
بغداد/ الزوراء:
بحث نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحاد الصحفيني العـرب، مؤيد الالمي، 
 RT مع مديـرة عالقات شـبكة قنـوات
الروسـية، آنـا بيليكوفا، اوجـه التعاون 
وتبـادل الخربات بني النقابة والشـبكة.
وذكر بيـان لنقابة الصحفيني العراقيني 
تلقتـه ”الزوراء“: ان نقيـب الصحفيني 
العراقيني، مؤيد الالمي، اسـتقبل مديرة 
عالقات شـبكة قنوات RT الروسـية آنا 

بيليكوفـا، وجـرى خـالل اللقـاء بحث 
اوجـه التعـاون وتبـادل الخـربات بـني 
نقابة الصحفيني العراقيني والشـبكة يف 
املجـاالت االعالمية والصحفيـة وتبادل 
الزيارات للوفود االعالمية بني الجانبني .

وأضـاف: ان نقيب الصحفيني العراقيني 
قدم اثنـاء اللقاء رشحا عن طبيعة عمل 
النقابة وفروعها ومؤسساتها اإلعالمية. 
وحـرض اللقاء مدير مكتـب قناة RT يف 

بغداد ارشف محمد العزاوي.

بغداد/ الزوراء:
نظم الحشـد الشـعبي اسـتعراضا 
عسكريا يف محافظة دياىل بمناسبة 
ذكـرى تأسيسـه الثامنـة بحضور 
القائد العام للقوات املسلحة، رئيس 
مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
يف بيان تلقته ”الـزوراء“: ان القائد 
العام للقـوات املسـلحة، مصطفى 
االسـتعراض  حـرض  الكاظمـي، 
العسكري للحشـد الشعبي ملناسبة 
الذكرى الثامنة لتأسيسه، بمشاركة 

عدد من صنوف القوات األمنية.
بمجموعـة  الحشـد،  واسـتعرض 
أسـلحة متنوعـة، بينهـا منظومـة 
للقيـادة  والحسـيب“  ”الراصـد 
والتحكم بالطائرات املسرية املصنعة 

من قبل املديرية الفنية بالهيئة.
كما أظهر االستعراض دبابات T52 و
T72 روسية الصنع، وعجالت جبلية 
عالية األداء، إضافة إىل أسلحة ثقيلة 

أخـرى ومنهـا صواريـخ وراجمات 
بعيدة املدى.وأجري هذا االستعراض 
يف معسـكر (أبو منتظر املحمداوي) 
القائد  بمحافظـة ديـاىل، بحضـور 
العـام للقـوات املسـلحة مصطفى 
الكاظمـي، ورئيـس تحالـف الفتح 
هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد 
الشـعبي فالح الفياض.وشاركت يف 
،الذي نظمه  العسكري  االستعراض 
الحشـد الشـعبي، صنـوف متنوعة 
مـن قـوات األمـن العراقيـة، مـن 
تشكيالت وزارتي الدفاع والداخلية، 
وجهـاز مكافحة اإلرهاب.وتشـكل 
مـن  العراقـي،  الشـعبي  الحشـد 
فصائل مسلحة منتصف عام 2014 
اسـتجابة لفتـوى املرجـع الدينـي 
السيسـتاني،  عـيل  السـيد  االعـىل 
ملحاربـة تنظيم داعـش، وذلك إبان 
محافظـات  أربـع  عـىل  سـيطرته 
شمال وشـمال غرب البالد واقرتابه 

من حدود بغداد آنذاك.

بغداد/مصطفى العتابي:
طمنئ وزير الرتبية، عيل الدليمي، امس 
السـبت، أهايل طلبة السادس االعدادي 
بخصوص تصحيح االوراق االمتحانية.
جاء ذلك، خالل تفقـد الوزير عدداً من 
املراكـز االمتحانية للدراسـة االعدادية 

ضمن تربية بغداد الكرخ األوىل.
وذكرت الرتبية يف بيان تلقته ”الزوراء“ 
نسـخة منـه: إن ”الدليمـي اطلع عىل 
سري اإلجراءات الصحية املتبعة لضمان 
سـالمة املمتحنـني يف تلـك املراكز، كما 
اجـاب عـىل تسـاؤالت اوليـاء االمور، 

مطمئناً إياهم بأن اللجان التصحيحية 
ولجـان الفحـص والتدقيـق تمتلك من 
االمانـة والحرص ما يبعـث عىل التأكد 
الطلبـة  الحفـاظ عـىل مجهـود  مـن 
الـدرايس مـن دون غبن ألحد“.وشـدد 
الدليمـي، خـالل الزيارة، عـىل ”توفري 
الخدمـات االساسـية إلنجـاح العملية 
االمتحانية، داعياً بالوقت نفسه الطلبة 
للدراسـة واالجتهـاد إلكمـال مسـرية 
العلم للوصـول إىل اعىل مراتب النجاح، 
ومتمنياً لهم دوام التفوق من اجل رفع 

اسم العراق عالياً“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت منظمـة الصحـة العاملية فرض 
حالة طوارئ صحية عاملية بسبب تفيش 
جدري القردة، والتصنيف هو أعىل تنبيه 
يمكن أن تصدره املنظمة.وأكدت أن مدير 
عام الصحة العامليـة، تيدروس أدهانوم 

غيربييسـوس، أطلق أعىل مسـتوى من 
التأهب بمواجهة جدري القردة.وأشارت 
إىل أن انتشـار جدري القردة يبقى تحت 
السـيطرة يف العالم عـدا يف أوروبا حيث 

تزيد املخاطر.

الزوراء/ حسني فالح:
اختتمت، أول أمس الجمعة، أعمال 
مهرجـان الغدير الدويل الـذي اقيم 
عـىل ارض معـرض بغـداد الـدويل 
للفـرتة من (20 – 22) تموز 2022 
، بمشاركة واسعة من داخل العراق 
وخارجـه، وفيمـا دعـا مستشـار 
األمـن القومـي، قاسـم االعرجي، 

خـالل حفـل الختـام، العراقيني اىل 
ضبـط النفس يف الـرد عىل القصف 
الرتكـي، مؤكدا ان القضية سـتحل 
دبلوماسـيا، اشار نائب عن تحالف 
اقامـة  الهـدف مـن  ان  اىل  الفتـح 
املهرجـان لتعريف العالـم بالوضع 
اإلعالمي يف العراق. وقال االعرجي، 
خـالل كلمـة ألقاها يف حفـل ختام 

مهرجـان الغديـر الـدويل لإلعـالم، 
حرضتـه ”الـزوراء“: إن ”القـوات 
بحـق  جريمـة  ارتكبـت  الرتكيـة 
العراقيـني مـن املدنيـني يف مصيف 
سـياحي جاؤوا إليه من محافظات 
عراقيـة عديدة، وأن هؤالء الضحايا 

هم أبرياء ومظلومون“.

الزوراء/ حسني فالح:
أكد نائبـان أن العراق يدرس اتخاذ اربعة إجراءات 
ضـد انقـرة ردا عـىل القصف الرتكـي االخري الذي 
طـال مصيـف يف محافظـة دهـوك، فيما شـددا 
عـىل رضورة ترجمتها بخطـوات عملية للحد من 
االعتداءات املتكررة.وقال النائب عن تحالف الفتح، 

معـني الكاظمي، يف حديث لـ»الـزوراء»: ان هناك 
أربعة جوانب يمكن ان يسري العراق فيها ملواجهة 
هذه الخروقـات واالعتداءات الرتكية املتكررة عىل 
أراضيه، منها يف الجانب السـيايس ال بد من حركة 
حقيقية يف تقديم الشـكاوى واالستنكار والتحرك 
الدويل.واضـاف: ان يف الجانب العسـكري البد من 

العمل عـىل انهاء الوجود العسـكري عىل االرايض 
العراقيـة خصوصـا يف القواعـد العسـكرية، ويف 
الجانب االقتصادي ممكن ان تكون ورقة ضاغطة 
عـىل تركيـا بتحديـد االسـترياد ووقـف التبـادل 
التجـاري، أما املحور الرابع فهو املطالبة بالحصة 
بالشـعب  واسـعة  ارضار  اىل  ادت  التـي  املائيـة 

العراقي.واشـار اىل: ان هذه املحاور االربعة يجب 
ان ترتجـم بخطـوات عملية وليس فقـط يف بيان 
شجب واسـتنكار يصدر من الحكومة. مؤكدا: ما 
جـرى اآلن يعد نقطة تحـول يف العالقات العراقية 

الرتكية.

بغداد/ الزوراء:
كشـف وزيـر الخارجية العراقـي، فؤاد 
حسـني، عـن أن االجتمـاع املقبـل بـني 
اململكة العربية السعودية وإيران سيعقد 
يف بغداد بشكل علني، عىل مستوى وزراء 
الخارجية.وقال فؤاد حسـني يف ترصيح 
صحفي تابعته « الزوراء»: ان «خمسـة 
اجتماعات عقدت بني السـعودية وايران 
عىل املستوى األمني»، مبينا ان «ويل العهد 

السعودي طلب منا استضافة لقاء وزير 
الخارجية السـعودي مع نظريه االيراني 
يف بغداد». وأضاف حسـني: «منشـغلون 
حالياً وسـنحدد موعداً للقـاء علني بني 
وزير خارجية البلدين يف بغداد يف بغداد»، 
مشـرياً اىل ان «االجتماعـات التـي كانت 
رسيـة وعىل املسـتوى األمني سـتصبح 
علنيـة بوسـاطة عراقيـة، وأن وزيـري 
خارجية السـعودية وايران سيجتمعان 

يف بغداد».وتأتي ترصيحات فؤاد حسني 
بعـد يوم واحـد من ترصيحـات أدىل بها 
وزيـر الخارجيـة اإليرانـي حسـني أمري 
عبداللهيـان قـال فيها إن بـالده تبلغت 
بموافقة السـعودية عـىل انتقال الحوار 
الهادف اىل إعادة العالقات املقطوعة منذ 
أعوام من املسـتوى األمني إىل السيايس.
يشار اىل أنه وبعد ست سنوات من قطع 
العالقات الدبلوماسية بينهما، استأنفت 

طهران والرياض الحوار بينهما يف بغداد 
يف شهر نيسان املايض.وقطعت العالقات 
بـني القوتني النافذتني يف منطقة الخليج 
منـذ مطلـع ٢٠١٦، إال أن البلدين اللذين 
يقفـان عـىل طـريف نقيـض يف مختلـف 
امللفـات اإلقليميـة، أجريـا خـالل العام 
املـايض أربعـة لقـاءات حواريـة بهدف 
تحسـني العالقـات، اسـتضافها العراق 
بتسـهيل من رئيـس وزرائـه مصطفى 

الكاظمي. وقطعت السـعودية عالقاتها 
مـع إيـران يف كانون الثانـي ٢٠١٦، بعد 
تعرض سـفارتها يف طهران وقنصليتها 
يف مشـهد العتـداءات من قبـل محتجني 
عىل إعدام الرياض رجل الدين السعودي 
الشـيعي املعـارض نمـر النمـر. وبدأت 
جلسـات الحـوار بني البلدين يف نيسـان 
الـذي  الكاظمـي  مـن  بتسـهيل   ٢٠٢١

تربطه عالقات جديدة بالجانبني.
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تونس/ متابعة الزوراء:
أعلنـت هيئـة االنتخابات التونسـية، امس السـبت، فتح مراكز 
االقـرتاع أبوابها يف عدد مـن دول العالم، حيث يصوت تونسـيو 
الخارج عىل مرشوع الدستور، بينما يرتقب أن يجري التصويت 
يف الداخل، يوم الخامس والعرشين من يوليو الجاري.وأكد رئيس 
الهيئة العليا املسـتقلة لالنتخابات يف تونس، فاروق بوعسـكر، 
خالل مؤتمر صحفي، افتتاح مراكز ومكاتب اقرتاع يف أسـرتاليا 
وآسـيا وأوروبا وإفريقيا دون مشـكالت تذكر.وأشار بوعسكر 
إىل افتتـاح مراكـز االقـرتاع يف 44 دولة من أصـل 46 حتى ظهر 
منتصـف النهار بتوقيت تونس، بينمـا بينتظر أن تفتح مكاتب 
تصويـت أخرى أبوابها يف وقـت الحق، كما هو الحال يف الواليات 

املتحدة وكندا.وأوضح املسؤول التونيس أن كل مكاتب التصويت 
فتحـت أبوابهـا يف املوعـد، باسـتثناء مكتب يف جزيـرة صقلية 
اإليطالية، بسـبب عطب يف شاحنة كانت تنقل معدات انتخابية، 
لكن تم فتحه يف وقت الحق.وتشري األرقام إىل أن 349 ألف تونيس 
يقيمون بالخارج يحق لهم أن يدلوا بصوتهم يف االسـتفتاء عىل 
مرشوع الدسـتور.ويف حال تم اعتماد مرشوع الدسـتور الحايل 
بموجب االسـتفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014 الذي يقال 
إنه أحدث وضعا منقسـما يف البالد ووضعهـا عىل حافة األزمة.

ومن أبرز مالمح مرشوع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، 
انتقال البالد من نظام حكم برملاني إىل آخر رئايس، وسـط آمال 

بأن يجلب استقرارا سياسا أكرب للبالد.

كييف/ متابعة الزوراء:
اسـتهدفت صواريخ روسية ميناء أوديسا، 
امس السـبت، حسـب ما أعلنته السلطات 
األوكرانية التي علقـت عىل الحادثة وقالت 
إن فالديمـري بوتني ”بصـق يف وجه“ األمم 
املتحدة وتركيـا، وتخىل عن تطبيق االتفاق 
بشـأن  إسـطنبول  يف  يـوم  قبـل  املوقـع 
اسـتئناف صادرات الحبوب العالقة بسبب 
الحـرب. وأوديسـا هـي أكرب مدينـة وأهم 
ميناء عىل ساحل البحر األسود، ما يمنحها 
أهمية بالغة السـتئناف صـادرات الحبوب 

وزارة  املتحدثباسـم  األوكرانية.وقـال 
الخارجية األوكرانية أوليغ نيكولينكو: ”لم 
يسـتغرق األمـر أكثر من 24 سـاعة لتخّل 
روسـيا االتحادية باالتفاقات والوعود التي 
قدمتهـا لألمم املتحـدة وتركيـا يف الوثيقة 
املوقـع عليها أمس يف إسـطنبول“.وأضاف 
أن الرئيـس الـرويس ”بصق بذلـك يف وجه 
األمني العام لألمم املتحدة أنتونيو غوترييس 
والرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان اللذين 

بذال جهودا للتوصل إىل اتفاق“.
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بغداد/ الزوراء:
حدد مجلس األمـن الدويل الثالثاء املقبل 
موعداً لعقد جلسة طارئة حول االعتداء 
الرتكـي، وفيمـا اعلن وزيـر الخارجية، 
مذكـرة   296 تقديـم  حسـني،  فـؤاد 

احتجـاج ضـد االعتـداءات الرتكية، اكد 
تسـجيل أكثر من 22 الـف انتهاك تركي 
عىل السـيادة العراقية منذ 2018.وقال 
مصدر دبلومايس يف خرب عاجل بثته قناة 
العراقية الرسـمية: إنه ”بناًء عىل طلب 

العراق حدد مجلس االمن الدويل الثالثاء 
املقبل موعداً لجلسـة طارئة بخصوص 
االعتـداء الرتكي عىل األرايض العراقية“.
يف غضـون ذلك، قـال وزيـر الخارجية، 
فؤاد حسـني، خـالل حضوره الجلسـة 

االسـتثنائية للربملـان حـول االعتداءات 
الرتكيـة، وتابعته ”الزوراء“: إن ”رئيس 
مجلـس الـوزراء وجـه بتشـكيل لجنة 
عسـكرية وإدارية وسياسية للذهاب اىل 
منطقة القصف الذي أدى اىل استشـهاد 

9 مواطنـني وجرح 31 اخرين“.واوضح 
”طبيعة العالقـة بني العراق وتركيا منذ 
ان تم ترسـيم الحدود بني البلدين وعقد 
االتفاقات بينهما منذ عرشات السنني“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€aNo: 7762    Sun  24   July     2022العدد:   7762     األحـد    24    تموز     2022

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار 
العراقي، امس السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة 
والحارثية  الكفاح  بورصتي  إن  مصدر  بغداد.وقال 
املركزيتني يف بغداد، سجلتا، صباح امس، سعر رصف 
دوالر   ١٠٠ كل  مقابل  عراقياً  ديناراً   ١٤٨٥٥٠ بلغ 
املايض  الخميس  ليوم  االسعار  سجلت  فيما  أمريكي، 
والرشاء  البيع  اسعار  أن  إىل  ديناراً.وأشار   ١٤٨٤٥٠
استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، 
لكل ١٠٠ دوالر  دينار  البيع ١٤٩٠٠٠  بلغ سعر  حيث 

امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٨٠٠٠ دينار.

@b–Ó–†@b«b–mäa@áËìÌ@ä¸Îá€a
ÚÓèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿
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@7À@á‘„@∂g@üã»m@ıbõ‘€a@ZÊaáÌå
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بغداد/ مصطفى فليح:
أكـد رئيس مجلـس القضـاء األعـىل، فائق 
زيدان، امس السبت، أن القضاء تعرض بعد 
إعـالن نتائـج االنتخابات وحسـم الدعاوى 
إىل نقـد غـري مقبول.وقال زيـدان، يف كلمته 
بمناسـبة حفـل تخـرج طلبـة الـدورة ٤٢ 
القضائـي حسـب بيـان تلقتـه  املعهـد  يف 
«الزوراء»: إن «منصب القضاء هو مسؤولية 
قبـل أن يكون وظيفـة، لذا يجـب أن يكون 
القضاة عند حسـن ظن الشعب الذي يحكم 
القضـاء باسـمه وبـإذن منه».وأضـاف أن 
«مـن يضطلع بهذه املسـؤولية من الواجب 
عليه أن يضع يف حسـاباته أنه سوف يواجه 
تحديـات وصعـاب كبـرية يف مقدمتها عدم 
قبـول وقناعة أحد طـريف الدعوى املعروضة 
عليـه بما يصدر عنه ولعل ما شـهدناه من 
ترصيحات خـالل الفرتة املاضيـة، وتحديداً 
بعد إعالن نتائج االنتخابات النيابية األخرية 
واىل اآلن ربمـا يكـون خري مصـداق عىل ما 

تقدم».وأشـار اىل «أن القضـاء بـذل جهـداً 
اسـتثنائياً يف حسم الدعاوى املعروضة عليه 
وفق الدسـتور والقانـون وبحيادية تامة إال 
أنـه تعرض للنقد الذي قد يكـون مقبوالً إذا 
كان يف إطـار النقـد املوضوعـي البناء، لكن 
لألسـف يف معظم األحيان لم يكن هذا النقد 
موفقاً، إذ تضمن عبارات جارحة واتهامات 
غري صحيحة للمؤسسة القضائية، ومع ذلك 
تلقى القضاء هذا األمر بصدر رحب كعادته 
وهذا ما نويص به القضـاة دوماً، إضافة اىل 
مـا يفرضـه القانـون من واجبـات عىل كل 
قايض االلتـزام بهـا ويف مقدمتها املحافظة 
عـىل كرامـة القضـاء واالبتعاد عـن كل ما 
يبعـث الريبـة يف االسـتقامة».ونظم املعهد 
القضائـي حفـًال بحضـور رئيـس مجلس 
القضاء األعـىل ورئيس املحكمـة االتحادية 
العليـا وعدد مـن القضاة وأعضـاء اإلدعاء 
العـام والكادر التدريـيس يف املعهد القضائي 

ونقيب املحامني ورئيس اتحاد الحقوقيني.

�bÓébflÏ‹iÜ@›zné@ÚÓõ‘€a@Êc@á◊˚ÌÎ@bÓ◊ãm@Û‹«@Üã€a@¿@\ê–‰€a@¡jö\Ä€@µÓ”aã»€a@Ï«áÌ@Ôuã«˛a
Ô€Îá€a@ÜaáÃi@üã»fl@¿@·Ó”c@â€a@Ô€Îá€a@ãÌáÃ€a@ÊbuãËfl@‚bnnÇa

بغداد/ الزوراء:
بغداد.وقال  إىل  للحجاج  رحلة  آخر  تفويج  السبت،  امس  والعمرة،  الحج  هيئة  أعلنت 
رحلة  آخر  إن  صحفي:  ترصيح  يف  املسعودي،  سامي  والعمرة،  الحج  هيئة  رئيس 
املوسم  هذا  ان»  اىل  مشريا  بسالم»،  بغداد  مطار  اىل  (امس)  وصلت  الحجاج  لتفويج 
وأكثر  تنظيماً  اكثر  العراق  اهل  ان  وأكدت  السعودية،  الحج  وزارة  وبشهادة  متميز 
تقديما للخدمات بفضل الله وبفضل جميع العاملني يف الهيئة «. وأكد املسعودي أنه 
تتبق سوى رحلتني  بغداد وصلوا ساملني، ولم  أي مشكلة وجميع حجاج  «لم تحصل 
أن  أكد املسعودي  املعتقلني،  العراقيني  الحجاج  إقليم كردستان والبرصة «.وبشأن  اىل 
«جميع الحجاج أفرج عنهم وال يوجد أي معتقل سوى واحد من مدينة املوصل، وغداً 
تستكمل أوراقه ليكون عىل رحلة إقليم كردستان»، موضحاً أن» املوسم املقبل سيعود 

عدد الحجاج كما كان سابقاً ألن هذا املوسم كان استثنائياً بسبب جائحة كورونا».
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إلحاقاً بإعالناتنا املرقمة ٧٥٨ يف ٢٠٢٢/٦/٢ و٨٨٥ يف ٢٠٢٢/٦/٢٣. 
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 العطـاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتـي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشـرتاك 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 االربعاء املصادف ٢٠٢٢/٧/٢٧ 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 (السـيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يسـاوي (٢٢٦,٠٠٠,٠٠٠) 
مائتان وستة وعرشون مليون دينار عراقي..

ج - املتطلبات القانونية:-
اوال:- االهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم  وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، 
الرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

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

كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثا:- عدم ممانعة (نسـخة اصلية + نسـخة مصورة) ونافـذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونـة اىل ديوان محافظة ذي 

قار.
رابعاً:- شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظـة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديـم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

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

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

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

املناقـص الفائـز (الرشكـة او املقاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبارشة بعد اصـدار كتاب االحالة قبل توقيـع العقد تقديم خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣- يتم اعتماد الوثائق 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 اوطأ العطاءات.
٦- تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

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

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
٨- يف حالة اشـرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم 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 االولية املصنعة واملجهـزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السـعر والنوعية املجهزة 

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

١٥- ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة (١١) ظهرا من يوم االثنني املصادف ٢٠٢٢/٨/١ اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قسـم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار 
سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطاء وتكون الكتابة 
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرتونـي ويلتـزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ مـن خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينيـة وما يؤيد حجبها وهوية 
االحوال املدنية وبطاقة السـكن واليسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار املبنى الجديد /شـارع االمام عيل (ع). وسـوف 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 مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة.
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تعلـن ُمحافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة (االعمال التكميلية ملرشوع انشـاء مركـز التدريب واالختبار للحصول 
عىل شـهادة الرخصة الدولية (ICDL) ) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠٢١ واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 
٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠٢١ 
. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سـوف تنرش يف الجرائد الوطنية (الزوراء – الرشق 

– العراق االخبارية).
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمي العطـاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريـري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي 
العطاء. ان اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد 
املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ١٢ ظهرا من يوم الخميس املصادف ٢٠٢٢/٧/٢٨ 
يف املديرية العامة لرتبية محافظة ذي قار فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة 
ادنـاه عـىل 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 

العددالكوادر الفنية ت

١مهندس مدني١

١مهندس كهرباء ٢

١مساح٣ 

ب - املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (٢٦,٢٢١,٠٠٠) 

ستة وعرشون مليون ومائتان وواحد وعرشون الف دينار عراقي.
ج - املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمـة العطاء –اليوجد تضـارب باملصالح، لم يتم  وضع الرشكـة املقدمة يف القائمة 
السوداء، الرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت 
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، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة 
العطاء قرار يمنع املشاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ(٥) 

سنوات السابقة.
 ثالثا:- عدم ممانعة (نسـخة اصلية + نسـخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة 

ذي قار ونسخة من الهوية الرضيبية للرشكة.
رابعاً:- شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة 

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

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

٢- كل العطـاءات يجـب ان تتضمن ضمان للعطـاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجـب خطاب ضمان بنكي او صك 
مصـدق او سـفتجة صـادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلـغ الكلفة التخمينية للمـرشوع ومعنون اىل جهة 
التعاقد (ديوان محافظة ذي قار/ قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ 
غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع 
العقـد تقديـم خطاب ضمان بحسـن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالـة عىل ان يكون خطاب ضمان صـادر من احد املصارف 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

١٥- ان آخـر يوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم االربعاء املصـادف ٢٠٢٢/٨/٣ اىل العنوان التايل محافظة 
ذي قار-قسـم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى 
هيئة االعمار سابقا) عىل ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء 
وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة 
ورقـم الهاتـف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خاللـه ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية 
وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السـكن واليسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسـيتم فتح العطاءات 
بحضـور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة وسـوف ترفض 
العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦- تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.
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الزوراء/ حسني فالح:

يـدرس  العـراق  أن  نائبـان  أكـد 

اتخـاذ اربعـة إجراءات ضـد انقرة 

ردا عـىل القصـف الرتكـي االخـري 

الـذي طـال مصيـف يف محافظـة 

دهـوك، فيما شـددا عـىل رضورة 

ترجمتها بخطوات عملية للحد من 

االعتداءات املتكررة.

وقال النائب عن تحالف الفتح، معني 

الكاظمي، يف حديث لـ“الزوراء“: ان 

هناك أربعة جوانب يمكن ان يسري 

العراق فيها ملواجهة هذه الخروقات 

واالعتـداءات الرتكيـة املتكررة عىل 

أراضيه، منها يف الجانب السـيايس 

ال بـد من حركـة حقيقية يف تقديم 

والتحـرك  واالسـتنكار  الشـكاوى 

الدويل.

واضـاف: ان يف الجانب العسـكري 

البـد مـن العمل عىل انهـاء الوجود 

العسـكري عـىل االرايض العراقيـة 

خصوصا يف القواعد العسكرية، ويف 

الجانب االقتصادي ممكن ان تكون 

ورقـة ضاغطة عىل تركيـا بتحديد 

االسـترياد ووقف التبادل التجاري، 

أمـا املحـور الرابـع فهـو املطالبة 

بالحصة املائية التي ادت اىل ارضار 

واسعة بالشعب العراقي.

واشـار اىل: ان هذه املحاور االربعة 

يجـب ان ترتجـم بخطـوات عملية 

وليس فقط يف بيان شجب واستنكار 

يصـدر مـن الحكومة. مؤكـدا: ما 

جـرى اآلن يعـد نقطـة تحـول يف 

العالقات العراقية الرتكية.

ولفـت اىل: ان مجلـس النواب عقد 

جلسـة اسـتثنائية، امس السـبت، 

االربعـة  املحـاور  هـذه  وبحـث 

والخـروج بورقـة عمـل حقيقيـة 

لتخليص العراق من الخرق الحاصل 

لسيادته طيلة الفرتة املاضية.

مـن جهته، قال النائـب عن ائتالف 

دولة القانـون، محمد الصيهود، يف 

حديـث لـ“الـزوراء“: ان القصـف 

الرتكـي الذي طال مصيف يف دهوك 

وراح ضحيتـه العديد من املواطنني 

يعد انتهاكا صارخا وتعديا سـافرا 

عىل السـيادة العراقيـة التي ينبغي 

ان تكـون هناك وقفة وطنية جادة 

ضد هذه االنتهاكات.

اجرامـي  عمـل  انـه  واضـاف: 

للسـيادة  العـراق وانتهاك  بحـق 

العراقيـة، وسـط صمـت مطبق 

املركزيـة  الحكومـة  قبـل  مـن 

وحكومة إقليم كردسـتان. داعيا 

اىل العمـل بجد وحزم باسـتخدام 

االوراق السياسـية واالقتصاديـة 

والعسكرية لوقف هذه االعتداءات 

املتكررة.

ويف وقت سـابق، أكد عضو مجلس 

النـواب عـن تحالف العـزم، طالل 

الزوبعـي، أن وزير الدفـاع، جمعة 

عنـاد، أبلغنا بعدم وجود سـيطرة 

عىل أراٍض ينترش فيها حزب العمال 

وقوات تركية.

وقـال الزوبعي يف ترصيح صحفي: 

إن ”مجلس النواب خالل استضافته 

(االمس) لوزراء الخارجية والدفاع 

والقيادات األمنية ناقش االعتداءات 

الرتكيـة عـىل األرايض العراقيـة ”، 

مبينـاً أن“ أغلـب النـواب طالبـوا 

بالجلوس مع الجانـب الرتكي عىل 

طاولة واحدة ومناقشة االعتداءات 

ومعالجة املياه ”.

وأشـار اىل أن ”وزيـر الدفاع أكد أن 

العراق ال توجد لديه أي سيطرة عىل 

تلـك األرايض وال وجـود للـوزارة يف 

تلك املناطق التي يتواجد فيها حزب 

العمـال والقوات الرتكيـة“، مؤكداً 

”أن مجلـس النواب يديـن االعتداء 

الرتكـي وتواجـد حـزب العمـال يف 

األرايض العراقية“. 

