
بغداد/ مصطفى العتابي:
أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
واملمثلـة الخاصـة لألمني العـام لألمم 
املتحـدة يف العراق جينني بالسـخارت، 
امس األربعاء، عىل أهمية دعم مبادرة 
الحوار الوطني.وقـال املكتب اإلعالمي 
لرئيـس مجلس الـوزراء يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: ان ”رئيس مجلس الوزراء 
الكاظمي اسـتقبل، امس،  مصطفـى 
املمثلـة الخاصـة لألمـني العـام لألمم 
املتحدة يف العراق جينني بالسـخارت“.

واضـاف ان ”اللقـاء بحـث تطـورات 
األوضاع السياسـية يف العـراق، وحالة 

االنسـداد السيايس التي يشهدها البلد، 
والجهود املبذولـة من قبل الحكومة يف 
احتواء األزمة وحماية السـلم األهيل يف 
البالد“، مشـريا اىل انه ”تم التأكيد عىل 
أهمية دعـم مبـادرة الحـوار الوطني 
التـي دعا لهـا رئيس مجلـس الوزراء، 
واعتماد منهج الحوار بوصفه السبيل 
الوحيد للخروج من األزمة السياسـية 
العـراق  ألمـن  والضامـن  الحاليـة، 
واستقرار السـاحة املحلية، وبما يلبي 
مطالب املواطنني وطموحاتهم يف حياة 

آمنة وكريمة“.

الزوراء/ حسني فالح:
طمـأن جهـاز مكافحـة االرهـاب 
املواطنـني بأن أعـداد تنظيم داعش 
االرهابـي قليلـة جدا، وفيما اشـار 
اىل ان مقاتـيل داعـش يتواجدون يف 
مناطـق وعـرة واغلبهـم محليـون 
وليسـوا أشـداًء، اكـد ان اسـتمرار 
العمليات االسـتباقية والنوعية قلل 
مـن خطـورة التنظيـم االرهابـي.

وقال املتحدث باسم الجهاز، صباح 
النعمان، يف حديث لـ“الزوراء“: انه 
قياسـا للفـرتات السـابقة نجـد ان 
التنظيـم االرهابـي اآلن يمـر بفرتة 
حرجـة من حيث القيـادة والتمويل 
وايضـا التأثـري. الفتـا اىل: ان اكثـر 
الهجمات توجه عىل القوات االمنية 
وال تأثـري عـىل املناطـق السـكنية 
وتواجـد املدنيـني خاصـة املناطـق 
التي كان يتواجـد فيها.واضاف: ان 
هذا يدل عـىل ان التنظيم يمر بحالة 

ضعـف وامامـه عمليات مسـتمرة 
للقوات االمنية بمختلف تشكيالتها 
الجيش والجهاز والرشطة االتحادية 
عمليـات  بعضهـا  والبيشـمركة 
مجتمعـة وبعضها عمليـات فردية 
ضمن سـياق مهـام هـذه القوات. 
مؤكـدا: ان هذه العمليات اسـهمت 
إسـهاما كبـريا جـدا بتقليـل تأثري 
التنظيـم وتقليل خطورتـه وتقليل 
تهديده للمناطق السـكنية .واشـار 
اىل: ان العمليات التي يقوم بها جهاز 
مكافحة االرهاب قسـم منها يقوم 
به القسـم االسـتخباري مـع اقليم 
االسـتخبارية  كردسـتان وجهاتـه 
واالمنية والقسم االخر بيد العمليات 
املشـرتكة والتي اسـهمت اسـهاما 
كبريا جدا بمنع التنظيم من التواجد 
واالستقرار والتهيؤ والتخطيط لشن 

عمليات إرهابية. 

بغداد/ الزوراء:
بعث رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
امس األربعاء، برقية تعزية إىل الرئيس 
الصيني يش جني بينغ، بسبب الزلزال 
الذي تعرضت له مقاطعة سيتشوان.

وجـاء يف نـص الربقيـة، التـي تلقتها 
واألىس،  الحـزن  ”ببالـغ  ”الـزوراء“: 
تلقيُت نبأ فاجعة الزلـزال األليم الذي 
تعرضت له مقاطعة سيتشوان وأسفر 
عـن ضحايا وجرحـى ومفقودين من 

الحـادث  ”بهـذا  املواطنني“.وأضـاف 
املُفجـع أتقـدُم إىل فخامتكم، باسـم 
الشـعب العراقي وباسـمي شخصياً، 
بأحـر التعـازي وأصـدق املواسـاة إىل 
العائالت املكلومة وإىل الشعب الصيني 
الصديـق راجيـاً لهـم جميـل الصـرب 
العاجـل  والشـفاء  العـزاء،  وحسـن 
للجرحـى واملصابـني، وأن يحفظكـم 
سـوء  كل  مـن  الصينـي  والشـعب 

ومكروه“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي 
مقابـل الدينار العراقـي، امس األربعاء، 
يف البورصـة الرئيسـية بالعاصمة بغداد 
فيما اسـتقرت يف اقليم كردستان.وقال 
مصـدر إن بورصـة الكفـاح والحارثية 
املركزيـة يف بغداد، سـجلت صباح امس 
 100 مقابـل  عراقيـاً  دينـاراً   147850
دوالر أمريكـي، فيما سـجلت األسـعار 
ليـوم الثالثـاء 147900 دينـار مقابـل 
100 دوالر.وأشـار إىل أن اسـعار البيـع 

والـرشاء اسـتقرت يف محـال الصريفـة 
باألسـواق املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ 
سـعر البيع 148500 دينـار عراقي لكل 
100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار 
الرشاء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم 
كردسـتان، فقد شهدت اسـعار الدوالر 
استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 148100 
دينـار لـكل 100 دوالر أمريكـي، وبلـغ 
سـعر الرشاء 148000 دينـار لكل 100 

دوالر أمريكي.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
منذ اقتحام عنارص مكتب التحقيقات 
األمريكـي  الرئيـس  ملنـزل  الفيـدرايل 
السـابق دونالـد ترامـب يف فلوريـدا 
الشـهر املايض، لم تتوقـف املفاجآت، 
فقد كشفت صحيفة واشنطن بوست 
عـن وثيقـة ضبطـت يف منـزل ترمب 
تصـف الدفاعـات العسـكرية لدولـة 
أجنبيـة وقدرتهـا النووية.فيمـا لـم 

يحدد تقرير الصحيفة، الذي استشهد 
بمصادر مطلعة، الدولة األجنبية التي 
ورد ذكرهـا يف الوثيقة، ولم يرش إىل ما 
إذا كانـت الحكومـة األجنبية صديقة 
أو معاديـة للواليـات املتحدة.ووفقـا 
لتقرير واشـنطن بوسـت، فإن بعض 
الوثائق التي تـم العثور عليها توضح 
بالتفصيـل عمليـات أمريكيـة بالغـة 
الرسية تتطلب تصاريح خاصة، وليس 

مجـرد ترصيـح رسي للغاية.وقالـت 
الصحيفـة إن بعـض الوثائـق ُمقيدة 
لدرجة أنه حتى بعض كبار مسـؤويل 
األمـن القومـي يف إدارة الرئيـس جو 
بايدن لم ُيرصح لهم بمراجعتها.يذكر 
أن مكتـب التحقيقات الفيـدرايل عثر 
عـىل أكثر من 11 ألـف وثيقة وصورة 
حكوميـة خالل املداهمة التي جرت يف 
الثامن من أغسـطس/آب ملنزل ترمب 

يف ماراالجو، وفقا لسجالت املحكمة.
ومـن بـني أكثـر مـن 11 ألـف وثيقة 
وصورة حكومية، ُصنفت 18 عىل أنها 
”رسية للغايـة“، و54 بأنها ”رسية“، 
و31 بأنهـا ”خاصـة“، وفقا إلحصاء 
رويرتز ملخزونات الحكومة كان هناك 
90 ملفا فارغا، منها 48 عليها عالمة 
”رسية“، بينما أشار البعض اآلخر إىل 
رضورة إعادتها إىل سـكرتري األركان/

املساعد العسكري.وليس من الواضح 
سـبب كون هـذه امللفات فارغـة، أو 
مـا إذا كانت هناك سـجالت مفقودة.
وكانـت وزارة العدل كشـفت يف وقت 
سـابق يف وثائـق املحكمـة أن لديهـا 
أدلة عىل إخفاء وثائـق رسية بصورة 
متعمدة عن (إف.بي.آي) عندما حاول 
اسـتعادتها من منزل ترمب يف يونيو/

حزيران.

الزوراء/ مصطفى فليح:
لدراسـات مكافحـة  االوروبـي  املركـز  اسـتعرض 
االرهـاب ابـرز املـؤرشات االمنيـة يف العـراق خالل 
التسـعة اشـهر االخرية من هـذا العـام، فيما حذر 
مـن تداعيات االحداث االمنيـة التي جرت يف املنطقة 

الخرضاء وتداعياتها عىل امن العراق.وقال مستشار 
املركـز اللواء الركـن املتقاعد، عماد علـو، يف حديث 
لـ»الزوراء»: انه» بشـكل عام هناك مؤرشات عديدة 
نقرأ من خاللهـا الوضع االمني فيما يتعلق بالحرب 
ضد االرهاب وبالحقيقة نتائجها ومؤرشاتها ايجابية 

من خـالل الرضبات والنجاحـات واالنتصارات التي 
حققتها االجهزة االمنية العراقية وايضا بالدعم من 
قبل التحالف الدويل».واشار اىل انه «اثمر عن تصفية 
وقتل العديد من القيادات املهمة يف تنظيم داعش من 
ضمنها كان عبد الله قـرداش ووايل العراق وقيادات 

عديدة، وقسـم منهـا تم إلقاء القبـض عليها، وهذا 
شـكل بالحقيقة مؤرشا ايجابيا عىل تصاعد قدرات 
االجهـزة االمنية العراقية وللجهد االسـتخباري مما 

منع التنظيم من ان يقوم بعمليات واسعة.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيـس الرويس، فالديمـري بوتن، أن 
حمـى العقوبـات الغربية تشـكل تهديدا 
للعالم كلـه، معتـربا أن الواليـات املتحدة 
قوضت أسـس النظام االقتصادي العاملي.
جاءت ترصيحـات بوتني خالل كلمة له يف 
الجلسـة العامة ملنتدى الرشق االقتصادي 
يف نسخته السابعة يف مدنية فالديفوستوك 

بوتـن:  الرويس.وقـال  الـرشق  أقـىص  يف 
«تم اسـتبدال جائحـة كورونـا بتحديات 
أخـرى تهدد العالم كلـه، نحن نتحدث عن 
إىل  (الغربية)».وأشـار  العقوبـات  حمـى 
أن التضخم يف روسـيا آخـذ يف االنخفاض، 
ووفقا لنتائج العام الجاري سـيكون عند 
١٢ باملئـة. مضيفا أن روسـيا تكاد تكون 
الدولة الوحيدة يف العالم القادرة عىل تلبية 

احتياجاتهـا مـن املـوارد الطبيعية.وتابع 
بوتن: «الوضع االقتصادي يف روسيا استقر، 
لكـن املصاعـب ال تزال قائمـة وخصوصا 
املتعلقة باإلمدادات من الخارج»، مضيفا: 
«من املسـتحيل عزل روسيا ويكفي فقط 
أحـد  أن  إىل  الخريطة».ونـوّه  إىل  النظـر 
أسـباب إغـالق الـرشكات يف أوروبـا هـو 
قطع العالقات التجارية مع روسيا، قائال: 

«األوروبيون يواصلون العمل كمستعمرين 
ويواصلون خـداع الـدول الفقرية».وتابع 
بوتـن: «الـدول الغربيـة سـتدخل يف أزمة 
اقتصاديـة واجتماعيـة ألنهـا تهتم فقط 
بمصالـح األغنيـاء، ربمـا يسـتحق األمر 
توقيـف تصديـر الحبوب مـن أوكرانيا إىل 
الـدول الغنية، سأستشـري الرئيس الرتكي 

أردوغان بشأن هذا املوضوع».
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بغداد/ الزوراء:
سـجلت بورصـة لنـدن انخفاضا يف أسـعار 
العقود اآلجلة لخام برنت خالل تعامالت امس 
األربعاء ، لتصل األسعار إىل مستوى 89 دوالرا 
للربميـل للمـرة األوىل منذ 3 شـباط / فرباير 
2022.ووفقـا لتعامـالت بورصة لندن امس، 
فقد خـام برنـت %4.21 مسـجال انخفاضا 

للربميل.وبحلـول  دوالرا   88.92 ملسـتويات 
السـاعة 16:50، تباطأ انخفاض سـعر خام 
برنت مسـتقرا عنـد مسـتويات 89.1 دوالرا 
للربميل بنسـبة بلغت (%4.02-)، وسـجلت 
أيضـا العقـود اآلجلة لخـام غرب تكسـاس 
الوسـيط انخفاضا بنسبة %4.33 واصلة اىل 

مستويات 83.12 دوالرا للربميل.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
عىل وقع األزمة السياسية الحادة التي يعيشها السودان، 
وسـط خالفات املكونـني املدني والعسـكري، دّقت األمم 
املتحـدة ناقوس الخطر.فقد شـدد فولكر بريتس، رئيس 
بعثـة األمم املتحـدة ”يونيتامس واملمثـل الخاص لألمني 
العـام لألمم املتحدة بالسـودان، عـىل أن البالد عىل حافة 
االنهيـار اقتصاديـاً وأمنياً.وحـّذر املسـؤول األممي من 

”تطورات غري إيجابية“ يف حال عدم تعاون الجميع إلنقاذ 
البـالد، مؤكدا أنه حـان الوقت لوضع مصلحة السـودان 
فوق املصالح الشـخصية والفئوية والحزبية والجهوية، 
وذلك وفقـا ملا نقله عنـه ”راديو دبنقا السـوداني“.كما 
أكد عىل رضورة أن يتعـاون الجميع مع بعضهم البعض 
بغـض النظر عن الخالفـات يف وجهات النظـر واملصالح 

داعياً جميع القوى لعدم رفض الجلوس مع بعضهم.
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بغداد/ الزوراء:
امـس  االتحاديـة،  املحكمـة  أعلنـت 
االربعاء، رد دعوى حل مجلس النواب، 
فيما اشارت اىل ان الجزاء يفرض عىل 
الربملان حله عند عدم قيامه بواجباته 

الدستورية.
تلقتـه  بيـان  يف  املحكمـة  وقالـت 
مجلـس  ”اعضـاء  ان  ”الـزوراء“: 
يمثلـون  ال  انتخابهـم  بعـد  النـواب 
السياسـية،  كتلهـم  وال  انفسـهم 
كان  ولـذا  الشـعب،  يمثلـون  وانمـا 

عـىل  العمـل  عليهـم  املقتـىض  مـن 
تحقيق مـا تم انتخابهـم ألجله وهي 
مصلحـة الشـعب ال ان يكونوا سـبباً 
يف تعطيـل مصالحه وتهديد سـالمته 
بالكامل“.واضافـت  البلـد  وسـالمة 
ان ”اسـتقرار العمليـة السياسـية يف 
العراق يفـرض عىل الجميـع االلتزام 
بأحكام الدسـتور وعـدم تجاوزه وال 
يجوز ألي سلطة االستمرار يف تجاوز 
املدد الدسـتورية اىل ما ال نهاية ألن يف 
ذلك مخالفة للدسـتور وهدم للعملية 

السياسية بالكامل وتهديداً ألمن البلد 
واملواطنـني“، مشـرية اىل ان ”الجزاء 
الذي يفرض عىل مجلس النواب لعدم 
قيامـه بواجباته الدسـتورية هو حل 
املجلس عند وجـود مربراته“.وذكرت 
ان ”دسـتور جمهورية العـراق لعام 
2005 قـد رسـم اآلليـة الدسـتورية 
لحـل مجلـس النـواب وفقـاً ألحكام 
املـادة (64/ اوالً) منـه“، الفتة اىل ان 
االتحاديـة  املحكمـة  ”اختصاصـات 
العليـا محـددة بموجب املـادة (93) 

من الدسـتور واملـادة (4) من قانون 
املحكمـة االتحاديـة العليـا وليسـت 
الربملان“.وبينـت  مـن ضمنهـا حـل 
ان ”دسـتور جمهورية العـراق لعام 
2005 لـم يغفـل عـن تنظيـم أحكام 
حل الربملان ولذلـك فال مجال لتطبيق 
نظرية االغفال الدستوري“، موضحة 
ان ”الغايـة مـن تكويـن السـلطات 
االتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به 
الدسـتور وفقاً لصالحيات كل سلطة 
مـن أجـل ضمـان املبادئ األساسـية 

التـي يقـوم عليها الدسـتور وحماية 
الحقوق والحريات العامة وفق األطر 
الدسـتورية بمـا يؤمـن الحفاظ عىل 
البلد“.واشارت  السـلم األهيل ووحدة 
اىل ان ”الواقـع العـام يف البلد برتاجع 
كبري سواء أكان عىل الصعيد الخدمي 
أم عـىل صعيد انتشـار الفسـاد املايل 
واالداري ممـا أثـر وبشـكل كبري جداً 
عىل ثقـة املواطن بمؤسسـات الدولة 
كمـا أثر بشـكل كبـري عىل املسـتوى 

املعايش للشعب“.
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بغداد/ الزوراء: 
جمهورية  إن  العراقية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
النمسا قررت إعادة افتتاح سفاراتها يف بغداد. وقال 
الصحاف  أحمد  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث 
لرشاكات  «تأكيداً  إنه  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف 
املزيد من االنفتاح  لرؤية مؤداها  العراق، وانتهاجاً 
وتعزيز التعاون، وتتويجاً لجهود متتابعة من وزارة 
الخارجّية، قررت النمسا إعادة افتتاح سفارتها يف 
بغداد اعتباراً من شهر أيلول الحايلّ ٢٠٢٢».وأضاف 
أن «الهدف من إعادة تواجدها الدبلومايس يف بغداد 
نابع من عزم النمسا عىل االرتقاء بالعالقات الثنائيَّة 

الطويلة واملمتازة بني البلدين الصديقني».
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بغداد/ الزوراء:
رشح مجلس جامعة الدول العربية عىل 
املستوى الوزاري، امس األربعاء، العراق 
لعضوية لجنتني ومنصبني.وقال املتحدث 
باسـم وزارة الخارجية أحمد الصحاف 
يف ترصيح صحفي: إن «املجلس رشـح 
العـراق لعضويـة مجلـس  جمهوريـة 
االتحـاد الدويل لالتصاالت (ITU) للفرتة 
(٢٠٢٣-٢٠٢٦)، وعضويـة لجنة لوائح 
الراديـو (RRB) التابعـة لالتحاد الدويل 

-٢٠٢٣) للفـرتة   (ITU) لالتصـاالت 
أن «املجلـس رشـح  ٢٠٢٦)».وأضـاف 
العراق كذلك لعضوية املجلس التنفيذي 
للمسـتوطنات  العموميـة  للجمعيـة 
للفـرتة   (UN-HABITAT) البرشيـة 
(٢٠٢٣-٢٠٢٦)، وقـرر كذلـك ترشـيح 
محمـد  (الدكتـور  العـراق  جمهوريـة 
املحكمـة  يف  قـاض  ملنصـب  الحـاج) 
الدولية لقانون البحار (ITLOS) للفرتة 

.«(٢٠٢٣-٢٠٣٢)

بغداد/ الزوراء:

ارتفع إنتـاج العراق مـن النفط الخام 

بمقـدار ٦٧ ألـف برميـل يوميـا يف اب 

مقارنة بشـهر تموز، لكـن الصادرات 

مـن جنوب البـالد ظلت مقيدة بسـبب 

تأخـريات يف تحديـث البنيـة التحتيـة، 

بحسـب ما أظهرته بيانـات من رشكة 

تسـويق النفـط العراقيـة (سـومو).

وأظهرت البيانات أن العراق أنتج ٤٫٦٥١ 

مليون برميل يوميا من الخام يف شـهر 

اب، وهو ما يتفـق مع حصته بموجب 

اتفاق ”أوبك+“، لكن الصادرات تراجعت 

٦٢ ألف برميل يوميا، مما دفع بغداد إىل 

توجيه الفائض من إمدادات أغسـطس 

واالسـتهالك  التخزيـن  صهاريـج  إىل 

رويرتز.ولـم  وكالـة  بحسـب  املحـيل، 

تنجح زيادة صادرات محافظة البرصة 

بجنـوب العراق يف تعويض انخفاض يف 

الشـحنات بواقع ٤٥ ألف برميل يوميا 

مـن إقليـم كردسـتان العـراق، حيـث 

ارتفعت صادرات املحافظة بمقدار ٢٥ 

ألـف برميـل يوميا فقط عـن يوليو إىل 

٣٫٢٥ مليون برميل يوميا يف أغسطس.

وواجهت محاولـة العراق زيادة طاقته 

التصديريـة عـرب موانئه عـىل الخليج 

انتكاسـات بسـبب تأخريات يف تحديث 

محطات الضخ.

ÚÓj‰uc@Ú€Îá€@ÚÌÎÏ‰€a@paäá‘€a@—ìÿm@kflaãm@fiç‰fl@‚bzn”a@á»i@o�jö@Ú‘ÓqÎ
@ÚÓflÏÿy@ÒäÏñÎ@Ú‘ÓqÎ@—€c@11@Âfl@ãr◊c@µi@Âfl

بغداد/ الزوراء:
نفى مرصف الرافدين ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي من 
االمانة  معلومات حول اختفاء مبالغ مالية من احد فروع املرصف، وتحديدا يف فرع 
العامة ملجلس الوزراء، يف املنطقة الخرضاء.واوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان: 
الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  فرع  اىل  مجموعات  دخول  عن  تحدثت  التي  االنباء  ان 
ومن ثم اختفاء مبالغ مالية غري صحيحة وكاذبة.ودعا وسائل االعالم اىل عدم تصديق 
املوثوقة ومن  وتداولها من مصادرها  املعلومات  نقل  الدقة يف  األكاذيب وتوخي  هذه 
املكتب االعالمي للمرصف، وذلك تجنبا إلرباك الرأي العام واإلرضار باملصلحة العامة.
االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل  عراقيون  نشطاء  نرش  أن  بعد  يأتي  املرصف  بيان 
معلومات تفيد باختفاء نحو ٦٠ مليون دوالر أمريكي خالل أحداث املنطقة الخرضاء 

التي شهدتها العاصمة بغداد األسبوع املايض.

È«Îãœ@áyc@Âfl@Õ€bjfl@ıb–nÇa@Ô–‰Ì@ÂÌáœaã€a
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١- يـرس (رشكة توزيع املنتجات النفطية) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
للعمل يف مرشوع (انشاء منافذ الغاز السائل املتنقلة ملحطات بغداد (املحمودية ، النرسيان ، الصمود ، الجبهة 
، حـي عـدن ، امليثاق ، قطاع ٦٨) واملتضمن (نصب خزان سـعة (٥ او ١٠) طـن مع مضخات التفريغ وكافة 
تفاصيل الربط وإنشاء جزرة تجهيز وسقائف ومسارات لألنابيب مع كافة ملحقاتها وكذلك منظومات انذار 
مبكر وتربيد وترصيف مياه التربيد مع خزان ماء ذو سعة ال يقل عن (٣٠) م٣ وكذلك منظومة اطفاء كامل 

.(EX للمحطة مع إضافة اعمال كهربائية تتضمن نصب وربط بوردات
٢- الكلفـة التخمينيـة (٢,٠٤٨,٠٩٤,٠٠٠) مليـاران وثمانية واربعون مليون واربعة وتسـعون الف دينار ال 

غريها.
٣- مدة تنفيذ العمل : ١٥٠ يوم (مائة وخمسون يوماً).

٤- ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف ثالث صحف محلية من ضمنها (الصباح).
٥- عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية مراجعة رشكة توزيع املنتجات 
النفطيـة / الهيأة الهندسـية يف موقـع الكيالني من السـاعة الثامنة صباحاً اىل السـاعة الواحدة بعد الظهر 
املوقـع االلكرتوني لوزارة النفـط www.oil.gov.iq  العنوان االلكرتوني للرشكة (opdc.oil.gov.iq) وسـوف 
يعقد مؤتمر قبل موعد غلق تقديم العطاءات لإلجابة عن االستفسـارات يف السـاعة العارشة صباحاً من يوم 

االثنني املصادف ٢٠٢٢/٩/٢٦ يف رشكة توزيع املنتجات النفطية / الهيأة الهندسية يف موقع الكيالني.
٦- يتحمل من ترسـو عليه املناقصة رسـم الطابع الهنديس الخاص باألعمال الهندسـية واالنشـائية حسب 

النسب املنصوص عليها من قبل صندوق تقاعد املهندسني.
٧- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- تقديم (شهادة تأسيس ، عقد التأسيس ، النظام الداخيل للرشكة ، وكالة قانونية مصدقة ، إجازة ممارسة 
املهنة).

ب- هوية تصنيف املقاولني نافذة لعام ٢٠٢٢ ، الدرجة السادسة كحد أدنى.
ت- املتطلبات املالية وتشمل تقديم السيولة النقدية البالغة (٢٠٤,٨١٠,٠٠٠) مائتان واربعة مليون وثمانمائة 

وعرشة الف دينار للسنة االخرية التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.
ث- كتاب عدم ممانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيأة العامة للرضائب نافذ ولسنة اإلعالن (نسخة 
اصليـة) ومعنـون اىل رشكة توزيـع املنتجات النفطية ويلتـزم كذلك مقدم العطاء بتقديـم الهوية الرضيبية 

واستخدام الرقم الرضيبي.
ج- عـىل جميع الرشكاء تقديم براءة الذمة من الرضيبة عند االشـرتاك يف املناقصات وال يتم االكتفاء بتقديم 

أحد الرشكاء لها.
ح- يف حالة املشـاركة ألكثر من رشكة او مقاول يف التقديم لالشـرتاك يف تنفيذ هذه املناقصة فأنه يتم اعتماد 
عقد الرشاكة املربم بينهم عىل ان يكون مصدق من كاتب العدل املختص ويجوز تقديم نموذج اتفاق اويل عىل 
الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو 
املناقصة عليهم عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهم مصدق من كاتب العدل املختص بعد توقيع العقد خالل 
مـدة ال تتجـاوز (١٤) يوما من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انسـحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشـرتكني 

معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال.
خ- كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للمشمولني بموجب التعليمات.

د- وصل رشاء وثائق املناقصة (نسخة اصلية).
ذ- قائمة بأسماء ومؤهالت الكادر الفني واالختصاصيني العاملني لدى مقدم العطاء.

ر- بيان عدد املناقصات بعهدة مقدم العطاء وتفاصيلها.
ز- املنهجية املقرتحة لتنفيذ املناقصة وبموجب املدة املقررة.

س- نسـخة من املستمسـكات الشـخصية (هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسـية العراقية) أو (البطاقة 

الوطنية املوحدة)، بطاقة السكن).
ش- املتطلبات والوثائق االخرى الواردة يف الوثيقة القياسية لهذه املناقصة.

ص- يلتزم املناقص بملئ البيانات الخاصة بالقسم الرابع عند تقديم العطاءات وبخالفه يتم استبعاد العطاء 
وكذلك االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها لهذه املناقصة.

٨- بإمـكان مقدمـي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان التايل (رشكة 
توزيع املنتجات النفطية / هيأة الشؤون املالية / الصندوق) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٥٠٠,٠٠٠) 
خمسـمائة الـف دينار فقـط) من خالل الدفع النقـدي (غري قابل للرد)، واسـتالم الوثيقة القياسـية بكافة 
اقسـامها الخاصة بهذه املناقصة ورقياً باليد، واستالم قرص مدمج (CD) يحتوي عىل نسخة الكرتونية من 
الوثيقة كاملة بصيغة pdf ونسـخة من القسـم الرابع الخاص باسـتمارات العطاء بصيغة word والذي يمأل 

من قبل مقدم العطاء.
٩- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل (مقرر لجنة فتح العطاءات / هيأة املواد / مقر الرشكة يف الدورة) يف 

املوعد املحدد (قبل الساعة الثانية عرش ظهراً من تاريخ غلق املناقصة يوم االثنني املصادف ٢٠٢٢/١٠/٣).
١٠- عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما يأتي عند تقديم عطاءاتهم :

أ- يتم تقديم العطاء يف ظرف كبري مغلق ومختوم يحتوي عىل الوثيقة القياسية مختومة من قبل مقدم العطاء 
وضمان العطاء ووصل الرشاء والقسـم الرابع (ورقياً) من الوثيقة القياسـية بعد ملئه باملعلومات من مقدم 
العطـاء وختمه بالختم الحي (واملتضمن رسـالة تقديـم العطاء وملحق ىالعطاء وجداول الكميات املسـعرة 
ومنهاج تقدم العمل واملستمسـكات واالوراق االصولية ملقـدم العطاء ومكونات العطاء االخرى)، ويثبت عىل 
الظرف (اسم مقدم العطاء وعنوانه ، اسم وعنوان صاحب العمل ، اسم ورقم املناقصة ، تثبيت مالحظة عدم 
فتح الظرف قبل املوعد املحدد لفتح العطاءات) علماً ان التقديم يف الربيد االلكرتوني غري مسموح، والعطاءات 

املتأخرة عن موعد غلق املناقصة سوف ترفض.
ب- وضع نسـخ اضافية طبق االصل عدد (٢) اضافة للعطاء االصيل عىل ان تكون جميع النسـخ (مختومة 

بختم حي من الرشكة).
ت- يقوم مقدم العطاء بوضع النسـخة االصلية (يف غالف منفصل) ويتم تأشـريه بعبارة (نسـخة اصلية) 
ووضع كل نسخة من النسخ االضافية يف غالف منفصل يتم تأشري كل مغلف بعبارة (نسخة اضافية) وتوضع 

هذه املغلفات (االصلية واالضافية) يف مغلف واحد.
ث- يلتـزم مقـدم العطـاء بتقديـم اوراق العطاء مثقوبـة ضمن فالت فايـل او بوكس فايـل (اضبارة) دون 

كبسها.
١١- سـيتم فتـح العطاءات بحضور مقدمـي العطاءات او ممثليهـم الراغبني بالحضـور اىل العنوان اآلتي : 
رشكة توزيع املنتجات النفطية / قاعة فتح العطاءات / هيأة املواد يف (بغداد / الدور) السـاعة الثانية عرش 
ظهراً من يوم االثنني املصادف ٢٠٢٢/١٠/٣ ، كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (تأمينات اولية) 
وبمبلغ (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسـة واربعون مليون دينار عراقي ال غريها عىل شـكل خطاب ضمان نافذ ملدة ال 
تقل عن سـتة اشـهر او صك مصدق من مرصف معتمد او سفتجة مع رضورة مراجعة مقر الرشكة / هيأة 

الشؤون املالية لغرض التعرف عىل اسماء املصارف املعتمدة واملجازة والرصينة لدى البنك املركزي العراقي.
١٢- رشكة توزيع املنتجات النفطية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

١٣- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.
١٤- العناوين املشار إليها آنفاً هي (رشكة توزيع املنتجات النفطية يف (بغداد / املجمع النفطي يف الدورة) و 

(الهيأة الهندسية يف موقع الكيالني) ).
حسني طالب عبود
مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية
رئيس مجلس اإلدارة

للمـرة (االوىل) وبكلفـة تخمينية مقدارها (2,925,000,000) دينار عراقي (اثنان مليار وتسـعمائة 
وخمسة وعرشون مليون دينار عراقي) وبمدة تجهيز (120) يوم بموجب املواصفات والرشوط التي 
يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره (500,000) دينار(خمسمائة الف دينار ال 
غري) غري قابل للرد فعىل املجهزين املختصني الراغبني باملشاركة تقديم عروض بالدينار العراقي (مع 
مراعـاة ترقيم صفحات هذه العروض) ويكون نافذا ملدة ال تقل عن (120 يوماً) مع ارفاق التأمينات 
االولية والبالغة (29,250,000) دينار عراقي (تسـعة وعرشون مليون ومائتان وخمسون الف دينار 

عراقي) عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية:-
- رقم املناقصة/ موضوعها

- تاريخ الغلق
- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

- تاريخ نفاذ التأمينات االولية
- العناوين الرصيحة للرشكة أو املكتب 

وتسـلم إىل اسـتعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمـي االعالن والطلبية يف مدة 
اقصاها السـاعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم (5/10/2022) ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 

نرش االعالن مع التقدير.
مالحظة:-

1. يتـم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسـية ويف حال عدم التزام مقـدم العطاء يف تطبيق الوثيقة 
القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.

2. جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :-
أ- كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ .

ب- هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه . 
3. إذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة.

4. تقدم التأمينات االولية باسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة او الرشكات 
بموجب عقد مشاركة.

5. بإمـكان كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املشـرتكني يف املناقصـة التواجد يف مقر الرشكة لحضور 
ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحاً.

6. يف حالـة وجـود مخالفات من قبل املجهزيـن توجه اإلنذارات من القسـم القانوني يف رشكتنا دون 
الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.

7. تصـادر التأمينـات االوليـة للـرشكات يف حالة عدم االسـتجابة للمراسـالت اثناء الدراسـة الفنية 
والتجارية للطلبيات .

8. تقدم التأمينات االولية عىل شكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) ومن املصارف املعتمدة 
العراقية داخل بغداد عىل ان يكون خطاب الضمان املقدم داخل ضمن املنصة االلكرتونية وان لم يكن 

خطاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي. 
9. ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االسترياد الخاصة 

باملادة اعاله ويتحمل املجهز مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا .
10. ال تتـم املطالبـة بـأي تمديدات لفـرتات التجهيـز املثبتة اعاله ألسـباب تتعلق بإخـراج املواد من 

املوانئ.
11. سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن %20 من الكلفة التخمينية ألغراض االحالة.

www.mrc.oil.gov.iq-:12. يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني
13. سيتم استقطاع (1000 دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض االطفال.

14. يتم اسـتقطاع مبلغ (25000) الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السـنة من الرشكات العراقية 
الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.

15. سيتم نرش االعالن يف صحيفة الصباح الحكومية + صحيفتني من اآلتي ( الزمان , املدى , الزوراء 
, الصباح الجديد , البينة الجديدة , املرشق , الرشق , العراق االخبارية , كل االخبار, املسـتقبل العراقي 

, املواطن , النهار ,الدستور , العدالة , العالم).
16. يف حالـة رسـو املناقصة عـىل احدى الرشكات املقدمة للعطاءات سـواء كانـت عراقية او اجنبية 
او عربيـة يتـم توقيع العقد يف القسـم القانوني يف رشكتنـا وبخالفه تلغي االحالة ويتـم اتخاذ كافة 

االجراءات القانونية بحقها.
17. تتم االحالة وفق اقل االسـعار للعروض املستجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية سعرية بنسبة (10 
%) للمنتـج املحيل ويف حالة تسـاوي املبالغ يصـار اىل تفضيل املنتج الوطني (العـام ثم الخاص) أي 

االحالة عىل الرشكات املنتجة للمنتوج الوطني.
18. ال ترصف أي مستحقات اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 

للرشكات العراقية او املسجلة يف العراق.
19. تقديم اثبات لتوفر سيولة نقدية: كشف مرصيف يبني حركة التدفق املايل آلخر سنة او كفاءة مالية 
من خالل تسـهيالت مرصفية بمبلغ ال يقل عن (585,000,000) دينار عراقي (خمسـمائة وخمسة 

وثمانون مليون دينار عراقي) وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.
20. تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز ال يتجاوز نسبة %15 من مبلغ العقد للعقود التي تقل مبالغها 
عـن 5 مليار دينار عراقي و %10 للعقود التي تسـاوي مبالغها 5 مليار دينـار عراقي فأكثر يف حالة 

عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.
21. عـىل كافة الرشكات املشـاركة التعهد بعدم العمل يف عقود او مشـاريع يف قطـاع النفط يف اقليم 
كردسـتان العراق ويف حال وجود عقود او مشاريع حالية تتعهد الرشكات بإنهائها خالل ثالثة أشهر 

من تاريخ اعالمهم وبخالفه يتم وضع هذه الرشكات يف القائمة السوداء ويحظر التعامل معها.
د.عائد جابر عمران
                                                                                                  املدير العام
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الزوراء/ حسني فالح:
طمأن جهاز مكافحة االرهاب املواطنني 
بأن أعداد تنظيـم داعش االرهابي قليلة 
جـدا، وفيما اشـار اىل ان مقاتيل داعش 
يتواجـدون يف مناطـق وعـرة واغلبهـم 
محليون وليسوا أشداًء، اكد ان استمرار 
العمليات االسـتباقية والنوعية قلل من 

خطورة التنظيم االرهابي.
وقـال املتحـدث باسـم الجهـاز، صباح 
النعمـان، يف حديـث لـ“الـزوراء“: انـه 
قياسا للفرتات السابقة نجد ان التنظيم 
االرهابـي اآلن يمـر بفـرتة حرجـة من 
حيث القيـادة والتمويل وايضـا التأثري. 
الفتـا اىل: ان اكثر الهجمـات توجه عىل 
القـوات االمنيـة وال تأثري عـىل املناطق 
السكنية وتواجد املدنيني خاصة املناطق 

التي كان يتواجد فيها.
واضاف: ان هذا يدل عىل ان التنظيم يمر 
بحالة ضعف وامامه عمليات مسـتمرة 
للقـوات االمنيـة بمختلـف تشـكيالتها 
الجيـش والجهـاز والرشطـة االتحادية 
والبيشـمركة بعضها عمليات مجتمعة 
وبعضهـا عمليات فردية ضمن سـياق 
مهـام هـذه القـوات. مؤكـدا: ان هـذه 
العمليات اسـهمت إسـهاما كبـريا جدا 
بتقليـل تأثري التنظيـم وتقليل خطورته 

وتقليل تهديده للمناطق السكنية .
واشـار اىل: ان العمليات التـي يقوم بها 
جهـاز مكافحـة االرهـاب قسـم منها 
يقوم به القسـم االسـتخباري مع اقليم 
كردستان وجهاته االستخبارية واالمنية 
والقسـم االخر بيد العمليات املشـرتكة 

والتي اسهمت اسـهاما كبريا جدا بمنع 
التنظيم من التواجد واالستقرار والتهيؤ 
والتخطيط لشن عمليات إرهابية. مبينا: 
انـه قبـل شـهرين كان لدينـا عمليـات 
مشـرتكة بني الجهـاز والبيشـمركة يف 
املناطـق الفاصلة بـني املركـز واالقليم 
عثرنا فيها عىل مجموعة من املضافات، 

فضال عن مقتل قياديني بارزين .
وتابـع: نحـن ال نعول عـىل االرقام التي 
تذكر يف االعالم بالنسبة ألعداد االرهابيني 
والهجمـات االرهابيـة ويمكن الحصول 
عىل االحصائيات من مصادرها الرسمية 
والعمليـات  االمنـي  االعـالم  كخليـة 
املشرتكة. الفتا اىل: ان التنظيم يقوم اآلن 

بعمليات كر وفر فهي حرب عصابات .
وبـنّي: ان قـدرة التنظيم عـىل املطاولة 

واالستمرار يف العمل االرهابي او القدرة 
عـىل مسـك منطقـة او الحصـول عىل 
مضافـة او عـىل منطقـة تمكـني هـذا 
انتهى نهائيا بفقدانـه يف ارض التمكني 
واندحار ما تسـمى دولـة الخالفة وقتل 
معظـم إرهابييـه وقياداتـه. مؤكدا: ان 
التنظيـم ال يسـتطيع اآلن أن يبقـى يف 
منطقـة لسـاعات بسـبب عـدم وجود 
الدعم اللوجسـتي والبرشي ليمكنه من 
مسـك املنطقة ويسـيطر عليهـا لفرتة 

اطول .
واشـار اىل: ان العمليـات اآلن عمليـات 
عصابـات والتنظيـم يتواجـد يف مناطق 
وعـرة بعيـدة عـن مراكز املـدن كجبال 
حمرين وسلسـلة جبال مخمـور وقرة 
جـوخ ووادي الشـاي. مبينـا: ان هـذه 

املناطـق ذات تضاريس صعبة، ويحاول 
التنظيـم االسـتفادة مـن هـذه املناطق 
لالختبـاء عـن انظـار القـوات االمنيـة 
او يحـاول منهـا ان ينطلق لكـن تبقى 
العمليات االستباقية والنوعية التي يقوم 
بهـا جهاز مكافحة االرهاب باسـتمرار 
قد اجهضت كل محـاوالت التنظيم بأن 

يقوم بعمل ارهابي .
واكد النعمـان: ان اعداد االرهابيني قليل 
جـدا، إذ ان الفرتة املاضية شـهدت قتل 
واعتقال اعداد كبرية من قياديي التنظيم. 
مشريا اىل: ان العنارص املوجودة هم من 
املقاتلني املحليني وليسـوا مـن املقاتلني 
االشـداء الذين كانوا يف الفرتات السابقة 
خاصة املقاتلني األجانـب، واآلن أغلبهم 

مقاتلون محليون يفتقرون للقيادة .

الزوراء/ مصطفى فليح:
اسـتعرض املركـز االوروبـي لدراسـات مكافحة 
االرهـاب ابرز املـؤرشات االمنية يف العـراق خالل 
التسـعة اشـهر االخرية من هذا العام، فيما حذر 
من تداعيات االحداث االمنية التي جرت يف املنطقة 

الخرضاء وتداعياتها عىل امن العراق.
وقال مستشـار املركز اللواء الركن املتقاعد، عماد 
علو، يف حديث لـ“الزوراء“: انه“ بشكل عام هناك 
مؤرشات عديـدة نقرأ من خاللهـا الوضع االمني 
فيمـا يتعلـق بالحرب ضـد االرهـاب وبالحقيقة 
نتائجها ومؤرشاتهـا ايجابية من خالل الرضبات 
والنجاحـات واالنتصارات التـي حققتها االجهزة 
االمنيـة العراقية وايضا بالدعـم من قبل التحالف 

الدويل“.
واشـار اىل انه ”اثمر عـن تصفية وقتل العديد من 
القيـادات املهمة يف تنظيم داعش من ضمنها كان 
عبد اللـه قـرداش ووايل العراق وقيـادات عديدة، 
وقسـم منها تم إلقاء القبض عليها، وهذا شـكل 
بالحقيقـة مـؤرشا ايجابيـا عىل تصاعـد قدرات 
االجهزة االمنية العراقية وللجهد االستخباري مما 

منع التنظيم من ان يقوم بعمليات واسـعة، وهذا 
واضح جدا إذا ما تمت مقارنته بالعام املايض“.

 وأضاف ”من جانب اخر هناك مؤرشات ايضا عىل 
الوضـع االمني بما يتعلق بالعالقـات والتدافعات 
السياسـية بني االحزاب والقوى السياسـية التي 
تمتلـك اجنحة مسـلحة وفصائل مسـلحة إذا ما 
قارنـاه بالعام املـايض، فهناك تـرٍد واضح وكبري 
يـؤرش يف هـذا الجانب، وهـذا يهدد السـلم االهيل 
واملجتمعـي“، مؤكـدا ان ”هذا املؤرش سـلبي جدا 
يف االشـهر األخـرية، وليـس هناك مـؤرش عىل ان 
االمور تتجه اىل االنحسار بل يمكن ان يكون هناك 

تصاعد“. 
وبالنسـبة للجريمـة املنظمة، اوضح املستشـار 
ان ”هنـاك مـؤرشا عىل ان قـدرة الدولة واالجهزة 
االمنيـة عىل مكافحـة الجريمة املنظمـة لم تكن 
بمسـتوى التحدي املأمول، حيث ازدادت عمليات 
االتجار باملخـدرات وكثرت العصابـات واملافيات 
التـي تتاجـر بهـذه املـادة وتعـددت اسـاليبها“، 
مضيفـا انهـا ”اتجهـت اىل اسـتخدام االسـلحة 
االغتيـال وعمليـات خطـف  بعمليـات  والقيـام 

وعمليات تهديد ضد االجهزة االمنية وخاصة التي 
تقـود عمليات مكافحة الجريمـة املنظمة، وكان 
مـن ابرزهـا عملية اغتيـال القـايض يف محافظة 

ميسان“. 
  وبشـأن االحـداث االمنيـة االخـرية يف املنطقـة 
الخرضاء، اكد علو ان ”تأثرياتها سـلبية بالتأكيد 
عىل الرغم من ان قيادة العمليات املشرتكة ووزارة 
الدفـاع والقائد العام اشـاروا اىل انهـا لم تتدخل، 
لكـن رأيي الشـخيص انهـا نقطة سـلبية اتاحت 
املجال من قبل اجهزة الدولة اىل اجنحة سياسـية 
عسكرية بالتصارع والصدام املسلح يف منطقة يف 
قلب العاصمة وتعريض املدنيني لحالة من الرعب 
والرهبة يف هذه الظروف“. الفتا اىل ان ”هذا الرتدي 
واتاحة الفرصة وانشـاء املجال لالشـتباكات بني 
قوى سياسية بأسلحتها سوف تكون له تداعيات 
يف املسـتقبل عىل اي حـوار او عـىل اي تقاطع يف 

الرؤى السياسية للقوى املشرتكة بالحكومة“. 
واكـد: ان االحـداث االخـرية تصـب يف مصلحـة 
التنظيمات اإلرهابية“. معلال ذلك ”بعدة اسـباب 
اوال لـن تكون هنـاك ثقة بقدرة االجهـزة االمنية 

لدى املواطن عىل حمايته ودرء الخطر عنه وسوف 
تضطر قيادات االجهزة االمنية املشـرتكة ووزارة 
الدفاع ووزارة الداخلية واملخابرات اىل اجتزاء جزء 
كبري من مجهودها او من مواردها البرشية لحفظ 
االمـن داخل العاصمة او يف املناطـق الحيوية من 
العراق يف املحافظات الن االشـتباكات لم تنحرص 
بالعاصمة، وإنما امتـدت اىل مراكز املحافظات“، 
مشـريا اىل ان ”هـذا الجزء املهم سـيؤدي اىل خلل 
العسـكرية  للقطاعـات  العملياتـي  باالنفتـاح 
واالمنيـة املكلفـة بمحاربـة اإلرهـاب، وبالتـايل 
سـتكون هنـاك ثغرات كبرية سـوف تسـتثمرها 

وتستغلها التنظيمات االرهابية“.
واضاف ”كما ان هذه املسـألة ستكون بابا يفتح 
امـام التدخـل الـدويل يف الجانـب األمنـي، وهـذا 
سينعكس عىل القرار السيايس وعىل القرار االمني 
يف اسـلوب عمل القطاعات العسـكرية واسـلوب 
انفتاح القطاعات او مستوى ونوع التسليح الذي 
يمكـن ان يتـم التعاطي معه ملواجهـة التحديات 
االمنيـة الداخليـة وتحـدي االرهـاب والتحديات 

الخارجية“.

بغداد/ مصطفى العتابي:

مصطفـى  الـوزراء،  رئيـس  أكـد 

الكاظمـي واملمثلة الخاصة لألمني 

العـراق  يف  املتحـدة  لألمـم  العـام 

جينني بالسـخارت، امس األربعاء، 

عـىل أهمية دعـم مبـادرة الحوار 

الوطني.

لرئيـس  اإلعالمـي  املكتـب  وقـال 

مجلـس الـوزراء يف بيـان تلقتـه 

مجلـس  ”رئيـس  ان  ”الـزوراء“: 

الكاظمـي  مصطفـى  الـوزراء 

اسـتقبل، امـس، املمثلـة الخاصة 

لألمني العام لألمم املتحدة يف العراق 

جينني بالسخارت“.

واضـاف ان ”اللقاء بحث تطورات 

العـراق،  يف  السياسـية  األوضـاع 

وحالـة االنسـداد السـيايس التـي 

يشـهدها البلد، والجهـود املبذولة 

من قبل الحكومة يف احتواء األزمة 

وحماية السـلم األهـيل يف البالد“، 

مشـريا اىل انـه ”تـم التأكيـد عىل 

أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني 

مجلـس  رئيـس  لهـا  دعـا  التـي 

الـوزراء، واعتمـاد منهـج الحوار 

بوصفه السـبيل الوحيـد للخروج 

مـن األزمـة السياسـية الحاليـة، 

والضامـن ألمن العراق واسـتقرار 

الساحة املحلية، وبما يلبي مطالب 

املواطنـني وطموحاتهـم يف حيـاة 

آمنة وكريمة“.

ولفت اىل ان ”اللقاء شهد التباحث 

يف تعزيز آليات التعاون بني العراق 

وبعثـة األمـم املتحـدة يف مختلـف 

االسـتقرار  تدعـم  التـي  امللفـات 

والسلم املجتمعي“.

رئيـس  تلقـى  ذلـك،  غضـون  يف 

الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء، 

اتصـاالً هاتفياً من نائـب الرئيس 

اإليراني محمد مخرب.

وذكـر املكتـب اإلعالمـي لرئيـس 

الـوزراء يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 

أن ”الكاظمي تلقى اتصاالً هاتفياً 

الجمهوريـة  رئيـس  نائـب  مـن 

اإلسـالمية اإليرانية محمد مخرب“، 

الرئيـس  ”نائـب  ان  اىل  مشـريا 

اإليراني أكـد أهمية مبادرة الحوار 

الوطني وجهود الحكومة العراقية 

يف تقريـب وجهات النظر، مشـيداً 

يف  والعقالنيـة  الحكمـة  بمنهـج 

يف  السياسـية  األزمـة  معالجـة 

العراق“.وأضاف البيان ، أنه ”جرى 

خالل االتصـال أيضا بحث  تطوير 

العالقـات الثنائيـة بـني البلديـن، 

والسـبل الكفيلـة بتعزيزهـا ، بما 

يصـب يف مصلحة شـعبي البلدين 

الجاريـن، فضـًال عـن  بحـث أهم 

امللفات ذات االهتمام املشرتك“.

وتطـرق االتصـال بحسـب البيان 

بمختلـف  الحكومـة  جهـود  إىل 

مؤسسـاتها يف تقديم التسـهيالت 

والحماية األمنيـة لجميع الزائرين 

اإلمـام  أربعينيـة  يحيـون  الذيـن 

الحسـني -عليه السـالم- يف مدينة 

كربالء املقدسة.
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بنظر تبلغك وعدم حضورك ومجهولية محل 
اقامتك يف الشكوى املقامة بحقك من املشتكي 
رشكة خطوط االنابيب النفطية يف الدعوى 
املرقمة بالعدد ٣١٦/ج/٢٠٢٢ وفق احكام 
خالل  ومن  تبليغك  تقرر   ،٢٦٨/٢٩٢ املادة 
امام  وبالحضور  املحلية  بالصحف  النرش 
املوافق  املحاكمة  يوم  املحكمة صباح  هذه 
ويف  صباحاً  الثامنة  الساعة   ٢٠٢٢/٩/٢٦
املحاكمة  اجراء  سيتم  حضورك  عدم  حال 

بحقك غيابياً.
القايض
سعد طاهر خلف
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بغداد/الزوراء:

وجـه مجلـس الخدمـة االتحـادي، امس 

االربعـاء، دعوة لألوائل وحملة الشـهادات 

االمـن  قانـون  تعيينـات  بشـان  العليـا 

الغذائي.

وذكر املجلس يف بيان ورد لـ «الزوراء»، أنه 

«اسـتنادا اىل ما جاء يف األمر الديواني رقم 

٣٥ وقانـون الدعم الطـارئ لألمن الغذائي 

تم إنجاز أعمال التقاطع الوظيفي من قبل 

ديوان الرقابة املالية واسـتيفاء الشـكلية 

املطلوبـة منها إلجراء التقاطـع الوظيفي 

وفقا لألصول».

وأضـاف: «تم إرسـال هـذه البيانـات اىل 

مجلس الخدمة العامة االتحادي مع نتائج 

التقاطع حيث قـام املجلس بدوره بإعادة 

تنظيـم القوائـم وتدقيـق القيـود حسـب 

املعطيـات املتاحة له من خـالل معلومات 

املتقدمـني بالشـكل الذي يضمـن الوقوف 

عىل العدد الحقيقي لحملة الشهادات العليا 

والطلبـة األوائل مـن املشـمولني بقانوني 

(٦٧ و ٥٩ لسنة ٢٠١٧)».

وتابـع: «فلذلـك يرجـى من األخـوة زيارة 

املوقـع الرسـمي لنظام تدقيـق معلومات 

األوائـل وحملة الشـهادات العليـا من اجل 

بشـأن  القانونـي  موقفهـم  مـن  التأكـد 

إمكانية التقديم عىل الدرجات التي سـوف 

يتم اإلعالن عنها الحقا من خالل استمارة 

التوظيـف الخاصـة باملشـمولني بقانوني 

(٦٧ و ٥٩ لسـنة ٢٠١٧)».واشار البيان اىل 

أنه «من يقدم له حق االعرتاض عىل نتائج 

التدقيق والتقاطع الوظيفي املنجز من قبل 

ديوان الرقابة املالية وإرفاق ما يؤيد سنده 

باالعـرتاض خالل مـدة أقصاها السـاعة 

١٢:٠٠ بعـد منتصـف الليـل يوم السـبت 

املصادف ٢٠٢٢/٩/١٠ واعتبارا من تاريخ 

هذا اإلعالن».

بغداد/الزوراء:
أعلـن مجلـس القضـاء األعىل، امـس األربعـاء، إيقاف 
إجـراءات وزارة املاليـة بنقل ملكية أحـد مراكز تأهيل 

املعاقني يف بغداد إىل الوزارة.
وخاطـب القضـاء وزارة املالية/ دائرة عقـارات الدولة 
بحسـب وثيقة جاء فيها: إن «رئاسة محكمة استئناف 
بغـداد الرصافـة االتحاديـة قـررت وقـف اإلجـراءات 
التنفيذيـة املتخذة من قبل دائرتكـم يف العقد املرقم ٤٥ 
يف ٢٠٢١/٩/٢٨ لحـني نتيجة هذه الدعوى، لتنفيذ ذلك 

واعالمنا قبل موعد املرافعة املوافق ٢٠٢٢/١٠/٤».
واول أمس، خاطب مجلس القضاء األعىل، وزارة الصحة 
بإعالمه بمقـدار الرضر الذي أصاب املـال العام نتيجة 
قيـام متهمني أثنني أثنـاء عملهم يف مديرية التسـجيل 
العقاري بإبداء رأي دون االطالع عىل القانون مما ترتب 
عليه نقـل ملكية عقـار تابع إىل هيئـة معوقي الحرب 

وتسجيله باسم وزارة املالية بشكل مخالف للقانون.

البرصة/الزوراء:
اعلن محافظ البرصة اسعد عبد األمري 
العيداني، امس األربعـاء، عن موافقة 
وزيـر الداخلية عىل إيقـاف موافقات 
نقل النفوس مـن باقي املحافظات اىل 
البرصة.وأفاد املكتب االعالمي الخاص 
ملحافـظ البـرصة، ان وزارة الداخليـة 
وافقت عىل كتاب وجه من قبل العيداني 
املتضمـن إيقـاف نقـل النفـوس من 
املحافظـات اىل البرصة وذلك بعد تزايد 
نقل معامالت النفوس من املحافظات 
اىل البـرصة وبشـكل غـري طبيعـي ، 
والتـي تصـدر مـن مديرية الجنسـية 

العامـة دون الرجـوع والتنسـيق مع 
املحافظة.ونقـل البيان عـن العيداني 
قولـه، ان مخاطبتنا لـوزارة الداخلية 
هـي من اجـل حفظ امـن البرصة وال 
سـيما ان اغلب الوافدين هم يسكنون 
السـكن العشـوائي وغـري القانوني ، 
فضـًال عـن التجـاوزات الحاصلة عىل 
أرايض الدولـة بحيث انهم ال يمتلكون 
اي سـند عقاري او وظيفة يف البرصة 
، اضافـة اىل موضـوع الجانب االمني 
وازديـاد الجريمة يف املحافظة بسـبب 
العشائرية وعصابات  النزاعات  بعض 

السطو املسلح .

بغداد/ الزوراء:
وجهـت جامعـة تكريت بإقامة النـدوات يف الكليات واملعاهـد للتوعية من 

خطورة املخدرات.
وذكـر بيان لجامعـة تكريت تلقته «الـزوراء»: ان جامعـة تكريت وجهت 
بإقامة النـدوات والورش التثقيفية والتوعويـة يف الكليات واملعاهد بهدف 
نرش الوعـي املجتمعي بخطورة املخدرات. مبينا: ان هذا التوجيه بحسـب 
موافقة وزارة التعليم العـايل والبحث العلمي يأتي برضورة اقامة الندوات 
والورش لنرش الوعي املجتمعـي بخطورة املخدرات بالتزامن مع بدء العام 

الدرايس الجديد ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.
واضـاف: ان التوجيـه تضمن اقامـة الورش والندوات ووضع البوسـرتات 
والفلكسـات يف مداخل األقسـام والفروع يف الكليات واملعاهد تبني مخاطر 
هـذه اآلفـة وتوظيف التصاميم الرمزية التي تسـهم بالوعي يف هذا املجال 
وانتاج األفالم القصرية الهادفة ومقاطع الفديو وتقديم العروض املرسحية 

ملكافحة ظاهرة املخدرات.

