
بغداد/ الزوراء:
نامـس  إبراهيـم  الرتبيـة،  وزيـر  وجـه 
الجبـوري، امـس السـبت، بسـحب يـد 
الـرشكات املتلكئـة بمرشوع رقـم واحد.

وقالـت الوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
إن ”وزير الرتبية إبراهيم نامس الجبوري 
عقد اجتماعاً موسـعاً مـع إدارة مرشوع 
الـوزارة رقـم واحـد بحضور مديـر عام 
ملناقشـة  الجابـري؛  صفـاء  التخطيـط 
تفعيل ملف األبنية املدرسية“.واضافت أن 
”الوزير وجه بسحب يد الرشكات املتلكئة 
يف املـرشوع وحث الـرشكات األخرى عىل 
إنهاء املشاريع املتسلمة بعد حل القضايا 

العالقة بشكل عاجل خالل العام الحايل“.
وأكد الجبوري، بحسب البيان: أن ”الخطة 
املوضوعة ثبتت َتَسلُّم 200 مدرسة ضمن 
مرشوع الـوزارة رقم واحد هـذا العام ”، 
موضحاً بأن ”عملية اإلعفاء من املرشوع 
وأقسامه مسـتمرة، وأن الخميس املايض 
شـهد إنطالق العمـل يف بعض املشـاريع 
املتلكئـة“. واختتـم االجتمـاع بقوله إنه 
”سـيبقى املتابع األول والراصد للمرشوع 
يوميـاً من الصبـاح لغاية سـاعات الليل 
املتأخرة وصوالً إىل حٍل نهائي يف موضوع 
األبنيـة املدرسـية وتوفـري بيئـة تعليمية 

جيدة ألبنائنا الطلبة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس السبت، 
حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما 
توقعت أمطاراً رعدية خفيفة وانخفاضاً 
يف درجـات الحرارة.وذكـر بيـان للهيئة، 
تلقته ”الـزوراء“: أن ”طقس البالد اليوم 
األحد سيكون يف املنطقة الوسطى غائماً 
جزئياً اىل غائـم، ودرجات الحرارة ترتفع 
قليـال عـن اليـوم السـابق، أمـا املنطقة 
الشـمالية فالطقس سـيكون غائماً مع 
تسـاقط أمطـار يف أماكـن متفرقة كما 
تتسـاقط الثلوج فوق األقسـام الجبلية، 
ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السـابق، 

املنطقـة  يف  الطقـس  سـيكون  فيمـا 
الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة 
ترتفع قليال عن اليوم السـابق“. وأشـار 
إىل أن ”يـوم غد االثنني سـيكون الطقس 
يف املنطقة الوسـطى غائماً مع تسـاقط 
أمطـار خفيفة يف أماكـن متفرقة منها، 
ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السـابق، 
أما املنطقة الشـمالية فالطقس سيكون 
غائمـاً مـع تسـاقط أمطـار خفيفة اىل 
متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا كما 
تتسـاقط الثلوج فوق األقسـام الجبلية، 

ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
اإليطاليـة،  الـوزراء  رئيسـة  ابرمـت 
جورجيـا ميلوني، يف طرابلـس، صفقة 
غـاز بقيمة ثمانية مليارات دوالر تهدف 
إىل تعزيـز إمـدادات الطاقـة إىل أوروبـا 
عىل الرغـم من تدهـور الوضـع األمني 
والفوىض السياسـية يف ليبيا.واجتمعت 
ميلونـي بعبـد الحميـد الدبيبـة رئيـس 
حكومـة الوحـدة الوطنية املعـرتف بها 
دوليـا يف طرابلـس، قبـل توقيـع اتفاق 
الطاقة، إلجـراء محادثـات ركزت أيضا 
عىل الهجرة عرب البحر املتوسـط.وخالل 
توقيـع االتفـاق، قـال رئيس املؤسسـة 
قـدارة  بـن  فرحـات  للنفـط  الوطنيـة 
والرئيس التنفيذي لرشكة إيني اإليطالية 

كالوديو ديسـكاليس إنه سـيجري ضخ 
استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دوالر 
يف تطوير قطـاع الغاز، وكذلك يف الطاقة 

الشمسية ومشاريع اللتقاط الكربون.
وسـعت الدول األوروبية بشـكل متزايد 
خـالل العـام املـايض إىل تبديـل الغـاز 
الـرويس بإمـدادات الطاقـة من شـمال 
أفريقيا وأماكن أخرى بسـبب الحرب يف 
أوكرانيا.واتخـذت إيطاليـا بالفعل زمام 
املبادرة بالحصول عىل الغاز من الجزائر، 
وأقامت رشاكة اسرتاتيجية جديدة هناك 
تشمل االستثمار ملساعدة رشكة الطاقة 
الحكومية سـوناطراك عىل وقف تراجع 

يف اإلنتاج استمر لسنوات.

القدس املحتلة/ متابعة الزوراء:
امـس  بجـروح،  إرسائيليـان  أصيـب 
فتـى  نفـذه  نـار  إطـالق  يف  السـبت، 
فلسـطيني يبلـغ مـن العمـر 13 عاما 
قـرب مدينـة القـدس القديمـة، بعـد 
سـاعات قليلـة فقـط من إطـالق نار 

آخـر وقع يف حي نيفـي يعقوب (النبي 
يعقوب) االستيطاني بالقدس الرشقية، 
استهدف كنيسا يهوديا وقتل فيه سبعة 
إرسائيليـني عـىل األقل. وقـال متحدث 
باسـم خدمـة اإلسـعاف اإلرسائيليـة 
”نجمة داود الحمراء“: إن ”شابا عمره 

23 عامـا حالته خطـرية ورجال عمره 
47 عامـا حالته متوسـطة إىل خطرية، 
أصيبـا بجـروح يف أعىل الجسـم جراء 
طلقـات نارية“.وقالـت الرشطـة إنها 
”شلّت حركة“ مطلق النار الذي أصيب 
بجـروح، مضيفة أنـه ”يبلغ من العمر 

13 عاًما“، وهو فلسـطيني من سكان 
القدس الرشقيـة التي احتلتها إرسائيل 
وضمتها عـام 1967.وأعلنت الرشطة، 
يف وقت سابق، أنها اعتقلت 42 شخصا 
مـن بينهـم أفـراد مـن عائلـة مطلـق 
النار الفلسـطيني. وأكدت يف بيان أنها 

”اعتقلت 42 مشتبها بهم لالستجواب، 
البعض منهم من أفراد عائلة اإلرهابي“ 
إضافة إىل سكان من الحي الذي يسكن 
فيه يف القـدس الرشقية التـي احتلتها 

إرسائيل وضمتها.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أكـد رؤسـاء مجلـس الـوزراء محمد 
شـياع السـوداني وومجلـس النـواب 
محمـد الحلبـويس ومجلـس القضاء 
االعـىل القـايض فائـق زيـدان، خالل 
اسـتقبالهما وزير الخارجية املغربي، 
اهميـة تعزيـز التعـاون مـع اململكة 
املغربية يف محتلف املجاالت، فيما افتتح 
وزيرا العراق واملغرب السفارة املغربية 
يف بغـداد بعـد ١٨ عامـاً مـن اإلغالق.

وقال املكتـب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الوزراء يف بيان تلقتـه «الزوراء»: إن» 
رئيـس مجلـس الوزراء محمد شـياع 
السـوداني، اسـتقبل وزيـر الشـؤون 
يف  األفريقـي  والتعـاون  الخارجيـة 
اململكة املغربية نارص بوريطة والوفد 
املرافق له». وأضاف البيان أن» الوزير 
املغربي نقـل تحيات العاهـل املغربي 
جاللة امللك محمد السـادس إىل رئيس 
مجلـس الوزراء، ورغبتـه يف أن تنتقل 

العالقة بني البلدين إىل مراحل متقدمة 
من التعاون املثمر». وبارك السوداني، 
بحسـب البيان، إعادة افتتاح السفارة 
املغربيـة يف العـراق، بعد سـنوات من 
إغالقها، مؤكداً اهمية تعزيز العالقات 
الثنائيـة، وتبادل الخـربات مع املغرب 
يف ملـف مكافحة التطـرّف واإلرهاب، 
االقتصـادي،  التعـاون  مجـاالت  ويف 

والزراعي واملرصيف.

بغداد / مصطفى فليح:
أكـد رئيس تيـار الحكمة الوطني، السـيد 
عمـار الحكيـم، أن العراق يسـعى ليكون 
محطـة التقـاء للجميـع وليـس طرفا يف 
أي محـور، فيما قـال وزيـر الداخلية عبد 
األمري الشـمري إن هناك تعاوناً مثمراً بني 
العراق واألردن يف ضبـط الحدود.يأتي هذا 
قبيل مغـادرة الوفد االعالمي االردني رفيع 
املسـتوى الذي زار بغـداد بدعوة من نقابة 

الصحفيني العراقيني .وقال السيد الحكيم، 
خـالل اسـتقباله الوفد االعالمـي االردني، 
بحضور نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيني العرب، مؤيـد الالمي :» 
ان الهوية الوطنية ال تتقاطع مع الهويات 
الفرعيـة الخاصـة انمـا تتعاطـى معهـا 
بايجابيـة «.واعـرب عـن سـعادته لتنوع 
الوفود املتبادلة بـني العراق واألردن، مبينا 
:» ان ذلك يمثل تجسيدا للعالقة بني البلدين 

املصالـح  وعمـق  الشـقيقني  والشـعبني 
املتبادلة بينهما».واشـار إىل املتغريات التي 
يعيشـها العـراق، حيث حضـور املكونات 
سياسـيا  العراقـي  املشـهد  يف  العراقيـة 
للديمقراطيـة  واالحتـكام  واجتماعيـا 
ومغادرة النظام املركزي وأدواته القمعية، 
مشريا اىل :» ان صعوبة اتخاذ القرار وتعدد 

اآلراء من سمات النظام الديمقراطي».
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موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفـاع الروسـية أن قـوات 
كييـف قصفـت عمـدا مستشـفى ببلـدة 
نوفويـدار بجمهورية لوغانسـك بصواريخ 
”هيمـارس“ األمريكيـة، ممـا أسـفر عن 
مقتل 14 شـخصا وإصابـة 24، يف جريمة 
حرب جديدة لكييف.وأشارت إىل أن األطباء 
املدنيني والعسكريني يف املستشفى يقدمون 
منذ عدة أشـهر املسـاعدة الطبيـة الالزمة 

للسكان والعسكريني يف املستشفى املنكوب.
وأضافـت: ”تـم تقديـم املسـاعدة الطبية 
لجميع املصابني جراء القصف األوكراني“.

وأكدت أن ”الهجوم الصاروخي املتعمد عىل 
مؤسسـة طبية مدنيـة هـو جريمة حرب 
خطـرية لنظـام كييف“.وشـددت الـوزارة 
عىل أنه سـيتم العثور عىل جميع املتورطني 
يف التخطيـط لهـذه الجريمـة وتنفيذهـا، 

ومحاسبتهم.

كابول/ متابعة الزوراء:
شهدت أفغانسـتان منذ حوايل 20 يوما موجة برد شديد 
تسـببت بوفاة مـا ال يقل عن 166 شـخصا، عىل ما أفاد 
عبـد  السـبت.وقال  الكـوارث  إدارة  وزارة  يف  مسـؤول 
الرحمـن زاهـد إن 88 شـخصا قضوا خالل أسـبوع، ما 
يرفع الحصيلة اإلجمالية حتى اآلن إىل 166 وفاة استنادا 
إىل بيانات 26 من الواليات الـ34 يف أفغانسـتان.وأوضح 
زاهـد يف فيديو أن الوفيـات نتجت عن فيضانات وحرائق 
وتـرسب يف السـخانات العاملـة عىل الغاز واملسـتخدمة 

لتدفئـة املنازل.وتدنت الحرارة إىل 33 درجة تحت الصفر 
يف بعض مناطق أفغانسـتان منـذ 10 يناير.ويرتافق هذا 
الربد الشـديد أحيانا مع تسـاقط ثلوج أو أمطار تتسبب 
بالجليد، وذلك وسـط انقطاع متكرر يف التيار الكهربائي.
وكانت منظمات املسـاعدة اإلنسـانية حذرت قبل موجة 
الـربد بـأّن أكثر من نصـف السـكان البالـغ عددهم 38 
مليون نسمة باتوا عىل شـفري املجاعة وأن أربعة ماليني 

طفل يعانون من سوء التغذية.
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الزوراء/ حسني فالح:
حـددت وزارة الخارجيـة أهـداف زيارة 
رئيـس مجلـس الـوزراء، محمد شـياع 
الفرنسـية  العاصمـة  اىل  السـوداني، 
باريـس، وفيما اشـادت بالدبلوماسـية 
العراقيـة وجهدهـا يف تحقيـق مصالـح 
الدولة العراقية، أكدت أن الزيارة ستسهم 
يف تعزيز محاربة الفسـاد وبناء القدرات 

للمؤسسات العراقية.
وقـال املتحـدث الرسـمي باسـم وزارة 
الخارجيـة العراقيـة، احمـد الصحـاف، 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان زيارة رئيس 
مجلس الوزراء محمد شـياع السـوداني 
اىل فرنسـا جـاءت لتنقـل العالقـات بني 
بغداد وباريس اىل مسـتوى اسـرتاتيجي 
متعدد االطراف، بمعنى نحن نشـيد اآلن 
بالدبلوماسـية العراقية ومصالح الدولة 
العراقية باالستناد اىل الربنامج الحكومي 
املقـرر والذي يفيـد بأهميـة تعزيز دور 
العـراق عـىل نسـق العالقـات االقليمية 
والدوليـة واعـادة موضعـة دور العـراق 
وامليض قدما باتجاه استقطاب رشاكات 
اقتصادية واسـتثمارية وتنويع البوابات 
العراقية.وأضاف:  الحالة  االستثمارية يف 
إن زيـارة رئيـس الوزراء والوفـد الرفيع 
املسـتوى الذي رافقه ومنهم نائب رئيس 
مجلـس الـوزراء وزيـر الخارجيـة فؤاد 
حسـني جاءت لتؤكد هذا السياق. مبينا: 
ان هنـاك جملـة مـن مذكـرات التفاهم 
ابرمـت يف قطاعـات مرصفيـة والطاقة 