وأضـاف أن ”األتـراك حججهـم أن 

ضمـن  العمـال  لحـزب  قصفهـم 

املناطـق املتواجديـن فيهـا ألنهـم 

تركيـا  واسـتقرار  أمـن  يهـددون 

لذلـك تتـم مطاردتهـم ”، مشـدداً 

عـىل رضورة ”طـرد حـزب العمال 

الكردسـتاني من األرايض العراقية 

وطرد القوات الرتكية املتواجدة عىل 

األرايض العراقية ”.

بغداد/ الزوراء:

بعث نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 

اتحاد الصحفيـني العرب، مؤيد الالمي، 

باقـة ورد وتهنئـة اىل رئيـس طائفـة 

الصابئـة املندائيـني يف العـراق والعالم، 

الشيخ ستار جبار الحلو، بمناسبة عيد 

الصابئة املندائيني. 

وقـدم باقة الورد مرفقة بالتهنئة نيابة 

عن نقيـب الصحفيـني العراقيني مؤيد 

الالمي عضـو مجلس نقابة الصحفيني 

اىل  العراقيـني، سـعد محسـن خليـل، 

الشيخ ستار جبار الحلو رئيس طائفة 

الصابئـة املندائيـني يف العـراق والعالم 

ملناسـبة عيدهم، ناقال تحيـات النقيب 

مؤيد الالمـي ألبناء الطائفـة وتمنياته 

لهـم بـدوام الفـرح والسـعادة وسـط 

اهلهم من الطوائـف االخرى، مؤكدا ان 

عيـد الصابئة هـو عيد لـكل العراقيني 

باعتبارهـم جـزءا ال يتجـزأ مـن كيان 

االمة .

من جانبه، أشـاد الشـيخ سـتار جبار 

الحلو، رئيس الطائفـة، بمواقف نقيب 

الالمـي  مؤيـد  العراقيـني  الصحفيـني 

ودوره الريـادي يف دعم ومسـاندة ابناء 

الطوائف العراقية، ومن ضمنهم طائفة 

الصابئة املندائيني .

وتعد طائفة الصابئة املندائيني من اقدم 

الطوائـف العراقية وتعـود جذورها اىل 

بالد الرافديـن وتؤمن بالله إلـه واحدا، 

وان عددهـم يف العـراق يبلـغ ٧٥ الـف 

شـخص وينترشون يف بغداد وميسـان 

والنارصية والبرصة والديوانية.

كييف/ متابعة الزوراء:

اسـتهدفت صواريخ روسية ميناء أوديسا 

امس السبت، حسـب ما أعلنته السلطات 

األوكرانية التي علقت عىل الحادثة وقالت 

إن فالديمـري بوتني ”بصـق يف وجه“ األمم 

املتحدة وتركيا، وتخىل عن تطبيق االتفاق 

بشـأن  إسـطنبول  يف  يـوم  قبـل  املوقـع 

استئناف صادرات الحبوب العالقة بسبب 

الحرب. 

وأوديسـا هـي أكـرب مدينـة وأهـم ميناء 

عـىل سـاحل البحر األسـود، مـا يمنحها 

أهمية بالغة السـتئناف صادرات الحبوب 

األوكرانية.

وقـال املتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 

األوكرانية أوليغ نيكولينكو ”لم يسـتغرق 

األمـر أكثر مـن 24 سـاعة لتخّل روسـيا 

االتحادية باالتفاقات والوعود التي قدمتها 

لألمم املتحـدة وتركيـا يف الوثيقـة املوقع 

عليها أمس يف إسطنبول“.

وأضـاف أن الرئيس الـرويس ”بصق بذلك 

يف وجه األمـني العام لألمم املتحدة أنتونيو 

غوترييـس والرئيـس الرتكـي رجب طيب 

أردوغـان اللذين بـذال جهـودا للتوصل إىل 

اتفاق“، مؤكدا يف الوقت ذاته أن موسـكو 

سـتتحّمل ”املسـؤولية الكاملـة“ يف حال 

فشل االتفاق عىل تصدير الحبوب.

من جهته أكد غوترييس أنه ”يدين بشكل 

ال لبـس فيه الرضبـات“. وقال يف بيان ”ال 

بـد من التنفيذ الكامـل (لالتفاق) من قبل 

االتحاد الرويس وأوكرانيا وتركيا“.

أمـا يف بروكسـل، اتهـم وزيـر خارجيـة 

االتحـاد األوروبي جوزيب بوريل روسـيا 

بتنفيـذ هجـوم صاروخـي ”مسـتهجن“ 

عىل ميناء أوديسـا. وكتب عـىل تويرت، إن 

”رضب هدف أسايس لتصدير الحبوب بعد 

يوم عىل توقيـع اتفاقات إسـطنبول، هو 

أمر مرفـوض وُيظهر مـرة أخرى تجاهل 

روسيا التام للقانون الدويل ولاللتزامات“.

وعلق املتحدث باسم إدارة منطقة أوديسا 

سريغي براتشـوك إن ”العدو هاجم ميناء 

أوديسـا بصواريخ كروز من نوع كاليرب“، 

مضيفـا أن املضـادات الجويـة أسـقطت 

صاروخني.

بينما أكد املتحدث باسـم القـوات الجوية 

األوكرانيـة يـوري إغنات لوكالـة األخبار 

تعـرض  أوديسـا  مينـاء  أن  الفرنسـية 

للقصـف، حيـث كانـت تجـري عمليـات 

شحن“ الحبوب عىل وجه الخصوص.

بغداد/ الزوراء:
محمـد  الربملـان،  رئيـس  كشـف 
الحلبويس، امس السبت، عن تفاصيل 
اجتماع مجلس النواب خالل جلسـته 
االسـتثنائية مع وزيـر الدفاع جمعة 
عنـاد بحضـور القـادة العسـكريني، 
وفيما اشار اىل ان وزير الدفاع والقادة 
اإلمكانيات  اسـتعرضوا  العسـكريني 
العسكرية،  للمؤسسـة  واالحتياجات 
قـرر مجلـس النـواب تشـكيل لجنة 
مشـرتكة لتقـيص الحقائـق ميدانياً 

حول االعتداء الرتكي يف دهوك.
وقـال الحلبـويس، يف كلمـة لـه خالل 
تابعتهـا  االسـتثنائية  الجلسـة 
الـوكاالت  ”بعـض  إن  ”الـزوراء“: 
التواصـل  وصفحـات  االخباريـة 
االجتماعـي تحدثـت بأمر غـري دقيق 
نقـال عـن جلسـة الربملان بـأن وزير 
الدفـاع العراقي رصح بأنه ليس لدينا 
امكانيـات ملواجهة االعتـداء الرتكي، 

وهذا امر غري صحيح“.
وأوضـح أن ”وزيـر الدفـاع والقـادة 
الحـدث  اسـتعرضوا  العسـكريني 
وتحدثوا عـن االحتياجات التي تخص 

املؤسسـة العسـكرية بشـكل عـام، 
وأكدوا أن القادة العسكريني هم رهن 

اشارة القرار السيايس“.
وأضاف ”كما أطلعـوا مجلس النواب 
وتفاصيلـه،  الحـادث  اسـباب  عـن 

وتحدثـوا عن كيفيـة تعزيـز القوات 
األمنية“.

يف غضـون ذلـك، قرر مجلـس النواب 
لتقـيص  مشـرتكة  لجنـة  تشـكيل 
الحقائق ميدانياً حول االعتداء الرتكي 

يف دهوك.
وقـال عضـو لجنـة األمـن والدفـاع 
النيابيـة، مهـدي آمـريل، يف ترصيـح 
صحفي: إن ”وزيري الدفاع والخارجية 
ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات 

املشـرتكة أكدوا عىل اتخـاذ خطوتني، 
القانونيـة  اإلجـراءات  باتجـاه  األوىل 
من خـالل تقديم الشـكاوى الدولية، 
والخطوة األخـرى عدم تواجد القوات 
الرتكية يف العراق وإن بقيت سـيكون 

هناك رد فعل آخر ”.
وأشـار اىل أنه ”تم تشـكيل لجنة من 
األمـن والدفـاع النيابيـة والعالقـات 
الخارجيـة مع رئيـس أركان الجيش 
الدفـاع والعمليات املشـرتكة  ووزارة 
ملوقـع  ميدانيـاً  الحقائـق  لتقـيص 
القنبلـة  الحـادث، ومعرفـة مصـدر 
من أين كانت بالتعاون مع السـفارة 

الرتكية“.
هـذا وعقـد مجلـس النـواب، امـس 
السبت، جلسته االسـتثنائية برئاسة 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
بحضور وزيري الخارجية فؤاد حسني 
والدفـاع جمعـة عناد ورئيـس اركان 
الجيـش الفريق أول ركـن عبد االمري 
يارالله ونائب قائد عمليات املشـرتكة 

الفريق أول ركن عبد األمري الشمري.
اىل ذلك رفع مجلس النواب جلسته اىل 

إشعار آخر.
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بغداد/ الزوراء:
حدد مجلس األمن الدويل الثالثاء املقبل موعداً 
لعقد جلسـة طارئـة حول االعتـداء الرتكي، 
وفيمـا اعلن وزيـر الخارجية، فؤاد حسـني، 
تقديم 296 مذكرة احتجـاج ضد االعتداءات 
الرتكية، اكد تسجيل أكثر من 22 الف انتهاك 

تركي عىل السيادة العراقية منذ 2018.
وقـال مصـدر دبلومايس يف خـرب عاجل بثته 
قناة العراقية الرسـمية: إنه ”بناًء عىل طلب 
العـراق حدد مجلـس االمـن الـدويل الثالثاء 
املقبـل موعـداً لجلسـة طارئـة بخصـوص 

االعتداء الرتكي عىل األرايض العراقية“.
يف غضـون ذلك، قـال وزير الخارجيـة، فؤاد 
حسني، خالل حضوره الجلسـة االستثنائية 
للربملـان حول االعتـداءات الرتكيـة، وتابعته 

”الـزوراء“: إن ”رئيس مجلـس الوزراء وجه 
بتشـكيل لجنة عسـكرية وإدارية وسياسية 
للذهـاب اىل منطقـة القصـف الـذي أدى اىل 

استشهاد 9 مواطنني وجرح 31 اخرين“.
واوضـح ”طبيعة العالقة بـني العراق وتركيا 
منذ ان تم ترسـيم الحدود بـني البلدين وعقد 
االتفاقات بينهما منذ عرشات السنني“، الفتا 
اىل ”وجود محرض رسمي موقع من قبل وزير 
الخارجيـة العراقـي آنـذاك طـارق عزيز مع 
نظـريه الرتكي عام 1984 وملدة سـنة واحدة 
فقـط، ويخـص بالسـماح لدخـول القوات 
الرتكيـة داخـل األرايض العراقية مسـافة 5 

كيلو مرت“.
ونـوه إىل ”تسـجيل أكثر مـن 22 ألفا و700 
انتهـاك تركي منذ 2018 ضد سـيادة العراق 

ووزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج 
عىل التدخـالت الرتكية وتـم ادراجها مؤخرا 
مع الشـكوى املقدمة اىل مجلس االمن الدويل 

تجاه تركيا“.
ولفـت اىل أن ”مجلـس االمـن سـيعقد يـوم 
ملناقشـة  طارئـة  جلسـة  املقبـل  الثالثـاء 
االعتـداءات الرتكية ضد العراق، ال سـيما ان 
الحـادث األخري يعـد خرقا واضحا للسـيادة 
اىل  الدوليـة“، مشـريا  العراقيـة وللمواثيـق 
”أهميـة إيجـاد الطـرق الكفيلـة يف التعامل 
مع اسـتمرار القصـف الرتكي عـىل األرايض 
العراقيـة  الحكومـة  أن  خاصـة  العراقيـة، 
طالبت تركيا بسـحب قواتها العسـكرية من 
العراق لفسـح املجال للعمـل وفق الخطوات 
الدبلوماسية والسياسـية، إضافة اىل تذكريه 

بالحاجة اىل موقف من مجلس النواب للتحرك 
ضد سياسة الوجود الرتكي يف العراق“.

وتابـع أن ”الحكومـة العراقية ترغب بإيجاد 
الحلول املالئمة مع الجانب الرتكي بفتح باب 

املفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد“.
وزارة  باسـم  املتحـدث  قـال  جانبـه،  مـن 
ترصيـح  يف  الصحـاف،  احمـد  الخارجيـة، 
صحفي: إن ”وزارة الخارجية وجهت رسالة 
شـكوى إىل مجلس األمن والطلـب إليه بعقد 

جلسة طارئة لبحث االعتداء الرتكي“.
واضاف: إن ”الوزارة قررت اسـتقدام القائم 
باألعمال العراقـي يف أنقرة إىل بغداد“، مؤكداً 
أن ”الـوزارة تجدد إحاطة الـرأي العام بعدم 
وجـود أي اتفاقيـة أمنيـة وعسـكرية مـع 

تركيا“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
العاملية  أعلنـت منظمـة الصحـة 
فرض حالة طوارئ صحية عاملية 
القـردة،  جـدري  تفـيش  بسـبب 
والتصنيف هو أعىل تنبيه يمكن أن 

تصدره املنظمة.
الصحـة  عـام  مديـر  أن  وأكـدت 
أدهانـوم  تيـدروس  العامليـة، 
غيربييسـوس، أطلق أعىل مستوى 
جـدري  بمواجهـة  التأهـب  مـن 

القردة.
جـدري  انتشـار  أن  إىل  وأشـارت 

القـردة يبقـى تحت السـيطرة يف 
العالـم عـدا يف أوروبا حيـث تزيد 
مـرض  أن  إىل  مشـرية  املخاطـر، 
جدري القـردة انتـرش يف أكثر من 

70 دولة.
وأعلنـت املنظمة العاملية تسـجيل 
مزيـد مـن اإلصابات حـول العالم 

بجدري القردة.
أدهانـوم  تيـدروس  وأشـار 
غيربييسـوس إىل تسجيل أكثر من 
القـرود  16000 إصابـة بجـدري 
أن خمسـة  دولـة، مؤكـدا   75 يف 

أشـخاص توفـوا نتيجـة لتفـيش 
املرض.

ورصح بأن لجنة الطوارئ لم تتمكن 
من التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن 
مـا إذا كان ينبغـي تصنيف تفيش 
جدري القرود عىل أنه حالة طوارئ 
صحيـة عامليـة، ومع ذلـك قال إن 
تفيش املرض انترش يف جميع أنحاء 
العالـم برسعـة، وقرر أنـه بالفعل 

مصدر قلق دويل.
وأضاف أن ”تقييم منظمة الصحة 
اإلصابـة  خطـر  أن  هـو  العامليـة 

بجدري القردة معتدل عىل مستوى 
العالم ويف جميع املناطق باستثناء 
املنطقة األوروبيـة، حيث تم تقييم 

الخطر عىل أنه مرتفع.
وال يوجـد سـوى حالتـني أخر من 
حاالت الطـوارئ الصحية يف الوقت 
الحارض جائحة كورونـا والجهود 
شـلل  عـىل  للقضـاء  املسـتمرة 

األطفال.
ويف أول اجتماع عقـد يف 23 يونيو، 
أوصـت غالبيـة الخرباء بـأال تعلن 
منظمة الصحة حال طوارئ صحية 

قد تثري قلقا دوليا.
ومنـذ رصد أوىل اإلصابـات بجدري 
القردة مطلع مايـو، بدأت العدوى 
بهـذا الوبـاء تنتـرش خـارج بلدان 
حيـث  وغربهـا  إفريقيـا  وسـط 
يستوطن الفريوس، ومن ثم انترش 
يف كل أنحـاء العالـم، فيمـا كانـت 

أوروبا بؤرته.
ويعترب جدري القردة الذي اكتشف 
لدى البرش عام 1970، أقل خطورة 
وعـدوى مـن الجـدري الـذي تـم 

القضاء عليه عام 1980.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أفاد مصدر أمني، امس السـبت، بمرصع وإصابة 
اربعة أشخاص إثر حريق ببناية يف محافظة دياىل.

وقال املصـدر إن «حريقا اندلع يف بناية مكونة من 
طابقني متخذة مخزن للمفرقعات وااللعان النارية 

يف خانقني بمحافظة دياىل».
واضـاف املصـدر أن «الحريـق أدى إىل وفـاة ثالثة 
«عمليـات  أن  مبينـا  أخـر»،  وإصابـة  أشـخاص 

املكافحة ما زالت مستمرة».
كما أفاد مصدر أمني، امس السبت، باندالع حريق 

بمحال تجارية يف محافظة البرصة.
وقال املصدر إن «فرق الدفاع املدني هرعت إلخماد 
حريـق اندلع بمحال اقمشـة مشـيدة مـن البلوك 

والسندويج يف ابو الخصيب بمحافظة البرصة».
وأفـاد مصدر أمني، امس السـبت، بانـدالع حريق 
بمعمـل اسـفنج يف شـارع السـعدون بالعاصمة 

بغداد.
وقـال املصـدر إن «حريقـا اندلع بمعمل اسـفنج 

ضمن شارع السعدون يف العاصمة بغداد».
وأعلنت مديرية الدفاع املدني، امس السـبت، انقاذ 
معمـل إطـارات الديوانية من حريـق هائل كاد ان 

يلتهم املعمل بالكامل .
وذكـرت املديرية يف بيان ورد لـ «الزوراء» أن «فرق 
الدفاع املدنـي أحكمت سـيطرتها الكاملة بالوقت 

املناسب عىل حادث حريق هائل اندلع داخل ساحة 
مكشـوفة تحتـوي عـىل إطـارات مسـتهلكة قيد 
التدوير بالقـرب من مخازن الكاربون الصناعي يف 

معمل أطارات الديوانية يف محافظة الديوانية».
واضافـت ان «فـرق الدفـاع املدنـي يف املحافظـة 
اسـتنفرت ودفعـت بثقلهـا مـن عجـالت اإلطفاء 
التخصصيـة والسـانده لتكافح النريان املشـتعلة 
وتبعد خطر انتشـار الحريق إىل الخطوط اإلنتاجية 
واملخـازن يف العمـل املذكـور وتنهـي االنبعاثـات 
الغازية السـامة التـي احالت سـماء املحافظة اىل 
سـحب دخانيـة كثيفـة حجبت اشـعة الشـمس 
فيها، وأكملت فرق الدفـاع املدني عمليات اإلخماد 
والتربيد دون تسـجيل إصابات برشية مع تحجيم 

األرضار املادية».
وعـىل أثر ذلـك طلـب الدفـاع املدني فتـح تحقيق 
وأسـتدعاء خبـري األدلـة الجنائية لرفـع العينات 
وتحديد أسـباب انـدالع الحريق بـادئ األمر، وفق 

البيان.
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بغداد/الزوراء:
أحىص نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، عدد 
الجوالت التفتيشـية خالل أكثر من ١٠ أشـهر 
واملخالفات املسـجلة، وفيما أوضح اإلجراءات 
املتبعـة إليقاف تـداول األدويـة املمنوعة، أكد 
اتخـاذ إجـراءات عقابيـة تجـاه الصيديل غري 
املتواجد بمكان عمله.وقال الهيتي، يف ترصيح 
صحفـي إنـه « منـذ ١٧ ترشيـن األول ٢٠٢١ 
حتى اليوم، أجرت النقابة ١١ ألفاً و٥٠٠ جولة 
تفتيشـية عىل الصيدليـات تتضمن عدة مهام 
منهـا البحث عـن األدوية املغشوشـة واملقلدة 

وأيضاً تدقيق أصويل عىل املكاتب املستوردة».
وأضاف أن «النقابة شـخصت خالل الطلعات 
آنفة الذكر ٢٩٠٠ مخالفة منها صغرية ومنها 
كبـرية وهناك أيضـاً مخالفـات تتعلـق بعدم 
وجود الصيديل يف مـكان عمله، إذ إنه وبخالف 
ذلك يتـم غلقها ملدة اسـبوع كتحذير أويل، ويف 
حـال تكـررت املخالفة مرة ثانيـة قد تصل إىل 
شـهر واذا تكـررت تغلـق الصيدليـة بصـورة 
دائمية».وحول مقـدار الغرامات، قال الهيتي: 
«تحديـد مبلـغ الغرامـات من صالحيـة لجنة 

االنضباط يف النقابة، ونحن نسـميها محكمة 
جـزاء، وقراراتها ال يمكن االعرتاض عليها من 
قبل النقابـة أيضاً»، موضحـاً أن «ما تصدره 
باإلمـكان االعرتاض عليـه بمحكمـة التمييز 
وهـي لجنـة منتخبة».ولفت يف الوقت نفسـه 
إىل أن »هنـاك عـدة إجـراءات ملكافحة ظاهرة 
تقليد العالمات التجارية لألدوية، منها تتبعها 
نقابـة الصيادلة وأخرى تابعـة لجهات أخرى 
معنيـة»، مؤكـداً أن «التفتيش الـذي تقوم به 
النقابة حقـق أهدافاً كبرية وغري مسـبوقة».
وبخصوص األدويـة املمنـوع تداولها، أوضح 
أن «النقابة وبواسطة قسم اإلعالم الصيدالني 
فيهـا تعمم معلومات بخصـوص املواد املؤرش 
عـىل منع التعامل بها وإيقاف اسـتعمالها، أو 
قد تأتي املعلومة من قبل وزارة الصحة بفشل 
مادة بعد إطالقها للسوق ويتم منح املعلومات 
للنقابـة لتتخـذ نفـس اإلجراءات».وأشـار إىل 
«املهمة األسـاس يف تطبيق قرار املنع هو عدم 
السـماح بإدخـال املـواد املمنوعة عـرب املنافذ 
الحدوديـة والجمـارك لضمان عـدم وصولها 

للمدن».

االنبار/الزوراء:

كشـفت دائـرة صحـة األنبـار عـن إحصائيـة بعـدد اإلصابات 

والوفيـات جراء الحـوادث املرورية خالل العـام املايض والنصف 

األول من العام الحايل.

وقـال مدير إعالم صحة األنبـار، أنس قيـس العاني، يف ترصيح 

صحفـي «بلغت إحصائيـة اإلصابات جراء الحـوادث املرورية يف 

محافظـة األنبار للعام املـايض ٦ آالف و٦٩٢ حادثـًا واملصابون 

جـاؤوا بواقـع ٢٨٥٦ من الرجال و ٣٤٢٣ من النسـاء و٤١٣ من 

األطفال».

وأضاف أن «الوفيات من جراء الحوادث بلغت ١٦٦، وبواقع ١٢٢ 

من الرجال و ٢٩ من النساء و١٥ طفالً».

وأشـار إىل أن «إحصائية ضحايا الحوادث املرورية للنصف األول 

مـن العـام الحايل بلغـت ٢٦٣٨ حادثاً وبواقـع إصابة ٢١٩٥ من 

الرجال و ٢٨١ من النساء، فضالً عن إصابة ١٦٢ طفالً».

وتابـع أن «عدد الوفيات من جـراء الحوادث املرورية خالل العام 

الحـايل بلـغ حتـى اآلن ٢٥٦ وبواقـع ١٥٧ من الرجـال و٧٢ من 

النساء، و٢٧ طفالً».

وأكـدت وزارة الصحـة، الثالثـاء املايض، أن العـراق يتصدر دول 

العالـم بعـدد حوادث الطـرق اليوميـة، فيما أشـارت إىل أن عدد 

املتوفني كمعدل يومي وصل إىل ١٣ شخصاً خالل عام ٢٠٢١.
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بغداد/الزوراء:

حملـت وزارة الزراعة فئتني مسـؤولية 

رفع أسعار املحاصيل يف األسواق، وبينما 

أشارت إىل أن املزارعني ال ذنب لهم يف ذلك 

دعت الجهات املختصة لردع املتسـببني، 

فيما وعدت بدعمهم باألسمدة وتقنيات 

الري الحديثة خالل شهرين.

وقـال الوكيـل اإلداري لـوزارة الزراعـة 

مهـدي الجبـوري يف ترصيـح صحفـي 

إنه «نتيجـة لتداعيات الحرب الروسـية 

األوكرانيـة ومـا أحدثته مـن أزمة غذاء 

عامليـة وغـالء يف األسـعار صـدر قـرار 

مجلـس الـوزراء رقـم ٧٢ لسـنة ٢٠٢٢ 

بتعليق العمل بإجازات اسـترياد السـلع 

الغذائيـة والزراعيـة وتصفـري الرسـوم 

الجمركية وتبعتها قـرارات باألرقام ٨٠ 

و ١٠٩ ثم ١٩٣بإعادة العمل بالروزنامة 

الزراعيـة واألخـري أتـاح لوزيـر الزراعة 

صالحية فتح أو منع االسـترياد لحماية 

املنتج املحيل».

وأضاف أنـه «تحققـت يف اآلونة األخرية 

الطماطـم  محاصيـل  بإنتـاج  وفـرة 

والبطاطـا والخيار والباذنجـان والرقي 

والبطيخ ما دعا السـتصدار قرار بوقف 

استريادها دعماً للمنتج املحيل».

وأكد أن «قانون الدعم الطارئ وفر أمواالً 

لـرشاء األسـمدة واملبيـدات واللقاحات 

وأيضـاً لـرشاء تقنيـات الـري الحديثة، 

وهـذه باملحصلـة سـتؤدي لتقليل كلف 

اإلنتـاج ألنهـا مدعومة وخالل شـهرين 

سـتبدأ التوفـر للمزارعـني وتقلـل كلف 

اإلنتاج».

وبخصوص ارتفاع األسعار، أكد الجبوري 

يف  املحاصيـل  يوفـرون  «املزارعـني  أن 

العالوي بأسـعار مناسـبة لكـن بائعي 

التجزئة والبقالني يرفعون األسعار وهذا 

ما سجلناه، ويحتاج ملتابعة من الجهات 

األمنية املختصة لوقف هذه الحالة التي 

تؤثر عىل املواطنني».

إلحاقاً بإعالننا السابق
فقدان

فقدت منـي اإلجـازة املرقمة / 
٦٣٧ يف ٢٠٢٠/١١/٩ والصادرة 
من بلدية النجف، بإسـم (حيدر 
جرب هادي)، فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة اإلصدار.

تعلن ُمحافظة ذي قار(العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (االعمال التكميلية ملرشوع انشـاء مدرسـة ثانوية نموذجية سعة (٢٤) 
صف يف الرفاعي / املركز) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠٢١ واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة 
الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠٢١ . ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء 

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

املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمـي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغـة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحـدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
ان اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسـم حسابات املشـاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باإلجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ١٢ ظهرا من يوم الخميس املصادف ٢٠٢٢/٧/٢٨ يف املديرية العامة لرتبية 
محافظـة ذي قـار فعىل الراغبـني من الرشكات واملقاولني العراقيـني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادنـاه عىل االقل والرشكات 
العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع 
علمـا ان سـعر العطاء الواحـد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عـىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للـرشكات العراقية واوراق 

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

أ - الكوادر الفنية 

العددالكوادر الفنيةت

١مهندس مدني١

١مهندس كهرباء٢

٢مساح٣

ب -املتطلبات املالية :-
اوالً:-  املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (٧٤,٧٤٠,٠٠٠) اربعة 

وسبعون مليون وسبعمائة واربعني الف دينار عراقي.
ج - املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهليـة وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضـارب باملصالح، لم يتم  وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السـوداء، 
الـرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليـا وانها تعمل وفق القانون التجـاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل)، غري مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- لم تظهر عقود غري منفذة خالل الـ (٥) سـنوات السـابقة ولغاية موعد تسليم العطاء، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار 

يمنع املشاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ(٥) سنوات السابقة.
 ثالثا:- عدم ممانعة (نسـخة اصلية + نسـخة مصـورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائـب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار 

ونسخة من الهوية الرضيبية للرشكة.
رابعاً:- شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 

الخارجية العراقية.
خامسـاً:- هويـة تسـجيل وتصنيف املقاولني صادرة مـن وزارة التخطيط وتكون درجـة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب ما 

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

٢-كل العطـاءات يجـب ان تتضمن ضمـان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطـاب ضمان بنكي او صك مصدق او 
سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية 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 
(الرشكـة او املقـاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسـن التنفيذ 
بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد 

انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣- يتـم اعتمـاد الوثائق القياسـية الصادرة مـن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عنـد تلبيتها ملعايري 

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

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

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

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

٨- يف حالة اشـرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم 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 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 باسـتكمال النواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل سـبعة ايام من 
تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.