بغداد/الزوراء:
أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، امس األربعاء، 
عن اسـتخدامها مادتني للقضاء عىل حـرشة القراد الناقلة 
للحمـى النزفيـة، فيمـا حددت رشطـاً لدخـول الحيوانات 

املستوردة من الخارج.
وقـال مدير عام الدائرة ثامر الخفاجي، يف ترصيح صحفي 
إن «الدائرة ترشع سـنوياً بتنفيذ حملتني ربيعية وخريفية 
لغـرض رش الحيوانـات والحظائر من أجل السـيطرة عىل 
العامل املسـبب ملرض الحمى النزفية وهي حرشة القراد»، 
مبينـاً أنه «ال يوجـد يف كل العالم لقـاح للمصابني باملرض 

سواء اإلنسان والحيوان».
وأضـاف الخفاجـي، أن «الدائرة أطلقت منـذ األول من أيار 
املـايض، حملة لـرش األبقـار والجاموس واألغنـام واملاعز 
يف الحظائر»، مشـرياً إىل أن «الحملة مسـتمرة لغاية يومنا 

هذا».
وتابع، أنه «تم توجيه املستشفيات البيطرية يف املحافظات 
والتي عددها ١٥ مستشـفاً، بتشـكيل فـرق بيطرية، حيث 
شـكلت ٢٩٥ فرقة بيطريـة مؤلفة من األطبـاء البيطريني 
والكادر املسـاند لهم للتنسـيق املسـتمر مع دوائر الصحة 

العامة يف املحافظات».
ولفـت إىل أنه «يف حال التبليغ الفوري عن أي إصابة برشية 
يتـم تفعيـل املادة ١٦ مـن قانـون الصحـة الحيوانية رقم 
٣٢ لسـنة ٢٠١٣ والذي يقيض بتشـكيل لجنـة يف مركز كل 
محافظة برئاسـة رئيس السلطة االدارية تضم ممثلني عن 

كل مـن دائـرة البيئة والسـلطة الصحية البيطريـة ودائرة 
الصحـة ومديريـة رشطـة املحافظـة وممثل عـن مديرية 
الزراعة والعمل عىل تشكيل فرق بيطرية لتنفيذ حملة رش 
األبقـار والجامـوس وتغطيس األغنام واملاعـز وكذلك رش 
حظائـر الحيوانات وأماكن اختفـاء القراد يف البؤر املرضية 

بمادة (دلتامثرين) وملرتني تفصل بني كل رشة ١٤ يوما».
وأكـد، أن «وزارة الزراعة تعاونـت تعاوناً تاماً يف رشاء هذه 
املادة، بعد اسـتحصال املوافقات من رئاسـة الوزراء بدعم 

السـيطرة عىل مـرض الحمى النزفية الـذي أدى إىل حصول 
إصابـات ووفيات يف العراق»، الفتاً إىل «اسـتخدام مضادات 
الطفيليـات عـن طريـق حقـن مـادة (إيفرمكتـني) التي 
تعمـل نفس عمل الدلتا مرتين تقريبـاً لتقتل القراد املنترش 
عـىل أجسـام الحيوانات من األغنـام واألبقـار والحيوانات 

األخرى».
وبني، أنه «يف حال تسجيل إصابة يف منطقة ما تمنع حركة 
الحيوانات عىل قطر ١٥ كيلومرتا ملدة ١٤ يوماً لكي ال تنتقل 

االصابة إىل أماكن أخرى وتسـبب الوباء»، موضحاً أنه «بعد 
الـ١٤ يوماً تسـتأنف الحركـة يف هذا املكان بعد السـيطرة 
عليـه، برشط وجود شـهادات صحية بيطريـة صادرة من 

املستشفى أو املستوصف يف تلك املنطقة».
وأشـار إىل أن «االجـراءات تضمنت العمـل واالبالغ الفوري 
عن أي حالة مشـتبه بها وإرسال عينات مرضية من القراد 
إىل املختـرب املركـزي للدائـرة يف بغـداد لكي يتم تشـخيص 
االصابة ونوعية القراد الحامل للفريوس»، الفتاً إىل «توجيه 
القيـادات األمنية من أجهزة الدفـاع وأجهزة األمن الوطني 
وكذلـك دوائـر البلدية والبيئـة باملحافظة للقيـام بحمالت 
ملنع ظاهرة الجزر العشـوائي حسـب قانون رقم ٢٢ لسنة 
١٩٧٢ وقانـون ١٠٥ لسـنة ١٩٨٩ الخـاص بتنظيـم ذبـح 
الحيوانـات والتأكيـد عىل كافة املستشـفيات البيطرية من 
خـالل زيادة التثقيـف املجتمعية من خـالل تحقيق ندوات 
تثقيفية للمربني والقصابـني وإصدار الفتات وأفالم توعية 
حـول خطـورة املرض والوقايـة وكذلك التعـاون مع دائرة 
الصحة لكل محافظة كـون املرض وبائياً وانترش يف العراق 
خـالل هذه السـنة».ونوه إىل أن «هذه اإلجـراءات تخضع 
للحيوانـات املسـتوردة ايضا، من خالل املحاجـر البيطرية 
املتواجـدة يف املنافذ الحدوديـة كافة، حيث تفحص وتعطى 
شـهادة صحية للحيوانات املسـتوردة وبلد املنشأ املستورد 
لتلـك الحيوانات»، مشـدداً عىل «منع دخـول الحيوانات إال 
بعد رشها سـواء بني محافظة وأخرى أو القادمة من دولة 

أخرى بمادة الدلتامثرين القاتل للقراد الناقل».

بغداد/الزوراء:
اعلنـت دائـرة الطـب العـديل التابعـة لـوزارة 
الصحة، امس االربعاء، تسـجيل اكثر من ٧٠٠ 
حالة وفـاة بحوادث جنائيـة مختلفة.وذكرت 
الدائـرة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»: انـه «تم 

تسـجيل اكثر من ٧٠٠ حالة وفاة خالل شـهر 
اب املـايض بينهـا مـا يقـارب ٢٤ حادثة تعود 
ملقيمني عرب وأجانب».وقال مدير عام الدائرة 
زيد عيل عباس: «وبحسـب اإلحصائية تسلمت 
دائـرة الطب العديل اكثر من ٧٠٠ جثة والواردة 

من الجهات التحقيقية ومراكز الرشطة نتيجة 
لجرائـم قتل وقضايا جنائيـة متعددة ووفيات 
طبيعية « مبينا ان ٧١ باملائة من املجنى عليهم 
مـن الذكـور و ٢٩ باملائة من االنـاث».ويف هذا 
الصدد، أضاف مدير قسـم فحص االموات عبد 
الوهـاب عصـام، ان «الدائرة تقـوم بالفحص 
الدقيـق للجثـة وتحـت طاقـم متخصص من 
وطريقـة  سـبب  لتحديـد  العدليـني  األطبـاء 
الوفـاة»، مؤكدا ان «الدائرة سـجلت نحو ٧١٣ 
قضيـة جنائيـة توزعـت بـني ٨٣ حالـة وفاة 
لحوادث املـرور و ٧٢ حالة متأثرة باإلطالقات 
الناريـة فيما تم تسـجيل ٢٨ جثـة للحروق و 
٣٧ حالة وفاة لعمليات الصعق الكهربائي كما 
تم تسـجيل حاالت امراض وحـوادث متفرقة 
اخرى».واضاف ان «هذه االحصائيات الرسمية 
تعكس اهمية الجهود التي يقدمه قسم فحص 
االمـوات للقضايا املشـتبه بها ويكـون العمل 
فيه عىل مدار الساعة بغية الوصول اىل تحقيق 

افضل النتائج».

بغداد/ الزوراء: 

امـس  الرتبيـة،  وزارة  حـددت 

األربعـاء، أهـم التغيـريات التي 

طـرأت عـىل املناهج الدراسـية 

بعـد إلغاء نظـام تنويع التعليم 

الثانـوي  النظـام  اىل  والعـودة 

املعمول به سابقاً.

وقالـت الـوزارة يف بيـان، انهـا 

نـرشت قائمة بأهـم التغيريات 

املناهـج  عـىل  طـرأت  التـي 

الدراسية بعد الغاء نظام تنويع 

النظـام  اىل  والعـودة  التعليـم 

الثانـوي املعول به سـابقاً ، اما 

بالنسبة لبقية املناهج الدراسية 

فتعتمد كما يف العام السابق .

لبقية  بالنسـبة  انـه  واضافت، 

الدراسـية فتعتمد كما  املناهج 

كانـت عليـه يف العـام السـابق 

وكما موضح يف الجدول ادناه:

البلد : العراق
املحافظة : بغداد

اسـم املرشوع : تدقيق مشـاريع الدراسـة والتصاميم إلنشـاء شـبكات مجاري ميـاه االمطار 
والرصف الصحي ومحطات الرفع ومحطة املعالجة للمناطق املدرجة ادناه
١- (حي الحسن العسكري – ام عظام – ناحية الحماميات) قضاء التاجي.

٢- (حي شالل – حي بريجان – حي الصحة – الحردانية – عليوي شالل) قضاء املدائن.
 ٣- (حي املزرعة – حي العسـكري – دور النفط) ناحية اللطيفية وتأهيل املجمعات السـكنية : 

( القعقاع - القادسية – العزاب) قضاء املحمودية.
٤- قرية الحرية – قضاء املدائن.

٥- (منطقة كويريش) ناحية الرشيد.
مالحظة: يكون التقديم عىل املشاريع املذكورة اعاله بشكل مستقل كل عىل حدة.

تدعـو محافظة بغـداد / مديرية مجاري بغـداد كافة املكاتب االستشـارية العراقية والرشكات 
الهندسية االجنبية من ذوي االختصاص والخربة املهتمة اىل تقديم طلب ابداء االهتمام وذلك عن 
مرشوع تدقيق مشـاريع الدراسـة والتصاميم إلنشـاء شـبكات مجاري مياه االمطار والرصف 

الصحي ومحطات الرفع ومحطة املعالجة ملناطق اطراف بغداد املذكورة اعاله.
نطاق الخدمات واملكونات واملهام واملخرجات املتوقعة : حسب الرشوط املرجعية.

عىل الراغبني يف املشاركة تقديم طلب ابداء االهتمام مع توفري املتطلبات التالية:
١- تعريف بمقدم الطلب (االسم والسرية املوجزة |رشكة – مكتب| ومجال اختصاصها واقسامها 

والهيكل التنظيمي).
٢- وثائق تسـجيل املكتب او الرشكة (او ما يمثلها يف الدول االجنبية مصدقة ومرتجمة بالنسبة 

للرشكات االجنبية) وحسب السياقات املعتمدة.
٣- الخـربة التخصصية املطلوبة لألعمال املماثلة التي سـبق انجازها يف نفس االختصاص حيث 

تحتسب من ضمن املعايري والنقاط املعتمدة الختيار االستشاري.
٤- الخربة يف تنفيذ املشاريع داخل العراق خالل الخمس سنوات املاضية.

٥- معلومات عن كادر مقدم الطلب (السرية الذاتية للكادر وخربات املوظفني).
٦- كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب للمكاتب العراقية اصيل ونافذ ومعنون 

اىل محافظة بغداد / مديرية مجاري محافظة بغداد يف املرحلة الثانية.
٧- املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للمكتب االستشاري والرشكات الهندسية االجنبية.

٨- عىل الرشكات واملكاتب االستشارية مراجعة محافظة بغداد / مديرية مجاري محافظة بغداد 
لغرض استالم املتطلبات الخاصة باملرشوع.

سـتقوم لجنة مختصة يف محافظة بغداد / مديرة مجاري محافظة بغداد باختيار االستشاريني 
االفضل تأهيال بموجب تقييمها للمعلومات املقدمة اعاله وإعداد قائمة مخترصة من الرشكات 
املقدمـة يف مجال املهمة املراد تنفيذها ومن ثم دعوتهم لتقديم عطاءاتهم الفنية واملالية الختيار 

االفضل لتنفيذ املهمة االستشارية.
تقديـم الطلبـات مع الوثائق املطلوبـة داخل ظرف مغلـق ومختوم عىل العنـوان: مبنى مديرية 

مجاري محافظة بغداد / السيدية / قرب جامع شاكر العبود.
علمـا أن املوعد النهائي لتسـليم بيانات ابداء االهتمام هو السـاعة الثانية عـرش ظهراً من يوم 

(٢٠٢٢/٩/١٧) يف مديرية مجاري محافظة بغداد / الشعبة القانونية / الطابق االريض.
وسيتم رفض الطلبات املتأخرة ويف حالة رغبتكم لالستفسار يرجى مراجعة شعبة التصاميم يف 

مديرية مجاري محافظة بغداد.

ÜaáÃi@Úƒœb´
ÜaáÃi@Úƒœb´@äb™@ÚÌãÌáfl
‚b‡nÁ¸a@ıaáia@Ê˝«g



بغداد/ الزوراء:
أكـدت اللجنة املالية الربملانية، امس األربعاء، عدم إمكانية تمرير مرشوع 

قانون املوازنة عىل غرار تمرير قانون االمن الغذائي.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، يف ترصيح صحفي: إن ”مرشوع قانون 
املوازنة يجب ان يرسل من قبل الحكومة حتى يرشعه الربملان، والحكومة 
الحالية ال تملك صالحيات ارسـال القوانني، ولهـذا تمرير املوازنة متوقف 
عىل تشـكيل الحكومـة الجديدة“، مبيناً أنه ”ال يمكـن تمرير املوازنة عىل 

غرار تمرير قانون االمن الغذائي“.
وبـنّي كوجر أن ”عدم ترشيع قانـون املوازنة لن يؤثر عىل قضية توفري او 
توزيع رواتب املوظفني او املتقاعدين، فهذه الرواتب مؤمنة وسـوف توزع 
يف موعدها وفق قانون اإلدارة املالية النافذ الذي تسري عليه البالد وفق مبدأ 

رصف 1 / 12، وهذا االمر عملت عليه خالل السنوات املاضية كثريا“.

بغداد/ الزوراء:
صعدت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس االربعاء، 

لتسجل 240 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده أمس لبيع ورشاء العمالت 
االجنبية ارتفاعا يف مبيعاته لتصل اىل 240 مليوناً و058 ألفاً و250 دوالراً، 

غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشـرتيات البالغـة 205 ماليني و058 ألفـًا و250 دوالراً، لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 35 مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن 33 مرصفـًا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخارج، و15 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة 25 رشكة 

رصافة و98 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، امس األربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 351 الف دينار، وسـعر الرشاء 347 الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع ليوم الثالثاء 353 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند 321 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 317 ألفا.
وفيمـا يخـص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار 21 يـرتاوح بني 350 الف دينـار و 360 ألفاً، فيما 
تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 320 الفاً و 330 الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
اغلـق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لـألوراق املالية، امـس االربعاء، 

مرتفعا بنسـبة (0.32%).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسهم املتداولة (690.213.200) سهم، بينما بلغت قيمة 

االسهم (1.137.494.335) دينارا. 
واغلق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امس عـىل (592.24) نقطة 
مرتفعـا بنسـبة (%0.32) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(590.35) نقطة.
وتم تداول اسهم (41) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبـح عدد الـرشكات املوقوفة بقرار مـن هيئـة االوراق املالية لعدم 

التزامهـا بتعليمـات االفصـاح املـايل (11) رشكـة.
وبلغ عدد االسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(8) ماليني سـهم بقيمة بلغت (10) ماليـني دينار من خالل تنفيذ (3) 

صفقات عىل اسهم رشكتني.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(158) مليون سـهم بقيمة بلغت (117) مليـون دينار من خالل تنفيذ 

(41) صفقة عىل اسهم أربع رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركزي منـذ عام 2009، ويسـعى إلطالق نظـام التداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصاالت والصناعـة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفـع إنتـاج العراق مـن النفط الخام 
بمقـدار 67 ألـف برميـل يوميـا يف اب 
مقارنة بشـهر تموز، لكـن الصادرات 
مـن جنوب البـالد ظلت مقيدة بسـبب 
تأخـريات يف تحديـث البنيـة التحتيـة، 
بحسـب ما أظهرته بيانـات من رشكة 

تسويق النفط العراقية (سومو).
وأظهرت البيانات أن العراق أنتج 4.651 
مليون برميل يوميا من الخام يف شـهر 
اب، وهو ما يتفـق مع حصته بموجب 
اتفاق ”أوبك+“، لكن الصادرات تراجعت 
62 ألف برميل يوميا، مما دفع بغداد إىل 
توجيه الفائض من إمدادات أغسـطس 
واالسـتهالك  التخزيـن  صهاريـج  إىل 

املحيل، بحسب وكالة رويرتز.
ولـم تنجح زيـادة صـادرات محافظة 
البـرصة بجنـوب العـراق يف تعويـض 
انخفاض يف الشـحنات بواقـع 45 ألف 
برميـل يوميـا مـن إقليـم كردسـتان 
صـادرات  ارتفعـت  حيـث  العـراق، 
املحافظة بمقـدار 25 ألف برميل يوميا 
فقط عن يوليـو إىل 3.25 مليون برميل 

يوميا يف أغسطس.
وواجهت محاولـة العراق زيادة طاقته 
التصديريـة عـرب موانئـه عـىل الخليج 
انتكاسـات بسـبب تأخريات يف تحديث 

محطات الضخ.
وخططت رشكة نفط البرصة اململوكة 
التصديريـة  الطاقـة  لزيـادة  للدولـة 

للجنـوب إىل 3.35 مليـون برميل يوميا 
يف أغسـطس وإىل 3.45 مليـون برميل 
يوميـا بحلول سـبتمرب مقارنـة بنحو 

3.3 مليون برميل يوميا حاليا.
وجاء الهـدف الجديد للتصديـر بعد أن 
تخلفت رشكة نفـط البرصة عن املوعد 
املحـدد للوصـول بالطاقـة التصديرية 
إىل 3.45 مليـون برميـل يوميا يف الربع 

الثاني.
مـن جانـب متصـل، ارتفعـت أسـعار 
خامي البرصة املتوسـط والثقيل، امس 

االربعاء، بأكثر من 1%.
وارتفـع خام البرصة املتوسـط املصدر 
بلغـت  تغيـري  وبنسـبة   0.99 آلسـيا 
%1.05 ليصل اىل 95.19 دوالرا للربميل 

الواحد.

وارتفـع خـام البـرصة الثقيـل املصدر 
آلسـيا 0.99 وبنسبة تغيري بلغت 1.10 

% ليصل اىل 90.59 دوالرا.
فيمـا تذبذبت اسـعار خامـات منظمة 
أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 
102.16 دوالر للربميـل بارتفاع بلغ 57 
سـنتا، وسـجل مزيج مربان اإلماراتي 
94.40 دوالرا للربميـل بانخفـاض بلغ 

2.57 دوالر للربميل.
وشـهدت اسـعار النفـط العامليـة يوم 
الثالثـاء ارتفاعا بعد ان اتفقت منظمة 
اوبـك+ عـىل خفـض انتاجهـا لشـهر 
ترشيـن االول بمقـدار 100 الف برميل 
يوميا، لتعاود االسعار انخفاضها اليوم 
االربعـاء مـع تنامـي املخاوف بشـان 

الطلب.

ي بغداد/ الزوراء:
أصـدر البنـك املركـزي العراقـي بياًنا 
مقتضًبا عن تقريره السنوي لالستقرار 

املايل الخاص لعام 2021.
البنـك  بيـان  وفـق  التقريـر  وضـمَّ 
املاليـة  املـؤرشات  مـن  ”مجموعـة 
والنقديـة التـي تعكـس أداء القطـاع 
املـايل واملـرصيف العراقي، وتشـخيص 
التحديـات والفرص أمـام هذا القطاع 
التقريـر  املهـم يف االقتصـاد، وأشـار 
إىل زيـادة يف نمـو الودائـع املرصفيـة 
البالغـة (96) تريليـون دينـار لعـام 
2021 بنسـبة ارتفاع بلغت (13.1%) 
عـن العام 2020، يف حـني زاد االئتمان 
املرصيف يف القطاعني العام والخاص إىل 
(80.62) تريليـون دينـار لعام 2021 
بنسبة ارتفاع بلغت (%7.1) عن العام 

.“2020
املـايل  الشـمول  أنَّ ”مـؤرشات  وبـني 
تحّسـنت مـن خـالل تبنِّـي مـرشوع 
اقتصاديـة  لبدايـة  املـايل  (الشـمول 
جديدة)، وكشـف التقرير عـن ارتفاٍع 
يف املـؤرش التجميعـي للشـمول املـايل 
إىل   2017 عـام   (20.85%) مـن 

(%33.5) عام 2021“.
يف حني ارتفعت نسـبة ائتمان القطاع 
الخـاص يف الناتـج املحـيل االجمايل إىل 

(%13.4) عـام 2021، وارتفع املؤرش 
التجميعي لالستقرار املايل يف العراق إىل 
(0.656) يف العام نفسـه؛ نتيجة تبني 
سياسـات تحقيق االستقرار املايل عرب 
تطبيق متطلبات بـازل واملعيار الدويل 
للتقاريـر املاليـة رقـم (9)، فضًال عن 

املتطلبات األُخرى للقطاع املرصيف.
الخبـري  أوضـح  اخـر،  جانـب  مـن 
االقتصادي، مصطفـى اكرم حنتوش، 
طبيعـة الخلل يف نظام مبيعـات البنك 
للعملـة  املـايل  والتحويـل  املركـزي 

األجنبية.

وقال حنتـوش يف ترصيح صحفي: ان 
”البنـك املركـزي يبيع يوميـا اكثر من 
200 مليـون دوالر كمسـتوى خـالل 
4 اشـهر، إذ انـه يذهب منهـا 25-30 
مليونا للسوق املحلية يف حني تكون الـ 
170 مليونا املتبقية تذهب للتحويالت 

الخارجية لغرض االسترياد“.
وأضاف ان ”املشكلة تكمن االعتمادات 
املفتوحة التي يتـم تحويل األموال من 
خالل، بحيث تدخل البضاعة للعراق او 
ال تدخـل فأن البنك املركـزي ال علم له 
بها، وهذا يعد من اكرب األخطاء، حيث 
توجد يف معظم دول العالم تنسيق وربط 
بني البنـك املركزي ودائـرة التحويالت 
وبني هيئـة الكمارك، إذ يفتح االعتماد 
وتوضـع األمـوال يف حسـاب امانـات 
االعتمـاد اىل ان تدخـل البضاعة للبالد 
ويتم إعطاء إشـارة للكمارك بدخولها 
باملواصفـات املطلوبـة ليتـم تحويـل 
املبلغ من حسـاب امانـات االعتمادات 
االعتمـادات  حسـاب  اىل  املسـتندية 

املستندية املنفذة“.
وأشـار حنتـوش اىل ان ”العراق يعتمد 
االعتماد املبارش بحيث تدخل البضاعة 
الجهـات  فـأن  البـالد،  اىل  او التصـل 
املختصـة ال تعلم بوصـول األموال من 
عدمها، وهذا يدخل ضمن باب غسـيل 
األموال والفسـاد، وبالتايل فإن العراق 
بحاجة ماسـة اىل ربـط هيئة الكمارك 
بالبنك املركزي من اجـل تقنني األمور 
وعـدم تحويـل األمـوال يف االعتمادات 
املسـتندية إال بعـد دخـول البضاعـة 

للعراق“. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
الجمـارك  مصلحـة  متحـدث  أعلـن 
االيرانيـة، روح اللـه لطيفـي، امـس 
األربعـاء، أن حجـم تجارة ايـران غري 
النفطيـة مع 15 بلدا مجـاورا تخطت 
33.333 مليـون طن بقيمـة 20.636 
مليار دوالر يف األشـهر الخمسـة االوىل 
مـن السـنة املاليـة الجارية فـرتة 21 
مـارس/آذار حتى 20 اغسـطس/آب 
2022.وقال لطيفـي يف بيان امس: إن 
تجارة ايـران غري النفطية يف األشـهر 
اجمـايل  االوىل قـد سـجلت  الخمسـة 
58.140 مليـون طن بقيمـة 42.589 
مليـار دوالر، إذ إن حجـم التجارة مع 
بلـدان الجوار قد بلـغ 33.333 مليون 
طن بقيمة 20.636 مليار دوالر بنسبة 
اسـتحواذ كمي 57 باملئة وسـعري 48 

باملئة.
وأضـاف: أن التجـارة غـري النفطيـة 
مـع دول الجوار سـجلت نموا بنسـبة 
24 باملئة عىل اسـاس سـنوي. وأشار 
لطيفي: إىل أن الصادرات االيرانية لدول 
الــ 15 قد بلغـت 25.389 مليون طن 
بقيمـة 10.723 مليـارات دوالر بنمو 
27 باملئـة، يف مقابـل اسـترياد 7.935 
ماليـني طن من السـلع بقيمة 9.913 
مليـارات دوالر بنمـو 21 باملئـة عـن 

الفرتة املناظرة 2021.
الـدول  ترتيـب  اىل  املتحـدث  ونـوه 
خـالل  االيرانيـة  للسـلع  املسـتوردة 

األشهر الخمسة املذكورة، حيث تصدر 
العراق القائمة باسترياد 8.655 ماليني 
طن بقيمة 2.961 مليار دوالر تلته كل 
من: االمـارات 5 ماليني طن بـ 2.781 
مليار دوالر، وتركيا 3.682 ماليني طن 
بـ 2.328 مليار فضال عن افغانستان 
1.256 مليـون طـن بــ 641 مليـون 
دوالر وباكستان 1.078 مليون طن بـ 

475 مليونا.
وتابـع لطيفـي: إن عمان اسـتوردت 
1.219 مليـون طن بقيمة 452 مليون 
دوالر، وأذربيجـان 308 االف طـن بــ 
296 مليونا، وروسـيا 417 الف طن بـ 
291 مليونا، وتركمانسـتان 529 الف 
طـن بــ 166 مليـون دوالر، وأرمينيا 
358 الف طن بـ 144 مليونا، والكويت 
2.172 مليـون طن بـ 73 مليون دوالر 
وكازاخسـتان 243 الف طـن بـ 61.2 
مليونـا وقطـر 375 الـف طـن بـ 51 
مليونا والبحرين 4.2 آالف طن بـ 3.4 
ماليني دوالر والسـعودية 376 طنا بـ 

192 الف دوالر.
متحـدث  لفـت  ثانيـة،  جهـة  مـن 
الجـوار  دول  اىل  الجمـارك  مصلحـة 
التـي اسـتوردت السـلع منهـا ايـران 
خـالل الفرتة املذكـورة، وهي االمارات 
العربيـة املتحـدة 4.603 ماليـني طن 
بقيمـة 6.074 مليـارات دوالر وتركيا 
1.163 مليـون طـن بــ 2.166 مليار 
دوالر وروسـيا 1.163 مليـون طن بـ 

715 مليونا وباكسـتان 383 الف طن 
بــ 429 مليونا وعمـان 347 الف طن 
بـ 310 ماليني وكازاخستان 178 الف 
طن بـ 78.4 مليون دوالر، والعراق 54 

الف طن بـ 74 مليونا.
وأضاف: جاءت قطر بعد العراق 1800 
طن بقيمة 17 مليون دوالر وأذربيجان 
دوالر،  مليـون   15.3 بــ  8951 طنـا 
وتركمانسـتان 22 الف طـن بـ 14.4 
مليون دوالر وافغانستان 8500 طن بـ 
10.4ماليني دوالر والكويت 1794 طنا 

بــ3.9 ماليـني دوالر، وأرمينيا 1969 
طنا بـ 3.7 ماليني دوالر والبحرين 28 
طنا بـ 558 الف دوالر.من جهته، أعلن 
اتحاد املصدرين يف إسطنبول ان العراق 
كان األكثـر اسـتريادا لألثـاث الرتكي 
خالل 8 األشـهر االوىل من العام الحايل 
2022.وبحسـب بيان صادر عن اتحاد 
املصدريـن يف إسـطنبول، فـإن قيمـة 
صادرات األثاث خالل شهر أغسطس/ 
آب املايض، بلغـت 407 ماليني دوالر“، 
مبينا ان ”عائـدات تركيا من صادرات 

األثـاث املنزيل خـالل األشـهر الثمانية 
األوىل مـن العام الجـاري، بلغت 3.11 
أن  البيـان  دوالر“.وأوضـح  مليـارات 
”العـراق احتـل خـالل 8 اشـهر االوىل 
املرتبة األوىل بني الدول األكثر اسـتريادا 
إىل  وصلـت  بقيمـة  الرتكـي،  لألثـاث 
337 مليـون دوالر، وجـاءت أملانيـا يف 
املرتبـة الثانية بــ272.4 مليون دوالر 
وإرسائيل ثالثة بـ169.5 مليون دوالر 
والواليـات املتحـدة األمريكيـة رابعـة 

بـ169.3 مليون دوالر.
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ãËíc@5@fi˝Ç@ä¸ÎÜ@paäbÓ‹fl@3@Ïz‰i@ÚÓ„aãÌ�a@…‹è‹€@ÒÜäÏnèæa@Êaá‹j€a@äáónÌ@÷aã»€a

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن محافظ البنك املركزي االيراني طرح عملة الدينار العراقي يف املصارف 
املحلية.وأوضـح املحافـظ “عـيل صالح آبـادي“ يف ترصيـح عىل هامش 
جلسـة مجلس الوزراء امس األربعاء: إن كمية من الدينار العراقي دخلت 
البـالد يوم األمس وسـتوزع ابتداًء مـن اليوم.وأشـار اىل: ان عىل الراغبني 
بأداء زيارة أربعينية االمام الحسـني (ع) التوجه للمصارف املحلية لتوفري 
عملـة الدينـار بجانب مراجعة مكاتـب الرصافة.وبنّي: إنـه تم تحديد 25 
بنـكا محليا يطرح عملة الدينار، وذلك تفاديا لحدوث ازدحام عىل مكاتب 

الرصافة بالسوق.

بغداد/ الزوراء:
ّرصح املستشار املايل لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، امس االربعاء، 
ان النفقات الحكومية اليوم تشكل %50 من الناتج املحيل اإلجمايل، مؤكدا 
ان اسـتمرار عمليات الرصف للنفقات العامة ستكون 1/12 للعام املقبل 
2023..وقـال صالـح يف حديث صحفـي: ان الحكومة ستسـتمر بعملية 
الـرصف حتى لو لم تقر او تتأخر موازنة عام 2023“، مبينا ان ”النفقات 
الحكومية اليوم تشكل 50 من الناتج املحيل االجمايل“.واضاف ان ”الدورة 
االقتصاديـة تعتمد عىل املصـادر الحكومية وبالتايل ال يمكـن ان تتوقف، 
حيث ان توقف اإلنفاق الحكومي ينهي الحياة بالعراق وال يمكن ان يكون 
فيها جدل وانما مسـألة وجودية ”، مؤكدا ان ”الرصف سيكون 1 عىل 12 
من املرصوفـات الفعلية الجارية الفعلية املتحققـة مع مرصوفات االمن 
الغذائي يف عام 2022 حتى لو لم تقر او تتأخر موازنة 2023“.كما اشـار 
صالـح اىل ان ”الحيـاة واملتطلبات تنمو واملالية العامـة إذا توقفت فيعني 
توقفت عجلة الحياة والنمو يف العراق، لذلك يسـتمر الرصف حتى تستمر 
الحياة“، الفتا اىل ان ”هذه موازنات الحد االدنى التي ايضا تصب يف الرصف 
عىل املشـاريع املستمرة غري املكتملة“.وفشـلت الحكومة يف اقرار موازنة 
العامة لعام 2022 نتيجة عدم قدرة الربملان يف تشـكيل الحكومة العراقية 
الجديدة ولتسـتمر بعد ذلك نتيجة عدم االسـتقرار السـيايس والتجاذبات 

بني الكتل السياسية واملتوقعة ان تستمر لغاية العام 2023.
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@ÒáÌáßa@Ún”˚æa@Ú˜Ó:a@ùœãm@ bœá€a@ÒäaåÎ
ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@Üb‰€

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن رئيس الهيئة املؤقتة لنادي القوة الجوية الريايض، الفريق شـهاب جاهد، أن وزارة الدفاع رفضت الهيئة املؤقتة 
التـي ستشـكلها اللجنة االوملبيـة إلدارة النادي.وقال جاهد يف بيان مقتضـب: «ان وزارة الدفاع لـم توافق عىل الهيئة 
املؤقتة الجديدة التي ستشكلها اللجنة االوملبية».وأشار إىل أن الوزارة «تؤكد دعمها للهيئة املؤقتة الحالية لحني اجراء 
انتخابات النادي وتشـكيل هيئة إدارية تليق بتاريخ الصقور وجماهريه».وسبق ان أعلن املكتب اإلعالمي لنادي القوة 
الجويـة ان اللجنة االوملبية سـّمت هيئة مؤقتة إلدارة النادي وحظيـت بموافقة وزير الدفاع جمعة عناد، حيث يرتأس 
الهيئة الفريق الركن عيل الفريجي، وسـمري كاظم نائبا للرئيس، واللواء الركن مهدي يارس زبيدي اميناً للرس، واللواء 

قتيبة عبد الرزاق األمني املايل، واالعضاء عيل زيدان واللواء الركن عبد املحسن فتحي صكر وعالء محمد جبار .

