة  «إنستجرام»:  موقع  عىل 
وفيها  سلطنة  وفيها  ديف  فيها 

حالوة وحلوين الّناس الىل فيها.. 
وأحيت  جّو».  كان  أمس  الجّو 
املطربة، أصالة نرصي، واملطربة 
حفالً  رياض،  رحمة  العراقية 
وقدمت  الكويت،  دولة  يف  غنائًيا 
أشهر  من  مميزة  باقة  خالله 

أغنياتها.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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متحجـرات  عـىل  علمـاء  عثـر 
أشـجار يف غابـة يف واليـة بارانا 
جنـوب الربازيل، يعـود تاريخها 
إىل 290 مليـون سـنة، أي قبـل 
ووصفوا  الديناصـورات،  ظهور 
هذا االكتشـاف بأنه ”نافذة عىل 
املايض“ لدراسة تطور النباتات.

ورشحت عاملة طبقات األرض يف 
جامعة بارانا، تامـي موتني، أن 
اكتشـاف هذه الغابة املتحجرة، 
شـجرة   164 مـن  املكونـة 
ليكوفيتيس (مـن دون ثمار وال 
أزهار وال بذور) من صنف سبق 
أن انقرض، هو ”األهم يف النصف 
الجنوبي من الكرة األرضية“ من 

حيث كمية الحفظ ونوعيته.

وأضافـت العاملـة التـي أجـرت 
أبحاثهـا بالرشاكة مـع جامعة 
ريـو غرانـدي دو سـول جنوب 
كاليفورنيا  وجامعـة  الربازيـل، 
يف ديفيـس يف الواليـات املتحدة، 
أن ”هـذه النباتـات التـي يقـدر 
عمرهـا بــ 290 مليـون سـنة 
تمثل أشـكال حياة بدائية جداً يف 

تاريخ األرض“.
الغابـة  هـذه  أن  وأوضحـت 
التي نمت بالقـرب من املوقع 
الحايل ملدينة أورتيغريا ”ُتظهر 
كيفية انتشـار النباتات األوىل 
وَتَوِزعهـا يف املـكان وطبيعـة 
تفاعالتها“ مع أشـكال أخرى 

من الحياة.

ال يتوقـف تطبيـق املراسـلة الفـوري (واتسـآب) عـن مفاجأة 
مسـتخدميها، حيـث تطرح خدمـة الرتاسـل الفـوري اململوكة 

لرشكة ميتا باستمرار ميزات جديدة ورائعة يف كل مرة.
فقد أعلنت املنصة هذا األسبوع أنها ستتيح للمستخدمني تحديد 
مـن يمكنه من قائمة جهات االتصـال الخاصة بهم رؤية صورة 
ملفهم الشخيص، وحالة آخر ظهور، وقبل اإلطالق الرسمي، كان 
إعـداد الخصوصيـة الجديد متاحـاً لعدد محدد من املسـتخدمني 

كجزء من إصدار تجريبي محدود.
فيما كان لدى املسـتخدمني سـابقاً ثالثة خيـارات للخصوصية 
لالختيـار مـن بينهـا لتحديـد مـن يمكنـه رؤية صـورة ملفهم 
الشـخيص، وحالـة آخر ظهور، لكـن بات هنـاك اآلن خيار رابع 

بعنوان ”جهات االتصال الخاصة بي باستثناء“.
يشـار إىل أنه إذا اخرتت إخفاء حالـة آخر ظهور لك عن اآلخرين، 
فلـن تتمكـن من رؤيـة حالتهـم أيضـاً، و يتم اآلن طـرح خيار 
الخصوصية الجديد لجميع مستخدمي آيفون وأندرويد يف جميع 
أنحـاء العالم ويمكنـك الوصول إليه من خالل االنتقال إىل قسـم 

الخصوصية يف إعدادات حسابك.
كما أعلنت واتسـآب هذا األسبوع أنها تطرح أيًضا ميزات جديدة 
للمكاملات الجماعية، ويتيح لك التطبيق اآلن كتم صوت أو إرسال 

رسائل إىل أشخاص معينني يف مكاملة.
وأضافـت أيضاً مـؤرشاً مفيداً جديداً ليسـهل عىل املسـتخدمني 
معرفـة متى ينضـم املزيد من األشـخاص إىل املكاملات الجماعية 

الكبرية.