والرتبية والتعليم وقطعات تدريبية وفنية 
اخرى .واشـار اىل: ان هـذه القطاعات يف 
الحقيقة تصب باتجـاه اعداد برامجيات 
والجهـات  القطاعـات  مـع  تشـاركية 
الحكومية العراقية ونظرياتها يف فرنسـا 
والتي ستسـهم يف تعزيز محاربة الفساد 
وايضـا تعزيز اجراءات الشـفافية وبناء 
القدرات لدى مؤسسـات الدولة العراقية 

ثم بعد ذلك االنتقال اىل مستوى نوعي جدا 
يف الرشاكـة والعالقـة مع باريـس، وهذا 
ينعكـس عىل دعـم العراق عىل مسـتوى 
العالقات الثنائية وعىل مسـتوى عالقات 
الدوليـة. االرسة  يف  االطـراف  متعـددة 
وأوضح: ان نهج الدبلوماسـية العراقية 
اآلن، وباالسـتناد اىل املصالـح الوطنيـة 
التـي عرفهـا واشـتغل عليهـا الربنامج 

الحكومـي العراقي، فإننـا ننحو باتجاه 
دبلوماسـية اقتصادية تستند اىل مصادر 
القوة الوطنية العراقية من موارد برشية 
حيـوي  اسـرتاتيجي  وموقـع  وثـروات 
ولنشـارك جميع مصـادر القوة هذه مع 
رشكاء العراق واصدقائه توفريا وتحقيقا 
الوطنية. ملصاديق حكومـة االسـتجابة 
يشار اىل ان رئيس مجلس الوزراء وصل، 

مسـاء اول امس الخميـس، إىل العاصمة 
الفرنسية باريس عىل رأس وفد حكومي 
رفيع يف مسـتهل زيـارة رسـمية.ووقع 
العراق وفرنسا، الجمعة، مذكرات تفاهم 
يف مجـاالت مكافحـة الفسـاد واألبحاث 
الطبيـة واآلثـار والتطويـر الدبلومـايس 
ومذكرتي تفاهم بشأن الرتاث وسنجار.
كمـا أعلن رئيس الـوزراء توقيع اتفاقية 
الرئيـس  مـع  االسـرتاتيجية  الرشاكـة 
الفرنـيس ايمانويـل ماكـرون. والتقـى 
رئيـس الـوزراء ممثيل كـربى الرشكات 
ممثلـو  منهـا  باريـس،  يف  الفرنسـية 
رشكـة تالس الفرنسـية، وجـرى خالل 
اللقـاء البحث يف تزويد العـراق برادارات 
تخصصية لالرتفاعات العالية والواطئة، 
املدنـي  بمـا يؤمـن مسـارات الطـريان 
والعسكري، بمختلف االرتفاعات، وتأمني 
األجواء العراقية من الطريان غري املرصح 
به.كمـا التقـى وفَد ممثيل رشكة داسـو 
الفرنسـية، حيث جرى البحـث يف تزويد 
العراق بطائـرات رافـال املقاتلة لصالح 
القوة الجوية العراقية، وطائرات فالكون 
املدنيـة لصالح الطريان املدنـي العراقي، 
والتقـى رئيس مجلس الوزراء وفداً يمثل 
رشكـة ايربـاص املتخّصصـة بصناعات 
الطريان، وتناول اللقاء التباحث يف تدعيم 
بمروحيـات  العراقـي  الجيـش  طـريان 
مقاتلـة وتخّصصيـة، بما يرفـع كفاءة 
قواتنا األمنيـة يف مالحقتها فلول داعش 

اإلرهابية وحماية الحدود العراقية.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
الحجز  رفع  عىل  السبت،  امس  املغرب،  وافق 
عن األموال العراقية ملرصيف الرشيد والرافدين.

أحمد  الخارجية،  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
الصحاف: إن «العراق واملغرب يبحثان إمكانية 
تفعيل الخط الجوي املبارش بني البلدين».ويف 
وافق  «املغرب  أن  الصحاف  ذكر  اخر،  سياق 
العراقية ملرصيف  األموال  الحجز عن  رفع  عىل 
األنباء  وكالة  بحسب  والرافدين»،  الرشيد 

الرسمية.

@fiaÏflc@Â«@çv®a@…œãÌ@lãÃæa
ÂÌáœaã€aÎ@áÓíã€a@¿ãófl

@áÌ@kzèi@ÈuÏÌ@ÚÓi6€a@ãÌåÎ
áyaÎ@·”ä@ Îãì∑@Ú˜ÿ‹næa@pb◊ãì€a

@üb–ØaÎ@Ú–Ó–Ç@äb�flc@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
Òäaã®a@pbuäÜ@¿

@paäbÓ‹fl@8@Äi@bÓjÓ€@…fl@åbÀ@Ú‘–ñ@‚5m@bÓ€b�Ìg
biÎäÎc@∂g@Ú”b�€a@paÜaáflg@çÌç»n€@ä¸ÎÜ

@Ô„aã◊Îc@—ó‘i@�bÓéÎä@38@ÚibñgÎ@›n‘fl
Ÿè„bÀÏ€@¿@Û–ìnèfl@Û‹«

@bóÉí@166@ÒbœÏi@kjènm@Êbnè„bÃœc@¿@Üãi@ÚuÏfl
›”˛a@Û‹«

2022@ÚÌbË„@∂g@2003@Âfl@÷aã»€a@¿@µ‘qÏæa@µÓ„áæa@Û‹n‘€a@Üaá«c@—ìÿÌ@Ô„bæc@ãÌã‘m
›j‘æa@ÊaãÌçy@¿@ÚÓjæÎ˛a@pbjÉn‰‡‹€@bÓée@lãÀ@Ú€Ï�i@pbèœb‰fl@Êb–Óõnèm@›ÓiäcÎ@ÜaáÃi6@ô

4@ô

 Übè–€a@Úiäbz∑@ıaäåÏ€a@êÓˆã€@ıbõ‘€a@·«Ü@pá◊c
@›ÌÏ•@Êdìi@b„äaã”@ZÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
Ú€Îá€a@ıb‰j€@“áËÌ@·Ó‹”�€@fiaÏfl˛a

بغداد/ الزوراء:
اوضحت املحكمة االتحادية العليا ان قرارها 
بشـأن تحويل االمـوال اىل اقليم كردسـتان 
يهدف اىل بناء الدولة ومنع تجاوز الدستور، 
فيمـا اكـدت دعم القضـاء لرئيـس الوزراء 
املحكمـة  رئيـس  الفسـاد.وقال  بمحاربـة 
االتحادية العليا جاسـم عبود لوكالة األنباء 
الرسمية تابعته «الزوراء»: ان موازنة ٢٠٢١ 
ألزمت تسوية املسـتحقات املالية بني بغداد 
وأربيـل منذ ٢٠٠٤ ، مؤكدا ان قرارنا بشـأن 
تحويل األمـوال لإلقليم يهدف لبنـاء الدولة 
ومنع تجاوز الدسـتور.وأضاف: ان القرار ال 
يسـتهدف فئة من املجتمع ويجب إيجاد كل 
السـبل لحل مشكلة رواتب موظفي اإلقليم. 
مبينـا: انه ال يمكـن ملجلس الـوزراء اتخاذ 

قـرارات مخالفـة لقانـون املوازنـة العامة.
واشـار اىل ان الطلـب مـن املحكمـة تأخري 
حسـم الدعوى أو حسـمها خالفا للدستور 
والقانون يمثل خرقا لكل املبادئ القضائية. 
منوهـا: ان محاربة الفسـاد يحتـاج إىل نية 
سياسـية حقيقيـة وخطـط اسـرتاتيجية. 
وتابع: ان لدى رئيس الوزراء جدية حقيقية 
يف محاربـة الفسـاد. مشـريا اىل ان القضاء 
بصـورة عامة داعم لرئيـس مجلس الوزراء 
يف  الفسـاد  ان  الفسـاد.وبني:  بمحاربـة 
العـراق ليس له جـذور. مؤكـدا: ان رشعية 
العمـل السـيايس ال بّد أن تنطلـق من النص 
الدسـتوري.ولفت ال:ى ان هدفنا املحافظة 
عىل التطبيق السليم للدستور وعدم املساس 

باملصلحة العليا للوطن.

ÜÏËÓ€a@êÓ‰ÿ€a@‚ÏvÁ@ÒaáÀ@µÓ‰Ó�è‹–€a@paãì«@fib‘n«aÎ@ÚÓ”ãì€a@ëá‘€a@¿@áÌáu@äb„@÷˝†g
ëá‘€a@¿@ÜÏËÌ@êÓ‰◊@›Çáfl@á‰«@µÓ‹Óˆaãég@7@ ãófl@á»i

بغداد / الزوراء:
يف  السبت،  امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 
بورصتي  إن  مصدر  كردستان.وقال  واقليم  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسية  البورصة 
الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلتا، صباح امس، ١٦٢١٠٠ دينار عراقي مقابل 
دينار  املايض ١٦١٠٠٠  الخميس  يوم  االسعار صباح  كانت  فيما  أمريكي،  دوالر   ١٠٠
عراقي مقابل ١٠٠ دوالر.وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة 
باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٦٣٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر 
امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٦١٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما 
يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن اسعار الدوالر يف البورصة سجلت ارتفاعا ايضا 
حيث بلغ سعر الدوالر البيع ١٦٢٨٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء 

١٦٢٧٧٥ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿@b«b–mäa@›vèÌ@ä¸Îá€a
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للمـرة (االوىل) وبكلفـة تخمينية مقدارهـا (٣١٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي (ثالثمائة وثالثـة عرش مليون دينار 
عراقي) وبمدة تجهيز (١٥٠) يوم، بموجب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق 
لقاء مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) دينار(مائتان وخمسون الف دينار ال غري) غري قابل للرد فعىل املجهزين املختصني 
الراغبـني باملشـاركة تقديم عروض بالدينار العراقي (مع مراعاة ترقيم صفحـات هذه العروض) ويكون نافذا 
ملدة ال تقل عن (١٢٠ يوماً) مع ارفاق التأمينات االولية والبالغة (٣,١٣٠,٠٠٠) دينار عراقي (ثالثة ماليني ومائة 

وثالثون الف دينار عراقي).
يجب ان يتضمن العرض املعلومات التالية:- (رقم املناقصة-موضوعها، تاريخ الغلق، تاريخ نفاذ السعر التجاري 
املقـدم، تاريخ نفـاذ التأمينات األوليـة، العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب) وتسـلم اىل اسـتعالمات الرشكة 
بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم 

٢٠٢٣/٢/٢٧ ويتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.
مالحظة:-

١. يتـم تقديـم العروض وفقا للوثائق القياسـية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسـية 
بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.

٢. 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 . 
٣. يتـم فتـح العروض (يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق) ويف حالـة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان 

حضور ممثيل الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الساعة التاسعة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت اعاله.
٤. تقدم التأمينات االولية باسـم (الرشكة او مديرها املفوض او احد املسـاهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب 
عقد مشـاركة) وعىل شـكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سـفتجة) ومن املصارف املعتمدة العراقية داخل 
بغـداد عـىل ان يكون خطاب الضمـان املقدم داخل ضمن املنصة االلكرتونية وان لـم يكن خطاب الضمان داخل 

ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي.
٥. يف حالـة وجـود مخالفات من قبل املجهزين توجه اإلنذارات من القسـم القانونـي يف رشكتنا دون الرجوع اىل 

دائرة كاتب العدل.
٦. تصادر التأمينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات 

.
٧. ال تتـم مطالبة رشكتنا بكتاب تسـهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االسـترياد الخاصة باملادة 

اعاله  ويتحمل املجهز مسـؤولية ايصال املواد اىل رشكتنا .
٨. ال تتم املطالبة بأي تمديدات لفرتة التجهيز املثبتة اعاله ألسباب تتعلق بإخراج املواد من املوانئ.

 www.mrc.oil.gov.iq -:٩. يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات و عىل املوقع االلكرتوني
١٠. سـيتم نرش االعالن يف صحيفة الصباح الحكومية + صحيفتني من االتي ( الزمان , املدى , الزوراء , الصباح 
الجديـد , البينـة الجديدة , املرشق , الرشق , العـراق االخبارية , كل االخبار, املسـتقبل العراقي , املواطن , النهار 

,الدستور , العدالة , العالم).
١١. يف حالة رسـو املناقصة عىل احدى الرشكات املقدمة للعطاءات سـواء كانت عراقية او أجنبية او عربية يتم 

توقيع العقد يف القسم القانوني يف رشكتنا وبخالفه تلغي االحالة ويتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقها.
١٢. تتم االحالة وفق اقل االسعار للعروض املستجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية سعرية بنسبة (١٠ ٪)  للمنتج 
املحـيل ويف حالة تسـاوي املبالغ يصـار اىل تفضيل املنتج الوطنـي (العام ثم الخـاص) اي االحالة عىل الرشكات 

املنتجة للمنتوج الوطني.
١٣. للرشكات العراقية او الرشكات املسجلة يف العراق ال ترصف اي مستحقات اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة 

من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي.
١٤. عـىل كافـة الرشكات املشـاركة التعهد بعدم العمل يف عقود او مشـاريع يف قطاع النفط يف اقليم كردسـتان 
العراق ويف حال وجود عقود او مشـاريع حالية تتعهد الرشكات بإنهائها خالل ثالثة اشـهر من تاريخ اعالمهم 

وبخالفه يتم وضع هذه الرشكات يف القائمة السوداء ويحظر التعامل معها.
١٥. بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية :

أ - يتم استقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة.
ب - يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق (مع العرض) وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف اهماله (يف حالة تضمن 

اصـل الطلـب تقديـم نمـاذج).
١٦. تقديم كافة املستمسـكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة وان ال يقل الحد االدنى لرأس مال الرشكة 
املسـاهمة عن (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار وال يقل الحد االدنى لرأس مال الرشكة املحدودة عن (١,٠٠٠,٠٠٠) 

مليون دينار , وال يقل الحد االدنى لرأس مال بقية الرشكات عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسـمائة الف دينار.
١٧. تفـرض غرامـة تأخريية عىل املجهز ال يتجاوز نسـبة ١٥٪ من مبلغ العقد للعقود التـي تقل مبالغها عن ٥ 
مليـار دينار عراقي و ١٠٪ للعقود التي تسـاوي مبالغها ٥ مليار دينار عراقـي فأكثر يف حالة عدم تجهيز املواد 

بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.
١٨. يتم اسـتبعاد العطاء الذي يزيد عن الكلفة التخمينية بأكثر من ٢٠٪ , تقبل العطاءات التي تقل عن الكلفة 
التخمينيـة دون تقييد ذلك بنسـبة معينة رشيطـة االلتزام باملواصفات املطلوبة واملنشـأ املحـدد من قبل جهة 
التعاقـد عالوة عىل جميع املتطلبات والرشوط الواردة يف وثائق املناقصة فيما يتعلق بالسـلع املجهزة او الخدمة 

املطلوبة.
١٩. يتم اسـتقطاع مبلغ (٢٥٠٠٠) الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السـنة من الرشكات العراقية الستحصال 

صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.
٢٠. يتم استقطاع (٠,٠٠٣) من مبلغ العقد كرسم طابع.

