
بغداد/ الزوراء:
توقع مكتب املرجع الديني األعىل، السيد 
عيل السيسـتاني، أمس األحد، غرة شهر 
ذي الحجـة وأول أيـام عيـد األضحـى.
وقال مكتب السـيد السيسـتاني يف بيان 

مقتضب، إنه ”من املتوقع أن يكون يوم 
الجمعة املصادف 1 تموز غرة شـهر ذي 
الحجـة، وبذلك يكون يـوم األحد املوافق 
10 تمـوز املقبل أول أيـام عيد األضحى 

املبارك“.

بغداد/ الزوراء:
أعلَن مجلس القضاء األعىل، امس األحد، 
عـن ترقيـة عدد مـن القضـاة وأعضاء 
االدعاء العام.وذكر بيان ملجلس القضاء 
األعـىل تلقتـه ”الـزوراء“: أن“املجلـس 
يف  املنعقـدة  السادسـة  جلسـته  عقـد 
الساعة الثامنة من صباح امس برئاسة 
رئيس محكمة التمييـز االتحادية فائق 
زيدان“، مبيناً أن ”الجلسـة بحثت عدداً 
مـن املواضيـع الداخلـة ضمـن جـدول 
األعمـال، ومنها إقـرار مدونة السـلوك 
القضائي وإعمامهـا عىل  املحاكم كافة 
للعمل بموجبها، كما أقرَّ ترقيَة عدد من 
القضاة وأعضاء االدعاء العام“.وأضاف 

البيـان أنـه ”جرى خالل الجلسـة بحث 
مقـرتح برنامج األمم املتحـدة االنمائي 
بخصوص تطوير وتوسيع عمل املحاكم 

التجارية“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـْت وزارة الصحة، امس االحد، املوقف 
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املسـتجد 
يف العـراق، فيمـا اكـدت تسـجيل 1039 
اصابـة جديـدة و حالتـي وفـاة وشـفاء 
393 حالـة، اشـارت اىل مراكزها الصحية 
سجلت 28 حالة جديدة بالكولريا، مشددة 
عىل رضورة االلتزام باإلجراءات الوقائية.

وذكرت الوزارة يف بيـان تلقته ”الزوراء“: 
ان عـدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 
5435، ليصبـح عدد الفحوصـات الكلية: 
18733807، مبينة انه تم تسـجيل 1039 
اصابة جديدة و حالتي وفاة وشـفاء 393 
حالة.واضافـت: ان عـدد حاالت الشـفاء 
الـكيل: 2306192 (%98.6)، بينمـا عدد 
حاالت االصابـات الـكيل: 2339148، اما 
عـدد الحاالت التـي تحت العـالج: 7725، 
يف حني ان عدد الحـاالت الراقدة يف العناية 
املركزة: 16، وعدد حـاالت الوفيات الكيل: 
25231، الفتـة اىل ان عـدد امللقحني ليوم 
امس: 6558، ليصبح عدد امللقحني الكيل: 
10831332.يف غضـون ذلك، أعلنت وزارة 

الصحة، تسجيل 28 إصابة جديدة مؤكدة 
بالكولـريا، 18 منهـا يف محافظة كركوك. 
وقال املتحدث باسـم وزارة الصحة سيف 
البـدر يف ترصيح صحفي، إنـه ”تم تأكيد 
28 حالـة جديـدة مؤكـدة بالكولـريا، 18 
منها يف كركوك وخمس حاالت يف الرصافة 
وحالتان يف دياىل وحالتان يف ذي قار وحالة 
يف بابـل، ليكـون املجمـوع اإلجمـايل 47 
حالـة مؤكدة“. وأضاف البـدر، أن ”وزارة 
الصحة تؤكد وجوب االلتـزام باإلجراءات 
الوقائيـة حيـث إن هذا املـرض ينتقل من 
خـالل الطعـام والـرشاب امللوثـني، ولـذا 
أهم توصية هي غسـل اليدين جيداً باملاء 
والصابون عدة مرات، خصوصاً قبل وبعد 
تنـاول الطعام والرشاب وبعد الخروج من 
الحمام“. وتابـع، ”نؤكد رضورة مراجعة 
املؤسسـات الصحيـة يف مرحلـة مبكـرة، 
وكذلك موضوع سالمة مياه الرشب ومياه 
شـبكات الرصف الصحي ومياه اإلسـالة، 
وهذا دور الجهات األخرى الشاملة، ودور 
وزارة الصحـة هـو الكشـف املبكـر عـن 

الحاالت وتقديم الرعاية الطبية“. 

تونس/ متابعة الزوراء:
أعلنْت وزارة العدل يف تونس أنها ستخصم 
القضـاة  رواتـب  مـن  اإلرضاب  أيـام 
املرضبني عن العمل لألسبوع الرابع عىل 
التوايل، بسبب تعطيلهم للعمل باملحاكم، 
يف أحدث حلقـة من املواجهـة املحتدمة 
بـني القضـاء والرئيـس قيـس سـعيد 

الذي يتوىل السـلطة التنفيذيـة، فيماعد 
القضـاة إرضابهم تحّديا لقـرار الرئيس 
قيس سـعّيد بعزل 57 قاضيـا، اتهمهم 
بالفساد وبالتسـرت عىل ملفات قضائية 
ومتهمني باإلرهـاب .وقّرر قضاة تونس 
تمديد إرضابهم أسبوعا رابعا، احتجاجا 
عىل عـدم تفاعل السـلطة التنفيذية مع 

تحركاتهـم وتجاهـل مطالبهـم خاصة 
املتعلقة بعدم إلغاء األمر الرئايس القايض 
بعزل العـرشات منهم، وأكدوا أن تعليقه 
مقرتن برتاجـع رئيس الجمهورية قيس 
سـعيد عن اإلجراءات التـي اتخذها ضد 
عـدد من القضـاة، واملرسـوم عـدد 35 
لسـنة 2022، واألمر الرئـايس عدد 516 

لسـنة 2022، والذي تم بمقتضاه إعفاء 
57 قاضيـا.وردا عـىل ذلك، قالـت وزارة 
العدل يف بيان، امس األحد، إنها ستواصل 
تنفيـذ إجراءات االقتطاع من األجر عمال 
بقاعدة العمل املنجز وذلك بالنسبة ملرتب 
شـهر يوليو 2022، داعية كافة القضاة 
إىل تحّمل مسؤولياتهم والتمّسك بحّقهم 

يف العمل وضمان السـري العادي لنسـق 
انعقـاد الجلسـات والبـت يف القضايـا، 
وتطبيق القوانني الجاري بها العمل، بما 
يف ذلـك تفعيـل أحكام املرسـوم عدد 11 
لسنة 2022 املؤرخ يف 12 فيفري 2022، 
خاّصة الفصل 9 منه وما يرتّتب عنه من 

إجراءات تأديبية.

بغداد/ الزوراء:
وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
إىل طهران امس األحد بعد يوم من زيارة 
للسعودية يف مسـعى إلحياء املحادثات 
اململكـة وإيـران. وتأتـي زيـارة  بـني 
الكاظمي لطهران أيضا وسط توقعات 
بكرس الجمود املسـتمر منذ شـهور يف 
املحادثـات غـري املبارشة بـني الواليات 
املتحـدة وإيـران خـالل األيـام املقبلة 
إلحيـاء االتفاق النـووي لعـام ٢٠١٥، 
الذي فرض قيودا عىل الربنامج النووي 

العقوبـات  تخفيـف  اإليرانـي مقابـل 
االقتصاديـة املفروضـة عـىل طهران. 
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته «الزوراء»  ان رئيس مجلس 
الـوزراء مصطفى الكاظمي بحث ، مع 
ويل العهـد السـعودي االمـري محمد بن 
سـلمان العالقات الثنائية بـني البلدين 
والتعـاون االقتصـادي، وفيما اكدا عىل 
الدور البارز للعـراق يف تقريب وجهات 

النظر باملنطقة.

برلني/ متابعة الزوراء:
قـاَل الرئيـس األمريكـي جـو بايـدن، إّن الواليات 
املتحـدة ومجموعـة االقتصـادات السـبع الكربى 
األخرى تعتزم اإلعالن عن حظر عىل واردات الذهب 
من روسـيا، وهي خطوة يأمل القادة أن تزيد من 
عزلة موسـكو اقتصادياً بسـبب غزوها أوكرانيا.
ومـن املتوقع صدور إعالن رسـمي الثالثاء، حيث 

يجتمع الزعمـاء يف قمتهم السـنوية.وذكر بايدن 
عىل «تويرت» أّن روسـيا «تجني عـرشات املليارات 
مـن الدوالرات» من بيعها الذهـب، وهو ثاني أكرب 
صادراتها بعـد الطاقة.واجتمع بايـدن وحلفاؤه 
يف مجموعة الدول السـبع يف افتتـاح القمة، امس 
األحد، لبحث اسرتاتيجيات لتأمني إمدادات الطاقة 
ومعالجـة التضخم، بهـدف منع تداعيـات الغزو 

الـرويس ألوكرانيـا من تقسـيم التحالـف العاملي 
الـذي يعمل عىل معاقبة موسـكو.وقال مسـؤول 
كبري بـاإلدارة األمريكية، امس األحد، إّن مجموعة 
الدول السـبع سـتعلن حظراً عـىل واردات الذهب 
الرويس، يوم الثالثاء.وذكر املسـؤول، وفقاً لوكالة 
رويرتز، أّن «بريطانيا والواليات املتحدة سـتعلنان 
هـذه الخطـوة امس األحـد، يليها إعالن رسـمي 

يـوم الثالثاء».وأضـاف أّن «الرئيـس (األمريكي) 
وغـريه من قـادة مجموعة السـبع سـيواصلون 
العمـل ملحاسـبة بوتـني. اليـوم تعلـن الواليـات 
املتحدة واململكة املتحدة أّن قادة مجموعة السـبع 
سـيحظرون واردات الذهـب الـرويس. وسـيكون 

اإلعالن الرسمي يوم الثالثاء».
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
قـاَل الرئيـس األمريكي السـابق دونالد 
ترامـب، إن الواليـات املتحـدة ”اهتـزت 
بشدة خالل العامني املاضيني لدرجة أنها 
أصبحـت أضحوكة“.وهاجـم ترامب يف 
اجتماع حاشـد يف إلينوي، الرئيس الحايل 
جو بايدن وإدارته، متهما إياهم بخسارة 
االقتصادية والسياسية لواشنطن  امليزة 
عىل املرسح العاملي.وتابع قائال: ”هذا لم 
يعد بلدا عظيمـا، لقد تدهور. هذا بلد به 
أعىل معدل تضخم منـذ 40 عاما، وأعىل 

أسـعار وقـود يف التاريخ. لم تكـن لدينا 
قـط حالة طاقة من هـذا القبيل. لم نعد 
مستقلني يف مجال الطاقة، أو حتى دولة 

مهيمنة، كما كانت قبـل عامني فقط“. 
وأشار ترامب إىل أنه خالل سنوات رئاسة 
بايـدن، فقدت الواليـات املتحـدة حرية 
التعبـري والصحافة املسـتقلة، وواجهت 
والوفيـات،  الجريمـة  يف  حـادة  زيـادة 
وطفرة يف الهجرة غري الرشعية، وانهيارا 
اقتصاديا.وأضـاف: ”ربمـا كان الـيشء 
األكثـر أهميـة هـو أنـه خـالل العامني 
املاضيني، لم يعد يتم االسـتماع إىل البالد 
واحرتامهـا. من نـواح كثـرية، أصبحت 

أضحوكة“.

أنقرة / متابعة الزوراء:
قاَل نائـب الرئيس الرتكي فؤاد أوقطاي 
إن السـلطات الرتكية ال تـرى حتى اآلن 
خطـوات ملموسـة من جانب السـويد 
وفنلندا من شأنها أن تدفع أنقرة إلعادة 
النظـر بموقفها بشـأن دخـول البلدين 
بحسـب  أوقطـاي  الناتو.وأضـاف  إىل 
قنـاة ”يس إن إن تـورك“: ”نحن ننتظر 
إجـراءات محـددة من السـويد وفنلندا، 

لكـن لم يتم بعد اتخاذ خطوات ترضينا. 
لـم نصل إىل هـذه املرحلة بعـد، وعندما 
نصـل إليها لـن تكـون هناك أسـئلة“. 
وتابع قائال: ”بحسـب بلدنـا فإن الناتو 
هـو مظلة أمنيـة، وبالتايل فـإن جميع 
تتحمـل  الكتلـة  يف  املشـمولة  الـدول 
التزامات لحماية الحدود املشـرتكة. وال 
نريد أن تكون الدول التي تدعم املنظمات 

اإلرهابية داخل حدود الناتو. 
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الزوراء/ حسني فالح:
اكدْت رشكـة غاز الجنـوب التابعة 
لوزارة النفط، ان رشكة غاز البرصة 
تنتج ما يكفي لتوليد 3500 ميكاواط 
من شبكة الكهرباء الوطنية، وفيما 
اشارت اىل انها تخطط اليقاف حرق 
الغـاز يف الحقـول النفطيـة، اعلنت 
تصدير الفائض مـن ”غاز الطبخ“ 

بعد تحقيق االكتفاء الذاتي منه.
وقـال مدير عام رشكة غاز الجنوب 
حديـث  يف  الباقـي  عبـد  حمـزة 
لـ“الـزوراء“: ان هنـاك تسـاؤالت 
كثـرية تـرد الرشكة بخصـوص ما 
تصدره رشكة غـاز البرصة التابعة 
لرشكة غـاز الجنـوب منتجاتها إىل 
الخـارج والعـراق ما زال يسـتورد 
الغـاز لتزويـد محطـات الكهرباء.

واضاف: إن محطات توليد الكهرباء 
تسـتهلك الغاز الجـاف ورشكة غاز 
البرصة تزود الشـبكة الوطنية بكل 
مـا تنتجـه مـن الغاز الجـاف وهو 
ما يكفـي لتوليـد 3500 ميكا واط 
ولكن حاجة محطات الكهرباء أكرب 
من هـذا املقـدار لذلك تلجـأ الدولة 
السـترياده.وتابع: أمـا الغـاز الذي 
تصّدره رشكة غاز البرصة إىل الخارج 
فهو الغاز املسال (غاز الطبخ)، وقد 
حققت الرشكة االكتفاء الذاتي منه 

للعراق، واتجهت إىل تصدير الفائض 
منذ عام 2016.واشـار اىل ان رشكة 
غـاز الجنوب هي احدى تشـكيالت 
وزارة النفط املعنية باستثمار الغاز 
يف املنطقـة الجنوبيـة يف محافظـة 
البـرصة، باإلضافـة اىل املحافظات 

االخـرى كذي قار وميسـان، مبينا: 
ان مـن مهمـات الرشكة اسـتثمار 
الغـاز املصاحب للنفط الـذي ينتج 
خـالل عمليـات اسـتخراج النفـط 
ونقله وتكريره واستخراج السوائل 
وتصديـر الغاز املعالـج منه وحتى 

تصدير السوائل منه اىل خارج البلد، 
ولدينا منشـآت موجـودة ألغراض 
التصدير.واضـاف: ان رشكـة غـاز 
الجنوب دخلت برشاكة مع رشكتي 
شل ومتسـيوبييش لتأسيس رشكة 
غاز البرصة، وتم تأسـيس الرشكة 

 ،2013 عـام  فعاليتهـا  وبـدأت 
موضحا: ان نسـبة الرشاكة يف غاز 
البرصة هـي بحـدود %51 لصالح 
غاز الجنـوب و%44 لصالح رشكة 
شـل و%5 لصالـح متسـيوبييش.
يف  العليـا  االدارة  يف  نحـن  وتابـع: 
رشكة غـاز البـرصة أقررنـا خطة 
القادمة  الخمـس  العمل للسـنوات 
وبكلفة وصلت اىل 3 مليارات دوالر، 
سـيتم خاللها اسـتثمار ما يقارب 
400 مليـون قـدم مكعـب قيـايس 
من الغاز من حقل الرميلة الشـمايل 
وحقل غرب القرنة، وهذا سـيكون 
عىل مرحلتني، االوىل ستكون بحدود 
200 مليـون قـدم مكعـب قيـايس 
باليـوم، والثانية ايضـا 200 مليون 
قدم مكعـب قيايس باليوم.واشـار 
اىل: ان املرحلـة االوىل سـيتم خاللها 
اكمال املـرشوع يف بداية عام 2023 
واملرحلـة الثانيـة سـيتم تشـغيله 
واكمالـه يف نهايـة 2023 او بدايـة 
خططـا  هنـاك  ان  مؤكـدا   .2024
مسـتقبلية لرشكـة غـاز البـرصة 
حسب العقد املربم منها بأن نصل اىل 
طاقات استثمار الغاز بحدود الفني 
مليون قـدم مكعب قيـايس. ولفت 
اىل ان الرشكـة تخطط اليقاف حرق 

الغاز تماما من الحقول النفطية.
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بغداد/ الزوراء:
أعلَن مرصف الرافدين، إطالق وجبة جديدة من ِسلَِف 
املكتب  والداخلية.وقال  الدفاع  ومنتسبي  املوظفني 
اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقته «الزوراء»: إنه «تمَّ 
املوظفني ومنتسبي  ِسلَِف  إطالق وجبة جديدة من 
دينار  ماليني   ٥ من  تبدأ  التي  والداخلية  الدفاع 
حتى ٥٠ مليون دينار بعد استكمال اجراءات املنح 
كافة، وفق الضوابط والتعليمات، إذ يكون التقديم 
يف  املنترشة  املرصف  فروع  طريق  عن  الِسلَف  عىل 
مازالت  «الفروع  أن  وأضاف،  واملحافظات».  بغداد 
مستمرة يف استقبال طلبات معامالت الرتويج عن 

الِسلَف للموظفني ومنتسبي القوات األمنية».
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الزوراء/مصطفى فليح:

اكـدْت حركـة امتـداد ان اي حكومة 

تقـوم عىل اسـاس التوافق لـن تلبي 

طموحـات الشـعب ويف حـني ايـدت 

خيار حل الربملـان مع رضورة اجراء 

تعديالت دسـتورية قبل ذلك اشـارت 

اىل امكانيـة اجـراء انتخابات جديدة.

وقال القيادي يف حركة امتداد، مسعد 

الراجحي، يف حديـث لـ»الزوراء» انه 

«اذا تم تشكيل حكومة بعد انسحاب 

التيار الصدري او انسـحاب اي تكتل 

اخر فطاملـا كانت مبنية عىل اسـس 

التوافـق فهـي حكومة فاشـلة ولن 

تلبـي طموحـات الجماهـري اطالقـا 

وحتما سـيكون موعدها السقوط».  

واضـاف «موقفنا واضح مـن ان اي 

حكومـة تتشـكل مـن غـري توازنات 

انتخابيـة اي وجـود اغلبيـة حاكمة 

واقليـة يف املعارضة لـن تلبي رغبات 

املجتمـع العراقي بل سـتكون هناك 

حكومـة مصالح شـخصية ومغانم 

وتكون هذه الـوزارة للكتلة الفالنية 

وتكون تلك الهيئـة للحزب الفالني».  

واكـد «نحـن مع خيـار حـل الربملان 

بعـد ان تعـذرت املحكمـة االتحادية 

عـن ايجاد عقوبـة يف البدايـة للنائب 

يف  البائـن  الخلـل  وبسـبب  املتغيـب 

النظـام الداخـيل للمجلـس الـذي لم 

يجعـل النـواب ملتزمني بـاداء املهام 

الدستورية اوال ومصالح الشعب ثانيا  

كاملوازنة وغريها وبالتايل هذا االجراء 

وهـذه التفاعالت التـي اوصلت البلد 

اىل هذا الحال».ولفت اىل انه «قبل حل 

الربملان يجب ان تكون هناك تعديالت 

دسـتورية حتى ال نعود اىل التفسـري 

ويجـب ان يكون هنـاك تعديل للبنود 

الدسـتورية التـي تخـص موضـوع 

الثلثني وموضوع عدد اعضاء مجلس 

النواب ويمكن ان يكون نسبة التمثيل 

النيابي عىل السكان اكثر من ١٠٠ الف 

ويف تلك الحـاالت اذا كان هناك تعديل 

الجـراءات  مفصلية مهمـة لن تعود 

االشكالية فيما بعد داخل املجلس».

·◊b0bi@›‡»€a@·Ë‹Ó�»n€@·ËjmaÎä@…�‘i@ÜáËm@ÒäaåÏ€aÎ@NN·Ëiaãöhi@ÊÏöbfl@ê„Ïm@Òbõ”
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بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة الحج والعمرة، امس األحد، االنتهاء من نقل أكثر من ١٥ ألف حاج إىل الديار 
املقدسة.وقالت الهيئة يف بيان تلقته «الزوراء»: انه «تم اليوم (أمس) االنتهاء من نقل 
اكثر من ١٥ الف حاج اىل الديار املقدسة».وأضافت ان «عملية النقل تمت براً وجواً».

يذكر ان هيئة الحج اعلنت يف وقت سابق، ان حصة العراق البالغة ١٥٢٥٢ باقية حتى 
بشكل  السعودية  العربية  اململكة  من  الحجاج  بأعداد  زيادة  أي  عىل  تحصل  ولم  اآلن 
السعودية  السلطات  تمنحه  عدد  أي  الستيعاب  التام  استعدادها  ابدت  فيما  رسمي، 
الالزمة من سكن  الخدمات  الحالية، وانها ستوفر جميع  الحجاج  كزيادة عىل حصة 

ونقل واطعام يف وقت قيايس ومناسب.
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تعلـن ُمحافظـة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (انشـاء قاعات دراسـية يف كليـة االدارة واالقتصاد يف 
الرفاعـي) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠١٣ عىل حسـاب ناكل رشكة (عبري الشـطرة للمقاوالت العامة) واسـتنادا 
لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات 
تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠٢١ . ان وثيقة الدعوى لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع 

سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (الزمان – املستقبل العراقي – الزوراء).
وسـيتم العمل عنـد فحص وتقييم العطاءات وفـق االلية املعتمدة للمناقصـات (الوثائق القياسـية) والتي تتيح ملقدمي 
العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة 

بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمـي العطاءات رشاء وثائق العطـاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريـري اىل العنوان املحدد بالتعليمات 
ملقدمي العطاء. ان اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسـابات املشاريع يف ديوان املحافظة 
وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ١٢ ظهرا من يوم الثالثاء 
املصادف ٢٠٢٢/٦/٢١ يف بناية (جامعة سومر) فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من 
الدرجـة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقود الحكومية 
ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة 
للـرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسـجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء 

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

أ - الكوادر الفنية 
العددالكوادر الفنية ت

١مهندس مدني١

١مساح٢

ب - املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) 

ستة وعرشون مليون دينار عراقي.
د- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمـة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح، لم يتـم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة 
السوداء، الرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت 
تابعـة لصاحـب العمل) غري مسـتبعدة من قبل صاحب العمل واسـتنادا اىل قرار صـادر من قبل االمـم املتحدة/مجلس االمن 

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

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

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

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

٢- كل العطـاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينـات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك 
مصـدق او سـفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينيـة للمرشوع ومعنون اىل جهة 
التعاقد (ديوان محافظة ذي قار قسم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ 
غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع 
العقـد تقديـم خطاب ضمان بحسـن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطـاب ضمان صادر من احد املصارف 

العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣- يتم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها 

ملعايري التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام 
مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.

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

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

٧- يلتزم الطرف الثاني بأن يشـغل ما اليقل عن (٥٠٪) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل اال يف 
حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسـمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ اسـتالم 

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

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

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

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

ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣- تكـون االولويـة للمواد االوليـة املصنعة واملجهزة داخل العـراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السـعر والنوعية 

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

١٥- ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم االحد املصادف ٢٠٢٢/٦/٢٦ اىل العنوان التايل محافظة 
ذي قار-قسـم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى 
هيئـة االعمار سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمـة بالدينار العراقي حـرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات 
العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل 
للرشكـة ورقـم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليـغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة 
التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل بناية محافظة ذي قار القديمة- شارع النيل. وسوف 
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل 

ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦- تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.
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إلحاقـاً بإعالننـا املرقـم ٧٥٨ يف ٢٠٢٢/٦/٢... 
تعلن ُمحافظة ذي قار(العقود الحكومية) عن مناقصة (تشـييد وتأهيل شـبكات كهرباء يف الشطرة – الغراف - النرص) ضمن خطة 
تنميـة االقاليم لعام ٢٠١٩ (عىل حسـاب الرشكة الناكل ارض الهيثم للمقاوالت) واسـتنادا لتعليمات تنفيـذ العقود الحكومية رقم ٢ 
لسـنة ٢٠١٤ املعدلـة الصادرة من وزارة التخطيـط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامـة االتحادية لعام ٢٠٢١ . ان 
وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سـوف تنرش يف الجرائد الوطنية (املدى – العراق االخبارية – 

الزوراء).
وسـيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسـية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة ١٢ ظهرا من يوم الخميس املصادف ٢٠٢٢/٦/٣٠ يف بناية (الرشكة 
العامـة لتوزيـع كهرباء الجنوب/ فرع شـمال النارصيـة) فعىل الراغبني من الـرشكات واملقاولني العراقيـني املؤهلني واملصنفني من 
الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقود الحكومية ملحافظة ذي 
قار لرشاء نسـخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سـعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم 
هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات 

التالية:-
١- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ - الكوادر الفنية 

العددكوادر فنية ت

٢مهندس كهرباء١

٢مهندس ميكانيك ٢

٢مهندس مدني٣ 

٢مالحظ فني٤
ب - املتطلبات املالية :-

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

ج - املتطلبات القانونية:-
اوال:- االهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح، لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، الرشكات 
اململوكـة للدولـة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفـق القانون التجاري وان ال تكـون وكاالت تابعة لصاحب العمل) غري 

مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- لم تظهر عقود غري منفذة خالل الـ (٥) سـنوات السـابقة ولغاية موعد تسـليم العطاء ولم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار 
يمنع املشـاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اسـتناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة (٥) سـنوات السـابقة جميع 
املطالبات املوقوفة سـوف لن تشـكل بمجموعها اكر من ٤٠٪ صايف مسـتحقات مقدم العطاء وسـيتم التعامل معها كمشـاكل تم حلها ضد 

مقدم العطاء.
ثالثا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

رابعاً:- شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظة يف حـال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديـم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية.

خامسـاً:- هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب 
يف الجدول ادناه.

سادساً:- وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة).

٢- كل العطـاءات يجـب ان تتضمـن ضمان للعطـاء (التأمينات االولية) ملقدمـي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكـي او صك مصدق او 
سـفتجة صـادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنـون اىل جهة التعاقد (ديوان محافظة 
ذي قـار قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسـم املناقصـة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ غلـق املناقصة وعىل املناقص الفائز 

(الرشكة او املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 
٥٪ مـن مبلـغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صـادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظـات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء 

فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل 
املحـددة فيهـا بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنيـة واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التـزام مقدم العطاء ملا تتطلبه 

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

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٦- تتحمـل مـن ترسـو عليه املناقصة اجور النـرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصـة وان تتحمل الرشكة التي يحـال بعهدتها العمل كافة 

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

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

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

١٠- تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة.
١١- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.

١٢- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ 
فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.

١٣- تكـون االولويـة للمواد االوليـة املصنعة واملجهزة داخل العراق للمـرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السـعر والنوعية املجهزة  مدى 
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤- ملكية التصاميم و الخرائط و املواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 

١٥- ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة (١١) ظهرا من يوم االربعاء املصادف ٢٠٢٢/٧/٦ اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-قسم 
العقـود الحكوميـة يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار سـابقا) عىل 
ان تكـون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطـاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من 
الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول 
بصحتـه ويعتـرب التبليغ من خاللـه ملزم واصوليا وكما يقـدم البطاقة التموينية وما يؤيـد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السـكن 
واليسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان 
محافظـة ذي قـار املبنى الجديد /شـارع االمام عيل (ع). وسـوف ترفض العطـاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية 
فيؤجـل اىل اليـوم الـذي يليه عىل ان تقدم العطـاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسـم املناقصة واسـم مقدم العطاء 

وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦- تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة.
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برلني/ متابعة الزوراء:

قـاَل الرئيس األمريكي جـو بايدن، 

ومجموعـة  املتحـدة  الواليـات  إّن 

االقتصادات السـبع الكربى األخرى 

تعتزم اإلعالن عن حظر عىل واردات 

الذهـب من روسـيا، وهـي خطوة 

يأمـل القـادة أن تزيـد مـن عزلـة 

موسـكو اقتصادياً بسـبب غزوها 

أوكرانيا.

ومـن املتوقع صدور إعالن رسـمي 

الثالثـاء، حيث يجتمـع الزعماء يف 

قمتهم السنوية.

وذكر بايدن عىل ”تويرت“ أّن روسيا 

مـن  املليـارات  عـرشات  ”تجنـي 

الدوالرات“ مـن بيعها الذهب، وهو 

ثاني أكرب صادراتها بعد الطاقة.

واجتمع بايدن وحلفاؤه يف مجموعة 

الدول السبع يف افتتاح القمة، امس 

لتأمني  لبحث اسـرتاتيجيات  األحد، 

إمدادات الطاقة ومعالجة التضخم، 

بهدف منع تداعيـات الغزو الرويس 

ألوكرانيا من تقسيم التحالف العاملي 

الذي يعمل عىل معاقبة موسكو.

بـاإلدارة  كبـري  مسـؤول  وقـال 

األمريكية، امس األحد، إّن مجموعة 

الدول السـبع سـتعلن حظـراً عىل 

يـوم  الـرويس،  الذهـب  واردات 

الثالثاء.

وذكر املسؤول، وفقاً لوكالة رويرتز، 

املتحـدة  أّن ”بريطانيـا والواليـات 

ستعلنان هذه الخطوة امس األحد، 

يليها إعالن رسمي يوم الثالثاء“.

وأضـاف أّن ”الرئيـس (األمريكـي) 

وغـريه من قـادة مجموعة السـبع 

ملحاسـبة  العمـل  سـيواصلون 

بوتني. اليـوم تعلن الواليات املتحدة 

واململكة املتحـدة أّن قادة مجموعة 

السبع سـيحظرون واردات الذهب 

الرويس. وسـيكون اإلعالن الرسمي 

يوم الثالثاء“.

أّن  وأعلنـت الحكومـة الربيطانية، 

بريطانيـا والواليات املتحـدة وكندا 

واليابان سـتحظر اسـترياد الذهب 

الرويس يف إطار عقوبات جديدة عىل 

موسكو رداً عىل غزوها أوكرانيا.

وقـال رئيـس الـوزراء الربيطانـي 

بوريـس جونسـون، الـذي يلتقـي 

بقـادة الـدول الصناعيـة الكـربى 

يف أملانيـا ملـدة ثالثة أيـام، إّن ”هذه 

اإلجراءات سـترضب بشكل مبارش 

أثرياء السـلطة الروس وتسـتهدف 

قلب آلة (الرئيس الرويس فالديمري) 

بوتني الحربية“.

أّن  بيـان،  يف  جونسـون،  وأضـاف 

”بوتني يبدد مـوارده املتضائلة عىل 

هذه الحرب الهمجية وغري املجدية. 

إنـه يغـذي غـروره عـىل حسـاب 

الشعبني األوكراني والرويس“. وأكد 

أنه ”يجـب أن نجفف منابع تمويل 

نظـام بوتـني. هذا مـا نفعلـه مع 

حلفائنا“.

وبلغـت صادرات روسـيا، أحد أكرب 

منتجـي املعـدن األصفـر يف العالم، 

حـوايل 15 مليار يـورو (نحو 16.5 

بحسـب   ،2021 يف  دوالر)  مليـار 

داونينغ سرتيت.

كان  األبيـض،  البيـت  وبحسـب 

الذهب يف السنوات األخرية هو أكرب 

الصـادرات الروسـية بعـد الطاقة، 

حيث سـجل ما يقرب من 19 مليار 

دوالر، أو حـوايل %5 مـن صادرات 

الذهب العاملية يف عام 2020.

وُشحنت %90 من صادرات الذهب 

الروسـية إىل دول مجموعة السبع. 

ومن هذه الصادرات الروسية، ُصّدر 

أكثـر من %90، أو ما يقرب من 17 

مليار دوالر، إىل اململكة املتحدة.