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

١٥- ان آخـر يوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم االربعاء املصـادف ٢٠٢٢/٨/٣ اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار سابقا) 
عىل ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية 
من الحك والشـطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم 
املقـاول بصحتـه ويعترب التبليغ من خالله ملـزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبهـا وهوية االحوال املدنية وبطاقة 
السكن وال يسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة 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 واسـم املناقصة واسـم مقدم العطاء وتوقيعه 

ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦- تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
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الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف 
عىل االقل

سعر العطاء بالدينار

االعمال ٧٢٠يوم١١٫٨٤١٫٨٨٨٫٠٠٠
التكميلية 

ملرشوع انشاء 
مدرسة ثانوية 
نموذجية سعة 
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١٪ من قيمة الرفاعي
الكشف 
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١٥٠,٠٠٠ الف دينار

 الدكتور 
محمد هادي حسني 
محافظ ذي قار
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بغداد/ الزوراء:
كشـف خبري اقتصادي عن «حـل وحيد» إلنهاء 
أزمـة السـكن يف العراق، وفيما لفت إىل أسـباب 
التضخـم  أن  أكـد  العقـارات،  أسـعار  ارتفـاع 
السـكاني سـاهم بزيادة الطلب عـىل الوحدات 

السكنية.
وقـال الخبري االقتصـادي، نبيل جبـار العيل، يف 
ترصيح صحفي: إن «الحـل الوحيد إلنهاء أزمة 
السكن يف العراق هو توسعة حدود املدن الحالية، 
واسـتحداث مدن جديدة، لزيـادة عدد الوحدات 
السكنية».وعن أسباب ارتفاع أسعار العقارات، 
«العراقيـني  أن  االقتصـادي  الخبـري  أوضـح 
يواجهـون أزمة ارتفاع أسـعار العقارات نتيجة 
توفـر القـروض وغيـاب األرايض».وبخصوص 

انتشـار مشـاريع البنـاء العمـودي وخاصة يف 
العاصمـة بغداد مؤخـراً، ذكر العـيل أن «البناء 

العمودي له مربراته يف مراكز املدن».
وأشار إىل أن «التضخم والنمو السكاني يف ارتفاع 
مستمر، ما سـاهم بزيادة الطلب عىل الوحدات 
السـكنية بمعدل ٥٠ - ١٠٠ ألف وحدة سـنوياً، 
ما فاقم زيادة فجوة الطلب السـابقة التي تزيد 
عن مليونني وحـدة سـكنية».وكانت الحكومة 
العراقيـة طرحـت، قبـل نحـو عـام، مـرشوع 
«داري» يف محاولة لحل أزمة السـكن املتفاقمة، 
وتقدم عرب املنصة االلكرتونية نحو ثالثة ماليني 
مواطن للحصول عىل قطعة أرض ستكون غالبا 
يف أطـراف املدن، إلنشـاء مدن جديدة سـتكون 

بحاجة إىل بنى تحتية وأسواق أعمال.

بغداد/ الزوراء:
التقى محافظ البنك املركزي، مصطفى غالب مخيف، نظريه الفرنيس فرانسوا 
فيلريوي دي غالو يف باريس.وذكر بيان ملكتب مخيف تلقت ”الزوراء“ نسـخة 
منه: ان الجانبني بحثا تطويـر العالقات املرصفية بني البلدين.وبنّي املحافظ: 
إنـه بحث مع دي غالـو، التطورات االقتصادية العامليـة، والتأكيد عىل تطوير 
العالقات املرصفية واالقتصادية بني البلدين، وأن تكون فرنسـا نقطة انطالق 
القطـاع املرصيف العراقي نحو أوروبا. مؤكـداً أن هذا القطاع يحرز تقدماً عىل 
مختلف املستويات، كالخدمات املرصفية وبقية املؤرشات التي تشهد ارتفاعاً 
مسـتمراً.كما بحثـا ملف مكافحة غسـل األمـوال وتمويل اإلرهـاب وتطوير 
املـوارد البرشية العاملة يف القطاع املرصيف مع املؤسسـات الدولية.من جانبه، 
أشـاد محافظ البنك املركزي الفرنيس بجهود العراق يف تطوير مكافحة غسل 
األمـوال وتمويـل اإلرهـاب وتطوير العالقـات املرصفية بني البلديـن، مؤكداً: 
أن القطـاع املـرصيف الفرنيس منفتح عىل نظـريه العراقي، السـيما ما يتعلق 
بتسـهيل التحويـالت والعالقـات املرصفية.عـىل صعيـد آخر، التقـى مخيف 
عدداً من املصارف والرشكات الفرنسـية، وحثها عىل التعاون مع املؤسسـات 
العراقيـة واالسـتثمار داخل العراق، مؤكداً: أن القطـاع املرصيف العراقي قادر 
عـىل تلبية متطلبات الرشكات الفرنسـية وتسـهيل مهامها، مـع رغبة البنك 
املركزي العراقي بأن تكون فرنسـا نقطة انطالق القطاع املرصيف نحو أوروبا 
إلنشـاء شبكة من العالقات املرصفية املتميزة.ُيذكر أن محافظ البنك املركزي 

العراقي يزور فرنسا حالياً عىل رأس وفد مرصيف عراقي كبري. 

بغداد/ الزوراء:
رجحت رشكة تسـويق النفط العراقية 
(سـومو)، امس السبت، ارتفاع الطاقة 
التصديريـة للنفط عرب الخليج إىل 3.35 
ماليني برميل يومياً، بحلول شهر أيلول 
املقبـل. فيما أفادت وكالـة ”بلومربغ“، 
امـس، بـأن السـعودية والعـراق زودا 
أوروبـا بالنفـط الخـام، ممـا يسـاعد 
مصـايف النفط يف القارة عىل التغلب عىل 

النقص الذي تعاني منه.
لرشكـة  العـام  املديـر  نائـب  وقـال 
تسـويق النفط العراقية (سومو)، عيل 
-S&P Global Co  الشـطاري، ملنصة

modity Insights  سـتاندرد آنـد بورز: 
إن ”مـا يمكـن تحقيقه حاليـا هو 3.3 
ماليني برميل يوميا مع االخذ يف االعتبار 
ليس فقط القيود املفروضة عىل القدرة 
التصديريـة، ولكن أيًضا أنشـطة إعادة 
التأهيل التي قد تسـبب توقًفا يف بعض 
األحيان“، الفتا اىل انـه ”قد يرتفع هذه 
الكمية بالطبـع، لكنني متحفظ بعض 
الـيشء حتى أرى خطـط تطوير مرافق 

التصدير تميض قدًما“.
ويضخ العراق ”ثاني أكرب منتج للنفط“ 
يف (أوبـك) مزيًدا من الخام تماشـًيا مع 
قرار (أوبك+) بإلغاء تخفيضات اإلنتاج 

يف 21 يوليو/ تموز.
وأوضح الشـطاري أن ”سـومو تتوقع 

أن تبلـغ صادرات البـرصة الثقيلة نحو 
1.1 مليون برميل يوميا يف يوليو/تموز 
والبـرصة املتوسـطة نحـو 2.2 مليونا 

برميل يوميا“.
وصـدر العـراق 1.120 مليـون برميـل 
يوميا من نفط البرصة الثقيل يف حزيران 
و2.146 مليونا برميل يوميا من البرصة 
املتوسط وبلغ إجمايل صادرات الجنوب 
النفطـي 3.266 ماليـني برميـل يوميا 

بحسب أرقام سومو.

ويتم تصدير كال الدرجتني من املحطات 
الجنوبيـة للعراق عىل الخليـج العربي، 
والتـي كانت قيد التوسـع لعدة أشـهر 

ولكنها واجهت العديد من التأخريات.
وكالـة  أفـادت  متصـل،  جانـب  مـن 
”بلومربغ“، امس السبت، بأن السعودية 
والعراق زودا أوروبا بالنفط الخام، مما 
يسـاعد مصـايف النفـط يف القـارة عىل 

التغلب عىل النقص الذي تعاني منه.
وذكـرت الوكالـة أن ”أكثر مـن مليون 

برميل من النفط الخام وصل إىل أوروبا 
مـن الـرشق األوسـط بشـكل يومي يف 
األسـابيع الثالثة األوىل من شهر يوليو، 
عـرب خـط أنابيب يعـرب مـرص، ووفقا 
لبيانـات تتبـع السـفن التـي جمعتها 
”بلومـربغ“ تضاعفت األحجـام تقريبا 
عمـا كانـت عليـه قبـل عام.وأثـارت 
العملية العسـكرية الروسية يف أوكرانيا 
رد فعل عنيفـا بني الرشكات األوروبية، 
حيـث اختار العديـد منهـا التوقف عن 

التعامل مع موسكو.
وتهيمن الشـحنات من اململكة العربية 
السـعودية عىل التدفقات عرب األنابيب، 
لكـن العـراق يزيـد أيضا مـن عمليات 

التسليم.
ويمكن للـرشكات إما التسـليم يف خط 
أنابيب يسمى SuMed الذي يعرب مرص، 
أو إذا كانـت هنـاك سـفن صغـرية بما 
يكفي، لتنقل النفـط مبارشة عرب قناة 
السـويس إىل البحر األحمر، وشـحنات 

العراق تقوم باألمر األخري.
وباإلضافة إىل هذه التدفقات، تم شحن 
حـوايل 1.2 مليون برميـل يوميا باتجاه 
القنـاة من الخليج العربي يف األسـابيع 
الثالثـة األوىل مـن شـهر يوليو/تموز، 
معظمها من العراق.وقـد يؤدي ذلك إىل 
رفع إجمايل التدفقات من الرشق األوسط 
إىل أوروبـا إىل 2.2 مليـون برميل يوميا، 
بزيـادة تقارب ٪90 منـذ يناير/كانون 
الثاني (الشـهر األخري قبل بدء العملية 
العسـكرية الروسية يف أوكرانيا).ويأتي 
هـذا التحول مـع زيادة أحجـام النفط 
الخام الرويس يف االتجـاه املعاكس، من 
املوانئ الروسية يف بحر البلطيق والبحر 
األسـود إىل املشـرتين يف الهنـد والصني، 
هذا بالنظـر إىل وفرة الرباميل الرخيصة 
يف البلدين اآلسـيويني يف وقت كانت فيه 

أسعار الوقود ترتفع.
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السعراملادة

.1,160,000 دينارشيش تركي ( 1 طن)

.1,080,000 دينارشيش عراقي  ( 1 طن)

135,000   دينارسمنت عراقي  مقاوم ( 1 طن)

130,000  دينارسمنت عراقي عـادي ( 1 طن)

400,000 دينار  سكس رمل فحص

300.000  دينارسكس حصو مكرس

750.000  ديناردبل الطابوق

1,180,000 ديناردبل طابوق احمر

600,000  دينارجص  حمل صغري( تك)

السعراملادة
3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

 3500  دينارزيت الطعام زير ( 1 لرت )

  9.750 دينار رز محمود ( 4.5 كغم )

 9,000 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2000 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم ) @ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 13,000 – 15,000 الفلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 12,000 – 14,000 الفلحم عجل عراقي (1 كغم )

 8,000 – 9,000 الفلحم عجل مستورد (1 كغم )

3500 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
 8000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4500 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

5,000 – 5,500 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

بغداد/ الزوراء:
أكـد وزير الصناعة واملعـادن، منهل عزيز 
الخبـاز، امـس السـبت، ان اليـوم االحـد 
سيشـهد افتتاح معمل البرتو كيمياويات 
يف البرصة بعد توقف دام لسـنوات بطاقة 
٣٠٠ الف طن سـنويا، فيمـا بني ان هناك 
ارادة كانـت داخـل الوزارة بعـدم الجدوى 

من تشغيل املعمل.
ان  صحفـي:  ترصيـح  يف  الخبـاز  وقـال 
«العراق يحتـاج إىل طاقة اكثـر مما ينتج 
حاليا يف داخل املعمل، وبالتايل فإن املساعي 
مسـتمرة لزيادة الطاقات يف رشكة البرتو 

لتلبية حاجة السوق من الحبيبات».
وكشـف وزيـر الصناعة عـن ان «الخزان 
الذي يتـم فيه تجميع االثلـني بعد انتاجه 
تم اسـترياد أجزاء منـه تخص األرضية له 
من الخارج الن الخزان املوجود يف الرشكة 
متهالـك وفيـه مشـاكل وعىل مرتـني يتم 
اسـتبدال االرضيات الخاصة بالخزان قبل 

وصولها العراق».
مبينـاً ان «هنـاك ارادة تريد عدم تشـغيل 
هـذه الرشكة، وبالتـايل عملنا مع جامعة 
التابعـة  ماجـد  ابـن  ورشكـة  البـرصة 
لوزارتنا إليجاد البديل لهذا املعدن الخاص 

بالخزان من داخل العراق لتجاوز مشـاكل 
اسـترياده، وبالفعل نجحـت الوزارة بذلك 
وتم انجاز الخـزان، وبدأت البـرتو بإنتاج 

البويل اثلني واطئ الكثافة».
واشـاد الوزيـر «بـإدارة الرشكـة الحالية 
وجميع املهندسني واملوظفني واالدارات يف 
الرشكة لدورهم الكبري يف تشغيل الرشكة»، 
الفتـًا ان «الوزارة كانت تتابـع العمل منذ 
٢٠٢٠ وعليه فإن الجهود تحسب للجميع 

الن العمل تكاميل».

التنميـة  مديريـة  أعلنـت  جهتهـا،  مـن 
امـس  الصناعـة،  وزارة  يف  الصناعيـة 
السـبت، عـن منـح أكثـر من ثالثـة آالف 
إجازة إلقامة مشـاريع جديـدة، خالل الـ 
١٨ شـهراً املاضيـة، ٤٢٦ مرشوعـاً منها 

طرح منتوجاته إىل األسواق .
وقـال مدير عام التنميـة الصناعية، عزيز 
ناظــم، يف حوار اطلعت عليـه «الزوراء»: 
إن مديريتـه ”وضمن جهودهـا للنهوض 
بالقطـاع الخـاص وتشـجيعاً منهـا عىل 

إقامـة املشـاريع الصناعيـة، منحت نحو 
ثالثـة آالف و٤٠٠ إجازة إلقامة مشـاريع 

صناعية خالل الـ ١٨ شهراً املاضية“.
وأضـاف ناظـم أن ”٤٢٦ مرشوعـاً منها 
طرح منتوجاته إىل األسـواق املحلية، فيما 
بقية املشـاريع يف طور اإلنجاز“، مشـريا 
اىل أن ”منح الرتاخيـص يتم وفقاً ألحكام 
القانـون رقم ٢٠ لسـنة ١٩٩٨ ويهدف إىل 
رفع معدالت النمو االقتصادي واملساهمة 
بمكافحـة البطالة، خاصة أن كل مرشوع 
من املشـاريع املذكـورة يحتـاج إىل مئات 
األيـدي العاملـة، فضـًال عـن االحتفـاظ 
بالعملـة الصعبة داخل البلد وسـد حاجة 
السـوق للعديد مـن املواد، سـواء الغذائية 
حتـى  أو  الكيمائيـة  أو  الصناعيـة  أو 
النفطية“.وأشـار إىل أن ”املديريـة تعمـل 
عىل توفري عدد من االمتيازات للمشـاريع 
الصناعية التـي تمنحها إجازة تأسـيس، 
مثـل اإلعفـاءات واالمتيـازات الرضيبية، 
إضافـة إىل منـح إعفـاء رضيبـي إضـايف 
للمشاريع الصناعية االسرتاتيجية املقامة 
ألغـراض التصديـر واملعتمـدة عـىل املواد 
األولية املحلية واملشاريع التي تسهم بنقل 

التكنولوجيا“.

بغداد/ الزوراء:
حّذر نقيب املحاسـبني واملدققني، 
جواد الشـهييل، امس السبت، من 
حصـول ”كارثـة“ بسـبب إهمال 
موازنـة  قانـون  عـىل  التصويـت 

.٢٠٢٢
وقال الشهييل يف حوار اطلعت عليه 
«الزوراء»: إن ”هناك مشكلة كبرية 
يف ظلِّ إهمال ترشيع قانون موازنة 
٢٠٢٢، مشـرياً إىل ”إخفـاق كبـري 
ألصحاب الشأن والحكومة يف عدم 
قدرة الربملان عىل ترشيع القوانني 
املهمة“.وأضاف أن ”غياب موازنة 
هذا العام سـُيلقي بظالله السلبية 
عـىل املواطن الفقـري“، محذراً من 

”وجود أزمـة حقيقية ترتاكم وقد 
تولّد كارثة“.

وأوضح الشهييل أن ”التصويت عىل 
قانون األمن الغذائي هو أحد حلول 
غياب املوازنة االسرتاتيجية، إال أنه 
ليس حالً نهائياً، فالبلد بحاجة إىل 
حل أكـرب يتضمـن التصويت عىل 

قانون موازنة ٢٠٢٢“. 

بغداد/ الزوراء:
بلغت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة للدوالر االمريكي 

خالل االسبوع املايض اكثر من مليار و٣٠٠ مليون دوالر .
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع خالل االسـبوع املايض لأليام الخمسة 
التـي فتح بها املـزاد وابتداًء من االحـد ولغاية الخميـس، (مليار و٣١٨ 
مليونـا و٥٨٦ الفـا و٠٧٦ دوالرا) بمعدل يومـي (٢٦٣ مليونا و٧١٧ الفا 

و٢١٥ دوالرا)، منخفضا بمقدار ٠٫٨٥٪ عن االسبوع الذي سبقه.
واضـاف ان اعـىل مبيعات للـدوالر كان ليـوم الثالثاء حيـث بلغت فيها 
املبيعـات (٢٧١ مليونا و٨٢٣ الفا و٤٤٩ دوالرا)، فيما كانت اقل املبيعات 
ليـوم الخميس التي بلغت فيها املبيعـات، (٢٥٠ مليونا و٧٣٠ الفا و٣٥٨ 

دوالرا).
واشـار اىل ان معظـم هـذه املبيعات ذهبت عىل شـكل حـواالت للخارج 
لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسابات 

املصارف يف الخارج، اضافة اىل البيع النقدي ١٤٦٠ دينارا لكل دوالر.
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السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000-1500 دينارالربتقال2,000 دينارالباميا

1500 دينارالو400- 500 دينار الطماطة

2000 دينارخوخ750دينارالبطاطا

2500 دينارمشمش500-750 دينارالخيار

1500 دينارعنب750-1000 دينارفلفل بارد 

1750 دينارتفاح مستورد 1500دينارفلفل حار 

1000 دينارتفاح عراقي  500-750 دينارالباذنجان  

1750 دينارالليمون   1500دينارباقالء 

2000 ديناراللنكي   500-750 دينارالبصل 

1250 ديناراملوز  1000 دينارالجزر 

1500 دينارعلبة فراولة 2500دينارفاصوليا 

3500 ديناررمان 750 دينارلهانة 

500 ديناررقي 1000 دينارقرنابيط  

500-750 ديناربطيخ 750-1000 دينارشجر  

1500 ديناركريب فوت 1000 دينارخس 

1500-2000 دينارعرموط 2000 ديناراللوبيا

1500 دينارالسندي 3000 ديناربروكيل 

1250 دينارنارنج
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق املحلية، امس السبت.

وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر وسط العاصمة 
  بغـداد سـجلت صبـاح امس، سـعر بيع للمثقـال الواحـد عيار 21 مـن الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوربي بلـغ 355 الف دينار، وسـعر رشاء 351 الفاً، فيما 
كانت اسـعار البيع ليوم الخميس 347 الف دينار للمثقال الواحد.وأشـار إىل أن 
سـعر بيع املثقال الواحـد عيار 21 من الذهب العراقي سـجل ارتفاعا أيضاً عند 
315 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 311 ألفاً.وفيما يخص أسعار الذهب يف محال 
الصاغـة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيـار 21 يرتاوح بني 355 الف 
دينار و 365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 315 الفاً و 

325 الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@aÜÏ»ñ@›vèÌ@kÁâ€a
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@È€˝ƒi@Û‘€c@Ú�Ó€bæa@Ú€aá»€a@lbÓÀ@ZÛéÏfl@3bœ
÷ã–€a@ÙÏnèfl@Û‹«

بغداد/ حسني عمار
أكد أمني رس نادي الصناعة الريايض، فالح موىس، أن عدم تطبيق العدالة يف توزيع املَُنِح املاليَّة لألندية املؤسساتيَّة 
ألقى بظالله عىل أداء ونتائج الفرق بسبب التفاوت يف نوعيَّة الالعبني .وقال موىس إن» جميع األندية تعاني من 
األزمة املالية ولكن ال توجد عدالة يف دعم األندية خصوصاً أندية املؤسسات «، مبيناً أن» األندية التي تتمتع بدعم 
كبري تكون لها فرصة أكرب للحراك بشـكل أفضل إلجراء تعاقدات مميزة واسـتقطاب العبني عىل مسـتوى عاٍل 
«.وأضـاف موىس أن» ادارة نادي الصناعة تتحرك بحسـب املبالغ املخصصة لها مـن قبل وزارة الصناعة والتي 
قررت بتقسـيم مبلغ الدعم بني ناديي الصناعة والصناعات الكهربائيـة مناصفًة مع العلم أن نادي الصناعات 

الكهربائية عندما كان يف الدوري املمتاز كان يتسلم ميزانية أكرب من ميزانية نادي الصناعة «.

ãºcÎ@ã–ñc

bÓée@lãÀ@Ú€Ï�i@¿@paäbfl�a@åÎbvnm@lbjì€a@Òãˆb†

@áÌáßa@·éÏ‡‹€@aãÿjfl@Üaá«�a@cái@Ô„áæa@ bœá€a@’Ìãœ@ZÂè´@äbju

بغداد/ متابعة الزوراء
اسـتقبل نادي الساملية الكويتي 
محرتفه آسـو رستم الذي انضم 
إىل تدريبات السماوي ابتداًء من 

امس السبت.
ووصل مهاجم نوروز  السـابق 
برفقـة وكيـل أعمالـه، معربـا 
إىل  باالنضمـام  سـعادته  عـن 
صفوف السماوي، بعد أن تسلم 
قميص الفريـق من مدير املركز 
حسـني  السـاملية  يف  اإلعالمـي 
الفجي، واملنسق اإلعالمي دعيج 

الصالح.
رسـتم  مـع  السـاملية  وتعاقـد 
ليكـون بديـال للربازيـيل باتريك 
فابيانو، الذي قرر الجهاز الفني 
إبراهيم  املـدرب محمـد  بقيادة 

االستغناء عنه.
وجـرى تجديد عقـود املحرتفني 
العاجي جمعة سعيد والجامبي 
سـامج بـري والربازيـيل إليكس 
مـع  التعاقـد  تـم  كمـا  ليمـا، 

الربازييل كارلوس ريفاس.
ومن املقـرر أن يغادر السـاملية 
يف السابع والعرشين من الشهر 
للدخـول  أنطاليـا  إىل  الجـاري 
يف معسـكر تدريبي، اسـتعدادا 
املوسـم  منافسـات  لخـوض 

الجديد.
الجديـر بالذكر أن السـاملية حل 
رابعـا يف جـدول ترتيـب فـرق 
املمتاز يف املوسـم املـايض، كما 
خاض نهائي كأس األمري، الذي 

خرسه أمام كاظمة (2-1).

بغداد/ جمعة الثامر
أنهـت مدربُة منتخبنا الوطنّي لكرِة الصاالِت للسـيدات، شـاهناز ياري، 
االختبـاراَت التـي أقيمت يف قاعـِة كلية الرتبّيـِة الرياضّيـِة يف الجادرّيِة 

بمشاركة 30 العبًة من محافظاِت بغداد وبابل والنارصية ودياىل. 
وقـاَل ُعضو اللجنة النسـوّية، عيل عبـاس إن االختباراَت اسـتمرت ملدة 
ثالثـة أياٍم، وتهدُف من خاللها مدربُة املنتخب إىل اكتشـاِف وجوٍه ودماٍء 
جديدٍة لديمومِة واسـتمرار نجاح املنتخبـاِت الوطنّية. وأضاَف إن هناك 
اختباراٍت أخرى سـتجريها املدربـُة يف األيام املُقبلِة، وسـتكون يف إحدى 
محافظاتنا الشـمالّية من أجل إتاحِة فرصٍة أكرب ملشـاهدِة واختباِر عدٍد 

أكثر من الالعباِت لضم األفضل للمنتخِب الوطني.

@·õ‰Ì@·néä@Ïée@·ubËæa
>ÌÏÿ€a@ÚÓæbè€a@pbjÌäán€

@paáÓè€a@p¸bñ@kÉn‰fl@Úiäáfl
Új«¸@30@5n¶@äbÌ@åb‰Ábí

@?†Ï‹€@=‰uc@läáfl@…fl@á”b»n‹€@ÚflÏÿ®a@Âfl@fiaÏfl˛a@ãƒn‰„@Z@fibuäÜ

äÏÓ„Ïu@Ï„Îc@Ô„Î7flbÿ€a@…fl@á”b»nm@·éb‘€a@Üb„@ÒäaÜg

بغداد/ عباس عيل هندي
أوىل  للشـباب   الوطنـي  املنتخـب  حقـق 
انتصاراتـه يف بطولة غرب اسـيا للشـباب 
للكـرة الطائـرة، بعـد تغلبه عىل شـقيقه 
األماراتـي بنتيجة (1-3)  بواقع (24-26) 

. (25-17) (25-14) (25-17)

وعـىل الرغم مـن تقدم املنتخـب االماراتي 
بالشـوط االول، إال ان العبي العراق نجحوا 
من قلب الطاولة والظفر باالشواط الثالثة 

وبفارق كبري من النقاط.
وبهـذه النتيجـة عـوض منتخب الشـباب 
خسـارته يف مباراة االفتتاح امام البحرين 

(3-1)، فيمـا تعـرض االبيـض االماراتـي 
للهزيمة االوىل، بعد ان سبق له االنتصار يف 

اللقاء االول عىل االردن (3-1).
وسيلعب العراق مباراته الثالثة اليوم االحد 
امـام االردن، فيما يلعب املنتخب االماراتي 

امام لبنان باليوم نفسه.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن نـادي القاسـم الريـايض تعاقده مع 
الالعـب الكامريوني أونو جونيـور لتمثيله 
يف املوسم املقبل.ولم يكشـف نادي القاسم 
عن تفاصيل العقد وقيمته املالية، إذ سـبق 
للمدافـع أونـو تمثيل املنتخـب الكامريوني 

االول والرديـف قبـل ان ينتقـل اىل خـوض 
تجربة احرتافية يف املوسـم املايض مع نادي 
التحـدي الليبي. كمـا اعلن القاسـم تمديد 
عقـد هـداف الفريـق أحمـد تركي ملوسـم 
اضايف، بعد املستويات الكبرية التي قدمها يف 
املوسم املنقيض ومساهمته ببقاء الفريق يف 

الدوري املمتاز.وكان نادي القاسم قد تعاقد 
مؤخـراً مـع املحـرتف الربازييل أندرسـون 
بالبينـو، قادماً مـن نادي انرتنشـونال دي 
سـانتا الربازييل، اىل جانـب الظفر بخدمات 
قائد منتخب رواندا أوسـينغيمانا فوستني، 

قادماً من رايون سبورت الراوندي.

بغداد / ساجد سليم 
مـن اجـل املنافسـة والتأهـل اىل 
الدوري املمتـاز بكرة القـدم، بدأ 
فريق الكرة يف نادي الدفاع املدني 
تحضرياته مبكرا من اجل التأهل 
اىل مصـاف دوري الكبـار بدعـم 
متواصـل من قبـل اللـواء كاظم 
بوهان مديـر عام الدفـاع املدني 
الذي قدم الكثـري للنادي من اجل 
املسـتوى  عـىل  االلقـاب  حصـد 
املحيل منذ تأسيسـه النادي ولحد 

هذه اللحظة.

 وقال  نائب رئيس الهيئة االدارية 
ومـرشف الفريق جبار محسـن: 
ان فريقنا فريق شـبابي وسـبق 
ان قدم مسـتوى رائعا يف املوسـم 
املايض وكنا قريبني جدا من مركز 
الوصيف لـوال الظلـم التحكيمي 
الـذي طـال فريقنـا يف اكثـر من 
مبـاراة مهمة لكن نقـول الحمد 
لله عـىل كل يشء، ونحـن كإدارة 
اهتمامنـا واضح ونعمل سـوية 
مـن اجـل الفريـق وايضـا هناك 
متابعة مستمرة من رئيس الهيئة 

االداريـة الدكتور عادل الحر الذي 
يتابع ويحرض الوحدات التدريبية 
للفريق ويقدم لهم الدعم املعنوي 

واملايل .
واضاف: ان فريقنا قد اسـتقطب 
اكثر من العب لصفـوف الفريق، 
ومن ضمنهم العبـون محرتفون 
من نيجرييـا هم سـاندي بمركز 
قلـب دفـاع واملهاجـم جونيـور 
باالضافـة اىل عـدد مـن الالعبني 
املحليـني الذيـن مثلـوا اندية من 
الدوري املمتاز وايضا اسـتقطبنا 

عـددا مـن الالعبـني مـن النادي 
ومـن الفئـات العمريـة والرديف 
بعـد تقديمهـم مسـتوى رائعا يف 
املوسـم املايض، وايضا هناك دور 
كبري لعـادل عجـر وكادره املميز 
والوقـوف  الالعبـني  اختيـار  يف 
عـىل مدى جاهزيتهـم، واكيد هو 
املسـؤول اوال واخريا عىل اختياره 
كإدارة جددنـا  لالعبـني، ونحـن 
الثقـة باملـدرب ألنـه اسـم كبري 
وعمل مـع عدة انديـة يف الدوري 

املمتاز ودوري الدرجة االوىل .

lã»€a@ëd◊@Ú€Ï�i@¿@bÓ„bnÌäÏfl@‚bfla@Ú˜ub–fl@Òäbè©@üã»nÌ@lbjì€a@kÉn‰fl
Â‡Ó€a@Û‹«@ÊÜä˝€@k»ñ@åÏœ

بغداد/ ليث العتابي

خرس منتخب الشـباب امام شـقيقه 

املوريتانـي بنتيجـة (1-0) يف املباراة 

التـي اقيمـت مسـاء امس السـبت ، 

ضمن الجولـة الثانية من منافسـات 

بطولـة كأس العرب للشـباب املقامة 

حاليـاً يف مدينة ابهـا باململكة العربية 

السعودية.

هـدف الفوز الثمني ملوريتانيا جاء عن 

طريق اعل حسـني يس يف الدقيقة 67 

من زمـن املبـاراة التي اقيمت وسـط 

حضور جماهريي ضعيف.