٢١. سـيتم اسـتقطاع (١٠٠٠ دينار) الف دينار عراقي رسـم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.
٢٢. تقديم اثبات لتوفر سيولة نقدية: كشف مرصيف يبني حركة التدفق املايل آلخر سنة او كفاءة مالية من خالل 
تسـهيالت مرصفية بمبلغ ال يقل عن (٦٢,٦٠٠,٠٠٠) دينار عراقي (اثنان وسـتون مليون وسـتمائة الف دينار 

عراقي) وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.
٢٣. تقديم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز عن (١٠) سنوات قبل املوعد النهائي لتقديم العطاءات 

وبمبلغ (٩٣,٩٠٠,٠٠٠) دينار عراقي (ثالثة وتسعون مليون وتسعمائة الف دينار عراقي).
د.عائد جابر عمران
                                                                                                  املدير العام

القيام بأعمال التهيئة والتشـغيل ملنظومة السـيطرة واعمال Loop Test وتجهيز املخططات والوثائق الالزمة ومعايرة وفحص املرسـالت واملتحسسـات 
واملضخات وتجهيز املواد املطلوبة يف اعمال التشغيل ملحطة مأخذ املاء لحقل الصبة.

رقم الطلبية: ت / ٣٧٤٩             
ممولة من املوازنة : استثماري محيل

يرس (رشكة املشـاريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم الخاصة بـ (القيام بأعمال التهيئة والتشـغيل ملنظومة 
السـيطرة واعمال Loop Test وتجهيز املخططات والوثائق الالزمة ومعايرة وفحص املرسـالت واملتحسسـات واملضخات وتجهيز املواد املطلوبة يف اعمال 
التشـغيل ملحطة مأخذ املاء لحقل الصبة ملرشوع التطوير االضايف لحقيل الصبة واللحبس) علما ان املناقصة ممولة من املوازنة/اسـتثماري محيل وبكلفة 
تخمينيـة كليـة قدرها (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار عراقي) (مائتان مليون دينار عراقي) وبمدة تنفيذ تبلغ (١٨٠ يوم) (مائة وثمانون يوم تقويمي) من تاريخ 

املبارشة مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
١. عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة مقر هيئة مشاريع بغداد الكائن يف بغداد /املجمع النفطي/الدورة /من 

يوم االحد اىل يوم الخميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة (٧:٠٠ص) لغاية (٢:٠٠ بعد الظهر) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
٢. متطلبات (معايري) التأهيل املطلوبة:

أ - عدد االعمال املماثلة (١) عمل واحد واملنجز لعرش سنوات االخرية وتكون مؤيدة من قبل الجهات التعاقدية املعنية ويؤخذ بنظر االعتبار مبلغها نسبة اىل 
الكلفة التخمينية للمناقصة بمقدار ٣٠٪ من قيمة الكلفة التخمينية عىل ان تقاس عىل اسـاس كلفة ونوع وحجم العمل وامليزات االخرى التي تم وصفها 
يف متطلبـات املناقصـة، وال يسـمح بجمع عدد من العقود لتلبية قيمة العمل املطلوب اي ينظر اىل قيمـة كل عمل مماثل عىل حدة، وتكون االعمال مصدقة 

ومعززة بكتاب من الجهات املتعاقد معها بحسن اداء العمل.
ب - املنهاج الزمني املقرتح (سري االعمال وتوزيع املوارد) لتنفيذ املقاولة.

ت - توفر الكادر القيادي وحسب طبيعة املناقصة.
ث - توفر املعدات التخصصية لتنفيذ العمل.

ج - بيان عدد املشاريع الحالية التي بعهدة املناقصني وكلفتها ونسبة االنجاز املتحققة لها ضمن االختصاص.
ح - مدة تنفيذ العقد باأليام التقويمية املطلوبة يف رشوط املناقصة.

خ - يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعون مليون دينار عراقي) من مرصف معتمد.
د - تقديم الحسابات الختامية التي تظهر تحقق االرباح للسنتني االخريتني مدققة من قبل محاسب قانوني معتمد.

ذ - يتحمل مقدم العطاء كافة الرسوم والرضائب بما فيها رسم الطابع الهنديس.
ر - مطابقة املواصفات للعطاءات للمواصفات الفنية املوضوعة من قبل جهة التعاقد وكما مبينة يف الجزء الفني من الوثيقة.

ز - تلتزم الرشكة االجنبية املشـرتكة بتقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محسـومة باتجاه املؤسسات العراقية خالل (٣٠) ثالثون يوما من 
تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية رشط الزامي إلصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الرشكة االجنبية املشرتكة باملناقصة.

س - تتعهـد الرشكـة االجنبية بعـدم اجراء أي مطالبة قضائية او ادارية عىل أي مديونية بحق املؤسسـات العراقية بعد االحالة مبارشة او غري مبارشة من 
خالل البيع او التنازل للغري عن جزء او كل الدين بصفة رضائية او قضائية بمعنى استمرار عالقة الرشكة املتقدمة او املشرتكة للعمل بالعراق باملديونات 

املتنازل عنها او املباعة للغري ويسعى املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
ش - يف حالـة وجـود مطالبـات لدى الرشكة االجنبية املشـرتكة يف املناقصة تلتزم بتقديم تعهد بتسـوية مرضية للطرفني (التسـوية وفقـا التفاقية نادي 
باريس او التسـوية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٨ لسـنة ٢٠١٤ او شـطب الدين كلياً بحسـب مقتىض الحال) ألية منازعات او مطالبات سابقة خالل 
(٣٠) ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التسـوية رشط الزامي إلصدار قرار االحالة وبخالفه يتم اسـتبعاد الرشكة االجنبية املشـرتكة يف 

املناقصة.
٣. بإمـكان مقدمـي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحـدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 

البالغة (٢٥٠,٠٠٠) دينار عراقي (مائتان وخمسون ألف دينار عراقي) نقداً غري قابل للرد.
٤. يكون مكان بيع وثائق املناقصة (رشكة املشـاريع النفطية-هيئة مشـاريع بغداد الكائن يف بغداد /املجمع النفطي /الدورة) من االحد اىل الخميس من 

الساعة (٧:٠٠ ص) ولغاية الـ (١:٠٠ م).
٥. مـكان تسـليم العطـاء (وزارة النفـط - رشكـة املشـاريع النفطية - هيئة مشـاريع بغـداد / داخل املجمـع النفطي يف الـدورة/ لجنة اسـتالم وفتح 

العطاءات).
يكون موعد غلق املناقصة وتسـليم العطاءات بتاريخ (٢٠٢٣/٢/٢٠) حيث ان العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات 

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

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

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

الوقت : (١٢:٠٠ م) التاريخ:  ١٥ /  ٢ / ٢٠٢٣ املكان: يف غرفة االجتماعات العائدة ملكتب مدير الهيئة.
٧. تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة (١٢٠) مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد.

٨. للجـان التحليل اسـتكمال البيانات املبينة يف ادناه والتي ال يرتتب عليها تغيري يف اسـعار الوحدات املسـعرة من قبل مقدم العطـاء بالزيادة او النقصان 
وللعطاءات الثالثة املرشحة لإلحالة ويف حالة عدم قيام مقدم العطاء باستكمالها فيتم استبعاد عطاءه ومصادرة التأمينات االولية.

(البيانات الفنية غري الجوهرية او تصحيح االخطاء الحسابية) 
أ - الرشوط القانونية غري الجوهرية.

ب - الرشوط القانونية الجوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداءا مع استبعادها يف حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات لها ابتداءاً.
٩. املستمسكات املطلوبة:-

أ - هوية غرفة تجارة نافذة وهوية تصنيف املقاولني (انشـائي) نافذة صادرة من وزارة التخطيط مع (عقد تأسـيس الرشكة ومحرض التأسـيس والنظام 
الداخيل وشهادة تأسيس الرشكة العراقية مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة).

ب - املستمسـكات الثبوتية (شـهادة الجنسـية, البطاقة الوطنية املوحدة, هوية االحوال املدنية, بطاقة السكن, تأييد السكن مصدق اصولياً, عقد ايجار او 

الطابو للداللة عىل العنوان) للرشكات العراقية .
ت - شهادة تسجيل الرشكة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعيل وإذا كانت الرشكة املقدمة للعطاء فرع يف العراق (مكتب اقليمي) مصدق اصوليا وتقديم 

شهادة تسجيل هذا الفرع والعنوان الفعيل للفرع مصدق اصوليا وفقا لنظام فروع الرشكات االجنبية رقم ٢ لسنة ٢٠١٧.
ث - كتـاب عـدم املمانعـة من دخول املناقصة صادر بإسـم الرشكة من الهيئة العامة للرضائـب ويكون نافذ وقت تقديم العطاء مبني فيه سـالمة املوقف 

الرضيبي واملايل للرشكة ومعنون اىل رشكة املشاريع النفطية.
ج - يلتـزم مقـدم العطـاء إذا كان رشكة عراقيـة او رشكة اجنبية لها فـرع يف العراق او مكتب اقليمـي بتقديم كتاب براءة ذمة صادر مـن دائرة الضمان 

االجتماعي يثبت اشرتاكها بالضمان االجتماعي للعمال ونافذ.
ح - شـهادة تأسـيس الرشكة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة يف بلد تأسـيس الرشكة ومصدقة من السـفارة العراقية يف ذلك البلد ووزارة الخارجية 

العراقية/ دائرة التصديقات إذا كان مقدم العطاء اجنبياً.
خ - وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية.

د - كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل .
ذ - تخويل من الرشكة ملمثليها عند الرشاء.

ر - وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.
١٠. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن وآلخر مرحلة من االعالن ويتم استقطاعها قبل توقيع العقد.

١١. للرشكة املشرتكة والتي تريس عليها املناقصة ان تستعني بمعدات الرشكة االخرى عىل ان تبقى مسؤولية تنفيذ اعمال املقاولة بشكل متكامل ومطابق 
للمواصفات والرشوط الفنية املطلوبة يف املقاولة عىل عاتقها اتجاه صاحب العمل.

١٢. لجهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناًء عىل اسـباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة فقط 
للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني اآلتيتني :-

أ - إلغاء املناقصة وتغري اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري عند توفر رشوط اللجوء اىل تطبيق هذين االسلوبني .
ب - عند إلغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.

١٣. يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح رشكة املشاريع النفطية ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد مقدم / مقدمي العطاء يف الحاالت اآلتية:
• إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.

• إذا قرر مقدم العطاء سحب عطاءه خالل فرتة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقديم العطاءات.
• إذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته الخاطئة والتي من املمكن ان تؤثر عىل قرار االحالة.

١٤. ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء أي تعديل عليها .
١٥. يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالف مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.

١٦. إذا وردت فقـرة او فقـرات لم يدون سـعر ازائهـا يف العطاء املقدم ففي هذه الحالة تعـد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحـدود الكميات املدونة ازائها 
مشمولة بالسعر االجمايل للعطاء .

١٧. يتم تقديم العطاء يف خمسة ظروف:
األول- يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة.

الثاني- يحتوي عىل العرض الفني+منهاج العمل+ الجدول الزمني (يتم ارفاق نسـخة الكرتونية مع النسـخة الورقية, ويف حالة وجود اختالف او تضارب 
يتم اعتماد النسخة الورقية).

الثالث- يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر.

مالحظة املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد.
الرابع – يحتوي عىل العرض التجاري املسعر.

مالحظة املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد.
الخامس – يحتوي عىل التأمينات االولية والبالغة (٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار (اربعة ماليني دينار عراقي) ويجب ان تكون بشـكل خطاب ضمان او صك مصدق 
او سفتجة صادر من مرصف عراقي معتمد عىل ان تكون نافذة ملدة (١٢٠) يوم من تاريخ الغلق ويوضع يف ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية 

واسم الرشكة، وباإلمكان الحصول عىل قائمة باملصارف املحظور التعامل معها حاليا من الهيئة املالية يف رشكة املشاريع.
١٨. يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت املوقع والربيد االلكرتوني وعليه اشعار الطرف االول 

بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل (٧) ايام من تاريخ حصول التغيري.
١٩. تجديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حسـن االداء (بعد اسـتالم قرار االحالة وقبل توقيع العقد) لحني اصدار كتاب انتفاء الحاجة من 

رشكتنا.
٢٠. الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

٢١. تهمل العطاءات الغري املستوفية للمستمسكات املطلوبة ومعايري التأهيل.
٢٢. يمكن الرجوع اىل الهيئة عىل االنرتنيت .

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

٢٣. توضع هذه االظرف املشار اليها يف اعاله يف ظرف واحد :
يجب ان تكون املغلفات الداخلية والخارجية

أ - تحمل اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب - موجهة لصاحب العمل وفقا للفقرات (٢٤-١) من تعليمات ملقدمي العطاءات.

ت - يظهر عليها تعريف العطاء املشار اليه يف الفقرة الفرعية (١-١) من تعليمات مقدمي العطاء أو أي إشارة تعريفية مذكورة يف بيانات العطاء.
ث - موعد الغلق.