واسـتوردت الواليـات املتحدة ذهباً 

مـن روسـيا بأقل مـن 200 مليون 

دوالر يف عام 2019، وأقل من مليون 

دوالر يف عامي 2020 و2021.

أّن  الربيطانيـة  الحكومـة  وأكـدت 

اسـتبعاد الذهب من أسـواق لندن، 

املركـز املـايل املهـم لتجـارة املـواد 

األولية، سـيكون له ”وقع كبري عىل 

قـدرة بوتني عـىل جمع األمـوال“، 

مضيفـة أّن هـذا سـيرض خاصـة 

بالنخب الروسـية التـي من املمكن 

محاولـة  ”يف  الذهـب  تشـرتي  أن 

لاللتفاف عىل العقوبات الغربية“.

واجتمـع قـادة مجموعـة السـبع 

(فرنسـا والواليات املتحدة واململكة 

املتحـدة وأملانيـا وإيطاليـا وكنـدا 

واليابان)، اعتبـاراً من امس األحد، 

يف جنـوب أملانيـا، يف قمـة تسـتمر 

ثالثة أيام، يليها اجتماع لدول حلف 

الشمال األطليس يف مدريد.

بغداد/ الزوراء:
 قررْت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
تخفيض أجور التعليم املوازي واعتبار العام 
2021/2020 سـنة عدم رسـوب للمرقنة 
قيودهم، فيما اعلنت تدوير وإشـغال أكثر 

5869 مقعدا شاغرا يف الدراسات العليا.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: إنه 
”التزاما بسياسـتها يف توفري بيئة جامعية 
تسـتجيب اسـتجابة متوازنـة للمتطلبات 
العلميـة واملتغـريات الراهنـة تعلـن وزارة 
العمـل  العلمـي  العـايل والبحـث  التعليـم 
بالقـرارات اآلتيـة للعـام الـدرايس املقبـل 
2023/2022، اسـتمرار تخفيـض أجـور 
التعليم املوازي يف الدراسة األولية الصباحية 

بنسبة %50 للمراحل كافة“.
  وأضافـت، ”تخويـل مجالـس االقسـام 
الكليـات  ومجالـس  العلميـة  والفـروع 
والجامعـات - الدراسـة الصباحية، وكذلك 
الهيئـات املرشفة يف الجامعات - الدراسـة 
املسـائية الصالحيـات القانونية بتخفيض 

األجور الدراسية بنسبة تصل اىل 25%“.
وأشـارت إىل أنـه ”اعتبـار العـام الدرايس 
2021/2020 سـنة عـدم رسـوب للطلبة 

األوليـة  الدراسـات  يف  قيودهـم  املرقنـة 
باستثناء املشمولني بالعقوبات االنضباطية 
والغش والتزوير وتكون مبارشتهم يف العام 

الدرايس املقبل 2023/2022“.
  وتابعـت، ”العمـل بصالحيـات مجالـس 
الجامعـات والكليـات وتوصيات األقسـام 
والفـروع العلمية بشـأن تخفيـض أجور 
الدراسات العليا ضمن قناة النفقة الخاصة 

بنسبة تصل اىل 25 %.
 وبينت الوزارة، ”تدوير وإشـغال أكثر من 
خمسـة آالف وثمانمئـة وتسـعة وسـتني 
مقعـدا من املقاعد الشـاغرة يف الدراسـات 
العليـا من خالل تدويـر املتقدمني من قناة 
القبـول العـام اىل قنـاة النفقـة الخاصـة 
وتدويـر املقاعد بـني فئات ذوي الشـهداء 
املقدمـة  والطلبـات  االسـتحقاق  حسـب 
يف حـال عـدم وجود متنافسـني وحسـب 
ضوابـط التقديـم والقبول للعـام الدرايس 

.2023/2022
وأكدت الـوزارة وفقا للبيان امليض بتحقيق 
أهداف املؤسسـات الجامعية وأداء مهامها 
ومسـؤولياتها األكاديميـة ومراعاة خدمة 

املجتمع وتأمني متطلباته العلمية.

بغداد/ الزوراء:
خاطبْت وزارة املالية، امـس االحد، وزارة 
الصحـة لتزويدهـا بالدرجـات الوظيفية 
لخريجي االعـوام  2021-2020 من ذوي 

املهن الصحية والطبية والتمريضية.
وبحسـب وثيقة حصلت عليها ”الزوراء“ 
ان ”وزارة املالية، اشـارت اىل الفقرة 6 من 
12685 يف 30/5/2022  املرقـم  الكتـاب 
املوجه اىل مكتب النائب االول ملجلس النواب 
بـادراج نص ضمن مـرشوع قانون االمن 
الغذائـي والتنمية يخول مجلـس الخدمة 
االتحـادي بالتنسـيق مـع وزارة الصحـة 
بشـأن تعيني االطباء والصيادلـة واطباء 
االسـنان وذوي املهن الصحية والعلوميني 

خريجي عام (2020 ـ 2021)“.
واوضحـت، ”تم اصدار كتاب املرقم 7488 
يف 14/6/2022 املوجـه اىل االمانة العامة 
ملجلس الـوزراء اىل عـدم امكانيـة اطالق 
الفقرة  باحـكام  للمشـمولني  التعيينـات 
(3) من الجدول (أ) لكـون (واحد ترليون 
دينـار) اليكفـي لتغطيـة املشـمولني بـه 
تعيينات حملة الشهادات العليا وخريجيني 
االوائل لكون اليوجد غطاء مايل ضمن هذا 
القانون يكفـي الطالق التعيينـات لدوائر 

الدولة املمولة مركزياً“.
واضـاف، ان ”كتاب االمانة العامة ملجلس 
الوزراء املرقم ق/2/5/75/2208 صدر يف 
14/6/2022، وتضمـن بامكانكم اطالق 
التعيينات بعد توافـر التخصيصات املالية 
رغـم قانـون االمـن الغذائي لـم يتضمن 
اجـراء اي تعيـني للموما اليهـم، والفقرة 
(1) التي اشـارت لـم تقم الـوزارة بتأييد 
توفر التخصيـص املايل لدوائـر الصحة يف 
املحافظـات والسـيما بعد ترشيـع قانون 
االمن الغذائي والتنميـة والذي لم يتضمن 
اي تخصيصـات ماليـة للموضـوع مـدار 

البحـث“، داعيا ”الوزارة اىل التنسـيق مع 
مجلس الخدمة االتحادي بهذا الشأن“.

واكـد عـىل ”رضورة تزويـد وزارة املالية 
الدرجـات  بتوزيـع  تفصيـيل  بجـدول 
الوظيفية (2020 2021-) يتضمن االسم 
الثالثـي واالمـر الصادر بالتعيـني الدرجة 
والعنـوان الوظيفي واسـم التشـكيل من 
والصيادلـة  االسـنان  واطبـاء  االطبـاء 
وذوي املهـن الصحية بالدرجـة والعنوان 
الوظيفـي موزعـة عـىل كل دوائر الصحة 
يف املحافظـات بما فيها مقـر الوزارة عىل 
حدة ليتسنى لوزارة املالية اداراجها ضمن 
جدول (ج) املرفق بمرشوع قانون املوازنة 
العامـة االتحادية لسـنة /2022 وجدول 
تفصيـيل باحتسـاب الكلـف املطلوبة، ان 
يتـم ارسـالها اىل دائـرة املحاسـبة لطلب 
التمويل بعـد تأييدها بتوفر التخصيصات 
من اجمايل املـرصوف الفعيل من النفقات 
التشـغيلية يف حالة عـدم كفاية املرصوف 
الفعـيل لتعويضـات املوظفني لـكل دائرة 
صحة عىل حده بما فيها مقر الوزارة لعام 

2021 دون تجاوز النسبة املحددة“.
واشـار اىل ان ”الكتـاب املرقـم 34905 يف 
املوزنـة  دائـرة  اىل  املوجـه   15/6/2021
تضمن عدد الخريجـني (37916) وبكلف 
(444341) مليون دينار حيث وتم ادراجه 
ضمن مرشوع قانون املوازنة لسنة 2022 

وليس كما ورد يف الكتاب اعاله“.
وطالبت، ”ببيان اسباب زيادة العدد املشار 
اليه، وتزويد كتاب من وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمـي باعداد الخريجني االطباء 
واطباء االسـنان والصيادلـة وذوي املهن 
الطبيـة الصحيـة لعـام (2020 – 2021) 
وكافة الكليات االهلية املشمولني بالتعيني 
بقانـون التـدرج الطبي املرقم (6) لسـنة 

2000 املعدل“.

بغداد/ الزوراء:
وصـل رئيـس الـوزراء مصطفـى 
الكاظمـي إىل طهـران امـس األحد 
بعـد يـوم مـن زيـارة للسـعودية 
يف مسـعى إلحيـاء املحادثـات بني 

اململكة وإيران. 
الكاظمـي لطهران  وتأتـي زيـارة 
أيضا وسط توقعات بكرس الجمود 
املسـتمر منذ شـهور يف املحادثات 
غـري املبارشة بني الواليـات املتحدة 
وإيـران خالل األيـام املقبلة إلحياء 
االتفـاق النووي لعـام 2015 ،الذي 
فرض قيودا عـىل الربنامج النووي 
اإليراني مقابـل تخفيف العقوبات 
االقتصادية املفروضة عىل طهران.

لرئيـس  االعالمـي  املكتـب  وذكـر 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“  ان 
الـوزراء مصطفى  رئيس مجلـس 
الكاظمـي بحـث ، مـع ويل العهـد 
السـعودي االمري محمد بن سلمان 
البلديـن  بـني  الثنائيـة  العالقـات 
والتعـاون االقتصـادي، وفيما اكدا 
عىل الدور البـارز للعراق يف تقريب 
وجهـات النظـر باملنطقـة، اشـار 
الرئيـس االيراني ابراهيم رئييس اىل 
ان زيـارة رئيـس الـوزراء العراقي 
اىل طهـران تمثل منعطفاً يف تطوير 

العالقات بني البلدين.
واضاف، ان ”رئيس مجلس الوزراء 
السـيد مصطفى الكاظمي، التقى 
ويل عهد اململكة العربية السـعودية 
األمري محمد بن سـلمان آل سعود، 
وذلك يف مستهل زيارته الرسمية إىل 
اململكة التي وصلها يف وقت سـابق 

اول أمس السبت“.
وتابـع، أنـه ”جـرى خـالل اللقاء 
التباحـث يف العالقـات الثنائية بني 

البلديـن، وأهميـة تطويرهـا وبما 
البلديـن  يحقـق مصالـح شـعبي 
الشـقيقني، كذلك ناقـش الجانبان 
اإلقليميـة  القضايـا  مـن  عـدداً 
والدوليـة ذات االهتمـام املشـرتك، 
وجهود ترسيخ السالم والتهدئة يف 

املنطقة.“
وأشـار اىل ان ”اللقاء شـهد التأكيد 
عـىل تدعيـم التكامـل اإلقتصادي، 
والتعاون البيني بمـا يعّزز التنمية 
ويقـّوي  املنطقـة،  يف  املسـتدامة 
الجهـود الثنائية ملواجهـة األزمات 

اإلقتصادية“.
وأّكـد الطرفـان، بحسـب البيـان، 
عىل الدور البـارز للعراق يف تقريب 
وجهات النظـر يف املنطقة، والدفع 
بجهود التهدئة والحـوارات البّناءة 

إىل األمام.

كمـا أدى رئيـس مجلـس الـوزراء 
مصطفى الكاظمي مناسك العمرة 

لبيت الله الحرام بمّكة املكرّمة.
يف غضون ذلك، إلتقى رئيس مجلس 
الوزراء مصطفـى الكاظمي، امس 
األحد، رئيس الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانيـة إبراهيم رئيـيس، وذلك يف 
مستهل زيارته الرسمية اىل طهران 
التي وصلها ظهر االمس  قادماً من 

اململكة العربية السعودية.
وتباحـث الجانبـان بحسـب بيان 
مكتـب رئيـس الـوزراء، يف توطيد 
العالقـات الثنائيـة بـني البلديـن، 
وتنميـة سـبل التعـاون يف مختلف 
املجاالت، وكذلك ناقشا أهم امللفات 
اإلقليميـة ذات االهتمام املشـرتك، 
والتـي تنطوي عـىل قضايا تخّص 
أمـن البلديـن الجارين واسـتقرار 

املنطقة.
وجـرى خـالل اللقـاء التأكيد عىل 
دعم الهدنة يف اليمن، وتعزيز جهود 
إرسـاء السـالم فيها، كذلك التأكيد 
عىل أن يكون الحل السـلمي لألزمة 

نابٌع عن اإلرادة الداخلية لليمنيني.
وأشاد الرئيس اإليراني بدور العراق، 
وجهوده يف تقريـب وجهات النظر 
وإرسـاء التهدئـة يف املنطقـة، مـا 
يعّزز مـن دوره وحضوره اإلقليمي 

والدويل.
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  واكـد 
مصطفى الكاظمي، انه تم االتفاق 
عىل التهدئة يف املنطقة خالل زيارته 

اىل الجمهورية االسالمية االيرانية.
وقال الكاظمـي يف مؤتمر صحفي 
مشرتك مع الرئيس االيراني تابعته 
دعـم  عـىل  ”اتفقنـا  ”الـزوراء“: 

الهدنـة يف اليمـن واملنطقة“، مبينا 
اننـا ”اتفقنا عـىل تذليـل تحديات 
األمـن الغذائـي يف املنطقـة، وعـىل 
تعزيز التعـاون الثنائي بني العراق 

وإيران“.
تحديـات  ”ناقشـنا  واضـاف: 
املنطقة والتعاون املشرتك“، مبينا: 
”جئنـا لبحث العالقـات التاريخية 
الثاقفيـة و الدينية مع الجمهورية 

االسالمية“.
وتابع: ”اتفقنا عىل تعزيز العالقات 
وضـع  عـىل  اتفقنـا  و  التجاريـة 
برنامج لدعـم زيـارة االربعينية“، 
رفعنـا  السـابق  ”يف  اننـا  مبينـا 
التأشـريات يف املطـارات العراقيـة 
و يف االسـابيع املاضيـة رفعناهـا 
ضمن الحـدود الربية وضمن حدود 

معينة“.
واردف اننـا ”مقبلـني عـىل الزيارة 
بـكل  سنسـتقبلهم  و  االربعيينـة 

حفاوة“.
مـن جانبه ، قال رئيـيس يف مؤتمر 
صحفـي مشـرتك مـع الكاظمي، 
إن ”العالقـة مـع العـراق ليسـت 
عالقة عادية بل عميقة وضاربة يف 
التأريخ تنبع من الثقافة واالعتقاد 
وهنـاك ارادة بني البلديـن لتطوير 

العالقات يف مختلف املجاالت“.
وأضـاف أنه ”يف سـياق سياسـتنا 
لتعزيـز العمـل مـع دول الجـوار، 
نرى أن الشعب العراقي والحكومة 
العراقيـة هـم االقرب لنـا بني دول 

الجوار“.
وبني أنه ”تـم التباحث حول تعزيز 
والسياسـية  التجاريـة  العالقـات 
واإلقتصاديـة وأكدنـا عـىل أهمية 

تنفيذها“.
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الزوراء/مصطفى فليح:
اكدْت حركة امتداد ان اي حكومة تقوم عىل 
اسـاس التوافق لن تلبي طموحات الشعب 
ويف حني ايدت خيار حل الربملان مع رضورة 
اجراء تعديالت دستورية قبل ذلك اشارت اىل 

امكانية اجراء انتخابات جديدة.
وقـال القيـادي يف حركـة امتـداد، مسـعد 
الراجحي، يف حديث لـ“الزوراء“ انه ”اذا تم 
تشكيل حكومة بعد انسحاب التيار الصدري 
او انسحاب اي تكتل اخر فطاملا كانت مبنية 
عىل اسس التوافق فهي حكومة فاشلة ولن 
تلبـي طموحـات الجماهري اطالقـا وحتما 

سيكون موعدها السقوط“. 
 واضاف ”موقفنا واضح من ان اي حكومة 
تتشكل من غري توازنات انتخابية اي وجود 
اغلبية حاكمة واقليـة يف املعارضة لن تلبي 
رغبـات املجتمع العراقي بل سـتكون هناك 
حكومة مصالح شـخصية ومغانم وتكون 
هـذه الـوزارة للكتلـة الفالنية وتكـون تلك 

الهيئة للحزب الفالني“. 
 واكـد ”نحـن مع خيار حل الربملـان بعد ان 
تعذرت املحكمة االتحادية عن ايجاد عقوبة 
يف البداية للنائب املتغيب وبسبب الخلل البائن 
يف النظـام الداخيل للمجلـس الذي لم يجعل 
النواب ملتزمني باداء املهام الدستورية اوال 
ومصالـح الشـعب ثانيـا  كاملوازنة وغريها 
وبالتـايل هذا االجراء وهـذه التفاعالت التي 

اوصلت البلد اىل هذا الحال“.
ولفـت اىل انـه ”قبـل حل الربملـان يجب ان 
تكون هناك تعديالت دستورية حتى ال نعود 
اىل التفسـري ويجب ان يكـون هناك تعديل 
للبنـود الدسـتورية التـي تخـص موضوع 
الثلثـني وموضـوع عـدد اعضـاء مجلـس 
النـواب ويمكـن ان يكـون نسـبة التمثيل 
النيابي عىل السـكان اكثر من 100 الف ويف 
تلـك الحاالت اذا كان هناك تعديل الجراءات  
مفصليـة مهمة لـن تعود االشـكالية فيما 

بعد داخل املجلس“.

واضـاف ”بعـد حـل املجلـس ممكـن ان 
نذهـب اىل انتخابـات اخـرى وفـق قانون 
االنتخابـات 9 لسـنة 2020  الـذي  يعطي 
للنائـب  واملبـارشة  الصحيحـة   االحقيـة 
املحتك بالجماهري النه القانون الفعيل الذي 
يوضح ما مدى سـعة كل حزب وانتشـاره 
”مسـتدركا“  العراقيـة  السـاحة  داخـل 
ويبقى الفاعل االول هو نسـبة املشـاركة 

باالنتخابات“. 
 وعـن دور امتـداد واملسـتقلني باملرحلة 
املقبلة قـال ”اوضحنـا لهـم يف مبادرتنا 
االوىل بـرضورة ان  نجتمع سـويا امتداد 
كحركـة ناشـئة واملتحالفـة مـع الجيل 
الجديـد باسـم تحالف من اجل الشـعب 
ووجهنا رسـائل اىل جميع النـواب الفرد 
الن مفـردة  مسـتقلني لم تـرد يف قانون 
نجمـع  ان  وحاولنـا   2020 االنتخابـات 
الكلمـة ولكن وجدنـا ان كل نائـب لديه 
وجهة نظر خاصة قد تكون بسبب غياب 

الفكر السيايس يف محتوى معني او بسبب 
االنتمـاء اىل حزب او كتلة معينة ولم تكن 

هناك اذان صاغية ”.
وتابع ”يف املبادرة الثانية طرحنا رؤى وهي 
ان يذهب املسـتقلون يف الدخول  بتشـكيل 
حكومـة عـىل ان ال تتدخـل يف اختياراتهم 
االحزاب التقليدية وال تكون هناك امالءات 
عـىل  وزير او رئيس هيئـة وبالتايل  ممكن 
ان يكـون هنـاك حرية يف القـرار مع العلم 
واليقني بان املسـتقلني والحركات الناشئة 
زائـد  النصـف  النيابـي  الغطـاء  ال تمثـل 
واحـد والثلثني او الثلث الذي يمنع سـحب 
الحكومة من قبل االحـزاب التقليدية التي 
تعمل عىل املناورة وافشـال العمل الوطني 

دائما“.  
 وعن امكانية النزول اىل الشارع والتظاهر 
اشار القيادي اىل ان ”حركة امتداد انبثقت 
من الشـارع ومـن الجماهري وهـي مع ما 

يراه الشعب العراقي“. 
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دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ م الصدر

اىل/ املنفذ عليه املدين/ محمد ضياء حيدر 
يسكن منطقة الطالبية محلة ٣٢١ زقاق ٥٨ دار ٢٢

لقد تحقَق لهذه املديرية اسـتنادا اىل رشح مركز رشطة القدس بالعدد ٢٠٠٥ يف ٢٠٢١/٥/٢٦ وتأييد مختار محلة ٣٢١ وتأييد 
ناحيـة الفحامة/ مدينة السـالم أنك مجهول محل االقامة وليس لـك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه، 
واسـتناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ م الصدر خالل خمسـة عرش يوما تبدأ 
مـن اليوم التـايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل                  
وسام عبدالنبي كويطع

أوصاف املحرر:
اسـتنادا اىل قـرار محكمة بداءة مدينة الصـدر بالعدد ٨١٨/ب/٢٠٢١ يف ٢٠٢١/٢/٩ املتضمن قـرار الحكم بإلزام املدعي عليه 
(محمـد ضياء حيدر) بتأديته للمدين (عباس ازوير كويد) مبلغ قدره عرشة آالف دوالر أمريكي وتحميله الرسـوم واملصاريف 

القضائية للدعوى والحكم قابال لالعرتاض واالستئناف والتمييز وأفهم علنا يف ٢٠٢١/٢/٩.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أفـادت مصادر محلية، امـس األحد، بإغالق 
طريـق يربط بـني بغداد وبابـل وكربالء من 
قبل محتجني للمطالبة بإنقاذ مناطقهم من 

الجفاف.
وأبلغت املصادر ، أن «العرشات من األشخاص 
أغلقـوا الطـرق الرابطـة بني بابـل وكربالء 
وبابل وبغداد للمطالبة بإنقاذ مناطق شمال 
بابـل من الجفاف وإعادة فتـح األنهار التي 

جفت بسبب غلق فتحتها الرئيسة».
وأوضحـت ان «املتظاهريـن قامـوا بنصـب 
الخيم تأكيدا عىل االعتصام»، مشـرية اىل ان 
«وفـداً من الحكومـة املحليـة يف بابل توجه 
للتفاوض مع املتظاهرين من أجل إعادة فتح 

الطرق الرابطة بني بابل وكربالء وبغداد».
اىل ذلـك، تظاهـر العـرشات مـن موظفـي 
العقـود واالجراء، امام مبنى وزارة النفط يف 

العاصمة بغداد.
واشـارت املصادر اىل ان «املتظاهرين طالبوا 

بزيادة رواتبهم وشـمولهم بالتثبيت بقانون 
االمن الغذائي».

كمـا تظاهر العـرشات مـن الخريجني غري 

الرتبويـني مـن الكليـات واملعاهـد املختلفة 
للمطالبـة بشـمولهم بعقـود تعيني أسـوة 

بمحارضي الرتبية.

العـرشات مـن الخريجـني تظاهـروا أمـام 
مبنى محافظة دياىل وقطعوا شـارع الدوائر 
الرئيـس وسـط بعقوبـة للمطالبـة بعقود 

تعيني وتخصيص درجات وظيفية.
ودعـا املتظاهـرون اىل شـمولهم بدرجـات 
النـواب  التـي خصصهـا مجلـس  العقـود 
والبالغـة ١٠٠٠ درجـة كأولويـة ومـن ثـم 
شـمولهم بعقـود أخرى من فائـض ارتفاع 

أسعار النفط  والوفرة املالية.
وانتقد املتظاهرون تجاهل مطالبهم من قبل 
الربملـان والحكومة بالرغـم من الضغوطات 
نظموهـا  التـي  املفتوحـة  واالعتصامـات 
مهددين بالتصعيد وتوسيع دائرة التظاهرات 

يف حال عدم االستجابة ملطالبهم.
وشـهدت مدينـة بعقوبـة عـدة تظاهـرات 
للخريجيـني غـري الرتبويـني خالل األشـهر 
القليلة املاضية إال أن األزمات املالية وانعدام 
التخصيصات والفائض الوظيفي حال دون 

تنفيذ مطالبهم.
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اربيل/الزوراء:
أعلنـت محافظة أربيل، امـس االحد، عن قرارات 

جديدة لحل أزمة البانزين يف املحافظة.
وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، خالل مؤتمر 
صحفي عقب انتهاء اجتماع خاص ُعقد بتوجيه 
مـن رئيس وزراء إقليم كردسـتان، «الزوراء» إن 
«املحافظـة خصصـت ٤٠٠ ألف لـرت/ يومياً من 
البنزيـن الذي توفره رشكـة كار ملحافظة أربيل، 
وبيعـه بسـعر ٦٩٠ دينـاراً للـرت الواحـد حرصاً 
لسـيارات األجرة والباصات وفقـاً لنظام الفردي 
والزوجي». وتابع أنه «سيتم توزيع هذه الكمية 
مـن البنزين يف ٩ محطات وقـود، بمعدل ٥٠ لرتاً 
للباص فيما تكون التعبئة لسـيارات األجرة غري 
محددة بكمية معينـة». وأوضح، أن «تخصيص 
٤٠٠ ألف لرت ألربيل جرى عىل أسـاس السـيارات 
املوجـودة يف املحافظـة، والتـي تشـكل ٥٧٪ من 
إجمايل السـيارات يف إقليم كردسـتان وليس عىل 
أساس التوزيع السكاني». وأكمل قائالً: «ننتظر 
تحديـد الكميات بشـكل نهائـي وفقـاً للبيانات 
التـي تقدمهـا وزارة الداخليـة لـوزارة الثـروات 
الطبيعيـة». وأضاف أنه «سـيتم توفري أكثر من 

مليون لرت من البنزين املدعوم للمحافظة بسـعر 
٨٠٠ دينـار للـرت الواحد، وهـذه الكمية توزع يف 
جميـع املحطات املرخصـة بمعدل ٥٠ لـرتاً لكل 
مركبـة  بـدون اتباع نظـام الفـردي والزوجي».

وأشـار إىل «توجيه سـيطرات أربيل بمنع تهريب 
الكاز للخارج، نظراً لوجود مجموعة كانت تهرب 
الكاز إىل خارج أربيل وإقليم كردستان، اضافة اىل 
ان نقل البنزين لألقضية يتطلب ترخيصاً مسبقاً 
تحدد فيه الوجهـة بدقة، واتخاذ اإلجراءات بحق 
املخالفني ومصادرة الكميات املهربة». وأكد «فتح 
املنافذ أمام اسـترياد البنزين، وتقديم التسهيالت 
الالزمة بهذا الصدد وتخفيض الرسـوم للتشجيع 
عـىل اسـترياد هذه املـادة وتوفريهـا للمواطنني  
مـع األخذ بنظـر االعتبـار رشوط وزارة الثروات 
الطبيعيـة ومعايري الجودة». وشـدد أنه «سـيتم 
إعـالن اسـماء املحطـات التـي تتالعـب بجودة 
البنزيـن وإخضاعها لعقوبة اإلغـالق والغرامات 
املالية، وسـيتم تكليف الفـرق املختصة باملتابعة 
امليدانية». واختتم بالقول:  «عدم إمكانية تطبيق 
نظام البطاقات الوقودية حالياً يف أربيل، بسـبب 

عدم وجود الكمية الكافية من البنزين».

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة الرتبيـة، امـس األحـد، ضوابـط 
التقديـم عىل مدارس املتميزيـن وثانويات كلية 

بغداد للعام الدرايس ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ .
وذكـرت الوزارة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»، ان 
«التقديم عىل مـدارس املتميزين وثانويات كلية 
بغداد يبدأ اليوم االثنني املوافق ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٢، 
وينتهي يف نهاية الدوام الرسـمي ليوم الخميس 
ان  البيـان  واكـد   ،  ٢٠٢٢  /  ٧  /  ٧ املصـادف 
«الضوابط تنص عىل ان ال يقل مجموع الطالب 
الراغب بالتقديم اىل مدارس املتميزين وثانويات 
كلية بغداد عـن (٤٧٥) درجة بالنسـبة للطلبة 
درجـة  و(٣٨٠)   (٪٩٥) بمعـدل  اي  املسـلمني 
بالنسبة للطلبة غري املسلمني أي بمعدل (٩٥٪)».
وأضاف البيان، ان «الطالب املتقدم للقبول يؤدي 
اختبارا يف الـذكاء واختباراً تحصيليـاً يف املواد ( 
اللغـة العربيـة، اللغـة االنكليزيـة ، الرياضيات 
، العلـوم ) من مـواد الصف السـادس االبتدائي 

وبحسـب املنهج املكيف عىل وفـق ما صدر من 
املديرية العامة للمناهج للعام الدرايس ٢٠٢١ – 
٢٠٢٢ ، وسـيكون موعد اجراء اختبارات الذكاء 
والتحصييل يف تمام السـاعة التاسعة من صباح 
يـوم االثنـني املوافـق ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢ ، حيـث 
يكون االختبار يف املدرسة التي قدم اليها الطالب 
، أذ يبدأ اختبار الذكاء اوالً ثم االختبار التحصييل 
ويفصـل بينهما اسـرتاحة ملـدة ٣٠ دقيقة مع 

التقيد بالسقف الزمني لكليهما».
وتابع البيان، «يكون التقديم للقبول اىل مدارس 
املتميزيـن وثانويـات كليـة بغـداد يف محافظة 
بغـداد وفقاً للرقعـة الجغرافية (بطاقة سـكن 
ويل امـر التلميذ ، او موقع مدرسـته االبتدائية) 
وال يحـق لهم النقل اىل مدرسـة اخرى ، مع اخذ 
تعهد خطـي من اوليـاء االمور لقبـول ابنائهم 
وفقـاً للطاقـة االسـتيعابية للثانويـة ، وكذلك 
الحـال نفسـه للقبـول يف مـدارس املتميزيـن 
بالنسـبة للمحافظـات». ونوه البيـان اىل ، انه 

«يحق لخريجي الدراسة االبتدائية العائدين من 
الخارج الدارسني باللغة االنكليزية باالستضافة 
يف مـدارس املتميزيـن وثانويـات كليـة بغـداد 
(لطلبة الصف االول املتوسط) بعد ان يتم تحديد 
املسـتوى الـدرايس لهـم وكذلك تأييـد ان تكون 
دراسـتهم باللغـة االنكليزيـة من قبـل املديرية 
العامـة للتقويـم واالمتحانـات ويتـم تثبيتهم 
للعام الـدرايس الالحق بعد نجاحهم وتحقيقهم 
ملعدل البقاء (٧٠٪) وخالف ذلك ينقل الطالب اىل 
مدرسة أخرى». وأشـار اىل، انه «يحق لخريجي 
الدراسـة االبتدائية القادمني مـن الدول العربية 
التقديـم اىل اختبـارات هـذه املدارس وحسـب 
الضوابط للدارسـني باللغة العربية، هذا وتلتزم 
ادارة مـدارس املتميزين و ثانويـات كلية بغداد 
بإعـالن نتائـج املقبولـني وعـىل وفـق القوائم 
املرسـلة اليهـا كما يحق للطلبـة االعرتاض عىل 
النتائـج يف موعـد اقصاه ثالثة ايـام من تاريخ 

ظهور النتائج».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت أمانـة بغـداد، امـس األحد، عن 
تفاصيل إعمار قلب العاصمة وتحويلها 
ملناطـق جـذب سـياحي، بينمـا حددت 
املناطق املشمولة بالخطة. وقال املتحدث 
باسم األمانة محمد الربيعي، يف ترصيح 
صحفـي أن «الحملـة العمرانية الكبرية 
التـي أطلقـت بمبـادرة رئيس الـوزراء 
مصطفى الكاظمي إلعادة إعمار نصب 
التحرير وسـط العاصمة، انطلقت منذ 
٤٠ يوماً لرتميم هذا املعلم املهم واألماكن 
املجـاورة لـه». وبشـأن مراحـل إعمار 
َ الربيعي، أن «هناك  ساحة التحرير، بنيَّ
فيلمـاً وثائقّياً سـينقل جميع تفاصيل 

مراحـل اإلعمـار»، مشـرياً اىل أن «تلـك 
العمليات ستشـمل حديقة األمة ونصب 
التحرير وسـاحة التحرير والطوق الذي 
يحيـط املنطقـة وكذلـك مـرأب وقوف 
السـيارات يف سـاحة األمـة صعـوداً اىل 
املطعم الرتكي حتى جرس الجمهورية».
وأوضـح، أن «رئيس الـوزراء مصطفى 
ه بـأن تكون هناك حملة  الكاظمي، وجَّ
إعمار كبرية يف بغـداد، من أجل إعادتها 
التـي  املناطـق  وتحويـل  رونقهـا،  إىل 
الحضاري  تاريخهـا وتخطيطها  انتهى 
وتجـاري  مناطـق جـذب سـياحي  اىل 
واقتصـادي»، مبيناً، أن «هـذه العملية 

تتطلب تقديم العديد من الخدمات».