واصبـح رصيـد موريتانيـا 3 نقـاط 

السـعودية  خلـف  الثانـي  باملركـز 

بينمـا  االهـداف،  بفـارق  املتصـدرة 

تراجع العـراق للرتتيب الثالث واالخري 

يف املجموعـة االوىل برصيـد خـاٍل من 

النقاط  

شوط سلبي

اوىل محـاوالت املبـاراة، جـاءت عـن 

طريـق تصويبـة مـن مسـافة بعيدة 

لقائـد املنتخب الشـبابي عبـد الرزاق 

قاسم، مرت من القائم االيمن.

وعاد بلنـد ازاد لتشـكيل خطورة عىل 

املرمـى املوريتانـي، اال ان تسـديدته 

عبـد  صـار  الحـارس  لهـا  تصـدى 

الرحمن.

وحـرضت اوىل محـاوالت موريتانيـا 

عن طريق الشـيخ عمر انقذها برباعة 

حسـني  الشـباب   منتخـب  حـارس 

حسن.

واصحـاً  الخطـوط  تباعـد  وظهـر 

للمنتخب العراقي، وعدم وجود حلول 

تكتيكية اثر املراقبة الدفاعية السليمة 

ملنافسه.

ونجح املنتخب املوريتاني من السيطرة 

عىل منطقة العمليـات يف الربع االخري 

مـن الشـوط االول، وسـنحت له عدة 

فرص لم يستغلها بالصورة املطلوبة، 

لينتهي الشوط االول عىل وقع التعادل 

السلبي دون أهداف.

مع انطالقة الشـوط الثانـي ، كاد ان 

يضع عيىس مبارك املنتخب املوريتاني 

باملقدمة، لكن رأسـيته علت العارضة 

بقليل.

واهـدر الجنـاح عيل شـاخوان اخطر 

فرص املباراة بعـد ان انفرد بالحارس 

املوريتاني ، ولعب كرته بشـكل غريب 

اىل خارج املرمى.

واثـر تسـاقط االمطـار عـىل حركـة 

الالعبـني داخـل امللعب، وسـط اجراء 

تغيـريات عديـدة بصفـوف املنتخبني 

لتحسني الشق الهجومي.

واقتنص اعل حسـني يس الهدف االول 

للمنتخـب املوريتانـي يف الدقيقـة 67 

عرب ركلة حرة اودعها بطريقة جميلة 

عىل يسار حارس املرمى العراقي .

 وانقـذ حـارس موريتانيا صـار عبد 

الرحمـن فريقه من هدف التعديل بعد 

إبعـاده برباعـة تصويبة عبـد الرزاق 

قاسم.

 وعـاد صار عبد الرحمـن نجم املباراة 

بإنقـاذ فريقه من هـدف التعديل بعد 

تسديدة جميلة للبديل امني عبد الله . 

منتخـب  حقـق  ثانيـة  مبـاراة  ويف 

األردن فوزا صعبا عـىل اليمن بنتيجة 

0-1، مسـاء امس السـبت عىل ملعب 

األمري سـلطان بن فهـد يف مدينة أبها 

السـعودية، وذلـك يف ختـام لقاءاتـه 

ضمن املجموعـة الثانية لكأس العرب 

للشباب لكرة القدم.

وسـجل هـدف األردن الوحيـد العبـه 

يوسف حسان يف الدقيقة 64.

ورفـع منتخـب األردن رصيـده إىل 4 

نقـاط، بعدمـا تعادل يف لقـاء الجولة 

األوىل مع نظريه اإلماراتي بنتيجة 1-1، 

فيما بقي اليمن من دون رصيد.

ولم تحسم بعد صدارة املجموعة حيث 

يتبقى لقاء سيجمع اإلمارات بمنتخب 

اليمن يوم الثالثاء املقبل.

وبحسـب نظام البطولة، تم تقسـيم 

املنتخبـات إىل 6 مجموعـات، بحيـث 

يقام الـدور األول بنظـام الدوري من 

مرحلة واحدة.

ويتأهـل بطل كل مجموعـة إىل جانب 

أفضل منتخبني يحتـالن املركز الثاني 

إىل الدور ربع النهائي.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكـد، عدنـان درجـال، رئيس االتحـاد العراقي لكـرة القـدم، أنَّ خيار 
االسـتعانة باملـدرب األجنبي لقيادة أسـود الرافديـن يف املرحلة املقبلة 
مازال قائًما، مشـرًيا إىل أن عدم توفر األموال بالوقت الراهن تسببت يف 

تأخري اإلعالن عن الجهاز الفني الجديد.
وقال درجـال ”ما زال خيار التعاقد مع املدرب األجنبي لقيادة املنتخب 
العراقـي وارًدا، حـال تأمـني األموال من قبـل الحكومة خـالل الفرتة 

املقبلة“.
وتابـع ”نطمـح يف التعاقد مـع جهاز فنـي أجنبي عىل مسـتوى عاٍل 
وقيـادة املنتخب لفرتة 4 سـنوات، وهذه املدة كفيلة لتشـكيل منتخب 

ينافس بقوة عىل الصعود إىل كأس العالم 2026“.

وأوضح ”البعض أشـار اىل رغبة اتحـاد الكرة يف العودة للمدرب املحيل. 
ال يوجـد مثل هكذا قرار.. قـد تكون مجرد ترسيبات أو آراء لدى بعض 

أعضاء مجلس اإلدارة، ولم يتم ترشـيح أي اسـم محيل حتى اآلن“.
وختـم ”نمتلك خيـارات أجنبيـة عديدة، وسـيتم اختيار األبـرز، حال 
االتفـاق عىل جميـع التفاصيـل، واملدرب القـادم سـيكون من إحدى 

املدارس األوروبية“.
وكانـت تقارير أشـارت إىل رغبـة بعض أعضاء اتحـاد الكرة  يف تعيني 
مـدرب محيل للمنتخب، بعد تأخر تسـمية املدرب، لعـدم وجود أموال، 
وكثـرة االنقسـامات والخالفات بـني مجلس اإلدارة، وسـط معارضة 
شـديدة من رئيـس االتحاد، الـذي يسـعى للتعاقد مع مـدرب عاملي، 

للتخفيف من حدة غضب الجماهري.

بغداد/ احمد الزبيدي
اكد العب فريق نفط الوسط بكرة القدم، حسن داخل، انه قدم مستوى مميزا يف املوسم 
املايض ويطمح لتقديم يف االفضل خالل املواسم املقبلة مع الفريق النجفي. وقال داخل: 
التي ستنطلق بعد  املنافسات املحلية  انه مستمر مع فريق نفط الوسط وسيمثله يف 
اسابيع قليلة بعد ان وصلت مفاوضاتي مع فريق الزوراء يف املوسم املقبل اىل طريق 
املمتاز  الدوري  بتقليص فرق  النفس  انه كان يمني  ذاته:  الوقت  مسدود. موضحا يف 
الدوري وايضا  ان ينعكس هذا املوضوع عىل قوة  اقل من عرشين فريقا من اجل  اىل 
كان يمكن ان يكون االمر عامال مهما يف ان تكون منتخباتنا الوطنية اكرب قوة وقدرة 
عىل تحقيق النجاحات يف املشاركات املهمة التي تنتظرها عىل مختلف الصعد العربي 
املقبل،  املوسم  الفار يف  الدويل. وبخصوص استخدام تقنية  واالقليمي والقاري وحتى 
اشار داخل اىل: ان تقنية الفار اصبحت رضورية بدوري الكرة املمتاز يف املوسم املقبل 

حتى ال يقع الظلم عىل اي فريق من الفرق املشاركة يف املنافسات املحلية.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن نادي دبا الفجرية االماراتي تعاقده 
مع الالعب محمد مصطفى لتمثيله يف 

املوسم املقبل
االماراتي يف صفحته عرب  النادي  وذكر 
السبت:»  امس  صباح  «تويرت»  موقع 
تنجح  القدم  لكرة  دبا  نادي  رشكة 
محمد  العراقي  الالعب  مع  بالتعاقد 

مصطفى».
التعاقد مع  محمد مصطفى عىل  وتم 

سبيل اإلعارة من نادي النرص، وانضم 
يقوده  الذي  الفريق  لتدريبات  املدافع 
بيقوفيتش،  زوران  الرصبي  املدرب 
حيث يستعد إلقامة معسكر تدريبي يف 
رصبيا ، يستمر حتى 12 من شهر اب 

املقبل.
العراقي  الالعب  ويعد محمد مصطفى 
الدوري  يف  حاليا  املحرتف  الوحيد 
الفجرية  تمثيل  له  وسبق  االماراتي، 

والنرص يف املواسم السابقة.
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أوريغون / متابعة الزوراء
أحرزت الباهاماسية شوني ميلر ويبو ذهبية سباق ٤٠٠ م 
يف بطولة العالم أللعاب القوى - أوريغون ٢٠٢٢.وقطعت 
أفضل  يف  ثانية   ٤٩٫١١ بزمن  السباق  ميلر-وبيومسافة 
توقيت هذا العام، متقدمة عىل الدومينيكانية ماريليدي 
باربادوس  من  ويل  وسادا  ث)   ٤٩٫٦٠) باولينو 
(٤٩٫٧٥ ث).وأحرز األمريكي مايكل نورمان 
يف  م   ٤٠٠ سباق  م   ٤٠٠ سباق  ذهبية 
بطولة العالم أللعاب القوى - أوريغون 
عاماً)   ٢٤) نورمان  ٢٠٢٢.وقطع 
ثانية،   ٤٤٫٢٩ بزمن  السباق  مسافة 
وعادت الفضية لكرياني جيمس من 
أوملبياد  برونزية  صاحب  غرينادا 
 ٤٤٫٤٨) املايض  الصيف  طوكيو 
ماتيو  للربيطاني  والربونزية  ث)، 

هودسون-سميث (٤٤٫٦٦ ث).
كيليس-يل  األسرتالية  وفازت 
مسابقة  يف  العاملي  باللقب  باربر 
ذهبية  نالت  عندما  الرمح،  رمي 
 - القوى  أللعاب  العالم  بطولة 
باربر  ٢٠٢٢.وتصدرت  أوريغون 
م   ٦٦٫٩١ برميها  النهائي  الدور 
عىل  متقدمة  الثالثة  محاولتها  يف 
صاحبة  وينغر  كارا  األمريكية 
يف  م   ٦٤٫٠٥ برميها  الفضية 
األخرية،  السادسة  محاولتها 

الربونزية  مالت  التي  كيتاغوتيش  هاروكا  واليابانية 
أيًضا. األخرية  السادسة  محاولتها  يف  م   ٦٣٫٢٧ برميها 
ماكالفلني  سيدني  األمريكية  األوملبية  البطلة  وحّطمت 
العاملي لسباق ٤٠٠ م حواجز يف طريقها  الرقم القيايس 
إىل نيل الذهبية يف بطولة العالم أللعاب القوى - أوريغون 
ثانية   ٥٠٫٦٨ بزمن  املسافة  ماكالفلني  ٢٠٢٢.وقطعت 
ث)   ٥٢٫٢٧) بول  فيمكي  للهولندية  الفضية  وعادت 

والربونزية لألمريكية األخرى دليلة محمد (٥٣٫١٣ ث).
يف  تأُلقها  ليون  غارسيا  كيمربيل  البريوفية  وواصلت 
 ٣٥ ذهبية سباق  بإحرازها  القوى  أللعاب  العالم  بطولة 
بذهبية  املُتوجة  ليون  للسيدات.غارسيا  مشياً  كيلومرتاً 
سباق عرشين كيلومرتاً مشياً قطعت مسافة السباق يف 
ساعتني وتسع وثالثني دقيقة وست عرشة ثانية، تاركة 
الفضية للبولندية كاتارينا دزيـيبلو والربونزية للصينية 

شيجـيي كيانغ.

أمسرتدام / متابعة الزوراء
عىل  تاغليافيكو،  نيكوالس  األرجنتيني،  أصبح 
أعتاب االنضمام إىل صفوف أوليمبيك ليون قادماً من 
نهائي  التفاق  الالعب  توصل  التقارير  أياكس.وأكدت 
عىل  يوقع  أن  املنتظر  من  حيث  الفرنيس،  النادي  مع 
عقد  لثالثة أعوام مع فريقه الجديد، مقابل راتب سنوي 
يبلغ مليونني ونصف املليون يورو مع إمكانية زيادته إىل 
ثالثة ماليني.هذا ومن املنتظر أن يحصل نادي أياكس عىل 
أربعة مالينِي يورو. مقابل االستغناء عن الدويل األرجنتيني 
الذي من املفرتض أن ينضم مبارشة بعد توقيع العقد، إىل 

تدريبات فريقه الجديد التحضريية واملقامة يف هولندا.

                         

مانشسرت / متابعة الزوراء
وضع مانشسـرت يونايتد خطة بديلة يف حال واصل الهولندي 
فرينكي دي يونج، متوسـط ميدان برشلونة، رفضه االنتقال 

إىل قلعة أولد ترافورد.
وبحسـب ما نقل موقع ”فوتبول إيطاليا“، يضع مانشسـرت 
يونايتد سـريجي ميلينكوفيتش سـافيتش كبديل لدي يونج، 
وهـو الالعب الذي أعرب اليونايتد كثـريا عن اهتمامه بضمه 
يف السـنوات املاضيـة، إال أن الصفقة لم تتم ملطالبة التسـيو 
بالحصـول عىل مـا يقارب من 100 مليون يـورو للتفريط يف 

خدماته.
ومن املنتظر أن ينخفض هذا الرقم يف الوقت الراهن، عىل الرغم 
مـن أن الالعـب البالغ من العمر 27 عامـا والذي يتمتد عقده 
حتـى يونيو/حزيران 2024، لم يعرب عـن رغبته يف الرحيل 
عن صفوف التسـيو.ويعاني مانشسرت يونايتد من خيبة أمل 
يف سعيه لضم دي يونج، فعىل الرغم من موافقة برشلونة، إال 
أن الالعب نفسه يعارض فكرة االنتقال لليونايتد بسبب عدم 
مشـاركة الفريـق اإلنجليزي يف دوري األبطال ومشـاركته يف 
الدوري األوروبي املوسـم املقبل، وقد يمثل ذلك مشكلة أيضا 

عند محاولة ضم سافيتش.

لندن / متابعة الزوراء
أعلن أرسـنال اإلنكليزي يف موقعه الرسـمي عىل اإلنرتنت عن 
ضم األوكراني أوليكساندر زينشينكو من صفوف مانشسرت 

سيتي.
وذكـر أرسـنال يف بيانه الرسـمي: ”انضم إلينا أوليكسـاندر 

زينشينكو بعقد طويل األمد من مانشسرت سيتي“.
ويملـك صاحب الـ25 عامـاً خربة كبرية بمشـاركته يف 128 
مباراة مع مانشسـرت سـيتي و52 مبـاراة دولية مع منتخب 
أوكرانيا.وتـّوج الظهري األوكراني بلقب الـدوري املمتاز أربع 
مـرات وكأس االتحـاد اإلنكليـزي مـرة وكأس الرابطة أربع 

مرات والدرع الخريية مرة.

مراكش / متابعة الزوراء
حصـدت زامبيا املركز الثالث يف بطولة أمم إفريقيا للسـيدات 

بعد فوزها عىل نيجرييا بهدف دون رد.
وجاء هـدف املباراة الوحيـد عرب نانـدوزي بالخطأ يف مرمى 
فريقهـا بعدمـا ارتطمت الكـرة بهـا وتحولـت إىل املرمى يف 

الدقيقة 29.

فلوريدا / متابعة الزوراء
برشلونة  سعي  من  انزعاجه  عن  تشيليس،  مدرب  توخيل،  توماس  أعرب 

التعاقد مع قائد البلوز سيزار أزبيليكويتا.
ويتبقى يف عقد الالعب البالغ من العمر ٣٢ عاًما، ١٢ شهرًا يف عقده الحايل 
الزمان  مع تشيليس، ويسعى برشلونة لضمه بعد تواجده لقرابة عقد من 

مع البلوز.
ويرى توخيل أن برشلونة يقلل من تقييمه ألزبيليكويتا، عىل عكس ما قام 
مليون   ٣٣ مقابل  نابويل  من  كوليبايل  كاليدو  مع  التعاقد  عند  تشيليس  به 

إسرتليني.
:»أنا منزعج بعض  وقال توخيل بحسب ما نقل موقع «سكاي سبورتس» 
يتعلق  فاألمر  يريده،  ما  أزبيليكويتا  منح  أريد  كنت  إذا  ما  أعرف  ال  اليشء، 
بما نريد، يجب عقد مقارنة بني كيفية قتالنا عىل كوليبايل، وهو العب دويل 

وتقريًبا يف نفس عمره».
وأضاف: «هو العب مهم للغاية بالنسبة لنابويل، لكن نحن نملك إسباني دويل 

قائد لتشيليس، أراه تقريًبا يف نفس املستوى، لكن برشلونة ال يرى بأنه 
ما  تقديم  يف  رغبتي  من  واثًقا  لست  أنا  وبالتايل  املستوى،  نفس  يف 

يريده أزبيليكويتا، فهو العب هائل».
وما  أنفسنا  عىل  نركز  األخرى،  األندية  يف  كثريًا  نفكر  «ال  وزاد: 

نحتاجه، أخربته وأخربكم بأنني أتفهم رغبته من منظور شخيص 
مدرب  أنا  يريد،  ما  ملنحه  مكان  يف  لست  لكني  مسريته،  مستوى  وعىل 

تشيليس وأريد فعل ما هو أفضل لتشيليس».وواصل: «لم يعجب بذلك لكنه 
يتفهم، األمر صعب بالنسبة له لتواجد النادي اآلخر بشكل دائم معه، يوم 

أعىل  يف  سيلعب  ثم  ومن  األمور،  ستهدأ  سبتمرب/أيلول   ١
وقلقه  أمنيته  «أتفهم  أخرى».وأتم:  مرة  مستوى 

وأفكاره بشأن مسريته وحياته الشخصية، 
أجد  وال  وأسطورة،  قائدنا  يبقى  لكنه 

القوة  نقاط  كل  لرتك  كمدرب  سببا 
التي يتمتع بها».

الس فيغاس / متابعة الزوراء
عىل  اإليطايل  يوفنتوس  فاز 
تشيفاس غواداالخارا املكسيكي 
فيغاس  الس  يف  ودياً  ٢-صفر، 
األمريكية  جولته  ضمن 

الصيفية.
غراكا  دا  ماركو  الشاب  وكان 

«السيدة  لفريق  املسجلني  أول 
يف  قريبة  مسافة  من  العجوز» 
رأسية  بعد  العرشة،  الدقيقة 
ركنية  إثر  غاتي  فيديريكو  من 
ماتيا  القائم.وأضاف  من  ارتدت 
الدقيقة  يف  الثاني  كومبانيون 
٨٠، بعد مجهود فردي لتوماّسو 

القادمني  باربيريي.وإىل 
شارك  وغاتي،  بوغبا 

يف  الجديدان  الالعبان 
بيانكونريي،  صفوف 

األرجنتيني  الجناح 
اريا  دي  أنخل 
الربازييل  واملدافع 
بريمر. غليسون 
العائد  أليغري  قال 

يوفنتوس  لتدريب 
«من  فيغاس:  يف 
الفوز  واجبنا 
بعد  السنة.  هذه 
عرش  التتويج 

سنوات توالياً، كان 
األول  املايض  املوسم 

نحن  لذا  ألقاب،  دون 
ملزمون بتحقيق الفوز».

لندن / متابعة الزوراء
عىل  رد  دون  بهدف  السويد  انترصت 
بطولة  إىل  التأهل  لتضمن  بلجيكا 

أوروبا للسيدات بكرة القدم.
وسجلت سمربانت هدف املباراة الوحيد 
لتقود  والتسعني  الثانية  الدقيقة  يف 
مستضيفة  إنكلرتا  ملواجهة  بالدها 

البطولة يف نصف النهائي.
آخر  يف  وهولندا  فرنسا  وستلعب 
يف  انتهت  التي  النهائي  ربع  مباريات 
السبت،  أمس  ليلة  من  متأخرة  ساعة 
أملانيا  املتأهل  املنتخب  سيواجه  حيث 
التي تجاوزت النمسا بهدفني نظيفني.

سفينا  األملانية،  املهاجمة  وأعربت 
نجاح  يساهم  أن  يف  أملها  عن  هوث، 
أمم  كأس  بطولة  يف  بالدها  منتخب 
يف  حاليا  املقامة  للسيدات  أوروبا 
النسائية  القدم  كرة  تعزيز  يف  إنجلرتا، 

يف بالدها.
بلقب  الفائز  األملاني،  املنتخب  ووصل 
رقم  يف  قبل  من  مرات   ٨ البطولة  تلك 
قيايس، للدور قبل النهائي من النسخة 
الحالية، بعد فوزه (٢-٠) عىل نظريه 
عالية  تقييمات  وسط  النمساوي، 
طوال  األملانية  التليفزيونية  للقنوات 

البطولة.
عظيمة  فرصة  «إنها  هوث:  وقالت 
األمام  إىل  للسيدات  القدم  كرة  لدفع 

يف  بها  االهتمام  من  مزيًدا  نلقي  وأن 
تحقق  حينما  يحدث  األمر  هذا  أملانيا. 

النجاح».
فولفسبورج  فريق  العبة  واعتربت 
مثاالً  إنجلرتا  أن  األملاني،  الدوري  بطل 
القدم  لكرة  التسويق  يف  به  يحتذى 
للسيدات هناك، مبدية أملها يف حدوث 

ذلك بأملانيا
وأوضحت: «ستكون تلك فرصة رائعة 
إذا ما نجحنا يف توفري تلك الفرص مثل 

يف  بالجماهري  املليئة  واملالعب  األجواء 
أملانيا».

نواصل  أن  «أتمنى  هوث:  وتابعت 
البطولة.  تلك  بعد  كبري  بشكل  الرتكيز 
األملانية  السيدات  كرة  مشكلة  كانت 
بالبطوالت  دائما  تتواجد  كانت  أنها 

الكربى ثم تراجعت».
الدويل،  املستوى  عىل  التفوق  ورغم 
بعيدا  زال  ال  األملاني  الدوري  أن  إال 
حضور  خالل  من  األنظار  جذب  عن 

للغاية، حيث وصل  جماهريي محدود 
الحضور إىل معدل ١٠٠٠ مشجع فقط 

يف موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢.
بني  بمواجهة  املقبل  املوسم  وينطلق 
آينرتاخت فرانكفورت وبايرن ميونيخ 
يوم ١٦ أيلول/ سبتمرب املقبل يف ملعب 
ألف  ل٥٠  يتسع  الذي  فرانكفورت 
الرجال  فريق  فيه  ويخوض  مشجع 

مبارياته.
مسؤول  ديرتيتش،  سيجي  وقال 

ستكون  املباراة  إن  بفرانكفورت، 
فرصة رائعة النطالق الدوري بطريقة 
أمم  منافسات  نهاية  عقب  صحيحة 
من  ودعم  رائعة  ظروف  ويف  أوروبا 

العديد من الجماهري».
وأكدت املهاجمة الدولية كالرا بوهل، أن 
املنتخب األملاني «سيستمتع باللحظة»، 
األمم  لكأس  الذهبي  املربع  بلوغه  بعد 

األوروبية للسيدات، للمرة العارشة.
وقالت بوهل، التي فازت بجائزة أفضل 
العبة يف املباراة أمام النمسا: «الجميع 
للغاية  سعداء  رائعة،  مزاجية  حالة  يف 
باملباراة وبالتأهل، ولذلك، نحن جميعا 
عن  ونعرب  رائعة  مزاجية  حالة  يف 
جميعا  «نحن  مشاعرنا».وأضافت: 
سعداء ببلوغ املربع الذهبي ولذلك نريد 
أن نستمتع بالليلة حتى الصباح، نريد 
ونستمتع  ملشاعرنا  العنان  نطلق  أن 
األنباء  وكالة  باللحظة».ونقلت 
بوهل  عن  ميديا)  آيه  (بي  الربيطانية 
هنا،  هائلة  األجواء  «كانت  قولها: 
وشعرنا  متواجدة  كانت  الجماهري 
وقد  الصنيع  لهم  نرد  أن  وحاولنا  بها 
نجحنا يف ذلك».وختمت بوهل بالقول: 
«بدءا من الغد سنركز عىل مباراة الدور 
قبل النهائي، بالطبع نريد بلوغ املباراة 
خطوة  امليض  علينا  ولكن  النهائية 

خطوة للوصول إىل ذلك».

ميونيخ / متابعة الزوراء
مدرب  ناجلسمان،  جوليان  رفض 
فكرة  استبعاد  ميونيخ،  بايرن 
كني،  هاري  ضم  أجل  من  التحرك 

مهاجم توتنهام هوتسبري.
للتعاقد  ميونيخ  بايرن  ويسعى 
رحيل  لتعويض  جديد،  مهاجم  مع 
إىل  ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي 
إىل  وينظر  الصيف،  هذا  برشلونة 
لتعويض  املثايل  الحل  باعتباره  كني 

ذلك الفراغ.
نقلت  ما  بحسب  ناجلسمان  وقال 
الربيطانية:  ميل»  «دييل  صحيفة 
الثمن، هذه هي  «هو العب مرتفع 
واحدا  ويبقى  مذهل  لكنه  املشكلة، 
أيضا  أو ٣ مهاجمني قادرين   ٢ من 
هو   ،١٠ رقم  املركز  يف  اللعب  عىل 
اللعب  بإجادة  ويتميز  بدنيا  قوي 
الرضبات  إىل  إضافة  بالقدمني 

الرأسية».
وأضاف: «يمكنه تسجيل الكثري من 
األهداف يف الدوري األملاني، ال أعرف 
للغاية  صعبا  يبقى  لكنه  ثمنه، 
ما  سنرى  ميونيخ،  لبايرن  بالنسبة 

سيحدث يف املستقبل».
يذكر أن كني يتبقى يف عقده الحايل 
وبحسب  عامني،  توتنهام  مع 
يرغب  ال  األملانية،  «بيلد»  صحيفة 
بايرن يف التحرك لضمه هذا الصيف.
عىل صعيد متصل، علق أوليفر كان، 
املدير الريايض لبايرن ميونيخ، عىل 
ناجلسمان،  جوليان  ترصيحات 
بشأن  البافاري،  العمالق  مدرب 

الصفقات التي يربمها برشلونة.
اندهاشه  عن  ناجلسمان  وأعرب 
الوحيد  النادي  برشلونة  كون  من 
يف العالم الذي ال يملك األموال، لكنه 
قادر عىل رشاء جميع الالعبني الذين 

املهاجم  ضم  بعد  وذلك  يريدهم، 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي من 

صفوف العمالق البافاري.
الصحفي  املؤتمر  يف  كان،  وقال 
الهولندي  املدافع  بتقديم  الخاص 
من  ضمه  بعد  ليخت  دي  ماتياس 
يوفنتوس: «برشلونة يعاني بالفعل 
من الكثري من الديون، لكن ال يمكننا 

الحكم عليه من عىل بعد».
أرقامه  يعرف  ناد  «كل  وأضاف: 
عند  الحذر  علينا  وبالتايل  جيدا، 

اإلدالء بأي تعليقات».
يف  ضم  برشلونة  أن  يذكر 
من  كال  الجاري  الصيفي  املريكاتو 
وأندرياس  ورافينيا  «لفياندوفسكي 
كييس»،  وفرانك  كريستينسني 
سيزار  بضم  أيضا  اسمه  ويرتط 
أزبيليكويتا ظهري تشيليس وإينيجو 

مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو.
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يشعر الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم مانشسرت 
إدارة الشياطني الحمر  يونايتد، بالقلق من سلوك 

الصيفية. االنتقاالت  سوق  يف 
بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت  وارتبط 
األخرية،  اآلونة  يف  الالعبني  من  العديد  مع 
لم  لكنه  تيمرب،  أمثال فرينكي دي يونج وجورين 
يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.وبحسب 
رونالدو  فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة 

منتخب  نجم  أصيب 
باريس  وفريق  الربازيل 
الفرنيس  جريمان  سان 
نيمار  القدم  لكرة 
بالذعر، بعد أن اضطرت 
إىل  الخاصة  طائرته 
يف  اضطراريا  الهبوط 
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 

الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
الساعة  حوايل  بوافيستا  يف 
٢:٠٠ صباًحا (٥:٠٠ بتوقيت 
«مشكلة  لتجنب  غرينتش) 

انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، 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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تراجًعـا  الصحافـة  حريـة  تشـهد 
عـىل مسـتوى العالم وسـط انتشـار 
«إعـالم اآلراء» املبني عـىل التضليل يف 
والرقابـة  الديمقراطيـة  املجتمعـات 
األنظمـة  يف  الحكوميتـني  والدعايـة 

االستبدادية.
ولكـّن سـرياليون تتحـرك يف االتجاه 
اآلخـر. فقد صعدت الدولـة الواقعة يف 
غرب إفريقيا ٢٩ مركـزًا يف تصنيفات 
 (RSF) منظمة مراسـلون بال حـدود
لحرية الصحافة عام ٢٠٢٢، ووصلت 
إىل املرتبـة ٤٦ عاملًيـا – متسـاوية مع 
أوروغواي وكوريا الجنوبية والواليات 

املتحدة.
وعـىل الرغم مـن االتجاهـات العاملية 
الحاليـة، يأتـي هذا الصعـود الرسيع 
يف أعقـاب إلغـاء سـرياليون لقانـون 
التشـهري الجنائـي وتحريـض الفتنة 
لعام ١٩٦٥، الذي كان ُيستخدم لقمع 