ج - تتضمن الظروف املحتويات (العرض فني, العرض التجاري املسعر, العرض التجاري الغري املسعر ,الوثائق املطلوبة, ضمان العطاء كفالة مرصفية).
                                                           و. مدير عام
 رشكة املشاريع النفطية
                                                  عارف جعفر فعل
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بغداد/ مصطفى العتابي:
أكد رؤساء مجلس الوزراء محمد شياع 
النـواب محمـد  السـوداني وومجلـس 
االعـىل  القضـاء  ومجلـس  الحلبـويس 
القايض فائق زيدان، خالل استقبالهما 
وزيـر الخارجية املغربـي، اهمية تعزيز 
التعاون مـع اململكة املغربية يف محتلف 
املجـاالت، فيمـا افتتـح وزيـرا العـراق 
واملغرب السـفارة املغربية يف بغداد بعد 

18 عاماً من اإلغالق.
وقال املكتـب اإلعالمـي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: إن“ 
رئيـس مجلـس الـوزراء محمد شـياع 
الشـؤون  وزيـر  اسـتقبل  السـوداني، 
الخارجية والتعاون األفريقي يف اململكة 
املغربيـة نارص بوريطـة والوفد املرافق 

له“. 
املغربـي  الوزيـر  أن“  البيـان  وأضـاف 
نقـل تحيـات العاهـل املغربـي جاللـة 
امللك محمد السـادس إىل رئيس مجلس 
الوزراء، ورغبته يف أن تنتقل العالقة بني 
البلديـن إىل مراحل متقدمة من التعاون 

املثمر“. 
وبارك السـوداني، بحسب البيان، إعادة 
افتتـاح السـفارة املغربيـة يف العـراق، 
بعد سـنوات من إغالقها، مؤكداً اهمية 
وتبـادل  الثنائيـة،  العالقـات  تعزيـز 

الخـربات مـع املغرب يف ملـف مكافحة 
التطّرف واإلرهاب، ويف مجاالت التعاون 
االقتصادي، والزراعـي واملرصيف، فضالً 
عـن آفـاق التعـاون يف مجـال الطاقـة 
النظيفة والتعليم والسياحة والثقافة“. 
وتابـع البيـان أن“ اللقاء شـهد التأكيد 
عىل اسـتئناف العمل يف اللجنة املشرتكة 
بـني العـراق واملغـرب، وتحديـد موعد 
لرجـال  االقتصـادي  املُنتـدى  النعقـاد 
األعمـال بني املغـرب والعـراق، ووضع 
تسـهيالت متبادلة ملنح سمات الدخول 

بني البلدين“.
من جانبه ذكـر مكتب رئيس الربملان يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبويس، اسـتقبل وزير 
الشـؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
يف اململكة املغربية نارص بوريطة والوفد 
املرافـق له، وبارك رئيـس الربملان إعادة 
افتتاح السـفارة املغربية يف العراق، بعد 
سنوات من إغالقها، مؤكداً أهمية تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 
عىل املسـتويات كافة، ومنها املسـتوى 
الربملانـي، والعمل عىل تفعيـل التعاون 

الثنائي يف مختلف املجاالت.
مـن جهتـه، عـربَّ بوريطة عـن تقديره 
لـدور الحلبويس بدعم املغـرب يف اتحاد 
الربملـان العربـي، مشـرياً إىل أن زيارته 

اليـوم هـي رسـالة تضامن ومسـاندة 
من جاللـة العاهل املغربـي امللك محمد 
وشـعباً  حكومـًة  واملغـرب  السـادس 
للعـراق، مؤكداً رغبة بـالده يف أن تنتقل 
العالقة بني البلديـن إىل مراحل متقدمة 
من التعـاون املثمر، وأن فتح السـفارة 

هو إشـارة إىل تطوير العالقات وتقوية 
الروابط بـني البلدين؛ لتعزيز التعاون يف 

جميع املجاالت.
من جهته، ذكر املكتب اإلعالمي ملجلس 
القضاء األعىل يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
أن ”رئيس مجلس القضاء األعىل، فائق 

زيدان، اسـتقبل وزيـر خارجية اململكة 
املغربيـة نارص بوريطـة والوفد املرافق 

له“.
وأضاف البيان أن ”الطرفني بحثا سـبل 
التعـاون بـني البلديـن يف االختصـاص 
القضائي وإمكانية توقيع مذكرة تبادل 

املحكومـني وتبادل الزيـارات القضائية 
للمختصني يف البلدين الشقيقني“.

السـفارة  السـبت،  امـس  وافتتحـت، 
املغربيـة يف بغـداد، وفيمـا أكـد وزيـر 
الخارجية، فؤاد حسني، أن هناك حاجة 
اىل إعادة النظـر باالتفاقات التي عقدت 
بني العـراق واملغرب يف حقـب مختلفة، 
اشـار وزيـر الخارجيـة املغربـي اىل ان 

بالده داعمة لوحدة وسيادة العراق.
وقـال حسـني، خـالل مؤتمـر صحفي 
مـع نظـريه املغربـي نـارص بوريطـة 
تابعتـه ”الـزوراء“: إن ”املباحثـات مع 
نظـريه املغـرب شـهدت مناقشـة عدد 
من امللفات أبرزهـا تعزيز العالقات بني 
البلدين وتبادل تسهيل دخول العراقيني 
ورجـال األعمـال يف البدايـة وتأسـيس 
العالقات التجارية واالقتصادية وتبادل 
االستشـارات بقضايـا السياسـة بـني 

البلدين“.
وأشـار اىل أن ”املباحثـات تناولت أيضاً 
التعاون عىل مسـتوى التعليم من خالل 
بنـاء الجامعـات بـني البلديـن وتعزيز 
الجانـب الثقـايف وتؤمـة الجامعات بن 

البلدين“.
وشـدد حسـني عـىل أن ”العـراق داعم 
للوحـدة الرتابيـة للملكـة املغربية وأن 
العراق يؤيد القرارات الدولية ذات الصلة 

واللجـوء للحلـول السـلمية يف املنطقة 
الصحراويـة“، مبيناً أنه ”سـيتم اليوم 
افتتاح السفارة املغربية يف العراق، وهو 
مهـم لبنـاء العالقـات وتطويـر أوارص 

الصداقة بني البلدين“.
يف غضـون ذلـك، أكـد وزيـر الخارجية 
املغربـي، نـارص بوريطـة، أن اململكـة 

املغربية داعمة لوحدة وسيادة العراق.
وقـال بوريطة خـالل مؤتمـر صحفي 
مع وزير الخارجية فؤاد حسـني تابعته 
”الـزوراء“: إن ”هـذه الزيـارة تاريخية 
من كونهـا أول زيـارة لوزيـر خارجية 
مغربـي ومسـؤول حكومـي منـذ مدة 
أنهـا ستشـهد  اىل  باإلضافـة  طويلـة، 
افتتاح السـفارة املغربية يف بغداد والتي 
أغلقت منذ 18 عاماً وهي إشـارة مهمة 

بثقة املغرب يف العراق الجديد“.
وأضـاف أن ”هذه الزيـارة تعكس رؤية 
اململكة يف تعزيز العالقات بني البلدين يف 
التجاريـة واالقتصادية  جميع املجاالت 
وتبادل الزيارات والخربات بني الطرفني 
التعـاون  التطـرف وتعزيـز  ومحاربـة 

األمني“.
وأشار اىل أن ”العراق دخل مرحلة جديدة 
من التطـور وأن اململكـة داعمة لوحدة 
وسـيادة العراق“، معرباً عـن ”اعجابه 

بنجاح العراق يف تنظيم خليجي 25“.

كابول/ متابعة الزوراء:
شهدت أفغانستان منذ حوايل 20 يوما موجة 
برد شـديد تسـببت بوفاة ما ال يقل عن 166 
شـخصا، عىل ما أفاد مسـؤول يف وزارة إدارة 

الكوارث السبت.
وقال عبد الرحمن زاهد إن 88 شخصا قضوا 
خالل أسـبوع، ما يرفع الحصيلـة اإلجمالية 
حتى اآلن إىل 166 وفاة استنادا إىل بيانات 26 

من الواليات الـ34 يف أفغانستان.
وأوضـح زاهـد يف فيديـو أن الوفيـات نتجت 
عن فيضانات وحرائق وترسب يف السـخانات 
لتدفئـة  واملسـتخدمة  الغـاز  العاملـة عـىل 

املنازل.
وتدنت الحـرارة إىل 33 درجة تحت الصفر يف 

بعض مناطق أفغانستان منذ 10 يناير.
ويرتافق هذا الربد الشـديد أحيانا مع تساقط 

ثلوج أو أمطار تتسـبب بالجليد، وذلك وسط 
انقطاع متكرر يف التيار الكهربائي.

وكانت منظمات املسـاعدة اإلنسانية حذرت 
قبل موجة الربد بأّن أكثر من نصف السـكان 
البالـغ عددهـم 38 مليون نسـمة باتوا عىل 
شفري املجاعة وأن أربعة ماليني طفل يعانون 

من سوء التغذية.
كما أدى الـربد إىل انهيار أو ترضر حوايل مئة 
منـزل ونفوق نحو ثمانني ألف رأس ماشـية 

تعترب موردا أساسيا يف البلد الشديد الفقر.
مـن جهـة أخـرى أعلنـت منظمـة الصحـة 
العامليـة هـذا األسـبوع وفاة 17 شـخصا يف 
إحدى قرى والية بادخشـان (شـمال رشق) 

بسبب ”التهاب رئوي حاد“.
وأوردت املنظمة أن ”ظروف الطقس الصعبة 
منعت فرق اإلغاثة من الوصول إىل املنطقة“.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
ابرمت رئيسـة الـوزراء اإليطالية، جورجيا 
ميلونـي، يف طرابلـس، صفقة غـاز بقيمة 
إىل تعزيـز  ثمانيـة مليـارات دوالر تهـدف 
إمـدادات الطاقـة إىل أوروبا عـىل الرغم من 
تدهور الوضع األمني والفوىض السياسـية 

يف ليبيا.
واجتمعـت ميلونـي بعبـد الحميـد الدبيبة 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية املعرتف بها 
دوليا يف طرابلس، قبل توقيع اتفاق الطاقة، 
إلجـراء محادثات ركزت أيضـا عىل الهجرة 

عرب البحر املتوسط.
وخالل توقيع االتفاق، قال رئيس املؤسسـة 
الوطنية للنفط فرحـات بن قدارة والرئيس 
التنفيـذي لرشكـة إيني اإليطاليـة كالوديو 
ديسـكاليس إنه سـيجري ضخ استثمارات 
بقيمة ثمانية مليارات دوالر يف تطوير قطاع 
الغاز، وكذلك يف الطاقة الشمسية ومشاريع 

اللتقاط الكربون.
وسـعت الـدول األوروبيـة بشـكل متزايـد 
خالل العـام املايض إىل تبديـل الغاز الرويس 
بإمدادات الطاقة من شمال أفريقيا وأماكن 

أخرى بسبب الحرب يف أوكرانيا.
واتخـذت إيطاليـا بالفعـل زمـام املبـادرة 
بالحصـول عىل الغاز مـن الجزائر، وأقامت 

رشاكـة اسـرتاتيجية جديـدة هناك تشـمل 
االستثمار ملساعدة رشكة الطاقة الحكومية 
سـوناطراك عـىل وقـف تراجـع يف اإلنتـاج 

استمر لسنوات.
وقـال بن قـدارة إن اتفاق الغـاز، الذي تبلغ 
مدتـه 25 عاما، سـيؤدي إىل إنتـاج يصل إىل 
800 مليون قدم مكعـب يوميا، واصفا إياه 
بأنـه أهم اسـتثمار جديد يف قطـاع الطاقة 

الليبي خالل ربع قرن.
ومـع هـذا، قـد يتـم تقويـض أي اتفاقات 
ُتربم يف طرابلس بسـبب الـرصاع الداخيل يف 
ليبيا، الذي قسـم البالد بني فصائل تتنافس 
للسـيطرة عىل الحكومة وترفض مطالبات 

بعضها البعض بالرشعية السياسية.
ويف مـؤرش عىل االنقسـامات السياسـية يف 
ليبيا، رفض وزير النفـط بحكومة الدبيبة، 
محمـد عـون، أي صفقة تربمها املؤسسـة 
الوطنيـة للنفط مع إيطاليا، وقال يف مقطع 
فيديـو عـىل موقـع الـوزارة عـىل اإلنرتنت 
إن مثـل هـذه االتفاقـات يجـب أن تعقدها 

الوزارة.
وعـني الدبيبـة رئيـس املؤسسـة الوطنيـة 
للنفـط، بن قـدارة، العـام املـايض، وجرى 
تشكيل حكومة الدبيبة املؤقتة يف عام 2021 

من خالل عملية تدعمها األمم املتحدة.

بغداد / مصطفى فليح:
أكد رئيس تيـار الحكمـة الوطني، 
السـيد عمـار الحكيـم، أن العـراق 
يسعى ليكون محطة التقاء للجميع 
وليس طرفا يف أي محور، فيما قال 
وزير الداخلية عبد األمري الشـمري 
إن هنـاك تعاوناً مثمـراً بني العراق 

واألردن يف ضبط الحدود.
الوفـد  قبيـل مغـادرة  يأتـي هـذا 
االعالمـي االردنـي رفيع املسـتوى 
الـذي زار بغـداد بدعوة مـن نقابة 

الصحفيني العراقيني .
وقال السيد الحكيم، خالل استقباله 
الوفـد االعالمـي االردنـي، بحضور 
نقيب الصحفيـني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيـني العـرب، مؤيـد 
الالمـي :“ ان الهويـة الوطنيـة ال 
الفرعيـة  الهويـات  تتقاطـع مـع 
معهـا  تتعاطـى  انمـا  الخاصـة 

بايجابية ”.
واعـرب عن سـعادته لتنوع الوفود 
املتبادلة بني العـراق واألردن، مبينا 
:“ ان ذلك يمثل تجسيدا للعالقة بني 
البلدين والشعبني الشقيقني وعمق 

املصالح املتبادلة بينهما“.
واشـار إىل املتغريات التي يعيشـها 
العـراق، حيـث حضـور املكونـات 
العراقية يف املشهد العراقي سياسيا 
واجتماعيا واالحتكام للديمقراطية 
ومغـادرة النظام املركـزي وأدواته 
القمعيـة، مشـريا اىل :“ ان صعوبة 
اتخاذ القرار وتعدد اآلراء من سمات 

النظام الديمقراطي“.