بغداد/الزوراء:
نفـت وزارة الهجرة واملهجرين، امس االحد، تسـجيل 
إصابـات بالكولـريا بـني النازحني يف مخيمـات إقليم 

كردستان العراق.
وقـال الوكيـل اإلداري بالوزارة كريم النـوري يف بيان 
اطلعت عليـه «الـزوراء» إن ”إدارة املخيمات يف إقليم 

كردستان لم تسجل حتى اآلن أي حالة إصابة بمرض 
الكولريا بني النازحني“.

وأضـاف النـوري، أن ”العـدد الـكيل لـألرس النازحة 
اليتجـاوز ٣٧ ألفاً، ويبلـغ عددهم كأفـراد نحو ١٨١ 
ألف نازح، إذ توجد متابعة مسـتمرة لرصد أي إصابة 
بينهـم“. ولفـت إىل ”تهيئة الجوانـب الصحية يف حال 

تسـجيل إصابـات داخـل املخيمـات، سـواء بمرض 
الكولريا أو كورونا“، مشـرياً إىل ”وجـود فرق صحية 
ميدانيـة يف كل مخيـم تتابـع أوضـاع األرس النازحة، 
تعمل عىل نقـل الحاالت املرضية املشـكوك بإصابتها 
بالفريوسـات املسـتحدثة إىل املستشـفيات الخاصـة 

ألخذ العالجات“. 
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بغداد/الزوراء:
أعلنت مديرية شـؤون الناجيـات اإليزيديات يف وزارة العمل والشـؤون 
االجتماعيـة، امـس االحـد، عن عزمهـا تسـجيل الناجيات لشـمولهن 
بالرواتب واالمتيازات حسـب ما نـص عليه القانون الخاص بذلك، وذلك 
بعـد إقرار قانـون الدعم الطـارئ وتخصيص موازنة داعمـة للمديرية.

وقالـت مدير عام املديرية رساب اليـاس يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»، 
إن ”قانـون الدعـم الطـارئ خصص ٢٥ مليـار دينـار للمديرية لتكون 
بمثابـة موازنة اسـتثمارية وتشـغيلية ملرتبات العاملـني وبدالت إيجار 
مقار املديرية يف املحافظات املترضرة من اإلرهاب“. وأشـارت إلياس إىل 
أن ”رواتب الناجيات اإليزيديات وغريهن من املكونات األخرى سـتكون 
عىل شـكل وجبـات، بعـد أن تمـر الناجيات عـرب آلية املصادقـة عليها 
للدخول إىل قاعـدة البيانات لرصف رواتبهـن““، مضيفة أن ”الناجيات 
املقيمات خارج العراق سيشملن بقاعدة بيانات املرتبات، إذ أرصينا عىل 
إطالق نافذة إلكرتونية للتواصل معهن أو عن طريق سـفارات العراق“.
وتابعـت، أن ”املديرية سـتقوم بجولـة يف عدد من البلـدان للتواصل مع 
الناجيـات وتفعيل برامـج معينة ولالطالع عىل احتياجاتهن والتنسـيق 
مـع املنظمات والحكومات يف هذه البلدان“، موضحة أن ”أطفال داعش 
من اإليزيديات غري مشـمولني بقانون الناجيات، واليمكن شمولهم بأي 

امتياز كون القانون لم يتطرق إىل ذلك“. 
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بغداد/الزوراء:
االختناق  حاالت  من  املئات  استقبلت  املستشفيات  أن  االحد،  امس  الصحة،  وزارة  أعلنْت 
الوزارة يف بيان مقتضب ورد  البالد أمس االول. وذكرت  التي اجتاحت  الرتابية  العاصفة  جراء 
2250 حالة  أكثر من  الصحة يف بغداد واملحافظات استقبلت  ان ”مؤسسات وزارة  ”الزوراء“ 
اختناق مختلفة الشدة، وتم تقديم الرعاية الصحية الالزمة لهم وخرج أكثرهم بحالة صحية 
أفضل“. واجتاحت عاصفة ترابية كثيفة أمس االول السبت جميع املناطق العراقية وأدت اىل 
حجب الرؤية اىل مستويات متدنية، وذلك ضمن سلسلة عواصف ترابية وغبارية مختلفة الشدة 

شهدها العراق خالل العام الحايل.

الديوانية/الزوراء:
ضحى  الديوانية  محافظة  عن  النائبة  أكدت 
يف  الزراعي  القطاع  ان  األحد،  امس  القيرص، 
املحافظة والتي تعد سلة العراق الغذائية تراجع 
الخاطئة  السياسات  بسبب  مخيف  بشكل 
أن  الكاظمي، محذرة من  اتبعتها حكومة  التي 

املحافظة قد تشهد هجرة داخلية.
”تدهور  إن  القيرص يف ترصيح صحفي  وقالت 
وراء  االسباب  أبرز  من  يعد  الزراعي  القطاع 

ارتفاع نسبة الفقر يف الديوانية“.
واضافت ان ”حكومة الكاظمي هي من تتحمل 
املحافظة  يف  الفقر  معدالت  الرتفاع  املسؤولية 

بعد أن أهملت القطاع الزراعي بشكل كبري“.
واشارت القصري اىل ان ”الديوانية تعتمد بشكل 
تقديم  الرضوري  من  لذلك  الزراعة  عىل  كبري 
الدعم لهذا القطاع“، مؤكدة أن ”هجرة داخلية 
قد تشهدها املحافظة بسبب شح املياه وانعدام 

الزراعة“.
املستقيل  النيابية  الزراعة  لجنة  عضو  وكشف 
هجرة  عن  سابق،  وقت  يف  الشمري  هادي 
املدن  بتجاه  الزراعية  لألرايض  سكانية واضحة 

بسبب قلة االطالقات املائية.
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بغداد/ الزوراء:
توقعـت منظمة األغذيـة والزراعة 
لألمـم املتحدة «الفاو» أن يسـتورد 
العـراق ١٫٨ مليـون طـن مـن الرز 
خـالل العام الحايل ٢٠٢٢، مبينة ان 
استهالك الفرد الواحد من الرز يبلغ 
٣٧ كيلو غرام سنويا خالل ٢٠٢٣-

.٢٠٢٢
وقالت املنظمة يف جدول لها لشـهر 
حزيران اطلعت عليه «الزوراء» انه 
من «املتوقع ان يستورد العراق ١٫٨ 
مليون طن من الرز لتغطية حاجته 
املحليـة خـالل العام الحـايل ٢٠٢٢ 
مرتفعـا مـن ٩٠٠ الف طـن خالل 
العـام املايض ٢٠٢١، فيما اسـتورد 
١٫١ مليون طن من الرز خالل العام 

.«٢٠٢٠
واضافت اىل ان «انتاج العراق من الرز 
خالل العام الحايل ال يمكن معرفته 
لعدم وجود البيانـات الكافية حول 
بالرز»،  املزروعـة  مسـاحة األرض 
مبينـة أن «انتـاج العراق مـن الرز 

خـالل العامـني املاضيـني بلغ ٣٠٠ 
الف طن لكل عام».

معـدل  «ان  إىل  املنظمـة  واشـارت 
اسـتهالك الفـرد الواحـد مـن الرز 
يبلـغ ٣٧ كيلـو غرام سـنويا خالل 
العامـني ٢٠٢٢-٢٠٢٣، فيمـا كان 
معـدل اسـتهالك الفـرد الواحد من 
الرز خـالل العامـني ٢٠٢١-٢٠٢٢ 
مقـدار ٣٦٫٨ كيلـو غـرام سـنويا 

و٣٤٫١ كيلو غرام سنويا يف العامني 
.«٢٠٢١-٢٠٢٠

وتعترب مـادة الرز الغذائية التي يتم 
توزيعها ضمـن مفـردات البطاقة 
التموينيـة احد املـواد التي تدخل يف 
موائـد العراقيني االساسـية يوميا، 
وُيعد الرز العنرب الذي يزرع يف العراق 
أحد أرقى أصناف الرز عامليا، إال انه 

غري كاٍف لتغطية الحاجة املحلية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الكهرباء، امس األحد، املبارشة بأعمال إنتاج 
الكهرباء من الطاقة الشمسـية بواقع ١٠٠٠ ميغاواط، 

مبينًة أن املرشوع سيكون يف أربع محافظات.
وقـال املتحدث باسـم وزارة الكهربـاء، أحمد موىس، يف 
ترصيح صحفـي: إن «حجم اإلنتـاج بالعقد املوقع مع 
رشكـة مصـدر اإلماراتية إلنتـاج الكهرباء عـن طريق 

الطاقة الشمسية هو (١٠٠٠ ميغاواط)».
وأضـاف أن «الـوزارة وقعت مع الرشكة سـابقاً، وقبل 
يومـني وقعنا عـىل العقـد االستشـاري القانوني وهو 
يمثـل نقطة انطـالق للرشوع بالعمل فعليـاً»، مبيناً أن 
«املحطات سـتكون بطاقة ( ١٠٠٠ ميغاواط ) كمرحلة 

أوىل».
وأشـار اىل أن «الوزارة ناقشـت مع الرشكة املواصفات 

الفنيـة التي سـتعتمد، وتحقيق الجـدوى االقتصادية، 
وسقف إنجاز العمل والذي سيكون ضمن خطة الوزارة 

متوسطة املدى وهي من سنتني اىل ثالث سنوات».
وبـني مـوىس أن «الـوزارة حرصـت أيضـاً عـىل تنويع 
اإلنتاج لعدة محافظـات منها (نينوى واالنبار وذي قار 
وميسان)»، الفتاً، اىل أن «الوزارة تمكنت بعد املفاوضات 
من تخفيض سـعر التعرفة، وتم تخصيص قطع أراٍض 
بالتنسيق مع الحكومات املحلية يف املحافظات، وبالتايل 
سـيتم فعلياً الرشوع لالنطالق بالعمل مع هذه الرشكة 

إلنشاء املحطات».
ولفـت اىل أن» الـوزارة وقعـت يف وقـت سـابق جولـة 
الرتاخيـص األوىل بواقـع(٧٥٠٠ ميغـاواط) مع رشكة 
توتـال الفرنسـية ورشكة بـاور تايم الصينيـة ووقعنا 

ايضا مع تحالف سكاتك النرويجية». 

بغداد/ الزوراء:
توقع عضـو لجنة االقتصاد والصناعة 
النيابيـة سـوران عمـر ، أمـس االحد، 
أن يشـهد إقليم كردسـتان انسحابات 
لـرشكات عاملية من اإلقليـم، مبينا أن 
تلـك الـرشكات فضلـت مصالحهـا يف 
الجنوب عـىل اإلشـكاليات واملنازعات 
بـني اإلقليـم واملركـز، فيما أكـد خبري 
نفطي، ان انسـحاب بعـض الرشكات 
النفطية العاملة يف إقليم كردستان جاء 
بسبب مخاوفها من خسارة مصالحها 
والحفـاظ عـىل اسـتثماراتها يف داخل 
العراق، محـذرا اإلقليم من أنه قد يأتي 
يوم يتفرج فيه عـىل نفطه وهو تحت 

األرض.
وقال عضو لجنـة االقتصاد والصناعة 
النيابيـة، سـوران عمـر، يف ترصيـح 
صحفـي: إنه ”مـن املتوقع أن نشـهد 
عامليـة  لـرشكات  أخـرى  انسـحابات 
مـن اإلقليـم لديهـا مشـاريع كربى يف 
جنـوب العراق، فضلـت مصالحها مع 
الحكومـة االتحاديـة بصفـة قانونية 
عىل اإلشكاليات واملنازعات بني اإلقليم 

واملركز“.
املحادثـات  ”جميـع  أن  وأضـاف 
واملفاوضـات إىل اآلن بشـأن املناصـب 
وليـس بشـأن اسـتحقاق اإلقليـم أو 

املشـكالت بينه وبـني املركز، خاصة يف 
ما يتعلق بالنفط والغاز، وكان البد من 
حل املشـكلة منذ بداية إصدار املحكمة 
االتحادية قرارهـا بإلغاء قانون النفط 

والغاز يف إقليم كردستان“.
النسـحاب  االقتصاديـة  اآلثـار  وعـن 
الـرشكات مـن اإلقليـم، رأى عمـر أن 
”انسـحاب الرشكات األجنبية العاملة 

بشـكل  سـيؤثر  كردسـتان  إقليـم  يف 
كبـري يف حكومـة اإلقليم مـن الناحية 
مـن   %  90 أن  خاصـة  االقتصاديـة، 
إيـرادات حكومـة اإلقليـم تأتـي مـن 
واردات النفط، وبالتايل فإن انسـحاب 
هذه الرشكات سيوقف تصدير النفط، 
وهذا يعنـي إنهـاء اإلقليـم اقتصادياً، 
ونأمـل أن ال يحدث ذلك وأن ال نصل إىل 

هذا الحد“.
الـرشكات  فـإن  ”باعتقـادي  وتابـع 
العاملية ليس من مصلحتها أن تخوض 
هذه املعركة مـع املحكمة االتحادية“، 
مبينـاً أن ”الحل الوحيد لهذه املشـكلة 
هـو إصـدار (قانون النفـط والغاز) يف 

مجلس النواب االتحادي“.
من جهته، أكـد الخبري النفطي، حمزة 

الجواهـري، امس االحد، ان انسـحاب 
بعـض الـرشكات النفطيـة العاملة يف 
إقليم كردسـتان جاء بسبب مخاوفها 
من خسـارة مصالحهـا والحفاظ عىل 
اسـتثماراتها يف داخل العـراق، محذرا 
اإلقليم من أنه قد يأتي يوم يتفرج فيه 

عىل نفطه وهو تحت األرض.
وقال الجواهري يف ترصيح صحفي: ان 
“قـرار املحكمة االتحادية بشـأن نفط 
اإلقليم كان واضحا ورصيحا يف تفسري 
الفقـرات التـي تتعلـق بنفـط اإلقليم 
بعدما كانت عبارة عن خالف مسـتمر 

بتفسريها بني املركز واالقليم“.
وأضاف الجواهـري ان ”الحكومة البد 
من ان تكون صارمة ومتابعة للرشكات 
العاملـة يف اإلقليـم التي تخالـف قرار 

املحكمة االتحادية“.
وأوضـح أن ”الحكومة االتحادية إذا ما 
استمرت بهذا النهج فسيضطر اإلقليم 
عـىل الرضوخ لقرار املحكمة االتحادية 
والتوجـه إلقـرار قانون النفـط والغاز 
االتحادي وبعكسـه سوف تنسحب كل 
الرشكات العاملة يف اإلقليم حفاظا عىل 
سـمعتها واسـتثماراتها داخل العراق 
او خارجـه، وبالتايل سـيصبح اإلقليم 
متفرجا عىل النفـط وهو تحت األرض 

من دون استخراج“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة االستكشافات النفطية، امس االحد، 
عن رصد مبلـغ 520 مليون دوالر لتطوير القطاع 
االستكشـايف للخام وزيـادة احتياطيـات العراق. 
مـن جهته، أعلن محافظ نينوى، امس، اكتشـاف 
حقـول نفط وآبار كبرية وكثرية يف املحافظة تضمُّ 

احتياطياً كبرياً من النفط والغاز.
وقال مدير رشكة االستكشـافات النفطية، باسم 
محمد خضـري، يف ترصيح صحفـي: إن ”الرشكة 
أعـدت خطة خمسـية بكلفـة 520 مليـون دوالر 
القطـاع االستكشـايف وتمويـل  تهـدف لتطويـر 
املرشوعـات ورشاء املعـدات واألجهـزة الحديثـة 
وتدريب العاملني وتحسـني البنية التحتية بإطالق 
إىل ”رضورة  مرشوعـات كربى“.وأشـار خضـري 
أن تأخـذ الحكومة باهتمام بالـغ تضمني املوازنة 
التخصيصـات املطلوبة ملالءمة خطط التوسـع يف 
مشـاريع االستكشـافات بالغاز املصاحب والحر، 
من أجـل الوصول إىل 80 باملئة من االكتفاء الذاتي 
يف احتياجـات العراق بحلول العام 2026، وتجهيز 
محطـات توليد الكهرباء التي تعتمد عىل اسـترياد 

جزء منه من الخارج“.
وأوضـح أن ”هنـاك 9 فـرق استكشـافية تابعـة 
للرشكـة منتـرشة يف محافظـات نينـوى واألنبار 
والنجـف واملثنى والبـرصة وواسـط ومحافظات 

أخرى“.

مشـريا اىل ”اكتشاف كميات مشـجعة من النفط 
يف محافظـة املثنـى، ويجـري العمـل حاليـا عىل 
البحث عـن احتياطـات جديدة لتعويـض وزيادة 

االحتياطات املوجودة يف البالد“.
مـن جهته، أعلن محافظ نينـوى، نجم الجبوري، 

امـس األحد، اكتشـاف حقـول نفط وآبـار كبرية 
وكثـرية يف املحافظـة تضـمُّ احتياطيـًا كبـرياً من 
النفط والغاز، فيما أكد أن رشكات االستكشـافات 

النفطية العراقية مستمرة بالعمل يف نينوى.
وقال الجبوري، يف ترصيح صحفي: إن ”املحافظة 
داعمة لرشكة االستكشـافات النفطيـة العراقية، 

وتؤمن لها الحراسات املشددة والتعاون الكبري“.
الفتـًا إىل أن ”الرشكـة تمكنـت من اكتشـاف عدة 
حقـول كبرية جداً يف منطقتي القيارة وتلعفر، وال 
تـزال رشكات االستكشـافات العراقية مسـتمرة 

بالعمل يف املحافظة“.
وأضـاف أن ”املحافظة فاتحت وزارة النفط مرات 
عدة بشأن طلبات قدمت من رشكات أهلية ترغب 
بإقامـة مصاٍف للنفط يف حقـل القيارة، ورشكات 
أخرى تريد اسـتخدام الغاز املوجـود يف املنطقة“، 
مشـرياً إىل أن ”الوزارة لم تمنـح أي موافقة حتى 

اآلن إلنشاء هذه املصايف أو غريها“.
وأكـد أن ”اآلبـار التي تـم اكتشـافها يف محافظة 
نينـوى كثرية جداً وتضم احتياطيـاً كبرياً جداً من 

النفط والغاز يف املحافظة“.
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 بغداد/ الزوراء:
ارتفعت استريادات العراق من الصني يف الربع االول بنسبة ٢٨٪ مقارنة مع 
نفس الفرتة من العام املايض لتصل اىل اكثر من ٢٫٧ مليار دوالر امريكي.

واحتلت االجهزة امليكانيكية والتربيد الحصة األعىل من هذه االسـتريادات 
بنسبة ٢٠٪ من اجمايل االستريادات وبارتفاع بلغت نسبته ٨٫٧٪.

وتلتهـا االجهـزة الكهربائيـة واإللكرتونيـة التـي مثلت ١٣٪ مـن اجمايل 
االسـتريادات مرتفعـة بنسـبة ١٣٪ مقارنـة مـع الربـع االول مـن العام 

املايض.

بغداد/ الزوراء:
عزا الخبري االقتصادي، نبيل جبار العيل، امس األحد، أسـباب أزمة الوقود 
اىل انخفاض يف مستويات االنتاج املحيل وانخفاض يف كميات االسترياد من 

مادة البانزين بسبب ارتفاع اسعارها عامليا.
وقال العيل يف ترصيح صحفي: إن ”سـوء االدارة يف وزارة النفط مشخصة 
من قبل العديد من املراقبني“، مبينا ان ”التهريب باتجاه إقليم كردسـتان 

هو احد األسباب الرئيسية لالزمة“.
واشـار اىل ان ”الوقـود يف العراق دخلـت أزمتها بسـبب انخفاض كميات 

االسترياد نتيجة ارتفاع األسعار عامليا وسط سوء إدارة يف وزارة النفط“.
وحـددت وزارة النفط أسـباب أزمة الوقـود يف ٣ محافظـات، فيما أكدت 
تطبيـق إجـراءات فنية وأمنيـة صارمة نجحـت بتعقب عمليـات تهريب 

الوقود.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االحد، منخفضا 

بنسبة (٠٫٣٦٪).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (٢٥٩٫٠١٩٫٢٥٩) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (٥٧١٫٠٢٠٫١١٨) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امـس عـىل (٥٧٩٫٠٨) نقطة 
منخفضا بنسبة (٠٫٣٦٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٨١٫١٦) 
نقطة.وتـم تداول اسـهم (٤١) رشكة من اصـل (١٠٣) رشكة مدرجة يف 
السـوق، واصبـح عدد الرشكات املوقوفـة بقرار من هيئـة االوراق املالية 

لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل (١٤) رشكة.
وبلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (٥٩) 
مليون سهم بقيمة بلغت (٨٦) مليون دينار من خالل تنفيذ (٤٧) صفقة 
عىل اسهم سـت رشكات.يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم 
انظمـة التـداول االلكرتوني وااليـداع املركـزي منذ عام ٢٠٠٩، ويسـعى 
إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات 
تداول اسبوعيا من االحد اىل الخميس، ومدرج فيه ١٠٥ رشكات مساهمة 
عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتـأمني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

 بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزير العمل والشـؤون االجتماعية وكالة، سـاالر عبدالستار، امس 
األحد، إطـالق الوجبة (٣٣) من القروض امليـرسة الخاصة بالباحثني عن 

العمل املسجلني ضمن قاعدة بيانات الوزارة.
وقـال عبدالسـتار يف بيان ورد اىل «الـزوراء»: إن «الوزارة اطلقت خمسـة 
آالف قرض يف الوجبة (٣٣) للمتقدمني عىل برنامج قروض دعم املشـاريع 
الصغرية املدرة للدخل بعد الفرز االلكرتوني لهم وحسـب مبالغ االسرتداد 

لكل محافظة».
ودعـا الوزير املتقدمني الذين ظهرت اسـماؤهم اىل مراجعـة دائرة العمل 
والتدريب املهني يف بغداد او أحد اقسـامها يف املحافظات إلكمال االجراءات 

وحسب االسماء املنشورة عىل املوقع االلكرتوني للوزارة.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الزراعـة غلـق ملف غـزالن الريم بعد نفـوق العرشات منها 

بسبب الجفاف وقلة الكأل.
وقـال املتحدث باسـم وزيـر الزراعة، هـادي هاشـم، يف ترصيح صحفي 
:»الوزارة سجلت نفوق عدد من غزالن الريم العراقية، وتم اتخاذ اإلجراءات 
الالزمـة من خالل إرسـال دفعة من األعـالف وتوفري امليـاه والدعم لها». 

وأضاف «عادت األمور اىل طبيعتها وتمت السيطرة عىل هذا امللف».
وانخفضت أعداد غزالن الريم بمحمية ساوة يف محافظة املثنى، بعد نفوق 
واسـع لحـق بها حتـى انخفضت أعدادها من ١٤٨ إىل ٨٧ رأسـا يف شـهر 
واحد، النقطاع موارد الغذاء عن هذه الحيوانات النادرة، والجفاف وغياب 

الدعم الحكومي.
وقـال الطبيـب البيطـري، تركي الجيـايش، مدير مرشوع محمية سـاوة 
الطبيعية: ان «املحمية أنشئت عام ٢٠٠٧ ، ومنذ يوم ٢٩ أبريل نيسان، بدأ 

هالك الحيوانات».
وأوضح أن «توّقف اإلمدادات الغذائية بسـبب عدم توافر االعتمادات املالية 
شـّكل سـبباً رئيسـياً يف نفوق غزالن الريم، وأيضا العوامل املناخية أّثرت 

بشكل كبري عليها أيضاً».

@·«Ü@üÎã”@Âfl@H33I@ÚjuÏ€a@’‹�m@›‡»€a
Ò7Ãó€a@…Ìäbìæa

·Ìã€a@Ê¸çÀ@—‹fl@÷˝Àg@Â‹»m@Ú«aäç€a

بغداد/ الزوراء:
بلغـت إجمايل مبيعات البنك من الحواالت الخارجية أكثر من ٢٣٠ مليون دوالر 

يف مزاد، امس االحد. 
وذكـر مصـدر أن «البنـك املركزي باع امس خـالل مزاده لبيـع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، ٢٥٤ مليونـا و١٨٨ الفا و٥٦٩ دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسـعر 

رصف اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
واضاف ان نسبة ٩١٪ من هذه املبيعات ذهبت لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل 
شكل حواالت واعتمادات حيث بلغت ٢٣٤ مليونا و١٣٨ ألفا و٥٦٩ دوالرا، فيما 

ذهبت البقية عىل شكل مبيعات نقدية التي بلغت ٢٠ مليونا و٥٠ ألف دوالر.
وأشار املصدر إىل ان ٣٣ مرصفا قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و١٣ مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ١٣٩ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق املحلية، امس االحد.

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 ٣٧٦ الف دينار، وسعر الرشاء ٣٧٢ الفاً، وهي نفس االسعار 

التي سجلت ليوم السبت.
وأشـار إىل أن سـعر بيـع املثقـال الواحد عيـار ٢١ من الذهب العراقي سـجل 

استقرارا أيضاً عند ٣٣٦ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣٢ ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٥ الف دينار و ٣٨٥ ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٣٥ الفاً و ٣٤٥ الف دينار.. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االحد، 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصدر إن بورصـة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلتا، صباح 
امـس، ١٤٨٢٥٠ ديناراً عراقياً مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما كانت األسـعار 

ليوم السبت ١٤٨٣٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي.
وأشار املصدر إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٧٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر 
امريكـي، بينما بلغت أسـعار الـرشاء ١٤٧٧٥٠ دينارا عراقيا لـكل ١٠٠ دوالر 

امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار الـدوالر انخفاضا 
ايضا، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر 

الرشاء ١٤٨٤٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

@230@Âfl@ãr◊c@…ÓjÌ@ç◊ãæa@Üaçfl
@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

@fib´@¿@ã–ñ˛a@Êá»æa@äaã‘néa
@ÚÀbó€a

@ÜaáÃi@¿@ä¸Îá€a@äb»éc@…uaãm
ÊbnéÜã◊Î

@Ä€@µó€a@Âfl@÷aã»€a@paÜa7néa@ b–mäa
ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@2.7

@Úflåc@lbjéc@ò�ÉìÌ@Übón”a@7jÇ
@ÜÏ”Ï€a

bõ–É‰fl@’‹ÃÌ@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé

@÷aã»€a@Üa7néa@…”Ïnm@CÎb–€aD@ÚÌâÀ˛a@Ú‡ƒ‰fl
2022@fi˝Ç@åã€a@Âfl@Â†@ÊÏÓ‹fl@1.8

¬aÎbÃÓfl@1000@…”aÏi@ÚÓè‡ì€a@Ú”b�€a@Âfl@ıbiãËÿ€a@xbn„hi@Òãíbjæa



بغداد/ الزوراء
يف أول ترصيٍح له عـىل نتائج قرعِة ُبطولِة 
كأس العـرب لكـرِة القـدم للَشـباب تحت 
20 عاماً التـي أوقعت منتخبنـا بمواجهِة 
السـعودّية  للبطولـِة  املُنظـم  املُنتخـِب 

ومنتخب موريتانيا. 
قـاَل ُمدرب منتخب الَشـباب، عماد محمد 
إن مجموعتنا ليسـت سهلًة، حيث تشارُك 
فيها خريُة املنتخبات يف املنطقِة العربّية، لذا 
لن تكوَن سـهلًة عىل الجميـِع، ومن بينهم 
منتخبنا الذي افتقَد  خوَض مبارياٍت وديٍة 
ومعسـكراٍت تدريبيـٍة عاليـٍة، بـل اكتفى 
يف خـوِض املباريـات مـع الفـرِق املحلّية، 
باسـتثناء مبـاراٍة كانت مع الخـِط الثاني 
لنـادي الطلبـة، عكس املنتخب السـعودّي 
الـذي خـاَض مباريـاٍت كثـرية، وآخرهـا 
املشـاركة يف بطولِة تولـون الدولّية بوجود 
منتخباٍت عامليٍة، كذلك املنتخب املوريتاني 

الذي نمتلك معلوماٍت عنه بأنه أعّد بشـكٍل 
جيد. وبنّي محمد إن هذه البطولة ستكون 
ملنتخبنـا محطًة إعداديـًة لتصفياِت كأس 
آسيا التي ستضيفها البرصُة يف شهر أيلول 

املقبل.
العـرب  كأس  بطولـة  قرعـة  واسـفرت 
ملنتخبات الشـباب (تحـت 20 عاما) التي 
سـحبت امس األحـد، عن وقـوع منتخب 
شـباب العراق يف املجموعة األوىل إىل جانب 
منتخبي السعودية وموريتانيا، يف البطولة 
التـي تقام بمدينة أبها السـعودية يوم 20 

من يوليو/تموز املقبل.
فيما ضمـت املجموعة الثانيـة، منتخبات 
اإلمـارات واألردن واليمن، وجاءت الجزائر 
مع لبنان وليبيا يف املجموعة الثالثة، بينما 
تلعب مرص وعمان والصومال يف املجموعة 

الرابعة.
وأوقعت القرعة منتخب تونس باملجموعة 

الخامسـة إىل جانـب البحريـن وجيبوتي، 
فيمـا سـيواجه املغرب منتخبي فلسـطني 

والسودان باملجموعة السادسة.
ودخـل املنتخب العراقي معسـكرا تدريبيا 
بالعاصمـة بغداد، بمشـاركة أكثر من 30 
العبا محليا، إىل جانب استدعاء 4 محرتفني 
وهـم بلنـد ازاد (غرافشـاب الهولنـدي)، 
يوسـف اإلمام (ماملـو السـويدي)، رشبل 
شمعون (أوين ويسرتن يونايتد االسرتايل)، 

إالي عيل (جوتنربج السويدي).
وخاض منتخب الشـباب مبـاراة تجريبية 
أمام الطلبة انتهـت بالتعادل (1-1)، ومن 
املؤمل أن يجري عدة مباريات تجريبية مع 

األندية املحلية قبل التوجه إىل السعودية.
يذكـر أن النسـخة املاضيـة مـن البطولة 
أقيمـت يف مـرص، ونـال لقبهـا املنتخـب 
السعودي، بعد تغلبه عىل شقيقه الجزائري 

يف املباراة النهائية.
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@È‹Óyä@Â‹»Ì@7‹Ófl@Ô‡‰j€a@“60a
ÚÌÏßa@“Ï–ñ@Â«

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـَن البنمـي ميلري رحيله عن نـادي القوة الجوية، نهاية مشـواره مع وصيف الدوري 

املمتاز، دون الكشف عن وجهته املقبلة.
وكتب ميلري عرب حسابه عىل «إنستجرام»، «سأغادر القوة الجوية.. كل الشكر لجماهري 
الفريـق عىل كل يشء. سأشـتاق لكم». وشـارك مدافـع منتخب بنما مـع القوة الجوية 
يف دوري أبطال آسـيا، وقدم مسـتويات جيدة إىل جانب اللعب يف االسـتحقاقات املحلية. 
وهناك ترسيبات تشـري إىل وجود تحركات من قبل الرشطـة إلقناع ميلري لخوض تجربة 

احرتافية مع بطل الدوري املمتاز وتمثيله باملوسم املقبل.