هيوستن  جامعة  يف  باحثون  كشف 
القلب  خاليا  ملساعدة  جديدة  تقنية 
وترتكز  قلبية  نوبة  بعد  التجدد  عىل 
الحمض  استخدام  عىل  التقنية 
 ،«mRNA» املرسال  الريبوزي  النووي 
الخاليا  تشبه  حالة  إىل  الخاليا  إلعادة 

الجذعية.
وأظهرت االختبارات التي أجريت عىل 
الفرئان تحسناً جذرياً يف وظائف القلب 
قلبية،  بنوبة  اإلصابة  من  شهر  بعد 
الجسم،  أنسجة  معظم  عكس  وعىل 
فإن خاليا القلب لديها قدرة محدودة 
جزء  وهذا  اإلصابة،  بعد  التجدد  عىل 
القلبية  النوبات  كون  سبب  من  كبري 

مميتة للغاية.
العلماء  كان  األخرية،  السنوات  يف 
تأهيل  إعادة  كيفية  عن  يبحثون 
تجديد  طريق  عن  املصاب  القلب 
النجاح  بعض  لوحظ  وقد  الخاليا، 
باستخدام الخاليا الجذعية املشيمية، 
الجذعية  الخاليا  ُرُسل  استخدام  أو 

لحث القلب عىل اإلصالح الذاتي.
يف الدراسة الجديدة، حدد الباحثون يف 

للنسخ  آخرين  عاملني  هيوستن 
املتحور، وهما عبارة عن بروتينني 
 «Stemin» باسم  معروفني 

يزيدا من  أن  و»YAP٥SA»، يمكن 
معدل تكرار نسخ خاليا القلب.

أجريت  التي  االختبارات  كشفت 
 «Stemin» أن  الفرئان  خاليا  عىل 
الخاليا  تشبه  خصائص  ينشط 
القلب،  عضلة  خاليا  يف  الجذعية 
العملية   «YAP٥SA» يعزز  بينما 

من خالل تعزيز نمو األعضاء.
هذين  النسخ  عاميل  تسليم  يتم  و 
الحمض  باستخدام  القلب  خاليا  إىل 
ويف  املرسال،  الريبوزي  النووي 
بحقن  الفريق  قام  أخرى  اختبارات 
املرسال  الريبوزي  النووي  الحمض 
النسخ  عوامل  عىل  يحتوي  الذي 
نوبة  بعد  الحية  الفرئان  قلوب  يف 
ساعة،   ٢٤ غضون  ويف  قلبية، 
الحيوانات  قلب  خاليا  تكاثر  زاد 
مما  األقل،  عىل  مرة   ١٥ بنسبة 
أدى إىل تحسن كبري يف وظائف 