الصحفيني املعارضني للحكومة.
ويف مؤتمـر صحفـي العـام املـايض، 
قـال رئيـس سـرياليون د. جوليـوس 
مـادا بيو: «بعد مرور سـنة عىل إقرار 
إلغاء القانون، تواصـل ١٣٠ صحيفة 
مسجلة و١٦٥ محطة إذاعية مسجلة 
مسـجلة  تلفزيونيـة  محطـة  و٤٢ 
العمـل بحرية». واليـوم، «ال يوجد أي 
صحفي يف السـجن بسـبب ممارسـة 

الصحافة».
وُتعترب سرياليون نقطة مضيئة نادرة 
يف زمن تراجع حرية الصحافة، إذ تقدم 
نموذًجـا محتمـًال لإلعـالم واملجتمع 
املدنـي والحكومـات ذات التوجهـات 
اإلصالحية لتتبعـه البلدان األخرى من 

أجل تحسني وضع اإلعالم املستقل.
إلغاء قانون مناهض للصحافة

يف عام ١٩٩١، شهدت سرياليون حرًبا 

أهليـة وحشـية بعدمـا حاولت جبهة 
العمـل الثـوري املتمركـزة يف ليبرييـا 
اإلطاحة بالحكومة. واستمرت الحرب 
١١ سـنة، مع التوصـل إىل حّل مؤقت 
بتوقيـع اتفاقيـة لومـي للسـالم عام 
١٩٩٩. ومـع ذلـك، اسـتمرت األعمال 
العدائيـة، وتدخل الجيـش الربيطاني 
عام ٢٠٠٠، وقىض سنتني مضطربتني 
يف تأمـني الحكومـة مـن الجماعـات 

املتمردة الصاعدة.
الرسـمية  أُجريـت االنتخابات  وأخريًا 
عـام ٢٠٠٢، وبعدهـا أعلـن الرئيـس 
املنتخـب حديًثـا أحمـد تيجـان كبـة 
األهليـة.  للحـرب  الرسـمية  النهايـة 
ويف أعقـاب النـزاع، تـم إنشـاء لجنة 
للحقيقـة واملصالحة ملعالجة أسـباب 
الحـرب وآثارهـا ووضع خطـة عمل 

للمستقبل.
وكان من بـني التوصيات إلغاء قانون 
التشـهري لعـام ١٩٦٥، الـذي كان قد 
ساهم يف خلق ثقافة الفساد والخوف 

يف البالد.
ويف هـذا الصدد، قال محمد سـواراي، 
وزير االتصاالت السرياليوني الذي قدم 
اإلرشادات إللغاء القانون، إّن «طبيعة 
القانون كانت مريعة، لدرجة أّنه كان 
من املمكن القبض عىل النارش واملحرر 
والصحفي وأحياًنا مدير التحرير الذي 

يقرأ العمل».
وعـىل الرغـم مـن التوصيـة، لـم يتم 
إلغاء القانون يف ذلك الوقت، واسـتمّر 
اسـتخدامه  يف  السـلطة  أصحـاب 
ملضايقـة الصحفيني وسـجنهم. ولم 
تحن الفرصة إال عام ٢٠١٨، عندما تم 
انتخاب الرئيس بيو، الذي كان يشـغل 
منصب الرئيس العسكري للدولة أثناء 
الحـرب األهليـة. وقـد أتـاح انتخابه 
تقديـم أول برنامـج سـيايس يشـمل 

إلغاء القانون.
وأوضح سواراي أّنه «برصف النظر عن 
لجنة املصالحة، فقد أشـارت التقارير 
لحقـوق  الوطنيـة  للجنـة  املتعاقبـة 

اإلنسـان إىل أّن [قانـون التشـهري] لم 
يكن نموذًجـا للحكم الرشـيد وحرية 
الصحافـة والديمقراطيـة»، مضيًفـا 
أّن «األولويـة كانـت لجعـل قوانيننـا 
تتماىش مع املعاهدات الدولية األخرى 
التـي وقعنا عليها. فقد أردنا أن نكون 
منافسني جيدين. ونريد أن نكون أمة 
ممتثلـة». وأشـار أيًضـا إىل أّنـه أثناء 
رسيان قانون التشهري، كان يتم إلقاء 
القبض عـىل الناس وإغالق الرشكات. 
وقـال إّن «هذه لم تكـن البيئة األكثر 
تمكيًنا لجذب االسـتثمارات. وقد ُقلنا 

ذلك [أمام الربملان] أيًضا».
ويف يـوم ٢٨ أكتوبر/ترشين األول عام 
٢٠٢٠، بعد مرور سـنتني من الضغط 
ضـد القانـون يف محاولـة لجذب دعم 
الحزبـني، ألغـت إدارة بيـو القانـون، 
منهيـة ممارسـة تجريـم الصحافـة 
يف البـالد. وقـد كان لالسـتفادة مـن 
اإلرادة السياسية للمسؤولني البارزين 
إللغاء القانون دور فعال، «فحتى مع 

أحسـن النوايا، إن لم تكن لديك اإلرادة 
السياسية بأعىل املستويات، لن تتمكن 
أبًدا مـن الوصول إىل مـا حققناه وما 

نرغب يف تحقيقه»، بحسب سواراي.
بناء إعالم سليم

بينمـا أرىس إلغـاء القانـون األسـس 
إلعـالم مسـتقل جديد يف سـرياليون، 
أدت عقود مـن القمع إىل إفراغ اإلعالم 
املوجـود بالفعل يف البـالد. فقد افتقر 
الصحفيون إىل األموال واملوارد الالزمة 
لتقديـم التقاريـر الصحفيـة بشـكل 
سليم، مما خلق بيئة خصبة لصحافة 
املغلف البني، كما ُيسـمى دفع األموال 

مقابل التغطية اإليجابية يف إفريقيا.
من جانبها، قالت مها تقي، مستشارة 
تطويـر اإلعالم لدى بي بـي يس ميديا 
أكشن، إّن «[اإلعالم] بحاجة إىل الكثري 
من الدعم املايل. واالقتصاد يف سرياليون 
شديد الضآلة، فالناتج املحيل اإلجمايل 
وهنـاك  للغايـة.  منخفـض  للدولـة 
قطـاع إعالنـي صغـري جـًدا ولكنه ال 
يصـل إّال لعـدد قليل من األشـخاص. 
ليسـت  اإلعـالم  مؤسسـات  وأغلـب 
قابلة لالسـتمرار».وبدعم من برنامج 
PRIMED املقدم من بي بي يس ميديا 
أكشـن، اجتمع أكثر من ٢٥٠ مسؤول 
حكومي ومؤسسـة إعالمية مستقلة 
ومجموعة دولية داعمة لإلعالم، وذلك 
يف مؤتمـر أُقيم يف العاصمـة فريتاون 
التخطيـط  بهـدف  أبريل/نيسـان  يف 
يف  اإلعالميـة  املنظومـة  لتنشـيط 
سـرياليون. وقد أعّدوا تقريـرًا يقرتح 
إجراء تغيـريات يف الحكومة ويف لجنة 
 .(IMC) اإلعالم املسـتقل يف سرياليون
وتضمنـت التوصيات إنشـاء صندوق 
وطنـي إلعـالم النفـع العـام وإعـداد 
إعالنـات أكثـر شـفافية وتخصيـص 

تمويل حكومي لتطوير اإلعالم.

وقد قبلـت كافـة األطـراف اإلعالمية 
التوصيـات الـواردة يف خطـة العمـل 
الوطنيـة، بمـا يف ذلـك وزارة اإلعـالم 
واالتصـاالت، وتنتظر اآلن تقديمها إىل 
مجلس الوزراء للموافقة عليها، وفًقا 

لبي بي يس ميديا أكشن.
وأكدت تقي عىل وجـوب «تنفيذ كافة 
اإلعـالم  قطـاع  ليكـون  التوصيـات 
سـليًما»، مضيفـة أّنـه «إذا تـم اتباع 
بعـض هـذه التوصيـات عـىل األقـل 
خالل السـنوات املقبلة، أعتقد أن ذلك 
سيشكل تحسًنا هائًال يف قطاع اإلعالم 

يف سرياليون».
الدروس املستفادة

عىل الرغم من نجاح سرياليون يف بناء 
إعـالم حر ومسـتقل، إّال أّن التحديات 
ال تـزال قائمـة. فـال يـزال العديد من 
الصحفيني يتقاضـون رواتب متدنية. 
وحتى إن لم تكـن التهديدات املوجهة 
كانـت  كمـا  منهجيـة  للصحفيـني 
قبـل إلغـاء قانـون التشـهري، إّال أّنها 
موجودة، كما اتضح من محاولة قتل 
صحفـي تلفزيوني مؤخـرًا يف أبريل/

نيسان املايض.من جهته، قال ساديبو 
مارونـج، مديـر قسـم غـرب إفريقيا 
لدى منظمة مراسـلون بـال حدود، إّن 
«وضـع الصحفيني أنفسـهم ال يرقى 
للمعايـري من حيـث األجـور. فالعديد 
منهم يكافحون من أجل الحصول عىل 
رواتب تتماىش مع معايري الصحفيني 
وأمنهم».وبينمـا لم يعـد الصحفيون 
مسـجونني، ال يـزال بعضهـم يواجه 
أّكـد  الصـدد،  هـذا  ويف  املضايقـات. 
مارونج أّن «مـن واجب الدولة ضمان 
عمـل الصحفيـني بحريـة ومـن دون 

التعرض ملضايقات قوات األمن».
ومع ذلك، يقدم نموذج سرياليون مثاًال 
ُيحتذى به لنشـطاء اإلعالم واإلصالح 

العالـم  مسـتوى  عـىل  الحكومـي 
لتحسني حرية اإلعالم يف مجتمعاتهم. 
وبحسب تقي، فإّن أحد مفاتيح تكرار 
تجربة سـرياليون الناجحة هو توفري 
الدعـم الدويل لـإلرادة السياسـية من 
أجل اإلصـالح. وأوضحـت: «دائًما ما 
نتحدث عن توافق الظروف يف عملنا يف 
سـرياليون، ألن هذه االنفراجة نبعت 

من اإلرادة السياسية».
أّن  حًقـا  «أعتقـد  تقـي:  وأضافـت 
للتكـرار،  قابلـة  التجربـة]  [هـذه 
فنحـن نتحدث إىل فرقنـا يف دول غرب 
إفريقيا ونسـألهم ‘هل ترون أّن هناك 
أي نـوع من االنفراجـات، حتى لو لم 
يكـن مماثـًال لسـرياليون؟’ عليـك إًذا 
أن تسـتفيد مـن ذلـك وتسـاعدهم يف 
محاولـة تنفيذ هذه التحسـينات قدر 
املسـتطاع. وببسـاطة علينـا أن نبدأ 
بمـا لدينا ثم نعمل بشـكل تدريجي».
ويف حني أّدت اإلرادة السياسية والدعم 
من الجهات الدولية إىل تحسـني حرية 
الصحافة يف سرياليون، إّال أّن املستقبل 
ال يـزال مجهوًال. فقد تتسـبب نتيجة 
االنتخابات الرئاسية املقبلة هذا العام 
يف إغـالق االنفراجة املحـدودة لإلرادة 
السياسـية، ممـا قـد يـؤدي إىل تعثر 
االلتزامات الخاصة بالصحافة الحرة.
وبحسب سواراي، فإّن وجود صحافة 
املطلقـة،  املصلحـة  يف  يُصـب  حـرة 
ليس لإلعالم فحسـب، بل للحكومات 
أّن  وأوضـح  أيًضـا.  الديمقراطيـة 
يربطهمـا  والحكومـات  «الصحافـة 
زواج املصلحة بحكـم طبيعة مهنتنا. 
لذا سـتتقاطع طرقنا دائًما». وأضاف 
أّنـه «مـن دون الصحافـة، قـد تكون 
هنـاك دكتاتوريـة واسـتبداد. وبدون 
الحكومـات، سـيكون هنـاك ضمور. 

لذلك علينا أن نعمل مًعا».

 القاهرة/ متابعة الزوراء:
للخدمـات  املتحـدة  رشكـة  قـررت 
مبـارشة  التابعـة  اإلعالميـة، 
للمخابـرات املرصية، امس السـبت، 
إطاحة رئيس تحرير صحيفة الوطن 
اليوميـة اململوكة لهـا، رئيس لجنة 
الثقافة واإلعالم يف مجلس الشـيوخ 
محمود مسـلم، وتعيينـه يف منصب 
رشيف رئيساً ملجلس إدارة الصحيفة، 
وتعيـني رئيـس تحريرهـا التنفيذي 

أحمد الخطيب رئيساً للتحرير.
قرار الرشكـة جاء بعد أيام من أزمة 
تعرض الرئيس عبد الفتاح السـييس 
للشـتم والسـب من مجموعة كبرية 
من املواطنـني، يف أحـد الفيديوهات 
التـي ُبثـت عـرب صفحـة الصحيفة 
عىل موقـع فيسـبوك، يف أثنـاء أخذ 
تعليقات عـىل القرار األخـري لزيادة 

أسعار البنزين والسوالر.
منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة 
مثل ”الوطن“ ليس له أي صالحيات 
يف الوقت الراهن، ألنها باتت مملوكة 
بالكامل لجهـاز املخابـرات العامة، 

واملواقـع  الصحـف  مـن  كغريهـا 
الفضائيـة  والقنـوات  اإللكرتونيـة 
التي تسيطر عليها األخرية، ويتحكم 
اإلداريـة  قراراتهـا  يف  ضباطهـا 

والتحريرية.
ومسـلم عضـو يف مجلس الشـيوخ 
بالتعيني، ويشـغل رئاسـة قناة دي 

إم يس اململوكـة لنفس الرشكة التي 
تمتلـك كذلك صحـف رئيسـية مثل 
اليوم السـابع والدسـتور واألسبوع 
ومبتـدأ وأمـوال الغـد ودوت مـرص 
وصـوت األمـة، وقنـوات دي إم يس 
وإكسـرتا  يس  بـي  ويس  والحيـاة 
نيـوز واملحـور والنـاس وأون وتايم 

سـبورتس والنـادي األهـيل ونـادي 
الزمالك.

وكانت الرشكة قد أصدرت تعليمات 
املبـارش  البـث  فيديوهـات  بوقـف 
لهـا،  التابعـة  اإلخباريـة  للمواقـع 
نتيجـة حالة الغضـب التـي انتابت 
مؤسسة الرئاسة بعد انتشار فيديو 

اإلسـاءة للسـييس، والـذي رسعان 
مـا حذفتـه صحيفـة الوطـن مـن 
صفحتهـا، بعـد موجة واسـعة من 
التفاعـل يف التعليقـات والردود التي 
طاولت رئيس البالد بشـكل ”ميسء 
للغاية“، عىل خلفية شعور املواطنني 
بالغضـب إزاء قـرار زيـادة أسـعار 
الوقـود، وما صاحبه مـن ارتفاع يف 

وسائل النقل العامة والخاصة.
مصـادر  قالـت  سـابق،  وقـت  ويف 
إن  الجديـد“  لـ“العربـي  مطلعـة 
الرشكة وجهت توبيخاً للمسـؤولني 
يف صحيفة الوطن، ال سـيما لرئيسة 
التحرير التنفيذية الصحافية شيماء 
الربدينـي، بوصفهـا املسـؤولة عن 
قسـم البـث املبـارش، مشـددًة عىل 
رضورة وقـف الفيديوهات املبارشة 
والصحـف  املواقـع  عـىل  (اليـف) 

املرصية كافة ”حتى إشعار آخر“.
وتورطت صفحة صحيفة الوطن يف 
نرش مجموعة مـن فيديوهات البث 
املبارش املثرية للجدل خالل األسابيع 
األخرية، ومنها فيديو لشخص يقطع 

بريوت/متابعة الزوراء:
بـدأت الوكالـة الوطنيـة لإلعـالم يف لبنـان 
إرضابـًا مفتوحاً عـن العمل ”لعـّل صمتها 
للمرة األوىل يف تاريخها يكون أكثر بالغة من 
صوتها الذي لطاملـا مأل فضاء اإلعالم وكان 
املـورد الرئيـيس للخرب اليقني عىل مسـاحة 

لبنان كلّه“.
هذا جزء من مضمون بيان للوكالة الوطنية 
لإلعالم جاء فيه أنه ”بعـد إعالنها اإلرضاب 
التحذيري األسـبوع املايض ليوَمنْي، وبعدما 
بلغ الوجع املعييش مبلغاً لم يعد يف استطاعة 
انسان تحّمله، تأسف اليوم إلعالنها اإلرضاب 
املفتوح، وتجّدد تأكيدها أنها وجدت نفسها 
ُمكرَهـة عـىل اإلرضاب، بفعـل تنامي جبل 
الصعوبات الذي ال يزال فريق عملها يحفره 
بإبـرة الصرب، وبسـبب اسـتفحال األزمات 
التـي باتت تحـول دون املواءمـة بني الحّس 
الوظيفي املسـؤول والقدرة عىل بلوغ مركز 
العمل“.فـّك املوظفون والعاملون يف الوكالة 
إرضابهـم الـذي اسـتمّر يومـني األسـبوع 
املـايض، ”إفسـاحاً يف املجال أمام مسـاعي 
وزيـر اإلعـالم يف حكومة ترصيـف األعمال 
زياد املكاري، وذلك حتى مسـاء 21 يوليو/
تموز، عىل أن يكون اإلرضاب مفتوحاً يف كل 
الـوزارة اعتباراً من صباح 22 يوليو، يف حال 
لم نلمـس أي خطـوات فعليـة إيجابية من 

املعنيني“.
املوظفـون  يرفعهـا  التـي  املطالـب  مـن 
والعاملـون يف الوكالـة: تحويـل الراتب عىل 
أساس سعر رصف 8 آالف لرية لبنانية (سعر 
الرصف الرسمي 1507 لريات، بينما يالمس 
30 ألف يف السـوق السوداء)، وإعطاؤهم ما 
يكفـي من بدالت تنقل تمكنهم من الوصول 
إىل مراكـز عملهـم، وإفـادة الصحفيـني يف 
الوزارة من بطاقـات هاتفية مجانية تصدر 

عن وزارة االتصاالت، وإقرار تعديل مرسوم 
بـدل االنتقال عن كل مهمـة تغطية ملندوبي 

الوكالة بما يتماىش مع تغري سعر الرصف.
وأعلـن موظفـو قسـم رشاء الخدمـات يف 
الوكالة، بأقسـامهم املختلفـة، التوقف عن 
العمـل إىل حـني التجـاوب مـع مطالبهـم، 
ضمنهـا ”تعديل رواتبنا بشـكل يسـمح لنا 
باالسـتمرار بالعمل، وتنظيم عملية تقايض 
املسـتحقات شـهرياً، ومسـاواتنا بزمالئنا 
يف الوكالـة الوطنية لجهـة تخصيص بدالت 
والتسـهيالت  بالتقديمـات  نقـل، وشـملنا 
التـي سـتخصص لهـم“. كذلـك طالبـوا يف 
بيـان بـ“ترشيع مجموعـة رشاء الخدمات 
وتسـوية وضعهـا يف أقرب فرصـة، لنصبح 
موظفني رسـميني يف وزارة اإلعالم والوكالة 

الوطنية“.
يواصـل  الوكالـة،  إرضاب  مـع  بالتزامـن 
العـام  القطـاع  يف  والعاملـون  املوظفـون 
توقفهم عن العمل لألسـبوع الخامس، بعد 
رفضهـم املقّررات األخـرية التي صدرت عن 
اللجنـة الوزاريـة املكلفة معالجـة تداعيات 

األزمة املالية عىل سري املرفق العام، وضمنها 
دفع مسـاعدة اجتماعية تعادل راتباً كامالً 
شهرياً، وإعطاء بدل نقل يومي عن الحضور 
قيمته 95 ألـف لرية، مع ربطهـا بالحضور 
يومني إىل مركز العمل، معتربين أنها ال تلبي 

الحّد األدنى ملطالبهم.
عـون،  ميشـال  اللبنانـي  الرئيـس  ووقـع 
مرسوماً يقيض بإعطاء مساعدة اجتماعية 
مؤقتـة للعاملني يف القطاع العـام، وإعطاء 
وزارة املاليـة سـلفة خزينـة لتمكينهـا من 
سـداد هذه املسـاعدة، وذلك بقيمـة 3400 

مليار لرية شهرياً.
ترصيـف  حكومـة  يف  العمـل  وزيـر  وكان 
األعمال، مصطفى بريم، لفت إىل أن الخسائر 
اليوميـة من جراء اإلرضاب املفتوح تصل إىل 
12 مليار لرية لبنانيـة، وقال ”إن املرضبون 
يجـب أن يقـدروا أن ال إمكانـات للقيام بما 
هـو أكثر مـن ذلك، يف ظل األوضـاع القائمة 

الصعبة يف انتظار إقرار املوازنة“.
يقـول وزيـر اإلعـالم يف حكومـة ترصيـف 
األعمال، زياد املـكاري، إن ”إرضاب الوكالة 

الوطنيـة لإلعـالم مرتبـٌط بحـاِل البلد ككّل 
واإلرضابـات التي يشـهدها القطـاع العام، 
ولكـن وضـع املوظفـني والعاملـني فيهـا 
أصعـب، فهـم يداومـون 7 أيام أسـبوعياً، 
ويعملـون صباحـاً ومسـاًء، وال دوامـات 
ثابتة لهـم، ومهامهم تتطلـب أدوات كثرية 
واتصاالت وتنقالت باتـت مكلفة جداً، ومن 

هنا استحالة االستمرار“.
ويلفت املكاري إىل أن ”الرضر حتماً سيكون 
كبرياً، فالوكالة لم تتوقف سابقاً عن العمل، 
وهـي مصـدر األخبـار األسـايس يف لبنـان 
الـذي تسـتند إليـه مختلف وسـائل اإلعالم 
والصحفيـني“. ويضيـف: ”نأمـل أن يكون 
هناك حـل جـدي اإلثنني من جانـب رئيس 
حكومـة ترصيف األعمـال نجيـب ميقاتي 
لإلنقـاذ، وإيجاد حلـول عىل مسـتوى البلد 

ككّل“.
ويوضح: ”سننتظر حتى اإلثنني، وسنرتقب 
الوضع، وما إذا سيسـتمّر اإلرضاب. الخوف 
يبقـى من أن يلحـق كل القطاعـات“، الفتاً 
إىل أن ”تلفزيون لبنان صامٌد حتى السـاعة، 
ووضعه يشبه طبعاً غريه، وسبق أن اعتصَم 
العاملون فيه، ولكنه رشكة خاصة مملوكة 
من الوزارة، والحلول فيه تبقى أسـهل، لكن 

نتمنى أال يطاله اإلرضاب“.
يضيـف املـكاري: ”ال يعرف حجم املشـكلة 
إال مـن يعانيها. املوظفـون يعملون صباحاً 
ومساء وحتى منتصف الليل. أحياناً يعملون 
بـال كهربـاء، وال يمكنهم شـحن هواتفهم، 
الوصـول  يمكنهـم  ال  موظفـون  وهنـاك 
إىل مراكـز عملهـم بسـبب تكلفـة البنزيـن 
العالية... الحلول التي تطرح حتى السـاعة 
لـم تلَق قبـول املوظفـني، ألنها ليسـت عىل 
مسـتوى األزمة، وأنا أتفّهم موقفهم، وأقّدر 

وضعهم، ومطالبهم محقة جداً“.

بغداد / نينا:

 وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، بمنع دخول الصحفيني املعتمدين رسميا 

لتغطية النشـاطات الربملانية اىل مقرات الكتل واللجـان النيابية ، وان يقترص وجودهم 

داخل املركز الصحفي.

 

بغداد / نينا :

 اكـد اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات اإلسـالمية اهميـة تنظيم مهرجان الغدير الدويل لالعالم، 

الذي اختتم فعاليـات دورته الثالثة عرشة الجمعة يف العاصمـة بغداد.

وذكــر األمـني العام لالتحاد الشـيخ، عيل كريميـان، يف ترصيح للوكالة الوطنيـة العراقية 

لالنبـاء / نينـا /: ان ” اقامـة هـذا املهرجان يعد انجازا كبريا يف ظـل املتغريات الحالية التي 

تشـهدها السـاحة االعالميــة واملنطقة والعالم اجمـع“. معربا عن املـه ”ان يكون صداه 

مؤثرا يف املجتمعات ويمكن للجميع االسـتفادة من خربات الحضور واملشاركيـن وتجاربهم 

االعالمية واملجتمعية ”.

واضاف ان ” فعاليات املهرجـان سيبقى صداها يف الذاكرة ، ونتمنى ان تكون عىل قدر كبري 

من االهميـة والفائدة لتوعيـة االجيال املقبلة ”، مثمنا جهود القائميـن عىل ادارة املهرجان 

والجهات واملؤسسات والنقابات التي تعاونت معا إلنجاح هذا املحفل املهم والحضور املتميز 

للشخصيات الرسمية واالعالمية واملجتمعية والضيوف االكارم.

@µÓ–zó€a@fiÏÇÜ@…‰∫@laÏ‰€a@ê‹™
ÚÓibÓ‰€a@Êbv‹€aÎ@›nÿ€a@paã‘æ

@ÊbuãËfl@ZÚÓfl˝é�a@pb„ÏÌç–‹n€aÎ@pb«aà�a@Üb•¸@‚b»€a@µfl˛a
\ÚÓ€b®a@pa7Ãnæa@›√@¿@7j◊@åb≠g^@Ô€Îá€a@ãÌáÃ€a

بغداد / نينا:

 زار سفري جمهورية بنغالدش محمد فضل الباري نقابة الصحفيني العراقيني.

والتقى السـفري نقيب الصحفيـني مؤيد الالمي، مبديـا اعجابه بعمـل النقابة ودورها 

الفاعل يف املجتمع.