ãºcÎ@ã–ñc

Ú‹Ëé@oèÓ€@lã»€a@ëd◊@¿@lbjì€a@kÉn‰fl@Ú«Ï‡™@Zá‡´@Üb‡«

bÓéa@lãÀ@ÔˆbË„@—ó‰i@aáÀ@Ô„b‰j‹€a@È‘Ó‘í@ÈuaÏÌ@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl

بغداد / حسني عمار 
أكـد نائب رئيس الهيئـة اإلدارية 
الريـايض غالب  لنـادي الرشطة 
الزاميل، أن النادي أكمل إجراءاته 
الجهـاز  مـع  التعاقـد  لتجديـد 
التدريبـي بالكامـل وكذلـك مـع 
جميع الالعبني املوجودين واألمور 

تسري بالشكل املخطط له.
وقـال الزامـيل إن أي العب مميز 
ويتمتع باملهارة وضمن السـقف 
باإلمـكان  عليـه  نعمـل  الـذي 
استقطابه لصفوف الفريق، لكن 
حتـى اآلن لـم نتحـرك لضـم اي 

العب ”. 
”جميـع  أن  الزامـيل  وأضـاف 
الالعبـني املوجوديـن بمـا فيهم 
محمـود املـواس وفهد اليوسـف 
والالعبـني املحرتفني تـم اإلتفاق 
عـىل أن يكونـوا ضمـن صفوف 

الفريق للموسم املقبل ، اما بشأن 
الالعبني املحليني فكل املوجودين 
والذيـن تـم اختيارهـم فقـد تم 
تشـكيل لجنـة فنيـه للتعاقدات 
وأخـرى إداريـة للموافقـة عـىل 
املبالـغ املالية املخصصـة لنادي 

الرشطة ”. 
وحـول موضـوع إرسـال فـوج 
حمايـة مـن قبل وزيـر الداخلية 
أجـاب  الديوانيـة  محافظـة  اىل 
الزامـيل“ هذه صـورة مبالغ بها 
، نحـن اليـوم رسـالتنا واضحة 
وأهايل الديوانية هـم أهل الكرم، 
ولدينا عالقه متينـة جداً برئيس 
نادي الديوانية حسني العنكويش، 
يف  املنشـورة  الترصيحـات  وكل 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
ليس لها قيمة قانونية عند نادي 

الرشطة ”.

@ÊbÓ”bi@—éÏÓ€aÎ@ëaÏæa@ÊbÌäÏè€a@ZÔ‹flaç€a
›j‘æa@·éÏæbi@äÎá€a@›�i@“Ï–ñ@¿

@åbn‡æa@äÎá‹€@Ò7Ç¸a@Ú€Ïßa@pbèœb‰fl@‚ÏÓ€a@Êbznn–Ì@ıaãflbéÎ@¡–‰€a

بغداد/ متابعة الزوراء
 يواجـه منتخبنـا للناشـئني بكـرة القدم 
شـقيقه منتخب لبنـان يف تمام السـاعة 
السادسة من مساء يوم غد الثالثاء ضمن 
منافسـات دور نصـف النهائـي لبطولـة 
غـرب اسـيا التـي تتواصـل فعالياتهـا يف 
اململكة االردنية الهاشـمية عىل ان تعقبها 
املواجهـة الثانيـة والتـي سـتجمع بـني 

املنتخبني السوري واالردني.
وكان منتخبنـا الوطنـي للناشـئني عـزز 
صدارته للمجموعـة األوىل يف بطولة غرب 
آسـيا، بعد تغلبه عىل مستضيفه األردني، 
بنتيجـة (0-2)، يف ملعـب مدينـة العقبة 

باألردن.
سـجل هـديف العـراق يف شـباك املنتخـب 
األردنـي، كل مـن أمـري جـواد يف الدقيقة 

(66) وكرار جعفر بالدقيقة 73.
وأرشاك مـدرب منتخب الناشـئني حسـن 
كمال، تشكيلة كاملة من الالعبني البدالء، 

بعد ضمان التأهل للدور نصف النهائي.
وغابت الفـرص واملحاوالت الحقيقية عن 
الفريقني وانحرس اللعب يف منتصف امللعب 

دون خطورة تذكر يف الشوط األول.
ويف الشـوط الثانـي، أرشك مـدرب العراق 
عـدد مـن الالعبـني األساسـيني لتغيـري 

النتيجة لصالح ليوث الرافدين.

وسجل أمري جواد الهدف األول عرب تسديدة 
جميلة من حالة ثابتة لتجد طريقها نحو 

املرمى األردني.
ثم ضاعـف البديل كـرار جعفـر النتيجة 
بهدف ثان عرب تصويبة جميلة عىل يسـار 

حارس األردن عبد الله الشقران.
وحاول أصحـاب األرض تقليـص الفارق 
عـرب تسـديدة إبراهيم صربة لكـن تكفل 
بإبعـاد  خالـد  وليـد  العراقـي  الحـارس 

الخطر.
وحسـم املنتخب العراقي املباراة لصالحه 
بثنائيـة نظيفة وانتزع صـدارة املجموعة 

األوىل بالعالمة الكاملة (9 نقاط).

@lã»€a@Ú€Ï�i@ÔˆbË‰i@lãÃæa@ÈuaÏÌÎ@oÌÏÿ€a@Û‹«@÷Ï–nÌ@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl
ÜaáÃi@¿@fibyã€a@Â�±@p¸bó‹€@bÓéa@lãÀ@p˝�i

بغداد/ متابعة الزوراء
 حقق منتخبنا الوطني فوزاً ثميًنا عىل 
شـقيقه الكويتي بنتيجة (1-2) امس 
االحـد ليحجز بطاقـة العبور اىل نهائي 
بطولـة كأس العرب للصـاالت املقامة 
حالياً يف مدينة الدمام باململكة العربية 
الرافدين  السـعودية، وليرضب اسـود 
موعدا يف النهائي مـع املنتخب املغربي 
الفائـز يف وقـت  سـابق عـىل نظـريه 

املرصي  (5-2).
شـهدت بداية اللقاء سـيطرة نسـبية 
للمنتخـب العراقي وحـاول يف اكثر من 
مناسـبة تهديد مرمى محمد الهزيمي 
حارس الكويت الذي ابعد عدة محاوالت 
خطـرة عرب سـالم فيصـل ووليد خالد 
وعيل حقي، فيما اعتمد املدرب الربازييل 
ريكاردو عـىل غلق املسـاحات واللعب 
املرتـد الرسيع وظهـرت خطورته عرب 

الالعب عبد الرحمن الطويل.
واقتنص وليـد خالد اول اهداف املباراة 
لصالـح منتخبنـا يف الدقيقـة 9 بعـد 
متابعته لتسديدة عيل حقي التي ارتدت 

من الحارس الكويتي.
ورغم تقدمه بهدف السبق ،منح مدرب 
منتخبنا محمد الرشيعـة دوراً اضافياً 
للحارس زاهر مهـدي بإرشاكه يف بناء 
الهجمـات او التسـديد مـن مسـافات 

بعيدة.
واصاب االرهاق العبي الوطني، لينجح 
عبد اللطيف العبايس من إدراك التعادل 
لـالزرق الكويتي بهدف جميل جاء عرب 
ارصاره عىل خطـف الكرة من دفاعات 
املنتخـب الوطنـي ووضـع كرتـه عىل 
يسار الحارس قبل نهاية الشوط االول 

بدقيقتني .
حـرضت االثـارة مع انطالقة الشـوط 
الثاني ، عرب اهـدار حامد امليايل فرصة 
سهلة ملنتخبنا لم يُحسن التسديد، ورد 
املنتخب الكويتي عرب تصويبة قوية من 
قبل صالح الفاضـل تصدى لها برباعة 

حارس مرمى منتخبنا زاهر هادي.
واضاع العـب االزرق نجيب عيل فرصة 
سـهلة وهو بمواجهة حـارس املرمى 

ليلعبها اىل خارج املرمى بغرابة، 
 وعاد وليد خالد ليضع منتخبنا الوطني 
يف املقدمـة بهدف جميـل يف الدقيقة 4 

من الشـوط الثاني، بعد مناولة متقنة 
من عيل حقي.

واتبـع مـدرب الكويت اسـلوب الالعب 
”الباور“ لصنع زيـادة عددية، وحاول 

يف اكثر من تسديدة لم تجد ضالتها. 
واسـتمر الضغط الكويتـي يف الدقائق 
االخـرية ، اال ان براعـة الحـارس زاهر 
االفضليـة  منتخبنـا  منحـت  هـادي 
والعبور اىل املباراة النهائية الول مرة يف 

تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية.
وحقـق املنتخـب املغربي لكـرة القدم 
للصـاالت فـوزا كبـريا عـىل حسـاب 
منافسـه املـرصي بنتيجـة (2-5) يف 

املبـاراة التـي جمعـت الطرفـني امس 
االحـد ضمن نصف نهائي بطولة كأس 
العـرب املقامة حاليـا يف مدينة الدمام 

السعودية.
وانهـى املنتخـب املغربـي حامـل لقب 
النسخة املاضية ، الشوط االول متقدما 
(1-4)، , قبل ان يسجل هدفا ويستقبل 
اخر يف الشـوط الثاني لتنتهي املواجهة 
بفـوز اسـود االطلس بخمسـة اهداف 

مقابل هدفني .
تمـام  يف  وصـَل  منفصـل  سـياق  ويف 
السـاعة الرابعة والنصـف ِمن، صباح 
امس االحد. إىل مطار بغداد الدويلّ، وفد 

منتخبنا النسـوي لِكـرِة الصاالت بطل 
كأس غرب آسـيا الثالثة التي أختتمت 
يف  وكاَن  السـعودية،  جـدة  مدينـة  يف 
استقبال الوفد النائب الثاني التحاِد كرِة 
القـدم، يونس محمود، الذي نقل للوفد 
تهاني وزير الشباب والرياضة ورئيس 
اتحاد كرة القدم عدنان درجال لالعبات 
والكادر الفنـي واالداري للمنتخِب بعد 

هذا الفوز الرائع واالنجاز الكبري.
واشـاد، محمود، بالنتائج التي حققها 
املنتخب النسوي والذي وصفه باملميز، 
مشـرياً اىل ان احراز لقـب بطولة غرب 
جديـد  بنـاء  عليـه  سيؤسـس  آسـيا 

للكرة النسـوية مثمنـاً، يف حديثه اثناء 
االسـتقبال، كل الجهـود التـي وقفـت 
وراء تحقيق األنجاز الرائع عىل الصعيد 

االقليمي.
وكانـت طائـرة وفـد منتخبنـا لكـرة 
صـاالت السـيدات قـد حطـت بشـكٍل 
اضطـراري أوالً يف مطاِر أربيـل الدويلّ، 
فجـر امس األحـد، حيث بقيـت لثالث 
سـاعات، بسبب سـوء االحوال الجوية 
يف العاصمـة بغداد قبل ان تقلع مجدداً 
من مطار اربيل لتصـل اىل مطار بغداد 
الدويلّ يف ساعات الصباح االوىل من يوم 

امس .

بغداد/ متابعة الزوراء
يحـل النفط ضيفـا ثقيال عىل سـامراء، اليـوم االثنـني، يف افتتاح 
مباريـات الجولة 38 (األخرية) من الـدوري املمتاز. ويتطلع النفط 
لتحقيـق االنتصار والقفـز للمركز الرابع حال تعثر نفط الوسـط 
أمام القاسـم عـىل ملعب الكفل بمدينـة بابل. ويمتلـك النفط 61 
نقطـة يف املركز الخامـس مؤقتا بفارق نقطتني عن نفط الوسـط 
صاحب الرتتيب الرابع. كما أن تالميذ املدرب باسـم قاسم يدركون 

أهمية تحقيـق االنتصار وبلوغ املربع الذهبـي بمواجهتهم لفريق 
سـهل ال يمتلك الرغبة بمجاراة خصومه بعد هبوطه املبكر لدوري 
الدرجـة األوىل.عـالوة عىل عدم إجراء سـامراء أي مباراة أو خوض 
التدريبـات يف الفرتة القصرية املاضية بسـبب الضائقة املالية التي 
يمر بها النادي صاحب الرتتيب األخري. وتأخذ نتيجة املباراة منحى 
آخـر يف حـال تعثر النفط يف مبـاراة اليوم، فأنه سـيرتاجع للمركز 

السادس يف حال انتصار أو تعادل الزوراء أمام النجف.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
معد برنامج (مالعب) الذي يبث من عىل شاشة 
قناة (التغيـري) الفضائية الزميل هشـام عيل، 
اكـد ان ابنتيه (قمـر وجنى) تماثلتا للشـفاء 
مـن االزمـة الصحيـة التـي تعرضتا لهـا قبل 
فرتة زمنية ليسـت بالقصرية، دعواتنا الصادقة 
للجميلتـني (قمر وجنى) بالشـفاء التـام وان يمن 

عليهما العيل القدير بالصحة والعافية التامتني.
 *******************

العدد الثاني والثمانون من صحيفة الريايض 
التي تصدر عـن االتحاد العراقـي للصحافة 
الرياضيـة رأى النـور امس االحـد، وتضمن 
العديـد مـن املقـاالت واالخبـار واملواضيـع 
الخاصة برياضة كرة القـدم وبقية األلعاب 
األخـرى التي زينت باقالم صحفية مرموقة، 
خالـص االمنيـات الرسة الصحيفـة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.

بغداد/ امري الداغستاني
مدرب  بتسمية  الخاصة  الطريق  خارطة  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  كشف 

منتخب البالد لكرة القدم بعد تأخر تسميته.
وقال عضو اتحاد الكرة الناطق اإلعالمي لالتحاد أحمد عودة املوسوي إن «االتحاد 
وعدم  االختيار  يف  للتأني  حاليا  األجنبي  املنتخب  مدرب  مع  التعاقد  الرتيث  قرر 
االستعجال ولوجود فسحة طويلة قرب أول استحقاق رسمي وهو خليجي ٢٥ 

واملقرر يوم ٦ من كانون الثاني من العام املقبل».
واوضح ان «االتحاد درس استعدادات املنتخب من كافة جوانبه ورأى ان شهر آب 

املقبل هو أنسب وقت للتعاقد مع املدرب الجديد».
املنتخب وفق  واكد ان «حسم تسمية املدرب سيكون يف آب املقبل بغية تشكيل 
اختياراته ليكون املنتخب جاهزا يف تسمية اولية لخوض مباراة ودية شهر ايلول 

املقبل يف فيفا دي».
متابعته  خالل  من  الوطني  املنتخب  بإعداد  سيبدأ  «املدرب  ان  املوسوي؛  وتابع 
أبرز  ايلول املقبل وسيتم اختيار  الذي من املقرر انطالقه شهر  العراقي  للدوري 

العبي املنتخب الوطني من قبل املدرب للبدء يف إدادهم».
واشار اىل ان «املدرب املقبل بعد إعداده وتهيئته للمنتخب الوطني الجديد سيكون 
جاهزا لتمثيل الكرة العراقية يف خليجي ٢٥»، الفتا إىل ان االتحاد لم يحدد مدربا 

اجنبيا معينا بعد، ومازال يدرس بدقة سري ذاتية لخرية مدربي العالم».

بغداد/ متابعة الزوراء
يواصل فريق زاخو تدريباته عىل ملعب 
ملواجهة  تحضريا  الرديف،  النجف 
الكهرباء يف نصف النهائي بطولة كأس 

العراق التي ستقام يوم غد الثالثاء.
قيادة  تحت  تدريباته  زاخو،  وخاض 
الخطيب،  فراس  السوري  مدربه 

وبمشاركة جميع العبيه.
عقبة  تجاوز  إىل  زاخو،  ويسعى 
مرة  ألول  النهائي  وبلوغ  الكهرباء، 
محاولة  إىل  إضافة  النادي،  تاريخ  يف 
الجماهري بعد  الفني ملصالحة  الجهاز 
تراجع النتائج يف الجوالت األخرية من 

الدوري املمتاز.
املحرتفني  زاخو مجموعة من  ويمتلك 
مستويات  قدموا  الذين  الربازيلني، 
كايك  وهم  املمتاز،  الدوري  يف  جيدة 
وفيتور  سانتوس،  ولوكاس  أوليفريا، 

دي سيلفا، وبرونو أوليفريا.  
يف  مباريات   ٣ لعب  زاخو  أن  يذكر   
بطولة الكأس؛ حيث تغلب عىل الطلبة 
عالمة  من  الرتجيح  ركالت  بفارق 
من  الوسط  نفط  أقىص  ثم  الجزاء، 
الرتجيح،  بركالت  أيضا  الـ١٦  الدور 
فيما تجاوز مصايف الجنوب (٢-٠) يف 

الدور ربع النهائي.
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كشف تقرير صحفي إسباني عن كواليس عرض الربتغايل برناردو 
سيلفا، نجم مانشسرت سيتي، خدماته عىل نادي برشلونة.

ووفقـا لصحيفة موندو ديبورتيفو اإلسـبانية، فإن سـليفا متيم 
باللعب لربشلونة منذ كان طفال يف بنفيكا، وعند انتقاله إىل موناكو 

ومانشسرت سيتي.
وأشـارت إىل أن برناردو شاهد مديري برشـلونة يف الشتاء املايض 
بمانشسرت سيتي من أجل التفاوض عىل ضم زميله السابق فريان 
توريس، فذهب إليهم وأبلغهم بجـرأة بأن يضعوه يف االعتبار وأنه 

يريد التوقيع مع البارسا.
وأوضحت ”موندو ديبورتيفو“، أن مسـؤويل برشـلونة اعتربوا أن 
موقـف برناردو مجـرد مزحة من قبـل الالعب، ألنـه حديثه كان 
قصريا، لكن بعد بضعة أيام، وجد أحد مسؤويل البارسا رسالة عىل 
هاتفه من سـيلفا تخربه أنه يريد الذهاب إىل برشـلونة ومسـتعد 

للتوقيع.
واكتملـت القصة عن طريق خورخي مينديز، وكيل برناردو، الذي 
أبلـغ الرئيس خـوان البورتا والنائب رافا يوسـتي واملدير الريايض 
ماتيو أليماني، بأن نجم مانشسـرت سيتي يريد بالفعل االنتقال إىل 

برشلونة.

أعلن نادي لوس أنجليس أف يس األمريكي عن تعاقده مع الويلزي 
غاريث بايل دون ذكر مدة العقد.وكشـفت تقارير إعالمية سابقاً 
عن اقرتب بايل من االنتقال إىل نادي لوس أنجليس أف يس املشارك 
يف الدوري األمريكي.ومـن املتوقع أن ينضم الالعب البالغ 32 عاماً 
واملرتبط بعقد مع النادي املدريدي حّتى 30 حزيران/يونيو الحايل، 
إىل صفـوف نـادي والية كاليفورنيـا ومتصدر املنطقـة الغربية يف 
صفقـة ملدة عـام، ليلتحـق باملخـرضم املدافع اإليطـايل جورجو 
كييليني الذي سـبقه بالتعاقد مع الفريق األمريكي.وأشـارت قناة 
”إي أس بـي أن“ األمريكيـة أن بايـل سـيوقع عىل عقـد يتضمن 

امكانية التجديد لعام إضايف.

توج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، املصنف سادساً عاملياً، 
العشبية بفوزه عىل اإلسباني روبرتو  املالعب  بلقبه األول عىل 
باوتيستا أغوت ٦-٤ و٣-٦ و٧-٦ (٧-٢) يف نهائي دورة مايوركا 

اإلسبانية.
ورغم وصوله إىل ٢٠ مباراة نهائية خالل مسريته، بينها بطولة 
نوفاك  الرصبي  أمام  خرس  حني  املايض  العام  غاروس  روالن 
البالغ ٢٣ عاماً يف خوض أي  اليوناني  لم ينجح  دجوكوفيتش، 

نهائي عىل املالعب العشبية.
بطلها  الخميس  خرست  التي  مايوركا  بلقب  تتويجه  ويأتي 
أمام  بسقوطه  عاملياً،  أول  املصنف  مدفيديف،  دانييل  الرويس 
باوتيستا أغوت يف ربع النهائي، قبل يومني عىل انطالق بطولة 
دورها  من  خرج  والتي  عشبية  مالعب  عىل  املقامة  ويمبلدون 
انتهت  فيما  السابقة،  األربع  مشاركاته  من  ثالث  يف  األول 

املشاركة األخرى عام ٢٠١٨ عند الدور الرابع.
الثاني  بلقبه  مايوركا،  يف  ثانياً  املصنف  تسيتسيباس،  وفاز 
للموسم من أصل أربع مباريات نهائية، بعدما سبق له أن توج 

بطالً ملونتي كارلو األلف نقطة للماسرتز.
وباوتيستا  تسيتسيباس  بني  الثالثة  النهائي  مواجهة  وكانت 
أغوت الذي فشل يف إحراز لقبه الثاني هذا املوسم والحادي عرش 
يف مسريته، وقد خرج اليوناني منترصاً مجدداً بعدما فاز أيضاً 
أسرتاليا  بطولة  نهائي  ربع  يف   ٢٠١٩ عام  األولني  اللقاءين  يف 

املفتوحة وعام ٢٠٢١ يف دور املجموعات لكأس «أيه تي بي».
فريتز يتوج بلقب دورة إيستبورن

للتنس  إيستبورن  بطولة  لقب  فريتز  تايلور  األمريكي  أحرز 
عىل املالعب العشبية عقب فوزه عىل مواطنه ماكسيم كرييس 

بمجموعتني مقابل مجموعة واحدة.
كرييس  يتعادل  أن  قبل   (٦-٢) األوىل  باملجموعة  فريتز  وفاز 

ويحرز املجموعة الثانية ٧-٦ (٧-٤).
تغلبه  عقب  لصالحه  اللقب  فريتز  حسم  الثالثة  املجموعة  ويف 
 ١٤ املصنف  لفريتز  الثاني  هو  واللقب   (٧-٤).  ٧-٦ بصعوبة 
ويلز  إنديان  بطولة  للقب  إحرازه  بعد   ،٢٠٢٢ عام  يف  عاملياً 
للماسرتز ١٠٠٠ نقطة كما أنه الثاني يف إيستبورن عقب فوزه 

بكأس البطولة للمرة األوىل عام ٢٠١٩.

نادال: لم أعد أشعر باأللم
باأللم  يشعر  يعد  لم  أنه  السبت،  نادال،  رافاييل  اإلسباني  أكد 
العام، مشدداً عىل  الذي جعله يعاني منذ عام ونصف  يف قدمه 
ويمبلدون  بطولة  يف  حظوظه  عن  الدفاع  يف  باالستماتة  رغبته 
اإلنكليزية، ثالثة البطوالت األربع الكربى والتي غاب عنها منذ 

خروجه من نصف النهائي عام ٢٠١٩.
السري بشكل طبيعي  قائالً: «بإمكاني  ٣٦ عاماً  الـ  ابن  ورشح 
أستيقظ يف  عندما  األهم.  هذا هو  يل،  بالنسبة  يوم.  كل  تقريباً 
الصباح، لم أعد أشعر بهذا األلم الذي يرافقني منذ عام ونصف 

العام، وأنا سعيد جداً».
وخالل التمارين «منذ أسبوعني، لم أمر بأي يوم من هذه األيام 
األمور  تسري  األيام  بعض  يف  السري.  يمكنني  ال  حيث  الفظيعة 

النتيجة  املجمل  يف  لكن  أخرى،  أيام  بخالف  جيد،  بشكل 
إيجابية».

يف  كبرياً  لقباً   ٢٢ بـ  املتوج  اإلسباني  ويعاني 
مسريته (رقم قيايس) لسنوات من آالم يف القدم 

للشفاء  قابل  وغري  تنكيس  بمرض  مرتبطة 
أصبحت  حيث  فايس)،  مولر  (متالزمة 

شدة األلم ال تطاق يف بعض األحيان منذ 
أنه وضع يف ذهنه  ١٨ شهراً، لدرجة 

إمكانية اعتزاله كرة املرضب.
حزيران/ بداية  يف  فوزه  وبعد 
يف  عرش  الرابع  بلقبه  يونيو 
ثانية  الفرنسية،  روالن غاروس 
سالم»،  «غراند  الـ  بطوالت 
الحقن  عالج  اعتماده  بفضل 
عقب  أعلن  قدمه،  لتخدير 
ينوي  يعد  لم  أنه  انتصاره 
وأنه  الحقن  هذه  استخدام 
بالرتددات  عالجاً  سيحاول 
تخدير  بهدف  النبضية  الراديوية 
متانة  أكثر  بطريقة  ولكن  قدمه 

من الحقن.
ويمبلدون  يف  نادال  ويشارك 
مباراة  أي  يخوض  أن  دون  من 
املالعب  عىل  لقبه  منذ  تنافسية 
لكنه  غاروس  روالن  يف  الرتابية 
خاض مباريات استعراضية عىل 

العشب هذا األسبوع يف لندن.
قال املتوج مرتني يف لندن عامي 
 ٢٠٠٣ عام  «يف  و٢٠١٠:   ٢٠٠٨
أكن  لم  األوىل)،  (مشاركته 
يف  فوزي  بإمكانية  مطلقاً  أفكر 
مختلفة:  قصة  هي  ويمبلدون. 

لقد فزت بالفعل هنا».

أحرزت السويدية ساره سيوسرتوم لقبها 
منذ  العرشين  وميداليتها  العارش  العاملي 
مشاركتها األوىل عام ٢٠٠٩، وذلك بتتويجها 
بطلة لسباق ٥٠ م حرة يف النسخة التاسعة 
املقامة  للسباحة  العالم  بطولة  من  عرشة 
الكندية  فوز  شهدت  والتي  بودابست  يف 
اليافعة سامر ماكينتوش بذهبيتها الثانية.

٢٨ عاماً  البالغة  تتويج سيوسرتوم  ويأتي 
بلقب ٥٠ م حرة، بعد ٢٤ ساعة عىل نيلها 
يف  بفوزها  النسخة  هذه  يف  األول  لقبها 

سباق ٥٠ م فراشة للمرة الرابعة توالياً.
لتتقدم  ثانية،   ٢٣٫٩٨ السويدية  وسجلت 
نالت  التي  فاسيك  كاتارينا  البولندية 
ميغ  األسرتالية  تشاركت  فيما  الفضية، 
هاريس واألمريكية إيريكا براون الربونزية 

بعد تسجيلهما نفس التوقيت.
باتت  عرشين،  إىل  ميدالياتها  عدد  وبرفعها 
حاملة  من  ميداليتني  بعد  عىل  سيوسرتوم 
الرقم القيايس األمريكية كايتي ليديكي لكن 
األخرية فازت بعدد أكرب من الذهبيات (١٩ 

مقابل ١٠).
حصدها  مواصلة  عن  السويدية  وتحدثت 
األلقاب وامليداليات، قائلة: «قد يكون األمر 
العمل  وأيضاً  الذهني  برتكيزي  مرتبط 

الدؤوب واألهم حبي ملا أقوم به».
فراشة،  م   ٢٠٠ سباق  ذهبية  نيلها  وبعد 
أضافت اليافعة الكندية سامر ماكينتوش، 
وذلك  آخر  لقباً  فقط،  عاماً   ١٥ البالغة 
بعد  متنوعة  م   ٤٠٠ بسباق  بفوزها 
تسجيلها ٤:٣٢٫٠٤ دقيقة أمام األمريكيتني 
ويانت  وإيما   (٤:٣٢٫٦٧) غريمز  كايتي 
(٤:٣٦٫٠٠)، رافعة رصيدها يف هذه البطولة 

اىل أربع ميداليات.
اللقب  وحاملة  املحلية  البطلة  واكتفت 
متقدمة  الرابع،  باملركز  هوسو  كاتينكا 
يوي  اليابانية  األوملبية  الذهبية  حاملة 

أوهايش.
وقالت ماكينتوش: «حاولت أن أضغط عىل 
الجمهور  ممكنة.  درجة  أقىص  اىل  جسدي 

أعطاني الكثري من األدرينالني».
بلقب  أرمسرتونغ  هانرت  األمريكي  وتوج 
مواطنه  إقصاء  بعد  ظهراً  م   ٥٠ سباق 

وصديقه جاستن ريس.
بفارق  األول  املركز  يف  السباق  وأنهى ريس 
حامل  أرمسرتونغ،  أمام  ثانية   ٠٫٠٢
حائط  ملس  لكنه  العاملي،  القيايس  الرقم 
للقوانني  مخالف  بشكل  السباحة  حوض 
تسبب  ما  املاء،  تحت  جسده  كامل  بإبقاء 

بإقصائه.
ولم تكن فرحة أرمسرتونغ (٢١ عاماً) بلقبه 

الفردي العاملي األول من أصل ثالث ذهبيات 
أحرزها جميعها يف البطولة الحالية، كاملة 
بجانب  التتويج  التواجد عىل منصة  أراد  إذ 

صديقه ريس (٢٤ عاماً).
كنت  جهة  من  حقاً.  صعب  «األمر  وقال 
سعيداً لتمكنا من إنهاء السباق معاً، لكني 

أردت أن أتشارك املنصة معه».
لقطة  مراجعة  بعد  ريس  إقصاء  ونتيجة 
نهاية السباق، توج أرمسرتونغ بطالً بزمن 
٢٤٫١٤ دقيقة، متقدماً عىل البولندي البالغ 
 ٠٫٣٥ بفارق  ماسيوك  كساويري  عاماً   ١٧
تشيكون  توماس  اإليطايل  نال  فيما  ثانية، 
العاملي  القيايس  الرقم  اإلثنني  حطم  الذي 
لسباق ١٠٠ م ظهراً، الربونزية بفارق ٠٫٣٧ 

ثانية عن األمريكي.
الليتوانية روتا ميلوتيتي بذهبيتها  وتوجت 
األوىل منذ عام ٢٠١٣ بعد تفوقها عىل حاملة 
اإليطالية  عاماً  الـ١٧  ابنة  القيايس  الرقم 

بينيديتا بيالتو بفارق ٠٫١٠ ثانية يف سباق 
إفريقية  الجنوب  فيما جاءت  م صدراً،   ٥٠

الرا فان نييكريك ثالثة.
سباق  ذهبية  أحرزت  أن  مليلوتيتي  وسبق 
١٠٠ صدراً عام ٢٠١٣ يف برشلونة حني نالت 
أيضاً فضية ٥٠ م صدراً، ثم أضافت فضية 
١٠٠ م صدراً يف قازان عام ٢٠١٥ وبرونزية 
يف  الحالية  النسخة  خالل  صدراً  م   ١٠٠

سباق نالت ذهبيته بيالتو.
ذهبية  املتحدة  الواليات  سيدات  ونالت 
بتسجيلهن  متنوعة   ١٠٠ مرات   ٤ التتابع 
وتوري  كينغ  ولييل  سميث  ريغان  بقيادة 
دقيقة،   ٣:٥٣٫٧٨ كورزان  وكلري  هاسك 
لتتقدمن األسرتاليات كاييل ماكيون وجينا 
سرتاوش وبريانا ثروسيل ومويل أوكاالغان 
ماس  كاييل  والكنديات  د)   ٣:٥٤٫٢٥)
ورايتشل نيكول ومارغاريت ماكنيل وبيني 

أوليكسياك (٣:٥٥٫٠١).
عدد  بالرتينيريي  غريغوريو  اإليطايل  ورفع 
بسباق  فوزه  بعد  أربعة  اىل  العاملية  ألقابه 
١٥٠٠ م حرة، مسجالً يف طريقه ثاني أرسع 
زمن يف التاريخ ورقماً قياسياً أوروبيا بعدما 

حقق ١٤:٣٢٫٨ دقيقة.
وتقدم ابن الـ٢٥ عاماً الفائز بذهبية ١٥٠٠ 
م حرة يف موندياليي ٢٠١٥ و٢٠١٧ و٨٠٠ 
م حرة يف ٢٠١٩، عىل األمريكي بوبي فينيك 
فيلربوك  فلوريان  واألملاني  د)   ١٤:٣٦٫٧٠)
حامل اللقب (١٤:٣٦٫٩٤ د)، رافعاً رصيده 
إىل  إضافة  عاملية،  ميداليات   ٩ اىل  اإلجمايل 
الثالثة  املعادن  من  أوملبية  ميداليات  ثالث 
(ذهبية ١٥٠٠ م حرة يف ريو ٢٠١٦ وفضية 
٨٠٠ حرة وبرونزية املياه املفتوحة ١٠ كلم 

يف طوكيو ٢٠٢٠).
مرات  أربع  التتابع  سباق  يف  الفوز  وكان 
توكاس  بفضل  أيضاً  إيطالياً  متنوعة 
وفيديريكو  مارتينينغي  ونيكولو  تشيكون 
الذين  مريييس  وأليساندرو  بورديسو 
سجلوا ٣:٢٧٫٥١ دقيقة، ليتقدموا الفريقني 
األمريكي املكون من راين موريف ونيك فينك 
 (٣:٢٧٫٧٩) هيلد  وراين  أندرو  ومايكل 
غرينبانك  لوك  من  املكون  والربيطاني 
دين  وتوم  غاي  وجيمس  ويلبي  وجيمس 

 (٣:٣١٫٣١).
يف  الثانية  ذهبيتها  إيطاليا  أحرزت  كما 
السباحة اإليقاعية، وذلك بعد فوز جورجو 
بلقب  روجيريو  ولوكريتسيا  مينيسيني 
الزوجي املختلط الحّر، فيما كانت الفضية 
يوتارو  الشقيقني  عرب  اليابان  نصيب  من 
عرب  للصني  والربونزية  ساتو،  وتوموكا 

هاويو يش ويياو جانغ.
البطولة  يف  ذهبياتها  عدد  إيطاليا  ورفعت 
الثاني  املركز  يف   ١٤ أصل  ٧ من  اىل  الحالية 
خلف الواليات املتحدة املتصدرة (١٧ ذهبية 

من اصل ٤٥).
لصالح  هاياليت  الفرق  ذهبية  وذهبت 
وإسبانيا،  إيطاليا  عىل  بتفوقها  أوكرانيا 
لتنال بذلك ذهبيتها الثانية وتنهي منافسات 
العام  الرتتيب  يف  ثانية  اإليقاعية  السباحة 
(ذهبيتان  باملجمل  ميداليات  سبع  مع 
فازت  التي  الصني  خلف  فضيات)  و٥ 
اليابان  وأمام  وبرونزيتني،  ذهبيات  بأربع 
اللتني أحرزت كل منهما ذهبيتني  وإيطاليا 
وفضية  لألوىل  وبرونزية  فضيات   ٤ مع 

وبرونزيتني للثانية.