ãºcÎ@ã–ñc

@á»i@Â±@%@fiaçn«¸a@äaã”Î@Â†Ï€a@kÉn‰fl@…fl@Ú‹flbÿ€a@>ñãœ@›„c@%@Z@äÏ„

ÚÌÏÓé�a@Ú€Ï�j€a@∂g@p¸bó€a@kÉn‰fl@¯ÓËm@ÜaáÃi@Ú‡ñb»€a

  بغداد/ هشام السلمان
ُيشارك املنتخب الوطني العراقي  
يف  الباراملبـي  القـوى  أللعـاب  
الجائـزة  بطولـة  منافسـات 
الكربى بمدينة مراكش املغربية 
للمـدة من الحـادي عرش  حتى  
الثامـن عرش مـن شـهر ايلول 
الجاري،  ويتألف  الوفد العراقي 
من  12  شخصا بني رئيس وفد 
ومـدرب والعـب والعبـة بينهم 
حسـن عيل خلف رئيسـا للوفد 

وعيل جبار رمضان ود. عمر عبد 
اإلله سـالمة  مدربـني  والالعبة 
فاطمـة  فاضـل،  والالعبـون: 
خضري عبـاس وكوفان حسـن  
وولـدان نزار وأحمد غني نعاس 
مبـارك  وعـىل  نصـار  وجـراح 
وعباس حاتم وشـاكر محمود،  
وسيحرض البطولة عضو املكتب 
  ، الباراملبيـة  للجنـة  التنفيـذي 
رئيـس االتحـاد العراقي أللعاب  

القوى مهدي باقر.

@¿@=æaäbj€a@ÙÏ‘€a@lb»€c
lãÃæbi@Ù5ÿ€a@Òçˆbßa@Ú€Ï�i

ÚÓ‹0a@lb‘€˛a@Û‹«@µèœb‰æa@åãic@Ú‹uÜÎ@Ú†ãì€a@Z¡–‰€a@Ú‹é@läáfl

åbn‡æa@äÎá‹€@�a7õ•@fiÏj‰�ég@¿@á»nèm@ıbiãËÿ€a@Òã◊

بغداد/ احمد الزبيدي
اكد العب املنتخب الوطني السابق ونادي بايل 
اإلندونييس، بروا نوري، انه مستمر مع فريقه 
الحايل بـايل األندونييس.واضاف بـروا: انه لم 
يفكـر باالعتـزال كرة القـدم يف الوقت الحايل 
وانه سـعيد مع بايل بعـد حصوله عىل العديد 
مـن البطـوالت. واكمـل: سـأفكر باالعتزال 
عندما يقول جسدي توقف عن ممارسة كرة 
القـدم وتصبح املباريـات بالنسـبة يل مملة 

وال يوجـد فيها اسـتمتاع. موضحا: انا دائما 
مشجع للمنتخب الوطني وداعم لهم وأتمنى 
ان يصـل اىل مرحلة متطورة. واكد نوري ”لم 
آخذ فرصتي الكاملة مع الوطني ولو شاركت 
كثريا لقدمـت الكثري للوطـن يف داخل امللعب 
وخارجه، ولكن هـذه الذكريات اصبحت من 
املايض الذي سأحتفظ فيه كثريا يف ذاكرتي“. 
وتحـدث بروا نـوري عن تجربتـه يف املالعب 
العراقيـة مع نـادي زاخو حيث قـال: كانت 

جيـدة وال توجـد لدي مشـاكل مـع الفريق، 
ومشـكلتي كانـت مع أشـخاص محددين يف 
االدارة وأتمنى التوفيق للفريق يف املسـتقبل، 
وأنـه اعجب كثريا بفريق القوة الجوية خالل 
فرتته مع زاخو حيث كانوا يقدمون كرة قدم 
جميلة. وختم حديثه بالشـكر للمدرب رايض 
شنيشـل النه اول مـدرب أعطانـي الفرصة 
كاملـة مـع املنتخب وطلـب برسعـة انجاز 

املستمسكات العراقية الخاصة بي.

بغداد / الزوراء
وصل فريـق الكهربـاء بكـرِة القـدم اىل مدينِة 
اسـطنبول الرتكية للدخول يف معسـكٍر تدريبّي 
املباريـاِت  تتخللـه عـدد مـن  أسـبوعني  ملـدة 
التجريبّية استعداداً ملنافسات دوري الكرة الذي 

سينطلق يف شهر ترشين االول املقبل.
وقاَل أمني رس نـادي الكهرباء ثائر الرشقي: إن 
الهيئة اإلدارّية برئاسة عيل األسدي سعت وبقوٍة 

اىل تأمـني معسـكر نموذجـي لفريـق القدم يف 
إسـطنبول لرفِع قدرات الالعبني الفنية والبدنّية 
تحـت إرشاف املـالك الفني بقيـادة لؤي صالح 
والجهاز املسـاعد املؤلف من أسامة عيل وحيدر 
عبد القـادر مدرب اللياقة وجليـل زيدان مدرب 
الحـراس وجمعة جابـر مديـر الفريق.وأضاَف 
الرشقي: إن فريق الكهرباء أصبح تحت األضواِء 
ومطالباً بالحفـاظ عىل ظهوره كفريق منافٍس 

وليس مشـاركاً من خالل العروض الطيبة التي 
قدمها خالل املواسم املنرصمة، وآخرها خوض 
غمـار نهائـي بطولـة كأس العراق مـع فريق 
الكـرخ، ومثـل هكذا حضور يتطلُب أن يسـتعد 
الفريـق بوتريٍة متصاعـدة للوصـوِل اىل الهدف 
املنشـود من املُعسكر فنياً وبدنياً، والوقوف عىل 
مالمح التشكيل الرسـمي للفريق قبيل الدخول 

يف رصاع منافساِت دوري الكبار .

بغداد/ عدي صبار
بـاَرش املُنتخـبُ الوطنـّي لكـرِة 
الصاالت ُمعسـكره الداخّيل الذي 
يقاُم يف العاصمِة بغداد استعداداً 
للُبطولِة اآلسيوّيِة التي ستقام يف 
الكويت يف السابِع والعرشين من 

الشهِر الحايل.
للمنتخب،  اإلدارّي  املديـُر  وقـاَل 
عيل عيىس: إن املُعسـكَر الداخيل 
التدريبّي ملنتخبنـا الوطنّي لكرِة 
بواقـِع وحدتـني  بـدأ  الصـاالت 

تدريبيتني صباحّية ومسـائّية يف 
قاعِة نادي الشباب بقيادِة املدرِب 
اإليرانـي محمد ناظـم الرشيعة 

ومالكه التدريبّي املُساعد.
وأوضـَح: إن املنتخـَب رفـَع من 
اسـتعداداً  تحضرياتـه  وتـريِة 
للُمشـاركِة يف بطولـِة نهائيـاِت 
دولـُة  تحتضنهـا  التـي  آسـيا 
الكويت يف السابِع والعرشين من 

الشهِر الحايل.
الفنـّي  الجهـاَز  إن  إىل:  وأشـاَر 

لتهيئـِة الالعبني  يسـعى جاهداً 
نفسياً وفنياً وبدنياً قبيل الدخوِل 
يف ُمنافسـاِت ُبطولـِة نهائيـاِت 
آسـيا التـي نطمُح مـن خاللها 
إىل حصِد ِثمار الجهـِد الذي بذلُه 
املنتخُب من خالل التحضرِي لهذه 

املُنافسات.
وحداتـه  منتخبنـا  وبـاَرش 
التدريبّيـة يـوم اإلثنـني املايض، 
التدريبّيـة  الوحـدَة  قـاَد  حيـث 
املدرُب املُسـاعد حسني عبد عيل، 

بعد تأخِر وصول املـدرِب محمد 
ناظم الرشيعة وجهازه املسـاعد 

بسبِب حجوزاِت الطريان.
وكاَن وفـُد منتخبنا قـد عاَد من 
مدينِة شـرياز اإليرانّية األسبوع 
املـايض بعـد انتهـاِء معسـكره 
هناك الذي خـاَض خالله بعَض 

املبارياِت الودّية.
وأوقعت القرعُة منتخبنا الوطنّي 
يف املَجموعـِة األوىل مع منتخباِت 

تايالند والكويت وعمان.

2024@êÌäbj€@fiÏñÏ€a@=æÎ˛a@…fl@¿áÁÎ@…Ó‡v‹€@ÚyÏn–fl@?†Ï€a@laÏic@Z›ìÓ‰í@Ôöaä
ÂÌáœaã€a@ÜÏéc@kÉn‰æ@bj«¸@31@ÒÏ«Ü

بغداد/ محمد عماد
أعلن الجهاز الفنـي للمنتخِب الوطني 
لكـرِة القـدم قائمَة الالعبـني النهائية 
للمشـاركة يف بطولة األردن الرباعية ، 
التي ستنطلق يف الثالث والعرشين من 
شـهر أيلول الجاري، ويشارك فيها إىل 
جانب أسـود الرافدين كل مـن األردن 

املستضيفة وعمان وسوريا.
وضمـت القائمُة النهائيـة (31) العباً 
وهـم، لحراسـة املرمى  جالل حسـن 
، أحمـد باسـل ، حسـن أحمد  حسـن 
حبيـب، ولخـط الدفاع مارتـن حداد ، 
رسـالن حنون ، منـاف يونس ، كاردو 
صديق ، عيل فائز ، زيد تحسني ، مهند 
جعـاز ، مريخـاس دوسـكي ، حمـزه 
عدنـان ، حسـني عمـار ، اآلي فاضـل 
، أحمد عبد الحسـني، ولخط الوسـط 
أمجـد عطـوان ، محمـد عـيل عبـود ، 
شـهاب رزاق ، أمري العمـاري ، هريان 
أحمـد ، محمد قاسـم ، إبراهيم بايش 
، حسـني عـيل ، بسـام شـاكر ، أحمد 
فرحان ، حسـن عبد الكريم ، شـريكو 
كريـم ، ولخط الهجوم  أيمن حسـني ، 

اسو رستم، وكاع رمضان.
وأعلَن املُدرُب رايض شنيشل يف املُؤتمِر 
الِصحـايفّ الـذي عقَد امـس األربعاء يف 
مقـرِّ االتحـاِد إقامَة ُمعسـكٍر تدريبّي 
للُمنتخـِب الوطنـّي يف الرابع عرش من 
الشـهِر الحايل اسـتعداداً للُمشاركِة يف 
بطولـِة األردن الدولّيـة التـي سـتقام 
للفـرتة مـن الثالث والعرشيـن وحتى 

السابع والعرشين من الشهِر الحايل.
وأوضَح شنيشـل خطـَط َعمله املُقبلة 
مـع املُنتخـِب األوملبـّي، وتحديد هدفه 
الرئيّيس للوصـوِل إىل اوملبيـاد باريس 
2024 باالعتمـاِد عـىل َمجموعـٍة من 
الالعبـني بمعـدِل أعمـاٍر تسـمُح لهم 
باملُشاركِة يف تصفياِت اوملبياد باريس.

 وأضـاّف: إن أبـواَب املُنتخـب الوطنّي 
سـتكون مفتوحًة للجميـع، وال توجُد 
أي فروقاٍت بني العٍب وآخر باسـتثناِء 
سـتحدُد  التـي  التاّمـة  الجاهزّيـِة 

وجودهـم، وحتـى بالنسـبِة لالعبـني 
الذيـن اعتـذروا عن التواجـِد يف ُبطولِة 
األردن الدولّيـة، وهمـا كل مـن زيدان 
إقبال وعيل الحمادي، فسـتكون أبواُب 

املُنتخب مفتوحًة أمامهم. 
وبُخصوِص اعتذاِر زيـدان إقبال وعيل 
الحمـادي، أكـَد املُديـُر اإلداري، مهدي 
كريـم: إن اعتـذاَر األول جـاَء بطلـٍب 
منه، وإنه يفضـُل الرتكيَز مع ناديه يف 
الفـرتِة الحالّية. ُمبينـاً: أما بُخصوص 
نـادي  إدارُة  طلبـت  فقـد  الحمـادي، 
ويكمب بأن يتواجد يف ُمبارياِت الفريِق 

التـي سـتتزامُن ضمن الفرتِة نفسـها 
لُبطولِة األردن، إضافًة إىل رغبِة الالعب 
يف إثبـاِت وجـوده مع ناديـه يف الفرتِة 

املُقبلة.
واعلن خـالل املؤتمر التقديمي للجهاز 
الفنـي للمنتخب االوملبي عـن الجهاز 
الفنـي املسـاعد للمدير الفنـي رايض 

شنيشل.
مسـاعداً  ارشف  نـزار  إعتمـاد  وتـم 
للمدرب ، وسبق له ان عمل مع شنيشل 
يف بطولة اسيا عام 2015، التي اقيمت 
يف اسرتاليا، واحرز فيها اسود الرافدين 

املركز الرابع.
واختار شنيشـل مدرب حراس املرمى 
صالـح حميد للعمل معـه مجدداً، بعد 
ان شـارك معـه يف عدة اسـتحقاقات 
سـابقة، عىل صعيد املنتخـب االوملبي 
يف تصفيـات اوملبياد لنـدن، وايضاً مع 
االندية املحلية واخرها املوسـم املايض 

بنادي القوة الجوية.
وتـم تعيني املدرب الشـاب اسـماعيل 
سليم معدا بدنيا، وتعد هذه اول مهمة 

وطنية له مع املنتخبات العراقية.
واختـري عبد االمري ناجـي محلالً فنياً، 

ويعـد مـن االسـماء البـارزة يف هـذا 
املجـال، وسـبق لـه العمـل مـع نادي 
الزوراء وخاض عدة محطات احرتافية 
مـع االنديـة البحرينية ابرزهـا الرفاع 

والبسيتني واملحرق.
كما تـم االبقاء عىل محمـد عماد زبري 
منسـقاً اعالميـاً للمنتخـب االول، بعد 
نجـاح عمله يف املرحلـة املاضية، ويعد 
زبري مـن الطاقات االعالمية الشـابة، 
التي برزت اثناء مشاركة العراق بكأس 
العرب بالدوحة وتصفيات كأس العالم 

االخرية.

بغداد/حسني عمار 
أكد مـدرب فريق النفـط بكرة السـلة، خالد يحيـى، ان فريقه يواصل 
استعداداته للموسم املقبل، منوها بإقامة معسكر خارجي يحدد مكانه 
يف وقت الحق للوقوف عىل جاهزية الالعبني قبل انطالق املوسم الجديد.
وقـال يحيـى إن“ الفريق يكثـف اسـتعداداته بنفس الهمـة واالرصار 
املعهوديـن، وبواقع وحدتني تدريبيتني صباحية ومسـائية للوصول اىل 
الجاهزية التامة قبل انطالق املنافسـة املحلية“، مبيناً أن“ ادارة النادي 
قـررت التعاقد مـع العبني جدد بعد رحيل سـبعة من اهـم الالعبني يف 
الفريق“.واضاف يحيى ”انه من املؤمل إقامة معسـكر تدريبي خارجي 

سيتم تحديده خالل الفرتة القريبة املقبلة بعد وصول املحرتفني االجانب 
”، مشرياً اىل ”أن الالعبني املحرتفني لم يمثلوا الدوري املحيل لكنهم لعبوا 
يف الـرشق األوسـط والدول العربيـة ولديهم خربة واطالع وسـيكونون 
عالمة فارقة يف سـلة النفط ”.وتابع يحيى ”ان املوسـم املقبل سيشهد 
منافسـة رشسـة وصعبـة يف الـدوري املمتاز السـيما ان هنالـك فرقا 
مسـتقرة ومنافسـة عىل اللقـب بقوة مثـل الرشطة ودجلـة الجامعة 
اللذين اجريا تعاقدات متميزة ولديهم العبون اشداء ولكن الفريق عازم 
عىل خطف لقب املوسم املقبل من خالل الروح القتالية للفريق واحداث 

توليفة جيدة بني صفوف الالعبني للوصول اىل الهدف املنشود ”.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العراقـي  االتحـاد  يف  العامـة  الهيئـة  عضـو 
للصحافـة الرياضية، الزميل حيـدر العتابي، 
حـل ضيفا يف برنامـج (الحكـم الرابع) الذي 
يبث من عىل شاشـة قناة (العهد) الفضائية، 
حيث ناقش الربنامـج االنباء التي تتحدث عن 
احتمالية نقل منافسـات بطولة خليجي 25 التي 
مـن املقرر ان تقام يف محافظـة البرصة مطلع العـام املقبل اىل دولة 
الكويـت، وغريها مـن املجاور التي تخص منافسـات بطولة خليجي 
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عضـو املكتـب االعالمـي يف اللجنـة االوملبيـة 
الوطنيـة العراقية، الزميل امري الداغسـتاني، 

احتفل بعيد ميالده يوم امس االربعاء...
املديـد  بالعمـر  لزميلنـا  االمنيـات  خالـص 

ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
يواصل املنتخب الوطني للدراجات الهوائية تحضرياته يف مدينة السليمانية استعدادا 
التي ستقام يف اإلمارات مطلع شهر ترشين  العربية،  البطولة  للمشاركة بمنافسات 
العراقي  االتحاد  أقام  لالتحاد:  اإلعالمي  املنسق  سليم،  ساجد  املقبل.وقال  الثاني 
للدراجات معسكرا تدريبيا للمنتخبات الوطنية لفئات املتقدمني والشباب والناشئني، 
تحضريا للبطولة العربية.وواصل: ان املعسكر الحايل شهد مشاركة 35 العبا، وتضمن 
اإليراني محمد رجبلوا. املدرب  خوض وحدتني تدريبيتني صباحية ومسائية، بقيادة 
متطلبات  كل  توفري  يف  نجحنا  للدراجات:  العراقي  لالتحاد  اإلعالمي  املنسق  وتابع 
من  العبني   8 اختيار  تم  يوما.وزاد:   20 ملدة  ويستمر  وتجهيزات  سكن  من  املعسكر 
يتم  ثم  والناشئني، ومن  الشباب  لفئتي  اختبار  وأيضا سيكون هناك  املتقدمني،  فئة 
االستقرار عىل القائمة النهائية.وأتم: ينتظر املنتخب الوطني معسكر آخر قبل الذهاب 

إىل اإلمارات ومن املزمع إقامته بمحافظة دهوك خالل شهر ترشين األول املقبل.

اربيل/ قحطان املالكي 
فريِق  أمام  الَشباب  منتخُب  تعادَل 
املُباراِة  يف  أهداٍف  دون  من  الحدود 
التي أقيمت امس األربعاء يف ملعِب 
االه يف محافظِة أربيل، وهي ضمن 
للتصفياِت  املُنتخِب  استعداداِت 

املؤهلة إىل نهائياِت كأس آسيا. 
العب  ُمشاركَة  املباراُة  وشهدت 
الذي  إزاد  بلند  الهولندي  غرافشاب 

التحَق ليلَة أول امس بوفد منتخِب 
الشباب. 

تغلَب  الَشباب  منتخَب  أن  يذكُر 
نوروز  فريِق  عىل  األوىل  مباراته  يف 
بهدفني من دون مقابٍل، وخَرس يف 
بهدٍف،  أربيل  أمام  الثانية  مباراته 
الرابعة  الودّية  مباراته  وسيخوض 
األحد  يوم  برايتي  فريِق  أمام 

املُقبل.
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واشنطن / متابعة الزوراء
أمريكا  بطولة  نهائي  نصف  جابر  أنس  التونسية  النجمة  بلغت 
املفتوحة للتنس للمرة األوىل يف مسريتها بفوزها عىل األسرتالية أيال 

تومليانوفيتش بمجموعتني نظيفتني بواقع ٦-٤ و٧-٦ (٤/٧).
وتلتقي جابر املصنفة الخامسة عاملياً يف الدور املقبل مع الفرنسية 
املباراة  لبلوغ  سعيها  يف  غوف  كوكو  األمريكية  أو  غارسيا  كارولني 
النهائية الثانية يف مسريتها االحرتافية يف الغراند سالم بعدما كانت 
أمام  الكربى،  األربع  البطوالت  ثالثة  ويمبلدون،  نهائي  خرست 

الكازاخستانية إيلينا ريباكينا مطلع تموز/يوليو املايض.
وحسمت جابر املجموعة األوىل يف صالحها ٦-٤، لكن األسرتالية قلبت 
لحسمها  واحد  شوط  عىل  وكانت   ٥-٣ وتقدمت  الثانية  يف  الطاولة 
الفارق  إرسالها مقلصة  التونسية نجحت يف كرس  لكن  يف صالحها 
اىل ٤-٥ ثم فرضت التعادل ٥-٥ و٦-٦ وبالتايل شوطا فاصال كانت 

الكلمة األخرية فيه لها ٧-٤.
وغوف)  (غارسيا  مباراتهما  «سأشاهد  «بابتسامة:  جابر  وأضافت 

عىل أمل أن تلعبا خمس أو ست ساعات وتتقاتالن!».
وتابعت بجدية هذه املرة مؤكدة أن املباراة النهائية التي خاضتها يف 

ويمبلدون هذا الصيف «منحتني الثقة».
وأردفت جابر التي باتت أول العبة إفريقية تبلغ دور األربعة للبطولة 
عىل  قادرة  أنني  الحني  ذلك  منذ  أعرف  لكنني  «خرست،  األمريكية: 

الفوز ببطولة غراند سالم».

وتلتقي جابر البالغة من العمر ٢٨ عاًما يف الدور املقبل مع الفرنسية 
كارولني غارسيا (١٧) التي تفوقت عىل األمريكية كوكو غوف ٦-٣، 
٦-٤ يف أجواء صاخبة، يف سعيها لبلوغ ثاني نهائي لها يف الغراندسالم 
بعدما كانت خرست نهائي ويمبلدون، ثالثة البطوالت األربع الكربى، 

أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا مطلع تموز/يوليو املايض.
ربع  من  كرييوس  نيك  باألسرتايل  خاتشانوف  كارن  الرويس  وأطاح 

النهائي من بطولة الواليات املتحدة املفتوحة، آخر البطوالت 

األربع الكربى يف كرة املرضب خاتشانوف يف مباراة مثرية من خمس 
مجموعات ٧-٥، ٤-٦، ٧-٥، ٦-٧ (٧/٣)، ٦-٤.

وبعد خروج حامل اللقب الرويس دانييل مدفيديف عىل يد كرييوس 
بالذات واإلسباني رافايل نادال، توقع الكثريون أن يكون األسرتايل من 
أبرز املرشحني للفوز باللقب، إال أن خاتشانوف كان له رأي آخر ليبلغ 

أول نصف نهائي غراندسالم يف مسريته.
إنه  لكارن،  الثناء  كل  ولكن  «محَبط،  إنه  املباراة  بعد  كرييوس  قال 
محارب»، وأضاف: «كنت أريد امليض قدًما والفوز. أنا محبط، أشعر 

وكأنني أخفقت يف هذه البطولة اآلن».
أبايل  ال  «رصاحة،  أخرى  منافسة  ألي  يكرتث  ال  أنه  كرييوس  وأكد 
يقارن  ال  الغراندسالم  يف  النجاح  تحقيق  أخرى،  بطولة  أي  بشأن 
بيشء آخر، وكأن البطوالت األخرى ال تهم. أعتقد أن أي بطولة أخرى 
البطوالت  يف  تتفوق  أن  يجب  حًقا.  للوقت  مضيعة  هي  العام  خالل 

الكربى، فهي السبب ألن يتذكرك الناس».
حقق الرويس املصنف ٣١ عاملًيا ٣٠ إرساال ساحًقا و٦٣ رضبة قاضية 

ليسقط وصيف بطل ويمبلدون ويرضب موعًدا مع رود.
 :٢٥ املصنف  األسرتايل  غالبيته  دعمت  جمهور  أمام  الفوز  بعد  قال 

«لقد فعلتها يا أصحاب! أخريًا، تظهرون بعض املحبة يل».
للركض،  مستعد  أنا  توقعتها.  كما  مجنونة  مباراة  «كانت  وتابع: 
األربع ساعات وهذه  قرابة  لعبنا  وللعب خمس مجموعات.  للقتال 

الطريقة الوحيدة للتفوق عىل كرييوس».

بولونيا / متابعة الزوراء
أقيل الرصبي سينيتسا ميهايلوفيتش من منصبه مدربا 
لنادي بولونيا اإليطايل لسوء النتائج إثر فشله يف الفوز يف 

مبارياته الخمس األوىل يف الدوري اإليطايل لكرة القدم.
تنتهي  (أمس)،  «اليوم  فيه:  جاء  بيانا  بولونيا  وأصدر 
ميهايلوفيتش.  وسينيتسا  بولونيا  بني  احرتافية  عالقة 
هذا القرار بات محتما عىل الرغم من الروابط العاطفية 
التي نسجها مع النادي واملدينة ككل عىل مدى السنوات 

الثالث ونصف املليئة بالشغف واألحداث الدراماتيكية».
املحيل  الدوري  يف  عرش  السادس  املركز  بولونيا  ويحتل 

حاليا برصيد ٣ نقاط من أصل ١٥ ممكنة.
العب  فان  سبورت»،  ديلو  غازيتا  «ال  صحيفة  وحسب 
إيطاليا  ومنتخب  الفرنيس  جريمان  سان  باريس  وسط 
منذ  فريق  أي  عىل  يرشف  ال  الذي  موتا  تياغو  السابق 
رحيله عن تدريب سبيتسيا يف نهاية املوسم املايض، هو 
املرشح لخالفة ميهايلوفيتش الذي بات أول مدرب يقال 

من منصبه هذا املوسم.
أقال نادي اليبتسيش األملاني صباح أمس األربعاء مدرب 
خلفية  عىل  تيديسكو  دومينيكو  اإليطايل  األول،  الفريق 
الخسارة الفادحة من ضيفه شاختار دونيتسك األوكراني 
٤-١ ضمن أوىل جوالت دور املجموعات من دوري أبطال 

أوروبا.
ولم يحقق اليبتسيش سوى انتصار واحد فقط يف الدوري 

األملاني بعد مرور ٥ جوالت مقابل  تعادلني وخسارتني.
وأعلن تشليس اإلنكليزي صباح أمس األربعاء إقالة مدربه 

األملاني توماس توخيل.
األملاني  مدربه  عن  انفصاله  اإلنكليزي  تشيليس  وأعلن 
«البلوز»  خسارة  من  واحد  يوم  بعد  توخيل  توماس 
دون  بهدف  الكرواتي  زغرب  دينامو  أرض  املفاجئة عىل 
رد.ويأتي هذا القرار بسبب سوء نتائج الفريق اإلنكليزي 
سوق  يف  الكبري  اإلنفاق  رغم  الجديد  املوسم  مطلع  يف 
االنتقاالت الصيفية.ويف الرشق، تحوم الشكوك منذ فرتة 

بشأن  األنباء  تضارب  بعد  إيران  مدرب  مستقبل  حول 
مغادرته صفوف املنتخب املتأهل إىل نهائيات كأس العالم 

FIFA قطر ٢٠٢٢™.
عىل  مهّمته  عاًما)   ٥٤) سكوتشيتش  واستهل 

 ٢٠٢٠ فرباير  يف  اإليراني  املنتخب  رأس 
إىل  اقتدار  بكل  قيادته  من  وتمّكن 

مونديال قطر.
محلية  أنباء  وكاالت  وكانت 

االتحاد  أّن  أمس  ذكرت  قد 
قد  القدم  لكرة  اإليراني 
توّصل التفاق مع الربتغايل 

كريوش  كارلوس 
حظوظ  عىل  لإلرشاف 

وأنه  األول،  املنتخب 
بات عىل بعد خطوة 
العودة  من  واحدة 
الدكة  مقاعد  إىل 

عام  غادرها  التي 
وأضافت   .٢٠١٩
األنباء  وكاالت 
أن  املحلية 
كريوش سيتواجد 
نهاية  طهران  يف 
الجاري  األسبوع 

عقد  عىل  للتوقيع 
نهاية  حتى  يمتد 

قطر   FIFA العالم  كأس 
.™٢٠٢٢

املقاليد  توّىل  أن  لكريوش  وسبق 
بني  اإليراني  للمنتخب  الفنية 

٢٠١١ و٢٠١٩.
إيران  عاًما)   ٦٩) الربتغايل  وقاد 
كأس  نهائيات  يف  للمشاركة 
األرايض  عىل   ٢٠١٨ العالم 
اإليراني  املنتخب  الروسية.وتألق 
مونديال  يف  كريوش  قيادة  تحت 
٢٠١٨ إذ فاز عىل املغرب (١-٠) 
وتعادل مع الربتغال (١-١) لكن 
 (١-٠) إسبانيا  أمام  هزيمته 
منافسات  بمغادرة  عليه  حكمت 

الثالث  املركز  يف  الثانية  املجموعة 
برصيد ٤ نقاط.