الهويـة  ان   “: الحكيـم  واوضـح 
الوطنيـة ال تتقاطـع مـع الهويات 
الفرعيـة الخاصـة، إنمـا تتعاطى 
معهـا بإيجابيـة“، الفتـا اىل :“ ان 
العراق امة تضم شـعوبا ومكونات 
الوطنيـة  الهويـة  عنـد  تلتقـي 

الجامعة“.
واكد :“ ان العراق ليس مع سياسة 
املحـاور إنما يسـعى جاهدا ليكون 
محطة التقاء للجميع وليس طرفا 

يف أي محور“.
وتابع :“ ان العراق تجاوز املنعطفات 
الخطرية، ومنهـا منعطف مواجهة 

واستشـهدنا  والطائفية،  اإلرهـاب 
بنجاح بطولة خليجي ٢٥ يف البرصة 
والصورة اإليجابية التي نقلتها عن 
العـراق وفندت كل الصور السـلبية 
التي كانت مرسومة عن العراق عند 

املواطن الخليجي“.
بدوره، أكد وزير الداخلية، عبد األمري 
الشمري، أن هناك تعاوناً مثمراً بني 

العراق واألردن يف ضبط الحدود.
وقال الشـمري، خالل لقائـه الوفد 
االعالمـي االردني الذي يـزور بغداد 
الصحفيـني  نقابـة  مـن  بدعـوة 
العراقيني، بحضور نقيب الصحفيني 

الصحفيني  اتحـاد  العراقيني رئيس 
العرب مؤيد الالمي والسفري االردني 
منترص الزعبي :“ ان العراق واألردن 
الروابـط  مـن  بالعديـد  يرتبطـان 

الوثيقة والقضايا املصريية“.
واضـاف :“ ان هنـاك بـني البلديـن 
تعاونـا مثمـرا يف ضبـط الحـدود، 
ومكافحة تهريـب املخدرات، فضال 
عن التعاون بني فرق الدفاع املدني“، 
مؤكـدا :“ ان العـراق بلـد االشـقاء 

العرب“.
وناقش الوزير مع الوفد، حسب بيان 
لوزارة الداخلية، جملة من املواضيع 

ذات االهتمـام املشـرتك، والعالقات 
االخوية التي تجمع العراق باململكة 

االردنية الهاشمية.
الوفـد  بغـداد  العاصمـة  وغـادر 
االعالمـي االردنـي رفيع املسـتوى، 
يف ختـام زيـارة رسـمية بدعوة من 
نقابة الصحفيـني العراقيني، التقى 
خاللها الرئاسـات الثالث وعددا من 

الزعماء والقادة السياسيني .
رئيـس  الوفـد  وداع  يف  وكان 
اتحـاد الصحفيـني العـرب نقيب 
مؤيـد  العراقيـني،  الصحفيـني 
الالمـي، والسـفري االردنـي لـدى 
العـراق منترص الزعبـي وعدد من 

اعضاء مجلس النقابة .
ويضم الوفد االعالمي االردني رفيع 
املسـتوى كال مـن خالـد الشـقران 
الـرأي،  صحيفـة  تحريـر  رئيـس 
ومصطفـى ريـاالت رئيـس تحرير 
صحيفة الدستور، ومكرم الطراونة 
الغـد،  صحيفـة  تحريـر  رئيـس 
وفـريوز مبيضني مدير عـام وكالة 
االنبـاء االردنيـة / بـرتا، وابراهيـم 
البواريد مدير عام مؤسسـة اإلذاعة 
والتلفزيـون، ودانـه صيـاغ مديـر 
عـام تلفزيـون اململكـة الفضائية، 
وحسـني الجغبـري رئيـس تحريـر 
صحيفة االنباط، وعيل فريحات من 
وكالة االنباء األردنية، وامجد سلمى 
عبـد اللـه نائـب نقيـب الصحفيني 
الوهـاب زغيالت  األردنيـني، وعبـد 
اتحـاد  الحريـات يف  لجنـة  رئيـس 

الصحفيني العرب.
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القدس املحتلة/ متابعة الزوراء:
أصيـب إرسائيليـان بجروح، امس السـبت، 
يف إطـالق نار نفذه فتى فلسـطيني يبلغ من 
العمر 13 عاما قرب مدينة القدس القديمة، 
بعد سـاعات قليلة فقط مـن إطالق نار آخر 
وقع يف حـي نيفي يعقوب (النبـي يعقوب) 
االسـتيطاني بالقـدس الرشقية، اسـتهدف 
كنيسـا يهوديا وقتل فيه سـبعة إرسائيليني 

عىل األقل. 
اإلسـعاف  خدمـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
إن  الحمـراء“:  داود  ”نجمـة  اإلرسائيليـة 
”شـابا عمره 23 عاما حالته خطرية ورجال 
عمره 47 عاما حالته متوسـطة إىل خطرية، 
أصيبا بجروح يف أعىل الجسـم جراء طلقات 

نارية“.
وقالـت الرشطة إنها ”شـلّت حركة“ مطلق 
النار الذي أصيب بجروح، مضيفة أنه ”يبلغ 
مـن العمـر 13 عاًما“، وهو فلسـطيني من 
سكان القدس الرشقية التي احتلتها إرسائيل 

وضمتها عام 1967.
وأعلنت الرشطة، يف وقت سابق، أنها اعتقلت 
42 شخصا من بينهم أفراد من عائلة مطلق 
النـار الفلسـطيني. وأكـدت يف بيـان أنهـا 
”اعتقلـت 42 مشـتبها بهـم لالسـتجواب، 
البعـض منهـم من أفـراد عائلـة اإلرهابي“ 
إضافة إىل سـكان من الحي الذي يسكن فيه 
يف القـدس الرشقيـة التي احتلتهـا إرسائيل 

وضمتها.
وكانت الرشطة أعلنت مقتـل املنفذ، مؤكدة 
أنه شاب من القدس الرشقية يبلغ من العمر 
21 عامـا. ونـرشت صـورة لسـيارة تويوتا 
بيضـاء قـد اخرتقهـا الرصاص مـن األمام، 

موضحـة أنهـا للمهاجـم الـذي أردتـه عند 
محاولته الفرار من املكان.

وقـال رئيـس الـوزراء اإلرسائيـيل، بنيامني 
نتانياهو: ”سـنتخذ خطوات فورية ردا عىل 

الهجوم ”. 
ويأتي هـذان الهجومان غـداة عملّية دامية 
للجيـش اإلرسائييل يف الضّفة الغربّية املحتلّة 
قتـل خاللهـا تسـعة فلسـطينّيني يف مخيم 
جنـني، حيث نفذ الجيش اإلرسائييل السـبت 
أكرب مداهمـة بالضّفة الغربّيـة املحتلّة منذ 
االنتفاضة الثانية بني عامي 2000 و2005.

وقالت إرسائيل إّن العملّية استهدفت عنارص 
من حركـة الجهاد اإلسـالمي التـي تعّهدت 
وحركـة حمـاس بالـرّد. وأُطلقـت يف وقـٍت 
الحق صواريـخ عّدة من قطاع غـزة باتجاه 
الجّويـة  الدفاعـات  واعرتضـت  إرسائيـل. 
اإلرسائيلّيـة معظم الصواريـخ، ورّد الجيش 
برضب أهداف لحماس يف غزّة. ولم ترد أنباء 

عن إصابات لدى الجانبني.
وقال املتحّدث باسـم حماس، عبـد اللطيف 
القانـوع: إّن هجوم القـدس ”بداية الرّد عىل 
جرائم حكومة املستوطنني الفاشّية وآخرها 

مجزرة جنني“. 
وقـال املتحـّدث باسـم الجهاد اإلسـالمي يف 
الضّفـة الغربّية، طارق عـّز الدين: ”نبارك.. 
عملّية القدس الفدائّيـة املباركة التي جاءت 
بالزمـان واملكان املناسـَبني لرتّد عىل مجزرة 

جنني“. 
ودفعت عملّيـة الجيـش اإلرسائييل يف جنني 
السلطة الفلسطينّية إىل إعالن وقف التنسيق 
األمنـي مـع إرسائيـل، يف خطـوة انتقدتهـا 

الواليات املتحدة.

وارتفـع عدد القتىل الفلسـطينّيني يف الضّفة 
الغربّيـة هـذا العـام إىل 30 بينهـم مقاتلون 
ومدنّيـون ُقتـل معظمهم برصـاص القّوات 
اإلرسائيلّيـة، فيما سـجل العـام 2022 أكرب 
الفلسـطينّية،  األرايض  يف  للقتـىل  حصيلـة 

بحسب األمم املتحدة.

فقـد ُقتـل العـام املايض مـا ال يقـّل عن 26 
إرسائيلًيا و200 فلسطيني يف أنحاء إرسائيل 
واألرايض الفلسـطينّية، معظمهم يف الضّفة 
الغربّية، وفق تعداد لوكالة األنباء الفرنسـية 

استناًدا إىل مصادر رسمّية.
وكانـت وسـائل إعـالم عربيـة قالـت إن 7 
إرسائيليني عىل األقل لقوا مرصعهم يف إطالق 

نار بحي النبي يعقوب بالقدس.

وبينت الرشطة اإلرسائيليـة أن منفذ عملية 
القـدس شـخص واحد وصل بدراجـة نارية 
وفتـح النـار، مؤكـدة أن يجـري البحث عن 

مساعدين محتملني له.
وأبلغت نجمة داود الحمراء ”أنه يف السـاعة 
8:16 مسـاء، ورد بالغ عـن إصابة عدد من 
الجرحى يف إطالق نـار عىل كنيس يهودي يف 
حي النبي يعقوب يف القدس، مما أسـفر عن 

وقوع إصابات عىل الفور“.
وأشـارت وسـائل إعالم عربية إىل أن القوات 
اإلرسائيلية انترشت بكثافة يف منطقة النبي 

يعقوب وبيت حنينا.
وذكـر اإلعالم العـربي أن عملية القدس هي 
الهجـوم األكثر دمويـة مقارنـة بالعمليات 

السابقة.
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بغداد/متابعة الزوراء:

كشفت الرشكة األملانية «ستاتيستا» املختصة 

يف االحصائيات الدولية عن عدد القتىل املدنيني 

العراقيني املوثقني يف العراق من عام ٢٠٠٣ إىل 

نهاية ديسمرب ٢٠٢٢.

وقالـت الرشكـة يف تقريـر لها انـه «بني عام 

٢٠٠٣ وديسـمرب ٢٠٢٢، تذبـذب عـدد القتىل 

املدنيني العراقيني بسـبب حرب العراق بشكل 

كبـري»، مضيفـة ان «هنـاك ٧٤٠ حالـة وفاة 

مدنية موثقة يف عام ٢٠٢٢».

وأضـاف التقريـر ان «الخسـائر املدنيـة هي 

وفـاة أفراد غري عسـكريني نتيجـة للعمليات 

العسـكرية، حيـث بلغ عـدد الوفيـات املدنية 

املوثقـة يف حـرب العراق ذروتـه يف عام ٢٠٠٦ 

عند ٢٩٥٢٦ ضحية ومنذ ذلك الحني، انخفض 

العـدد إىل ٤١٦٢ ضحيـة موثقة يف عام ٢٠١١، 

وانخفـض عدد الضحايا مـرة أخرى منذ عام 

٢٠١٤ نظـرًا لطبيعة حـرب العـراق وتقارير 

الحـرب»، مشـريا اىل انـه «ال يمكـن اعتبـار 

البيانات دقيقة وقد تظـل العديد من الوفيات 

املدنيـة التـي حدثت أثناء الحـرب يف العراق يف 

عداد املفقودين».

وتابع ان «حرب العراق اندلعت يف مارس ٢٠٠٣ 

بعد غزو القوات األمريكية للعراق وبعد ثماني 

سـنوات ويف ديسـمرب ٢٠١١ أعلنـت الواليات 

املتحدة رسمًيا إنهاء حرب العراق».

وأوضـح التقرير انه «منذ بداية الحرب يف عام 

٢٠٠٣ حتى ٣٠ سبتمرب ٢٠١٥، تشري التقديرات 

إىل أن الواليـات املتحـدة أنفقت مـا مجموعه 

أكثر من ٨١٩ مليار دوالر أمريكي عىل تكاليف 

الحرب يف العراق، ويشـمل هذا الرقم التمويل 

الـذي طلبـه الرئيـس وخصصـه الكونغرس، 

وحسابات اإلنفاق العسكري وغري العسكري، 

حيـث كان اإلنفاق األعىل يف عام ٢٠٠٨، يف ذلك 

العام أنفقت حكومة الواليات املتحدة أكثر من 

١٤٢ مليار دوالر أمريكي يف العراق. اعتباًرا من 

عام ٢٠٢٠، تم نرش حوايل ٨١١٨ فرًدا عسكرًيا 

أمريكًيـا يف الخدمة الفعلية يف شـمال إفريقيا 

والرشق األدنى وجنوب آسيا».

وبـني التقرير األملانـي ان «بلغ عدد القتىل من 

الجنـود األمريكيـني يف العـراق ذروتـه يف عام 

٢٠٠٧ مع ما يزيد قليالً عن تسعمائة قتيل ويف 

نفس العام كان هنـاك أكثر من ٢٥٠٠٠ قتيل 

مدني يف العراق».وبحسـب التقرير، فإن عدد 

القتىل املدنيني املوثقني يف العراق من ٢٠٠٣ إىل 

نهاية ٢٠٢٢ بلغ: ٢٠٩٩٨٢ .
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بغداد/الزوراء:
ـل وزير التجارة، أثري داود الغريري،  فصَّ
إيجابيات مـرشوع البطاقـة التموينية 
اإللكرتونية، وفيما أكد أنه سـيطبق بعد 
النجـف األرشف يف جميـع املحافظات، 
أشـار إىل أنـه سـيمنع التالعـب ويقلل 
والشـمول.وقال  اإلصـدار  إجـراءات 
الغريري يف ترصيح صحفي إن «الوزارة 
بارشت تطبيقاً لتوجيهات رئيس الوزراء 
ووفـق  مـا ورد يف الربنامـج الحكومي 
واملنهـاج الـوزاري بالتحـول اىل األتمتة 
اإللكرتونيـة للمعامـالت بـأرسع وقت 
بـادرت  «الـوزارة  أن  ممكن».وأوضـح 
بإطـالق مـرشوع البطاقـة التموينيـة 
اإللكرتونيـة يف النجف األرشف كمرحلة 
أوىل وتم استنفار الطاقات بغية ترسيع 
إنهاء ملـف التحول االلكرتوني كنموذج 
يعمم بعـد ذلك عىل جميع املحافظات».