انطلقت رسمياً دورة ألعاب البحر 
األبيض املتوسط «وهران ٢٠٢٢» 
بحفل افتتاح رائع عرب عن ثقافة 
املستضيفة  الجزائر  دولة  وتراث 
البحر  حوض  دول  إىل  إضافة 

املتوسط املشاركة يف األلعاب.
وتقّدم الحضور الرئيس الجزائري 
أمري  جانب  إىل  تبون،  املجيد  عبد 
حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  دولة 

آل ثاني.
البحر  ألعاب  دورة  يف  وتشارك 
املتوسط «وهران ٢٠٢٢» ٢٦ دولة 
يتنافس  مختلفة  رياضة   ٢٤ يف 
ورياضية  ريايض   ٣٣٩٠ فيها 
مسابقة   ٢٤٤ يف  سيتنافسون 

وحدث ريايض.
البحر  ألعاب  دورة  وستستمر 
من  السادس  حتى  املتوسط 

تموز/يوليو القادم.
التاسعة  هي  الحالية  والنسخة 
املتوسط  البحر  ألعاب  من  عرشة 
التي تستضيف  الثانية  املرة  وهي 
فيها الجزائر هذه األلعاب وكانت 

األوىل عام ١٩٧٥.
وانطلقت النسخة األوىل من ألعاب 
يف   ١٩٥١ عام  املتوسط  البحر 

مدينة اإلسكندرية املرصية.
وبدأ الحفل املبهر باأللعاب النارية 

التي انطلقت فوق امللعب األوملبي 
الجديد يف وهران والذي أطلق عليه 
ملعب «ميلود هديف» نسبة إىل نجم 
الكرة الجزائرية الراحل ابن مدينة 
وهران الذي تويف يف السابع عرش 

من حزيران/يونيو عام ١٩٩٤.
وصاحبت املوسيقى التي عزفتها 
الجزائرية  األوركسرتالية  الفرقة 
دخول املجاميع إىل أرض امللعب يف 

مشهد رائع ومهيب.
األوملبي  امللعب  أرضية  وتحولت 
سينمائية  شاشة  إىل  ذلك  عقب 
تعرض صور خالبة ملدينة وهران 
من  بعدد  مصحوبة  التاريخية 

األغاني الجزائرية الشهرية.
إىل  إشارة  أيضاً  الحفل  وشهد 
االحتفال بذكرى استقالل الجزائر 
النشيد  عزف  يتم  أن  قبل  الستني 

الوطني الجزائري مصحوباً برفع 
امللعب. أرض  فوق  الجزائر  علم 
وبعد ذلك بدأت أعالم الدول الستة 
األلعاب  يف  املشاركة  والعرشين 
أرض  عىل  الظهور  يف  املتوسطية 
خريطة  تظهر  أن  قبل  امللعب، 
املتوسط يف  األبيض  البحر  حوض 
املشاركة. الدول  إىل جميع  إشارة 
األبرز  الفقرة  ذلك  بعد  حانت  ثم 
دخول  وهي  االفتتاح  حفل  يف 
وتقدمهم  املشاركة  الدول  وفود 
ثم  ألبانيا  تلتها  اليونان  وفد 
الوفد  ثم  إسبانيا  كانت  ثم  أندورا 
يف  املشاركة  الوفود  أكرب  اإليطايل 
ريايض  بـ٣٧١  املتوسط  ألعاب 

ورياضية.
أول  هو  التونيس  الوفد  وكان 
عرض  يف  ظهوراً  العربية  الوفود 

وفود الدول املشاركة.
الدول  وفود  جميع  دخول  وبعد 
الدولة  وفد  كان  املشاركة 
املستضيفة لأللعاب الجزائر ثاني 
حيث  من  املشاركة  الوفود  أكرب 
ورياضية)،  ريايض   ٣٢٤) العدد 
دخوالً  املشاركة  الوفود  آخر  هو 

إىل أرض حفل االفتتاح.
الرئيس  قام  الحفل  نهاية  ويف 
الجزائري عبد املجيد تبون باإلعالن 
النسخة  افتتاح  عن  الرسمي 
ألعاب  دورة  من  عرشة  التاسعة 
«وهران  املتوسط  األبيض  البحر 
دورة  علم  رفع  تم  ثم   «٢٠٢٢
املتوسط  األبيض  البحر  ألعاب 
الرسمي لأللعاب  باالنطالق  إيذاناً 
التي ستستمر حتى السادس من 

الشهر القادم.
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يشعر الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم مانشسرت 
إدارة الشياطني الحمر  يونايتد، بالقلق من سلوك 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت  سوق  يف 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
اآلونة  يف  الالعبني  من  العديد 
دي  فرينكي  أمثال  األخرية، 
يونج وجورين تيمرب، لكنه 
لم يتمم أي صفقة بشكل 
نهائي حتى اآلن.وبحسب 
«إكسربيس»  صحيفة 
رونالدو  فإن  الربيطانية، 
ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري 
مانشسرت  دخول  عدم  بسبب 
يونايتد يف سوق االنتقاالت بقوة حتى 
لالستمرار  استعداده  أعلن  أنه  رغم  اآلن، 
العديد  يونايتد  مانشسرت  عن  الفريق.ورحل  مع 
من الالعبني هذا الصيف، مثل خوان ماتا وجييس 
لينجارد وبول بوجبا ونيمانيا ماتيتش وإدينسون 

أصيب نجم منتخب الربازيل وفريق باريس سان 
جريمان الفرنيس لكرة القدم نيمار بالذعر، بعد أن 
اضطرت طائرته الخاصة إىل الهبوط اضطراريا يف 
ليل اإلثنني-الثالثاء يف مدينة بوا فيستا يف شمال 
األمامي،  الزجاج  يف  مشكلة  بسبب  الربازيل، 

بحسب ما ذكرت وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 
يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 
حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 

االجتماعي صوراً لنيمار وهو 
بمعجبني  محاًطا  يبتسم، 
غري  بالوجود  مبتهجني 
املتوقع للنجم يف هذه املدينة 
األمازون،  قلب  يف  الواقعة 

بالقرب من الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
إنستغرام: «أشكر الجميع عىل الرسائل، لكن كل 
لقد  املنزل،  إىل  ذاهبون  نحن  يرام،  ما  عىل  يشء 

كان مجرد هلع».
وكان نيمار نرش عىل حسابه يف إنستغرام صورة 
قبل  ميامي،  يف  املطار  مدرج  عىل  أخته  مع  له 
ركوب الطائرة. ولم يعلق حتى اآلن عىل الحادث.
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صاًدما  قراًرا  يونايتد  مانشسرت  أصدر 
لنجمه الربتغايل كريستيانو رونالدو، خالل 

املريكاتو الصيفي الجاري.
بأن  التقارير مؤخرًا  العديد من  وزعمت 
عرض  رونالدو،  وكيل  مينديز،  خورخي 
خدمات الالعب عىل يوفنتوس وتشيليس 
يف  الدون  رغبة  بسبب  ميونخ،  وبايرن 
الرحيل عن «أولد ترافورد» هذا الصيف.
رونالدو  فإن  مريور،  لصحيفة  ووفًقا 
الخاص  املريكاتو  من  أمل  بخيبة  يشعر 
ويرغب  اآلن،  حتى  يونايتد  بمانشسرت 

بالفعل يف الرحيل هذا الصيف.
وأكدت مصادر رفيعة املستوى يف مانشسرت يونايتد لـ»مريور»، 
أن اإلدارة لن تسمح لرونالدو بالذهاب إىل أي مكان، ألن املدرب 
الهولندي إريك تني هاج قد أدرج كريستيانو بالفعل يف خططه 

للموسم املقبل.
وجهة  عن  يبحث  رونالدو  أن  التقارير  من  العديد  وزعمت 
جديدة للمشاركة يف دوري أبطال أوروبا خالل املوسم املقبل، 
خاصة أن مانشسرت يونايتد لم يتأهل إىل البطولة، وسيخوض 

منافسات الدوري األوروبي.
ينتهي يف صيف  يونايتد  أن عقد رونالدو مع مانشسرت  يذكر 

٢٠٢٣، مع إمكانية التجديد ملوسم آخر.

اتهم كارلوس كريوش املدرب السابق ملنتخب مرص االتحاد 
املحيل للعبة بمحاولة التالعب بالرأي العام لجعل الربتغايل 

يظهر يف صورة الرافض للعودة لقيادة منتخب الفراعنة.
وقال كريوش إن مسؤويل االتحاد املرصي يتخذون قرارات يف 
الكواليس تستفزه وتؤثر عىل صورته سلباً بغرض التنصل 

من مسؤولية عدم عودته لتدريب املنتخب.
من  خصموا  االتحاد  مسؤويل  أن  كريوش  وأوضح 
مستحقاته املتأخرة مبلغ ٢٥ ألف دوالر أمريكي بسبب 
تحميله جزًء من غرامة التغيب عن املؤتمر الصحفي 
املاضية  األمم  كأس  نهائي  ربع  يف  املغرب  لقاء  قبل 
رغم تأكيده عىل أن الرشطة املحلية واملنظمني هم 

من يتحملون املسؤولية.
وأضاف كريوش أن مسؤويل االتحاد املرصي كانوا 
يعتزمون إقالة أعضاء طاقمه املساعد بالكامل 
لجعل استمراره يف املنصب صعباً بجانب تأخر 

مكافآت الحصول عىل وصافة كأس األمم.
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باريس/متابعة الزوراء:

باتـت مقاطـع الفيديـو عرب الشـبكة 
التواصـل  وبمنصـات  العنكبوتيـة 
االجتماعي تحديداً، من أكثر األنشـطة 
أنحـاء  للجماهـري يف جميـع  شـيوًعا 
املتالحقـة  التغـرّيات  ظـل  يف  العالـم، 
واملميـزات التي يقّدمها اإلعالم الرقمي 
بسـهولة  املرتبطـة  خاصـة  الجديـد، 
االسـتخدام ورسعة االنتشـار، إضافة 
إىل التفاعـل العايل وحيويـة أو ديمومة 

املحتوى. 
ويتوقع موقع Statista أن يرتفع عدد 
مشـاهدي محتـوى الفيديـو املبـارش 
يف الواليـات املتحـدة إىل ١٦٤٫٦ مليون 
مشاهد بحلول عام ٢٠٢٤، يف حني يأخذ 
متوسـط عدد السـاعات التي يقضيها 
البالغون يف مشاهدة التلفزيون اتجاهاً 
تنازلياً إىل ما دون الـ ٣ ساعات يومياً، 

وفق أحدث اإلحصائيات لعام ٢٠٢٢. 
واسـتناداً لـذات املوقـع، ومـن خالل 
مسـٍح أُجـرَي العـام املنـرصم ٢٠٢١ 
للمسـتهلكني يف الواليات املتحدة، فقد 
أفـاد أكثـر من سـبعة مـن كل عرشة 
مشـاركني بعدم اشـرتاكهم يف قنوات 
ألّن  الفضائيـة،  القنـوات  أو  الكابـل 
لديهـم إمكانية الوصـول إىل املحتوى 
الذي يريدون مشاهدته عرب اإلنرتنت، 
بقوالـب متنوعة وباألوقات املناسـبة 

لهم. 
باملقابل، يأتـي يوتيوب باملرتبة الثانية 
عامليـًا بعـد فيسـبوك وفـق تصنيـف 
املنصـات املسـتخدمة عنـد الجمهـور 

الكتشاف املحتوى اإلخباري والوصول 
لـه، بنسـبة ٢٩٪، وبنحـو ٢٫٢٤ مليار 
مستخدم شـهرياً للمنصة األكرب عاملياً 
ملشاركة مقاطع الفيديو، أما فيسبوك 
فيتصدر بوجود مليار حسـاب مسجل 
وأكثر من ٢٫٨٩ مليار مسـتخدم نشط 

شهرياً. 
وعىل ضوء ما سبق، ُتطرح عدة أسئلة، 
ملاذا مـن األهمية أن ينسـجم رؤسـاء 
غـرف اإلنتـاج بالقنـوات والشـبكات 
التلفزيونيـة مـع املعطيـات السـابقة 
اآلخـذة باالرتفـاع عاماً بعـد آخر؟ ما 
هـي املميزات والخدمـات التي قدمتها 
منصات التواصل للقنوات التلفزيونية؟ 
املحتـوى  نجعـل  أن  يمكـن  وكيـف 
التلفزيونـي مالئًمـا ملنصـات التواصل 

عند إعادة نرشه؟ 
اإلجابة األوىل تأتي من مجلة الرسـالة 
للدراسـات اإلعالميـة قائلـة: «فـرض 
العـرص الرقمي أسـاليب جديـدة عىل 
التلفزيـون سـواء عىل صعيـد اإلنتاج 
نفسـها،  الوسـيلة  أو  االسـتقبال  أو 
فحـدث تـزاوج بـني كل مـا تتميز به 
شـبكة االنرتنت والتلفزيون يف الشـكل 
مـن  العديـد  لنـا  أعطـت  واملحتـوى، 
املخرجـات منهـا التلفزيـون التفاعيل 
الذي يتيح للمشاهد التدخل يف الربامج 
ومحتوياتها واختيار ما يروقه منها». 
بخصائصهـا  التواصـل  ومنصـات 
املتطـورة واملتباينة فيما بينها، قدمت 
فرصـاً ذهبيـة للقنـوات التلفزيونية 
للحفـاظ عـىل جمهورها بـل وزيادة 

حجمه، عكس ما يروج أن أنماط ميديا 
اإلنرتنت سـحبت البساط الجماهريي 
مـن تحت اإلعـالم الكالسـيكي، كون 
أن الجميـع أصبـح يعيـش يف «عرص 
الشاشـة» املنقسمة ما بني التلفزيون 

والهاتف املحمول. 
فمـن الغريب أن تغيب قناة تلفزيونية 
خاصـة  التواصـل  منصـات  عـن 
الجماهريية منها، كفيسبوك ويوتيوب 
وانستجرام، وأيًضا من غري املقبول أن 
يكـون املحتوى املعروض عرب شاشـة 
التلفزيـون، هو ذاتـه املقدم لجماهري 
اإلعالم الجديد مـن دون وضع اعتبار 

لخصائصهم وأنمـاط الجذب والتأثري 
املتعارف عليها. 

وحـول ذلـك يتحـدث املحـرر الرقمي 
عزام العجـل بالقول: «دخلت منصات 
التواصل يف السـنوات األوىل النتشارها 
والصحافـة  عاًمـا،   ١٧ نحـو  قبـل 
التقليديـة بجميع تفرعاتهـا يف حلبة 
منافسـة، ولكن تلك الحالة لم تستمر 
طويـًال ألّن غالبيـة القنـوات الكـربى 
تمكنـت من احتـواء تقنيات وسـائل 
اإلعالم الجديد واالستفادة من مميزاته 

بنسب متفاوتة». 
وأسـباب كثـرية هـي التـي يجـب أن 

تدفع غرف اإلنتاج التلفزيوني إلعطاء 
اهتمامـاً خاصاً،  التواصـل  منصـات 
وتطويـر املحتـوى املالئم لذلك شـكالً 
ومضمونـاً، ويتحدث عنهـا «العجل»، 
الـذي عمـل سـابقاً كمحـرر رقمـي 
يف قنـاة تلفزيونيـة: «باتـت شـبكات 
التواصـل هي الطريقة شـبه الوحيدة 
للوصول إىل أكرب رشيحـة من األفراد، 
اليـوم تحويـالت يف العمليـة  وتقـود 
االتصالية وتؤسـس ألنماط جديدة يف 
الصحافة». ويضيف: «لم يعد املشاهد 
يجـد نفسـه ملزمـاً للجلوس سـاعة 
ملتابعـة نـرشة إخباريـة، ألّن أحـدث 

املسـتجدات أصبحت بني يديه يف ثواٍن 
من لحظة الحدث بواتسـآب مثًال، ويف 
الوقت ذاته ُيتم الفرد أنشطته اليومية 
بدون تعطيل، وباستطاعته أن يجدول 
مشـاهدة الحلقة التلفزيونية إىل وقت 
يناسـبه، وليـس وفـق املوعـد الـذي 

حددته القناة». 
أّن  اإلحصائيـات  مختلـف  وتظهـر 
مقاعـد  تحتـّل  البرصيـة  الوسـائط 
متقدمة سواء باملواضيع اإلخبارية أو 
التسـويقية، فمثًال تصل نسـبة إعادة 
مشـاركة مقاطـع الفيديـو بمختلف 
إىل ٩٠٪ مقارنـة  التواصـل  منصـات 
باملحتـوى النيص املبـارش أو الروابط 

الداخلية. 
ويمكن تلخيص أهم اإلرشـادات التي 
ينصح بها يف سـبيل تعزيز اسـتفادة 
القنـوات التلفزيونيـة مـن منصـات 

التواصل، يف ست نقاط: 
إعـداد  يف  املنصـات  جمهـور  إرشاك 
خـالل  مـن  التلفزيونـي،  املحتـوى 
استقبال املقرتحات منه والبناء عليها 

يف تطوير برامج وأفكار جديدة. 
إىل  التلفزيونـي  الحـي  البـث  نقـل 
منصـات التواصل، والتـي تتوفر عىل 
غالبيـة منصات التواصل كفيسـبوك 
وانسـتجرام وتيـك تـوك، فضـًال عن 
تيليجرام ولينكـد إن ويوتيوب، وهذه 
امليـزة تسـاعد عـىل تعزيـز الثقة مع 
الجمهور، واسـتقطاب متابعني جدد 

من العالم االفرتايض إىل القناة. 
النـاس»  «حكايـا  طـرح  تعزيـز 

طموحاتهـم وهمومهـم وآرائهم، بما 
االتصاليـة  العمليـة  نمطيـة  يكـرس 
الجامدة (مرسل ووسيلة ومستقبل)، 
ويحولهـا أكثر إىل تفاعلية تشـاركية 
بمـا يتوافق مـع خصائـص منصات 

التواصل. 
تخصيـص مسـاحات يوميـاً لعرض 
ومناقشـة أبـرز قضايا «السوشـيال 
وإعـادة  والهاشـتاجات،  ميديـا» 
عـرض املقاطع املصـورة الرائجة بني 

الجمهور. 
إتاحـة املجال لـ»صحافة املواطن» أن 
تقدم نفسـها عرب شاشـة التلفزيون 
سـواء يف النرشات اإلخبارية أو برامج 
ظهـور  تزامـن  حيـث  متخصصـة، 
مفهوم «املواطن الصحفي» مع بروز 

اإلعالم الرقمي بمفهومه الجديد. 
 تحويل الحلقات التلفزيونية الطويلة، 
إىل أجـزاء  الجديـد  بمفهـوم اإلعـالم 
قصـرية، بمـا يضمـن رسعـة إيصال 
املعلومة للمشـاهد وتقديمها بشـكل 

جذاب. 
وبناًء عىل النقطة األخرية، يستحسـن 
عدم طـرح حلقـة تلفزيونية ذات ٥٥ 
دقيقة دفعة واحدة عىل فيسبوك مثالً، 
ولكن ستجد قبوالً إن قسمت إىل أجزاء 
ومقاطـع قصـرية، ثـم جـرى إعادة 
نرشهـا بشـكل متتابع، وفـق طبيعة 
والخصائـص  املسـتهدف،  الجمهـور 
الفنيـة للمنصـة، مع مراعـاة الوقت 
املثـايل لتواجد الجمهور عـىل املنصة.  

(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

لندن/متابعة الزوراء:
كان املقـر الرئييس لصحيفة 
آبل ديـيل يف مجمـع صناعي 
نائيـة،  منطقـة  يف  مـرتب، 
جنـوب رشق هونـغ كونـغ. 
قبـل عـام، طرحـت املطبعة 
مليون نسـخة من الصحيفة 
املؤيـدة للديمقراطيـة، وذلك 
للمـرة األخرية منـذ إطالقها 

عام ١٩٩٥.
ذات يوم كانت غرفة التحرير 
الصحيفـة  يف  مزدحمـة 
التـي تعتـرب صـوت الحركة 
يف  للديمقراطيـة  املؤيـدة 
هونغ، واليـوم يكتنف املبنى 
«صمـت مخيـف»، وفـق ما 
ذا غارديان  وصفته صحيفة 
فالبوابـات  الربيطانيـة. 
مغلقة بالسالسـل الحديدية، 
واملبنى محاط بأكشاك األمن 
الفارغـة. ووفقـاً للصحيفة 
الرشطـة  فـإن  الربيطانيـة، 
رفضـت طلبـاً للتعليـق عما 
إذا كان املوقـع يعترب مرسح 

جريمة.
وإىل جانب مدخل املقر، كتب 
عىل الجـدران باللون األحمر: 
«أعيدوا يل حريتي». عىل مدار 
٢٦ عاماً، أصبحت «آبل دييل» 
الحركة  لدعـم  رائـداً  صوتـاً 
املؤيـدة للديمقراطيـة، ممـا 
املنافـذ اإلخبارية  ميزها عن 
األخرى. ويشـري الخـرباء إىل 

أن أهميـة الصحيفة تزايدت 
منـذ عام ١٩٩٧، بعـد انتقال 
سيادة إقليم هونغ كونغ من 

بريطانيا إىل الصني.
وانقضت السلطات عىل «آبل 
دييل» بعـد فـرتة وجيزة من 
إقـرار ترشيـع جديـد صارم 
لألمـن القومـي، يف يونيـو/
حزيران عام ٢٠٢٠. القانون 
بشـكل  وفضفاض  غامـض 
خطـري، فبموجـب أحكامـه 
يمكن عمليـاً اعتبار أي يشء 
القومـي»،  «لألمـن  تهديـداً 
ويمكـن أن ينطبـق القانون 
عـىل أي شـخص عـىل هـذا 
الكوكب. وفرضت السـلطات 
الصينيـة القانـون مـن دون 
أي ُمسـاءلة أو شـفافية، إذ 

مررتـه بعـد أسـابيع فقـط 
مـن اإلعـالن عنه، متجـاوزاً 
مجلـس الترشيـع املحـيل يف 
هونـغ كونـغ، وأبقـي نصه 
طـي الكتمان عـن الجمهور 
وحتـى عـن حكومـة هونغ 
كونـغ، بحسـب مزاعـم، إىل 

حني صدوره.
العام  القانون  اسـتخدم هذا 
املايض ضـد منافـذ إخبارية 
عـدة، يف حملة قمع واسـعة 
الصناعـة  اسـتهدفت هـذه 
وتركـت نحـو ألـف صحفي 
وموظف عاطلـني من العمل 
وكان لهـا تأثـري مخيف عىل 
الصحافـة يف هونـغ  حريـة 

كونغ.
دهمـت الرشطـة مقـر «آبل 

دييل» مرتني، ويف أغسطس/
آب عام ٢٠٢٠ اعتقلت رئيس 
التحريـر جيمـي الي، ثـم يف 
يونيو/حزيـران عـام ٢٠٢١ 
جمـدت أموال الرشكـة، مما 
الصحيفـة  إغـالق  إىل  أدى 
وتصفيتها. وعـىل الرغم من 
الصحيفـة توقفـت عـن  أن 
الصدور، فإن سبعة مديرين 
تنفيذيـني يف رشكـة آبل دييل 
ال يزالـون خلـف القضبـان. 
جيمي الي الذي أسـس «آبل 
دييل» ورشكتها األم نكسـت 
السـجن  ديجيتـال يقبـع يف 
منذ أكثر من ١٨ شـهراً. ستة 
مديريـن تنفيذيـني آخريـن، 
التنفيـذي  الرئيـس  بينهـم 
ديجيتـال  نكسـت  لرشكـة 

«آبـل  يف  املسـاعد  والنـارش 
دييل» وآخـر رئيـس تحرير، 
محتجزون من دون محاكمة 

منذ أكثر من ١١ شهراً.
طلبـات  السـلطات  رفضـت 
اإلفراج عنهم جميعاً بكفالة، 
مشـرتك  بشـكل  ويواجهون 
قانـون  بموجـب  تهمتـني 
«التآمر  القومي، همـا  األمن 
للتواطـؤ مـع دول أجنبية أو 
عنارص خارجيـة»، و»التآمر 
لطباعة ونـرش وبيع وعرض 
للبيـع وتوزيـع وعـرض و/

أو إعـادة إنتـاج منشـورات 
تثري الفتنة». كما يواجه الي 

اتهامات باالحتيال.
بعـد «آبـل ديـيل»، واجهـت 
منافذ إخباريـة محلية بارزة 
تـرك  اإلغـالق، ممـا  أخـرى 
نحـو ألـف شـخص عاطلني 
عن العمـل يف البالد. صحيفة 
اإللكرتونيـة،  نيـوز  سـتاند 
التـي زادت شـعبيتها كثـرياً 
املؤيدة  االحتجاجـات  خـالل 
 ،٢٠١٩ عـام  للديمقراطيـة 
جمـدت  أن  بعـد  أغلقـت 
الرشطة أصولها البالغة نحو 
٦ ماليـني جنيـه إسـرتليني، 
األول  ديسـمرب/كانون  يف 
املايض. كما أوقفت «سيتيزن 
نيـوز» عملياتهـا يف ينايـر/

كانون الثاني بسبب مخاوف 
عىل سالمة موظفيها.

CÔ‹ÌÜ@›ieD@÷˝Àg@Û‹«@‚b«

أنقرة/ متابعة الزوراء:
اليونانيـة  الصحافـة  وصفـت 
نـرش وكالـة األناضول مشـاهد 
لجزيرة كتيش اليونانية والوجود 
العسـكري غـري القانونـي فيها 

بأنه ”تجسس“.
وقالـت صحيفـة ”كاثيمرييني“ 
اليونانيـة يف خـرب ، إن الصحافة 
الرتكية استهدفت جزيرة كتيش، 
عرب نرش وكالـة األناضول وقناة 
صـوراً  اإلخباريـة  ”تي.آر.تـي“ 
ومشـاهد من الجزيرة. واعتربت 
خـرب  يف  ”لوغـوس“،  صحيفـة 
عنوانه ”الصحافة الرتكية بالغت 
األناضـول  وكالـة  أن  مجـدداً“، 
االسـتفزاز  حـدود  تجـاوزت 

بمراقبتها لجزيرة كتيش.
أما وسـائل اإلعالم اليونانية عىل 
اإلنرتنـت، فقد صّدرت عنواناً لها 
بـ“استفزازات جديدة من تركيا: 
وكالـة األناضول تراقـب جزيرة 
كتيش“. ووصفت وسائل اإلعالم 
اليونانيـة األنشـطة الصحافيـة 
لوكالـة األناضـول بأنهـا عملية 

”تجسس“ عىل الجزيرة.
عـىل  يونانـي  حسـاب  ونـرش 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
التقطـت خـالل زيـارة  صـورة 
مجاملـة سـبق أن أجراها مدير 
األناضـول، رسدار  عـام وكالـة 
قره غوز، لوزيـر الدفاع الرتكي، 
خلويص أكار، يف السـابق، مشرياً 
إىل التنسيق بني الوكالة والقوات 

املسلحة الرتكية.
وكان قـره غـوز قـد هّنـأ، عرب 
بـايل  عـيل  املراسـلني  تغريـدة، 
وعائشـة يلدز عـىل ”التقاطهما 
مشـاهد لجزيرة كتـيش الواقعة 
عـىل بعد ٨ كيلومرتات من شـبه 
جزيـرة بـودروم، توثق تسـليح 
اليونـان للجزيـرة ونرشها فيها 
جنـوداً بشـكل ينتهـك القانـون 

الدويل“.
مراقبـون يقولـون إن خطابات 
اإلعالم الرتكـي مماثلة لتلك التي 
سـبقت غـزو القـوات الرتكيـة 

لقربص يف عام ١٩٧٤
كمـا اسـتهدف أحـد اليونانيـني 
تغريـدة قره غوز، حـول تهنئته 

ملراسـيل األناضول، معلقاً عليها 
بعبارات ”استفزازية“.

واقتـداًء بالرئيـس رجـب طيب 
دأبت وسـائل اإلعالم  أردوغـان، 
الرتكية عىل الرتويج لرواية تظلّم 
ضد اليونـان، خاصة منذ الزيارة 
الناجحة لرئيس الوزراء اليوناني 
إىل  ميتسـوتاكيس  كريياكـوس 

الواليات املتحدة الشهر املايض.
منزعًجـا  أردوغـان  وكان 
بشـكل خـاص مـن حقيقـة أن 
ميتسـوتاكيس، دون ذكر تركيا 
باالسـم، وضعها بشـكل مبارش 
يف صف االسـتبداد الـذي يحارب 
الديمقراطية يف خطابه يف جلسة 
مشـرتكة للكونغـرس األمريكي. 
كما غضب الرئيـس الرتكي مما 
رآه تدخـال مـن ميتسـوتاكيس 
ضد بيع الواليـات املتحدة ألجزاء 
 ١٦  – أف  طـراز  مـن  محدثـة 
وطائـرات جديـدة. وبعـد فـرتة 
وجيـزة قـال أردوغـان إنـه لـن 
إىل ميتسـوتاكيس مرة  يتحـدث 

أخرى.
”حرييـت“  صحيفـة  وأشـارت 
صفـق  أنـه  الرتكيـة 
مليتسـوتاكيس٣٧ مرة يف خطابه 
الـذي اسـتمر ٤٢ دقيقـة أمـام 
وسـائل  وقامـت  الكونغـرس. 
املطبوعـة  الرتكيـة  اإلعـالم 
واإللكرتونية بتضخيم املالحظات 
التـي  للمسـؤولني  العدوانيـة 
املفـرتض  الوضـع  عـىل  تركـز 
منزوع السـالح لجزر بحر إيجه. 
وأصبحـت التغطية أكثـر كثافة 
عندمـا زار ميتسـوتاكيس جزر 
بسـرييموس وكوس وأستيباليا. 
وبدأ املسـؤولون ووسائل اإلعالم 
مناقشـة كيف تـم التنـازل عن 
هذه الجزر لليونان وإيطاليا منذ 
أكثر من ١٠٠ عـام وكيف يمكن 
لرتكيـا املطالبة بها مـرة أخرى، 
عـىل افـرتاض أنـه تـم انتهـاك 

رشوط التنازل.
وحـاول طاقم تلفزيونـي تركي 
سـابقا االقرتاب من بسرييموس 
متنـازع  سـيادتها  أن  بحجـة 

عليها.
الرتكـي مولود  الوزيـر  وأجـرى 

جاويش أوغلو مقابلة مع وكالة 
األناضول هدد فيهـا باالعرتاض 
اليونانيـة  الجـزر  سـيادة  عـىل 
اليونانيـة  إذا لـم تقـم القـوات 
بإجالئهـا. ويف أكثر مـن برنامج 
الخرائـط  نـرش  تـم  تلفزيونـي 
إلثبات كيف أن اليونان هي ”أداة 
القـوى األجنبيـة“ التـي تحاول 
”تطويق“ تركيا. وتقول وسـائل 
اإلعـالم اليونانية أنـه يف الربامج 
التلفزيونية يتم ترشيح معاهدتي 
سـيفر (١٩٢٠) ولوزان (١٩٢٣) 
بطريقة ال عالقـة لها بمحتواها 
الفعيل. وليس من املسـتغرب أن 
تنديـدات املسـؤولني اليونانيني، 
بمن فيهم ميتسوتاكيس ووزير 
الخارجيـة نيكـوس دينديـاس، 

بالكاد تستحق الذكر.
ولطاملا كانت نظرية ”التطويق“ 
هاجًسـا تركًيا لعقود من الزمن، 
مـن  نوًعـا  تكـون  مـا  وغالًبـا 
الرثـاء عـىل زوال اإلمرباطوريـة 
العثمانيـة. ولكـن هنـاك إرصار 
متجـدد عـىل ذلـك، وكذلـك عىل 
نظريـة ”املناطـق الرماديـة“ أو 
مناطق السـيادة املتنـازع عليها 
يف بحـر إيجـه، ويحـاول اإلعالم 
الرتكي بمباركـة أردوغان إعادة 
نظرية التسـعينات أو ما يسمى 
”املناطق الرمادية“ التي روجتها 
تانسـو تشـيلر، رئيسـة الوزراء 

األوىل والوحيدة يف تركيا.
ويقـول محللون سياسـيون إن 
انشغال وسـائل اإلعالم باليونان 
وسوريا يعمل عىل رصف االنتباه 
والنقاش بعيًدا عن الحالة املزرية 
لالقتصـاد الرتكـي، مـع ارتفاع 
التضخـم إىل أعىل مسـتوى له يف 
٢٥ عاًمـا باإلضافـة إىل أن اللرية 
تفقد قيمتهـا باسـتمرار، وهي 
قضايا يمكن أن تعصف بمحاولة 
أردوغان إلعادة انتخابه بعد عام 

من اآلن.
وعىل الرغـم من أن هذه الدعاية 
املحـيل  لالسـتهالك  مخصصـة 
فقط، يشري محللون متمرسون 
إىل أن خطابـات مماثلة سـبقت 
غـزو القوات الرتكيـة لقربص يف 

عام ١٩٧٤.