                         

روما / متابعة الزوراء
موقعه  عىل  القدم  لكرة  اإليطايل  أودينيزي  نادي  أعلن 
آدم  املغربي  الدويل  األيرس  مدافعه  خضوع  الرسمي 
الركبة ستقلّص من حظوظه  ماسينا لعملية جراحية يف 
.™2022 FIFA قطر  العالم  نهائيات كأس  يف  باملشاركة 

خضع  ماسينا  آدم  إن  رسمي  بيان  يف  أودينيزي  وقال 
تمت  اليمنى.  لركبته  الصليبي  الرباط  يف  لعملية جراحية 
يف  مارياني  الربوفيسور  قبل  من  روما  يف  بنجاح  العملية 
عيادة فيال ستيوارت“، معربا عن ”أطيب تمنيات جميع 
وتعرض  آلدم“.  العاجل  بالشفاء  أودينيزي  عائلة  أفراد 
ماسينا لإلصابة يف املباراة ضد فيورنتينا يف املرحلة الرابعة 
وجاء  املايض.  آب/أغسطس   31 يف  اإليطايل  الدوري  من 
خرب العملية الجراحية ملاسينا عشية إعالن املدرب الجديد 
ألسود األطلس وليد الركراكي عن التشكيلة األولية لخوض 
اواخر  العاملي  للعرس  إعداديتني  مباراتني دوليتني وديتني 
الشهر الحايل يف إسبانيا ضد تشييل يف برشلونة والباراغواي 

يف اشبيلية.

الدوحة / متابعة الزوراء
القطري  الدوري  يف  االنتصارات  نغمة  العربي  استعاد 
لكرة القدم بعدما سجل فوزاً عريضاً عىل السيلية 1-5 يف 
السد  اللقب  التي شهدت سقوط حامل  السادسة  الجولة 

أمام الشمال 2-1 فيما تعادل الغرافة وأم صالل 2-2.
إىل  رصيده  رافعاً  الرتتيب  لجدول  صدارته  العربي  وعزز 
النقطة 15، متجاوزاً السقوط األول يف الجولة املاضية امام 
الدحيل صفر3-، فيما قبل السيلية الخسارة الرابعة تواليا 

ليتجمد رصيده عند النقطة الثالثة يف املركز قبل األخري.
وسجل أهداف العربي كل من عبد العزيز االأنصاري (17)، 
يوسف  والتونيس   ،(61  ،49) السومة  عمر  والسوري 
كارلوس  السويدي  للسيلية  وسجل   ،(82  ،51) املساكني 

سرتاندبريج .(8) 
وشهدت املباراة مشاركة الربازييل رافينيا ألكانتارا امللتحق 
بصفوف العربي من باريس سان جريمان الفرنيس، ليحل 
ظهوره  يف  طيباً  مستوى  مقدماً   (71) لألنصاري  بديال  

األول.

باريس / متابعة الزوراء
مواجهة  جريمان  سان  باريس  حسم 
وتغلب  يوفنتوس  ضيفه  أمام  القمة 
عليه ٢-١ يف الجولة األوىل من منافسات 
أوروبا  أبطال  الثامنة يف دوري  املجموعة 

لكرة القدم.
عىل ملعب «بارك دي برانس» يف العاصمة 
سان  باريس  قّدم  باريس،  الفرنسية 
جريمان أداًء عالياً يف الشوط األول وتمكن 
الدقيقة  يف  مبكراً  التسجيل  افتتاح  من 
الخامسة عندما لعب الربازييل نيمار كرة 
ساقطة جميلة إىل منطقة الجزاء عاجلها 
مبابي  كيليان  الفرنيس  الدويل  النجم 
بتسديدة «عىل الطائر» عجز عنها تماماً 

الحارس ماتيا بريين.
جريمان  سان  باريس  العبو  وواصل 
الشباك  يهزوا  أن  قبل  الجميل  عزفهم 
بعد   ٢٢ الدقيقة  يف  ثاٍن  بهدف  اإليطالية 
جملة فنية مبهرة ترجمها املتألق مبابي 
مع  مشرتكة  لعبة  إثر  اإليطايل  املرمى  يف 

املغربي أرشف حكيمي.
ورغم أفضلية الفريق البارييس يف الدقائق 
أن  إال  الثاني،  الشوط  من  األوىل  العرش 
نجح  ماكيني  ويستون  األمريكي  البديل 
بعد  محكمة  برأسية  الفارق  تقليص  يف 
فيليب  الرصبي  من  نموذجية  عرضية 

كوستيتش يف الدقيقة ٥٣.
الثامنة،  املجموعة  منافسات  وضمن 
بهدفني  حيفا  ماكابي  عىل  بنفيكا  تغلّب 

 (٥٠) سيلفا  رافا  سجلهما  نظيفني 
وغريمالدو .(٥٤) 

رحلة  اللقب  حامل  مدريد  ريال  ودشن 
مستحق  فوز  بتحقيق  لقبه  عن  الدفاع 
أهداف  بثالثة  ستليك  مستضيفه  عىل 
دون رد يف إطار الجولة األوىل من مباريات 
دوري  بطولة  ضمن  السادسة  املجموعة 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
أقيمت املباراة عىل ملعب « سيلتيك بارك» 
فينيسيوس  للريال  التسجيل  وافتتح 
يضيف  أن  قبل   ٥٦ الدقيقة  يف  جونيور 
الدقيقة  الثاني يف  الهدف  لوكا مودريتش 

.٦٠
إيدين  البلجيكي  تمكن   ٧٧ الدقيقة  ويف 
للفريق  الثالث  الهدف  إحراز  من  هازار 
امللكي الذي حصد بثقة واضحة أول ثالث 

نقاط له يف البطولة.
األوكراني  دونيتسك  شاختار  فريق  وعاد 
أرض  من  والفت  عريض  بانتصار 
بأربعة  اليبتسيش  األملاني  مستضيفه 
األوىل  الجولة  ضمن  هدف  مقابل  أهداف 
ضمن  السادسة  املجموعة  مباريات  من 

بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاءت البداية قوية من جانب الضيوف 
الدقيقة  يف  رسيع  بهدف  تقدموا  الذين 
عاد  الذي  شفيد  ماريان  طريق  عن   ١٦
وأضاف الهدف الثاني يف الدقيقة ٥٨ ويف 
من  مودريك  ميخايلو  تمكن   ٧٦ الدقيقة 
إحراز الهدف الثالث قبل أن يسجل السينا 

تراوري الهدف الرابع يف الدقيقة ٨٥.
سجل  سيماكان  محمد  الفرنيس  وكان 

هدف أصحاب األرض يف الدقيقة ٥٧.
فرق  ترتيب  بذلك  شاختار  وتصدر 
نقاط   ٣ برصيد  السادسة  املجموعة 

الذي  مدريد  ريال  أمام  األهداف  وبفارق 
سلتيك  عىل  أيضاً  ملعبه  خارج  انترص 

االسكتلندي.
زالتسبورغ  جمعت  التي  املباراة  وانتهت 
اإليطايل  ميالن  ضيفه  مع  النمساوي 

من  األوىل  الجولة  يف   (١-١) بالتعادل 
دوري  يف  الخامسة  املجموعة  منافسات 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
افتتح السويرسي نواه أوكافور التسجيل 
وأدرك   ٢٨ الدقيقة  يف  لزالتسبورغ 
ساليمايكريس  أليكسيس  البلجيكي 
من   ٤٠ الدقيقة  يف  مليالن  التعادل  هدف 

عمر الشوط األول.
وكان تشليس استهل مشواره يف البطولة 
أمام  بالخسارة  العريقة  األوروبية 
بهدف  الكرواتي  زغرب  دينامو  مضيفه 
ضمن  من  سابق  وقت  يف  مقابل  دون 

منافسات املجموعة ذاتها.
وعاد مانشسرت سيتي اإلنكليزي من أرض 
٤-صفر  الفت  بفوز  اإلسباني  اشبيلية 
النرويجي  الدويل  ملهاجمه  ثنائية  بفضل 
العمالق إرلينغ هاالند يف الجولة األوىل من 
ملسابقة  السابعة  املجموعة  منافسات 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 ٢٠ الدقيقتني  يف  ثنائيته  هاالند  وسجل 
و٦٧، وأضاف فيل فودن (٥٨) والربتغايل 

روبن دياش (٩٠+٢) الهدفني األخرين.
بوروسيا  افتتح  أخرى،  مباراة  ويف 
أبطال  دوري  يف  مشواره  دورتموند 
أوروبا بشكل جيد عندما فاز عىل ضيفه 
أحرزها  بثالثية  الدنماركي  كوبنهاغن 
غرييرو  رافايل  والربتغايل  رويس  ماركو 
واالنجليزي جود بلينغهام يف د (٣٥ و٤٢ 

و٨٣).
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السلة  لكرة  أوروبا  أمم  نهائي كأس  ثمَن  اإلسباني  املنتخب  بلغ 
منافسات  ضمن   (٨٢-٦٥) مونتينيغرو  منتخب  عىل  فوزه  بعد 
الفوز  لتحقيق  حاجة  يف  كان  اإلسباني  األوىل.املنتخب  املجموعة 
هجوم  بفضل  ذلك  وتحقق  عرش  الستة  دور  إىل  عبوره  لضمان 
بفارق  متقدما  أنهاه  والذي  األول  املباراة  نصف  يف  خاصة  قوي 
اثنتني وعرشين نقطة، مصعباً بالتايل مهمة العودة عىل منتخب 
إسبانيا  حققت  فيما  الثانية  خسارته  تلقى  الذي  مونتينيغرو 
تأهَل  أمنت  مونتينيغرو  منتخب  الثالث.خسارة  انتصارها 
املنتخب الرتكي إىل دور الستة عرش من البطولة بعد فوزه 
نقطة، مقابل  بثمان وسبعني  البلجيكي  عىل نظريه 
األوىل  املجموعة  منافسات  ضمن  وستني  ثالث 
أيضا.املنتخب الرتكي فرض أفضليته عىل اللقاء 
بفارق  متقدماً  األول  الربع  أنهى  حيث  مبكراً 
مريح بلغ أربع عرشة نقطة، وتمكنت بلجيكا 
من العودة يف الربع الثاني وقلصت الفارق إىل 
سبع نقاط مع حلول االسرتاحة، غري أن تألَق 
روكتس  هيوستن  العَب  سينغون  ألبـريين 
انتصارها  لتحقق  الطليعة  يف  تركيا  أبقى 

الثالث.وضمن منافسات املجموعة الثانية، فوت منتخب البوسنة 
والهرسك فرصة التأهل إىل دور الستة عرش بخسارته أمام نظريه 
وثمانني. إلحدى  نقطة،  وستني  بثمان  سلفاً  املتأهل  الفرنيس 
املنتخب الفرنيس أنهى النصَف األول متقدماً بفارق عرش نقاط، 
الربع  يف  قوي  هجوم  عرب  تأخره  عوض  البوسني  املنتخب  لكن 
الثالث وأوائِل الربع األخري وسط تألق يوسف نوركيتش، غري أن 
ذلك لم يكن كافيا لكبح انتفاضة الفرنسيني يف الدقائق األخرية، 
ثمن  إىل  العبور  فرصة  ومعها  املباراة  البوسنة  بالتايل  لتخرس 

النهائي حيث كانت بحاجة للفوز فقط لتحقيق ذلك.
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باريس/متابعة الزوراء:

بالنسـبة للصحفيـني الذين يسـافرون إىل 
أوكرانيـا لتغطية الغزو الرويس املسـتمر، 
من املهم للغاية استخدام أحدث التطبيقات 

واألدوات لتعزيز السـالمة واإلنتاجية.
للوثائـق  العمـيل  الدليـل  هـذا  إليكـم 
والتطبيقـات واألدوات التي سـتحتاجونها 
لتحقيق االستفادة القصوى من تغطيتكم 

الصحفية داخل أوكرانيا:
الوثائق

أوًال وقبـل كل يشء، يجـب عىل أي صحفي 
يخطـط لزيـارة أوكرانيـا أن يحصـل عىل 
االعتمـاد مـن وزارة الدفـاع األوكرانية، ما 
يتيـح للصحفيـني دخـول مـدن النزاعات 
وإجراء املقابالت مع املوظفني الحكوميني، 
من بني أمور أخرى. حتى أّن املنظمات غري 
الحكومية أصبحت تطلب هذا االعتماد قبل 

اإلدالء بأي ترصيحات للصحفيني.
يف هذا السـياق، قـال أليكسـاندر بافلوف، 
الـذي  املخـرضم  األوكرانـي  الصحفـي 
يغطـي الحـرب مـن الخطـوط األماميـة، 
بهـم  مرحـب  األجانـب  «الصحفيـني  إّن 
يف أوكرانيـا، وكل املطلـوب هـو أن تكـون 
بحوزتهم بطاقـة الهوية الصحفية. ولكن 
يف بعـض املناطق العسـكرية، مثـل مدينة 
ميكواليـف، ُيعتـرب اعتمـاد وزارة الدفـاع 

إجبارًيا».
ونظـرًا ألّن الصحفيني يحصلون عىل إثبات 
االعتماد رقمًيـا، فمن املفيد أن تحمل معك 
هاتًفـا أثنـاء تغطيتك الصحفيـة يف البالد، 
حيث يمكنك اسـتخدامه لعرض أو إرسال 
صـورة رقميـة لبطاقة الهويـة الصحفية 
أو االعتمـاد أو جـواز السـفر. كمـا يمكن 
االحتفـاظ بكل هذه املسـتندات يف ملفات 
مغلقـة أو مخفيـة بغرض األمـان، ولكن 
مـن الحكمة أيًضـا أن يحتفظ الصحفيون 
يف مناطـق الحرب بنسـخ ورقيـة من أهم 
املسـتندات يف حالة فقـدان هواتفهم أو إذا 

فرغت بطارياتها.

تطبيقات التواصل
ُيعترب كٌل مـن تيليجرام وفايرب وواتسـآب 
من بني أكثر تطبيقات املراسـلة شـيوًعا يف 
أوكرانيـا، بينما ُيعـد تيليجرام هـو األكثر 
استخداًما، حيث يتيح لك التواصل مع عدد 

كبري من األفراد واملنظمات محلًيا.
أّما سـيجنال، فهو تطبيق املراسـلة األكثر 
أماًنـا، نظـرًا لخاصيـة التشـفري التام بني 
النشـطاء  مـن  العديـد  وألّن  الطرفـني. 
والسياسـيني يسـتخدمونه عنـد التواصل 
مع الصحفيني، فقد زاد اسـتخدامه بنسبة 

تصل إىل ٧٠٠٪ يف األسبوع الذي تال الغزو.
الخرائط

فيما يتعلـق بالتنقـل داخل أوكرانيـا، فإّن 
خرائط جوجل املشهورة عاملًيا هي األفضل. 
ولكن التطبيق ال يعمل بشـكل جيد يف غياب 
االتصـال باإلنرتنت، لذا مـن املفيد أن تقوم 
بتنزيـل تطبيق تنقل متاح لالسـتخدام من 
دون اإلنرتنـت يف حالـة عـدم توفـر خدمة 

الجوال.

ويف أوكرانيا، يوجد تطبيقان شائعان للتنقل 
 Open Street مـن دون اإلنرتنـت، وهمـا
Maps وMaps.Me. وعـىل الرغم من أّنهما 
ال يتمتعان بنفس الدقة املتاحة عرب خرائط 
جوجل، وال سيما يف القرى واملدن الصغرية، 
إّال أّنهما يعمالن بإمكانيات كاملة من دون 

اإلنرتنت ولفرتات طويلة.
صفارات اإلنذار من الغارات الجوية

ُتعترب التطبيقات التي تنبهك بشأن القصف 
الوشـيك رضورة للحفـاظ عـىل السـالمة 
يف مناطـق الحرب، مثـل أوكرانيـا، وحتى 
يف املـدن البعيـدة عـن الخطـوط األمامية 

للمعركة، مثل مدينة لفيف.
 Air Alarm Ukraine وال يقتـرص تطبيـق
عـىل تنبيـه املسـتخدمني بشـأن الغـارات 
الجويـة فحسـب، بـل إّنـه يعـرض أيًضا 
خريطـة للمالجـئ القريبة مـع معلومات 
االتصـال. ومـن بـني التطبيقـات املفيـدة 
األخرى تطبيـق Starlink، وهو عبارة عن 
خدمـة تديرهـا رشكـة SpaceX ويمكنها 

تتبـع املعلومات حول التفجريات وتوفريها 
للمستخدمني حتى يف غياب اإلنرتنت.

الدعم اللغوي
إذا كنـت ال تتحـدث أو تقـرأ األوكرانية أو 
الروسية، فستكون ترجمة جوجل الخدمة 
األكثـر موثوقيـة. وبالنسـبة لالفتـات أو 
املسـتندات التـي ال يمكنـك قراءتهـا، فإّن 
إليهـا  بإمكانـك توجيـه كامـريا هاتفـك 
إىل  النـص  برتجمـة  التطبيـق  وسـيقوم 
لغتـك املختـارة. كما يمكنـك تنزيل اللغات 

لالسـتخدام يف غياب اإلنرتنت.
وعـالوة عىل ذلـك، تقـدم ترجمـة جوجل 
خاصيـة ترجمـة املحادثـات، حيـث تتيح 
للطرفـني التحـدث بلغتيهمـا بينمـا يتوىل 
التطبيـق ترجمـة الحديـث يف اإلتجاهـني. 
ولكن لألسـف، ال تعمل هذه الخاصية عىل 
أفضـل وجه باللغـة األوكرانيـة، ولكنها ال 

تزال مفيدة للمحادثات األساسية.
تطبيقات    األمان

مـن املهـم اسـتخدام الشـبكات الخاصـة 

االفرتاضيـة (VPN) لألمـان يف أوكرانيـا. 
فقد حظرت روسـيا العديد من التطبيقات 
اإللكرتونيـة يف بعـض مناطـق  واملواقـع 
أوكرانيا، كما أّنها تشن هجمات إلكرتونية 
يف البالد من وقت آلخر. ومن خالل الشبكات 
الخاصة االفرتاضية، يمكن للمسـتخدمني 
إرسـال البيانـات وتلقيهـا عرب الشـبكات 
املشـرتكة أو العامـة كما لـو كانت أجهزة 
الكمبيوتـر الخاصة بهـم متصلة مبارشة 
بشـبكة خاصـة. وغالًبـا ما يمكـن لهذه 
الشبكات الوصول إىل املواقع أو التطبيقات 
املحجوبـة، كما تسـاعد أيًضـا يف الحماية 
اإللكرتونيـة.  والقرصنـة  الهجمـات  مـن 
ويسـتخدم العديد مـن األوكرانيني تطبيق 

ExpressVPN لهذا الغرض.
وُيعتـرب SpyBuster مـن بـني التطبيقات 
املفيدة األخرى، إذ يسمح لك بفحص أجهزة 
الكمبيوتـر وتحديـد الربامـج والتطبيقات 
التـي تم صنعهـا يف روسـيا وبيالروسـيا، 
والتـي قـد تسـعى للتجسـس أو اخـرتاق 
امللفـات املوجـودة عـىل جهـاز الكمبيوتر 

الخاص بك وإتالفها.
األخبار والقصص

كصحفـي زائـر، قـد تبحـث عـن مصادر 
محلية للمسـاعدة يف تغطيتـك الصحفية. 
وهنا يمكنك استخدام تطبيق تيليجرام مرة 
أخـرى، وذلك لنـرش األخبار بـدون إرشاف 
املؤسسـات الحكوميـة. ويمكنـك متابعة 
مؤسسـات اإلعالم املحلية الصادرة باللغة 
اإلنجليزيـة، مثـل Kyiv Independent و
الدوليـة،  املؤسسـات  Kyiv Post، وحتـى 
مثل نيويـورك تايمز، التـي أطلقت قناتها 
الخاصة عرب تيليجرام يف أوائل العام الحايل. 
كما ُيوىص باالشرتاك يف قنوات مثل «املركز 
اإلعالمي يف أوكرانيا» و»لفيف: الصحفيون 
واملنسـقون». ويمكنك العثـور عىل قنوات 
مشـابهة يف مواقع أخرى عرب تغيري اسـم 

املدينة.
ويقدم موقـع War.ukraine.ua تحديثات 

حـول الحـرب كل دقيقـة، وتكـون وزارة 
الخارجية األوكرانية قد تحققت منها.

وهنـاك تطبيقـات يسـتخدمها العديد من 
األفـراد والعائالت يف أوكرانيا، وال سـيما يف 
املناطق األكثر تأثرًا بالحرب، وسـوف تتيح 
لك التواصل معهم بشكل مبارش. وإذا كنت 
تبحث عـن أفكار للقصص حول السـكان 
املحليني، يمكنك االسـتفادة من تطبيقات 
مثـل Prykhystok. فقـد أنشـأ متطوعون 
أوكرانيون هذه املنصة للمساعدة يف إيجاد 
املساكن لألشخاص املترضرين من الحرب. 
أّما مبادرة «ساعد يف اإلخالء»، وهي مبادرة 
إلكرتونيـة أطلقتها منصة «أوكرانيا اآلن»، 
فهي تربـط أصحاب السـيارات بمن ليس 

لديهم سيارات.
نظرًا ألنشـطة الحرب املتزايدة يف املنطقة، 
هناك بعض املوارد املخصصة لهذه املنطقة 
عىل وجه التحديد والتي يمكن أن تساعد يف 
 Live تسهيل تغطيتك الصحفية. فخريطة
UA  تقدم عرًضا برصًيا للخطوط األمامية 
للحـرب وتنـرش األخبـار عنها. أّمـا موقع 
UkrInform، فينرش التحديثات حول حالة 
العمليـات الحربية والقضايـا االجتماعية 

واالقتصادية واإلنسانية.
مـن جهتـه، أوىص إيفـان ز.، الـذي يعمـل 
منسًقا يف العديد من مدن الحرب، باستخدام 
العاملـني  للصحفيـني  معينـة  تطبيقـات 
 Marinetraffic باملنطقة. وقال إّن «تطبيق
ُيعـد مثالًيا لتتبـع تنقالت السـفن، وكذلك 
Flightradar [لتتبـع حركـة الطائرات]، و
Deepstate [للحصـول عىل املعلومات من] 
الخطوط األمامية». وأضاف أّن «الصحفيني 
األجانب الزائرين عليهم أن يحللوا الوضع يف 
أوكرانيا وأن تكـون لديهم خطة واضحة ملا 
يرغبـون يف تحقيقـه، حتـى إذا تعاونوا مع 
منسقني جيدين أو اسـتخدموا التطبيقات. 
وهـذا مـن شـأنه أن يجعـل رحلتهـم أكثر 

أماًنا».
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

باريس/متابعة الزوراء:
رفضت فرنسا منح الصحفي 
تركيـا  يف  املقيـم  السـوري 
حسـام حمود تأشـرية دخول 
باريـس، مـن  إىل  «إنسـانية» 
دون إبـداء أسـباب رفضهـا. 
السـوري  الصحفـي  وكان 
البالـغ مـن العمـر ٣٠ عامـاً 
رسيـة  معلومـات  مصـدر 
وحساسة للغاية حول تنظيم 
«داعـش» يف الرقـة (مسـقط 
رأسـه)، بالنسـبة لعـدد كبري 
من وسـائل اإلعـالم الدولية يف 
السـنوات األخرية، بحسب ما 
«ليبرياسيون»  صحيفة  كتبت 
املؤسسـات  ومن  الفرنسـية. 
اإلعالمية التـي عمل معها «ذا 
اإلذاعـة  و»هيئـة  غارديـان» 
الربيطانيـة» (BBC)، وموقع 
الفرنـيس، وراديـو  ميديابـار 
فرنسـا. كما وقع أخرياً اتفاقاً 
الفرنسـية  الصحفيـة  مـع 
سـيلني مارتيليه لنـرش كتاب 
يف شـهر ترشين األول/أكتوبر 
املقبل، يروي فيـه االنتهاكات 
التي عانى منها سكان مدينة 
الرقة تحـت حكـم «داعش»، 
بما يف ذلك تجربته يف سـجون 

التنظيم.
هـذه  يف  لـدوره  ونتيجـة 
الترسيبـات، يقـول حمود إنه 
اكتسب عدداً كبرياً من األعداء 
يف تركيا حيث لجأ عام ٢٠١٩، 
كما يف سـورية التي قد تعيده 
إليهـا،  الرتكيـة  السـلطات 
وهو ما يشـّكل الخوف األكرب 
بالنسـبة لـه، بسـبب الخطر 

املحدق بحياته.
لكن يبـدو أن كل ما سـبق لم 
يكن كافيـاً لتمنحه الحكومة 
الفرنسية «تأشـرية إنسانية» 

مـع زوجتـه وطفليـه (٣ و٥ 
سـنوات). إذ تلقـى الصحفي 
الشـاب رسـالة إلكرتونية من 
السـفارة الفرنسـية يف أنقرة 
صبـاح اإلثنني تبلغـه برفض 
طلبـه املقـدم يف مـارس/آذار 
املايض. وهو ما فاجأه بشكل 
كبري، إذ يقول لـ»ليبرياسيون» 
إن السفارة اسـتقبلته بشكل 
جّيـد جـداً إلجـراء مقابـالت 
عـدة.  سـاعات  اسـتمرت 
فباإلضافة إىل ملفه الشخيص، 
مهتمـني  محـاوروه  كان 
جـداً بمعرفتـه واالطـالع عىل 
املعلومات الواسعة التي كانت 
لديـه عـن تنظيـم «داعـش» 
ونشـاطه لسـنوات يف الرقـة 
السـورية. وقـد زار السـفارة 
أكثر مـن مرة وقـىض وقتاً يف 
مقابلة موظفني هناك، سألوه 
أسئلة مرتبطة بملفه، وأخرى 
مرتبطـة بما عاشـه يف الرقة 
التي ال  والوثائـق واملعطيـات 

يزال يملكها حول التنظيم.
فعليـاً  أنـه  حمـود،  يقـول 
يجهـل تمامـاً سـبب رفـض 

إعطائـه التأشـرية، خصوصاً 
أن املقابـالت معه يف السـفارة 
وأنـه  سـاعات،   ٨ اسـتمرت 
مّرص عـىل حقه يف التأشـرية 
بعـد  خصوصـاً  الفرنسـية 
جهـده وعملـه الطويـل مـع 
الفرنسـية.  اإلعـالم  وسـائل 
ويؤكد أنه سيستأنف القرار يف 
السفارة وحتى يف لجنة الطعن 
يف باريس يف حـال لم تتجاوب 

السفارة.
قرار رفض التأشرية هذا أعاد 
طرح عالمات اسـتفهام حول 
املعايـري األوروبيـة يف التعامل 
مع السـوريني، وتحديـداً مع 
الصحفيـني املعرضني للخطر 
يف أماكـن وجودهـم. وهو ما 
أشـارت إليه سـيلني مارتيليه 
حسـابها  عـرب  كتبـت  التـي 
عـىل توتري أنه بفضل حسـام 
العالـم  «اكتشـف  حمـود 
وثائق مهمة جـداً عن تنظيم 
داعـش، فيهـا أسـماء مئات 
الرقة».  االرهابيني األجانب يف 
وعـّربت الصحفية الفرنسـية 
رفـض  مـن  صدمتهـا  عـن 

منح تأشـرية دخـول لزميلها 
السـوري، مذكـرة أن الوثائق 
التـي كشـفها حمـود أفادت 

باريس كثرياً.
ورسيعـًا، انضـم عـدد كبـري 
مـن الصحفيـني الفرنسـيني 
إىل الحملة املسـتنكرة لحجب 
التأشرية عن حمود، ومن بني 
هؤالء مؤسس موقع ميديابار 
إدوي بلينيـل، وصحفيـون يف 
املوقع مثل فايرس آريف وإيلني 
كتبـت هـذه  سـالفي. وقـد 
األخرية: «حرفياً فرنسا تتخىل 
أما  عن الصحفي السـوري». 
ماتيـو  الفرنـيس  الصحفـي 
الوثائـق  بـأن  فذّكـر  سـوك، 
التي كشـفها حسام حمود يف 
عمله اإلعالمي شكلت مصدراً 
مهماً للقضـاء الفرنيس أثناء 
محاكمـة املتهمني يف هجمات 
نوفمـرب/  ١٣ يف  باتـاكالن 

ترشين الثاني ٢٠١٥.
أما منظمـات تعنى بشـؤون 
العـرب  خصوصـًا  الالجئـني، 
فطالبـت  فرنسـا،  يف  منهـم، 
بمنـح باريـس تأشـرية لجوء 

لحمود وعائلته، وليس تأشرية 
دخول «إنسانية»، وذلك بسبب 
عـدم قدرتـه عـىل العـودة إىل 

سورية.
مـن جهتـه، كتب حمـود عىل 
تويرت: «إن تدمري حياة شخص 
مـا وأحالمه أمر سـهل للغاية 
مـن قبل طرف يملك كل يشء! 
طلب لجوئي إىل # فرنسا ُرفض 
من دون أي تفسريات. ال أعلم 
ما الذي يمكنني أن أقّدمه أكثر 
التي  التحقيقـات  من جميـع 
عملت عليهـا مع أكرب وكاالت 
شـكراً  الفرنسـية.  اإلعـالم 
عـىل ال يشء!!».ويف مقالها يف 
صحيفة «ليبرياسيون»، تشري 
الصحفيـة هالـة قضماني إىل 
بـال  «مراسـلون  منظمـة  أّن 
حدود» (مقرها باريس) تلقت 
أكثر من طلب للضغط والدفع 
باتجـاه قبـول منـح حمـود 
تأشـرية إىل فرنسـا، لكنها لم 
تفعل ذلك أو لم تتابعه بالشكل 
املطلـوب «لعلهـا كانـت أكثر 
باستقبال الصحفيني  انشغاالً 
األوكرانيني»، تكتب قضماني.

قضمانـي  تعليـق  أن  ورغـم 
أن  إال  سـاخراً،  يبـدو  قـد 
املنظمـة، التـي تعنـى بحرية 
حـول  الصحفيـني  وحقـوق 
تدريجيـاً  تجاهلـت  العالـم، 
السوريني،  الصحفيني  أوضاع 
وخصصـت تغطيتهـا بشـكل 
شبه كامل، يف األشهر األخرية، 
لإلضاءة عىل أوضاع الصحفيني 
العاملـني يف أوكرانيا. وهو ما 
أثار موجة انتقادات، خصوصاً 
أن الصحفيـني يف أنحاء كثرية 
مـن العالم يعيشـون أوضاعاً 
تعرض حياتهم بشـكل يومي 

للخطر.