القلب.
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الحرب  إنتهاء  عىل  عقود  ثالثة  من  أكثر  ميض  بعد  قاسم»  «حميد  يجربنا 
العراقيةـ  اإليرانية عىل العودة إليها لكن عىل «ظهر سمكة» ال دبابة أو طائرة 
أو ناقلة أشخاص مدرعة. و»ظهر السمكة» هي أحدث  عمل روائي للشاعر 
والكاتب حميد قاسم تتناول أحداث الحرب لكن من زاوية تبدو مختلفة اىل 
حد كبري عن النمط السائد يف تناول الحروب.. الحرب العراقية ـ  اإليرانية التي 
تعد واحدة من أطول الحروب يف القرن العرشين (١٩٨٠ـ  ١٩٨٨) حظيت بعدد 
كبري جدا من األعمال األدبية روايًة وقصًة وشعراً ومرسحاً وسواها من األنماط 
الرسدية. يمكن تقسيم األعمال األدبية وصيغ تناولها لتلك الحرب اىل مرحلتني 
أو حقبتني.. األوىل هي مرحلة الحرب نفسها منذ بدايتها يف أيلول عام ١٩٨٠ 
اىل آب عام ١٩٨٨ والسمة الغالبة عىل هذه الفرتة هي ما كان قد سمي األدب 
املعنويات وبالتايل  اليه هو رفع  الذي كان يهدف من بني ما يهدف  التعبوي 
وآثارها  اإلنسانية  زواياها  الحرب من  تناول  واألدباء  الكتاب  لم يكن بوسع 
املدمرة عىل الذات واملجتمع.. الثانية هي مرحلة ما بعد  الحرب والتي أخذت 
زوايا مختلفة تتباين فيها الرؤى ووجهات النظر وأساليب  النظر والتعامل 
مع موضوعة الحرب بني كتاب الداخل وكتاب الخارج ومن بينهم من كان من 
أدباء الداخل وكان ربما جنديا وقد كتب بضعة أعمال عىل الطريقة التعبوية 
ثم التحق باملعارضة ليصف الجانب اآلخر من  الحرب لكن بعد خروجه ساملا.. 
حميد قاسم الشاعر والقاص والروائي لم يكن من أي من الطرفني.. فهو لم 
يكتب أثناء فرتة األدب التعبوي ولم يستغل فرتة وجوده خارج العراق بدءا 
من منتصف التسعينات من القرن املايض ليتناول الحرب من أية زاوية مع إنه 
كان طوال تلك الحرب جنديا خاض معظم معاركها وخرج ساملا باملصادفة 
مثل سواه من مئات اآلالف ممن خرجوا ساملني بمحض املصادفة.. من هنا 
وكاد  شبابه  عنفوان  يف  خاضها  التي  الحرب  لتلك  قاسم  حميد  رؤية  تبدو 
يف  اليوم وهو  إليها  ينظر  املجنونة  لحظاتها  لحظة من  أية  يف  يخرس حياته 
العدو  التعايش مع  إمكانية  إنسانية، وهي  أكثر زواياها  ريعان كهولته من 
حني يكون املصري املشرتك الذي يجمعك مع عدوك فوق طاقتك وطاقته. لذلك 
أستطيع القول إن رواية «ظهر السمكة» ذات الـ ١١٩ صفحة الصادرة عن 
دار نابو للنرش والتوزيع يف بغداد ليست رواية أشخاص. حتى من يبدو بطال 
لها «سليم غانم سلطان» الجندي الذي قتل يف الحرب يتداخل مع من يروي 
أحداث الرواية بضمري املتكلم. هنا يظهر املؤلف بشخصيتني أحدهما الجندي 
املقتول الذي إستل املؤلف الدفرت الذي دّون فيه يومياته طوال فرتة الحرب، 
وشخصية الراوي العليم الذي إعرتف وهو هنا املؤلف املضمر واملعلن «حميد 
«فكرة  هي  إنما  صديقه  مذكرات  دفرت  عىل  إستيالءه  أن  عّد  الذي  قاسم» 
دنيئة» ص ١٤. لكن هذه الفكرة الدنيئة التي حاول املؤلف تربيرها أخالقيا 
لها ما يربرها إبداعيا لكي ال يضيع جهد إنساني هو يوميات ذلك الجندي يف 
تلك  الحرب. وحني أقول إنها ليست رواية شخوص فألن الفكرة املركزية التي 
تنهض عليها الرواية هي إضطرار عدوي الحرب جنود الراقم ٦٨٤ العراقيني 
يف  الرقم  هذا  يقع  حيث  إليه،  اللجوء  عىل  اإليرانيني   ١٠٥٠ الراقم  جنود  مع 
األرض الحرام إتقاًء للمطر العنيف الذي إستمر يف الهطول بضعة أيام.. وحيث 
ينتمون  التي  العسكرية  العراقيني عدوا من وجهة نظر وحدتهم  الجنود  أن 
وحدتهم  عّدتهم  الذين  اإليرانيني  الجنود  مثل  مثلهم  املفقودين  بحكم  إليها 
العسكرية من املفقودين، كذلك قرروا إنهاء الحرب قبل زمن نهايتها بعد عدة 
شهور لكن عىل طريقتهم الخاصة.. هذا التعايش اإلضطراري بني عدوين يف 
أرض حرام واحدة لعب حميد قاسم عىل أكثر أوتارها إنسانية، فردانية تجمع 
بني أقىص حاالت الشك يف نوايا اآلخر  وأدنى مشاعر التودد والتقارب اإلنساني 
والكتب،  للقراءة  عشق  متبادلة،  حب  «عالقات  خاصة  عالقات  نسج  عرب 
رفض مشرتك لفكرة الحرب، كره مبطن أول األمر ومعلن فيما بعد لزعيمي 
الحرب». كل هذه املشاعر اإلنسانية املتناقضة أشد التناقض صهرها حميد 
قاسم يف قالب إنساني مشرتك غري قابل للتزييف أو املداهنة لتكون يف متناول 

القراء وجبة دسمة سهلة الهضم يف الوقت نفسه.
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تكن  فلم  تفكريها،  عىل  يسيطر  الحسد  أن  يبدو 
هازال  فيها  تّرصح  التي  األوىل  املرة  تلك 

خوفها  عن  «فريحة»  بطلة  كايا 
املستمر من الحسد.