@lãy@NNCêèvnm@fiÏöb„˛a@Ú€b◊ÎD
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غزة/ األناضول:
قـال املكتـب اإلعالمـي الحكومـي يف 
قطاع غزة إن الصحفيني الفلسطينيني 
هم «ضحايـا تعذيب إرسائيـيل، جراء 

االعتداءات املُمارسة بحقهم».
جـاء ذلك يف بيان نـرشه رئيس املكتب 
سالمة معروف بمناسـبة اليوم الدويل 
ملسـاندة ضحايا التعذيـب، املوافق ٢٦ 

يونيو/ حزيران من كل عام.
وأضـاف معـروف: «ُنذّكـر العالم بأن 
هناك شـعباً بأكمله يعاني من تعذيب 
وسياسـاته  واعتداءاتـه  االحتـالل 
الفلسـطينية،  األرايض  يف  اإلجراميـة 
وينتظـر من ينصفه ويقـف إىل جانب 
االحتـالل  إنهـاء  يف  الطبيعـي  حقـه 

والقصاص منه عىل جرائمه».
وأوضـح أن «الصحفـي الفلسـطيني 
يقـف يف طليعة من يتعـرض للتعذيب 
األرايض  يف  الشـعب  مـن  والقتـل 

املحتلة».
وذكر أن «األرايض الفلسطينية شهدت 
منـذ بدايـة العـام الحـايل نحـو ٥٠٥ 
انتهـاكات إرسائيليـة، مـن بينها قتل 
صحفيتـني، وإصابـة ١٢٠ صحفيـاً، 
جراء إطـالق الرصاص الحي واملعدني 

أو الرضب».
ولفت إىل أنه «من بني االنتهاكات، ُوّثق 
نحو ٨٩ حالة اعتقال أو تمديد اعتقال 
أو حبـس منـزيل، أو إبعـاد صحفيني، 

فيما يقبع داخل السـجون اإلرسائيلية 
نحـو ١٦ أسـرياً صحفيـاً يتعرضـون 

ألنواع التنكيل والتعذيب املختلفة».
وأفـاد بأنه «من بـني االنتهاكات، كان 
هنـاك منـع االحتـالل صحفيـني من 
امليدانيـة نحـو ١٥٦ مـرة،  التغطيـة 
واقتحام مقـرات مؤسسـات إعالمية 
محتوياتهـا  وتخريـب  وتفتيشـها 
ومصـادرة بعـض معداتهـا ٢٣ مرة، 
فضالً عن تسـجيل ٧ حـاالت منع من 

السفر وسحب هويات صحفيني».
املجتمـع  اإلعالمـي  املكتـب  وطالـب 
الـدويل ومؤسسـاته بـ»الوقـوف عند 
الصحفـي  ومسـاندة  مسـؤولياتهم 

الفلسطيني كضحية تعذيب».
وأشار إىل أن «اسـتمرار حالة الصمت 
إزاء الجرائم املرتكبة بحق الصحفيني، 
وعـدم اتخـاذ خطـوات عمليـة بمـا 
نصت عليـه املواثيق واألعراف الدولية، 
يجعالن من املؤسسات الدولية رشيكة 

يف الجرائم».
عـام ١٩٩٧، أعلنـت الجمعيـة العامة 
لألمـم املتحـدة ٢٦ يونيـو يومـاً دوليا 
لألمم املتحدة ملساندة ضحايا التعذيب. 
ويهدف إقرار هذا اليوم، بحسب موقع 
األمـم املتحدة، إىل «القضـاء التام عىل 
التعذيب وتحقيـق فعالية أداء اتفاقية 
مناهضة التعذيـب وغريه من رضوب 
أو  القاسـية  العقوبـة  أو  املعاملـة 

الالإنسانية أو املهينة».
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 للكتابة عن ديوان الشـاعر العراقي املقيم يف 
” تركيـا ” وتحديدا ً يف ” اسـطنبول ” والذي 
جسد شـكل قصائده عرب إنسيابية مختلفة 
تالئـم وضعه الذي ًمر بـه ، نتيجة ما رآه من 
ظلـم ، وقهر وتفيش اإلوضاع السـيئة ، التي 
احرقت األخرض باليابس  ، يف ظل السـيطرة 
عليه من قبـل جهات عديـدة فاقدة الضمري 
يف وطنـه األم ، الذي عاش فيـه وتربى تحت 
شمسه وفوق أرضه التي أحبها منذ صغره ، 
وهو يرى الشاعر يف معظم قصائده ان البالد 

بحاجة إىل وحدة وطنية .
” صبـاُح الصليب والهالل يف شـموخ الُربى ، 
وحارات الشمال والجنوب ، يف برصة السياب 

والخليج ” ص9
هـذا القلق الذي ينتاب شـاعرنا ” السـامر ” 
جـراء الضيـاع ، والخـوف  ،والشـعور بامللل 
مـن الحياة وتكاثـر اللوعة والحـزن ، جعله 
يبـوح بما يف داخله ، حتى سـعى أن يرسـم 
كلماته عرب مواويل يسـتعطف فيها القارئ 
، ليشـاركه همـه الواضح يف هـذه القصائد 
التي وضعها يف ديوانه املعنون ” تركب البحر 

ذاكرتي ”
 صباحـك يـا عـراق أحـىل والذ ، من أسـفار 
النبوة والبرش ، صباح قلعة األسـود ، يف غابة 

تّحف بها السفالُة والقهر ” ص11 
مسـتخدما الشـعر كوسـيلة للتحدث ، وهو 
بذلـك ينشـد القصائد ليعرب عن مأسـاة هذا 
الوطن وشـعبه واصبح شعره كنهج للتعبري 
عن مشـاعره بطريقة تجعله يشعر بالراحة 

وبالتـايل يخلـق مسـاحة لسـماع صوتـه يف  
إغرتابـه  عن وطنـه ، وفاعلية الشـعر الذي 
يكتبـه هـي مسـتمدة مـن تجربتـه الغنية 

واملليئة بالفكرة الرئيسية لقصيدته .
” إىل وطنـي الـذي حط رحاله ، يف جسـدي ، 

ومىض معي ، غريبا ً ، وحبيبا ً ” ص7 
وهـو يف قصائـده املعنونـة يف هـذا الديـوان 
”ومنهـا ” تحيـة الصبـاح ، تغريـدة االبـاء 
للثائريـن ، سـباكري أرض الدماء ، نريد وطن 
، مدهشـة التحريـر ” وغريها مـن القصائد  
يطالـب الجميـع بزيـادة الوعـي ودعوته إىل 
التغيـري ، وهنـاك الكثري من الشـعراء الذين 
سـبقوه طالبـوا ومنهم ” جـون تروديل ” و 

” ينـدي روز ” وهي بالتايل تدعو إىل إشـعال 
ولهب روحي ” وعـن املصائب التي يواجهها 
شـعبنا العراقي . الذي أصبـح تحت عناوين 
متعـددة واتخذ مسـارات عديدة أشـعلت يف 
داخله هذا الهم اليومي وظل يواصل سـبيله 
وفقـا لرضورة داخلية ال يتحكم فيها ،لينتج 
لنا صورة لوطنه من خالل تعلقه بهذا الوطن 
الذي عـاش فيه ورشب ماءه ، حتى أصبحت 
ظاهـرة الحنـني واضحـة يف مخيلتـه وهي 
جـزء ال يتجزأ من ذاكرته ،ألنه  تأثر  نفسـيا 
وفكريا وثقافيـا بوطنه الذي غادره مرغما ، 
فتفجرت يف نفسـه بواعث عديـدة ممزوجة 
باأللم واللوعة . ” ترشين أحىل ، ترشين أنقى 

، ترشيـن ثورة ، وانتفاضة الكربياء ، ترشين 
رجولة أنثى وكرم الخنسـاء ” ص89

  وهـو يقول لنـا عرب أكثر مـن قصيدة أنني 
بحاجـة إىل وطـن وهو غيض مـن فيض،إذا 
أدركنا إنما عّربَ عنه هو مأسـاة شعب كامل 
يعاني األمرين من جراء هذا اإلحتالل الغاشم  
.وهو ال يزال يكتشـف بإحتشـام هـذا الكم 
الهائل من ضجيج السـيايس الذي صال بهذا 

الوطن وكشف عورته .
” دعـي الحزن لحزني ، فما زلت بهذي البالد 
، أمد سـفوحي إلرتقـاء الربيع ، عـىل العهد 
والـدرب ، أنـادي األحبـة العالقـني بصمـت 

الـروح مذهـوالً ”

نبحر ُ يف بعض نصوص شـاعرنا  ” السـامر 
” وهـو يقودنـا إىل صياغـات تركيبية للنص 
الحديـث ،وهنـا عـىل مـا اعتقد قبـل كتابة 
قصيدتـه أخـذ يلـوح لنـا بعـدة أسـئلة من 
خـالل مـا كتبـه يف هـذا  الديـوان  ” تركـب 
البحر ذاكرتي ” وهل باسـتطاعة الشاعر ان 
يسـتخدم لغة خاصـة به وهي لغـة التعبري 
عن مضامني افكاره التي إنطلق منها يف هذا 
الديوان، وهل شـاعرنا ” السامر ” هو رهني 
املؤثـرات االيديولوجية التي أثـرت عىل لغته 
التي وظفهـا داخل هذا الديـوان ،وهنا نؤكد 
عىل هذا مشكل أنطلوجي يف الوجود والزمان 
، ” وبغـداد ُ عـىل مرمـى من وجعـي عليك ، 
سأستفيقُ  ذات َ غربة ٍ ، يف انتظار الضحكات 

” ص41
الكتابـة اإلبداعية هـي موهبة وتأمـل أوالً ، 
وكذلك جهد خّالق عنيد لسـنوات وممارسـة 
كتابيـة يرصف الكاتب الكثري من عمره فيها 
، كي يحقق بصمته الشخصية رسداً أم شعراً 
أم مرسحـا ولهـذا كانـت تأمالت شـاعرنا ” 
السـامر ”  تأملية وفلسفية وقراءة تراكمية 
كي يضـع نصـب عينيه هـذا الجهـد املميز 
واملثـري يف كتابـة قصيدته التـي أراد للقارئ 
التعرف عىل مسارها الفكري والجمايل  ، وهو 
يتحـدى الظلم والقمع الذي يحدث ألبناء هذا 
الوطن ، ولهذا اسـتخدم معظـم قصائد هذا 
الديوان ألنتقاد األحداث و إلظهار وجهة نظر 
اهله واحبته وأبناء شـعبه بأسـلوب شعري 
جذاب تتسـق من خالله موسـيقى الكلمات 
مـع مقاصدها املؤثرة ، وهو يعطي صوته ل 
” اولئك الذين يفقدون صوتهم ” مسـتخدما 

قصائـده يف هـذا الديـوان عالجـاً للكثري من 
القضايا التي يمر بها الوطن .

لعـراق ٍ ُذل من كرم البخـالء ، وتجار األديان 
بـاالرشار  املأفونـة  الخـرضاء  وسـالطني   ،
، وروحـي تطـل ، بشـوق مخسـوف جناج 

بالهجران ” ص71
 ويعمل شـاعرنا ومنـذ القصيـدة األوىل من 
أجـل هـدف تحقيـق املسـاواة بـني جميـع 
املكونات ، داعيا عرب قصائده تحقيق العدالة 
االجتماعيـة التي يمكن للجميع االسـتفادة 
منهـا عرب لغـة ممتعـة وفيها مـن الدالالت 
الكثرية واالسـتعارات التي جعلت من قصائد  
شـعَر  سـالم وشـكوى سياسـية واحتجاج 
عـىل القمع ” وهذا ما قاله الناقد ” سـومرز 
ويليـت ” بأن القصائد التي تقدم إعالنا قويا 
ً عـن الهوية املهمشـة والفرديـة هي عنرص 
أسايس يف ذخرية البطوالت ” فجاءت رسائله 
واضحة يف هذا الديوان ” تركب البحر ذاكرتي 
” الصـادر عـن دار منشـورات جلجامش ” 
نارشون وموزعون – العراق –بغداد وهو من 

القطع املتوسط ويقع يف 149 .
ما كان يوسـف نملة ، وما كان أخوة يوسف 
فيلة ، ولكن الفرق كان ، بني إنسان وإنسان 

” ص4 
بقـى ان نذكر أن شـاعرنا السـامر  صدر له 
مجموعة شـعرية بعنوان ” سأغرز ُ رايتي ” 
عام 2019 ، ورواية ” صفحات الوداع ” عام 
2020 يف اسـطنبول ، ومجموعـة قصصيـة 
بعنوان ” نسـاء يغزلن وجه القمر ” عن دار 
منشورات جلجامش عام 2020 ، وهو عضو 

اتحاد ادباء العراق .
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 الزمن مر
الساعة السابعة والنصف

املحطة فارغة كئيبة 
 القطار تأخر

أكثر من  ساعة ونصف
الحقيقـة  ليـس هنـاك رائحة قهـوة أو 

زنجبيل  وال كفيترييا أو محطة 
و قطار تأخر

 أو ناس تتزاحم عىل شباك التذاكر بينهم 
لصوص محافظ

وصعاليـك يبيعون يف الرس حبوب تختلف 
هلوساتها

حقائب عىل املقاعد
وعجائز يقتعدن الرصيف

فقط غراب وحيد
عىل ذؤابة رسوة وحيدة

وحيدة تماما
يف فضاء 

أزرق
أزرق

معنويات
محبطة
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ان  الكـربى هـي  الشـعري  النـص  (ان وظيفـة   
يجعلنـا نسـتعيد مواقـف احالمنا)عىل حـد تعبري 
غاسـتون باشـالر...بصفته مغامرة تكشـف عن 
رؤى املنتج(الشـاعر) التـي تتضافـر يف نسـجها 
عوامل(سايكولوجية ونفسية وانسانية وروحية..)
باقتناص اللحظة الشعورية الخالقة لحقلها الداليل 

واملستفزة للذاكرة بما تحمله من معنى ..
 و(صـورة تذكارية يف الجنة) املجموعة الشـعرية 
بكل تشـكالتها النصية التي نسجت عواملها انامل 
املنتج (الشاعر)ايهم محمود العباد..واسهمت دار 
شـهريار يف نرشه وانتشـاره/2021..كونها تتسم 
بوحدة موضوعية تؤطر تالفيف  صورها املؤسسة 
لبنيتها واملحركة اليقاعهـا النفيس والداليل.. فضال 
عـن انها تعرب عن الوجدان الذاتـي والذاتي الجمعي 
قيميـا وفكريـا بتوظيـف لغـة موحيـة قائمة عىل 
االسـتعارة واملجاز ضمـن بالغة االنزيـاح والخرق 
الجمايل املسـتجيب الفق التجربة واملعرب عن جوهر 
الفكرة.. باعتماد البناء املشهدي املتكىء عىل الجمل 
القصرية املوسومة بالتكثيف وااليجاز واالختزال مع 
اقتصـاد لغوي ..ابتـداء من العنوان النـص املوازي
paratexte  واملفتـاح االجرائي يف التعامل مع عوالم 
النص ببعديه الداليل والرمـزي.. والذي فرش روحه 
متوسـطا اسـم املنتـج وجنسـه ولوحـة تجريدية 
(تسـتخلص الجوهر من الشكل الحقيقي) عىل حد 
تعبـري عفيف بهنـيس.. اعتمدت االشـكال وااللوان 
وااليمـاءات الدالـة عـىل تشـكيل الواقع باسـاليب 
هندسـية تكشـف عن الحالـة النفسـية من خالل 

املساحات واالشكال..
..........................

ساحمل خشبتي واميش مثل املسيح

وارسم بشهادتي
بشارة عودتك

يا عشائي االخري     /ص24
   فالنـص يقـوم عـىل االنزيـاح والداللة..املرتكـزان 
عىل رؤية شـعرية واعيـة لنسـجها البنائي املحتضن 
مضـاف  ايقـاع  يصاحبهـا  االنسـاني..  ملضمونـه 
منبثـق مـن بني ثنايـا النـص املنفتحة عـىل الرسدية 
الشـعرية التـي تصـور الـرصاع النفيس الحـاد الذي 
يتولـد يف الذات االنسـانية مما يبلور الوعي الشـعري 
ويكشـف عن الحالة الشـعورية القـادرة عىل تكثيف 
عنارصهـا وتشـكلها تشـكال فنيـا مؤثرا..فضال عن 
واسـلوبية  فنيـة  تقنيـات  اعتماداملنتج(الشـاعر) 
كالتنقيط داللة الحذف الكاشف عن االحساس بكثافة 
الصمـت واتسـاع مدياتـه التي تـيش بحالـة االمتالء 
الشـعري الـذي يجرنـا لقـول النفـري الصويف(كلما 
اتسـعت الرؤية ضاقـت العبارة)..اضافة اىل انه يلعب 
دوره فاعال ومتفاعال يف انزيـاح املعنى العادة انتاجه 
واستحضاره من قبل املسـتهلك(املتلقي).. اضافة اىل 

تجـيل تقنية التناص(سـاحمل خشـبتي واميش مثل 
املسـيح) و(العشـاء االخري)..كون النص القرآني من 

النماذج الثرية املختزنة يف الوعي الجمعي..
نحن العراقيني ال شأن لنا غري الرثاء

القدر لدينا اال الدموع
واجمل حسناتنا

اننا ننتج خبزا مالحا..وانبياء لم يرسلهم الله قط
والن الفرح ال يزورنا اال يف احالم اليقظة

قررنا ان نلتقط معه صورة تذكارية
نؤطرها برشيط اسود قاتم

ثم نحملها معنا اىل الجنة   /ص97
 فالنـص يعـرب عن وهـج اللحظة برسدية شـعرية 
مكثفة العبارة تحمل قدرا من الرؤية السـابحة بني 
عاملني:اولهمـا العالـم الوجداني(الذاتـي) وثانيهما 
تفعيـل  اجـل  مـن  الحيس(املوضوعـي)..  العالـم 
الصـورة الشـعرية بصفتها تركيـب جمايل ونفيس 
تتشـكل من التقاطات  املنتج(الشـاعر) للمدركات 
الحسـيةالتي تشـكلها مجموعـة مـن التداعيـات 

التـي تتوظف بقصديـة لتحقيق مقولة تشـيخوف 
(ان تجيـد الكتابـة..ان تجيد االختصـار).. فيعطي 
املنتج(الشـاعر) بعض التفسـريات املتسـلطة عىل 
ذهنه... كي ال يسـتغرق الحلـم وال تنعزل ذاته عن 
العالـم الخارجي..مـع تركيز عىل االنزيـاح اللغوي 
الكاشـف عن عمق التجربة وبراعة التصوير وسعة 
الخيال..بتوظيف تقنية التكثيف وااليجاز واالختزال 
الجميل مع قيامه عىل ما يسـمى بـ (بناء املفارقة)

ليحقق الدهشة الشعرية...      
(نثور مثل االرض لكننا ال ننتج براكني قاتلة/ نختصم 
مثـل املؤرخـني لكننـا ال نسـقط يف وهـم الحقيقة/ 
نصمـت مثل تمثالني لكننا ال نجرح طينا خلقنا منه/
ينام الجمهور ونحن عىل املرسح يف حالة استعداد ويف 

عيوننا الف كلمة ال تقال) /ص85..
  فالبناء الشعري يتأسس عىل مثريات التنسيق الفني 
الـذي ينطلق مـن الفكـرة بتوليف يقوم عىل النسـج 
الجمـايل لعوالم النص برؤية تحقق االثارة واسـتفزاز 
ذاكرة املسـتهلك ونبشـها مـن اجل اسـتنطاق عوامله 
والكشـف عن ارساره ومـا خلف صوره  وتشـكيالته 
ورموزه..باعتمـاد رؤية تزاوج بـني االجناس االدبية 
ومـا هو ذاتـي وما هو موضوعي لخلـق نص مفتوح 
باعتماد الحوار الدرامـي وتصوير الذات يف رصاعاتها 
انزياحاتهـا عـن  يف  اللغـة  مـع كينونتها..بتطويـع 
مسـاراتها املألوفـة  كي يمنح النـص جمالية وعمقا 
مضمونيا يستفز الذاكرة املسـتهلكة(املتلقية)... مع 
انسـنة الجمادات التي تسـتجيب الفق التجربة وتعرب 

عن جوهر الفكرة..
وبذلك قدم الشـاعر نصوصا جمالية جاذبة الكتنازها 
بالوعي الذي هو وليـد الرؤية املوضوعية إزاء الحركة 
الكونية..عـرب صور شـعرية مؤسسـة للبنية النصية 

واملحركة اليقاعها النفيس والداليل..
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اىل خالـد منصـور .. كان املمـر الطويـل، أشـبه بأفعى لم 
تلـو تفاصيلها، حاملا تدخل البوابة الرئيسـية للمبنى الذي 
يبدو لك مثل مبنى مدّور حلزوني يشـبه منارة يف إيطاليا.. 
كنـت قـد وضعت صـورًة من جواز سـفري لـدى موّظف 
االستعالمات الذي دّقق عرب جهاز كومبيوتر عتيق، ثم أذن 

يل بالدخول، مشـرًيا اىل املبنى الذي عّيل الوصول إليهز
-  فهناك يستقبلك من وجهك لك الدعوة.

املمـر ليس فارغـا تماما، واملسـاحة بني املبنى والسـياج 
الخارجـي، كأنهـا تفصلـك عن العالـم، كنت أفكـر بماذا 
سـأقول وماذا سيسـألني، ال يشء يعرفه عّني غري سـريٍة 
ذاتيـٍة فيهـا رؤوس اٌقالٍم لنشـاطات متنوعـة ومختلفة.. 
فكيـف يل أن أحـّدد  شـكله أوًال وأنـا يف دولـٍة أخـرى غري 

دولتي؟.
لـم تنته األسـئلة املزدحمـة يف رأيس، حتى دخلـت البوابة 
التـي تقع نهايـة املبنى وصعدت سـلّما عريًضـا. ودخلت 
من بوابـٍة حديديٍة مربًزا الورقة التي منحني إياها موظف 
االستعالمات.. هناك قرأت ( ماسبريو) وأشار اىل أن اضغط 
عـىل الطابق الرابع، وأنا ادخل املصعد، قال موظف بالقرب 

من املصعد:
-  وهناك سيدلك الطريق لوحده.

 لـم أدخـل مـن قبـل مبنـى لتلفزيـون عراقـي، إّال مبنى 
شـبكة اإلعالم، كوني موظفا يف جريدتهـا، لكني لم أدخل 
االسـتوديو. كان املمر عىل يمني املصعـد قليل اإلنارة.. أقرأ 
يف الجـدران تاريخا قديما.. يخّيل يل أني أسـمع أصواتا من 
خمسـينيات القـرن املـايض، وإن رائحـة الطالء لـم تغرّي 

شيئا.
دلفت اىل غرفة صغرية تشبه غرفة استعالمات داخلية، ثمة 
منضـدة صغرية عليها تلفاز مـن النوع القديم، يظهر فيه 
لقاء يبث مبارشة.. لم تكن الصورة واضحة.. لكن املوظفة 
الجميلـة قطعت عّني بعض االرتباك، وهي ترحب بشـكٍل 

محّبب وبلهجتها املرصية ( أهال بالعراق وحضارته)
طلبـت مـن عامل جاء عـىل ضغطة زر جـرس، بوجه من 
تلـك الوجوه التي نراها يف األفالم ، يشـبه الجدعان.. ليأتي 
يل بقـدٍح صغرٍي من الشـاي.. وقبل أن ارتشـف منه وكنت 
أتفحـص املكان الـذي خيـل يل ان عبد النارص والسـادات 
ومبـارك وحتى مريس والسـييس.. جلسـوا هنـا او مّروا، 
ليسجلوا لقاءات أو يقرأوا بيانات، وهم يدخلون من الباب 
الخشـبي الذي يفصل غرفة االستعالمات عىل االستوديو.. 
وهبطـت صور مثل بريد مسـتعجلة لصـور البكر وصدام 
واملالكي والجعفري والعبـادي وهم يتزاحمون للدخول اىل 
مبنى التلفزيون هناك ليقرأوا بيانات متصارعة، حتى أني 
يف تلـك اللحظة لم أسـتطع االمسـاك بـاي يشء غري صور 

باهتة تتحرك بعشوائية داخل رايس.
 قطـع تلـك الصور، حني دخل شـاب بوجه شـبه بيضوي 
مبتسـم، تزيده النظارة بهاء فرعونًيا، كان بطول قامتي، 
قالـت له موظفـة االسـتعالمات.. هـذا االسـتاذ عيل من 

العراق. مّد يده ليصافحني:
-  أهال استاذ عيل، منّور مرص كلها

 تلعثمـت الحـروف يف فمـي، ليـس خوفـا أو ارتبـاًكا من 
املوقف، بل لتصادم اللهجـة يف فمي.. اللهجة التي نعرفها 
جيدا من خالل األفالم واملسلسـالت املرصية.. سحبني من 
يدي اىل خـارج الغفة الضيقة لنقف يف املمر الطويل شـبه 

املظلم.. قال:
-  أنـا (خالـد) قرأت عنـك ما وجدتـه يف (الغوغل) وكونت 
فكـرة جيدة عنك.. سـندخل االسـتوديو بعـد االنتهاء من 

الربنامج الحايل.. هل هناك مالحظة، سؤال تود طرحه؟.
كان وجهه لم يزل يبتسـم.. وجدت فيها البساطة الكبرية 
والعمق الغائر يف املعرفة.. كان عيل التفرس يف تعابري وجهه 
التـي تميل اىل الطفولة لكني وجدت امتالكه للموهبة التي 
تمكنـه من اسـتخراج ما يمكـن ان يعينه إلنجـاح اللقاء. 
وهو ما تأكد يل حني بني انهن قرأ روايتي ( مزامري املدينة) 

حيث حصل عىل نسخة منها من دار النرش املرصية. وراح 
يحدثنـي عن ابطالها وعن سـلوى.. انقطعـت عنه تماما، 
وتخيلت الصحفي الذي طلب مني اجراء حوار معي عىل ان 
اضع لعه األسـئلة واالجوبة.. قال يل حينها، إنه يريد إجراء 

هذا اللقاء ألني استحقه ولكنه لم يقرأ يل. 
قادنـي لبضع خطـوات، لنبتعد عـن غرفة االسـتعالمات 

الصغرية...قال:
-  سـنتحّدث عـن األدب العراقـي األدب الراقـي.. مثلمـا 

نتحدث عنك.
أجبتـه بطريقـة مـن يريـد أن يكـون واثقـا.. قلـت:

-  ال عليك,.. ال أحب االسئلة الجاهزة
دقائـق مرّت التقطنـا فيها الصور التذكاريـة من جهازي 
املوبايـل.. كنـت أنظر اىل عينيـه، وربمـا رأى يف عيني تلك 
الفرحة التي ترافق حصوله عىل نسـخة من روايتي، لكنه 
راح يحدثني عن العراق.. عن حبه وما يمثله، كنت اشـعر 
بتلك الخصلة التي تمتـد جذورها من حضارتني لتلتقيا يف 

لحظة من التوهج.
كنـت طائرا محلقا وهو يمسـكني من يـدي ويدخلني اىل 
االسـتوديو لنجلس متقابلني، وقد انفرشـت أمامي تماما 
كل مفـردات العراق وكنت ارى مفردات مرص تسـطع من 

بني عدستي النظارة. قال:
- أهال وسهال بالروائي والشـاعر والناقد العراقي، حدثني 

عن العراق العظيمة كيف تراها وانت يف مرص؟
كل البدان يؤنثون األسماء ألنها دولة أو جمهورية او حتى 

مملكة، فكانت اإلجابة ارسع مني:
- العراق العظيم سـينهض من جديد، وسـتصدح مزامريه 

من جديد.
عرف الرجل مـا اقصده يف اجابتني ترصبان املخفي وكأني 

ارص بعصفورين بحجر.
كانت األسئلة الرائعة تحتاج مني اىل الكثري من الجهد، وأنا 
اجيل ألول مرة يف اسـتوديو وخارج العـراق. لذا كنت أنظر 

اىل الجدار الذي خلفه، ثمة خارطة تشـبه خارطة العراق.. 
رسمت عليها االجابات واسماء الروايات، رحت التقط منها 
ما يسـاعدني عىل اإلجابة.. لكن اليشء الذي لفت نظري.. 
أن خالًدا لم يزل يبتسم وهو يستل االسئلة ربما من الجدار 

الذي يقع خلفي، وكأنه يعرفني من زمن بعيد.
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قهـوة-  منشـورات  عـن 
حديثـاً،  صـدرت،  األهـواز، 
الشـاعر  ملجموعتّي  ترجمة 
أديب كمـال الدين: (مواقف 
األلف) و(الحـرف والغراب) 
باللغة الفارسية. قام بعملية 
الرتجمة األكاديمي واملرتجم 
الدكتور نعيم عموري  الذي 
سبق له وأن أرشف عىل أكثر 
من رسالة ماجستري تناولت 
الشـاعر، وكتب  تجربة هذا 
ونـرش عـدداً مـن البحـوث 
األكاديمية عنه، نذكر منها: 

(موتيف شخصية نوح «ع» 
يف شـعر أديب كمال الدين)، 
و(موتيف «املـوت والحياة» 
يف شـعر أديب كمال الدين)، 
و(التناص القرآني يف أشعار 

أديب كمال الدين). 
الجدير بالذكر أن الكثري من 
مجاميع الشاعر أديب كمال 
الدين ُترجمت إىل اإلنكليزية، 
واإليطاليـة،  والفرنسـية، 

واألوردية، واإلسبانية. 
ملزيـد من التفاصيـل يرجى 

زيارة موقع الشاعر



يجب عىل الزوج أن يحسس زوجته بأنه 
يفضلها عن نفسـه وأنه دائما حريص 
عىل إسعادها ومحافظ عىل صحتها إذا 
كان الزوج مستقيما يف حياته يعيش يف 
جو من األلفة واملودة يف وسطه األرسي 
رفقـة زوجتـه وأطفاله كمـا عليه أن 
يتجنـب غرية زوجتـه ألن ذلـك يطعن 
قلبهـا فتتبدل املـودة إىل قلـق وظنون 
تدمـر الحيـاة الزوجية عىل الـزوج أن 
يحـرص عىل عـدم إهانـة زوجته، ألنه 
بذلـك يحـط مـن قيمتهـا ويـؤدي إىل 
شـعورها بالضيق والحقـد عليه، كما 
أنهـا تكره حياتهـا الزوجية وتندم عىل 
اليوم الـذي اختارت فيه زوجها رشيكا 

لحياتها.
لذلك عىل الزوج مراعاة مشاعر زوجته، 
ومحاولة التقرب إليها، فإن هو أحسن 
معاملتها، فسيكون واثقا من مبادلتها 
له باملثل. فبالرغم من أن الزوجة تغفر 
لزوجها خطـأه يف حقها مرات عدة، إال 
أن قلبها يضل مجروحا وحزينا بسبب 

الخطأ الذي اقرتفه تجاهها.
- يجب عىل الزوج أن يحسـس زوجته 
بأنـه يفضلعا عن نفسـه، وأنـه دائما 
حريـص عىل إسـعادها، ومحافظ عىل 

صحتها.
- يجـب عليـه، أن يعلـم بـأن زوجتـه 

تحـب أن تجلـس للتحدث إليـه، يف كل 
مـا يخطـر يف بالهـا من شـؤون، لذلك 
عـىل الزوج أن يحرص عـىل الدخول إىل 
البيت وعىل محياه ابتسامة جميلة دالة 
عىل مشـاعر الحب واملـودة التي يكنها 
لزوجتـه. وأن يكون جاهزا لإلصغاء إىل 

زوجته التي طال انتظارها له.
- عىل الزوج كذلك إال يفرض عىل زوجته 

االهتمـام باهتماماته الشـخصية، بل 
عليه أن يـدع لها املجال مفتوحا لتحدد 
الخاصـة بها، وسـيتفاجؤ  اهتماتهـا 
حينهـا بأنها بـدأت بمحاولـة التطرق 
الهتماماتـه التي تعتربها من األشـياء 
التي سـتقربها من زوجها، حتى يكونا 

رشيكني يف كل يشء بالحياة.
- إذا كان الـزوج مسـتقيما يف حياته، 

يعيـش يف جـو مـن األلفـة واملـودة يف 
وسطه األرسي رفقة زوجته وأطفاله. 
كما عليه أن يتجنـب غرية زوجته، ألن 
ذلك يطعن قلبها، فتتبدل املودة إىل قلق 

وظنون تدمر الحياة الزوجية.
ويف حالـة صـدور عيوب مـن الزوجة، 
عـىل الـزوج أن يتغاىض عنهـا، وأن ال 
يذكرهـا بهـا مـن وقت آلخـر، خاصة 

أمام اآلخرين. ليـس املطلوب فقط من 
الزوجـة أن تعدل سـلوكها، ولكن عىل 
الرجـل أو الـزوج أيضـا ان يعـدل من 
سلوكه وأن يتفادى إثارة غيظ زوجته.