موسكو/أ.ف.ب:
ألغـى القضـاء الرويس، رخصـة مجلّة 
أطلقتها أخرياً صحيفة «نوفايا غازيتا» 
الروسـية املستقلة، وذلك بعد يوٍم واحٍد 
من سـحب ترخيص النسـخة الورقية 
مـن الصحيفة التي تحمل االسـم ذاته، 
والتـي تعّد واحدة مـن أركان الصحافة 

االستقصائية يف روسيا.
وقالـت «نوفايا غازيتا» يف رسـالة عىل 
تطبيـق «تيليغـرام»: «ألغـت محكمـة 
باسـماني يف موسـكو رخصة تسجيل 
نوفايـا راسـكاز-غازيتا»، وهي مجلّة 

جديدة تنرشها إدارة الصحيفة.
الرشطـة  أّن  الصحيفـة  وأوضحـت 
اإلعالمية (روسكومنادزور) تقف وراء 
الشكوى، مشـرية إىل أّن وقتاً طويالً مّر 
بني تسـجيل اسـم هذه املجلّة يف العام 
٢٠٠٩ وصدور أّول عدد منها يف يوليو/ 

تّموز ٢٠٢٢.
وأضافت «نوفايا غازيتـا»: «لم يوضح 
وراء  السـبب  روسـكومنادزور  ممثـل 
االنتظـار كّل هـذا الوقـت قبـل تقديم 

الشكوى».
ويأتي هـذا القرار غداة إلغـاء املحكمة 
الورقيـة  النسـخة  ترخيـص  نفسـها 
مـن «نوفايـا غازيتا»، التـي فاز رئيس 

تحريرهـا ديميـرتي موراتـوف بجائزة 
نوبل للسالم يف العام ٢٠٢١.

وتحّدثت الصحيفة عن رغبة السلطات 
الروسـية يف «قتله». ولم تظهر «نوفايا 
غازيتـا» منذ نهاية شـهر مارس/ آذار 
املايض يف روسـيا، بعدما أوقفت إدارتها 
نرشها عىل اإلنرتنـت والورق خوفاً من 
االنتقـام. ويتزايد الضغط عىل وسـائل 
اإلعالم الروسـية، إّال أّن الهجوم الرويس 
عىل أوكرانيا منذ فرباير/ شباط املايض 
أّدى إىل تسـارعه. وتـّم حجـب عرشات 
املواقـع اإلعالميـة، كمـا فّر عـدٌد كبرٌي 
مـن الصحفيني من البـالد. وُحكم، يوم 
االثنني، عـىل الصحايف الرويس السـابق 
إيفان سافرونوف املتخّصص يف قضايا 
بتهمـة  عامـاً   ٢٢ بالسـجن  الدفـاع، 
«الخيانـة العظمـى» يف قضيـة يصفها 

هو باالنتقامية.

 برلني/متابعة الزوراء:
قضت محكمـة أملانية بأن إقالة 
الصحفية الفلسـطينية األردنية 
فرح مرقه من شـبكة دويتشـه 
فيلـه، بتهمة معاداة السـامية، 

”غري مربر قانونياً“.
وقال محامـي الصحفية هاوكه 
لـ“الجزيـرة“،  رينسـدورف، 
”دويتشـه  أمـرت  املحكمـة  إن 
فيله“ اإلثنـني بإعادة موكلته إىل 

وظيفتها.
وأضـاف رينسـدورف: ”القـرار 
ال يريح فـرح (مرقه) فقط من 
املوقـف الصعب الـذي وضعتها 
فيـه دويتشـه فيله، بل يشـكل 
أيضـاً دليالً عـىل قـوة القانون. 
هذه خطوة مهمة لتستعيد فرح 

سمعتها كصحفية“.
ورفعـت مرقـه دعـوى قضائية 
ضد ”دويتشـه فيله“، يف يوليو/
تمـوز املايض، بنـاء عىل توصية 
من محاميها. وأشارت املحكمة 
إىل أنه عـىل الطرفني إصدار بيان 
مشـرتك، يف محاولة لرد االعتبار 

ملرقه.
وكانت ”دويتشه فيله“ قد أعلنت، 
يف فرباير/شـباط املايض، فصل 
الصحفيني مرام سـالم وباسـل 
العرييض ومرهف محمود وفرح 
مرقه، وفـّض التعاقـد مع داود 
إبراهيم بتهمة التعبري عن ”آراء 
معاديـة للسـامية“، يف تغريدات 
ومقاالت قديمـة تنتقد االحتالل 

اإلرسائييل.
األملانيـة  الشـبكة  وجـاء قـرار 

بعد تحقيـق دام نحو شـهرين، 
األملانيـة  العـدل  وزيـرة  تولتـه 
السـابقة زابينـه لويتهويـرس- 
النفـس  وعالـم  شـنارنربغر 
أحمد منصـور الذي يعـرّف عن 
نفسـه بأنه ”عربـي إرسائييل“، 
ويسـّخر حسـاباته عىل مواقع 
التواصـل االجتماعي للدفاع عن 
االحتالل، عىل أثر حملة تشـهري 
عنرصية ضـد الصحفيني العرب 
يف وسـائل اإلعـالم األملانية العام 
املـايض، قادتهـا وسـائل إعالم 
يمينيـة وأفراد عىل صلة باليمني 

املتطرف.
الصحفيـة  أعلنـت  يوليـو،  ويف 

سـالم،  مـرام  الفلسـطينية، 
مدينـة  يف  العمـل  محكمـة  أن 
بـون األملانيـة ”لم تجـد معاداة 
للسـامية“ يف منشـوراتها عـىل 
موقـع فيسـبوك، ورأت أن قرار 
فصلها من شـبكة دويتشه فيله 

”غري قانوني“.
األورومتوسـطي  املرصد  ورحب 
لحقوق اإلنسـان بقرار املحكمة 
األملانيـة يف قضيـة مرقـه، علماً 
أنه كان قد راجع وفحص تقرير 
اللجنة، وخلص إىل أن إطار عمله 
تحتـوي  وتوصياتـه  وتحليلـه 
عـىل أدلة عـدة عـىل التحيز ضد 

الفلسطينيني.

 تونس/متابعة الزوراء:
الحقوقيـة  الناشـطة  أعلنـت 
السـابقة  والرئيسـة 
للنسـاء  التونسـية  للجمعيـة 
الديمقراطيات، يـرسا فراوس، 
التونسـية  األمـن  قـوات  أّن 
الثالثـاء  يـوم  ظهـر  اعتقلـت 
الصحفي والناشـط السـيايس 
غسـان بـن خليفة وصـادرت 
حاسوبه وأجهزته اإللكرتونية، 

إثر مداهمة منزله.
ويعمل غسان بن خليفة صحفياً 
يف موقـع انحيـاز الـذي ُيعنـى 
بقضايا الفئات املهمشـة، وهو 
ناشط سـيايس وعضو جمعية 
الورشـة للحقـوق االقتصادية 
عنـه  وُتعـرَف  واالجتماعيـة. 

مواقفـه املدافعـة عـن الفئات 
املهمشة وحقوق اإلنسان، كما 
رفضه لكّل أشكال التطبيع مع 

الكيان الصهيوني.

ولم تكشـف املصادر حّتى اآلن 
أسـباب اعتقال بن خليفة، ولم 
تعلن وزارة الداخلية التونسـية 

اعتقاله وأسبابه.
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الوسـط  يف  القرصيـن  واليـة  يف  ولـدت 
التونـيس، وزاولت تعليمها االبتدائي فيها 
ثم انتقلت إىل العاصمة تونس حيث انهت 
دراسـتها الثانويـة ثم الجامعيـة بمعهد 
بورقيبـة للغـات الحيـة (املعهـد العـايل 
للغـات) اختصـاص لغـة وآداب عربيـة 
سـنة 2000، ثم التحقـت بالتدريس ملدة 
ثـالث سـنوات اهتمامها بـاألدب بدأ منذ 
دراسـتها الثانوية حيث كانت تشـارك يف 
النوادي األدبية يف دور الثقافة ويف املعاهد 
التـي درسـت فيهـا (قرطـاج حنبعل)، 
ومعهد (حزندار). شـاركت يف مسابقات 
أدبية حيـث تحصلت عىل جائزة يف مجلة 

(الجيل الجديد).
 كمـا تحصلـت عـىل الجائـزة التقديرية 
 2016 لعـام  األدبـي  كومـار  ملهرجـان 

مناصفة عن رواية ”املصب ”
عن روايتها األخرية ” الفرناق ” ومواضيع 

أخرى تخص الرواية تحدثنا معها  ..
هـل كانـت الروايـة اكثر صدقـا ودقة يف 
رصد الواقـع االجتماعي ” التونيس ” من 

االعالم الحكومي 
منذ نشـأة الروايـة كجنس أدبـي و هي 
تحمـل هموم املجتمـع و ترصد تفاصيل 
الحيـاة..و ترسـم صـورا كأنهـا كامريا 
ملـا يـدور يف العالـم و يف املجتمع الخاص 

بالكاتب سـواء كان تونسـيا أو عربيا أو 
اوروبيـا ..لذا يمكن أن نقـول أنها تؤرخ 
و ترصـد و تتجاوز الفعل االعالمي -الذّي 
يكتفـي بالرّصد- اىل اضفـاء متعة ادبية 

عىل الحدث
يف روايتـك ” املصب ” ابـرزت اىل الواجهة 
عالـم املهمشـني املقهورين املنسـيني يف 
حسـابات السياسة والساسـة ويف كذلك 
يف ” الفرنـاق ” قدمت من هم خلف النار 
..يقدمـون الراحة لغريهـم وال يجدونها 
ألنفسـهم ...اختيارك لهـذه العوالم كيف 

جاء ؟.
منـذ روايـة املصـب آليـت عـىل نفـيس 
االهتمـام باملهمش و عواملـه و قضاياه..
وجـدت صوته ال يصـل و ال أحد يهتم به 
محـورا لألحـداث و الحكايـة و يف عالـم 
املهمـش مـن الحكايات ما يمـأل روايات 
كثـرية ..كان املصب انتصـارا للعاملني يف 
مصبـات القمامة ..ثم رايات سـود التي 
اهتمت بمعاناة سـكان االحياء الشعبية 
فالفرناق الـذي اهتم بمهنة ”الفرانقي ” 
او وّقـاد الحمام التـي اندثرت تقريبا بعد 

تحديث الحمامات و ربطها بالكهرباء 
” يغلـب الرمزي عىل رواية الفرناق ” هذا 
ما يقوله االستاذ شفيع بالزين يف قراءته 
للروايـة وهذا مـا يتضح خـالل الغوص 
يف الروايـة ” نظر إىل البنـاء العظيم الذي 
يتوارثـه آل الدرغـوث وتـف .. تف مرات 

عديـدة ” شـفرات عديـدة سـيفكها كل 
حسـب قراءته ويبقى الرس لديك ؟

كل رواية هـي حّمالة أوجه ، و كل قارئ 
سرياها حسـب رؤيته الخاصة و قراءته 
..و طبعـا فيها مافيها من رموز ال يمكن 
الترصيـح بها بـل تبث يف مفاصـل اللغة 
و الحبكـة ..الن الفعل األدبـي يقوم عىل 
االيحاء و الّتورية واال أفقدته املبارشاتية 

كّل لذته .
الرسـائل التـي تحملها أعمالـك أال يؤثر 

فيها انتماؤك األيديولوجي ؟
 مهمـا حاول الروائي أن يكون موضوعيا 
اال أنه سيسـقط أفـكاره وتوجهاته عىل 

نصه واعيا أو غري واع...و مع ذلك انا ضد 
الخطاب التوجيهي يف النص األدبي يمكن 
للقـارئ الفطـن  أن يكتشـف مـن خالل 
بعـض تفاصيـل النصـوص األدبية فكر 

الكاتب ..و انتصاره لقضايا ما
اختيـار مـكان الروايـة يفرضـه الحدث 

وتاريخه أو يتعلق بارتباطك باملكان ؟
األطر املكانية تفرضها الرواية ويمكن ان 
يسقط عليها الروائي بعضا من تفاصيل 
أطر مكانية يعرفها..يمكن ان تكون أطرا 
متَخّيلـة ال عالقـة للكاتب بهـا ..الرواية 
عالـم متفـرد ُتصنع له األمكنـة و تخلق 
من أجله الشـخصيات و تـدور من أجله 

عقارب األزمنة التي ال تشبه أزمنتنا و ان 
كانت تتشـبه بها ...قد تكون املُشتهى و 

املنشود عند الكاتب 
 هل تجدين أن مهمة النص الروائي أو من 
واجبه ان يطرح االسـئلة ويسائل الواقع 

أم أنه يجب أن يبحث عن اجابات ؟
الروائيـون هواجـس مجتمعاتهم.لذلـك 
عواملهـم  داخـل  املسـؤوليات  تتفاقـم 
الّرسديـة ..فهم يصـورون و يؤرخون و 
يطرحون القضايا وينسـبون األشـياء و 

يطرحون الحلول إن امكن..
هاجـس البحث عـن هويـة للرواية التي 
تكتبينها (تونسية) ام عربية هل يشغلك 

؟ 
الرواية انطالق نحو االنسانية دون تحديد 
جغـرايف او قومـي. هاجـيس أن تمـس 
االنسـانّي يف كل قـاريء أينمـا كان رّبما 
تنطلق من تربة و شخوص وواقع تونيس 
يف تأطريها لكنني اريدها ان تمد فروعها 
اىل مدى أوسـع. هـذا هاجس كل كاتب و 
قـدر الروايـة ان تجّنح نحـو اآلخر مهما 
كانت هويته لتوصـل إليه فكرة و قضّية 
أو تغرّي نظرته نحو أمر ما ...توّسع أفقه 

وتنري له ركنا معتما
هل تحتكمني ألراء النقاد بشكل نهائي ؟

الناقـد هـو قـارئ مختلف نوعـا ما عن 
القارئ العادي. وقد يكون متمكنا و قد ال 
يكون ..لذا عىل الكاتب أن ينتبه ملا الحظه 
هاً، مضيفاً  الناقـد و يأخذ بما يـراه موجِّ

مساعداً
عـىل مزيد من التمّيز يف الّرسد لكن بعض 
النقـاد ال ينطلـق من أرضيـة موضوعية 
بل يبني مالحظاتـه انطالقا من عالئقية 
خاصة تربطه بالكاتب تنبني من خاللها 
الرؤية النقدية فتكون القراءة عاشقة او 
تكون هادمـة و كالهما خال من الدقة و 
املوضوعيـة اللتـني يحـب ان يتحىل بهما 
النقد...لذلـك االحتـكام ال يكـون نهائيا 
بل حسـب صّحة النقد و دقته فال يكون 
مجـرد مجامـالت او مجرد انتقـادات ال 

غري  

أمـام هـذا الكـم املتالحـق مـن الهزائـم 
العربيـة هل يمكـن أن تنتج الرواية بطال 
يحمـل انتصـارا قادما أو يبـرش عىل أقل 

تقدير بمستقبل أفضل؟
 األمـة العربية تحتاج بطال فعليا ..أبطال 
رواياتنـا  يف  يـوم  كل  يولـدون  الـورق 
ابطاال  ويموتـون بـني دفتيها...نحتـاج 
حقيقـني يحملـون قضايـا األمـة بـني 
لألفضـل  الواقـع  يغـريون  و  ضلوعهـم 
..نحـن نحتاج شـعوبا بطلة قـادرة عىل 
التخلص من االحساس املتواصل بالفشل 
و الهزيمـة ليتغـري نمط الحيـاة  ككل و 
بالتـايل يمكن يومها ان نكتـب بتفاؤل و 
بحماس و تخلق الرواية أبطاالً متميزين 

يرسخون يف الذاكرة
ما رأيـك بمسـتوى الروايـة العربية بعد 
نجيـب محفوظ  والرواية التونسـية بعد 

عام 2011 ؟
تتميز الرواية تونسـيا وعربيـا يوما بعد 
يوما وهي يف نسـق  تصاعدي نحو انتاج 
نـص متفرد ملراهنة الروائي عىل مواصلة 
البنـاء والحركـة الّرسدية املّطـردة دون 
توقـف ودون ربطها بتزمـني معنّي. ربما 
بعـد الثورة انفتحـت أجنحـة الروائي يف 
عوالـم اكثر اتسـاعا وحريـة و أصبح يف 
متناولـه الخـوض يف تيمات أكثـر كانت 
مسـكوتا عنهـا ودون خـوف مـن رقيب 

سيايس.

@·éb”@áºc@Ô‹«
ملـاذا اتهم الشـعراء برسقات املعاني 

دون األلفاظ؟ 
كانت قضيـة الرسقات ضمن قضايا 
كثرية يف النقد العربي القديم  منها: ” 
الصدق والكذب، والصنعة والطبع ” 

وكان من أهم أسباب  الرسقات جدل 
الرسقات الشعرية العصبية والرواية 

واللفظ واملعنى.
 ويف تفصيلـة املعاني املشـرتكة التي  
طرحها القايض الجرجاني يف كتابه: 
”  الوسـاطة بني املتنبـي وخصومه 
ويؤيده الجاحـظ املعاني“ مطروحة 
عـىل الطريق“  سـألني أحـد الطالب 

ملاذا املعاني متاحة 
للجميع من الشعراء واملبدعني؟ 

فأجبته: 
حني أتهم املتنبي وأبو تمام بالرسقة 
فهما لم يرسقا أصال، ولكنهما  اتهما 
اتهاما فقط وإن أخذا بعض األلفاظ 

واملعاني وربما أحسنوا أو أساءوا 
فمثال أتهم املتنبي برسقة بيت بشار 

برد: 
(( كأن مثـار النقـع فـوق رؤوسـنا 

...وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه.)) 
فاملتنبي قال: ((كسا الليل النهار بها 
دجى ..ليل وأطلعت الرماح كواكبا)) 
فقالوا وضـع املتنبي الرمـاح مكان 

السيوف واملعنى هو املعنى.
وقالوا يف بيته املتنبي الشـهري: 

(( أزورهم وسواد الليل يشفع يل .. 
وأنثني وبياض الصبح يغر بي)) 

قالوا هو مأخوذ من قول ابن املعتز : 
(( ال تلق إال بليل أنت واصله 

فالشـمس نمامة والليل قواد)) 
يف هذا البيت أحسـن فيه املتنبي  ألنه 
جمع بني ثمـان مقابالت (( أزورهم 
، وأنثني ، وبياض وسـواد ويشفع يل 

ويغر بي)) 
ومما يجدر اإلشـارة إليه أن البحرتي 

قد سبقه بست مقابالت 

يف بيتـه الذي يقول فيهـة: (( يا أمة 
كان قبح الصبح يسـخطها دهرا....

فأصبح حسن العدل يرضييها))
وقالـوا يف بيـت املتنبـي: (( وخيل إذا 
مرت بوحـش روضة أبـت رعيها إال 

ومرجلها يغيل.)) 
أنه مأخوذ من بيت أمرئ القيس:

(( إذا ما ركبنا قال ولدان أهلنا 
تعالوا إىل أن يأتي الصيد نحطب)) 

وكل األبيـات منقولة من غرض آلخر 
وليس بنفس املعاني والداللة.

وممـا قالـه القـايض الجرجانـي يف 
التجني يف الرسقات 

بيـت( أبي نـواس)  الـذي يعزي فيه 
محمد األمني بوفاة أبيه:

(( نعزي أمري املؤمنني محمدا  
عىل خري ميت غيبته املقابر 

وإن أمري املؤمنني محمد 
لرابط جأش للخطوب وصابر)) 

قال أن املهلل ابن أبي وهو أحد علماء 
النقد 

أنه مأخوذ من قول الشـاعر يحي بن 

حفصـة وهو يعـزي الوليد بن بوفاة 
أبيه 

او الذي يقول: 
(( بكـت املنابـر يـوم مـات وإنمـا 

أبكى املنابر فقد فارسهن 
ملا عالهن الوليد خليفة قلن 

ابنه ونظريه فتكنى.)) 
فقـال الجرجاني معلقـا: (( أكثر ما 
يف البيتـني أنهمـا اجتمعـا يف التهنئة 
والتعزية فال تشـابه بينهما اليف لفظ 
وال يف معنى فإذا كان ذلك يعد رسقة 

فالكالم كله رسقة. )) 
ممـا يـدل عـىل ابعضة ركـب موجة 
النقد بال علم أو دراية ويظهر تحامل 
البعض عىل الشعراء بدافع العصبية 
والتعصـب أو الحقد والحسـد  فابن 
وكيع بكتابه الكبـري يعد من أضعف 

ما انتقد به املتنبي. 
 والرسقـات وقضيـة الرسقـات بني 
املبدعـني أثبـت الزمن بأنهـا أكذوبة 
لها أسـبابها يف النقد العربي القديم، 
بل إن  أحد النقـاد يف العرص الحديث 

ألف كتابا أسـماه: ”أكذوبة التناص“ 
بمعنى ال رسقـات  إال يف  من يضيف 
اآلخريـن شـكال  أعمـال  نفسـه  إىل 
ومضمونـا أو يدعي ما ليس له بأنها 

له.
وحني يأخذ الشاعر أو الكاتب معنى 
قديـم ويطوره بمعنـى وداللة أعمق 
وبجـدة فذلك حقه، فليسـت املعاني 
محصورة يف مبدع أو كاتب بل متاحة 
املعاني لغري الشـاعر والكاتب وحتى 

لألبكم 
كما قال القايض الجرجاني.

وحني اتهم املتنبي وأبو تمام وغريهما  
برسقات املعاني بالذات دون األلفاظ 
ليسقطوهما كشاعرين عظيمني من 
التجديد والتميز والشعرية والقدرات  
وربما التفـرد والعبقرية بمعنى : أن 
اتهامهما لم يأتيا بجديد وإنما رسقا 
معاني من قبلهما، وحني نقرأ بعض 
كتـب النقـد العربـي القديـم نلحظ 
حجم التحامل عـىل املتنبي، فاملتنبي 
وأبو تمام يعدان من عظماء الشعراء 
العرب عىل مر الزمن، وإنما استعمال 
معاني من سـبقهما بصورة جديدة، 
وهذا ليس عيبا فقد قال ابن طباطبا 
العلـوي يف كتابـه عيـار الشـعر“ ال 
عيب ملن أخذ معنى سـابق وحسـنه 
بمعنى جديد.“ وهذا مفهوم التناص 

الحديث 
الـدالالت والصـور  واملعانـي يعنـي 

محصـورة  والداللـة  املعنـى  فهـل 
ملن قالهـا فحـني اتهم املتنبـي وأبو 
تمـام ليضيـق عليهمـا قول الشـعر 
ويسـقطان كشـاعرين مـن عـرش 
الشـعرية ألن النقد الرتاثي كان نقدا 
متحيزا، وليس نقدا غري متحيز يقف 
بمسـتوى واحد مـن العمـل واملنتج 
ويصـدر الحكم فابـن وكيع املرصي 
ألـف كتابـا من سـتمائة وخمسـني 
تتبـع  املتنبـي  رسقـات  يف  صفحـة 
املعاني فقط ليظهر الحقد والحسـد 
مـن املتتبـي، فالرسقـات قامت عىل 
أسـاس العصبية وليس عىل أسـاس 
نقـدي حصيف عـدا بعـض النقاد : 
” كالجاحـظ وابـن سـالم والقايض 
الجرجانـي ”  والعصبيـة تعني لكل 
خصـوم،  ولـه  منارصيـن  شـاعر 
والبعض مـن النقاد القدامى شـذب 
الرسقـات إىل: ” اإلغـارة ، التضمني، 
حتـى  السـلخ“  األخـذ،  االقتبـاس، 
يربئ سـاحته من التعصـب وينضم 
لإلنصاف منهم ابن قتيبة وابن سالم 

الجحمي والجاحظ وابن  طباطبا.
والفضل يف بيت سلم الخارس أنه أتي 
ببيت أخـف وأرسع ونقله من غرض 

من غرض آلخر
(( من راقـب الناس مات غما.. وفاز 

باللذة الجسـور.))
، وغضـب الفرزدق ليـس ألخذ البيت 
وإنما لخفة البيت، وتداولته األلسـن 

أكثر من بيته .
يظفـر  لـم  النـاس  راقـب  مـن   ))
بحاجتـه.. وفـاز بالطيبـات الفاتك 

اللهج)) 
وقال الفـرزدق ” رسق املعنى وصار 
أخف عىل ألسـن الناس“ فاعتذر منه 
سـلم الخارس وكان االعتـذار لكونه 
معلمـه أكثر من أخـذه للمعنى، كما 
أن الداللة اختلفت  فداللة شعر سلم 
الخـارس كانت يف املـدح  يف حني كان 

شعر الفرزدق يف الغزل. 

áflbö@›öbœ
بني جداٍر وجدار مالحٌم حسـية شكلت توافقا روحيا 

بني الواقعة الحسينية وأحداث هذا البلد الجريح...
كربالء تشهد اليوم حملة الرايات للتعزية والحزن عىل 
سيد شهداء أهل الجنة .. كان لفناني العراق املشاركة 

حاملني فراشيهم وألواهم للتعبري تعضيدا للحدث...
.. اللوحة جـدار نؤثث عليـه كّل موجوداتنا وثقافتنا 
لنرتكها للمتلقي ليشـارَك فيه - املعنى - ربما يقتيض 
عىل متقصيه أن يسرب الحالة النفسية للفنان اليقاعة 
بني فكّي التحليل والتأويل .. ويف معرض ..( الحسني..  
العراق) .. أو العكس حتى ننصف األثنني املتشـابهني 
عند األثر .. بـرع فنانو املعرض يف خلق طقس منتج، 
منتفض عىل كل مشـاكٍس ومرتكـٍب لتهديم الصورة 
الجميلة للواقعة وهـذا البلد ... كان همهم أن تتوقف 
ثقافتـه الكبـرية وامللهمـة وتاريخـه العظيـم الـذي 
ترك لـالرض بصمة مهمة مـن االبداع ..املـكان الذي 
أنتـج  وبـرع يف توظيف أوليـات الوعي نحـو الكتابة 
والرسـم والعلم والبناء والعمارة هو بلد سـومر وأكد 

وبابل وآشـور ، حضارات لم تسـتطع طمسها بعض 
االضـداد وكلمـا غّيمت أرشقـت مرة أخـرى،  واليوم 
الشـعور موجود يف معرض (الحسـني ..العراق) الذي 
رأى الفنان صـالح حيثاني أن البد مـن إنقاذ وإعادة 
صياغة الحيـاة  بمعرض يجمع فيه كثري من االفكار 
لفناني العراق بمسـاحة شاسعة بني االجيال ليوثقوا 

هذا املشهد املؤثر كوالدة تتكرر مراة عدة عىل مرشعة 
العراق الكبرية.

املعرض...
  يقول الفنان صالح حيثاني ..(قبل ثالث سنوات بدأت 
الفكرة.. إقامة معرضاً يتناول واقعة الطف وما تمثله 
من قّيم مجتمعية ما زالت مسـتمرة ومتأصلة فينا .. 
فبدأنـا منذ ذلك الحـني بمخاطبـة وتكليف مجموعة 
من أهـم الفنانني العراقيني من الـرواد واألجيال التي 
جـاءت بعدهم ، كما أقمنا ورشـة عمـل لعدة فنانني 
استمرت شهرين أنجزنا خاللها أعماال هامة بأحجام 
مختلفـة)، ومن خالل هـذه املتابعة نـرى أن تعضيد 
هـذه األفكار ال يأتي اال مـن خالل توثيقها ولذا كانت 
الهّمـة لصناعـة الجمـال كمـرشوع كان مخطط له 
عىل سلسـة املتابعة للحـدث اليومي من خالل الفنان 
صالح حيثاتي حتى ينضج..فكان أكثر من مئة عمل 
فنـي تجسـد واقعة االمام الحسـني ومذبحـة كربالء 
ورسـومات تخّيليـة ال تخلو عن شـخصيات  منفذي 

الواقعة .
يف املعرض لم يكتِف الفنان بموضوع واحد.  وباسلوب 

واحد كانت اللغة املتحركة لالساليب تنبعث من خالل 
تجربة الفنان .. نرى  مفتي الرسـم الكبري الواسـطي 
تأثـري  بليغ عىل مالمح وأداء أبطـال  األعمال الفنية ، 
نجد تناص الشخصيات والخيول وحتى الفضاءات  .. 
تعددت االساليب واالنتماء ، للتعبريية سيادة واضحة 
، كانت هي  األمثل للتعريف والبيان   ،املوضوع يحتاح 
اىل دخـول عمـق اللوحـة مـن خاللها فهي املدرسـة 

األقـرب الفضاء ماهو مؤلم واظهار املالمح وحركتها 
اللحظويـة.. كمـا بـرع آخـرون يف تحريك السـاكن 
للمدرسـة الواقعية وكانت اجادة وقوة ومتانة العمل 
تشـهد لذلك حتـى املواضيع أو الجوانـب املتحركة يف 

املعركة لها وقعها ومتانتها .
وللمدرسـة التجريدية  أثر واضـح فالدالالت والرموز 
والطالسم كانت تصب باتجاه التجريد لتوظيف املعنى 
املختزن بـني مالمح العمل الفنـي .. ومن جانب آخر 
هناك أعمال بقياسـات كبرية ، تجسيٌد مهم للملحمة  
وتجربـة حيـة وجـرأة لتنفيذ هكـذا اعمال تسـيدت 
مشـهد املعـرض املتضمن عروضا كثـرية وطروحات 

جديدة وظفت امللحمة .
وللسـيدات الفنانـات أيضـا هنـاك مشـاركة فعالة 

وتجربة غنية واداء رائع..
املعـرض هو األول من نوعه عـىل قاعة متحف صالح 
حيثانـي وهناك تجـارب قديمة لفنانـي كربالء أيضا 
كان لها صدى رائع .. الفنانون املشـاركون من بغداد 

وكربالء
ومحافظات أخرى..
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نحُن..
الكالُم الذي لْم ُيولْد ،

ولْن َنلَِد الكالَم الغريْب، 
ملوُك األحالِم الجسورِة 

ورثُة النهِر والنخيْل، 
مرايا للحدائِق املنزلّيِة ..نحُن،

تقاطٌع لذيٌذ بنَي ضحكٍة ودمعٍة ، 
زوٌج من القطا 

يهاجُر دوَن جواِز سفٍر 
كي يسيَح يف الرباري كما يشاْء

آخُر أيلوَل نحُن ..
وأوُل٠ حرٍف يكتبه الغيُم 

عىل شجر البالْد، 
ورٌق أبيُض يطرُي ...يطرُي ليًال  

يف غرِف الشعراء، 
عشاُق تماثيِل الحبِّ الصغريْة ، 

أصدقاُء السماِء السابعِة
 نحُن..