…‡nv‡€a@Ôœ@›«b–€a@bÁäÎái@Übíc

µÓ–zó€a@Úib‘„@äÎçÌ@îÌÜ˝Ã‰i@7–é
@ÚÌãóæa@\Â†Ï€a^@Ú–Ózñ@ãÌã•@êÓˆãi@Úyb†�a

\ÔèÓè€a@ké^@ÏÌáÓœ@Úflåc@á»i

ÚÓ„b‰j‹€a@‚˝«�€@ÚÓ‰†Ï€a@Ú€b◊Ï€a@¿@\Ô≤äbm^@laãög
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äÏ‡»æa@Êaã‡«@&bÀ@@
 عرفت السـاحة األدبية يف اآلونة األخري 
مغامـرات جريئـة يف صياغـة وخلـق 
نصـوص جديدة والخروج عـن املألوف 
والسائد من القول بلغٍة سليمٍة تتماىش 
وتنسـجم مع ذائقة القـارئ الذي بات 
يبحـث عـن التغـري والتجديـد بأنماط 
تثريه وتحـرك خيالة يف ظـل التطورات 
الحاصلة بكل مناحي الحياة االجتماعية 
والثقافية والسياسية واالقتصادية رغم 
توجس العديـد من األدبـاء الخيفة من 
الوقـوع يف جنـس غريب ومشـوهه إال 
أن املالحـظ يف أدبـاء عراقيني وعرب قد 
كرسوا الرتابة ودخلـوا يف لعبة املغامرة 
الحـرة من خـالل ثقافتهم الواسـعة يف 
مختلـف الفنون األدبيـة ومنهم األديب 
حميد الحريزي يف نصوصـه الّتي أطلق 
عليها اسم ( نصوص عراقكو ) الصادرة 
من دار رؤى للطباعة والنرش يف طبعتها 
األوىل لعـام 2021 والّتي جاءت ب 162 
صفحة ..ُتّشـكل لوحة الغـالف كعتبٍة 
نصّيـٍة دالٍة لعنونٍة مغرّيٍة غري كاشـفٍة 
لكنهـا ُمثري للجـدل وُتدخـل القارئ يف 
دوامـة التفكري وتخلـق يف داخله العديد 
من األسـئلة وهذه لعبة املراوغة والفن 
واالبداع الّتـي تميز بهـا الحريزي فإنه 
عارف بأدواته الفنّية وكيفية اسـتدراج 
القـارئ وايقاعهـا يف َرشك التفكـري .. 
وضـع لنا الحريـزي طبخـة خاصة به 
فهو كالطباخ املاهر الّذي ُيجرب العديد 
مـن الخلطات لُيخرج لنـا أجود األكالت 
فإن نظرت إىل نصوص عرقكو لوجدتها 
تتشـابه كثرياً مع املتالزمة األدبية التي 
تمخضت مـن الومضـة القصصية ألنَّ 
جميـع النصـوص ابتـدأت بــ ( ألنَّها: 
املكونـة من الم التعليـل وحرف التوكيد 
ثم اسم لحرف التوكيد بضمرٍي متصل ) 
لكن النصوص تختلف عن املتالزمة حيث 

أن املتالزمة تتكون من العنوان والصدر 
والعجز أي سـبب ونتيجة باإلضافة إىل 
الجملـة الفعلية يكـون فعلها مضارع 
لتـرسع الحـدث ونقطتـان يسـتخدما 
يف الربـط بـني السـبب والنتيجـة إال أن 
الحريـزي لم ُيـرْد املتالزمـة برشوطها 
املعروفـه كمـا يف: ألنَّهـا خاليُة الّدَسـَم 
أحبَّها عماُل املطاعم صحوَن الُفقراء1.. 
لم يجعـل من العنونـِة عتَبـٍة تعريفية 
نهايـة  يف  وضعهـا  وإنمـا  توجيهيـة 
النصـوص وبذلك فـإن تلـك النصوص 
تخـرج كونهـا متالزمـة منشـقة مـن 
الومضـة القصصيـة الفتقادها رشوط 
املتالزمـة املتعارف عليهـا لكنها تقرتب 
منهـا و أرد بذلـك الخـروج عـن املعتاد 
وخلـق نصـوص نثريـة تثـري األسـئلة 
والفضـول يف مخيلة القـارئ من خالل 
تجربته الواسعة يف كافة أنواع األجناس 
األدبية وثقافته استطاع بأسلوب متحرر 
من كل القيود، وضع بصمة خاصة به.. 
اسـتمد يف صياغة نصوصـه من الواقع 
اليومي والحياة االجتماعية والرصاعات 
السياسـية واألزمات النفسية باعتباره 
عنـرصاً فعـاالً يف املنظومـة االنسـانية 
الفسـاد  ُمحاربـة  عليـه  ُتحتـم  الّتـي 
والرذيلـة وكل مظاهـر التخلف والظلم 

املجتمعـي بحروفه الالذعـة لكل خائن 
وفاسد وظالم ومن خالل نصوص التي 
تتضمـن أبعـاداً وأهداف نبيلـة أراد من 
خاللها تحريك مشـاعر القـارئ واثارة 
كل  يف  التأمـل  يف  وارشاكـه  عواطفـه 
املضامني الّتي تظهر من خالل أسـلوب 
السـخرية والتهكـم والنقـد وعالمـات 
االسـتفهام بقلٍم مثقٍف حكيٍم ثوري يف 
املراوغـة واللعب باملفـردات وتوجيهها 
الوجـه الصحيحـة وهي بذلك تنسـجم 
من العنونة الرئيسة للكتاب ( من أقوال 
الحكيـم الحـايف ) فـإن تلـك النصوص 
عبـارة عـن رضبـٍة موجعٍة مـن كاتٍب 
ُينادي بأعىل صوته لكي يوقظ النائمني 
والسـاكتني عىل الفساد والظلم والجور 
بصوٍر شعرّيٍة وأسلوب مشهدي درامّي 
يتسـم بالتكثيف وااليجاز الشديد فهي 
كالسـهم الّـذي يصيـب الهـدف برميٍَّة 
واحـدٍة .. كمـا أنـه اتخـذ مـن الرموز 
املثيويوجيـة والفلكلور والـرتاث واملثل 
الشـعبي واسـماء لشـخصيات خلدها 
التاريخ والعبـارات املتداولة بني الناس 

مـادة خامـة اسـتخلص منهـا بخيالة 
الخصب وقدرته االبداعية واالستنباطية 
نصـوص ُتحاكـي الواقع بـكل مجاالت 
وبعناوين مختلفـة ( الَحالّج، الَقّصاب، 
فـَرْخ الَبـّط، صديقك، زوجتـك، ؤالثائر 
املزَّيـف، املُتحّرض، أفالطـون، ماركس، 
املوت، الداعّيش، هادي العلوي ّ، الفقري، 
الفْيلسوف، جيفارا، الترشيني، املْبدئّي، 
املُثقف، الديكتاتور، نزار قباّني، طاغور، 
الحالم، الفالح، الّدوالر، الكاتب، الّشاعر، 
املناضـل، املهاجـر، نـوال الّسـعداوي، 
األمام عـّيل (ع)، الُحسـنيْ (ع)، لوركا، 
عبد الكريم قاسم، غاندي ...وغريها من 
عناوين) .. تضمنت نصوص املجموعة 
ثنائيـات ضديـة بـني املـوت والحيـاة 
والعالـم  والجاهـل  والغنـي  والفقـري 
والديكتاتـور واملظلوم والـويف والخائن 
وقد طـرح اسـئلة ابداعية فلسـفية يف 
العديد من مفاصل الحياة بأسلوب شيق 
ويالمـس ذائقة املتلقـي وهي تقرتب يف 
أسـلوبها من الومضـة القصصية كما 
يف: واعٌظ شـيَخ املَسجد الذي َرنَّ َصوتُه 

يف َمسامِع الجالسـني، أبكاهم ساعاٍت 
طواالً؛ َتَشـظْت أجسـادهم عندما َخلََع 
عباءَتُه 2.. ألنَّه َشـيطاٌن بـزّي ِعماَمٍة، 
يقتـل األحـرار بدٍم بـارٍد فـوَق دماِئهم 
يؤدي صالَة الّشـكِر الّسـفاح..ص105 
من اقوال الحكيم أداة املِْنجل الذي ورثه 
مـن أجـداده َحصـد به سـنني طـواالً“ 
اسـتبدله أحفـاده بقنينـِة َخمـر.. ألّنُه 
يعلُم أّنها سُتطِعُم الجياع ال يتألم حينما 
يحُصُد رؤوس الّسنابل املِْنجل..ص110 
مـن أقـوال الحكيم الحـايف. ألنَّـُه هرَب 
خارَج الوَطِن امْتطى حصاَن املُعارَضِة، 
إلتقاِنـِه ُلعَبـِة الهايكـو، اْنهالـْت علْيه 
املَكُرمات، االنتهازي..ص67. بالٌء رجال 
املُعارضـِة الذين نادوا بعبـاراٍت ُمَعتَّقٍة 
بَعبـرِي الُحريـة واالسـتقامة؛ أوجعـوا 
َشعبهم عنَدما أمَسكوا العصا بأيديهم..
ص54. ألّنه قّدم الـّروح واملاَل والعياَل، 
ألنـُه ال يعرُف الُخنوَع والخضوع، مهما 
اٌق، َبريٌء ِمْن  لَطمُتُم الّصدوَر، ألّنُكْم ُرسّ
نفاِقِكُم، الُحسـنْي ..ص 113 من أقوال 
الحكيـم. َحلَقٌة سـاَر يف َقلِب العاصفة، 
َتَتقاذفه اتجاهات مختلفة وَتْعصُف به 
رياح عاتية، َنَظَر إىل الَسـماِء، ارَتَعَشْت 
ِقَمـُم الجبال ... لَما َرَفـع راَية اإلصالح؛ 
َقَذفـوه بالنبـاِل..ص23 مـن املجموعة 
القصصيـة جـدا. هكـذا وردت العديـد 
مـن نصـوص عراقكـو بهـذ الصياغة 
واألسـلوب املبني عىل التالزم والتماسك 
بني املقاطـع بتقنّيٍة فنّيـٍة ابداعية أراد 

بها التفرد والتغيري .
املصـادر -1 * الحريـزي حميـد: مـن 
أقوال الحكيم الحايف، نصوص عراقكو، 
دار رؤى للطباعـة والنرش، ط1، 2021، 
عمـران:  غانـم  املعمـوري   2- ص10. 
عناقيد الجمر، قصص قصرية جدا، دار 
ديوان العـرب للنرش والتوزيع – مرص- 

بورسعيد، ط1، 2019، ص58.

Ô9b:a@äáÓy
لم أتذكر ماذا قالت يل أمي قبل أن نفرتق، 
أتذكـر أنها حاولت التشـبث بيدي، حتى 

هاتفي ظل يرن ويرن دون إجابة.
نتسـامر كل ليلة، يتفقـد أحدنا اآلخر، و 
كل منـا يرسد قصته ويرسـم بسـبابته 
أمنيـة كبـرية، ومن كثـر األمنيـات التي 
نطلقها نحو السـماء، يتجلـط الهواء يف 

املدينة.
يتوافد علينا بعض األصدقاء، يسـتمتعون 
بقراءة الشعر و عزف الناي، حرض أحدهم 
ببدلـة نـوم مزركشـة، ونظـارات طبيـة 
مهشـمة، واخر لم يذهب إىل االسـتحمام 

مازال معجون الحالقة يف ذقنه.
كلمـا يصفعنـا الحـزن، ننـادي الطفلة 
املشاكسة التي لم يتجاوز عمرها األربعة 
أعـوام، ذات الجدائل الذهبية واألسـنان 
الناقصـة، تتسـلل إىل عربـة الحلويات و 
عندمـا يغـط الرجـل املسـن يف النعاس، 
ترسق منـه السـكاكر و املثلجات، تضع 
اآليـس كريـم، يف رسوال جدهـا وعندما 
يذوب، ترصخ بصوت عال:  لقد فعلها ... 
فعلهـا، يضحك الجد و يقـول : يالك من 
طفلة ماكرة ، ضحكنا جميعا ومن شدة 

الضحك، كدت أسقط عىل قفاي.
البارحة تذكرت حديث أمي... عندما كانت 

تمشـط شـعري قبل الذهاب إىل املدرسة، 
كانـت حتى أحالمنا صغـرية، لكنها تطري 
يف املرايـا كالعصافـري،  تحـدق بوجهـي 
وتقول: ال تكرب يابني ... كل الذين يكربون 
ويصبحون رجاال، يلقون حتفهم، يذوبون 

مثل امللح.
أعد أصابع يدي من الواحد إىل العرشة عدة 
مرات و أسـئل نفيس اين أنـت اآلن. الليلة 
أشـعر بحزن شـديد، منذ أن عثـروا علينا 
يف مقـربة جماعيـة، وأنا اعيـش لوحدي، 
يداهمنـي الخـوف و الرعـب كل لحظـة، 
النظـام والحديـث مـع  وأتذكـر زنزانـة 

الرصاصري.

Ô‹ÌÏì€a@Êb‡‹é@ÜÎaÜ
تعرف ”سـوزان برنار“ قصيـدة النثر بقولها: 
هـي ”قطعة نثـر موجزة بمـا فيـه الكفاية، 
موّحـدة، مضغوطة، كقطعة من بلّور... خلق 
حـّر، ليس له من رضورة غـري رغبة املؤلف يف 
البناء خارجاً عن كّل تحديد، ويشء مضطرب، 
إيحاءاتـه ال نهائية“.. ولقصيـدة النثر تاريخ 
طويـل، منذ أن كتب فيها يف الشـعر الفرنيس، 
ثم الشعر العربي (يف سـتينات القرن املايض) 
ودور مجلـة شـعر يف ذلك، وكتابهـا أدونيس، 
أنـيس الحـاج، محمـد املاغـوط، ... وغريهم، 
حتى كان لهـا كّتاب من العراق يف تسـعينات 
القـرن املـايض، هـذا التاريخ ضـم الكثري من 
الشـعراء، وجلهـم استسـهل كتابتهـا إال انه 
فشل يف ذلك ، ألنها- أي قصيدة النثر - تحتاج 
اىل شاعر مقتدر يف إنتاجها، وليست هي عبارة 

عن كتابة نثر فقط. 
إن الذيـن أجـادوا يف إنتـاج هكـذا قصيدة هم 
قالئـل، ألنهـا تتطلـب تقنيـة وأسـلوباً ولغة 
تختلف عما يف الشعر العربي القديم والحديث 
”العمـودي وشـعر التفعيلـة“، هـذه التقنية 
جديدة عىل كتابها، وأسـلوب جديـد مغاير ملا 
كان عليـه يف الشـعر املخالف لقصيـدة النثر، 
ولغة جديـدة غري اللغة التـي كانت تكتب بها 
القصيدة التي سـبقت قصيدة النثر. لقصيدة 
النثر إيقاعها الخاص وموسـيقاها الداخلية، 
والتـي تعتمد عىل األلفـاظ وتتابعها، والصور 
وتكاملهـا، والحالـة العامة للقصيـدة. يقول 
أنيس الحـاج - أحد أهم شـعراء قصيدة النثر 
العربيـة إن لـم يكـن أهمهـم - عـن رشوط 
قصيدة النثـر: ”لتكون قصيـدة النثر قصيدة 
حقـاً ال قطعـة نثر فنية، أو محملة بالشـعر، 

رشوط ثالثة: االيجاز والتوهج واملجانية“.
إذن يمكـن القول إن قصيدة النثر لها سـمات 

منها:
- التحـرر من نظام العـروض الفراهيدي، ان 
كان يف شـعر البناء العمودي، أو كان يف شـعر 

التفعيلة.
- إن املـادة األساسـية لهـا هـو النثـر، وإذا 
كان مـن صفـات النثر - بصـورة عامة - هو 
االسرتسـال واإلطناب والرشح، فإنه يف الشعر 
يسـتخدم ألغراض فنية - جمالية مغادرا تلك 

الصفات.
- خالية من التقطيع بني األبيات.

- ليـس لهـا موسـيقى يمكن اإلحسـاس بها 
بصـورة منفـردة. إال أن جماليتهـا تأتـي من 

كونها:
- اإلرادة الواعية للنظام يف قصيده النثر.

- تنبع من وعي متقدم بنثرية الشعر.
- بنيـة الفقرة والجملة التي تسـحب القارئ 

حتى ينهي قراءتها.
- التبـادل الوظيفـي للحـواس يدفـع بوعـي 
القـارئ اىل االشـتغال ملـا يوحيه الشـعر من 

صور.
- غرائبية الصورة التي يبنيها هذا الشعر.

- اإليجاز والتكثيف يف الشـعور، واألحاسـيس 
واللغـة والصورة الشـعرية والـرؤى، واملكان 

والزمان.
- الشـكل اإليقاعـي ووحدته كمنجـز إبداعي 

يعطي للقصيدة وزنها .
إن مـا تريـد ان تقوله القصيـدة النثرية ليس 
مخططـا لـه وإنمـا هو غـرض جمـايل فني 

حسب .
ان تلـك الصفات والسـمات غري قـارة، وإنما 
متغـرية دائما ، ملنـح قصيدة النثـر جماليتها 
وأسس بقائها لتنقل لآلخر املستمع أو القارئ 
مـا يجيـش يف صـدور الشـعراء من مشـاعر 

وأحاسيس.

***
وإذا كانـت جـل ما تقدمـه لنا قصيـدة النثر 
لتكـون شـعرا، هـو مـا قلنـاه يف السـطور 
السـابقة، فهـي - القصيـدة - عند الشـاعرة 
ميادة العاني تبنى عىل تقنية تتطلب املفارقة، 
إن كانت هـذه املفارقة يف الرؤيـة، أو الفكرة، 
أو اللغة. والشـعر الذي سـنبحث عنه يقف يف 
منطقـة وسـطى حرجة بـني الشـعر والنثر، 
الشـعر بما يمتلكه من نبع صاف من املشاعر 
واألحاسـيس، فضـال عـن الـوزن والقافية - 
إىل حـد مـا - ، واإليقاع ، واللغـة التي توصف 
بأنها شـعرية، من خـالل التكثيـف، والصور 
الشعرية النابضة بالحياة، يقابله النثر بما له 
من اسرتسـال، وإطناب، وإبالغ، والسؤال: ما 
الذي يجعل النثر شـعرا؟ هذا ما سنجد بعضه 
يف شـعر النثر الذي ستدرسـه هذه السـطور. 
الـدالالت اللغوية لها تأثري كبري يف بناء قصيدة 
النثر، فـال يمكن ان نطلق هذه التسـمية عىل 
أي نثـر ما، وإنما عىل الشـعر الغني بالدالالت 
اللغويـة التـي تتولـد يف القصيـدة.. والدالالت 
اللغويـة عند العاني تأخـذ مناحي عدة، حيث 
اسـتطاعت أن تكيف مفرداتها مع السياقات 
الفكرية التي تنطلق منها، وهي ذات سـعة يف 
مضامينها املعنوية فتتوسـع الداللة بحسـب 

املعنى املراد منه.
وكمـا أسـلفنا، فالداللة تأخذ معانـي كثرية، 

منها:
- ما يحول املحسوس إىل الال محسوس، لتوحي 

الصورة املنتجة بما اكتنزته من دالالت:
* وأدتني رغبتي ..

خلعت عني أسمال أنوثة رثة..

وأنا أدور رحًى يف جبني الفراغ.
أتسلق هذياني ..

واتكئ إىل مرفق الرساب
والحلم إىل واقع.

فهنـاك الـوأد والرغبـة، الـوأد فعـل والرغبة 
شـعور، الـوأد يشء محسـوس ، والرغبة غري 
محسوس ، وهناك أسـمال وأنوثة، محسوس 

وغري محسوس.
وكذلك:

* عدت ألتسلق هذياني ..
أرشت بيدي

نحو قمة هرم الشمس ..
فال رأيت الشمس،

وال عادت يدي.
* ألقي عليك يمني القلق

فتعجل .. أيها الشاعر
بسكب لعنتك عىل القوايف

بقصائد ممنوعة من الشعر
فساقيك قد هرم

وكثبان روحك تداول ضجيجها
- تحويل املرئـي إىل الال مرئي يف قصيدة النثر، 

والقصيدة التـي تكتبها العانـي ممتلئة بهذا 
التحويل:

* من يطلق رساحها ؟
كل تلك الفوىض املشتعلة يف سماواتي

كم أشفق عليها
وهي تدعوني بصمت

وأنا عىل مقربة
أمنية منها أو أقل

من يبتاع ينابيع دهشتها ؟
من يحمل عنها صباحاتها

الهاربة من أجنحتها؟
- لغة الشاعرة ثرية - شكالً وداللة- من حيث 
صياغة الجملة الشعرية، وداللة املعنى، فتات 

قصيدتها عميقة يف الدالالت، وثرية باللغة:
* عىل جنبات العتمة
يقايضون الياسمني

وحبات العنب
يرتبصون خيوط فجر بعيد

ليطلقوا عليه رصاصات الخوف
إنهم أولئك املفزوعون

بأوهامهم
- وقصيدتهـا تتحـرك ضمـن عالـم الصـور 
الغرائبيـة، تدهش املتلقي، لكن هذه الدهشـة 
لـم تكن متأتية من غرائبيـة األفكار أو اللغة، 
إنها غرائبية الصورة وهي ترسـم يف القصيدة 
ان الغرائبية هذه تنسـج مـن األلفاظ، لتبني 

لها صورتها، فتأت بحضور يبهج املتلقي:
* تسللَت نحو فضاءات خويف ..

كل ذؤابات النهار .. بمفازات ضجيج
يعج بالبكاء ..

لفظتني،
- التكثيـف يف الصـورة يأخـذ أبعـادا كثرية يف 

توليد املعنى عند امللقي:
* ناحت عند رايس فجيعتي،

ألقت بخطواتي إىل الظل
ورمتني من رشفة الرصاخ.
أرسق نذورا برائحة الرحيل

أمررها نحو فضاءات معطلة ..
أتهيأ لسفر ممنوع ..

أرسق بقاياي املتعفنة ..
أمنُح يل ما تبقى

من حزن مبلل بالطني،

وكرسة مساٍء عبق..
ياااه!!
***

ومن بني موضوعات الشـاعرة التـي تناولتها 
قصائدهـا موضوعـة املـوت.. وبـني الحيـاة 
واملـوت/ النسـيان تقـف القصائـد لتنهـض 

بالحياة، تقول:
* لتكن بك الحروف

قصائدا تستحق الحياة
فغدا!!

سريجمنا املوت بالنسيان
***

وعن الوطن تقول:
* أسفي عليك وطني

قد كنت عىل موعد مع االنكسار
***

وعن الحب تقول :
* ربما

يف أمنية ما
يزدحم وجودك

.... يخرتق لحظاتي
فأسافر معك

إىل أقىص التورط
باالعرتاف

وأترشد بك
دون مدار

***
وعن اآلخر تقول:
* لك كل القرارات

ولصوتي رأس
تندلق منه

نقائض زمن
فر من عقاربه

- يف ومضة لها تقول:
* وحدك حني ترحل .. يسافر الغيم يف دربك

هذه الومضة الشعرية تختزل موروثاً إسالمياً 
فيها، حيث ينثال هذا املوروث يف وعي املتلقي، 
وهو ما ذكرته األدبيات اإلسـالمية يف أن النبي 
محمـد قبل البعثة سـافر إىل الشـام مع عمه 

وهناك كانت غيمة ترافقه من فوق رأسه.
ما أجمل أن يكون الشعر مسببا النثيال الصور 

والحكايات واألساطري.

www.alzawraapaper.com

ثقافية

املشهد: الغرفة مظلمة
أشباح ترتدد

صفري الرياح يتذبذب بني حني وآخر
صوت لعويل  من النساء من مسافات بعيدة

ورصاخ أطفال
ثم يبدأ هدوء تتخلله موسيقى

ملوكب جنائزي
هدوء مع موسيقى هادئة.....
يختفي صوت املوسيقى ......

امرأة تخاطب زوجها
كم الساعة اآلن.؟

يجيبها  :  ال تسألني....
الن املوت اقرب ما تفكرين

الزوجة/ اذهب واشرتي ما تشاء
عيون الذئاب ترتقب قائمة

بأربعة موتى
هنالك متعهدون

فال تنىس
الزوج/

بدون شورشة وضوضاء
سأحمل صورة لهؤالء

سيجتمعون
يف قرب واحد
وذنب واحد

الزوجة/ سأحتفي بمرياثي
بني أدغال املايض

وأطلق أصواتي
حتى يتحقق حلم ثلجي

الجميع/ لنذهب ونطرق كل األبواب
حتى نستغرق يف البكاء

ونتوقف عن مجاملة األثرياء
الزوج/

حني تنامني
سأنتظر طول الليل

بقراءة سورة ياسني
سأحرض تشييع معطفك األسود

سيسقط العالم يف مملكة الفقراء
الزوجة/

سيكون أجمل عزاء
يف محطة القادمني

وفاجعة ألرملة عذراء
الزوج/

سوف تستيقظني
لالستماع لنرشة األنواء.

ومراقبة السادة املتورطني
صوت من الخارج /

عبث يفرتس الجسد فيولد اإلنسان
شهوة....لحظة.....غيبوبة

عندها تتحرر الذاكرة من النسيان
الزوجة /

عليك أن تتوضأ قبل اقتحام الظالم
لنبدأ عرسا بخري الكالم
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مع انطالق ماراثون امتحانات الثانوية 
العامـة، يبدأ القلق والتوتـر يف البيوت 
كافـة، وخصوصـا األمهـات بسـبب 
خوفهن عىل أبنائهن ومسـتقلبهم، إذ 
تتغري الحالـة املزاجية للطالب يف فرتة 
االمتحانات يف امليل إىل العزلة والعصبية 
الزائـدة بسـبب الضغط النفـيس، لذا 
نقـدم لـِك 10 نصائـح ألهـايل طـالب 
الثانويـة العامة للتعامل مـع أبنائهم 

خالل هذه الفرتة:
السـلبية  املشـاعر  إخفـاء  ـ رضورة 
من األهايل مثـل التوتر والقلق حتى ال 

يشعر االبن بالضغط بصورة أكرب.
ـ توفـري منـاخ املنـزل للمذاكـرة مثل 
الهـدوء وعـدم حـدوث شـجارات بني 
أفـراد العائلـة حتـى يسـتطيع االبن 

املذاكرة برتكيز وال يحدث له تشتت.
ـ االطمئنـان عىل االبـن بإيجابية، بعد 
االمتحـان حتـى إذا قـال إّن االمتحان 
بـه،  لـم يحـل جيـًدا  أو  كان صعًبـا 
والعمـل طمأنته بقـول «فخورين بك 
مهما حدث»، كي ال يشـعر بالحزن أو 

النقص.
- تقديم األكالت التي يحبها االبن؛ ألن 

هذه الفرتة هي فرتة ضغط عىل االبن، 
فقد يلجأ إىل الُبعد عن الطعام، لذا عىل 

األمهـات تقديـم األكالت التـي يحبها 
األبناء كي ال يفقدوا شهيتهم.

ـ يجـب االهتمـام بعدد سـاعات نوم 
االبـن بعـد االمتحان؛ حتـى يحدث له 

فصل بني املادة واملادة التالية.
ـ دعـم وتحفيـز األبناء عـىل املذاكرة 
والتفوق مثل التشجيع أو الوعد بيشء 
هو يريده، مثل هاتف جديد أو كمبيوتر 
مع رضورة االلتـزام بهذه الوعود عند 

تحقيق النجاح.
ـ رضورة تـرك ُمطلـق الحريـة لالبن 
الختيـار الكلية التـي يريدها ويحبها، 
مع معرفة مقدار ابنك من املذاكرة وال 

تحمليه أكثر من طاقته.
ـ عند شعور االبن بالتوتر بشكل مبالغ 
به عليك تركه لعمل أي نشاط يفضلها 
أو تـرك الهاتـف له لكـي يتصفح عىل 
مواقـع السوشـيال ميديـا، حتـى ال 
يحدث له تأثري سلبي يف النهاية ويفقد 

تركيزه ومحصلته للمعلومات.
ـ قـراءة القـرآن واألدعيـة لالبـن قبل 
الذهـاب إىل االمتحـان مع تكـرار ذكر 
أدعية النسـيان لـه حتى تسـاعده يف 

تذكر املعلومات يف االمتحان. 
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املكوّنات:
بيض – 4

سكر – كوبان
زيت نباتي – ثالثة أرباع كوب

جزر حجم متوسط – 7
ملعقـة   – فانيليـا  خالصـة 

صغرية
دقيق – كوبان

بايكنغ باودر – ملعقة صغرية
بايكنغ صودا – ملعقة صغرية

قرفة – ملعقة كبرية
ملح – نصف ملعقة صغرية

جزر مبشور – 3 اكواب
جوز مجروش – نصف كوب

طريقة العمل:
الجـزر  حبـات  1.اعـرصي 

بواسطة عصارة باناسونيك.
2.حّمي الفرن عىل حرارة 180 
درجة مئويـة وادهني صينية 
بالقليـل مـن الزبـدة وانثريها 

بالدقيق.
3.اخفقي البيض حتى تحصيل 
عـىل مزيـج رغـوي. أضيفـي 
السـكر تدريجيـاً مـع الخفق 
املستمر حتى تتداخل املكونات. 
أسـكبي الزيت، عصري الجزر 
وخالصـة الفانيليا واخفقي 

من جديد.

البايكنغ  الدقيـق،  4.انخـيل 
صـودا،  البايكنـغ  بـاودر، 
القرفـة وامللـح.. أضيفيهـا 
اىل مزيـج البيـض واخلطي 
بواسطة ملوق حتى تتداخل 
الجـزر  زيـدي  املكونـات. 
املبشـور والجـوز واخلطـي 

من جديد. 
5.اسـكبي املزيـج يف القالب 
واخبزيه لــ50 دقيقة حتى 
ينضـج. أخرجـي الكيك من 
الفرن، اتركيه حتى يربد عىل 
حرارة الغرفة ثّم قّدميه عىل 

سفرتك.
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أن عددا من العـادات يمكن أن تؤدي إىل 

ظهـور أعراض النوبة القلبية، وإحداها 

قـد يحـدث أثنـاء االسـتحمام، ووفقا 

لبعـض الخـرباء، قـد يكـون التعـرض 

لتدفقـات مفاجئة مـن املاء خطريا عىل 

األفراد املصابني بأمراض القلب.

ويف هـذا السـياق، فقد قالت مؤسسـة 

هارفـارد هيلث: ”إن االسـتحمام باملاء 

البـارد قد يكـون لـه تأثري سـلبي عىل 

املصابني بأمراض القلـب ألنه قد يؤدي 

إىل نوبـة قلبية أو عـدم انتظام رضبات 

القلـب، وتتسـبب صدمة املـاء البارد يف 

تقلص األوعية الدموية يف الجلد، ما يزيد 

من مقاومة تدفق الدم داخل الجسم“.

ونتيجـة لذلـك، يرتفـع معـدل رضبات 

القلب أيضا، مـا يجعل من الصعب عىل 

القلب ضخ الدم يف جميع أنحاء الجسم، 

ومـن املرجـح أن يرتفـع الضغط داخل 

األوعية الدموية نتيجة لذلك، ومن خالل 

التسـبب يف تضيـق األوعيـة الدمويـة، 

يمكـن أن يؤدي املـاء البـارد إىل حدوث 

أزمـات قلبية، حتى يف الشـباب نسـبيا 

والذين يتمتعون بصحة جيدة.

وتستشـهد جمعيـة القلـب األمريكيـة 

بالبحـث الذي أظهـر أن الغطس يف املاء 

البـارد أثنـاء الطقـس الحـار يمكن أن 

يسـبب نوبات قلبية حتى لدى الشباب، 

واألفراد األصحاء.

وأوضح الربوفيسور مايك تيبتون، الذي 

يديـر مخترب البيئات القاسـية بجامعة 

بورتسموث: أن إدخال املاء البارد خالل 

االسـتحمام يجب أن يتـم بحذر ويمكن 

أن يقدم االسـتحمام باملاء البارد فوائد 

صحية عند القيام به عىل نحو صحيح، 

مـن ذلك تعزيز الجهاز املناعي والصحة 

العقلية.