تمـر كل األرس بحـاالت مـن الغضـب، 
عـىل الـزوج يف هـذه الحـاالت التـزام 
الهدوء لتفادي الشـحناء، وال مانع من 
االعتذار إىل الزوجة عند الخطأ يف حقها، 
فاالعـرتاف بالخطـأ فضيلـة ال تـرتك 
زوجتـك غاضبة منك ملـدة طويلة ، ألن 
هذا يدخل الكآبة عىل حياتها أي حياتك 
أنـت أيضا. عىل الـزوج أن يحاول منح 
زوجتـه الثقـة بنفسـها، وأال يعتربها 

خادمة له.
وان يشـجعها عىل أن يكـون لها كيان 
خاص بهـا وأن يعطيهـا مجاال التخاذ 
القرارات. يعترب إثناء الزوج عىل زوجته 
من أكثر الصفات التـي تحبها الزوجة 
بزوجها. لذلك عـىل الزوج اإلكثار منها 
من وقـت آلخر. إذا حـرص الزوج عىل 
الذكـر،  السـالفة  بالنصائـح  القيـام 
سـيكون أكيـدا من ان حياته سـتكون 
سعيدة برفقة زوجته التي اختارته من 
بـني الكثري من األشـخاص ليشـاركها 
حياتها وستسـعى هي األخرى جاهدة 
لنيل رضاه بمختلف األسـاليب والطرق 

املتوفرة لديها.

بينت نتائج دراسة علمية ان الضحك يقي الدماغ 

من الشـيخوخة ويحسـن الذاكرة.أجرى علماء 

من جامعة لوما ليندا األمريكية دراسـة علمية 

ملعرفة فائـدة الضحك للدماغ، بينت نتائجها ان 

الذين يضحكون تكون لديهم حماية أفضل من 

العمليات السلبية للتقدم بالعمر التي لها عالقة 

بضعـف الذاكرة وحتـى فقدانهـا. لذلك ينصح 

األطباء املسنني بالضحك وحتى بتنظيم فعاليات 

سـاخرة خاصـة لهم.وحسـب رأي الباحثـني، 

فـإن ضعـف عمـل الدماغ مـع التقـدم بالعمر 

يرتبـط بتأثري االجهـاد يف الجسـم، حيث بينت 

االختبـارات ان هرمـون االجهـاد ”كورتيزول“ 

يصيـب خاليا عصبية معينة يف الدماغ، مسـببا 

ضعف الذاكرة وتخفيض القدرة عىل التعلم. إن 

”عامـل االجهاد“ اكثر تأثريا يف املسـنني، نتيجة 

تراكـم العوامـل السـلبية خالل سـنوات العمر 

املاضيـة، ممـا يرهـق الجهـاز العصبي.أجرى 

العلماء تجربة اشـرتك فيها مسنون قسموا اىل 

مجموعتني. عـرض عىل املجموعة األوىل رشيط 

فيديو فكاهيا، وعـىل املجموعة الثانية ال يشء. 

بعـد ذلك خضـع افـراد املجموعتـني اىل اختبار 

لتحديـد مسـتوى القـدرة املعرفية.اتضـح من 

نتيجة هذه التجربة ان مشاهدة رشيط الفيديو 

الفكاهـي سـاعد يف تخفيـض تركيـز هرمون 

الكورتيـزول يف الدم وتحسـني الذاكـرة مقارنة 

الباحثـون  الثانية.يقـول  املجموعـة  بنتائـج 

يف  الكورتيـزول  مسـتوى  يخفـض  ”الضحـك 

الجسـم، الذي يسـبب أرضارا للخاليا العصبية 

ملنطقـة الحصني املسـؤولة عن الذاكـرة، لذلك 

كلمـا قلـت االجهـادات كلمـا كانـت الذاكـرة 

أفضل“.يفـرس الخـرباء فائـدة الضحـك، بأنه 

عندما يضحك االنسـان يزداد افـراز هرمونات 

السـعادة (سـريوتونني، اندورفـني ودوفامني) 

التي بفضلها يشـعر االنسـان بالسـعادة. كما 

ان هذا يسـاعد يف تحسني وظائف جهاز املناعة 

وبالتايل تحسني نوع الحياة.
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يـوري  الدكتـور  كشـف 
أخصائـي  سرييربيانسـكي، 
الشـعور  أن  القلـب،  أمـراض 
بالدوار يمكن أن يكون إشـارة 
ملشـكالت الضغـط وأوضح ما 

يجب عمله يف هذه الحالة.
ولفت االختصايص إىل أن أسباب 
الدوار كثرية ومتعـددة، وغالبا 
ما يظهر عند انخفاض مفاجئ 
ملسـتوى ضغط الـدم، ويمكن 
الحالـة  هـذه  مـن  يعانـي  أن 
األشـخاص الذيـن يعانون من 

ارتفاع مستوى ضغط الدم.
و قـال: ”أحـد أسـباب الـدوار 

هـو تقلبـات مسـتوى ضغط 
الدم الرشيانـي فعندما يحصل 
انخفـاض مفاجـئ يف الضغط 
بالـدوار  الشـخص  يشـعر 
ارتفـاع  ذلـك،  إىل  باإلضافـة 
مسـتوى ضغط الدم بحد ذاته 

يمكن أن يسبب الدوار“.
ووفقا له، يمكـن عالج الدوار، 
إذا كان نـادرا مـا يشـعر بـه 
الشـخص بتناول الـدواء ولكن 
عند تكرر الحالـة دائما فيجب 

مراجعة األطباء املختصني.
يشـعر  عندمـا  أضـاف“  و 
الشـخص بالدوار عليه قبل كل 

يشء قيـاس ضغط الـدم، فإذا 
كان مرتفعا عليه تناول الدواء 
لتخفيضه ولكن يف حالة تكرار 
الحالة، يجب مراجعة أخصائي 
وأخصائـي  القلـب،  أمـراض 
الدمويـة  األوعيـة  جراحـة 
واختصـايص طـب األعصـاب، 
الفحـوص  سـيجرون  الذيـن 
واالختبارات الالزمة لتشخيص 
السـبب ومن ثم وصـف العالج 
الـالزم وهذا مهم، ألنـه يف املرة 
التالية قد يشـعر الشـخص يف 
الدوار ويسـقط يف مـكان غري 

مناسب“.

مقادير الوصفة
كفتة 250 جرام 

2 حبة كبرية باذنجان
رفيـع  زعـرت  متوسـطة  باقـة   1

األوراق
1 كوب مرق لحم

عصري ليمون 1/4 كوب 
2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغرية ملح
1/4 ملعقة صغرية فلفل أسود

للقيل زيت ذرة
طريقة التحضري

1. سخني الفرن لدرجة حرارة 190 

ْم ، احرضي طبق فرن الحجم.
2. شكيل الكفتة عىل شكل أصابع. 
ضعيها يف الطبـق، وادخليها الفرن 
تجـف  أن  إىل  دقيقـة   12  –  10

وتتحمر .
قطعيـه  و  الباذنجـان  قـرشي   .3
طوليا إىل رشائـح رقيقة. ضعيه يف 
طبـق وريش عليه قليال مـن امللح ، 
اتركيـه لبضع دقائـق اىل ان تتكون 
عليه قطـرات من املـاء، ثم جففي 
املـاء املتكـون عـىل السـطح بورق 

املطبخ.
اقـيل  و  جيـدا  الزيـت  سـخني   .4

الباذنجان ، ضعيه عىل ورق املطبخ 
لتتخلـيص مـن الزيت. دعيـه يربد 

قليال.
5. ضعي رشيحـة باذنجان امامك، 
ضعـي فوقها إصبع مـن الكفتة و 
عرق من الزعرت ثم لفيها و ضعيها 
يف طبق الفرن . كـرري العملية مع 

بقية املقادير.
6. يف وعـاء عميـق اخلطـي املرق، 
عصـري الليمـون، الثـوم ، امللـح و 
الفلفل ثم اسكبيه فوق الباذنجان.

7. ادخيل الطبق اىل الفرن لحوايل 20 
دقيقة. قدميه ساخنا.
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تعانـي الكثـري مـن السـيدات من مشـكلة عرس 
الهضـم خالل فـرتة حملهن، و عادة ما تشـتكي 
الحامـل مـن وجـود ألـم يف الجهـاز الهضمـي، 
فهي تعاني من مشـكلة عرس الهضـم واإلصابة 
باإلمسـاك ما يدعها تبحث عن أفضل املرشوبات 

التي تعزز من عملية الهضم.
ومـن خالل هـذا املوضوع سـوف نتناول سـوياً 
موضوع أهـم املرشوبات التي يجـب تناولها من 
ِقبل الحامل لعالج مشـكلة عرس الهضم ومعرفة 
أهم املشاكل التي قد تصيب الجهاز الهضمي لدى 

الحامل خالل فرتة الحمل.
أهـم املشـكالت الهضمية التـي قد تتعـرض لها 

الحامل خالل فرتة الحمل:
• معاناة الحامـل من عرس الهضم مما قد يرتتب 

عليه اإلصابة باإلمساك.
• الشـعور بالقيء والغثيان نتيجة لتغري مستوي 

الهرمونات بالجسم.
• معانـاة الحامل مـن االنتفاخ وحرقـان باملعدة 

كنتيجة لزيادة حجم الرحم لنمو الجنني به.
أسباب عرس الهضم عند الحامل:

1. نمـو الجنـني وكرب حجمه مما يشـكل ضغطاً 
عىل املعدة كنتيجة لكرب حجم الرحم.

2. وجود اختـالل يف النظام الغذائـي املتناول من 
ِقبل الحامل والذي يسبب لها عرس الهضم.
3. وجود تغريات هرمونية بجسم الحامل.

4. وجـود ضعـف يف العضلـة السـفىل املريئيـة 
العصـارة والتي تعمل عىل منـع ارتداد األحماض 

من املعدة إىل املريء.
مرشوبات تعزز من عملية الهضم لدى الحامل:

1. الحليب الرائب
يعمـل الحليـب الرائـب عـىل التعزيز مـن صحة 
الجهـاز الهضمي وذلـك الحتوائه عـىل البكترييا 

النافعـة ، فالحليـب الرائـب يحمي مـن اإلصابة 
بالحموضة والبد أن يحتوي الحليب املشرتى عىل 

نوع من أنواع البكترييا النافعة.
2. الشاي األخرض

يعد الشاي األخرض من املرشوبات التي تعمل عىل 
تهدئة املعدة ويعزز من عملية الهضم.

3. الزنجبيل
احريص سـيدتي عىل تنـاول مـرشوب الزنجبيل 
ولكـن بالقدر املعتـدل ، فهو يحتـوي عىل بعض 
املـواد والتي تعمل عىل تهدئـة املعدة ويخفف من 

حدة الغثيان وغريها.
4. الشمر

يعمل الشـمر عـىل تهدئـة املعدة وتعزيـز عملية 
الهضم لدى الحامل فهو يحد من املغص ومشاكل 
االنتفـاخ باملعـدة ويحـد مـن مشـكلة غثيـان 

الصباح.

أكـد عالم نفـيس بريطاني أن ألعاب األلغاز واملكعبات تعـود بفائدة أكرب عىل األطفال 
يف سـن مبكرة من تلـك الناتجة عن القـراءة والكتابة، السـيما للفئـة العمرية األقل 
مـن 3 أعوام.وأوىص محـارض جامعة كامربيـدج الربيطانية ديفيد وايـت بريد اآلباء 
برضورة االهتمام بصغارهم يف هذه السـن، واللعـب معهم بألعاب املكعبات بمختلف 
أشـكالها، مشـرياً إىل أن األطفال سيشـعرون بمتعة أكرب يف حل األلغاز، حسـبما ورد 
يف موقـع داييل ميـل الربيطاني.وقال وايت بريد ”إذا كان أوليـاء األمور يرغبون يف أن 
يكـون أطفالهم أكثر ذكاء وأفضل أداًء عند التحاقهـم باملدارس، ينبغي عليهم قضاء 
وقت كاف معهم يف سـن مبكرة، وتخصيص وقت ملشـاركتهم وجذب انتباههم، وتعد 
ألعاب حل األلغاز واللعب باملكعبات وقراءة الكتب من أفضل األنشـطة لهذا الغرض“.

وال يقلـل وايت بريد من أهمية قراءة القصص لألطفال يف هذه املرحلة العمرية، لكنه 
يصف الرتكيز عليها فقط بأنه ”مضيعة للوقت والجهد“ لألهل والطفل عىل حد سواء.

أشارت دراسة أمريكية حديثة إىل أن األطفال الذين يتعلمون كيف يحسنون مهاراتهم 
ذاتيـاً هـم أفضل من غريهم عنـد البلوغ،وأكثر قدرة عىل الحصول عـىل مراتب عالية 
أكاديميـاً وأكثر ذكاء يف جلب املال وأقل عرضة الرتكاب الجريمة.ويسـدي وايت بريد 
نصيحة لآلباء بمشـاركتهم أطفالهم شـيئاً يفضلونه، مثل االستمتاع بصناعة قوالب 
حلوى أوكيك أو معجنات أو شـغل الطفل بصناعة يشء يختاره بنفسـه، مع رضورة 

التشجيع واملشاركة والتحدث معهم أثناء تأديتهم العمل.

تقع الفتيات بالحـرية يف تحديد الوقت 
املناسـب لقـص الشـعر، فعملية قص 
الشـعر تجعل منه أكثـر حيوية وتألقاً 
وملعانـًا ولكـن هنـاك أوقـات محـددة 
لعملية القص للحصول عىل مواصفات 

الشعر الصحي الذي ترغبني به.
أفضـل وقـت لقـص الشـعر بالتاريخ 

الهجري
يرتبـط قـص الشـعر ارتباطـاً وثيقـاً 
بالقمر، وذلك ألن جسم اإلنسان يتكون 
مـن %80 مـن املـاء، وبالتـايل يتأثـر 
اإلنسان بالقمر كتأثر املحيط والطبيعة 
بـه، حيث إنه ينصح بقـص القليل من 
الشـعر مرة واحـدة شـهرياً للحصول 
عىل شـعر صحي بمقدار أصبع فقط، 
بهـدف إزالة األطـراف الجافـة وامليتة 
واملتقصفـة ليصبح تركيز الشـعر عىل 

النمو بدالً من تحسني األطراف امليتة.
ويهـدف اختيار الوقت املناسـب لقص 
الشعر إىل تعزيز نمو الشعر مما يجعله 
ينمـو مرتني إىل ثالث مـرات أرسع من 
املعتـاد، بفعل تنشـيط نمـو بصيالت 
الشـعر بسـماكة أكرب، وتحسني فروة 

الرأس مما يقوي نمو الشعر.
وتشـجع عملية اكتمال القمر الشـعر 
عىل النمـو إي أن الوقت ما بني مرحلة 
انتصاف إضاءة القمـر واكتمال القمر 
هي الوقت املناسـب لقص الشعر وتعد 
الثالـث  األيـام  الهجـري يف  بالتقويـم 

والرابع عرش.

أفضل وقت لقص الشـعر قبـل أو بعد 
الدورة الشهرية

تعمل الدورة الشـهرية بشـكل مبارش 
وغـري مبـارش عـىل التأثري عـىل فروة 
الـرأس والشـعر حيث إنه قبـل الدورة 
الشهرية تعمل الغدد عىل خفض إنتاج 
هرمـون اإلسـرتوجني وتزيد مسـتوى 
هرمون الربوجسرتون والتستوستريون 
ممـا يـؤدي إىل زيـادة إنتـاج الزيت يف 
الغدد الجلدية ممـا يجعل فروة الرأس 
حساسة بشـكل أكرب، ويحدث العكس 
ما بعد الدورة الشهرية إذ يرتفع إنتاج 
هرمـون اإلسـرتوجني ويقـل هرمون 
التستوسـتريون مما يقلل إنتاج الزيت 
فيبدأ الشـعر بالجفاف بشكل أكرب، لذا 

يفضل قص الشـعر يف األسبوع الثاني 
من بعـد الدورة لتوازن نسـبة الدهون 
بالشعر وإفراز الهرمونات املساعدة يف 

عملية نموه.
أفضل وقت لقص الشعر للتطويل

يعتمد تطويل الشـعر بشـكل عام عىل 
ة  أسـباب عدة منها نوع الشـعر، وَقصَّ
الشـعر املعتمد، إىل جانـب الطول املراد 

من عملية القص.
إذ يعمـل القـص عىل تخليص الشـعر 
من النهايات املتقصفة التي تعمل عىل 

إضعاف الشعر وجعله خشناً.
حيث إن الشعر القصري يحتاج لالهتمام 
الدائم بواسطة القص من شهر حتى 6 
أسـابيع للمحافظة عىل نمـط القصة 

والسماح لخصالت الشعر بالنمو.
ويحتاج الشعر املتوسط بوب طويل أو 
لوبس، أو لطول الكتف متعدد الطبقات 
إىل االنتظار لفرتة أطول ليتم قصه، فإن 
أردِت نموه بشـكل أطـول قليالً يفضل 

قصه كل 8 إىل 12 أسبوعاً.
يحتـاج الشـعر الطويـل فـرتة زمنية 
طويلـة ليتـم قصـه لرقتـه وسـهولة 
تكرسه فيجب االنتباه للوقت املناسـب 
للقص حيث يتم االعتماد عىل قصه كل 
6 إىل 8 أسابيع ملنع الشعور بالتضخم، 
أمـا األشـخاص الذين لديهـم طبقات 
متقطعة يمكنهم تقليل هذه الفرتة إىل 

6 أسابيع حتى ال يبدو الشعر ملتوياً.
أفضل وقت لقص الشعر للتكثيف

قص الشـعر بشـكل دوري ومنتظم 
يعمل عىل إعطاء الشـعر كثافة أكثر 
وصحـة وملعانـاً أكـرب، فيجـب قص 
الشـعر حـوايل 1 سـم كل ثمانيـة إىل 
عـرشة أسـابيع بواسـطة مصفـف 
الشـعر. فعملية إزالة أطراف الشـعر 
امليتـة تعطي الشـعر حيويـة تظهر 
كثافة الشـعر وتسـاعده عـىل النمو 
الصحي. وبناء عىل ما تم ذكره سابقاً 
عـىل تأثـري القمـر عـىل نمو الشـعر 
فيفضل قص الشـعر يف بداية اكتمال 
القمـر عندما ييضء بالكامل ليعطيه 

الكثافة املرغوبة.
أفضل وقت لقص الشعر لألطفال

يعتمد قصة شـعر طفلك عىل عوامل 
كثرية أهمها كمية شـعر طفلك حيث 
إنـه هناك الكثري مـن األطفال يبقون 
بال شـعر أو بشـعر خفيف من أشهر 
لسـنوات بعد والدتهـم، بينما يخرج 
البعض بشـعر قوي، غـري أنه يعتمد 
عـىل ثقافـة العائالت حيـث إن هناك 
عائالت تعمل عىل قص شعر الرضيع 
بداية منذ والدته وهناك عائالت تنتظر 
حتى 6 أشـهر عىل األقـل عندما يبدأ 
الشـعر يف الوصـول إىل العينـني أو أن 
يصعب الحفـاظ عليه نظيفاً ومرتباً. 
ويفضل أحياناً سؤال طبيب األطفال 
عن الوقت املناسب يف حال كان يعاني 
من أي أمـراض خاصة بالبرشة حتى 

ال تتفاقم املشكلة.
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البيوت  ربات  من  العديد  تقوم 
أو  األطباق  غسالة  باستخدام 
املطبخ  أدوات  لغسيل  «الجالية» 
واملالعق  والسكاكني  األطباق  ومنها 
وغريها من مستلزمات املطبخ، إال أن 
بعض  وضع  من  حذروا  صحة  خرباء 
من  ظرف  أي  تحت  وذلك  العنارص 
مقطع  عرب  الخرباء  رشح  الظروف.و 
التواصل  مواقع  عىل  نرش  فيديو 
االجتماعي ما يجب فعله وما ال يجب 
إىل  باإلضافة  األطباق،  لغساالت  فعله 
والتي  مطبخك  يف  املوجودة  األشياء 
يمكن أن تلحق الرضر بالجهاز.وأوىل 
تلك العنارص هي األطباق أو الصحون 
وقررت  سابقاً  كرسها  تم  التي 
أنها  لصقها معا الحقاً، محذرين من 

أخرى  مرة  الكرس  لخطر  تتعرض  قد 
الثاني  العنرص  الجهاز.أما  داخل 
هو  الصحون  غساالت  يف  املحظور 
موضحني  الحادة،  املطبخ  سكاكني 
صدئها،  يف  ذلك  يتسبب  أن  يمكن  أنه 
ألواح  ذلك  بعد  القائمة  يف  يأتي  و 
ستؤدي  حيث  الخشبية،  التقطيع 
التقطيع  ألواح  يف  املوجودة  األلياف 
و  اللوح وتشققه،  تمدد  إىل  الخشبية 
غري  ستصبح  فقط  واحدة  دورة  بعد 
مستقرة.و  وغري  الشكل  متساوية 
التي  األكواب  أخرياً، يجب عدم وضع 
أوعية  مثل  قياس،  عالمات  تحمل 
الخالطات عىل سبيل املثال، وذلك ألن 
ستمسح  املطبوعة  القياس  عالمات 

مع الوقت وتختفي.



اختبـار  تجربـة  املمكـن  مـن   
الشـخصية من  يكشـف ارسار 
طريقـة حمل الهاتـف الخلوي. 
فمـن املعروف انـه يتم فعل هذا 
بطرق تختلف بني شخص وآخر. 
أمـا ما ال يعرفـه الكثريون فهو 
ان هـذا يمكن ان يدل عىل بعض 
والطبـاع.  الشـخصية  صفـات 
ولهذه الغاية يجب اوالً النظر اىل 
الرسـم واختيار احد االرقام من 

1 اىل 4. 
يمكـن طريقـة حمـل الهاتـف 
هـذا  الشـخصية  اختبـار  يف 
الصفـات  بعـض  تكشـف  ان 
والطباع واسـباب القيام ببعض 
الترصفـات. وهـو مـا ال يعرفه 

الكثري من االشخاص. 
1. تكشف طريقة حمل الهاتف 
اسـتعماله  اثنـاء  واحـدة  بيـد 
الشاشـة بواسـطة  مع تحريك 
السـبابة امليل اىل الفرح والتمتع 
بالثقـة بالنفـس. فمـن يفعـل 
هـذا ال يشـكو كثـرياً وال يتذمر 
بسبب بعض ظروف الحياة غري 
املؤاتيـة. كما انـه يتقبل االمور 
كما هي ويسـعى اىل تغيريها او 
اىل تغيري طريقـة تفاعله معها. 
بـل انه يحرص عىل عدم اضاعة 

باملعوقـات  التفكـري  يف  الوقـت 
ويبذل الجهود من اجل التخطيط 
املشاريع  لتحسـني حالته وبدء 
الجديـدة وتحقيق االهـداف. اال 
ان هـذا الشـخص ال يحقـق يف 
املقابـل الكثري مـن النجاح عىل 
العاطفية.  العالقـات  مسـتوى 
والسـبب انه ال يمنحهـا الوقت 
الكايف، بـل انه قد يترسع يف اخذ 
القرارات او القيام بالخطوات يف 

هذا السياق. 
2 .تشـري طريقة حمـل الهاتف 
هـذه اىل التمتـع باملرونـة والود 
والذكاء وبالقـدرة عىل التفاهم 
اختـالف  عـىل  اآلخريـن  مـع 
طباعهم وطرق تفكريهم. كذلك 
تكشـف هذه الطريقـة االبتعاد 

قدر االمكان عن الغش والرتكيز 
عـىل احرتام االنظمـة والقوانني 
ايـاً تكـن الظـروف واملعوقـات 
التـي يمكن ان تمنـع ذلك. ومن 
الصفـات التـي يـدل عليها هذا 
ايضـاً امليـل اىل تسـهيل االمـور 
واىل عدم تعقيدهـا واىل التعاون 
التام مـع املحيط مـن اجل حل 

املشكالت. 
3. يف اختبـار الشـخصية هـذا 
تشـري طريقـة حمـل الهاتـف 
تحليـل  عـىل  القـدرة  اىل  هـذه 
املواقـف بشـكل عقالنـي. كما 
تعنـي امتـالك الطاقـة لخوض 
التحديـات سـواء كانـت كبرية 
او صغرية. ومـن الصفات التي 
التحيل بالحيوية  تكشفها ايضاً 

والرغبة غالباً يف خوض التجارب 
املفرحة وعـدم امليـل اىل الحزن 
او اىل االستسـالم لألحـداث وما 
تفرضه من ظروف. كذلك تعلن 
هذه الطريقـة يف املقابل التمتع 
للتخطيـط  الالزمـة  بالجديـة 
ووضع االفكار موضـع التنفيذ 

مع االنتباه اىل كل التفاصيل. 
4. إذا تـم اختيـار طريقة حمل 
الهاتـف التي تظهـر يف الصورة 
رقـم 4، فهـذا يدل عـىل التمتع 
التـي  الجذابـة  بالشـخصية 
تثـري اهتمـام الكثرييـن. كمـا 
يشـري اىل انهـا تتسـم بجانـب 
ومختلـف.  ومتميـز  ابداعـي 
كذلـك تكشـف هـذه الطريقـة 
الدائـم  واالسـتعداد  االنفتـاح 
لخـوض الحوارات مـع اآلخرين 
مـع مراعاة طباعهـم وبيئاتهم 
التفكـري  اسـاليب  واختـالف 
لديهـم. ويعني اختيـار الرقم 4 
يف اختبار الشخصية هذا امتالك 
حس املبـادرة والحـرص الدائم 
عـىل ابتـكار االفـكار وتقديـم 
الصداقات.  وبنـاء  االقرتاحـات 
وييش ايضاً بامليل اىل الرومنسية 
احضـان  يف  االسـرتخاء  واىل 

- هل تعلـم ان األذن اليرسى تتفوق بقدرة عالية يف السـمع الطبيعة بني الحني واآلخر.  
عن األذن اليمنى.

- هل تعلم  ان كل شخص موجود عىل وجه األرض له رائحة 
خاصة به تميزه عن باقي األشخاص إال يف حالة التوأم يكون 

لهم رائحة واحدة.
- هل تعلم  ان عدد عظام اليدين والقدمني يزداد عن أي عضو 

آخر من أعضاء الجسم.
-هـل تعلـم ان اإلنسـان ينام 

حوايل ثلث عمره.
-هل تعلم املرأة ان تتميز أكثر 
مـن الرجل يف حاسـة الشـم 

واللمس.
الـكالم  عنـد  تعلـم  هـل   -
يسـتعمل اإلنسـان أكثر عدد 
من العضالت حوايل من 70 إىل 

80 عضلة.
- هل تعلم  ان جسـم اإلنسان 
الطبيعـي يحتـوي عـىل ٦ لرت 

دم.
- هـل تعلم عندمـا يقوم اإلنسـان بعملية العطـس تتوقف 
جميـع أجهزة الجسـم بما فيهـا القلب ولذلك تقـوم يعدها 

يقول الحمد لله الذي منحنا حياة جديدة.
-هـل تعلم أن قرنية العـني هو الجزء الوحيـد الذي ال يصله 

الدم.
-هل تعلم  ان إفراز شـمع األذن يـزداد بكميات مضاعفة يف 

حالة خوف اإلنسان.
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كل األشـياء متاحة لك هذا اليوم أكثر من املعتاد، 
وهذا يدل عىل أنك تسري يف الطريق الصحيح وتؤدي 
مهامـك بدقة. ليـس من الـرضوري أن تعيـش حياة 
مليئة بالضغوط واملتاعب، لذلك عندما تشـعر بالراحة 
والسـعادة، ال تقلـق وال تشـعر أن الوضـع غريب. كن 

مبتسما ومتفائال دائما واحرتم من حولك.

يشعر من حولك بأهميتك يف حياتهم هذا اليوم 
وذلك بسبب أنك عىل اتصال دائم بهم مهما كانت 
ظروفك. يحاول شـخص ما أن يقـرتب منك، ولذلك 
عليـك توخـي الحذر ألن املوقـف قد يكـون حرجا ألنك 
شـخص خجول بطبعك. ربما تضحي بنفسك من أجل 

البعض اليوم لكنك قد تشعر بضغط وتوتر.

الطاقـة التـي تشـعر بهـا سـتقودك إىل نجاحات 
عظيمـة، ولكنها سـتقودك أيضا للمشـكالت. فيما 
يخـص التحديات، أنت تشـعر بالتهديد بسـهولة ولذلك 
تعمد إىل الترصف بعصبية وربما بعدوانية. سـيؤدي ذلك إىل 
تعريض صحتك للخطر. خذ خطوة إىل الوراء من وقت آلخر، 

واستخدم طاقتك بطريقة هادفة ومدروسة.

من املمكـن اليوم أن تعتمد عىل خياك للخروج 
من األزمـات أو املواقـف املتأزمة التـي تتعرض 
لها مؤخرا. عندمـا تفكر يف عاملك الواقعي أو عندما 
يظهر أي يشء له عالقة بهذا العالم تتحول بفكرك دون 
تردد إىل عاملـك الخيايل. يجب أن تواجه مشـاكلك بقوة 

وأن تسيطر عىل ضعفك.

ستشعر هذا الصباح بحماس وتفاؤل ويالحظ 
مـن حولـك أن مزاجك يتحسـن تدريجيا. تنظر 
للحياة بنظرة إيجابية تسـاعدك عـىل مواجهة أي 
مهمـة دون خوف أو تردد. ربما ال تسـري بعض األمور 
وفقـا لخططـك، ولكـن ال داع للقلـق ربما يكـون ذلك 

لصالحك.

يبدو أن هناك العديد من املواقف التي حدثت يف 
املايض ما زالت تؤثر عىل حياتك حتى اآلن وربما 
تؤثر عىل مستقبلك. عىل الرغم من اليأس واإلحباط 
اللذين تشعر بهما اليوم، إال أنك ستنترص عىل خصومك 
وستستعيد ثقتك يف نفسـك. اطلب من شخص موثوق 

فيه املساعدة إذا لزم األمر.

تتميـز بمهـارات تجعلـك تنفـذ أي خطـة أو 
مرشوع دون مساعدة من اآلخرين. أنت يف رصاع 
مسـتمر هذا اليوم مع شخص ما. واجه الصعوبات 
بقـوة وال تستسـلم! إذا عرض عليك البعض املشـاركة 
يف عمـل ما، عليك أن تقبل. دع اآلخرين يسـتفيدون من 

خرباتك.