جنوُن قبلٍة 
ا بني صناديِق الربيْد تسافُر رسًّ

الحديُث الرسيُع ، األخرْي 
بني سنبلتني لحظَة الحصاِد،

نحُن..
جذوٌر ألشجاِر األساطرِي ،

ِد ، تكاثٌف يف قبضِة التبدُّ
مطلٌق يف جزيرِة النِّسبْي، 

ديمومٌة يف فِم الفناِء
نحُن ..

حني نتنهُد 
نثرُي عواصَف من الشعِر

ثّم نناُم...
عن شواردِه 

ونرتُك الَخلَق ..
يسهروَن 

يختصموَن ..ويسألون
عمن نكوُن نحُن .
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ال يتواجـد أي زواج خـال تماًمـا من 
املشـاكل، فالزواج عالقـة تقوم عىل 
املودة والرحمة، بالتأكيد ال أحد يرغب 
يف تدمري عالقتـه برشيك حياته، غري 
أن بعـض األزواج يقعـون يف أخطاء 
شـائعة بني الرجال، أنـِت بحاجة إىل 
معرفتهـا حتـى تلفتي نظـر زوجك 

إليها، كيال يقع يف إحداها.
لذلـك تعريف عىل أخطـاء الرجال التي 

تدمر الزواج.
1 - الغموض

بعـض الرجـال يرفضون مشـاركة 
الزوجة أرسارهم، سواء أكانت مالية 
أم اجتماعيـة أم وظيفيـة وهـذا ما 
يشّكُل فجوة بني الزوجني مع الوقت، 
إذ تشعر الزوجة أنها ليست مالذاً آمناً 
لزوجهـا، وان العالقة بينهما هشـة 
ألنـه يحجب عنهـا تفاصيـل حياته 

ويرفض أن يكون رصيحاً معها.
2 - عدم االستماع للزوجة

املـرأة تحتاج أن تتحدث بكل ما يدور 
يف داخلهـا، وأن تجد يف رشيك حياتها 

مسـتمعاً جيـداً لهـا، بيـد أّن إظهار 
الرجل شعوره بامللل، وعدم االهتمام 
بحديـث الزوجـة، أو مقاطعتهـا، أو 
حتـى التظاهـر باالسـتماع، يشـعر 

الزوجة باإلحباط وعدم االهتمام.
احتياجـات  يف  التفكـري  عـدم   -  3

الزوجة
بالتفاصيـل،  مليئـة  املـرأة  حيـاة 

مـن  الكثـري  تشـمل  والتفاصيـل 
االحتياجات سـواء أكانت ظاهرة أم 
خفيـة، والزوج الذي ال يهتم بمعرفة 
احتياجـات زوجتـه، يدمـر العالقـة 

الزوجـة  تشـعر  إذ  ببـطء،  بينهمـا 
باإلهمال وعدم التقدير.

4 - إهمال التواصل
الزوجـان  ليتعـرف  التواصـل مهـم 
عـىل احتياجـات وأفـكار ومشـاعر 
بعضهما البعض، ومن أجل استيعاب 
التغيريات التي يمر بها كل منهما، لذا 
فـإن الزوج الذي يهمـل التواصل مع 
زوجته، يفاجأ بعد مرور سنوات أنه 
يعيش مـع امرأة ال يعرفهـا، وكأنها 

غريبة عنه.
5 - عدم احتواء الزوجة

املـرأة تحتاج إىل االحتـواء بخاصة يف 
أوقـات حزنها، ولكن بسـبب طبيعة 
الرجـل املختلفـة عـن املـرأة، فإنـه 
يسارع إىل تقديم النصائح أو محاولة 
إصالح املشـكلة، بينما كل ما تحتاج 
إليه املرأة هو اإلنصات إليها وإظهار 
يحتويهـا  وأن  ملشـاعرها،  التقديـر 
الزوج فقط، وهذه نقطة يفتقر إليها 
بعـض األزواج، ممـا يجعـل الزوجة 

تشعر بعدم االحتواء، والوحدة.

كشـفت الطبيبة ماريـا ديوجيفا، خبـرية التغذية 

الروسـية أن الشخص السليم يجب أن يتناول 400 

- 500 غرام من الخـرضوات الطازجة واملطبوخة 

يوميا.

و لفتت األخصائية إىل أن الشخص السليم يجب أن 

يتنـاول ما ال يقل عن 400 غرام من الخرضوات يف 

اليوم كما يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع، 

حيـث قالت: ”يفرتض أن الشـخص السـليم يجب 

أن يتنـاول عىل األقل 400 غـرام من الخرضوات يف 

اليـوم، والكمية املثالية هـي 500 غرام وأكثر ومن 

األفضـل تناولها طازجـة، ألن املعالجـة الحرارية 

.“С تدمر بعض املواد املفيدة، مثل فيتامني

و أضافـت“ كلما تنـوع طبق الخضـار، كان أكثر 

فائـدة للصحـة، لذلـك يجـب أال ننـىس الكوسـا 

والباذنجان ومخلل امللفوف والجزر والبنجر وكذلك 

األسماك ومنتجات األلبان“.

و تابعـت“ الكمية املثالية من األسـماك واملأكوالت 

البحرية للشخص السـليم هي مرتني يف األسبوع، 

عىل أن تكون إحداها أسـماكا دهنية، مثل الرنجة 

واملاكريل والسـلمون وغريها، هذه األسماك غنية 

بأحمـاض أوميغـا- 3 الدهنية غري املشـبعة، التي 

تخفـض خطر اإلصابـة بأمراض القلـب واألوعية 

الدموية“.

و أكـدت عـىل رضورة أن يحتوي النظـام الغذائي 

عىل مصدر للكالسـيوم الـرضوري لصحة العظام 

والوقايـة مـن مرض هشاشـة العظـام، فمن من 

الرضوري تناول 3-2 حصص من منتجات األلبان 

يف اليـوم للحصول عىل كمية الكالسـيوم الالزمة- 

كـوب من الحليب، 125 غرام زبادي و30 غرام من 

الجبنة توفر كمية الكالسيوم املطلوبة.

كشفت مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها يف الواليات املتحدة، 

عـن أهمية تلقي األشـخاص الذيـن تبلغ أعمارهـم 12 عاما وما 

فوق، الجرعات املعززة للقاح كورونا.

و باتـت الجرعـات املعـززة للقاحـي موديرنـا وفايـزر متوفرة يف 

الصيدليـات والعيـادات يف جميـع أنحـاء البالد، و تسـتهدف هذه 

الجرعـات املعـززة فـريوس (كورونـا) املسـتجد وكل متحوراته، 

السـيما السـاللتني الفرعيتني ألوميكرون، اللتني تسببتا يف معظم 

اإلصابات الحالية.

ونقـل املصـدر عن روشـيل والينسـكي، مديـرة مركـز مكافحة 

األمـراض والوقاية، قولهـا: ”إذا كنت مؤهال لها، فنحن نشـجعك 

بشدة عىل تلقي الجرعات املعززة“.

من يحتاجها ومتى؟

تتـاح الجرعة املعززة لفايزر ألي شـخص يبلغ من العمر 12 عاما 

ومـا فوق، فيمـا تتوفر جرعـة موديرنا معززة لـكل البالغني (18 

عاما فما فوق)، يف املقابل، يقول خرباء إن هناك فئات مسـتهدفة 

بشكل أكرب بالجرعات املعززة.

و يف هـذا الصدد، قالت مونيكا غاندي، خبـرية األمراض املعدية يف 

جامعة كاليفورنيا يف سـان فرانسيسكو: ”أويص بالجرعة املعززة 

أولئك الذين يعانون من ضعف املناعة أو أولئك الذين تزيد أعمارهم 

عـن 60 عامـا“، مضيفـة ”هـذه املجموعـات هي األكثـر عرضة 

للخطر“.

من جهته، ذكر الطبيب بوب واتشرت: ”تلقيت الجرعة الرابعة قبل 

نحو 8 أشـهر، وبالتـايل، فإن مناعتي تضاءلت بشـكل كبري لذلك، 

أخطـط للحصول عـىل الجرعة املعـززة، ألحمي نفـيس وأحد من 

انتشار املتحورات والسالالت الفرعية“.

و أضـاف“ مـن املنطقي عدم تلقـي الجرعات املعـززة إذا كنت قد 

أصبـت مؤخـرا بـ(كوفيـد- 19)، اإلصابة بكورونا والشـفاء منه 

تعني أن جسمك اكتسب مناعة إضافية وعزز من فعالية األجسام 

املضادة لبضعة أشـهر أخرى، ويفضل األطباء انتظار ما بني 3 و4 

أشهر بعد اإلصابة، لتلقي الجرعة املعززة“.
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املكوّنات

إىل  مقّطـع  دجـاج  صـدر 

مربعات متوسـطة الحجم - 

4

دقيق – كوب

ملعقـة   – دجـاج  بهـارات 

صغرية

ثوم بودرة – ملعقة صغرية

بصل بودرة – ملعقة صغرية

ملح – ملعقة صغرية

فلفـل أحمـر – ربـع ملعقة 

صغرية

فلفل أسود – ملعقة صغرية

سكر – نصف ملعقة صغرية

بيض – 1

حليب سائل – نصف كوب

بقسماط – كوب

كورن فليكـس مطحون – 3 

مالعق كبرية

ملعقـة   – بـاودر  بايكنـغ 

صغرية

طريقة العمل

- إفركي قطـع الدجاج جيداً 

بقليل من الدقيق ثّم اغسليها 

وصّفيها.

الدقيـق  ضعـي  وعـاء،  يف   -

مع بهـارات الدجـاج والثوم 

البـودرة  والبصـل  البـودرة 

وامللـح والفلفل األحمر الحار 

والفلفل األسود والسكر.

- أخلطي املكونات جيداً

- يف وعاء ثاٍن، أخلطي البيضة 

مع الحليب السائل.

أخلطـي  ثالـث،  وعـاء  يف   -

الكـورن  مـع  البقسـماط 

فليكس والبايكنغ باودر.

- غّمـيس مكعبـات الدجـاج 

بخليط الدقيق أوالً ثّم بمزيج 

البيض يليها البقسماط.

- يف قدر من الزيت الغزيز، قّيل 

قطع الدجـاج عىل نار هادئة 

حتى تنضج من الداخل.

- إرفعـي النار واسـتمري يف 

القـيل للحصـول عـىل طبقة 

ذهبّية مقرمشة من الخارج.
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العـودة إىل املدرسـة تصيب األمهات واألطفـال بالتوتر، ولكن عرب 

بعض األفكار التنظيمية، يمكنِك جعل العودة إىل املدرسـة مناسبة 

ممتعة.

تابعـي القراءة لتحصيل عىل أفضل نصائح تنظيمية تجعل العودة 

إىل املدرسة ممتعة لِك وألطفالك. 

1 - تسوقي يف وقت مبكر

العودة إىل املدرسـة تحتاج إىل تسـوق أدوات املدرسـة التي تشمل 

املالبس والحقائب واألدوات املكتبية وغريها.

احـريص عـىل عدم تأجيـل عملية التسـوق إىل األيـام األخرية قبل 

العـودة إىل املدرسـة، حتى تتمكني مـن رشاء كل مـا يحتاج إليه 

أطفالـك بأسـعار جيدة وجـودة عالية، دون أن تنـيس أي يشء أو 

تضطري لتأجيل رشائه. 

2 - أجري عملية التسوق بالجملة

هناك أغراض يحتـاج إليها أطفالك طوال العـام الدرايس، وتكون 

صالحـة للتخزيـن، مثـل األوراق والدفاتـر واألقالم، وحتـى املواد 

الغذائيـة املجمدة التي تصلح لإلفطار وصندوق الغداء. رشاء هذه 

املستلزمات واألغراض بالجملة، سوف يوفر لِك املال، وأيضاً الوقت 

والجهد املبذول يف عملية التسوق.

3 - أعدي مطبخك الستقبال العام الدرايس الجديد

املطبخ محطة مهمة يف العودة إىل املدرسـة، حيث يشـمل وجبات 

اإلفطـار واملـواد الغذائية التي تصلـح لصندوق الغـداء، ما يجعل 

تجهيـز املطبخ وإمداده باملـواد الغذائية سـهلة التحضري، خطوة 

مهمة وأساسـية، حيث تسـّهل عليِك وعىل أطفالـك عملية إعداد 

اإلفطار، أو إعداد صناديق الغداء، حيث يمكن ألطفالك األكرب سناً 

تويل مسؤوليتها إذا كانت املواد الغذائية سهلة التحضري.

4 - انشئي ملفاً خاصاً بكل طفل

إذا كان لديـِك أكثر من طفل، أعدي لـكل منهم ملفاً خاص به من 

أجل متابعة مسـتواه األكاديمي واحتياجاته، دون أن تنيس شيئاً، 

أو تركزي عىل أحدهم مقابل إهمال اآلخر.

5 - تجهيز مكان للمذاكرة

من املهم تجهيز مكان يف املنزل مخصص للمذاكرة وإنجاز الفروض 

املدرسـية، ويجب أن يتمتع مكان املذاكرة بالهدوء والتنظيم حتى 

يساعد أطفالك عىل الرتكيز وعدم إهدار الوقت.

6 - ضعي روتيناً يسّهل فرتة الصباح ويجعلها أرسع

ضعـي روتيناً يشـمل جميـع الخطـوات املهمة يف فـرتة الصباح، 

مثـل ارتداء املالبـس، اإلفطار، إعداد صناديق الغـداء، وغريها من 

الخطـوات املهمة للخروج من املنزل، ودّربـي أطفالك عىل االلتزام 

بهذه الخطوات بحيث تكون فرتة الصباح سهلة ورسيعة.

أيضـاً ُيفضـل أن يشـمل الروتني فرتة بعـد الظهر، حتى يسـتمر 

أطفالك من إنجـاز مهامهم بنظام ويتمكنون مـن إدارة أوقاتهم 

بنجاح.

تعانـي كثري مـن الفتيات بسـبب 
عدم عمل منتجات العناية بالبرشة 
بفعالية كمـا كنت تأملـني، ولكن 
تحقيـق  يمكنـك  الحـظ  لحسـن 
منتجاتـك  مـن  اسـتفادة  أقـىص 
بهذه النصائح، و ستسـاعدك هذه 
النصائح عىل فهم منتجات العناية 
بالبرشة بشكل أفضل ومساعدتها 

عىل العمل بكفاءة مع برشتك.
عـىل  للحصـول  سـهلة  خطـوات 
العنايـة  روتـني  يف  أكـرب  فعاليـة 

بالبرشة:
التطهري الجاف

بدالً من رش وجهك ببعض املاء قبل 
وضع املنظف، جربي وضع الغسول 
مبارشة عىل وجهك بدون أي ماء ثم 
دلكي املنظف عىل برشتك سيسمح 
ذلك للمنظـف الخاص بك بتنظيف 
برشتك بشـكل صحيـح وإزالة أي 
بقايا مكياج عـن وجهك ثم ضعي 
بعض املاء واغسيل وجهك باملنظف 
هـذه  اسـتخدام  إىل  تحتاجـني  ال 
الطريقـة إال باسـتخدام املنظفات 
اللطيفـة ألنها لـن تكون قاسـية 

عىل برشتك إذا كانت برشتك جافة، 
اختاري منظفاً يرطب برشتك أثناء 

تنظيفها
لتجفيفهـا  برشتـك  عـىل  ربتـي 

بيديك.
بدالً من استخدام منشفة لتجفيف 
وجهـك، اتركيـه يجـف يف الهـواء 
بمسـاعدة يديك اسـتخدمي راحة 
يدك للضغط عىل وجهك سيسـاعد 
وضـع  قبـل  رطبـاً  وجهـك  تـرك 
بالبرشة األخرى  العنايـة  منتجات 
عـىل امتصـاص منتجـات العناية 
بالبـرشة يف الجلد بسـهولة يمكن 
أن تلوث املناشف برشتك بالجراثيم 
والبكترييـا، وهـذه الطريقة تقدم 

طريقة رائعة لتجنبها تماماً.
ضعي التونر عىل البرشة الرطبة

سـوف يمتص التونر بشكل أفضل 
يعمـل  رطبـة  برشتـك  كانـت  إذا 
هذا بشـكل رائـع مع التونـر الذي 
يحتوي عىل أحماض الهيالورونيك 
حيث أنه سـيكون قـادراً عىل ضخ 
املزيد من الرطوبـة يف برشتك هذه 
طريقة رائعـة للحصول عىل برشة 

ممتلئـة ومرطبـة ستسـاعد هذه 
الطريقـة أيضاً املكونات النشـطة 
عـىل اخـرتاق الجلد بعمـق تأكدي 
مـن وضع املرطـب يف نهاية روتني 
العناية ببرشتك لحبس الرطوبة يف 

برشتك.
انتظري بني منتجاتك

تريديـن أن تمنحـي برشتك بعض 
قبـل  املنتـج  المتصـاص  الوقـت 
االنتقـال إىل املنتـج التايل سـيؤدي 
ذلك إىل امتصاص برشتك للمكونات 

النشطة بشكل أكثر كفاءة.
املقرشات الكيميائية

أنت تريدين اتبـاع نهج أبطأ وأكثر 

الكيميائية  وعياً تجـاه املقـرشات 
املقـرشات  اسـتخدام  تريديـن  ال 
الكيميائيـة كثـرياً كونـي لطيفـة 
عـىل برشتـك إذا كنـت قـد بـدأت 
للتو باسـتخدام مقـرش كيميائي، 
فال تسـتخدمينه أكثر مـن مرة يف 

األسبوع.

يتفاجـأ كثـريون بالفاتـورة الباهظـة، 

يف  التسـّوق،  عربـة  تفريـغ  بعـد 

”السـوبرماركت“! ولتفـادي تكرار هذا 

املوقـف نقـدم بعض النصائـح للتوفري، 

وخفض قيمة الفاتورة:

1. ال تذهبي للتسـوق إال عند الرضورة، 

وتفادي أن تكوني جائعة كي ال تشـرتي 

كميـة كبرية من األطعمة لسـت بحاجة 

إليها!

التـي  باملشـرتيات  الئحـة  ضعـي   .2

تحتاجينهـا والتزمـي بهـا، مـع تحديد 

األولويـات وتدوينها عىل ورقـة؛ تفادياً 

لرشاء األغراض غري الهاّمة.

3. اشـرتي مـن الجمعيـات التعاونيـة، 

منتجاتهـا  تكلفـة  النخفـاض  نظـراً 

يف  املتوفـرة  عينهـا  بالسـلع  باملقارنـة 

”السوبرماركت“.

4. استبديل السلّة بعربة التسوق الكبرية، 

إن أمكن ذلك.

5. تأكـدي من تاريـخ صالحية املنتجات 

قبـل الرشاء، فمعظمهـا يكون قد قارب 

عىل االنتهاء.

6. اشرتي املنتجات املدرجة ضمن الئحة 

العروضات والحسومات.

7. قاومـي اإلعالنـات الرتويجية املغرية 

التـي تحّفـز عـىل رشاء منتجـات قد ال 

تكونني بحاجة إليها.

مغـادرة  قبـل  الفاتـورة  راجعـي   .8

”السوبرماركت“، مع التدقيق يف األغراض 

وأسـعارها، إذ يغفل العامـل أحياناً عن 

وضـع أحد األغراض يف األكياس، أو ربما 

يحدث خطأ عند تسعري املشرتيات.
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-هـل تعلم أن عـدد عظام اإلنسـان عند 
الوالدة هو 270 عظمة، ثم تلتحم بعضها 
فيصبح عددها 206 عظمة عند اإلنسان 

البالغ. 
-هـل تعلم أن الَجمل يسـتطيع أن ُيخزن 
ما مقـداره 113 لـرت من املـاء خالل 13 

دقيقة. 
نـوع مـن   700 أن حـوايل  تعلـم  -هـل 
البكترييا توجد يف حليب األم، إذ إن جسم 

اإلنسان ميلء بالبكترييا املُفيدة. 
-هل تعلم أن املعدن الوحيد الذي يكون يف 
الحالة السـائلة عىل درجة حرارة الُغرفة 

هو الزئبق. 
-هـل تعلم أن األخطبوط لديه ثالثة قلوب، وتسـعة أدمغـة، وأن دمه أزرق. 
هل تعلم أن خلية الدم الفردية تسـتغرق حـوايل 60 ثانية لتدور دورة كاملة 

يف الجسم. 
-هل تعلم أن الشخص العادي يميش طوال عمره مسافة تعادل امليش خمس 

مرات حول العالم. 
-هل تعلم أن هناك 100 مليار خلية عصبية يف دماغ اإلنسان. 

-هل تعلم أن املاء يتجمد بشكل أرسع عندما يكون دافًئا وليس بارًدا. 
-هل تعلم أن اإلنسـان يسـتطيع أن يعيش حوايل شـهر بـدون طعام، لكنه 

يستطيع أن يعيش أسبوع واحد فقط دون ماء. 
-هل تعلم أن القطط تعيش يف املتوسط لحوايل 12 إىل 15 سنة.
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أبـــــــراج

أنت اليـوم رومانـيس وعاطفي جدا. تبحـث اليوم 
عن قصص وأفالم وروايـات وقصائد الحب. إذا كنت 
مرتبطـا بالفعـل، فتوقع تناول العشـاء مـع الحبيب يف 
سهرة رومانسـية، أما إذا كنت غري مرتبط فربما تقابل 

نصفك اآلخر يف مكان غري متوقع.

ربما يزورك اليوم شـخص غري متوقع ليتناول معك 
وجبة العشاء. ربما تتوتر وال تعرف كيف تختار ثيابك 
عندما تعلم بقدومه، وماذا ستقول له، وما الذي ستقدمه 
لـه أثنـاء الضيافة. ال تتوتـر وال تنزعج يا عزيـزي القوي، 

ضيفك سيستمتع بالوقت الذي سيقضيه يف منزلك.

ربمـا يتم إجـراء بعـض العمليـات التجاريـة يف منزلك، 
ولكـن ننصحك قبل أن توافق عىل رشاء أي يشء، وأن تقوم 
باإلطـالع عليه جيدا. لديك رسعـة بديهة هذا اليوم فحاول أن 
تستغلها. ربما تالحظ أن األرسة بأكملها متوترة أو مضطربة 

بسبب بعض األحداث الغريبة التي وقعت مؤخرا.

الحـوار وفتح باب املناقشـة مـع اآلخرين قد 
يجعلك تكتسـب بعض املعلومات التي تغري من 
طريقة تفكريك تماما. تركز كل تفكريك واهتمامك 
عىل القضايا اإلنسـانية والسياسـية واالجتماعية 
والثقافيـة. أمامك فرصـة جيدة اليوم السـتغالل 

مهاراتك ومواهبك.

ربما يترصف أحد األصدقاء أو أحد أفراد األرسة بطريقة 
غريبـة أو غري مألوفة هـذا اليوم. ربما تتسـاءل هل هذا 
الشـخص منزعـج منك أو لديه مشـكلة بسـببك. األمر ليس 
كذلك. هذا الشـخص لديـه العديد من األمور التـي تتطلب مزيدا 
من الرتكيز واالنتباه. الحبيب مشغول جدا هذا املساء، ولذلك من 

املتوقع أن تقيض الليلة بمفردك.

أصبحت اليوم أكثر انشغاال بعائلتك أكثر مما سبق، ربما 
يكون الرس وراء ذلك هو ظهور أشـخاص جدد يف محيط 
األرسة. تلتقي اليوم بمجموعة من األشخاص ذوي الخربة يف 
بعـض املجاالت التي تهتم بها منذ فرتة، فحاول أن تسـتغل هذه 

الفرصة لالستفسار منهم عن بعض املعلومات.

تهتم اليوم بأمورك الشـخصية املتنوعة، ربما تريد 
أن ترتـب هـذه األمور وتجـد حلوال ملشـاكلك، ولذلك 
سـتفكر يف قضـاء سـاعات متعـددة بمفـردك. األعباء 
واملسـؤوليات الخارجية امللقاة عـىل عاتقك لن تتيح لك 

الفرصة للراحة حتى ولو لدقائق معدودة.

ربمـا تكـون مضطـرا إلجـراء بعـض االتصـاالت 
باألصدقاء. أوشـكت عىل تحقيق هدفك. ال تتكاسـل 
وواصـل العمل حتى تنتهي من آخر خطوة. ربما تقيض 
ساعات طويلة يف سيارتك نظرا الزدحام الشوارع. ستكون 

مرسورا بما تفعله اليوم.

تشعر أنك مهدد من زمالئك يف العمل بسبب تنافسهم 
معك. دافع عن نفسـك وال تجعلهم يقللون من شأنك 
أمام مديرك. تستطيع اليوم كشف الحقيقة دون الوقوع 
يف أي مشـكلة. عاطفيـا: أنت محظوظ جـدا، فظروفك 
العاطفية األخرية سـتتيح لك فرصـا جيدة لالقرتاب من 

الحبيب.

تقيض معظم وقتك اليوم يف حضور بعض االحتفاالت 
والندوات ويف املشـاركة يف بعض األنشطة الجماعية. 
ستكون عىل تواصل ببعض الشخصيات املهمة. احرص 
عىل فتح باب املناقشـة مع هذه الشـخصيات يف بعض 

املوضوعات التي تهمك شخصيا.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يطغـى اليـوم الشـعور بالحساسـية الزائدة عىل 
االهتمـام بالعمل واإلنتـاج. تتميز برسعـة البديهة 
يف فـرتة ما بعـد الظهرية. ربما تعرب عـن بعض األفكار 
الجديدة لآلخرين. ال تندهش إذا أذهلتهم أفكارك البسيطة. 

اهتم بأفكارك وال تقلل من شأنها حتى لو كانت بسيطة.

1760 - الجنـرال اإلنجليزي جيفري أمهريسـت يتمكن من إلحاق 
هزيمة عسـكرية بالقوات الفرنسـية يف كندا، مما أجرب فرنسا عىل 
التنازل عن مدينة مونرتيال أهم مدن كندا لصالح اململكة املتحدة.

1937 - سوريا تستضيف مؤتمر عربي ملناقشة قضية فلسطني يف 
ظـل تزايد الهجرة اليهودية إليها برعاية اململكة املتحدة التي كانت 

حصلت عىل حق االنتداب عىل فلسطني.
1943 - إيطاليـا تعلـن استسـالمها بدون قيـد أو رشط يف الحرب 

العاملية الثانية.
1944 - قصـف مدينـة لندن «بصـاروخ V2» ألول مـرة يف الحرب 

العاملية الثانية.
1945 - وصول القوات األمريكية لتحديد الجزء الجنوبي من شـبه 

الجزيرة الكورية يف بداية الحرب الباردة.
1949 - الزعيـم الحبيـب بورقيبة يعود إىل تونس بعـد غياب أربع 

سنوات ونصف قضاها يف مرص.
1954 - توقيـع معاهـدة حلـف جنـوب رشق آسـيا يف مانيال بني 

الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا وتايالند والفلبني.
1974 - الرئيـس األمريكي جريالد فـورد يصدر عفوًا بحق الرئيس 

السابق ريتشارد نيكسون بشأن فضيحة ووترغيت.
1980 - الرئيسـان الليبـي معمر القذايف والسـوري حافظ األسـد 

يبدآن يف طرابلس مباحثات للوحدة بني بلديهما.
1991 - جمهورية مقدونيا تعلن استقاللها عن يوغوسالفيا.

2007 - هجـوم انتحاري عىل ثكنة عسـكرية يف الجزائر يخلف 30 
قتيًال.

2016 - وكالة ناسـا الفضائيَّة ُتعلن إطالقها مسـبار أوسايرس-
ركـس إىل كويكب بينو 101955 عىل أمل أن يصل إليه سـنة 2018 

ويعود منه ِبمواٍد لِدراستها ِبُحلول سنة 2023.

تحليل شخصية من خالل طريقة المصافحة... يكشف صفات تدمر 
الحياة الزوجية !