هازال  كشفت  مرة  من  أكثر 
للخل  استخدامها  عن  كايا 
من  خوفاً  االستحمام  يف 
أحد  سألها  وأخرياً  الحسد، 
بالفعل  كانت  إذا  الصحفني 

أيضاً  البنها  الخل  تستخدم 
فرّدت غاضبة: «أنا ال أحّمم إبني 

بالخل فقط، بل أنا أيضاً أستحم به 
وأزهاري.  حديقتي  به  وأرش  وكالبي، 

طويلة»،  فرتة  منذ  الحسد  من  أعاني  فأنا 
الذي  الحسد  من  لتحميها  أيضاً  تشرتيها  معينة  عشبة  عن  هازال  وكشفت 
يطاردها عىل حد تعبريها.وكانت هازال كايا قد نرشت أخرياً صوراً خاصة لها 
عىل شاطىء البحر برفقة صديقتها ديميت أوزدمري، وهما تقضيان إجازتهما 
أحداث  ضمن  مشاهدها  تصوير  وتبدأ  بعدها  ديميت  لتعود  معاً،  الصيفية 

مسلسل «بيني وبني الدنيا».
أما هازال، فما زالت تنتظر العمل املناسب لتقدمه خالل الفرتة القادمة وفقاً 

ملا ذكرته املواقع اإللكرتونية الرتكية.

اللبنانية   الفنانة  أعلنت 
صفحتها  عىل  مغربي  رزان 
التواصل  بموقع  الرسمية 
إصابتها  عن  اإلجتماعي 
آخر  وكان  كورونا،  بفريس 
يف  قليلة  أيام  منذ  لها  ظهور 
راغب  اللبناني  الفنان  حفل 
عالمة حيث شاركت يف تقديم 
ميالده  بعيد  وهنأته  الحفل 

عىل املرسح.
وتعاقدت الفنانة رزان مغربي 
بطولة  يف  املشاركة  عىل 
بدء  املقرر  «بنات رزق»  فيلم 
األسابيع  خالل  تصويره 
تقدم  حيث  املقبلة،  القليلة 

عليها  جديدة  شخصية  رزان 
بها أكشن وكوميديا يف نفس 
الوقت، لتلتحق رزان ببطالت 
الفيلم غادة عادل، مي عمر، 

شريين رضا، أروى جودة.
فكرة  رزق»  «بنات  فيلم 
وسيناريو  إبراهيم،  إسحق 
وحوار كريم شريين، وإخراج 
أحداث  وتدور  عادل،  مرقس 
العمل حول ٤ بنات تربطهن 
قرابة، وتعيش كل منهن يف بلد 
مختلفة، ومع تتابع األحداث 
بهن  الخاصة  املربية  تعمل 
أخرى  مرة  تجميعهن  عىل 

لكي تقوم بعملية سطو.

الزوراء / دبي / ظافر جلود:
محمد،  أمل  اإلماراتية،  املمثلة  فازت 
ضمن  آسيوية  ممثلة  أفضل  بجائزة 
يف  «سيبتيميوس السينمائية»  جوائز 
اإلماراتي  الفيلم  يف  دورها  عن  هولندا 
باكورة  الصمت“..  جدار  خلف   :٢١٨”
إنتاج مدينة الشارقة لإلعالم ” شمس“ 
تبدأ  ”السينما  شعار  تحت   ٢٠١٩ عام 
من هنا“ لتطوير البنية التحتية لصناعة 
السينما يف كل مجاالت اإلنتاج السينمائي 
اإلبداعي والتقني، وقد سبق ترشيح الفيلم 
ضمن ٣ فئات يف ”سيبتيميوس السينمائي“ 
وأفضل  ممثلة  وأفضل  مخرج  أفضل  هي 

فيلم آسيوي. 
وقالت الفنانة امل لـ» الزوراء: «  نفخر يف شمس بإنتاج 
مسرية  يف  واضحة  بصمة  ترك  عىل  قادرة  فنية  أعمال 
شمس  خطوات  أوىل   ٢١٨ فيلم  ويعد  اإلماراتي،  اإلبداع 
آسيوية  ممثلة  أفضل  جائزة  نييل  ويعد  املجال،  هذا  يف 
خري دليل عىل جودة العمل وقدرته عىل إيصال رسالته 
يعكس  ما  ، وهو  فني مميز  قالب  املهمة يف  املجتمعية 
تستطيع  ألعمال  وإنتاجنا  املنافسة  عىل  قدرتنا  أيضاً 
ترك بصمة يف صناعة السينما، وإضافة مرشقة للسينما 
اإلماراتية الشابة، وكذلك إضافة نوعية يل يف هذا املجال».