تشـعر أنـك أقـوى مـن أي يـوم، ولذلـك ننصحـك 
باسـتغالل طاقتك هذه يف أنشـطة مفيدة. ال تتعجب 
إذا وجـدت نفسـك مثل الطائـرة الورقية التـي تحلق يف 
كل مكان وفجأة تسـقط عىل األرض دون سـابق إنذار. لديك 
القـدرة عىل الترصف بطريقة حكيمة وسـط ماليني املواقف 

التي تثري غضبك.

تـزداد اليـوم أرباحـك الشـهرية مـن مصـدر 
غـري متوقـع. ربما تقرر اسـتثمار هـذه األرباح 
يف املشـاركة يف بعض املشـاريع. أحالمك سـتصبح 
حقيقة هذا اليوم. شـخص ما لم تـره منذ وقت طويل 

سيظهر فجأة اليوم. ستكون مفاجأة سارة جدا.

عاطفتك جياشـة جدا اليوم ولذلـك قد يكون 
من الصعـب جدا إخفاء مشـاعرك عند التحدث 

مع اآلخرين. 
كن حذرا عند التعامل مع بعض األشخاص وفكر جيدا 

يف كالمك ألن كلماتك ستؤثر عىل اآلخرين.

ربمـا تبتعـد اليـوم عن أجـواء املـرح واإلثارة 
لالهتمـام بقضايـا العمـل ومشـاكله. هل تجد 
أن هـذا الوضـع مريح بالنسـبة لك؟ تأكـد أن هذا 
األسـلوب الذي تتبعه لن يؤدي إال إىل االكتئاب والحزن، 
ولذلك من األفضل أن توازن بني حياتك العملية وحياتك 

الشخصية.

الحمل
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الجوزاء
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الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يتوقـف عملـك اليوم ألجـل غري معلـوم. ربما 
تصلـك مكاملة هاتفيـة تجلب لك أخبارا سـارة 
تخصك عىل املسـتوى املهني والعاطفي. سـتكون 
متفائـال جدا ومتحمسـا ولذلك ستسـتأنفك عملك من 
جديد. لديك فكرة أو خطة تريد أن تنفذها قريبا. توقع 

حدوث بعض التغريات قريبا فكن مستعدا!

1800 - اغتيـال القائـد العسـكري الفرنيس 
الجنـرال كليـرب يف حديقة قـرصه بالقاهرة 
عىل يـد الطالب الشـامي األزهري سـليمان 

الحلبي.
1830 - القوات الفرنسية تنزل بميناء سيدي 

فرج الحتالل الجزائر.
1846 - املستوطنون األوروبيني يف كاليفورنيا 
يقررون الثورة ضد الحكم املكسـيكي والتي 
كانت جزًءا منه، وقد استغل األمريكيون هذه 
الفرصة ودخلـت قواتهم إليهـا وضمتها إىل 
الواليات املتحدة، إىل أن تنازلت عنها املكسيك 

عام 1848.
1900 - هـاواي تصبـح جزًءا مـن الواليات 

املتحدة.
1920 - البدء بتشـييد سـور الكويت الثالث 

وذلك بعد معركة حمض.
1934 - عقـد أول لقـاء قمـة بـني الزعيـم 
األملاني النازي أدولـف هتلر والزعيم اإليطايل 
الفاشسـتي بينيتو موسـوليني، وهو اللقاء 
الـذي فتـح الباب أمـام تحالف اسـرتاتيجي 
بـني البلدين فيمـا عرف باسـم محور برلني 
/ رومـا، وهـو املحـور الذي خـاض الحرب 

العاملية الثانية.
العاصمـة  النازيـة تدخـل  1940 -القـوات 

الفرنسية باريس.
- الرئيس األمريكـي فرانكلني روزفلت يأمر 

بتجميد األرصدة الفرنسية واألملانية.

1952 - تدشني أول غواصة نووية.
1962 - تأسـيس املنظمة األوروبية ألبحاث 

الفضاء.
1967 - املركبة الفضائية األمريكية «ماينر» 
تتجـه نحـو كوكب الزهـرة بحًثا عـن أوجه 

الحياة.
1982 - نهاية الحرب بني إنجلرتا واألرجنتني 

حول جزر فوكالند.
1985 - منظمـة تطلـق عىل نفسـها اسـم 
تخطـف  األرض»  يف  املضطهديـن  «حركـة 
طائـرة TWA الرحلة رقـم 847 املتجهة من 

أثينا إىل روما.
1989 - امللكة إليزابيـث الثانية تمنح رئيس 
الواليـات املتحدة األسـبق رونالد ريغان لقب 
فـارس، وهو أرفع األلقاب يف اململكة املتحدة 
وذلك بعـد نحو نصف عام مـن خروجه من 

البيت األبيض.
2003 - حاكـم إمـارة رأس الخيمة الشـيخ 
صقر بن محمد القاسـمي يعـزل ابنه األكرب 
الشـيخ خالـد مـن واليـة العهد ويعـني ابنه 

الشيخ سعود مكانه.
بالقـوة  تسـيطر  حمـاس  حركـة   -  2007
عىل قطـاع غزة، ورئيـس السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية محمـود عبـاس يصدر قـراًرا 
بإقالـة الحكومـة برئاسـة إسـماعيل هنية 
ويعني سالم فياض رئيًسا لحكومة انتقالية.

2010 - مجلس النواب العراقي يعقد جلسة 

 7 يف  انتخابـه  منـذ  األوىل  هـي  بروتوكليـة 
مارس، وقد اسـتمرت الجلسـة عرش دقائق 
أدى خاللهـا النـواب اليمني ورفعـت بعدها 
لتبقـى مفتوحة إىل حني اتفاق الكتل الفائزة 
عـىل من يتوىل رئاسـة الجمهورية ورئاسـة 

الوزراء ورئاسة مجلس النواب.
2012 - املحكمة الدسـتورية العليا يف مرص 
تقيض بعدم دستورية قانون العزل السيايس 
والذي أقره مجلس الشـعب ملنع ترشـح من 
كان يعمل ضمن نظام الرئيس السابق محمد 
حسـني مبارك باالنتخابات الرئاسـية، كما 
أمرت املحكمة ببطـالن عضوية ثلث أعضاء 
مجلس الشعب وذلك لألعضاء املنتخبني عىل 
املقاعد الفردية وهذا ما يعني حسـب الحكم 

بحل املجلس كامًال.
2013 - فيضـان يرضب واليـة أوتاراخند يف 
الهند تؤدي إىل مقتل 5700 شـخص وفقدان 

أكثر من 20000 شخص.
2017 -وفاة 17 شخصا وإصابة 77 أخرين 
بسـبب حريـق إندلـع يف بـرج غرينفيـل يف 

العاصمة الربيطانية لندن.
- الربملان املرصي يقر سـيادة السعودية عىل 

جزيرتي تريان وصنافري باألغلبية.
2018 -افتتـاح بطولـة كأس العالـم لكـرة 

القدم 2018 املقامة يف روسيا.
- تشـكيل الحكومة األردنية الجديدة برئاسة 

عمر الرزاز بعد صدور اإلرادة امللكية.

اختبار يكشف أسرار الشخصية من طريقة حمل الهاتف
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

NNNÒ5«Î@Úó”

حتى ال نظلم صغارنا

يف أحد الفصول الدراسـية يف سـورية أرادت إحـدى املعلمات أن ترفع 
من هّمة طالبها فقررت إجراء امتحان لهم ، والذي يحصل عىل عالمة 
ممتـاز سـوف تهديه هدية بسـيطة ورمزيـة وهي عبارة عـن حذاٍء 

جديد.
فـرح األطفال بهذا التحـدي وبدأ كل منهم بالكتابـة بجد ، واملفاجأة 
كانت بعد لم األوراق أن الجميع أجاب بشـكل ممتاز والعالمات كانت 

تامة !
فلمن ستعطي الهدية ؟

شـكرت املعلمة الجميع عـىل مابذلوه من جهـد ، ولكنها احتارت ملن 
تعطي الجائزة ، والجميع قد نال العالمة التامة .

فطلبـت منهم حالً مناسـباً ؛ لينـال أحدهم الجائزة ويكـون مرضياً 
للجميع .

كان رأي الطالب أن يكتب كل منهم اسمه يف ورقة مطوية ويضعونها 
يف صندوق تختار منه املعلمة ورقة تسـحبها من بني األوراق ، فيكون 

صاحبها هو الفائز الحقيقي بتلك الجائزة .
وفعـًال سـحبت املعلمـة ورقـة أمامهم وقرأت اسـم الطفلـة ” وفاء 

الشامي ” هي صاحبة الجائزة فلتتقدم ولتأخذ الجائزة بيدها .
تقدمـت الطفلة وفاء والفرحة والدموع تغمر عينيها وسـط تصفيق 

املعلمة واألطفال جميعهم .
شـكرت الجميع وقبلت معلمتها عىل تلك الهدية الرائعة بالنسـبة لها 

والتي جاءت يف مكانها وزمانها .
فلقد ملّت لبس حذاءها القديم والذي لم يسـتطع والداها رشاء حذاء 

جديد لها ؛ لفقرهما الشديد .. بعد أن نزحت العائلة من بيتها .
رجعـت املعلمة مـرسورة إىل بيتها وعندما سـألها زوجها عن القصة 

أخربته وهي تبكي بما جرى !
فرح الزوج بعد سـماع تلك القصة بزوجته ولكن اسـتغرب بكاءها ، 
وملا سألها عن ذلك قالت له : عندما عدت وفتحت بقية األوراق وجدت 
أن الجميع كتب يف الورقة التي يجب أن يكون فيها اسمه اسم الطفلة 

وفاء الشامي !
لقد الحظ األطفال جميعهم حالتها وتكاتفوا معاً يداً واحدة ؛ ليدخلوا 

السعادة إىل قلبها .
العربة:

حـني نتوقع أن الكبار وحدهم كبـار بترصفاتهم نظلم صغارنا حيث 
ترصفاتهم تدّرس لكل العالم .

ــاح أرتـــــــ ــي  بنوم ــه  حت ــاك  أنس ردت 
ــك طواريــــــ ــرن  ومي ــي  جفن ــض  وأغم
ــوع الدم ــي  وحتچ ــي  عين ــاب  ب مي  ــر  ومت
ــك بي ــص  وينخب ــي  جرح ــاب  ب مي  ــر  ومت
ــات احملطــــــــــ ــون  بل ــه  تاي ــر  وتخض
ــك ومايتانيــــــــــــــ ــار  القط ــك  ويتاني
ــروح اجلـــــــ ــدل  ماتن ــيف  س ــوفك  واش
ــك أدليـــ ــي  وبجروح ــري  خاط ــر  وتكس
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رايس
1.مخرتع الدراجة النارية املوتورسايكل.

2.مخرتع اآللة الكاتبة.
3.مخرتع خط انتاج السـيارات - يوصف به الِعرق البرشي بمعنى 

أن له امتداد.
4.هدم - االسـم األول ملمثل أفالم جيمس بوند سـابق.
5.مخرتع قضيب منع خطر الصواعق - نصف ناقد.

6.االسـم األول ملخرتع مكرب الصوت (االسـم الثاني ويرمر).
7.لقب ارستقراطي اوروبي- زرع خرج من االرض.

8.اسـم بندقيـة صيد معـروف يف الخليج العربـي - مخرتع املصعد 
الكهربائي.

9.نصف طاقم - رقم (معكوسة) - سقيا االرض والزرع.
10.مخرتع السيارة االملاني - نصف داكن.

أفقي
1.يتوقف - مخرتع املخرطة.

2.عصفور جاء يف اغنية لفريوز - األرض املمتدة تحت القدمني.
3.طريق مبني بني مكانني مرتفعني - سـجن أمريكي شهري اصبح 

مزارا للسياح ومعناه القرص.
4.يمسـح عىل جسـمه الدهن وغريه - نصف سـكون.

5.نصـف نورة - مكان ومخزن البيع - حيوان يعيش يف الغابات ويف 
القارة القطبية الشمالية.

6.مجموعة من الناس منتدبة لعمل ما - يرتددن عىل مكان محدد.
7.مـا يخرجه الطائر من طعام بعد هضمه - متشـابهان - أشـار 

بعمل يشء ما.
8.لسـقي النبات - جزء من وحدة العملة األمريكية.

9.االسـم االول ملناضل وبطل االستقالل يف جنوب افريقيا – مخرتع 
التلفزيون.

10. نصف مفرز - مخرتع الكامريا (معكوسة).



تحتفل الفنانة املرصية أنغام، بتصدر حفلها الذي أحيته يف الكويت، 

الرتند يف العديد من الدول العربية.

عىل  الخاص  حسابها  عرب  حفلها  من  صورة  أنغام  وشاركت 

قالت  بتعليق  وأرفقتها  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

السعودية  يف   ،«١ رقم  الرتند  الكويت،  يف  أنغام   » فيه: 

والكويت.

كما  أنغام،  تصدر  مع  املتابعون  تفاعل  وقد 

منذ  ينتظرونه  كانوا  الذي  بحفلها  أشادوا 

فرتة طويلة.

وُيشار إىل أن أنغام قد أشعلت األجواء عىل 

املرسح من خالل األغاني التي قدمتها 

وكان من بينها، أغنية «ألف أسف»، 

وأغنية «أدور»، و»ياريتك فاهمني» 

التي تفاعل معها الجمهور بشكل 

باإلضافة  كلماتها،  وردد  كبري 

وصالك»،  «سيدي  أغنية  ألداء 

و»عىل فكرة».

أعلن الفنان، قاسم السلطان، عن طرح 
أغنيته الجديدة بعنوان «أحبك من بديت».
سيكون  قريباً   » انه  السلطان  وقال 
بديت)  من  (أحبك  أغنية  كليب  فيديو 
جاهزاً للمشاهدة وبني متناول الجمهور 

عموماً»،  والعربي  خصوصاً  العراقي 
«الفيديو كليب سينرش عىل  ان  اىل  الفتا 
املقبلة». األيام  خالل  اليوتيوب  يف  قناته 

الشاعر  «األغنية من كلمات  ان  وأضاف 
الحنني  يوسف  والحان  املاجد  فقار 

املكس  يف  بينما  ثامر،  عزيز  وتوزيع 
إخراج  ومن  العراقي  حسن  وماسرتينغ 
موضحاً  زيبارا»،  بالل  اللبناني  املخرج 
أن «األغنية صورت يف لبنان يف ظل أجواء 

جميلة خالبة العجاب الجمهور».

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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كليـة  يف  بحثيـة  مجموعـة  أعلنـت 
الدراسات العليا بجامعة طوكيو أنها 
نجحت يف تطوير أول روبوت يف العالم 

مغطى بطبقة من ”الجلد الحي“.
ونرشت نتائج هذا البحث، الذي أعلن 
بعـد نحو ثـالث سـنوات مـن العمل 
الدؤوب، اليوم يف النسخة اإللكرتونية 
من املجلة العلمية األمريكية ”ماتر“.

بقيـادة  بحثيـة  مجموعـة  وكانـت 
الربوفيسور شوجي تاكيوتيش (قسم 
املعلومـات)،  وعلـوم  الذكيـة  اآلالت 
لعلـوم  العليـا  الدراسـات  وكليـة 
بجامعـة  املعلومـات  وتكنولوجيـا 
طوكيو، قد توصلت إىل طريقة لزراعة 
خاليا الجلد البرشيـة وجعلها تتكاثر 
حـول إنسـان آيل بحجـم اإلصبـع، يف 

طبقة يبلغ سمكها حوايل 1.5 مليل.

حتـى اآلن كان مـن املمكـن زراعـة 
الجلد عىل سطح مستو، لكن ظل من 
الصعب تغطية جسـم ثالثـي األبعاد 
مثل إنسـان آيل بجلد مزروع ينكمش 
بشـكل حاد، لذا يعد هـذا التطور هو 

األول من نوعه يف العالم.
يذكـر أن الجلد لـم يتعـرض للتمزق 
حتى مـع تكرار اإلنسـان اآليل بحجم 
اإلصبـع حـركات الثنـي واملـد عـىل 
مسـتوى املفاصل، ومع استمراره يف 
الحركة تشـكلت ”التجاعيـد“ حوله 

فيما يشبه جلد اإلنسان.
باإلضافة إىل ذلك، بما أن الجلد املزروع 
الذي يغطي اإلنسان اآليل يحتوي عىل 
خاليـا حية، فإنه يتمتع أيًضا ”بقدرة 
عىل التعايف“ تتيح التئام الجروح ذاتًيا 

كما يحدث يف الجلد البرشي.

يمر  أن  فلك  علماء  يتوقع 
مسافة  عىل  ضخم  كويكب 
قريبة من األرض هذا األسبوع، 

كاشفني عن درجة خطورته.
ونقل عن علماء فلك قولهم إن 
عليها  أطلقوا  التي  الكويكب 
يتحرك  كيو»،  إم   ٢٠٢٢» اسم 
برسعة ١٢ كيلومرتا يف الثانية.

وأشار العلماء إىل أن الكويكب 
عجلة  حجمه  يعادل  الذي 
سيتحطم  تقريبا،  آي»  «لندن 

يف مدار كوكبنا. 
علماء  عن  صحيفة  ونقلت 
األمريكية  الفضاء  وكالة  يف 
جسم  أي  إن  قولهم  «ناسا» 
يزيد  الخارجي  الفضاء  يف 
سيكون  مرت،   ١٠٠ عن  طوله 
مدمرة  قوة  خلق  عىل  قادرا 
مقارنة  مرات  بعرش  أكثر 
االنفجارات  عن  الناجمة  بتلك 

الربكانية. 
 ٢٠٢٢» فإن  العلماء  وبحسب 
بمسافة  سيقرتب  كيو»  إم 

١٫٧٩ مليون ميل من 
السابع  يوم  األرض 
من  والعرشين 
أن  علما  يونيو، 
تشري  التقديرات 
قطره  أن  إىل 
 ٢٣٠ بني  يرتاوح 

إىل ٥٢٥ قدما.
عن  الكشف  ويأتي 

مرور الكويكب «٢٠٢٢ 
شهر  بعد  كيو»  إم 

الكويكب  مرور  من 
 ،«٢٠١٣ إكس  «أي 

بلغ قطره  والذي 
قدما،   ٤٤٠
بعد  عىل  وطار 
مليون   ٣٫٩٢

ميل فوقنا.

جديدة  خاصية  اختبار  إنستغرام  االجتماعي  التواصل  منصة  بدأت 
مساعدتها  بهدف  املنصة  عىل  أعمارهم  توثيق  للمستخدمني  تتيح 
يناسب  بما  املستخدم  صفحة  عىل  يظهر  الذي  املحتوى  تنظيم  يف 

عمره.
لشبكة  املالكة  بالتفورمس  ميتا  لرشكة  اململوكة  املنصة  وقالت 
تتيح  خاصية  اختبار  املتحدة  الواليات  يف  بدأت  إنها  فيسبوك 
يثبت  ودليل  عمرهم  عن  اآلخرين  املستخدمني  سؤال  للمستخدم 
صحة هذا العمر، أو استخدام تكنولوجيا لتحديد عمر املستخدم من 

خالل صور الفيديوهات الخاصة به.
وكجزء من التجربة، فعندما يحاول شخص ما تعديل تاريخ ميالده 
عاماً،   ١٨ من  أكرب  إىل  عاماً   ١٨ من  أقل  من  إنستغرام  موقع  عىل 
سيسأل إنستجرام املستخدم عن تأكيد سنه سواء من خالل تحميل 
صورة بطاقة الهوية الخاصة به أو تسجيل فيديو لنفسه أو مطالبة 

األصدقاء املشرتكني بتأكيد عمره.
الربيطانية  يوتي  رشكة  مع  يتعاون  إنه  إنستغرام  موقع  ويقول 
لتطوير اختبار تحديد العمل باستخدام تسجيل الفيديو للمستخدم، 
املستخدم  تتيح معرفة عمر  تقنية  الربيطانية  الرشكة  تطور  حيث 

من خالل مالمح وجهه وتزويد رشكة ميتا بالتفورمس بالنتيجة.
وقالت ميتا ويوتي إنه سيتم حذف هذه البيانات بعد الحصول عىل 
املستخدم  تحديد هوية  الجديدة ال تستطيع  التقنية  أن  العمر، كما 

وإنما تحدد عمره املفرتض فقط.
وستتيح الخاصية الجديدة ملستخدمي إنستغرام مطالبة أي مستخدم 
بتحديد ٣ أصدقاء أو متابعني يمكن سؤالهم عن سنه الحقيقي، عىل 

أن يكون عمر هؤالء األشخاص الثالثة ١٨ عاماً أو أكثر.
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لم يكن الرحيل املوجع ملؤيد البدري يف منفاه االسكتلندي، هو األول ولن يكون 
األخري ملشاهري العراق ورجاله ومبدعيه من علماء واكاديميني وادباء وفنانني 
يف  جي  كجه  إنعام  «بلغة  املعمورة  أرجاء  يف  طّشار  وهم  عامة،  وشخصيات 
وصية  هو  امللفت  لكن  مغربها،  حتى  الشمس  مرشق  من  طّشاري»  روايتها 
البدري أن يدفن يف املكان الذي يتوىف فيه، وهو مالم يرغب به مظفر النواب 
الذي عاد مؤخراً إىل وطنه بعد غربة طويلة، لكنه عاد جثة هامدة، ليشيع يف 
يوم مشهود، لو علم به النواب أنه سيكون بهذا الشكل الذي سادته الفوىض 
يف  يوسف  سعدي  دفن  وكذلك  وفاته،  مكان  يف  يدفن  أن  البدري  مثل  ألوىص 
منفاه اللندني، وعبد الرزاق عبد الواحد يف منفاه البارييس، ومنصور البكري 
النارصي يف عّمان، وفؤاد  رافع  ذلك بسنني  يف منفاه بربلني، فيما رحل قبل 
سالم يف دمشق، كما تويف أخريهم وليس آخرهم الرسام الكبري طالب مكي، 

ولكم أن تذكروا البقية ممن ال يتسع املجال هنا لتعدادهم .
يف كتابه « أّمٌة يف َمنفى» يرصد عيل عبد األمري عجام يف أكثر من ٥٥٠ صفحة 
تلك  بني  ومن   ،٢٠٠٣  –  ١٩٩١ حربني  بني  ما  العراقية  الثقافة  من  مالمح 
صمت  يف  «غابوا  األول  الفصل  لالنتباه  امللفتة  واملقاالت  الطويلة  الصفحات 
والكتاب يف صمت  والشعراء  االدباء  الذي رحلوا من  فيه عن  يتحدث  عميق» 
الكبري  الشاعر  هؤالء  ومن  الوطن،  عن  بعيداً  منافيهم  يف  أو  الوطن،  داخل 
ال   » البياتي  يكتب  رحيله  ويف  عاماً،  عن٩٨  دمشق  يف  رحل  الذي  الجواهري 
أعتقد أن الجواهري قد رحل، فهو باق بيننا، والشاعر ال يموت ولن يموت» 
برومبتون  يف مستشفى  تويف عن سبعني عاماً  الذي  الحيدري  بلند  ،والشاعر 
الذي  الطني»  «خفقة  من  شهرية،  دواوين  عرش  من  أكثر  تاركاً  لندن  وسط 
صدر العام ١٩٤ إىل «دروب املنفى» الذي صدر كما يكتب عجام متزامناً مع 
أيام رقوده يف املستشفى، ومات الشاعر قبل أن يهنأ بكتابه األخري، ويختار 
من شعر بلند مقطوعة موحية من قصيدته «الهويات العش» : وخرجت الليلة 
/ كانت يف جيبي عرش هويات تسمح يل أن أخرج/ هذي الليلة / اسمي بلند 
بن أكرم/ وأنا لم اقتل أحداً، لم أرسق أحداً / وبجيبي عرش هويات تشهد يل / 
فلماذا ال أخرج هذي الليلة / كان البحر بال شطآن/ والظلمة كانت أكرب من 
عيني إنسان/ أعمق من عيني إنسان / ورصيف الشارع كان / خلواً إال من 

صوت حذائي « .
ورحل عازف العود واملؤلف املوسيقي منري بشري يف مالذه الهنغاري عن ٦٧ 
عاماً « وبفقدانه خرست املوسيقى العربية األصيلة أحد أعالمها يف وقت عسري 
تمّر به ، إذ تتعرض لتهديد جدي من قبل اتجاهات هجينة ُتِشيع أمّية نغمية 
واسعة وذائقة متدنية بامتياز «، أما الشاعر البياتي الذي رحل يف دمشق أيضاً 
عن ٧٢ عاماً فهو الذي يقول بعد رفقة طويلة مع املنفى إّن « كل املنايف وطن 
... يف كل مكان / يشع فيه  .. يف املنفى / ويف الوطن / قربك  واحد « (قربك 
والعازف  واملوسيقي  واألديب  الكاتب  عّمان  يف  رحل  مثلما   . والكفن)  الضوء 
 » الذي يطلق عليه عجام تسمية  الفيوال « أسعد محمد عيل   » آلة  األول عىل 
لرحيله  التايل  اليوم  يف  سليمان  نبيل  السوري  األديب  وكتب   » املقطوع  الوتُر 
متسائالً : كيف يموت كاتب عراقي يف املنفى حتى لو كان هذا املنفى عاصمة 
التشكييل محمد صربي  الوفاة  العربية حرضت  العاصمة  . ويف هذه  عربية؟ 
البدري يف وصيته، حني أوىص  مؤسس جماعة األربعة، وكان قد سبق مؤيد 
زوجته وهو مستسلم للموت يف مستشفى البشري يف عّمان أّال يدفن يف العراق 
« ما معنى أن تستقبلني بالدي جثة، بينما هي أساءت إيلّ كثرياً وأنا موجود 

حي « ؟ .
تحتاج أيها الصديق عيل عبد األمري عجام، إىل كتاب آخر، بحجم هذا الكتاب 
الذين  العراقيني  قوافل  عن  تنتهي  ال  حكايات  لنا  تحكي  لكي  وأكرب،  الفخم 
مازالوا يموتون يف املنايف، منهم من يويص بدفنه يف مكان وفاته، ومنهم من 

يرغب بالعودة إىل وطنه، ولو كان جثة هامدة.

 açu@È†

¿b‰æa@¿@pÏæa

ذكر قبل أيام عن مشاركة املمثل 
السوري تيم حسن يف أعمال 

الرمضاني  الدراما  موسم 
من  وذلك  املقبل،  العام 
جديد  مسلسل  خالل 
باسمه  التداول  بدأ 
التواصل  مواقع  عرب 

العمل  هذا  االجتماعي، 
أسعد  أبو  عمر  كتابة  من 

املخرج سامر  اإلخراج  ويتوىل 
رشكة  إنتاج  من  وهو  الربقاوي، 

الّصباح إخوان.
لعائالت  النفوذ  وعالم  منطق  تدخل  فهي  القصة  عن  أما 

إقطاعية تعيش ما بني لبنان وسوريا.
الزند»،  «عاصم  املتداولة  املعلومات  بحسب  املسلسل  اسم 
نهائياً  العنوان  كان  إن  أو  باملعلومة  الصباح  صادق  يقر  ولم 
العمل اسم  أو فريق  الصباح  لم يخرت  أم سيتغرّي الحقاً، فيما 
إن  املعلوات تقول  أن  تيم حسن، ولو  إىل جانب  البطلة  اململثة 
املسلسل سيجمع بطلة سورية وأخرى لبنانية يف إطار ال يخلو 

من التشويق املربر.

علّقت اإلعالمية الكويتية مي 
العيدان عىل الكالم الرومانيس 
الذي وجهته الفنانة السورية 
الشاعر  لزوجها  أصالة 
العراقي فائق حسن، إذ كتبت 
مي عىل حسابها الخاص عىل 

اإلجتماعي:  التواصل  موقع 
اذا  الجايه  السنه  «انشوفج 
وال  هذا  كالمك  عىل  بتثبتني 
وقد  اقوالك».  اتغريين  راح 
كبريا  جدال  منشورها  القى 

بني املتابعني.

عبري  املرصية  املمثلة  كشفت 
الخاص  حسابها  عرب  صربي 
عىل موقع التواصل االجتماعي، 
هذه  من  الكبري  انزعاجها  عن 
نتشار  بعد  خاصة  املواقع، 

جرائم القتل واالنتحار.
التمّيز  أن  صربي  عبري  وأكدت 
املواقع ليس  الظاهر عرب هذه 
وال  حقيقياً،  يكون  أن  رشطاً 
وقالت:  بالغري،  للتأُثر  داعي 
«الضغوط عىل الناس والشباب 
عىل  خصوصاً  جداً،  عالية 
اليل  الرشيرة  امليديا  السوشيال 
بتوري صورة للناس عىل إنهم 

خالل متميزين وبريفكت  من 
ر  صو

مزّيفة ومش حقيقية، وصور 
الفاخر  األكل  وصور  بالفالتر 
والسفريات  الفاخرة  واملالبس 
والشنط  وغريه  للمالديف 
وعمليات  واألجسام  الغالية 
النحت، وعايزة أبقى شبه فالن 
مشهور  أبقى  وعايز  فالنة  أو 

وخالص».
الشباب  أن  صربي،  وأضافت 
تقليد  يف  السعادة  عن  يبحثون 
غريهم، والحصول عىل األشياء 
املادية فقط، وقالت: «حتى لو 
شهرتي قايمة عىل إني أتصور 
بعمله  اليل  واسمي  وخالص 
محتوى  بال  يشء  وده  بلوجر، 
أو قيمة حقيقية وعايز تليفون 
وقرف  صاحبي  إيد  يف  اليل  زي 
عارف  مش  والشباب  كتري 
ساعة  عايز  ألنه  سعيد  يبقى 
غالية وعربية غالية، ومبقاش 
السعادة  معنى  عىل  بيدور  حد 
بتقلد  الناس  وكل  الحقيقية، 
السوشيال  أرجوكم  بعض، 
ليها  يبقي  الزم  دي  ميديا 
الزم  ورابط،  ظابط 
الزم  تتدخل،  الدولة 
بوليس  فيه  يبقى 
دي،  ميديا  للسوشيال 
القدرة إال  ما يقدر عىل 

ربنا يا جماعة».

مي  املرصية  املمثلة  شاركت 

عرب  جديدة  صورة  عمر 

موقع  عىل  الخاص  حسابها 

التواصل االجتماعي.

الصورة  يف  عمر  مي  وظهرت 

املتحدة،  اململكة  يف  لندن  من 

بإطاللة بسيطة، حيث ارتدت 

زي باللون البيج، واضعًة قبعة 

ريايض،  وحذا  نفسه،  باللون 

سيارة  أمام  تقف  كانت  كما 

حمراء.

وقد تفاعل املتابعون مع إطاللة مي عمر، 

وكل  الحاالت  كل  يف  بجمالها  وأشادوا 

األوقات، وخاصًة عندما ترتسم ابتسامتها 

الساحرة عىل وجهها.

عن  تحدثت  قد  كانت  عمر  مي  أن  ُيذكر 

مسلسلها  من  ثاني  جزء  وجود  احتمالية 

الذي قدمته خالل املوسم الرمضاني «رانيا 

وسكينة»، وأوضحت :»حتى اآلن ال يوجد 

جزء ثاٍن من مسلسل رانيا وسكينة، ولسه 

أنا ال أميل إىل أجزاء أخرى  هنشوف، لكن 

من العمل».
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الكويتية،  نوال  الفنانة،  أعلنت 
إلغاء حفلها يف موسم جدة، 
من  أول  يف  إقامته  املقرر 
وعكة  بسبب  يوليو 
لها،  تعرضت  صحية 
حسابها  عرب  وغردت 
قائلة:  تويرت،  عىل 
الحبيب  «جمهوري 
قدرتي  لعدم  أعتذر منكم 
عىل إِقامة حفل جّدة بسبب 
بِها  أمر  خفيفة  صّحية  وعكة 
عىل  وأشوفكم  اعتذاري  تقّبل  وأرجو 

خري وعىل حب».
وتتعاون الفنانة نوال الكويتية، يف عمل فني جديد مع امللحن 
الفتة  التعاون  بهذا  سعادتها  عن  نوال  وعربت  هاشم،  حامد 
العتابي، ومن  تنفيذه من كلمات مرشف  العمل يجري  أن  إىل 

توزيع نور هاشم، وتحت إرشاف امللحن مشعل العروج .