لسان الحلو ... يطلع الحية من 
الزاغور
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يعتمد تحليل الشخصية الكتشاف 
صفاتهـا الجيـدة والسـيئة عـىل 
بعض الترصفات والحركات التي 
يتـم القيام بها بعفوية ومن دون 
انتبـاه. ويمكـن الختبـار تحليل 
الشـخصية مثالً معرفة الصفات 
التـي تدمر العالقـات االجتماعية 
بطـرق غري متوقعـة. ومنها مثالً 
طريقـة املصافحـة التي تسـاعد 
الشـخصية وإظهار  عىل تحليـل 
صفاتهـا املسـببة لفشـل الحياة 

العاطفية والزوجية.
يمكن تحليل  الشـخصية وتحديد 
الصفـات التي قد تسـبب فشـل 
العالقـة الزوجيـة باالعتماد عىل 

طريقة املصافحة.
١ املصافحة باليدين

يصافح بعض األشخاص اآلخرين 
باسـتخدام اليدين معاً. ويف هذه 
الحالـة يحيطون يد الطرف اآلخر 

الكفني. وهذا يكشـف  بواسـطة 
الرشيـك  عـىل  السـيطرة  حـب 
وفرض اآلراء عليه. كما يشـري إىل 
رفض الحوار والنقاش معه وعدم 
أو  أو بمهاراتـه  الثقـة بقدراتـه 
قراراته. ويـدل أيضاً عىل التصلب 
يف ما يتعلق باآلراء واملواقف وعدم 
التخـيل عنها وإن كانـت خاطئة 
وغـري مفيدة. ولهذا مـن الصعب 
التفاهـم مـع مـن يتمتـع بهذه 
الصفات أو بناء أي عالقة زوجية 
ناجحـة معـه. وهـو مـا يمكـن 
اكتشافه من خالل طريقة تحليل 

الشخصية هذه.
٢ املصافحة باليد املسيطرة

عـىل  القـدرة  عـدم  هـذا  يعنـي 
االنفعاالت ورسعة  السيطرة عىل 
بشـخصية  والتمتـع  الغضـب 
عدوانيـة أحياناً. ويـدل أيضاً عىل 
الرغبـة الدائمة يف احتـالل مركز 

القيـادة ويف توجيـه االوامـر من 
دون االهتمام بما اذا كان الطرف 
اآلخـر مثل رشيـك الحياة قـادراً 
عـىل تنفيذها. ويكشـف الحرص 
عـىل محاسـبة ذلـك الطـرف أو 
الرشيك مـن دون اعتبار الظروف 
التي سـبب عـدم قيامـه باملهمة 

بالطريقة الصحيحة.  
٣ مصافحة اليد الخاضعة

تساعد هذه الطريقة يف املصافحة 
التـي يسـيطر فيهـا إبهـام أحد 
الطـرف  إبهـام  عـىل  الطرفـني 
اآلخرعىل تحليل الشخصية. وهي 
تشـري إىل أن هـذا الطـرف يفضل 
الحيـاة  يف  للرشيـك  الخضـوع 
العاطفية. كمـا تعني أنه خجول 
جـداً ويفتقر إىل روح املبادرة وإىل 
الثقـة بالنفـس وإىل القـدرة عىل 
مواجهة الصعوبـات والتحديات. 
وتـدل عـىل أنـه  حسـاس جـداً 
وآراء  بوجهـات  التأثـر  ورسيـع 
يدعهـم  وأنـه  النـاس  ومواقـف 
يصدرون االحـكام عليه من دون 
أن يدافـع عـن نفسـه. وهـو ما 
يجعـل الحيـاة إىل جانبـه مملـة 

وروتينية وصعبة.
٤ مصافحة السمكة امليتة

تشري تسـمية السـمكة امليتة اىل  
ان الشخص يصافح من دون شّد 
يد الشخص اآلخر. ويدل هذا عىل 
ان من يفعـل ذلك مهمل وال يبذل 
الجهـود من أجل تحقيـق التقدم 

يف الحيـاة. كمـا أنـه يفتقـر إىل 
الطموح وال يقـوم بالتخطيط او 
بناء العالقات املهنية واالجتماعية 
املفيـدة. ولهذا ال يمكـن االعتماد 
عليـه لحـل املشـاكل أو مواجهة 
املصاعب. ومـن املمكن أن تكون 
الحياة إىل جانبه حافلة بالتحديات 
القابلة لالصالح.  واألخطاء غـري 
وقـد تتحول إىل فـخ حقيقي يتم 

اكتشافه بعد فوات األوان.  
٥ مصافحة باقة الجزر

يمكن تحليل الشخصية أيضاً من 
خالل هذه الطريقة يف املصافحة 
والتـي تعـرف باسـم مصافحـة 
باقة الجزر. وهـي تعني الضغط 
عىل يد الشـخص اآلخر بواسطة 
األصابع. وهذا يكشـف الالمباالة 
وعدم االهتمام بمشاعر اآلخرين 
أو بمصالحهـم او حياتهم. ويدل 
االنانيـة  ببعـض  التمتـع  عـىل 
وعـدم القـدرة عـىل التفاعل مع 
املحيـط أو املشـاركة يف أحداثـه 
ومواقفه. وتشـري هذه الطريقة 
يف املصافحـة أيضاً إىل رفض بناء 
العالقات االجتماعية والصداقات 
واالنطـواء  الوحـدة  وتفضيـل 
اآلن  مـن  إذاً  املشـاركة.  وعـدم 
وصاعـداً يمكن مراقبـة طريقة 
الشـخصية  لتحليـل  املصافحـة 
ومعرفة الصفات التي قد تسـبب 
فشـل العالقة يف الحياة الزوجية 

والعاطفية.

حكمتك سـتخدمك كثـريا. كل ما تحتاجـه هو وضع 
خطة منطقية. استخدم طريقتك يف البحث وطور خطتك 
إىل مـدى أبعـد، هـذا ينطبق عىل مسـاعي العمـل واألمور 
العاطفية عىل حد سـواء. اجمع كميـة أكرب من املعلومات 

قبل إجراء ذلك التعديل.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

روحي احلبّتك تتحمل بليـــــــــك
ماينقــص صبرــة بغيــك يكـــمل
مجنونة نعم بس تدري روحي شلون

تنجن بالعشك وبالعشك تعقـــــل
حبيتك صدك والوكت جذبه هــــواي
مبعركة الدغش اني انزلت اعـــــزل

وتعرفني ولو عندك شكوك هــــواي
وادري لكل شكوكك صارعندك حــل
من شفتك سنابل روحي اجت ترويك

ماي والتضن تصيرلك منجـــــــــــل

يـرضب للشـخص الـذي ينـال بحلـو 
لسـانه مـا الينالـه بقـوة سـلطانه ، 
ويظفر بجميـل القول وحسـن الكالم 
، مـا اليظفـر بـه بطـرف السـنانوحّد 

الحسام . 
أصله: 

أن رجال كان يعيش يف بيت قديم البنيان 
مع زوجـه وولده . وكان يف البيت حّية 
تعيش يف جحر يف أحد حيطانه منذ أمد 
بعيـد . وكان الرجـل يكـره أن تعيش 
الحّيـة يف بيته ، ويخىش منها عىل ولده 
. ويف ذات يـوم رأى الرجـل الحّيـة تهّم 
بدخـول جحرها ، فأرسع إليها ليقتلها 
، ولكنها استطاعت أن تفلت منه ، وأن 
تدخـل جحرها فتنجـو بحياتها . ومنذ 
ذلك اليوم أضمـرت الحّية للرجل وأهل 

بيته رشا . 
ويف صبـاح ذات يـوم، رأت الحّيـة ربة 
البيـت تعّد الفطـور لزوجهـا وولدها، 
فتضـع اللبـن يف أواني، ثم تصـّف تلك 
األ وانـي عىل منضـدة الطعـام. فرأت 
الفرصـة مواتيـة لإلنتقام مـن الرجل 
وأهـل بيته، فجـاءت إىل اللبـن فذرفت 
فيـه من السـم الزعـاف مايكفي لقتل 
أنـاس كثريين. ثـم عـادت إىل جحرها 

فدخلت فيه. 
وبعـد مدة وجيزة اسـتيقظ الرجل من 
نومـه، فسـمعت الحّية زوجتـه تلومه 

عىل كراهيتـه للحّية ومحاولة قتله لها 
. وقالـت لـه : (( إنت هوايـه غلطان .. 
هاذي الحّية سـاكنة ويانا من سنني .. 
وصارت واحدة من أهـل البيت .. وآني 
أحبهـا مثل ما أحب ولدي )) . فأجابها 
: (( واللـه يامرة .. آنـي هم متندم عىل 
عمـيل .. ومن اآلن فصاعـدا راح أعامل 
الحّيـة مثل ماتعامليها انـِت .. وأحبها 
مثـل مـا تحبيهـا)) . وكانـت الحّيـة 
تنصت ملا قاله الرجـل وزوجته ، فلقي 
ذلك القول منها قبوال حسـنا ، وندمت 
عىل مـا فعلت من ذرف السـم يف أواني 
الحليب . فأرسعت خارجة من جحرها 
، وذهبـت إىل حيث يوجـد بعض الرماد 
، فتمرغـت فيـه. ثـم راحـت إىل أواني 
الحليـب فجعلت تغطس يف األواني آنية 
بعد آنية حتى لوّثت الحليب كله بالرماد 
، فصار غـري قابل للرشب، وأنقذت تلك 
العائلة من موت محّتم. ثم علمت املرأة 
بأمر الحية مع الحليب، وخروجها من 
جحرهـا لتلّوثه . كما علمـت أن الحّية 
إنما فعلت ذلك بعد اسـتماعها لكالمها 

وكالم زوجها. فقالت يف ذلك: 
{ لسـان الحلـو ... يطلّـع الحّيـة مـن 

الزاغور } . 
ثم علم الناس بذلـك األمر، فعجبوا من 
فعل الـكالم الطيب، والقول املعروف يف 

الناس.  وذهب ذلك   القول مثال .



نزار،  هند  العراقية،  املمثلة  تكلمت 
الخاصة،  حياتها  أرسار  من  بالكثري 
قاسية  طفولة  عاشت  أنها  مؤكدة 
وصعبة جداً، بسبب انفصال والديها 

وهي طفلة صغرية.
إن  خاص  حوار  يف  هند  وقالت 
عيشها مع والدها بعيداً عن والدتها 
بمعاناة كبرية اضطرتها  لها  تسبب 
التخاذ قرارات صادمة خالل مرحلة 
للمدرسة،  برتكها  تمثلت  طفولتها، 
رغم  اليها،  العودة  املطلق  ورفضها 
والدها  قبل  من  الكثرية  املحاوالت 
للمدرسة،  بالعودة  إلقناعها  وأهله 
والتعامل معها بجدية كبرية، إال أنها 
الصعيد  عىل  القدرة  تمتلك  تكن  لم 
النفيس للقيام بهذا األمر فقد كانت 
بقص  قامت  أنها  كما  كلياً،  مدمرة 
شعرها كامالً، تعبرياً عن احتجاجها 

عىل إبعادها عن والدتها.
الفرتة  تلك  يف  عانت  أنها  وأكملت 
وتأذت  جداً،  سيئة  نفسية  ظروفاً 
باأللم  شعرت  ولطاملا  كبري،  بشكل 

العيش  تستطع  لم  كونها  واملرارة، 
من دون أن ترى والدتها وأشقاءها، 
أنها ستؤذي نفسها،  لها  حتى خيل 

وربما تموت.
للمشاكل  ضحية  كانت  أنها  وبينت 
هذه  بمثل  يمر  طفل  كأي  األرسية 
عودتها  يوم  واصفًة  الظروف، 
حياتها،  يف  األسعد  بأنه  لوالدتها 
وشكل لها انقالباً كامالً يف كل يشء، 
املدرسة مبارشًة،  إىل  العودة  فقررت 
وعوضتها أمها عن كل ما فقدته من 
هذه  واصفة  سابقاً،  وحب  حنان 

العودة بأنها «أنقذت حياتها».
ورغم اعرتافها بقسوة والدها معها، 
فإنها  بإبعادها عمن تحب،  وقيامه 
حملها  وعدم  له،  الكبري  حبها  تؤكد 
أي مشاعر كراهية أو حقد تجاهه، 
بل  حصل،  مهما  والدها  يبقى  ألنه 
وتفتقده  كثرياً،  إليه  تشتاق  إنها 
هذه الفرتة، كونه يعيش يف محافظة 
ال  أنها  وتؤكد  عنها،  بعيداً  أخرى 
تأخذ  الحياة  سنة  فهذه  تلومه 

التجربة  هذه  زادتها  وقد  وتعطي، 
قوة.

عمر  يف  الفني  مشوارها  هند  بدأت 
وهي  أدوارها  أول  وقدمت  صغري، 

املعارضة  رغم  عاماً،   ١٦ بعمر 
قبل  من  املطلق  والرفض  الشديدة 
كثرياً،  حاربت  أنها  مبينًة  األهل، 
وأرادت  وشغفها،  حلمها  لتحقيق 

دخول  بإمكانها  أن  ألهلها  تثبت  أن 
تيسء  أن  دون  من  التمثيل  مجال 
لنفسها ولهم، وأنها ستكون بمكان 

نظيف وصحيح.
والدتها  إقناع  محاوالت  إن  وقالت 
سنوات،  بضع  استمرت  وإخوانها 
بعد ظهورها  أهلها  نظرة  واختلفت 
أدوارها،  أول  وتقديمها  أول عمل  يف 
إنه  األكرب  شقيقها  لها  قال  عندما 
استمرت  إذا  بها  فخوراً  سيكون 
وإنه  األدوار،  هذه  بمثل  بالظهور 
مادام  التمثيل،  يف  لديهم  مشكلة  ال 

بهذه الصورة التي تقدمها.
شعرت  أنها  إىل  تشري  التمثيل،  وعن 
هذا  بعد  الكبرية،  بالنجومية  فعالً 
فقد   ،٢٠١٤ عام  قدمته  الذي  الدور 
بات الناس يعرفونها، ويشريون إليها 
يف الشارع، وعاودها هذا الشعور بعد 
آخر  قدمت  عندما  طويلة  سنوات 
وحقق  «طيبة»،  مسلسل  أعمالها 
نجاحاً كبرياً، وجاءت أصداؤه وردود 

األفعال عليه فوق املتوقع.

نزار  هند  تؤكد  مطلقة،  برصاحة 
ومنها  العربية،  املجتمعات  أن 
أنها  عىل  للمرأة  ينظرون  العراقي، 
عدم  عليها  يجب  ما  ضعيف،  كائن 
االستسالم لهذا الواقع أبداً، ويفرض 
وال  بنفسها،  حقها  تأخذ  أن  عليها 
يحصلوه  أن  اآلخرين  من  تنتظر 
لها، محذرًة النساء من التباكي عىل 
التهرب  أو  عليهن،  يقع  الذي  الظلم 
بالزواج،  مترسع  قرار  باتخاذ  منه 
يف  ظلمن  نساء  «هناك  وتكمل: 
هو  الزواج  أن  ويعتقدن  أرسهن، 
الحل، بحيث يكون الرجل سنداً لها، 
ال  النهاية  يف  لكن  القوة،  ويمنحها 
ضعيفة  امرأة  ينصف  رجل  يوجد 
تريد  ال  أنها  مؤكدًة  به»،  تستقوي 
أمورها  يف  رجل  أي  عىل  االعتماد 
وحياتها التي تسعى للوصول إليها.

عن  تبتعد  عندما  أنها  إىل  وتشري 
عائلتها تشعر بضعف كبري، وتشعر 
يقويها،  ملن  بحاجة  بأنها  دائماً 
حاجتها  يعني  ال  الشعور  هذا  لكن 

ألهلها  تحتاج  أنها  وإنما  لزوج، 
أن  أريد  «ال  فتقول:  وصديقاتها، 
ألنني  الحياة،  يف  هديف  الزواج  يكون 
سأكون  فإنني  يل،  هدفاً  جعلته  إذا 
املمثلة  تريد  شك»..  دون  ضعيفة 
ادوارها  تكون  أن  الشابة  العراقية 
النساء  لجميع  صوتاً  تقدمها  التي 
أنها  مؤكدة  العراقيات،  وخاصة 
ماضية فعالً يف هذا األمر فقد كانت 
واضحة،  برسائل  أدوارها  معظم 
تدافع من خاللها عن املرأة املظلومة 
معها  حدث  كما  مشاكلها  وتعرض 
عندما قدت أدوار «طيبة» و «ريف».

هذه  تقديمها  وبعد  أنها  موضحة 
الرسائل  من  عددا  تلقت  األدوار 
من  حزناً  اكثرها  كان  والتي  املؤملة، 
ايدي  عىل  لإلغتصاب  تعرضن  نساء 
تنظيم داعش اإلرهابي، وكيف باتت 
وتعرضهن  لهن،  املجتمع  نظرة 
ذنب، واصفة  اي  دون  الكبري  للظلم 
هذا املجتمع بالجاهل الذي ال يساند 

الفتاة يف محنتها.

استخرج أطباء بالعراق عظم دجاج من خلف قلب مريض شعر 

بألم يف الصدر وضيق تنفس يف مفاجئة صادمة لهم.

بألم شديد وعند  العمر ٧٠ عاماً  البالغ من  وكان شعر مريض 

التوجه إىل املشفى تبني من األشعة وجود جسم غريب اخرتق 

إجراء  وبعد  الصدري..  باملنعطف  القلب  خلف  واستقر  املرئ 

املرئ واستقرت ملدة ٣  الجراحة تبني وجود عظام فراخ ثقبت 

أيام خلف القلب وتسببت يف عفن.. واتخذ األطباء قرارا عاجال 

بالجراحة وكانت تعد من أكثر العمليات خطورة تصل بها الوفاة 

إىل ٤٥٪ ونجح األطباء يف ترقيع املرئ وتنظيفه. وذكر األطباء أن 

وجود أي جسم غريب بداخل منعطف الصدر قد يسبب تسمماً 

املواد  تناول  من  محذرين  بكتريية،  التهابات  خلفية  عىل  بالدم 

الصلبة لخطورتها عىل الحياة.

«ع  فيلم  يف  أول مشاهدها  مراد  النجمة جومانا  تصور 
أبو  النجم محمد رمضان، بعد عودتها من  الزيرو» مع 
من  عدد  تصوير  أجل  من  هناك  تتواجد  حيث  ظبي، 
النجمة هند  الريح» مع  مشاهدها يف مسلسل «مهب 

صربي واملكون من ٤٥ حلقة ومقرر عرضه قريباً.
وتعود جومانا مراد إىل السينما بفيلم «ع الزيرو» بعد 
فيلم  تقديمها  بعد  وتحديداً  كاملة  سنوات   ٩ غياب 
عام   وروبي  رجب  ومحمد  عز  أحمد  مع  «الحفلة» 
٢٠١٣، فيما تشارك كضيفة رشف يف فيلم «يوم ١٣» 
عرضه  ومقرر  فرتة  منذ  تصويره  من  انتهت  الذي 
قريباً ويشارك يف بطولته أحمد داود، دينا الرشبيني 
رشيف منري، نرسين أمني، نهى عابدين، وعدد كبري 

من ضيوف الرشف وتأليف وإخراج وائل عبد الله.
فيلم «ع الزيرو» تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو 
العدل وإنتاج جمال العدل، وبطولة محمد رمضان، 
الطفل  دسوقي،  رشيف  مراد،  جومانا  كريم،  نيليل 
وضيوف  الفنانني  من  كبري  وعدد  مهران  منذر 
الرشف الذين تجري الرشكة املنتجة االتفاق معهم، 
يف  البرشية  األعضاء  مافيا  لقضية  الفيلم  ويتطرق 

إطار اجتماعي تشويقي.
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طالبت دول مجلـس التعاون الخليجي 
محتـوى  بإزالـة  ’نتفليكـس‘  منصـة 
يتعارض مع ’القيم واملبادئ اإلسـالمية 
واملجتمعية‘، بما يف ذلك محتوى موجه 
لألطفال.وأفاد بيـان صادر عن مجلس 
التعـاون الخليجي بأن لجنة مسـؤويل 
اإلعالم اإللكرتوني بدول املجلس عقدت 
اجتماعا ملناقشـة ’ما لوحـظ يف الفرتة 
األخرية مـن قيام منصة نتفليكس ببث 
بعض املـواد املرئية واملحتـوى املخالف 
دول  يف  اإلعالمـي  املحتـوى  لضوابـط 
املجلـس والـذي يتعـارض مـع املبادئ 
البيان  واملجتمعية‘.وأضاف  اإلسـالمية 
أنه ’تـم التواصل مع منصـة نتفليكس 
إلزالـة هـذا املحتـوى بمـا فيـه املوجه 

باألنظمة‘.وتابـع  وااللتـزام  لألطفـال 
البيـان أن ’الجهـات املعنيـة سـتتابع 
مـدى التزامهـا، ويف حال اسـتمرار بث 
املحتوى املخالف سيتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة‘.وأكدت الهيئة العامة 
لإلعـالم املرئـي واملسـموع يف اململكـة 
العربية السـعودية عىل مطالبة منصة 
نتفليكـس بإزالـة املحتـوى املخالـف، 
وأشـارت إىل أن بيـان لجنـة مسـؤويل 
اإلعـالم اإللكرتونـي هو بيان مشـرتك.

كمـا أصدرت هيئـة تنظيـم االتصاالت 
ومكتب تنظيم اإلعالم باإلمارات العربية 
املتحدة بيانا مماثال، أشـار إىل التواصل 
مع ’نتفليكـس‘ إلزالة املحتوى املخالف 

وخاصة املحتوى املوجه لألطفال

يبـدو أن النجمـة هيفاء وهبـي ما زالت 

تواجـه أزمـات أو مشـاكل يف القاهـرة، 

مديـر  عـىل  انتصارهـا  بعـد  خصوصـاً 

أعمالها السـابق محمد وزيـري وعودتها 

اىل القاهرة.

وذكـر أن محامـي وهبـي تقـدم 

بدعـوى ضد منتج فيلم 

ياريس“  ”رمسيس 

وافقـت  الـذي 

وهبي عىل خوض 

وهـو  بطولتـه 

يصّور بني فرنسا 

صمـة  لعا ا و

القاهرة،  املرصية 

والسـبب يف الدعوى 

لتـي  ا

تقدم بها محامي وهبي هو إخالل 

الرشكـة املنتجـة ببعـض الوعـود 

التي سـيصور من خاللهـا العمل، 

وكذلـك قالـت املعلومـات أن إدارة 

أعمـال وهبـي لـم تتنبـه لبعـض 

البيانـات الرضورية التي بإمكانها 

حماية وهبي مـن أي تقصري عىل 

صعيد االنتـاج، وبالتايل هذا ما 

دفـع املحامـي اىل القيـام برد 

قانونـي، مطالًبـا بالتوضيح 

فيمـا قـال املنتج رمسـيس 

يف رد مقتضـب أن أي اتفـاق 

ال يتـم عرب العقـود القانونية 

يبقـى مجرد اتفـاق  ال يمكن 

دعـوى  أو  قضيـة  يواجـه  أن 

قانونيـة.يف حني اعتـرب املنتج أن 

كلفـة اإلنتـاج أرسـلت اىل 

الجهة التي تتوىل 

ذلك.
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املفردات،  تفسري  يف  يجتهد  والجميع  والديمقراطية،  للحرية  يهتف  الجميُع 
لتكون  التحفظ  اآلخر يكبلها بسالسل  القيود عنها، والبعض  يرفع  بعضهم 

داخل مفاهيم يعتقد أنها يف مصلحة الوطن والشعب.
ان  إال  االداء والتعبري،  املغرية يف  الحرية  لها مكرمة  أقالمنا منحت  ان  ورغم 
حالة  يف  ويجعله  القلم  عنق  عىل  بأنيابه  يطبق  زال  ما  فينا  املتجذر  الخوف 
من الذعر، ويف اجواء الخوف املربر يخرج خطابنا ساذجا وفاقدا لكل حاالت 

الوضوح.
إال  الغليان،  التي تدور حولنا والتي وصلت اىل درجة  ورغم سخونة االحداث 
ان أقالمنا ظلت حبيسة داخل عالم الصقيع الذي أدمّنا عىل االنبطاح داخل 
يحلو  ال  البعض  ان  إال  االحداث  رؤية  الرمادية، ومع وضوح  وأزقته  كهوفه 
له رؤيتها بهذا الوضوح فيضع عىل عينيه غشاوة التعتيم لكي ال يراها وهي 
ال  لكي  انفه  عىل  السميكة  الكمامات  ويرتدي  وبريقها،  وضوحها  حاملة 

تترسب الرائحة إليه.
بعض املحللني السياسيني الذين يزينون واجهات بعض الفضائيات، يجتهدون 
بالتحليل والتفكيك والرتكيب ومحاوالت معالجة االنسدادات وفق بوصلة ال 
ينصب عىل عدم  رؤاهم، وكل جهدهم  ، وال تقرتب من  قناعاتهم  تتفق مع 
خروج ألسنتهم عن محيط سياسة الحاكم طمعا يف االقرتاب منه، والدخول 
اىل خيمة عطاياه ومكرماته، ومثقفون يغوصون كل صباح يف بطون اللغة 
بحياة  ويهتفون  رأسها،  عىل  البالغة  تيجان  تضع  بخطابات  لنا  ليخرجوا 
وبعض  األمر،  أويل  أصحاب  جيوب  يف  مغروزة  وعيونهم  واملساكني،  الفقراء 
السياسيني أخذوا عىل عاتقهم نبش قبور التاريخ، ولم يرتكوا جمجمة واحدة 
إال وأخرجوها وراحوا ينقشون عليها خريطة الفتنة من اجل الوطن والشعب، 

وكثريا ما نسوا او تناسوا قراءة سورة الفاتحة عليها .
ومع تصاعدت حدة االزمات، وانشطارها بطريقة غريبة امتد الرصاع ليشمل 
املفاصل الدقيقة، وأصبح الوطن والشعب يف منطقة النسيان، وباتت اساليب 

االختالف هي املهيمنة عىل الخطاب العام.
لدى  والفنادق  والخنادق  البنادق  بني  القفز  حالة  حولنا  يدور  ما  يميز  ما 
البعض، وهي حالة اوضح ما يقال عنها إنها حالة انتهازية مقرفة ال تخدم 

أحدا، وال تدفع الحياة نحو االستقرار واالمن واالمان.
التي نعيشها هو الخوف من قول الحقيقة بال رتوش وال  وما يميز املرحلة 
وضعت  والديمقراطية  الحرية  بأن  االعالن  من  الخوف  واقيات،  وال  اقنعة 
لخدمة الشعب والوطن، وعندما تنحرف عن مسارها وتفقد اهدافها وتتعثر 

يف دالالتها تكون ال معنى لها، وال يمكن لها ان تمنح الخري اىل أحد.
ما زلنا نعيش حالة من الخوف رغم ان الجميع ينادي بالحرية والديمقراطية، 
ال  واضح  خطاب  اىل  امللحة  الحاجة  رغم  الوضوح  يفتقد  خطابنا  زال  وما 

يستهدف أحدا.
 إىل اللقاء...

›Ìá‰ßa@áºc

@—ìÿ€@Ú€Îb´@¿
äÏnèæa

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

bËn€Ï–†@Âfl@CÚæ˚flD@pb�´@ÎãmÎ@bËmbÓy@¿@Cá»é˛aD@‚ÏÓ€a@Â«@—ìÿm@äaç„@á‰Á

@o–ó«@>ÄÄ€a@pbÄÄflå¸aÎ@|ÄÄˆbõ–€a@›◊@·ÄÄÀä
@ÊÏÄÄè„Ïu@êÌäÏi#@@äÜbÀ@NNÍáÄÄË«@¿@ÍÜ˝ji
@’ÄÄÓ–óm @¡ÄÄéÎ @LÚÄÄé˝èi @oÌ6ÄÄèÃ„ÎaÜ#@
@·ÄÄ«á€a@›◊@·ÄÄÌá‘ni@aáÄÄË»nfl@LÂÄÄÌãöb®a

Nëaãm_çÓ€#@@Èn–Ó‹©
@¸Î@LkÃí@fib‡«c@ @̧Lpbi˝‘„a@ @̧Lpbubvnya@¸
  …Íá»i@Âfl@·Ó‘nèm@Â€@äÏfl¸a@Êdi@áÌáËm

Nb‰n‘�‰fl@¿@L—éˇ€@Läá‰m@áÁbìfl

كشف منظمو األدوية الصينيون عن موافقتهم عىل أول لقاح قابل لالستنشاق لـ 
COVID-١٩ يف العالم، من صنع رشكة CanSino Biologics ومقرها تيانجني.وقالت 
للمنتجات  الوطنية  اإلدارة  «إن  األحد:  يوم  كونج  هونج  لبورصة  بيان  يف  الرشكة 
الخايل  اللقاح  و  كمعزز،  الطارئ  لالستخدام  للقاح  األخرض  الضوء  أعطت  الطبية 
اللقاح العضيل، سيتم  من اإلبر، والذي يمكن تخزينه وإعطاؤه بسهولة أكرب من 
إعطاؤه من خالل البخاخات».وأضاف البيان» إن املوافقة سيكون لها تأثري إيجابي 
الجهات  قبل  من  واستخدامه  الحق  وقت  يف  اللقاح  رشاء  تم  إذا  الرشكة  أداء  عىل 
الحكومية ذات الصلة».لم تقدم الرشكة تفاصيل حول موعد إتاحة اللقاح املوجه 
للفريوسات الغدية لالستخدام العام، وال توجد بيانات متاحة للجمهور تم التحقق 

منها أو مراجعة النظراء حول فعالية اللقاح الجديد.
املتحدة  والواليات  وكندا  كوبا  ذلك  يف  بما  البلدان  من  العديد  يف  العلماء  يقوم 

بتجربة لقاحات COVID-١٩ القابلة لالستنشاق.

كشفت منصة تطبيق تبادل الصور (انستغرام) عن 
بعد  وذلك  إيرلندا،  يف  كبرية  مالية  غرامة  مواجهتها 
تحقيق يف معالجتها لبيانات املستخدمني الصغار.و 
وافق مكتب مفوض حماية البيانات - املسؤول عن 

فرض  عىل   - أيرلندا  يف  البيانات  خصوصية  تنظيم 
غرامة  قدرها ٤٠٢ مليون دوالر  ضد شبكة التواصل 

معالجتها  يف  التحقيق  بعد  (إنستغرام)،  االجتماعي 
لبيانات األطفال.وقال متحدث باسم املكتب: «إن التحقيق 

الذي بدأ يف عام ٢٠٢٠، ركز عىل املستخدمني الصغار الذين 
ترتاوح أعمارهم بني ١٣ و١٧ عاًما، والذين ُسِمح لهم بتشغيل 

حسابات تجارية؛ ما سهل نرش أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم 
اإللكرتوني».وفتح مكتب مفوض البيانات أكثر من عرشة تحقيقات 

التي  بالتفورمز)،  (ميتا  وهي  إلنستجرام  األم  الرشكة  أعمال  بشأن 
شملت أيًضا منصتي (فيس بوك) و (واتساب).و كان املكتب قد فرض 
غرامة عىل واتساب العام املايض بمبلغ قدره ٢٢٥ مليون يورو إلخفاقه 
إىل  يشار  ٢٠١٨.و  عام  يف  األوروبي  االتحاد  بيانات  لقواعد  االمتثال  يف 
الوطنية  السلطة  وهي  البيانات  حماية  لجنة  بمثابة  يعترب  املكتب  أن 
يف  لألفراد  األسايس  األوروبي  االتحاد  حق  دعم  عن  املسئولة  املستقلة 
حماية  لترشيع   االمتثال  ورصد  إنفاذ  خالل  من  البيانات  خصوصية 

البيانات يف أيرلندا.