ال شـك أن  هنـاك العديد من املنظفات 
التجارية املصنوعة من املواد الكميائية 
الخطرة والتي يمكن أن تسبب مشاكل 
يف الجهاز التنفيس وإلتهابات الجلدية 
وتلـوث الهـواء يف املنزل.. عنـد قيامك 
بعمـل منظـف طبيعـي وغـري مكلف 
مـن املكونات الشـائعة يف مخزن بيتك 
مثل الخل و ببـورات الصوديوم واملاء، 
وبالتـايل فهو يسـاعدك عـىل الحد من 
التعـرض للمواد الكميائيـة والحفاظ 
عـىل بيتك نظيفا مثـل تأثري املنظفات 

التجارية .
منظفات املطبخ الطبيعية

1. إسـتخدام منظف خاص يف املطبخ 
اإلصابـة  مخاطـر  ويقلـل  ليكافـح 
اللحـوم  تجهيـز  عنـد  باألمـراض 

واملأكـوالت البحريـة، حيـث تحتـوي 
املنتجـات الحيوانية عيل جراثيم والتي 
تـرتاوح مـا بـني ميكـروب e-coli إيل 
السـاملونيال والتـي يمكـن أن تسـبب 
اإلسـهال الشـديد والتسـمم الغذائـي 

للبرش .
2. صـب 2 كـوب من مـاء الحنفية يف 
زجاجة رش  إذا قمت بإعادة إستخدام  
زجاجة املطهر القديمة، يجب غسـلها 

جيداٌ إلزالة أثر املواد الكميائية .
3.إضافـة 20 قطرة من زيت شـجرة 
الشـاي يف زجاجة املاءن وزيت شجرة 
الشـاي مـن الزيـوت الطبيعيـة ذات 
خصائص مصـادة للفطريات ويمكن 
 e-coli أن تقتـل البكرتيا ، وميكـروب
الشـيجال و السـاملونيال.. وعـادة مـا 

يتـم العثور عىل زيت شـجرة الشـاي 
مـن محالت األغذية الصحية يف قسـم 

التجميل .
4. وضع مقـدار معلقتـني كبرية  من 
الخل األبيض املنـزيل / األكل، حيث أن 
املركبـات الحمضيـة يف الخل تسـاعد 
عـىل قتـل الجراثيـم والحـد مـن نمو 
امليكروبـات، مما يجعلـه آمنا ومثاليا 
لإلسـتخدام املنـزل،. ثـم خلـط الخل 
مع املاء وزيت شـجرة الشـاي معاٌ يف 

الزجاجة ثم رجها .
5. وضـع نصـف معلقـة شـاي مـن 
الصابـون السـائل/ غسـول األطباق  
مع املاء وزيت شـجرة الشاي و الخل، 
يعطـي الصابون قـوة إضافية ملنظف 

املطبخ املحيل .

6. رج / هـز املنظـف  ملـزج املكونات 
والبدء يف تنظيف أسطح مطبخك .

معقم الحمام الطبيعي 
1.  إجعـيل مـن نفسـك صديقة ملعقم 
املتسـخة  األحواض  لتنظيف  الحمـام 
والحمامـات واملراحيـض.. تسـتخدم 
املكونات القابلة للتحلل يف والوصفات 
املحلية للمطهر، حيث أنها تستمد من 
املكونات املوجـودة يف الطبيعة وتكون 
أكثـر أمناٌ وفعالة تمامـاٌ اكثر من تلك 
التي تستخدم عند رشاءها من محالت 

املنتجات.
2. إحضـار زجاجـة رش ثانيـة بحث 
تكفـي حوايل 3 أكواب مـن املاء (710 
مل )، إزالة كل بقايا التنظيف السابقة 

داخل الزجاجة.

3. وضـع مقـدار معلتـني كبـرية من  
الزجاجـة   يف  الصوديـوم  ببـورات 
وهـي مسـحوق طبيعـي يتكـون من 
الصوديوم والربون و األوكسجني وهي 
مادة مطهرة قوية وطاردة للشـوائب 
وغري مـرض ألنظمة الـرصف الصحي 

والسباكة .
4. صب 3 أكواب ماء ساخن (710مل 
) مع  ببـورات الصوديـوم  يف زجاجة 

الرش.
5. صـب 4 مالعـق كبـرية مـن الخـل 
املنزيل يف زجاجة الرش ثم رج الخليط ، 
بالنسـبة ملهام التنظيف الثقيلة يمكن 
إضافـة 1/2 معلقـة شـاي ولجعـل 
املطهـر اكثر فعاليـة وحماية للحمام 

يمكنك إضافة صابون سائل .

كشـفت العديـد مـن األبحاث عـن وجود صلـة بني أمـراض اللثة 
ومرضاألزهايمر، وهو الشكل األكثر شيوعا للخرف، والذي يصيب 

نحو 55 مليون شخص حول العالم.
وإىل جانـب ارتباطـه بالزهايمر، ُيعتقـد أن مرض اللثـة يزيد من 
خطر حدوث عدد من املشـكالت الصحية، من الرسطان إىل أمراض 

القلب.
ولفتـت الدراسـة إىل أن زيـارة طبيب األسـنان بانتظـام يمكن أن 
تسـاعد يف منع مرض الزهايمـر، حيث وجد العلمـاء يف كلية طب 
األسنان بجامعة تافتس يف ماساتشوستس، يف دراسة أجريت عىل 
-Fusobacterium nucle (الفـرئان، أن البكترييـا مغزلية منـواة 

tum أو F. nucleatum)، التي تلعب دورا يف اإلصابة بأمراض اللثة، 
تشارك يف مرض الزهايمر.

وقـال املؤلـف الرئيـيس الدكتـور جيـك جينكـون تشـني: ”ُتظهر 
دراسـاتنا أن البكترييا مغزليـة منواة يمكن أن تقلـل من مهارات 
الذاكرة والتفكري لدى الفرئان من خالل مسـارات إشـارات معينة 

وهذه عالمة تحذير للباحثني واألطباء عىل حد سواء“.
وقد تؤدي البكترييا مغزلية منواة إىل نمو الخاليا الدبقية الصغرية، 
وهي خاليا مناعية يف الدماغ تزيل الخاليا العصبية التالفة، يتسبب 
تكاثـر الخاليـا يف حدوث التهـاب، والذي قـال الدكتور تشـني إنه 
”ُيعتقـد أنه محدد رئييس يف التدهور املعـريف الذي يحدث مع تقدم 
مـرض ألزهايمر“، أو قـد تكون مغزليـة منواة تتسـلل إىل الدماغ 

وتفرز الجزيئات الضارة.
 Frontiers in Aging وال تظهـر الدراسـة، التـي نـرشت يف مجلـة
Neuroscience ، بشـكل مبارش أن أولئك الذين يعانون من مرض 

اللثة هم أكثر عرضة للحصول عىل مرض الزهايمر.
ومع ذلك، قال الدكتور تشـني إن النتائج تشـري إىل أنه إذا لم تعالج 
أمراض اللثة بشـكل كاف، فقد تزيد أعراضاألزهايمر بشكل أسوأ، 
و عـالج مـرض اللثة يف وقت مبكـر يمكن أن يوقـف تطور مرض 

فقدان الذاكرة هذا غري القابل للشفاء.
يشار إىل أن مرض الزهايمر ال دواء له حت  اآلن، وبمجرد تشخيصه، 
فإنه ال توجد طريقة للتخلص منه، ويقول الخرباء إن وجود نظافة 
جيدة للفم سـيحميك عموما من أمراض اللثـة ويف بعض الحاالت 
الصحيـة تكون األدوية هـي عامل الخطر الكبـري لتطوير أمراض 

اللثة، بما يف ذلك مرض السكري أو التدخني أو الرسطان.
ويمكـن لنظافـة الفم اليومية والتحكم يف البـالك أن تمنع أمراض 
اللثة، ولكن يجب عليك أيضا زيارة طبيب األسنان كل ستة أشهر.

ولرعاية صحتك عن طريق الفم بفعالية:

- اغسل أسنانك بالفرشاة مع معجون أسنان بالفلورايد عىل األقل 
مرتني يف اليوم.

- نظف بني أسنانك كل يوم باستخدام خيط األسنان.
- استبدل فرشاة األسنان كل شهر إىل ثالثة أشهر.

- زيارة طبيب أسنان واختصايص صحة األسنان إلجراء فحوصات 
منتظمـة، خاصة الحوامل أو من يعانون من مرض السـكري من 

النوع الثاني.
- االقالع عن التدخني.

أن  دراسـة علميـة عـن  كشـفت 
يمكـن  اليـوم  يف  مـوزة  تنـاول 
أن يحمـي النسـاء مـن النوبـات 
الدماغيـة،  السـكتات  أو  القلبيـة 
حيث إن الحميـات الغذائية الغنية 
بخفـض  ترتبـط  بالبوتاسـيوم، 
ضغـط الـدم، خاصة عند النسـاء 
اللواتي يتناولـن كميات كبرية من 

امللح.
وقـال الباحثـون: ”إن االسـتهالك 
املـوز  مثـل  ألطعمـة  املنتظـم 
(الغنيـة  والسـلمون  واألفـوكادو 
بالبوتاسـيوم )، يمكن أن يسـاعد 
يف تقليـل اآلثـار السـلبية للملـح، 
وبالتـايل يكافـح أمـراض القلـب 

واألوعية الدموية“.
وأوضح الباحثـون أن النتائج التي 
توصلـوا إليهـا تشـري إىل أن املعدن 
يسـاعد يف الحفـاظ عـىل صحـة 
القلـب، لكـن النسـاء هـن األكثر 

استفادة من الرجال.
ووفقا للدراسـة، فـإن العالقة بني 
البوتاسـيوم واألرضار التـي تلحق 
بالقلـب كانت هي نفسـها بغض 
النظـر عن تنـاول امللح، ما يشـري 
إىل أن البوتاسـيوم لـه طرق أخرى 
لحماية القلـب باإلضافة إىل زيادة 

إفراز الصوديوم يف البول.
وقال الربوفيسور ليفرت فوغت من 
املراكز الطبية بجامعة أمسـرتدام 
الدراسـة: ”  الـذي قـاد  بهولنـدا، 
من املعـروف أن االسـتهالك العايل 
للملح مرتبـط بارتفاع ضغط الدم 
وزيـادة خطـر اإلصابـة بالنوبات 
القلبية والسكتات الدماغية ركزت 
النصائـح الصحيـة عـىل الحد من 
تناول امللح ولكن هذا صعب عندما 

تشـمل وجباتنـا الغذائية األطعمة 
املصنعة ويمكن لـرشكات األغذية 
املساعدة من خالل اسـتبدال امللح 
القيايس ببدائل ملح البوتاسيوم“.

ارتبـط  دراسـتنا،  يف  وأضـاف“ 
البوتاسـيوم الغذائي بأكـرب فوائد 
صحية لـدى النسـاء“، و شـملت 
11267 رجـال و13696  الدراسـة 
 Epic-Norfolk امـرأة من دراسـة
وأكمل املشـاركون اسـتبيانا حول 
عـادات نمـط الحيـاة، إىل جانـب 
قياس ضغط الـدم، وجمع عينات 
البـول ووقع اسـتخدام الصوديوم 
لتقديـر  البـول  يف  والبوتاسـيوم 

املدخول الغذائي.
وقام الباحثون بتحليل العالقة بني 
الدم،  البوتاسـيوم وضغـط  تناول 
ووجدوا أن اسـتهالك البوتاسـيوم 
(بالغرام يف اليـوم) مرتبط بضغط 
الدم لدى النسـاء ووجـدوا أنه مع 
ينخفـض  املعـدن،  تنـاول  زيـادة 

ضغط الدم.
وعندما وقـع تحليل االرتباط وفقا 
السـتهالك امللح، لوحظـت العالقة 
بني البوتاسيوم وضغط الدم فقط 
لدى النسـاء الالئي يتناولن كميات 

كبرية من الصوديوم.
 19.5 وخالل متابعـة متوسـطها 
سنة، تم إدخال 13596 شخصا إىل 
املستشفى أو ماتوا بسبب أمراض 
القلـب واألوعية الدموية وبشـكل 
عام، وجـدوا أن األشـخاص الذين 
تناولوا أعىل كمية من البوتاسـيوم 
لديهـم خطـر أقـل بنسـبة 13% 
لإلصابة بأمـراض القلب واألوعية 
الدمويـة مقارنـة بأولئـك الذيـن 

يتناولون أقل كمية.

وعندما تم تحليل الرجال والنسـاء 
بشـكل منفصـل، كان انخفـاض 
املخاطـر %7 و%11 عـىل التوايل، 
و وجد الباحثـون أن كمية امللح يف 
النظام الغذائي لم تؤثر عىل العالقة 
بـني البوتاسـيوم وأحـداث القلب 
واألوعيـة الدموية لـدى الرجال أو 

النساء.
فوغـت:  الربوفيسـور  وأوضـح 
”تشـري النتائج إىل أن البوتاسـيوم 
يسـاعد يف الحفـاظ عـىل صحـة 
القلب، لكن تسـتفيد النسـاء أكثر 
مـن الرجـال وكانـت العالقـة بني 
أحـداث القلـب واألوعيـة الدموية 
والبوتاسـيوم هـي نفسـها بغض 
النظـر عن تنـاول امللح، ما يشـري 

إىل أن البوتاسـيوم لـه طرق أخرى 
لحماية القلـب باإلضافة إىل زيادة 

إفراز الصوديوم“.
وتـويص هيئة الخدمـات الصحية 
الوطنيـة (NHS) البالغـني (الذين 
و64   19 بـني  أعمارهـم  تـرتاوح 
عاما) بالحاجـة إىل 3500 مغ من 
أن  وينبغـي  يوميـا،  البوتاسـيوم 
يكونوا قادرين عىل الحصول عليها 

من نظامهم الغذائي اليومي.
وتشـمل األطعمـة التـي تحتـوي 
عىل نسـبة عالية من البوتاسـيوم 
الخـرضوات والفواكـه واملكرسات 
األلبـان  ومنتجـات  والبقوليـات 

واألسماك.
وأكدت تريـيس باركر  اختصاصية 

القلـب  مؤسسـة  يف  التغذيـة 
الربيطانيـة (BHF): ”يدعـم هـذا 
البحـث النصيحـة الحاليـة التـي 
تقيض بتقليل تنـاول امللح وتناول 
املزيـد مـن األطعمة التـي تحتوي 
عىل البوتاسـيوم يمكـن أن يكون 

وصفة لقلب أكثر صحة“.
ومن الطرق السهلة لزيادة تناولك 
تنـاول خمـس  للبوتاسـيوم هـو 
حصص من الفاكهة والخرضوات 

يوميا.
واألطعمـة األخـرى، مثـل البقول 
والبـذور  واملكـرسات  واألسـماك 
والحليب، تحتوي أيضا عىل نسـبة 
عالية من البوتاسيوم وقليلة امللح، 

لذلك يمكن أن تفيد القلب.
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حـني أُعلن عن قيـام دولـة إرسائيل يف 
فلسـطني، لم يكن قد مر عىل تأسـيس 
الجيش العراقي سـوى 27 عاماً فقط، 
فزحفـت إىل فلسـطني قـوات مـن هذا 
الجيش وصل تعدادها إىل 19 ألف جندي 
وضابط من ضمن قوات عسـكرية من 
7 دول عربية ؛ ليخوض الجيش العراقي 
معـارك عديـدة ضـد الصهاينـة، كان 
أشـهرها ”معركة جنني“ يف 31 مايو/

أيار 1948، والتي كان الضابط العراقي 
”عمر عـيل“ أحد أبطالهـا، فكانت تلك 
املعـارك، رمزاً لبطولـة الجيش العراقي 
واستبساله جنباً إىل جنب مع املتطوعني 
الفلسـطينيني.. ولد عمر عيل يف العراق 
يف مدينة كركوك عام 1910م، من أرسة 
البريقدار من القوميـة الرتكمانية، بعد 
إنهاء دراسـته الثانويـة التحق بالكلية 
العسكرية يف بغداد فتخرج فيها مالزماً 
ثـم  1928م،  سـبتمرب/أيلول  يف  ثانيـاً 
انتمـى بعد ذلك إىل كلية األركان، وتدرج 
يف مراتـب الجيـش حتى أصبـح عقيداً 
ركناً عـام 1946م، وكان العراق حينها 
مملكة تحكمها األرسة الهاشـمية.كان 
الفوج اآليل العراقي بقيادة املقدم ”نوح 
الجلبـي“ هـو أول قوة تصـل إىل جنني 
شـمايل الضفـة الغربية، وذلـك يوم 28 
مايو/أيـار 1948، وبدأت تلـك القوات 
بتنظيـم خطـوط الدفـاع عـن جنـني 
بالتعاون مع املتطوعني الفلسـطينيني.

القـوات  هجمـت  األثنـاء  هـذه  يف 
االرسائيلية عىل القوات العراقية، وكانوا 
أكثـر عدة وعتاداً، فاضطر املقدم ”نوح 
الجلبـي“ إىل الرتاجـع إىل بنايـة مخفر 
الرشطـة يف املدينة، والتـي كانت عبارة 
عن قلعـة قديمـة.. حـورصت القوات 
العراقيـة مع املتطوعني الفلسـطينيني 
داخل هـذه القلعة، فطلبـوا التعزيزات 
بعد أن أوشـكت ذخريتهـم عىل النفاد.. 
كان وضـع القـوات العراقية األخرى يف 
فلسطني حرجاً أيضاً؛ إذ كان لواء املشاة 
الرابـع بقيـادة العقيد الركـن ”صالح 
زكـي“ ال يـزال لـم يكتمـل وصوله إىل 
نابلس، وكانت أول القطاعات الواصلة 
إىل نابلـس الفـوج الثانـي لواء املشـاة 
الخامـس الـذي كان تحت إمـرة القائد 
”عمر عيل“، الـذي وضع خطة رسيعة 
لتحرير القوات املحارصة، والذي أشـيع 
أنه تحرك دون أوامر مـن قيادته العليا 
التـي طلبـت منـه الرتيـث، فاسـتعان 
عمـر عـيل بأعـداد كبرية مـن مناضيل 
قرى نابلس، وجنـني، وعرابة، وبرقني، 
ورمانـة، وسـيلة الظهـر، وصانـور.. 
وتعرضـت هـذه القـوات لقصف جوي 
يف طريقهـا إىل جنني، لكن لم تسـتطع 
القوات الصهيونية إيقاف زحف القوات 
العراقية.تقـدم الجيـش العراقـي عرب 
الطريق العـام، بينما تقـدم املناضلون 
الفلسـطينيون مـن الجبـال املحيطـة 
باملدينة بأعـداد كبرية، ومعهم عدد من 
النسـاء يزغردن ويشـجعنهم ويرددن 

أهازيج، منها:

يـا زتون مـا مـروا عنك عراقيـة *** 
بارودهم يف كتوفهم مجلية

يا زتـون ما مروا عنك غـري اثنني *** 
الحرس والنقطة ع رأس العني 

وعنـد الظهـر وصلـت قـوات الجيـش 
العراقـي بقيـادة عمـر عـيل للمناطق 
القريبة للقلعة، ونجحت يف فك الحصار 
عنها، وكبدت القـوات اإلرسائيلية 350 
قتيالً، وغنـم العرب كميـات كبرية من 
السـالح والعتـاد واأللغام، واستشـهد 
20 جنديـاً وضابطـاً عراقيـاً و20 من 
مـن  و46  الفلسـطينيني  املناضلـني 

املدنيني.
ُدفن شهداء الجيش العراقي يف فلسطني 
يف مقربة سميت ”مقربة شهداء الجيش 

العراقي“ ال تزال موجودة حتى اليوم.
عـاد عمـر عـيل إىل العـراق وتنقل بني 
السـاعة  ويف  العسـكرية،  املناصـب 
السادسـة مـن فجـر يـوم االثنـني 14 
يوليو/تمـوز 1958، سـمع عمـر عيل 
أخبار تحركات عسـكرية ضـد العائلة 
املالكـة يف بغـداد، واإلعـالن عـن ثورة 

يقودها ضباط من الجيش العراقي.
أوعز حينهـا عمر عـيل إىل القوات التي 
كانـت تحـت إمرتـه، بالتحـرك لتأمني 
املالكـة  والعائلـة  الحكومـة  سـالمة 
وحفظ النظام، ولكن سـيطرة الضباط 
املرتبطـني بالثورة حالت دون ذلك، فقد 
سـيطروا مسـبقاً عىل معظـم القوات 
العسـكرية يف العـراق.. مسـاء يوم 14 
عـيل  عمـر  القائـد  ودّع  يوليو/تمـوز 
منتسبي وحدات فرقته، وغادرها فجر 
يوم 15 يوليو/تموز متوجهاً إىل بغداد، 
وذهب إىل ديـوان وزارة الدفاع، والتقى 
قادة الثورة، العقيد الركن عبد السـالم 
عارف، واللواء الركن عبد الكريم قاسم، 
الذي كان مشـاركاً يف معارك فلسـطني 

مع عمر عيل.
حـاول عمـر عـيل رشح موقفـه مـن 
الثورة وسـبب إعطائـه األوامر للتحرك 
ضد القوات التي سـيطرت عىل الحكم، 
بأنـه كان يتبع الربوتوكول العسـكري 
املوضوع يف حال وجود طوارئ يف البالد، 
وأنـه لم يكـن لديـه علم مسـبق بهذه 
الثـورة وهويتهـا الحقيقيـة، ولكن تم 
اعتقاله وتقديمه للمحكمة العسـكرية 
وُحكـم  الثـورة،  التآمـر ضـد  بتهمـة 
عليـه باإلعـدام.. يف مـارس/آذار عـام 
1960 أصـدر عبـد الكريم قاسـم قراراً 
بتخفيف عقوبة اإلعدام اىل السجن ملدة 
7 سـنوات، ثم خففت عقوبة السـجن 
إىل 5 سـنوات.. بقـي القائد عمر عيل يف 
السـجن حتى صدور قـرار اإلفراج عنه 
عـام 1964، وبعد إطالق رساحه، عاش 
عمر عيل ما تبقى من حياته يف مسقط 
رأسه مدينة كركوك، مبتعداً عن الحياة 
العامة، ويف عام 1974 تعرضت السيارة 
التي كانت تقله لحادث سـري فتويف عىل 
الفـور، ويذكـر ان عنـارص مـن جهاز 
املوسـاد اإلرسائيـيل قامـت بتصفيتـه 

انتقاما منه.
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تشـعر اليوم بإحسـاس عال من النشـاط والحماسة، 
يدفعك إىل إنجاز وإتمـام بعض املهام الثقيلة التى ُوكلت 
بهـا يف العمـل. قد يخيم جـو من امللل عىل حياتـك العاطفية 
ويؤثر عىل اسـتقرار العالقة بينك وبـني الرشيك، لذلك حاول 

الخروج من حالة امللل قبل أن تسيطر عليكما.

الفرصة مناسـبة اليوم للتخلـص من الضغوط وتجد 
أن جميـع املحيطـني بـك يسـاعدونك يف ذلـك . تتمتع 
بأسلوب إقناع يساعدك عىل إيصال الرسالة التي تريدها إىل 
الرشيـك، من دون أي تعقيدات وتربيرات. مارس امليش يومياً 

إذا استطعت ذلك.

قـد تبحث مـع الحبيب ملفا إداريـا أو قانونيا أو 
ماليـا، ومن الـرضوري أن يّطلـع كل منكما االخر 
عىل كل التفاصيل. تتحسـن الظروف يف آخراألسـبوع، 
ويكـون باسـتطاعتك إدخال تعديـل طفيف عىل بعض 

األمور واملشاريع الخاصة والعامة.

تتمتـع بقـدر مـن االسـتقرار الصحـي هـذه األيام 
يساعدك عىل تجنب العديد من املشكالت الصحية التي 
ربمـا تحدث لك. حـاول أن توظف طاقتـك اإلبداعية التى 
تتمتع بها ىف الزمان واملكان املناسبني. ال تقلق فأنت شخصية 
قادرة عىل تخطي الصعوبات والضغوط واملسئوليات بشكل 

ملحوظ.

سـتنقذ الوضع املتدهور يف العمل إن أرسعت يف بحثك 
عن بعض املعلومات. انظر إىل األمور بأسـلوب مختلف 
وضـع النقاط عىل الحروف. يمكنـك أن تفاجئ من حولك 
بقدرتك عىل االهتمام بأمور عدة يف الوقت نفسـه. سـيحتاج 
بعض األشـخاص إىل نصائحك وستساعدهم بالطريقة التي 

تراها مناسبة.

ال تزال تعيش فرتة مربكة وتلـوم الحبيب عىل البعاد، كما 
أنك تثري املشـاكل ألقل أمر، وتسـكنك غرية ربما وخوف من 
فقـدان الحبيب. قد تعيش عالقة عابرة بدون تفكري يف االرتباط، 
أو تلتقي بشخص قد تقيم معه عالقة رسية بعيدا عن العيون لسبب 
أو آلخر، قد يكون من الصعب التحدث عن اسـتقرار يف هذه الفرتة. 

كن أكثر تفهماً مع الطرف اآلخر وعالج سوء التفاهم املايض.

تمتلـك عددا مـن املواهب، لكنـك تحتاج إىل األسـلوب 
األنسب إلطالقها وتوظيفها يف الزمان واملكان املناسبني. 
مهمـا حاولت إقناع الرشيك بوجهة نظرك، فإن ذلك لن يلقي 

أصداء إيجابية وخصوصاً أنه مقتنع بما يراه مناسبا.

تضطـر إىل مواجهـة واقـع ال يعجبـك، ندعـوك إىل 
تأجيل البدء بمشـاريع جديدة واالنرصاف إىل التفكري 
العميق والتخطيط. تسلّم قلبك من النظرة األوىل، فتعجب 
بشـخص تصادفه عىل غري موعد. قرار االستمرار يف التوجه 
إىل النـادي للقيـام بتماريـن رياضيـة مفيد ليس لـه عالقة 

بضغوط العمل.

ترتفع املعنويـات ويهدأ مزاجـك فتعوض الوقت 
الضائـع وتنجـز مرشوعا لتبـدأ آخـر، أو تذهب يف 
اتجاهات جديدة أكثر استفادة. تحقق حلما وتذهب إىل 

موعد شيق وتقوم بنشاطات مثمرة.

ستكون األجواء متوترة وقد تسبب لبعض مواليد برجك 
شـعورا باليأس أو امللل. عليك القيام بكل التدابري الالزمة 
لحماية استقرارك ومصالحك! إذا كنت تعاني مشاكل تتعلق 
بعـرس الهضـم والقرحـة، انتبـه إىل نوعية أكلـك. تنطلق اىل 

الحياة بمعنويات مرتفعة وبحماسة وبثقة عالية بالنفس
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تفاءل فاليوم أنت محظوظ فإن كنت أعزب، ستلتقي 
بشـخص ما سيغري حياتك. ستشـعر أن هذا الشخص 
هو األنسـب عـىل اإلطالق بالنسـبة لـك. ولكـن ننصحك 
باليقظـة واالنتبـاه! فربما يكون هذا الشـخص لديه بعض 

املشكالت املادية أو ربما يكون شديد الغرية وشديد التحكم.

1148 - لويـس السـابع ملـك فرنسـا 

يحارص دمشـق أثناء الحملـة الصليبية 

الثانية.

1534 - جاك كارتييه يسـتويل عىل كندا 

باسم ملك فرنسا.

1567 - إجبـار ملكـة اسـكتلندا ماري 

ستيوارت أثناء حبسها يف «قلعة غليفن» 

عـىل التنازل عـن العرش لصالـح ابنها 

البالغ مـن العمر عاماً واحـداً والذي تم 

تتويجه باسم جيمس السادس.

1798 - القائد الفرنيس نابليون بونابرت 

يدخل مع قواته الغازية إىل القاهرة.

1854 - محمد سـعيد باشا يستلم حكم 

مرص خلًفا البن أخيه عباس حلمي الذي 

اغتيل يف 13 يوليو.

1920 - وقـوع معركـة ميسـلون بـني 

متطوعني سـوريني والجيـش الفرنيس، 

وبدء االنتداب الفرنيس عىل سوريا.

1977 - انتهـاء حـرب األيام األربعة بني 

مرص وليبيا.

1990 - القـوات العراقيـة تحتشـد عىل 

الحدود مع الكويت.

تقتحـم  اإلرسائيليـة  القـوات   -  1993

غـزة،  قطـاع  يف  اإلصـالح»  «مسـجد 

والعمليـة تسـفر عـن سـقوط عرشات 

القتىل والجرحى.

2005 - النس آرمسرتونج يفوز بسباق 

فرنسا للدراجات «تور دو فرانس» للمرة 

السابعة عىل التوايل.

2007 - ليبيا تطلق رساح املتهمني الستة 

املحكومني باإلعدام يف قضية اإليدز.

2012 - الرئيـس املـرصي محمد مريس 

يكلـف وزير الري بالحكومة املسـتقيلة 

الحكومـة  بتشـكيل  قنديـل  هشـام 

الجديدة.

2013 - حـادث قطـار سـانتياغو دي 

كومبوسـتيال يخلـف حـوايل 70 قتيـًال 

و143 جريحـاً ويعترب األسـوأ يف تاريخ 

إسبانيا.

2014 - مجلـس النواب العراقي ينتخب 

محمد فؤاد معصوم رئيًسـا لجمهورية 

العراق.

2019 - بوريس جونسون يصبح رئيًسا 

لـوزراء اململكـة املتحـدة بعـد انتخابـه 

زعيًما لحـزب املحافظـني الحاكم خلًفا 

لترييزا ماي التي اسـتقالت من مهامها 

يف رئاسـة الحزب والحكومة يف 24 مايو 

.2019

آيـا صوفيـا، رسـميًّا  2020 - افتتـاح 

ل  كمسـجٍد جامع من جديـد، وإقامة أوَّ

صالة ُجُمعة فيه ُمنُذ 86 سنة.

شكل االيموجي الذي تستخدمه يكشف عن صفاتك
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

NNNÑÌäbn€a@Âfl@pbÓóÉí

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

ــتــــــــاك ــرف مش ــه اعت ــك ان ــتاك ال مش

ــه ــش بحركـــــــــ ــدك عاي ــك ص ــر بي افك

ــوك الش ــي  يهزن ــمك  اس ــر  ذك ــد  واح واذا 

ــه محترك ــمي  ابجس ــالي  اخل كل  ــس  واح

ــك طاريــ ــر  مي ــن  م ــف  ترج ــه  ايدي ــه  بعده

ــه ــك متعلكـــــ ــت بي ــروح ضل ــه ال وبعده

ــبكَ بيديــــك ـك وانش ــبكَ ــت اش ــر جن تذك

ــــه ــبكَ ــر الش ــن تكب ــمس م ــافر للش واس

ــواي هـ ــه  ابوس ــه  ان ــت  اجلن ــدك  خ ــاوع  ب

؟؟ ــه  الفركــــ ــك  لوغيرت ــي  تذكرن ــم  ه

ــات تب ــي  مي ــدري  بص ــه  بعده ــاتك  بوس

ــهكه ش كل  ــه  بي ــد  يصع ــده  بع ــرك  وعط

ــلون ش ــش  لي ــه  فرقن ــم  وظل ــار  ص ــط  غل

ــه وركــــ ــر  بأث ــه  فرك ــف  ولألس ــه  طحن
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1 - مدينة عراقية - سحاب مبعثرة.
2 - عقل - احد مالحق الدستور - رئيس فرنيس راحل.