الفيلم من إخراج املخرجة اإلماراتية نهلة الفهد وبطولة 
د. حبيب غلوم ومنصور الفييل وأمل محمد وعبد الله بن 

حيدر وهيفا العيل وفاطمة جاسم. 
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عرب 
الفنان سامي 
يقدمه  ملا  سعادته  عن  محمود 
واملساحات  الشباب  الفنانون 

التي يشغلونها يف الوقت الحايل.
«الكوميديا  إن  محمود  وقال 
إيجابية  طاقة  املشاهد  تعطي 
الرسالية  بالكوميديا  املتمثلة 
شاريل  يسميها  التي  الهادفة، 
شابلن الكوميديا السوداء»، الفتا 
حتى  الكوميدي  «املرسح  أن  اىل 
الصعبة،  السوداوية  املواقف  يف 
طرح  معناها،  للمقابل،  ينفس 
املرسح  عىل  املقابل  هموم 
وداخالً  إيجابية،  طاقة  ضاخاً 
ملشكلته ومعاناته ومساعدته يف 

حلهما».
املشاهد  «ُنضِحك  وأضاف 
يف  ما  أجمل  هذه  مآسيه،  من 
املشاهد  وجع  ونثري  الكوميديا 
ونضحكه  املرسح  عىل  أمامه 

نصل من الواقع  و
معه 
ىل  ا

حلول».
بأن  محمود  الفنان  وأفاد 
«ترديد األجيال لقفشات 
(بيت وخمس بيبان)» 
أنها  اىل  يعود 
استوفت  مرسحية 
فأصبحت  زمنها؛ 
مر  عىل  خالدة 
مبينا  األزمان»، 
اللحظة  «عشنا  انه 
اسمه  منجز  تحقيق  يف 
بيبان)،  وخمس  (بيت 
استوفت وقتها فأحاطت بأبعاد 
جيل  اآلن  يرددها  لذا  الزمن؛ 

عرضت قبل والدة أبائهم».
اىل  اللحظة  «عشنا  بأنه  ونوه 
املايض  فاستوفينا  أقصاها 
هو  وهذا  واملستقبل،  والحارض 
املطلق الذي شكل رس نجاح بيت 

وخمس بيبان».
لكني  غنائياً،  «نجحت  وأردف 
ضمن  الغناء  حرص  آثرت 
غنائي  إن  إذ  فقط،  املرسح 
التتابع  يخدم  املرسحيات  داخل 
ويجنبني  العرض  يف  الدرامي 
تحسم  التي  املطربني  منافسات 

لصالح األميني».
الراهنة،  «املرحلة  أن  إىل  وأشار 
اقتلعت الجذور ولم تغرس بذرة 
مبّيناً:  بديلة»،  نظرية  او تطرح 
غيب  الدرامي  اإلنتاج  «توقف 
سعيد  لكنني  نجوميتنا،  ألق 
باملساحات التي يشغلها الشباب 
اآلن، لست ضدهم، لكني أتمنى 
التجارب  وأصحاب  الرواد  زج 
ورداً  تنثرهم  والنجومية  واأللق 
تواصل  لو  الفن،  حديقة  يف 

اإلنتاج سيظهر نجوم».
مطمنئ  «أنا  وأوضح: 
يف  تركتها  التي  للبصمة 
موضحا  العراقي»،  الفن 
مسلسل  أعمايل  «أحدث  أن 
املوسم  يف  «الهروب» 
الناس  أحبها  السابق، 
عّيل  جديدة  ألنها 
ملخرج  يحسب  وهذا 
زنكنه  أمجد  الهروب 
من  أخرجني  الذي 
عرفت  الذي  النمط 
به، اىل مستوى أدائي 
لشخصيتي  مضاف 
الفنية، وعىل صعيد 
كسول  أنا  املقبل 
يف  عمل  يل  ليس 

هذا املوسم».