وأشار إىل أن «تحويل البطاقة التموينية 
الورقية اىل الكرتونية سـيضمن للوزارة 
إيصالها ملسـتحقيها وتوزيعها بشـكل 
دقيق، فضال عن ضمان رصانة البيانات 
عن املواطنني وحقهم يف استالم الحصة 
التموينيـة املخصصـة لـه وفـق نظام 
الكرتونـي دقيق يمنـع التالعب، إضافة 
اىل أنـه سـيخترص إجـراءات اإلصـدار 
الحجـب  عمليـات  وإتمـام  والشـمول 
والنقـل والفـرز والشـطب االلكرتونية 
وبالتـايل سـيوفر عـىل املواطنـني عناء 
معامالت تستغرق أشـهراً».وأضاف أن 
«خدمة البطاقـة التموينية االلكرتونية 
سـتكون عـرب تطبيـق الكرتونـي عـىل 
املوبايـل وسـتحقق عـدة أهـداف منها 
ترصـني قاعدة البيانـات وتقديم أفضل 
خدمة ممكنة للمواطن وضمان وصول 

هذه املواد ملستحقيها».

ولفـت إىل أن «الوزارة تسـعى اىل تعميم 
املـرشوع يف محافظـات العـراق كافة، 
وسـيتم اسـتنفار الطاقـات بـرشكات 
الوزارة مع طاقات املحافظات، من أجل 

إنجازه بأرسع ما يمكن».

الصحـة، صالـح  كشـف وزيـر 
الحسناوي، عن امتيازات جديدة 
الضمـان  بقانـون  للمشـمولني 
الصحي تخص أجـور املراجعات 
الخـاص،  بالقطـاع  والعمليـات 
الـرشوع  موعـد  توقـع  وفيمـا 
بتنفيذه، أشـار إىل تسـجيل أكثر 
٣٠ ألف مواطن يف برنامجه حتى 

ترصيـح  يف  صالـح   اآلن.وقـال 
إن «الهـدف األسـايس  صحفـي 
من قانون الضمـان الصحي هو 
حمايـة الفئات الغـري قادرة عىل 
دفـع قيمـة الخدمـات الصحية 
والـذي نسـميه بالدفـع الكارثي 
مـا  اسـتخدام  مـن  وتمكينهـا 
تنفقـه عـىل الصحـة يف توفـري 

األساسـية  والخدمات  املتطلبات 
واملـرشب  كاملـأكل  األخـرى 
والسـكن».وأضاف  واملالبـس 
الصحـي  الضمـان  «هيئـة  أن 
سـتتبنى دفع جزء غري قليل من 
التكاليـف العالجيـة يف القطـاع 
الخاص للمشـمولني إذ سـتقوم 
وفـق القانـون بدفـع ٥٠٪ مـن 
واملختـربات  العيـادات  تكاليـف 
واألشـعة والتحليالت، و٧٥٪ من 
أن  العمليات».وأوضـح  أجـور 
«املشمولني بالرعاية االجتماعية 
ومن سـيتضمنهم هـذا القانون 
بمرحلته األوىل سيكونون تقريباً 
معفيـني بنسـبة  ٪ ٩٨ مـن كلف 
أن  الصحية».وتابـع  الخدمـات 
«عدد املسـجلني يف القانون وصل 
حتى يـوم الخميس بحدود (٣٠) 
ألف شـخص منذ بدء التسـجيل 
مطلع الشهر الحايل»، الفتاً اىل أن 
«الـوزارة بانتظار قـرار املحكمة 
االتحادية بشأن الدعوى املرفوعة 
عـىل القانون وهي لم ترده حتى 
الصحـة  «وزارة  أن  اآلن».وأكـد 

اإلجـراءات  جميـع  يف  ماضيـة 
اإلداريـة واللوجسـتية والتقنية، 
دعـوة  لتوجيـه  طريقهـا  ويف 
للـرشكات التـي سـتتوىل عملية 
أتمتة املعلومات الكاملة الخاصة 
بالضمان الصحي، والتي تتضمن 
وإنمـا  الخدمـات،  ليـس فقـط 
تتضمـن أيضاً تسـجيل اسـماء 
املراجعـني وعوائلهـم ومنحهـم 
هويـة أو باج الضمـان الصحي، 
وأيضـاً العمـل بنظـام البصمـة 
وتمييـز املراجعـني عـن غريهم، 
النافـذة  وكذلـك أيضـاً سـتوفر 
الرقمية لدى مقدمي الخدمة من 
مستشـفيات وأطبـاء، وكذلك يف 
الصيدليـات، وهو مرشوع نظام 
أتمتـة كامـل، وسـيتم الـرشوع 
للـرشكات». الدعـوات  بتوجيـه 

ولفـت إىل أنـه «يف حالـة موافقة 
املحكمة االتحاديـة عىل القانون 
ورد الدعوى املقامة ضده سيتم 
البدء بتقديـم الخدمات الصحية 
للمضمونني يف الشهر السابع من 

هذا العام».

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية االتحادية إعادة قيود املواطنني 
مـن وإىل املناطق املشـمولة بأحكام املـادة ١٤٠ من 

الدستور لحني حسم هذه املادة الدستورية.
وقـال املديـر العـام وكالـة ملديريـة األحـوال املدنية 
والجـوازات واإلقامـة يف وزارة الداخلية اللواء رياض 
جنـدي الكعـي يف وثيقة موجهـة اىل مديرية األحوال 
املدنية والجـوازات واإلقامة يف محافظة دياىل وإقليم 
الكـرخ  يف  املدنيـة  األحـوال  ومديريتـي  كردسـتان 
والرصافة يف العاصمة بغداد إنه «يتم االيعاز اىل دوائر 

األحوال املدنية بإعادة قيود املواطنني من واىل املناطق 
املشمولة بأحكام املادة ١٤٠ من الدستور العراقي».

وأضافت الوثيقة أنه «سـيتم إعادة قيود املواطنني يف 
الحاالت املماثلة أيضا اىل دوائر األحوال املدنية السابقة 

ولحني حسم موضوع املادة ١٤٠ من الدستور».
وبينـت الوثيقة أن «هـذا اإلجراء جـاء وفقا للجانب 
القانوني وطبقا لكتاب صـادر من وزارة الداخلية / 
الدائرة القانونية/ قسـم الجنسية بالعدد (٧٢٧٢٦)، 
يف (٢١/ ١٢/ ٢٠٢١)، فيمـا يخـص قيـود املواطنني 
الذيـن رحلـت قيودهـم إلكرتونيـا مـن واىل املناطق 

املشـمولة بأحكام املادة ١٤٠ من الدسـتور العراقي 
وتم اصـدار رقـم وطني ولم يتـم تثبيـت املعلومات 
البايومرتيـة لهم».مـن جهتـه، قـال رئيـس الهيئة 
العامـة للمناطق الكردسـتانية خـارج إدارة اإلقليم  
فهمـي برهان يف بيـان إن «هـذا القرار يعـد خطوة 
إيجابيـة ونرحب بأي خطوات تتخـذ لتطبيع الوضع 
يف املناطق املتنـازع عليها».وأضاف رئيس الهيئة «يف 
السـابق كانت هنـاك محاوالت يف خانقـني وكركوك 
ومناطـق أخرى لتغيري السـكان ونقلهـم، لكن هذه 

الخطوة ستمنع تلك الجهود».

دياىل/الزوراء:

أعلنـت النائب عـن ديـاىل، ناهدة زيـد الدايني، 

امس السـبت، اسـتكمال إجـراءات إحياء أكرب 

مـرشوع للـرصف الصحـي يف  بعقوبـة مركز 

املحافظة، املتوقف منذ ١٨ عاماً.وقالت الدايني، 

يف ترصيح صحفي إن «نواباً من دياىل بالتنسيق 

مع الجهات املعنية اسـتحصلوا موافقات وزارة 

التخطيـط بزيادة كلفة مـرشوع مجاري غرب 

بعقوبة مـن ١٣٧ إىل أكثر من ٢٠٠ مليار دينار، 

وإحالـة املـرشوع إىل وزارة اإلعمار واإلسـكان 

السـتكمال إجـراءات اإلعـالن واإلحالـة والبدء 

باملـرشوع خالل شـهر».وأضافت أن «مرشوع 

مجاري غرب بعقوبة املعطل منذ ١٨ عاماً يخدم  

أكثـر مـن ١٠٠ ألف نسـمة يف بعقوبة، ويغطي 

أكثـر من ١٠ مناطق سـكنية، ومـا زال معطالً 

ألسباب ومشـكالت عديدة».وشهدت محافظة 

ديـاىل، خالل األيـام القليلة املاضيـة، تظاهرات 

وسـجاالت شـعبية ورسـمية، احتجاجـا عىل 

إهمال أكرب مرشوع للرصف الصحي يف بعقوبة 

منذ سنوات طويلة.

بغداد/الزوراء:

أكـد أمني بغداد، عمار مـوىس، أن اتفاقا تم 

مع رشكة فرنسـية ستقوم بتنفيذ مرشوع 

القطار املعلـق وزيارة بغـداد يف أقرب وقت 

لغرض مناقشة التفاصيل، مبّيناً أن املرشوع 

سـيدرج ضمـن موازنـة ٢٠٢٣ للرشوع يف 

تنفيذه بأرسع وقت ممكن.

وقـال أمني بغداد، عمار مـوىس، يف ترصيح 

صحفـي إن «أمانة بغـداد كان ضمن الوفد 

الرسـمي الـذي يرأسـه رئيـس الـوزراء إىل 

باريس، حيث تمت مناقشـة ملفات عديدة 

خالل هـذه الزيارة، أهمهـا موضوع مرتو 

بغـداد والقطـار املعلـق الذي سـبق وقد تم 

إعـادا تصاميمه من قبل رشكات فرنسـية 

رئيـس  زيـارة  أن  إىل  متخصصة».يشـار 

الوزراء العراقي، محمد شـياع السـوداني، 

والوفـد املرافـق رفيـع املسـتوى، تخللهـا 

التوقيع عىل اتفاقية سرتاتيجية تتضمن ٥٠ 

فقرة، واتفاقيات عدة يف مجاالت أخرى 

وكان رئيـس الوزراء قد قال يف مقال نرشته 

صحيفة «لوموند» الفرنسـية، األربعاء، إن 

«العـراق وفرنسـا يخطوان نحو مسـتقبل 

زاهر يف العالقات الثنائية».

أمني بغـداد عقد لقاء مع عمـدة باريس لـ 

«زيـادة أوارص الرتابـط بـني بلديـة باريس 

وأمانـة بغداد، مـن أجل النهـوض بالواقع 

الخدمـي، ونقـل التجربـة (الفرنسـية) يف 

الحفـاظ عـىل املشـهد الحـرضي للمدينة، 

باإلضافـة إىل الحفـاظ عىل األبنيـة الرتاثية 

ونقل التجربة املعتمدة يف باريس إىل بغداد». 

وبشأن مدة إنجاز مرشوع بغداد، قال عمار 

موىس ان «االتفاق تم مع الرشكة الفرنسية 

التـي تقوم بتنفيـذ مرشوع القطـار املعلق 

عـىل زيـارة بغـداد يف أقـرب وقـت لغـرض 

مناقشـة تفاصيل تنفيذ األعمال، من خالل 

إعـادة النظر يف الكلف التخمينية املخصصة 

لهذا املرشوع، واستكمال اإلجراءات، لغرض 

إدراجهـا ضمن موازنة عـام ٢٠٢٣ من قبل 

الحكومة، لغرض الرشوع به يف أرسع وقت 

ممكن، وسـيتم إنجازه خالل ٣ سـنوات أو 

أقل من تاريخ البدء بتنفيذه، وهو مرشوع 

مهم لفك االختناقات يف العاصمة بغداد».

وحول عدد املشاريع املتلكئة يف بغداد، وسبل 

حـل املشـاكل التـي تواجهها األمانـة، قال 

إن «أمانة بغداد ليسـت مختصة بمشـاريع 

النقل وفـك االختناقات، وهـي معنية أيضاً 

بمشـاريع البنـى التحتية واملـاء واملجاري 

وإدارة النفايـات، وهـذه القطاعات عانت 

من مشـاكل عديدة يف فرتات سابقة نتيجة 

كـرب املدينة زياد عدد نفوسـها، مـا أدى إىل 

حدوث تراجع يف بعض الخدمات املقدمة».

وأضـاف أن «أمانة وضعـت خطة متكاملة 

ملعالجـة هـذه املشـاكل، وقـد توصلنـا إىل 

مراحـل متقدمة يف قطاع امليـاه، كما هناك 

املجـاري  يف قطـاع  مشـاريع سـرتاتيجية 

سـتنفذ ضمـن خطـة ٢٠٢٣». وحول مدى 

اسهام مرشوع القطار املعلق يف حل مشكلة 

االختناقات املرورية يف بغداد، قال موىس إن 

«مشـكلة النقل يف بغداد هـي نتيجة تداخل 

عدة ظروف، منها إزدياد أعداد السـيارت يف 

بغداد باالضافة إىل أن الطرق كانت مصممة 

السـتيعاب عدد معني من العجالت يف بغداد، 

وأي مشاريع لفك مشكلة النقل، مثل إنشاء 

مجـرسات وأنفـاق وتوسـعة طـرق لم تتم 

خالل السنوات املاضية، وبالتايل هناك تعاون 

أيضـاً مـع وزارة اإلعمار واإلسـكان لتنفيذ 

مجموعة من املشاريع لحل هذه املشكلة».