3 - محافظة عراقية - صوت الحمام.
4 - مدينة عراقية - ليث.

5 - إحسان - من أوجه القمر.
6 - نهر يف العراق - ضمري املتكلم - متشابهان.

7 - غري ناضج - قرع - من املنبهات.
8 - خاصتك - بني جبلني - مدينة عراقية.
9 - هرب - جدها يف نال - عكس فر - فك.

10 - زاوية - عاصمة اسرتاليا.
11 - عاصمة النرويج - علم مذكر

12 - مدينة عراقية - مدينة عراقية.

1 - متشابهة - نهر يف العراق.
2 - متشابهة - مدينة عراقية.

3 - قائد السفينة - فقد عقله - من الطيور الجارحة.
4 - قائد فرنيس شهري - خاصتي.

5 - مدينة عراقية - مدينة عراقية.
6 - عاصمة السنغال - جواب.

7 - من اإلزهار - عاصمتها أوتاوا.
8 - مدينة عراقية.

9 - أفعى - مدينة عراقية - جدها يف وياك.
10 - عاصمة العراق - متشابهان - مرض صدري.

11 - من مدنها زيورخ - من أصحاب النوادر.
12 - مدينة فلسطينية - برج شهري يف فرنسا - للتأوه.

عمر علي البيرقدار.. قائد عراقي 
هزم إسرائيل في جنين واحتفى 

الموساد بوفاته

الـذي  االيموجـي  لرمـز  ان  تعلـم  هـل 

تستخدمه الكثري من الدالالت حول جوانب 

شـخصيتك الخفية.. جرب هـذا االختبار 

للشـخصية  وانتقـي أحـد هـذه الوجوه 

الضاحكة واعرف املزيد عن صفاتك.

الرمز األول

ُتشـيع الهدوء والراحة يف محيطك، فأنت 

تتمتـع باملرونـة، ما ينعكـس إيجاباً عىل 

األشـخاص الذين تلتقيهم.. بـل أكثر من 

هـذا، أنـت تـويل كالً من هـؤالء عىل حدة 

الكثـري مـن االهتمـام، ما يجعله يشـعر 

بثقة تامـة بذاته.. تحب الحياة وتبتسـم 

لهـا أياً كانت الظـروف.. فأنت تعلم جيداً 

أن لكّل مشكلة حالً. لذا، يلجأ إليك كل من 

يحتاج إىل نصيحة وأنت تقدمها له بلطف 

وعناية.

الرمز الثاني

ألّنـك اخرتت هذا الرمز، اعلـم أّن هذا يدل 

عىل أّنك تقوم بأعمال عّدة يف الوقت نفسه. 

نعـم، فأنـت متعـّددة املواهـب والقدرات 

وكثرياً ما تواظـب عىل تحقيق طموحاتك 

وبلـوغ النجاح.. عادة مـا تأخذ القرارات 

الصائبة والحاسـمة. لـذا، يمكن اآلخرين 

أن يعتمدوا عليك يف أوقات األزمات. فأنت 

تمتلك القدرة عىل التفكري بوضوح.

الرمز الثالث

يرى االشخاص املحيطون بك أّنك سعيدة 

ومحظوظة.. لكّن األمور هي أكثر تعقيداً 

بالنسـبة إليـك يف الواقـع.. فأنـت كتـوم 

ونادراً مـا تدع اآلخريـن يعرفون أرسارك 

الداخلية ويكتشـفون مشـاعرك. تتسـم 

بنضـج التفكـري، إال أّنـك ال ترفض تلقي 

النصـح ممـن يقدمـه لـك.. فالعالقـات 

االجتماعية تكتسب أهمية كبرية بالنسبة 

إليك، ما يدفعك إىل املشـاركة يف الكثري من 

النشاطات واملناسبات العامة.  

الرمز الرابع

تنظـر إىل الحياة بحكمـة وال تتوقف عند 

التفاصيـل الصغرية التي يزعجك بعضها. 

تفضـل أن تعيش حياة هادئـة وأن تنعم 

بالسـكينة الدائمة.. لـذا، ترفض الفوىض 

والضجيج، كمـا أّنك تحرص عىل أن تخلد 

إىل ذاتك وتستمتع بوحدتك. 

الرمز الخامس

هل حـظ هذا الوجه بإعجابـك؟ إذا كانت 

إجابتك هي «نعم»، فاعلم أّنك تحّب القيام 

باألعمـال اليدويـة. كمـا أّنـك ال ترتدد يف 

خوض املغامرات وإن كانت غري محسوبة 

النتائج.. وحني تنطلق، ال يسع أّي أمر أن 

يوقفـك. وهذا ما يسـاعدك يف الغالب عىل 

تحقيق الكثري من أهدافك.

الرمز السادس

يحّب اآلخرون مجالسـتك والتحدث إليك. 

فأنت دائم املرح والتفاؤل. كما أّنك ُتظهر 

اهتمامك بالكثري من القضايا التي ترتبط 

بمجتمعك وتحرص عىل العناية بشـؤون 

اصدقـاءك وعىل إشـاعة أجـواء الفرح يف 

أوسـاطهم.. ويف املقابـل، فإّنك ترفض أن 

تشـعر باإلحباط وتسعى، بشكل دائم، إىل 

االستمتاع.

لديـك بعض املشـاكل التقنيـة يف مكان العمـل ولكنك لن 
تشـغل بالك بهـا ألنك مشـغولة بأمور عّدة أهـم من هذه 
املشـاكل بكثـري. ال تستسـلم فاألمور ستتحسـن بمجرد أن 
تحاول وسـيتغري حالك مع الوقت إذا حاولت التفكري بمنطق 
وعرفت من هو الشخص املناسب الذي تلجأ إليه لتحصل عىل 

أفضل النتائج.



تتابع الفنانة ديانا حداد مفاجآتها 

الرتويج  بدأت  حيث  لجمهورها 

ألغنية جديدة ستطلقها قريباً.

ونرشت ديانا عرب حسابها الرسمي 

االجتماعي  التواصل  موقع  عىل 

«انستغرام» برومو ترويجيا ألغنية 

جديدة تحمل عنوان «مغنجة»

الفيديو:  عىل  حداد  ديانا  وعلّقت 

«مغنجة قريباً».

جمهور  من  كبري  عدد  وتفاعل 

ومتابعي ديانا مع الفيديو مؤكدين 

شوقهم لسماع جديدها.

روجت  قد  حداد  ديانا  وكانت 

«وحشني  الجديدة  ألغنيتها 

شخص».

تصدرت النجمة منى زكي مؤرش األكثر بحثاً 
عىل  االستوري  عرب  نرشتها  التي  بصورتها 
فيها  ظهرت  حيث  إنستغرام،  عىل  حسابها 
والهدوء  السعادة  محياها  عىل  تبدو  وهي 
عىل  زكي  منى  صورة  للكامريا..  مبتسمة 
خاصية القصص املصورة (انستا إنستغرام) 
لتبدو  الـ«سيلفي»،  طريقة  عىل  التقطتها 
ما  هادئة،  وابتسامة  جذابة  بإطاللة  فيها 
تصدر  أسباب  متابعيها.ومن  إعجاب  أثار 

بحثاً»،  لـ«األكثر  غوغل»  «مؤرش  زكي  منى 
هو أن الصورة ربما التقطتها أثناء تواجدها 
جديد،  عمل  لتصوير  البالتوهات  أحد  داخل 
ومنذ  ومختلف..  جديد  بلوك  خاللها  لتظهر 
ساعات نرشت كندة علوش إشارة ملنى زكي 
عرب حسابها عىل إنستغرام وضعت بجانبها 
صورتي منى زكي وابنتها يل يل بزي التخرج، 
كما أشارت لحبها لها من خالل كلمات أغنية 

رومانسية وبجوارها عدة قلوب.

كانت النجمة منى زكي قد انتهت من تصوير 
املقرر  من  الذي  مؤخراً  مكة  القاهرة  فيلم 
تنتظر  العام. واألمر نفسه،  نهاية  عرضه يف 
منى زكي عرض فيلم الجواهرجي مع النجم 
محمد هنيدي، حيث يشارك أيضاً يف بطولته 
آرس ياسني، وأحمد السعدني، ولبلبة، عارفة 
عماد.  تارا  مصطفى،  وريم  الرسول،  عبد 
بني  الزوجية  املشاكل  عن  أحداثه  وتدور 

الزوجني من خالل مواقف طريفة.

الزوراء/ حسني فالح:
اختتمت، اول امس الجمعة، اعمال 
اقيم  الذي  الدويل  الغدير  مهرجان 
الدويل  بغداد  معرض  ارض  عىل 
للفرتة من (٢٠ – ٢٢) تموز ٢٠٢٢ 
، بمشاركة واسعة من داخل العراق 
مستشار  دعا  وفيما  وخارجه، 
االعرجي،  قاسم  القومي،  االمن 
اىل  العراقيني  الختام،  حفل  خالل 
القصف  عىل  الرد  يف  النفس  ضبط 
ستحل  القضية  ان  مؤكدا  الرتكي، 
دبلوماسيا، اشار نائب عن تحالف 
اقامة  من  الهدف  ان  اىل  الفتح 

بالوضع  العالم  لتعريف  املهرجان 
االعالمي يف العراق.

كلمة  خالل  االعرجي،  وقال   
مهرجان  ختام  حفل  يف  ألقاها 
حرضته  لإلعالم،  الدويل  الغدير 
الرتكية  «القوات  إن  «الزوراء»: 
ارتكبت جريمة بحق العراقيني من 
جاؤوا  سياحي  مصيف  يف  املدنيني 
إليه من محافظات عراقية عديدة، 
أبرياء  هم  الضحايا  هؤالء  وأن 

ومظلومون».
«الحكومة  أن  األعرجي  وأكد 
مهمة  قرارات  اتخذت  العراقية 

إىل  شكوى  وقدمت  الشأن،  بهذا 
مجلس األمن الدويل واألمم املتحدة، 
واستدعت القائم باألعمال العراقي 
سلمت  كما  للتشاور،  تركيا  يف 
مذكرة  بغداد  يف  الرتكي  السفري 

احتجاج».
القوى  «تضامن  األعرجي  وحيا 
واألحزاب السياسية والكتل والشعب 
املدني  املجتمع  ومنظمات  العراقي 
الرتكي،  القصف  ضحايا  ذوي  مع 
ودفاعهم عن الحق، ملنع تكرار مثل 
أبناء  مطالبا  االعتداءات»،  هذه 
النفس  «بضبط  والشباب  الشعب 

والهدوء وعدم االنجرار وراء دعوات 
العراقية  العالقات  البعض لتخريب 

مع الدول».
هكذا  «مثل  أن  األعرجي  وأوضح 
نحلها  أن  وعلينا  تحصل،  قضايا 
والطرق  القانونية  بالوسائل 
نكون حريصني  وأن  الدبلوماسية، 
وحمايته،  شعبنا  حقوق  عىل 
والحكومة العراقية لن تخذل شعبها 

وتتنازل عن الحق العراقي».
تحالف  عن  النائب  قال  جهته،  من 
حديث  يف  الكاظمي،  معني  الفتح، 
الغدير  مهرجان  ان  لـ»الزوراء»: 
هناك  كانت  عرشة  الثالث  بنسخته 
مشاركة واسعة فيه من داخل العراق 
بالوضع  العالم  عرف  وقد  وخارجه، 
الواسعة  والفسحة  للعراق  االعالمي 
شعار  وتحت  االعالمية  للحرية 

(االعالم بني املهنية واالخالق) .
وأضاف: ان الهدف من اقامته هو 
االعالمي  بالوضع  العالم  تعريف 
االعالمي  باألداء  واالرتقاء  العراقي 
وتخليصه من حالة الفوىض وحالة 
تمارس  التي  والتضليل  التشويش 
اىل  االحيان  بعض  اىل  تؤدي  والتي 

الفتنة والبد من معالجتها.
عدد  بتكريم  الختام  حفل  وتكلل 
ووسائل  والفنانني  االعالميني  من 

االعالم املحلية والدولية.
وشاركت يف املهرجان اكثر من ١٨٠ 
دولة،   ٢٥ من  اعالمية  مؤسسة 
اعمالهم  املشاركون  واستعرض 

وفعاليتهم املختلفة.
الروسية عىل  تي  ار  قناة  وحصلت 
املفتوحة  الربامج  يف  عمل  افضل 
افضل  عىل  الرتكية   ١٢ وقناة 
وكانت  املنوعة،  الربامج  يف  عمل 
(املوت  وثائقي  فلم  افضل  جائزة 
عيل  ملؤسسة  الحصار)  زمن  يف 
فلم  افضل  وجائزة  اليمينة  صالح 
حقيقة  مستند  ملؤسسة  وثائقي 
اإليرانية. أما جائزة افضل برنامج 
سحر  لقناة  فكانت  استقصائي 
برنامج  افضل  وجائزة  االيرانية 
املسرية  لقناة  واملرأة  لألرسة 

اليمنية.
وحصدت قناة البالد الجزائرية عىل 
جائزة افضل برنامج عائيل وجائزة 
افضل برنامج للطفل لقناة هدهد 
اإليرانية، وكان افضل عمل درامي 
السورية  املؤسسة  نصيب  من 
لإلنتاج، وجائزة افضل دراما لقناة 

التلفزة التونسية.
فاصل  افضل  جائزة  ومنحت 
للجمهورية  دي  ثري  كرافك 
قناة  وحصلت  االيرانية  االسالمية 
افضل  جائزة  عىل  الفضائية  املنار 

انفوكرافيك.

القنوات  جميع  تكريم  وتم 
الفضائية املشاركة لدورها الفاعل 
يف مجال االعالم املهني الذي يعتمد 

اخالقيات العمل االعالمي.
الغدير  ان مهرجان  بالذكر  الجدير 
الدويل لإلعالم قد القى اشادة كبرية 
واملؤسسات  املشاركني  جميع  من 
حسن  عىل  االعالمي  الشأن  ذات 
وتعدد  واالستقبال  التنظيم 
االرتقاء  اىل  هدفت  التي  الفعاليات 
بالعمل االعالمي واعتماد املصداقة 
التعاطي  يف  االخالقية  واملسؤولية 

مع االحداث واملضامني. 
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اسـتطاع موقـع التدويـن املصغر 
(تويـرت) من كسـب الجولـة األوىل 
مـن النزاع القضائي مـع امللياردير 
األمريكي، إيلون ماسك، عىل خلفية 
إعـالن األخـري إلغاء صفقـة رشاء 
املوقـع، التـي وصلـت إىل 44 مليار 

دوالر.
بواليـة  محكمـة  يف  قـاض  وقـال 
هنـاك  ”إن  األمريكيـة:  ديالويـر 
سـحابة مـن عـدم اليقني، بشـأن 
صفقـة (تويـرت)، معلنـا يف الوقت 
نفسـه قبـول حجـة املوقـع التي 
تقـول إن التأخري سـيلحق أرضارا 
بأعماله، حيث أمرت املحكمة بعقد 

الجلسة القادمة يف أكتوبر املقبل.
وذكرت رئيسـة املحكمـة، كاثالني 
يهـدد  التأخـري  ”أن  ماكورميـك: 
بإحـداث رضر ال يمكـن إصالحه، 
زادت  التأخـري،  طـال  وكلمـا 

املخاطر“، مشددة عىل أن املحكمة 
الدعـاوى  معالجـة  عـىل  قـادرة 

القضائية برسعة.
واعترب خـرباء قانونيون، بحسـب 
مـا أوردت صحيفـة ”الغارديـان“ 
الربيطانيـة، ليل الثالثـاء األربعاء، 
هـذا التطـور نبأ جيدا بالنسـبة إىل 
(تويرت)، الذي طلب أن تكون هناك 
معالجة رسيعة للدعوى القضائية.

ويسـعى (تويرت)، الذي رفع دعوى 
قضائية عىل ماسـك إلجبـاره عىل 

إتمام صفقة االستحواذ.
التنفيـذي  املديـر  ماسـك،  وكان 
لرشكي ”تسـال“ و“سبيس إكس“ 
قـد أعلـن، مطلـع يوليـو الجاري، 
إلغـاء الصفقة الضخمـة، نظرا ملا 
قال إنه تقاعس من جانب (تويرت) 
يف الكشـف عـن الحجـم الحقيقي 

للحسابات الوهمية فيه.

غالًبا ما يأتي تبديل الهواتف الذكية بسلسلة من املخاوف، ويتصدر نقل 
البيانات أهم هذه املشـاكل. بالنسـبة ألولئك الذين ينتقلون من أندرويد 
إىل iOS، كان نقل البيانات لتطبيق واتسـاب مهمة شاقة بالنسبة لهم، 

.iOS ومع ذلك، هناك أخبار سارة ملن يخططون للتبديل إىل
وبحسـب ما ذكرته بعـض الصحف املهتمـة بأخبار تحديثـات مواقع 
التواصـل االجتماعي واملراسـالت الفورية، فقد أعلنت منصة املراسـلة 
واتسآب اململوكة لرشكة ”ميتا“ عن ميزة ستسمح للمستخدمني بنقل 

الدردشات من أندرويد إىل أجهزة iOS دون عناء.
وقـال مارك زوكربـريج، الرئيس التنفيذي لرشكة ميتا ومؤسسـها، إن 
الرشكـة كانـت تضيف القدرة عـىل التبديل اآلمن بـني الهواتف، والنقل 
واملحادثات والتاريـخ والصور ومقاطع الفيديـو واملالحظات الصوتية 
بـني أجهـزة Android وiOS مـع الحفاظ عىل التشـفري مـن طرف إىل 

طرف.
وأوضح زوكربريج: ”نضيف إىل واتسـاب القـدرة عىل التبديل اآلمن بني 
الهواتف ونقل محفوظات الدردشة والصور ومقاطع الفيديو والرسائل 
الصوتيـة بـني أندرويـد وآيفون مـع الحفاظ عـىل التشـفري التام بني 
األطراف. هذه هي امليزة األكثر طلًبا. لقد أطلقنا القدرة عىل التبديل من 
 Android -> iPhone العـام املايض، واآلن نضيف iPhone -> Android

أيًضا“.

ُطِرح اإلعالن التشـويقي الرسـمي 
لفيلم ”تسليم أهايل“، مساء الجمعة، 
ومن املقرر عرضه يف صاالت السينما 
يف 3 أغسطس/آب املقبل.وكان الفتاً 
يف اإلعالن التشـويقي الظهور املميز 
للفنانـة الراحلـة دالل عبدالعزيـز، 
إذ توافـق عـىل الـزواج مـن الفنان 
بيومي فؤاد وتجّسد شخصية والدة 
الفنانة دنيا سـمري غانـم يف الفيلم.
فيلـم ”تسـليم أهايل“ هـو البطولة 
املطلقـة السـينمائية األوىل للفنانة 
دنيا سـمري غانم، وهـو آخر أعمال 

دالل عبدالعزيز.
وشـاركت دالل عبدالعزيز يف الفيلم 
كضيفـة رشف، وظهرت يف أكثر من 
صـورة لكواليـس التصويـر، ويعد 
ذلـك ثانـي ظهور لها عىل الشاشـة 
بعـد رحيلها.يشـارك يف الفيلم باقة 
من النجوم وهم: دنيا سـمري غانم، 
هشـام ماجد، بيومي فـؤاد، محمد 
ممدوح لويس، تأليف رشيف نجيب، 

وإخراج خالد الحلفاوي.
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الحرُب هي الحرب مهما كان نوعها أو شكلها، يحركها قادة أنجاس ال 
لهم  الحول  الذين  البسطاء  املواطنون  وزرها  ويتحمل  نتائجها  يعرفون 
وال قوة إال الدخول يف أوزارها مجربين وتقديم الضحايا لحساب النزوات 
املجنونة للقادة، وأغلبهم يسعون لطلب الشهرة واملجد الزائف والشموخ، 
اسمه  لقائد مجنون  نزوة شيطانية  إال  الثانية  العاملية  الحرب  تكن  ولم 
التي  العبثية  الحروب  حتى  الخراب،  مطرقة  تحت  بالده  وضع  هتلر 
خاضها العراق مع جريانه املفرتضني وغزو الكويت لم تكن إال نوعا آخر 
من هذه النزوات والتي تدلل عىل قلة ادراك لنتائج تلك الحروب العبثية.. 
واليوم تعاد روح هذه الهمجية مع الجارة تركيا، فرغم ما يربطنا بهذه 
بها  يشعر  التي  العنجهية  وبسبب  انها  إال  تاريخية  روابط  من  الجارة 
القادة االتراك والتي بدأت تزداد يوما بعد اخر لرتكيع العراق والحط من 
كرامته وكرامة ابنائه الذين يعيشون يف حالة الفوىض والتفكك السيايس 
عراقية  مدن  لرضب  مربرا  تركيا  اعطى  مما  مسببات،  او  اسباب  بال 
بالصواريخ ووقوع ضحايا من املدنيني بال أي مربر غري االرضار بالعراق، 
ورغم ان تركيا انكرت هذا العدوان ليس خوفا من العراق لكنها تخىش من 
وقع الحادث عىل مستوى العالقات الدولية، خاصة ان العراق قدم شكوى 
اىل مجلس االمن الدويل استنكر فيها وشجب  وندد بالعدوان.. وتفاوتت 
ردود الفعل للقادة العراقيني الذين تشغلهم حاليا الرصاعات السياسية، 
فالبعض  منهم شجب وادان، فيما البعض االخر دعا اىل وضع قيود عىل 
االسترياد وسد املنافذ الحدودية وطرد السفري الرتكي من العراق، ومهما 
يكن االمر فرتكيا ليست بمأمن من االجراءات العراقية، خاصة أنها بحاجة 
اىل النفط العراقي، وفيما إذا توفرت االرادة الوطنية لقطع امدادات النفط 
النوع  أنها قد جربت هذا  تأثريها سيكون كبريا، خاصة  فإن  تركيا  عن 
من الحصار النفطي خالل فرتة الحصار االقتصادي عىل العراق، ويقال 
ان ازمة حادة وقعت يف تركيا جراء النقص الحاصل يف امدادات النفط يف 
الغذاء وبدء  النفط مقابل  برنامج  العراق عىل  اتفق  ان  الوقت، وما  ذلك 
الفرحة  الرتكي كانت  اىل ميناء جيهان  العراقي من كركوك  النفط  ضخ 
كبرية من الجانب الرتكي، حيث اقيم احتفال كبري يف امليناء حرضه كبار 
الرتكية  الدولة  ارجاء  الفرحة  وعمت  الرتكية،  الحكومة  يف  الشخصيات 
امليناء  يف  راسية  «كوال»  الرتكية  النفط  ناقلة  كانت  بينما  الحدث،  لهذا 
أنا أحد الوافدين العراقيني ألكون شاهدا  للتزود بالنفط العراقي، وكنت 
باملايض  تركيا  وتذكري  الستنباط  دعوة  ليست  املقدمة  هذه  ذلك..  عىل 
وهي مناسبة للتذكري بعد االعتداء اآلثم الرتكي عىل منطقة دهوك شمال 
امام  والتخاذل  الجبن  من  نفسه  تشمئز  للترصيحات  فاملتتبع  العراق، 
هذا الحادث الذي هز كيان االمة العراقية بعربها وكردها وكل االقليات 
األخرى، فالحادث ليس عرضيا او جاء نتيجة خطأ يف مدى الرؤية التي 
ما زالت غري منظورة من الجانب الرتكي، إنما هو حادث متعمد الغرض 
منه اذالل العراق ووضعه يف الصورة بأنه بلد ضعيف ممزق بإمكان أي 
العالقات  تاريخ  تتبعنا  ولو  بالرتاب،  انفه  وتضع  عليه  تتكالب  أن  جهة 
العراقية الرتكية والحركة التجارية بني البلدين ألصابتنا الدهشة، فرتكيا 
انتعاشا  االكثر  البالد  من  تعترب  العراق  يعيشها  التي  الظروف  هذه  ويف 
القتصادها، ومن يتابع حركة النقل عرب معرب الخابور يصاب بالدهشة 
والذهول من كثرة عدد الشاحنات التجارية العابرة للمنفذ اىل العراق وهي 
تحمل بضائع تقدر أقيامها باملليارات من الدوالرات، وهي مبالغ تسهم 
فإن  وباملقابل  صعبة،  عملة  من  توفره  ملا  الرتكي   االقتصاد  انعاش  يف 
تركيا تعتمد كليا عىل النفط العراقي الواصل من حقول نفط كركوك اىل 
ميناء جيهان الرتكي، والحديث طويل عن حاجة تركيا اىل النفط العراقي 
االرادة  توفرت  لو  فيما  قادر  فالعراق  العراق،  قوة  يف  االمل  تقطعوا  فال 
الوطنية عىل إذالل تركيا ووضعها موضع العدو بدال من أن تكون دولة 

جارة صديقة تحرتم العراق وشعبه.

@›Ó‹Ç@Âè´@á»é

التواصـل  مواقـع  ضّجـت 
فيديـو  بمقطـع  االجتماعـي، 
املكسـيكية  النجمـة  شـاركته 
تاليا، عىل حسـاباتها الرسمية، 
ظهـرت فيـه وهـي تشـارك يف 
تحـدي الرقص عـىل (تيك توك) 
مسلسـل  أغنيـة  أنغـام  عـىل 

(ماريمار).
نالـت تاليـا شـهرة كبـرية، يف 
عـرب  العالـم،  يف  التسـعينيات، 
قّدمتهـا،  ناجحـة  مسلسـالت 
يف تلـك الحقبة، وكان أشـهرها 
(روزالينـدا)  عام ١٩٩٩، والذي 

ُعـرض يف العالم العربـي، ألول 
مرة عام ٢٠٠١.

يحكي املسلسل، قصة روزاليندا، 
الفتاة التي تعمل بائعة للزهور، 
وتتعرف عىل شـاب ثـري، تقع 
الـزواج،  ويقـرران  حبـه،  يف 
لكـن والدتـه ترفـض ذلـك، إال 
أنه يتـزوج رغماً عنهـا، إال أنه 
يكتشـف أن والـدة روزالينـدا، 
قاتلة أبيه، فيتخـىل عنها وهي 
حامـل بطفله، وتتـواىل أحداث 
املسلسـل يف إطار درامي شّيق. 
املسلسـل،  بطولـة  يف  شـارك 

فريناندو كاريو، أنجيليكا ماريا 
ولوبيتا فريير.

كمـا قّدمـت تاليـا مسلسـالت 
شـهرية، منها: ماريا مرسيدس 
عـام  وماريمـار   ،١٩٩٢ عـام 
١٩٩٤. ومن الجديـر ذكره، أن 
تاليـا باإلضافـة لكونها ممثلة، 
فهي مغنية شهرية، بدأت الغناء 
يف سـن مبكـرة، وقـد حققـت 
ألبوماتهـا مبيعـات فاقـت ١٩ 
مليون دوالر. وخالل مسـريتها 
الفنية، قّدمت ١٧ ألبوماً غنائياً، 

كان أولها (تاليا) عام ١٩٩٠.

قررت الفنانة املرصية املعتزلة «حنان 
ترك» التواصل مع جمهورها مرة 

أخرى من خـالل مجموعة من 
الفيديوهات القصرية، أطلقت 

عليها «حكايات نونة».
وبـدأت حنـان تـرك يف نـرش 
مقاطع الفيديو عرب حسابها 
يف إنسـتجرام. وظهرت يف أحد 

الفيديوهات مـع عائلتها وهي 
تصنع املعجنات والخبز، وهو ما 

نال إعجاب متابعيها.
ونـرشت فيديو آخر ظهرت فيـه مع بناتها 

الصغـار وهي تعلمهن القـراءة وتلقت الكثري من 
التعليقات التي تتمنى لها السعادة.

الفنانـة حنان ترك أعلنـت اعتزالها الفن رسـمياً 
من خالل اتصـال هاتفي مع اإلعالمي نيشـان يف 
برنامج «أنا والعسل»، عىل قناة «الحياة»، يف أثناء 
لقائه مع الفنانة سمية الخشاب يف أغسطس/ آب 

٢٠١٢، حيث قالت: «أنا قرَّرت بفضل 
الله اعتزايل التمثيل يف اللحظة دي 
هي الخطـوة اليل كنت أتمناها 
من الله سبحانه وتعاىل يعني 
(أخت تريز) املسلسل األخري 

يل يف التمثيل».
ويعـود آخـر عمـل درامـي 
لحنـان تـرك إىل عـام ٢٠١٢ 
وهو مسلسل «أخت تريز»، ثم 
شاركت ٣ أعمال جميعها ينتمي 
لنوعية الرسوم املتحركة أو اإلذاعية، 
لكنها عادت مؤخـرا للظهور والتفاعل عرب 

حساباتها بمواقع التواصل االجتماعي.
كما بـدأت ترك يف االحتفال عرب السوشـيال بأكثر 
من مناسـبة عائلية، مثل االحتفال بشكل مستمر 
بعيـد زواجهـا ونرش صـور تجمعها مـع زوجها 
محمود مالك، باإلضافة ملشـاركتها يف فيلم إذاعي 

عرض خالل عام ٢٠٢١ حمل اسم «النداهة».
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