وبـنّي أن «القطار املعلق سـيحل جـزءاً من 

املشـكلة، وسـيوفر املرتو أيضـًا فرص نقل 

جماعية، سـتحل أيضاً جزءاً كبرياً من هذه 

املشـكلة، وسـتنفذ أمانة بغـداد خالل هذا 

العـام، باإلضافـة إىل الجسـور واملجرسات 

التـي سـتنفذها وزارة اإلعمار واإلسـكان، 

وستشـهد األيام القادمة مشـاريع جديدة، 

تحل مشكلة النقل يف بغداد بشكل دائم».

يشار إىل أن السفري العراقي يف فرنسا، وديع 

بتـي، أكد أن اتفاقية الرشاكة السـرتاتيجية 

ومذكـرات التفاهـم واالتفاقيـات األخـرى 

تشـكل «نقلـة نوعيـة» يف العالقـات بـني 

البلدين.
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نينوى/الزوراء:
أكد محافظ نينوى، نجم الجبوري، 
امـس السـبت، العمل مـع رئيس 
لحسـم  نينـوى  ونـواب  الربملـان 
الحـرب  متـرضري  تعويضـات 
باملوازنـة، فيما أشـار إىل أن هناك 
مشـاريع كثرية للمحافظة ضمن 

موازنة ٢٠٢٣.
وقال الجبوري، يف ترصيح صحفي 
إن «مسـألة التعويضـات إىل أهايل 
املوصـل املترضرين جـّراء الحرب 
مع داعش عند القضاء، وترفع إىل 

األمانة العامة ووزارة املالية». 
وأضـاف أنـه «يف عـام ٢٠١٩ كان 
تعويض املحافظة فقط مليارين، 

واآلن وصلـت التعويضات إىل ٣٠٠ 
مليـار دينـار، مـع االسـتمرار يف 
«مسـألة  أن  مبينـاً  التعويـض»، 
التأخري تتعلق بتدقيق املعامالت يف 

القضاء».
ولفـت إىل أن «معامالت التعويض 
العاصمـة  يف  للتدقيـق  موجـودة 
بغداد، واملحافظة بانتظار حسمها 
مـع املوازنـة»، مشـرياً إىل «العمل 
مع رئيس مجلـس النواب وممثيل 
املحافظة يف الربملان لحسمها داخل 
املوازنة».وأكد أن «هناك مشـاريع 
نينـوى ضمـن  كثـرية ملحافظـة 
موازنة ٢٠٢٣، وسـتكون ميزانية 

انفجارية وواعدة للمحافظة».

بغداد/الزوراء:
اعلنت وزارة الدفاع اسـتخراج رفات شـهداء عراقيني جرّاء حرب الخليج األوىل 
(۱۹۸۰ - ۱۹۸۸.وذكر بيان للوزارة انه :» استمراراً لعمليات الحفر املشرتك مع 
الجانب اإليراني، للبحث عن املفقودين العراقيني واإليرانيني جرّاء حرب الخليج 
األوىل (۱۹۸۰ - ۱۹۸۸)، وإشـارة اىل مذكرتي التفاهم املوقعتني بني جمهوريتي 
العراق وإيران اإلسالمية يف العام ٢٠٠٨، للمدة من ١٨ كانون األول ٢٠٢٢ لغاية 
٩ كانـون الثاني ٢٠٢٣، وبـإرشاف اللجنة الدولية للصليب األحمر، قامت وزارة 
الدفاع ممثلة بالدائرة القانونية - مديرية حقوق اإلنسان، باستخراج ١٢ رفاتاً، 
٣ لشهداء عراقيني من ضمنها شهيد عراقي معلوم الهوية، و ٩ رفات إيرانية من 
ضمنهـا ٦ رفات معلومة الهوية، يف قواطع عمليات كل من (البرصة، ميسـان، 
واسط، ودياىل).واوضح البيان: انه تم إيداع الرفات يف مستودعات حفظ الرفات 
يف شـعبة استالم وتسليم الشـهداء يف البرصة، تمهيداً لنقلها اىل الطب العديل يف 

العاصمة بغداد، إلكمال الفحوصات الطبية.

دياىل/الزوراء:

أعلنت وكالة االسـتخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة 

الداخلية، امس السبت، إلقاء القبض عىل ٣ متهمني بتجارة 

املخدرات يف دياىل.

وذكـرت الوكالة يف بيـان ورد لــ «الزوراء» أنـه «بناًء عىل 

نتائج التحقيقات املكثفة والجهد املتواصل من قبل مفارزنا 

ملالحقـة تجـار املخدرات، تم كشـف شـبكة مكونـة من ٣ 

عنـارص تقوم ببيـع وترويج الحبوب املخـدرة يف محافظة 

دياىل».

وأضافـت أن «مفارزنـا رشعت من تنفيـذ الواجب بمهنية 

ورسية عالية، واثمرت الجهود يف القبض عليهم وضبط ٤٢ 

الف حبة مختلفة األنواع بحوزتهم».

وأتـم البيان: «اتخذت اإلجـراءات القانونيـة بحق املتهمني 

اصوليا».

Òäaã®a@pbuäÜ@¿@üb–ØaÎ@Ú–Ó–Ç@äb�flc@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
بغداد/ الزوراء:

أعلنـت هيئة األنواء الجوية، امس 
السـبت، حالـة الطقـس يف البالد 
لأليام املقبلة، فيما توقعت أمطاراً 
يف  وانخفاضـاً  خفيفـة  رعديـة 

درجات الحرارة.
تلقتـه  للهيئـة،  بيـان  وذكـر 
«الزوراء»: أن «طقس البالد اليوم 
األحد سيكون يف املنطقة الوسطى 
غائمـاً جزئياً اىل غائـم، ودرجات 
الحـرارة ترتفـع قليال عـن اليوم 
السـابق، أمـا املنطقة الشـمالية 
فالطقـس سـيكون غائمـاً مـع 
تسـاقط أمطار يف أماكن متفرقة 
كما تتساقط الثلوج فوق األقسام 
الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة 

سـيكون  فيمـا  السـابق،  لليـوم 
الجنوبيـة  املنطقـة  يف  الطقـس 
الحرارة  غائماً جزئيـاً، ودرجـات 

ترتفع قليال عن اليوم السابق».
وأشـار إىل أن «يـوم غـد االثنـني 
املنطقـة  يف  الطقـس  سـيكون 
تسـاقط  مـع  غائمـاً  الوسـطى 
أمطار خفيفـة يف أماكن متفرقة 
منهـا، ودرجات الحـرارة مقاربة 
املنطقـة  أمـا  السـابق،  لليـوم 
سـيكون  فالطقـس  الشـمالية 
غائماً مع تسـاقط أمطار خفيفة 
اىل متوسطة الشـدة تكون رعدية 
الثلـوج  تتسـاقط  كمـا  أحيانـا 
فوق األقسـام الجبليـة، ودرجات 
الحـرارة مقاربـة لليوم السـابق، 

فيما سـيكون الطقس يف املنطقة 
الجنوبية غائماً مع تساقط أمطار 
خفيفـة يف أماكـن متفرقـة منها 
تكـون رعديـة أحيانـا، ودرجات 

الحرارة تنخفض قليال».
وأوضح أن «الثالثاء املقبل سيكون 
الوسـطى  املنطقـة  يف  الطقـس 
غائماً مع تسـاقط أمطار خفيفة 
اىل متوسطة الشـدة تكون رعدية 
أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض 
الطقـس  فيمـا سـيكون  قليـال، 
يف املنطقـة الشـمالية غائمـاً مع 
تساقط أمطار متوسطة اىل غزيرة 
الشـدة تكون رعديـة أحياناً كما 
تتسـاقط الثلوج يف بعض األماكن 
منها، ودرجـات الحرارة تنخفض 

عدة درجات، أما املنطقة الجنوبية 
فالطقس سـيكون غائمـاً جزئياً 
مع تسـاقط زخـات مطر خفيفة 
اىل متوسطة الشدة وتكون رعدية 
أحيانا، ودرجات الحرارة تنخفض 

قليالً».
ولفـت إىل أن «الحالة الجوية ليوم 
األربعاء املقبل سيكون الطقس يف 
املنطقة الوسـطى غائمـاً جزئياً، 
فيما سـيكون الطقس يف املنطقة 
الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط 
زخـات مطـر خفيفـة يتحسـن 
تدريجيـاً، أمـا املنطقـة الجنوبية 
فالطقس سـيكون غائماً جزئياً، 
ودرجات الحـرارة مقاربـة لليوم 

السابق يف جميع مناطق البالد».
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بغداد / الزوراء:

وصف مستشار رئيس الوزراء املايل، 
مظهر محمد صالح، زيارة السوداني 
اىل فرنسـا بـ(بالناجحة واملوفقة)، 
مؤكدا ان مد العراق اذرعه اىل أوروبا 

يعد انطالقة القتصاد مسـتدام.
وقال محمد صالح يف ترصيح للوكالة 
الوطنيـة العراقية لألنبـاء (نينا):“ 
ان االتفاق االسـرتاتيجي الذي وقعه 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
مـع الرئيـس الفرنـيس ينطلـق من 
رؤى اقتصاديـة للتنمية املسـتدامة 
للعـراق، إذ تتضمـن محـاوره الغاز 
والطاقـة النظيفـة والثقافة واالثار 
وشؤون الجامعات والتعليم، اضافة 

اىل مسـاهمات الخـربة الفرنسـية يف 
الزراعة بالذات وشؤون الصناعة“.

العـراق  ان“  املـايل  املستشـار  واكـد 
بحاجة اىل قلب اوروبـا، وقلب اوروبا 
هـي باريس، لذلك فإن تعاطي العراق 
مـع اوروبـا بداية صحيحة ملـد اذرع 
العـراق اىل اوروبـا يف مجـال التعاون 

والتنمية والتقدم ”.
وتابـع محمـد صالـح: ”انهـا زيارة 

ناجحـة وموفقـة، وتبنـي عالقـات 
طويلـة االجل مـع فرنسـا الصناعية 

واملؤثرة اوروبيا وعامليا ”.
من جهته، اشـاد الخبري االقتصادي، 
الرشاكـة  باتفاقيـة  تويـج،  رعـد 
االسـرتاتيجية مع فرنسـا، ووصفها 
بمعنـى  تأريخيـة  ”اتفاقيـة  بأنهـا 
الكلمة“ وعىل العراق االستفادة منها.
وقال تويج يف ترصيح للوكالة الوطنية 
العراقيـة لألنباء (نينـا): ان“ اتفاقية 

الرشاكة االسرتاتيجية مع فرنسا تعد 
انفتاحا كامال عـىل االقتصاد العاملي، 
وعـىل العـراق االسـتفادة مـن هـذه 
اقتصاده  لتقوية  التأريخيـة  الفرصة 

واحداث التنمية املستدامة ”.
واضاف :“ ان االتفاقية كانت شاملة، 
عمودها الفقـري نقل التكنولوجيا يف 
النقل والبنى التحتية والطاقة والدفاع 
والتعليـم واملجال البحثـي، ويف مجال 
االقتصاد تشـجيع استثمار الرشكات 

الفرنسـية يف العراق وتطوير القطاع 
الخاص العراقـي، وتنمية الصناعات 
الزراعيـة ”، مبينـا :“ ان مثـل هـذه 
االتفاقيـات يمكـن ان تسـاعد عـىل 

التعجيل بتطوير االقتصاد العراقي“.
بينما اعترب الخبري االقتصادي، ضياء 
الخطـوة  السـبت،  أمـس  محسـن، 
التـي اتخذتهـا حكومة محمد شـياع 
الـدول  عـىل  باالنفتـاح  السـوداني 
اإلمكانيـات  ذات  والـدول  االوربيـة 
االقتصاديـة وتنويـع إبـرام مذكرات 
التفاهـم والـرشاكات بأنها سـتخلق 
حالة من التنافس الدويل لجلب أحدث 

التكنلوجيا اىل العراق. 
وقال محسـن يف ترصيح صحفي: ان 
” زيـارة رئيس مجلس الوزراء محمد 
باريـس ومـن  اىل  السـوداني  شـياع 
قبلهـا اىل املانيا تأتـي ضمن الربنامج 
الحكومـي الذي صوت عليـه الربملان 

وقواه السياسية ” . 
حكومـة  سياسـة   ” ان  وأضـاف 
السـوداني باالنفتاح عـىل دول العالم 
ذات اإلمكانيـات االقتصاديـة الكبرية 
خاصـة دول االتحاد األوربـي وتنوع 

واالسـتثمار  التعـاون  يف  الـرشكات 
االقتصاديـة  كافـة  املجـاالت  يف 
واالستثمارية بجميع قطاعات الدولة 
سـتخلق حالـة مـن التنافـس الدويل 
لجلـب احـدث التكنلوجيـا وتطويـر 

للخربات العراقية“ . 
وأوضـح محسـن ان ” السـوداني قد 
حصـل عـىل الضوء األخـرض من قبل 
قادة القوى السياسـية والربملان قبل 
جولته األوروبية، وهو ما سيسـهم يف 
تحول مذكـرات التفاهم اىل اتفاقيات 
قانونية وسـيصوت الربملـان دون أي 
زار  قـد  السـوداني  وكان   .” عوائـق 
باريس، الخميس والجمعة، عىل رأس 
وفـد عايل املسـتوي، والتقـى الرئيس 
الفرنيس ايمانويل ماكرون ورئيسـة 

الوزراء الفرنسية .
وتـم خـالل الزيـارة توقيـع اتفاقية 
العراق  الرشاكـة االسـرتاتيجية بـني 
وفرنسـا، وعدد من مذكرات التفاهم 
الفسـاد  مكافحـة  مجـاالت  يف 
واسـرتداد االموال العراقيـة، وحماية 
اآلثار ودعـم البحث العلمـي وتدريب 

الدبلوماسيني.

بغداد / الزوراء:
بلغت صادرات العـراق النفطية اىل االردن خالل العام املايض 2022 نحو 

2.5 مليون برميل، بإيرادات تجاوزت 200 مليون دوالر.
ووفقا لبيانات رشكة تسـويق النفط ”سومو“ واطلعت عليها ”الزوراء“ 
فـإن ”صادرات العـراق النفطية لألردن خالل العـام املايض 2022 بلغت 
مليونني، و455 الفا، و173 برميال“، مبينة ان ”العراق صدر النفط الخام 
اىل االردن ملدة 8 اشـهر من العام املايض وفقا ملذكرة التفاهم املوقعة بني 
الطرفني“.واضافـت ان ”مجمـل االيـرادات املالية املتأتيـة من صادرات 
العراق النفطية لألردن خالل العام املايض بلغت 203 ماليني، و931 الفا، 

و287 دوالرا“، مبينة ان ”معدل التصدير بلغ 10 آالف برميل يوميا.
وكان األردن تلقـى يف أيلـول 2021 شـحنات من النفـط بموجب اتفاق 
لـرشاء 10 آالف برميل يوميا من النفط الخام مـن حقول كركوك لتلبية 
جزء من الطلب املحيل قبل ان يوقفها يف شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء 
العقد لتتم املبارشة مرة اخرى يف نيسان املايض، لتتم ايقافها يف شهر اب 

لتعاود من جديد يف شهر ايلول املايض من العام 2022.
يذكـر ان العـراق يصـدر النفط الخام بأسـعار تفضيليـة إىل األردن عرب 

الشاحنات ”الحوضيات“، وبمعدل تقريبا 10 االف برميل يوميا.

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

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس السبت.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوروبي بلغ 433 الف دينار، وسعر الرشاء 429 الف 

دينار، وهي األسعار نفسها ليوم الخميس املايض.
وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا ايضا عند 403 أالف دينار، وبلغ سعر الرشاء 399 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بني 430 الف دينـار و 440 ألفاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 400 الف و 410 أالف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا، حيث بلغ سـعر بيع 
مثقـال ذهـب عيار 24 بيع 505 آالف دينار، وسـجل عيـار 22 بيع 460 
الف دينار وسجل عيار 21 ببيع 445 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 

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

بغداد / الزوراء:
أعلنت لجنة النقل واالتصاالت النيابية، امس السبت، أنها تعتزم مناقشة 
تخفيض أسعار وحدات اإلنرتنت وتأمني الرسعة والجودة والنوعية التي 
تتـالءم مع طموح املواطن.وقـال نائب رئيس اللجنـة، إبراهيم مرياني، 
يف حـوار اطلعت عليه ”الـزوراء“: إن ”هناك ملفات كثـرية للعمل عليها 
وأهمهـا قانـون االتصـاالت الذي قـرئ القـراءة األوىل واللجنـة ماضية 
بإنضاج القانون“، مشـرياً إىل أنَّ أهمية القانـون ”تكمن يف تنظيم عمل 
االتصـاالت سـواء كان يف رشكات الهاتـف النقال أو العمـل الراديوي أو 
الرشكات اإلعالميـة ويجب أن تكون تحت الرقابـة الحكومية“.وأضاف 
مريانـي أن ”اللجنـة وبمسـاع مـن وزيرة االتصـاالت اسـتطاعت رفع 
الرضيبة التي تشـكل عبئاً عىل كاهل املواطن بنسبة 20 % واليوم نعمل 
عىل تخفيض سـعر وحدات اإلنرتنت وتحسـني الجودة والنوعية ورسعة 

اإلنرتنت وتخفيض سعر الوحدة إىل حدود تالئم املواطن“.
وأكـد أنَّ ”اللجنـة تعمل عىل قضية تأمني النقل الربي وتنظيم الشـوارع 
والتنسيق مع الوزارات املعنية بمعاونة مشاريع اسرتاتيجية مع وزارات 
اإلعمار واإلسـكان والنقل والداخلية لتنظيم السـري واملركبات“، الفتاً إىل 
”رضورة إعادة النقل العام بعد هذه الفرتة الطويلة من عدم التنظيم، ما 

يتطلب دراسات اسرتاتيجية وليس االعتماد عىل حلول مؤقتة“.

بغداد/ الزوراء:
أغلق خام البرصة عىل مكاسب اسبوعية مع تباين أسعار النفط خالل االسبوع 
املايض.وأقفل خام البرصة الثقيل يف آخر جلسة له من يوم الجمعة عىل ارتفاع 
بلغ 93 سنتا ليصل اىل 77.26 دوالرا، وسجلت مكاسب اسبوعية بلغت 65 سنتا 
بما يعادل 0.85 %.فيما أغلق خام البرصة الخفيف يف آخر جلسة له عىل ارتفاع 
ايضا بلغ 93 سـنتا ليصل اىل 82.81 دوالرا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 81 
سـنتا بما يعادل%0.99“.واغلق خام برنت يف آخر جلسة من يوم الجمعة عىل 
انخفاض بمقدار 81 سـنتا ليصل اىل 87.63 دوالرا، وسـجل خسـارة اسبوعية 
بلغت 97 سـنتا او ما يعادل 1.11 %.فيما أغلق خام غرب تكسـاس الوسـيط 
األمريكـي يف اخر جلسـة له من يوم الجمعة عىل انخفـاض ايضا بمقدار 1.33 
دوالر ليصـل اىل 79.68 دوالرا للربميل، وسـجل خسـارة اسـبوعية ايضا بلغت 
1.63 دوالر أو مـا يعادل 2.% .وشـهدت أسـعار النفط الخام خالل األسـبوع 
املايض تباينا بعد تصاعد آمال انتعاش الطلب بعد إعادة فتح االقتصاد الصيني 

يقابلها التخوف من توقعات الركود يف أمريكا وأوروبا.

@paäÜbñ@›Óflãi@ÊÏÓ‹fl@2.5@ÏÆ
2022@¿@ÊÜäˇ€@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a

ÚÀbó€a@fib´@¿@kÁâ€a@äb»éc@äaã‘néa

@ùÓ–¶@Úì”b‰æ@ÚÓibÓ„@� bèfl
o„6„�a@paáyÎ@äb»éc

ÚÓ«Ïjéc@kébÿfl@Û‹«@’‹ÃÌ@Òãój€a@‚bÇ

جمهورية العراق                                            العدد: ٦٥١ / ب / ٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل                                     التاريخ :  ١٢/٢١/ ٢٠٢٢ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الشطرة                                  

اعالن
 عطفاً عىل قرار محكمتنا سـتبيع هذه املحكمة باملزاد العلني العقار تسلسـل 

٢٧/ ٢٦٦ والعائد للرشكاء:
 املدعي/ هدية جبار كاطع و شاكر محسن عبد 

املدعى عليهم/ رشا حسني وسعاد حسن
 واملكتسب الدرجة القطعية فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 
مـدة (   ) يومـا اعتبارا مـن اليوم التايل للنرش يف الصحف املحلية مسـتصحبني 
معهـم هوية االحـوال املدنية وشـهادة الجنسـية العراقية وتأمينـات قانونية 
بنسـبة ١٠٪ مـن القيمة املقدرة للعقار عند وضع اليـد ان لم يكن من الرشكاء 

ويتحمل املشرتي اجور اإلعالن والداللية .
                                                                                                   القايض 

عيىس عطوان عبد الله 
االوصاف : 

عرصة
القيمة املقدرة / ٣٧٢٦٦٧٤٠ سبعة وثالثون مليون ومائتان وستة وستون ألف 

وسبعمائة واربعون دينار.

جمهورية العراق       
مجلس القضاء االعىل       

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة النارصية

(( اعالن ))
تبليغ نرشا ملجهولية محل االقامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اىل/ املدعى عليه : ( حيدر حسن عبدالله ) 

وبنـاءا عـىل الدعوى البدائيـة املرقمة اعاله واملقامة من قبـل املدعي ( عيل 
عبداللـه عبيد ) ضد املدعى عليه اعاله املطلـوب تبليغه نرشا املتعلقة بذمة 
املدعـى عليه اعاله قدره خمسـة عرش مليون دينار بموجـب الصك املرقم 
٢٣٤٣٣٠٤ يف ٢٠٢٢/٤/٢٦ ولعـدم تسـديده املبلـغ املذكـور اعـاله رغـم 
املطالبة لذا طلب دعوتكم للمرافعة امام هذه املحكمة إللزامك بمبلغ الدين 
وملجهوليـة محل اقامتـك تقرر تبليغك اعالنا بواسـطة صحيفتني محليتني 
عىل موعد املرافعة املوافق ٢٠٢٣/٢/٧ ويف حالة عدم حضورك او ارسال من 

ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق االصول.
                                                                                               القايض                                    
                                                                                        ازهر عيل فرج                                         
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@kÌäám@Âfl@›Ó‘nèÌ@fiÏjì€a@Ô„Üä˛a
ÚÓ„aÏÌá€a@’Ìãœ

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن نادي الديوانية الريايض اسـتقالة املدرب األردني، هيثم الشـبول، عقب الخسارة القاسية أمام 
زاخو بنتيجة (١-٥)، عىل ملعب كربالء الدويل، ضمن الجولة ١٣ من الدوري املمتاز.وقال الديوانية يف 
بيان مقتضب «هيثم الشبول يعتذر عن عدم االستمرار».ويعد الشبول املدرب الثاني الذي يعتذر عن 
عدم االستمرار يف تدريب الفريق، بعد سلسلة النتائج املخيبة، التي دفعت املدير الفني السابق سامر 
سـعيد، لتقديم استقالته إثر الرتاجع للمركز األخري يف الئحة الرتتيب.يذكر أن هيثم الشبول سبق أن 
خاض عدة تجارب بالدوري املمتاز خالل املواسـم السـابقة، مع الرشطة والديوانية قبل موسمني، 

لكن التجربة الحالية تعد األسوأ له، بعد تلقيه عدة هزائم وجمع نقطتني من تعادلني.

ãºcÎ@ã–ñc

äÎá€a@¿@Ú†ãì€a@k‘‹€a@›flby@Âfl@Ú‰Ó$@Ú�‘„@—�≤@åÎäÏ„

bèÓˆä@çÌç»€a@áj«@fib–Á@kÉn‰m@Òãˆb�€a@ÚìÌã€a@ÚÓflÏ‡«

بغداد/ متابعة الزوراء
الجوية  القوة  نادي  أعلن 
املدافع  مع  تعاقده  الريايض 
صفوف  لتعزيز  حنون  رسالن 
النادي  الكروي.وذكر  فريقه 
”املدافع  أن  مقتضب  بيان  يف 
لصفوف  ينضم  حنون  رسالن 
فريق  من  قادما  الجوية  القوة 
القوة  الوسط“.ويعتيل  نفط 
املمتاز  الدوري  صدارة  الجوية 
فرتة  نقطة.وتنتهي   28 برصيد 
العراق  يف  الشتوية  االنتقاالت 

شباط  شهر  من  السادس  يف 
املقبل.وتغلب القوة الجوية عىل 
املباراة  يف   ،(1-0) الطلبة  فريق 
ملعب  عىل  بينهما  أقيمت  التي 
الشعب الدويل، يف ختام مباريات 

الجولة 13 من الدوري املمتاز.
وخطف كريست موجالو هدف 
يف  الجوية  للقوة  الثمني  املباراة 
صدارة  إىل  لريتقي   24 الدقيقة 
الرتتيب برصيد 28 نقطة، فيما 
الرابع  للرتتيب  الطلبة  تراجع 

برصيد 24 نقطة.

بغداد/ متابعة الزوراء
الدويل  املرمى  حارس  الريايض،  اربيل  لنادي  االدارية  الهيئة  عضو  دعا 
االنضمام لفريق  إىل  الوطني  املنتخب  السابق، ديدار حامد، العبني من 

”القلعة الصفراء“ مقابل عرض مغٍر عىل نفقته الشخصية.
من  وسيارتي  منزيل  بيع  أربيل  نادي  إدارة  عىل  ”عرضت  حامد  وقال 
أجل التعاقد مع شريكو كريم ، وآسو رستم، لكون النادي يمر بظرف 
اربيل  نادي  بجمهور  حباً  جاء  هذا  ”عريض  أن  صعب“.واضاف  مايل 
أن  والسيما  املمتاز،  الدوري  يف  متفوقاً  فريقه  يرى  ان  يتمنى  الذي 
الالعبني آسو وشريكو يعدان من ابرز العبي منتخب العراق وسيكونان 
عنرصين مؤثرين يف صفوف اربيل فيما لو انضما للفريق“.وتابع حامد 
أن هناك كادرا فنيا  إذ  الفريق،  أتدخل بشؤون  ”أنا شخصيا ألول مرة 
متخصصا بدعوة الالعبني لكن حريص إلسعاد الجمهور دفعني ألقدم 
كرة  يمثالن  مميزين  بالعبني  الفريق  صفوف  تعزيز  بغية  هذا  عريض 

اربيل اىل جانب العبي اربيل الحاليني بالدوري العراقي املمتاز“.
ويحتل اربيل بعد انتهاء الجولة الثالثة عرشة من الدوري املمتاز املركز 

الخامس عرش يف قائمة ترتيب الفرق برصيد 13 نقطة.

@äáónfl@“Ï–ñ@åç»Ì@ÊÏ‰y@Ê˝éä
ÚÌÏnì€a@p¸b‘n„¸a@¿@äÎá€a

@·Ìã◊@Ï«áÌ@›Óiäc@Üb„@ÒäaÜg@Ïõ«
Òãÿ€a@’Ìã–€@‚b‡õ„˝€@·néäÎ

@‚ÏÓ€a@�bÌÜÎ@ÊÜä˛a@k«˝Ì@lbjì€a@kÉn‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة / كنان محمد

تعادل نوروز مع ضيفـه الرشطة (2-2)، 
امس السـبت بملعب فرانسـو حريري، يف 

ختام الجولة 13 من الدوري املمتاز.
وتقـدم نـوروز أوال عـن طريـق محرتفه 
الربازيـيل، كالوديـو أوليفـريا ، يف الدقيقة 
12.وتمكن عـالء عبد الزهرة مـن معادلة 
أحمـد  32.ونجـح  الدقيقـة  يف  النتيجـة، 
فرحـان يف إحـراز الهدف الثانـي للضيوف 
يف الدقيقـة 72.وعـاد اوليفـريا للتسـجيل 
وخطف هدف التعديـل لنوروز، يف الدقيقة 

77 مـن زمن املبـاراة، التي أقيمت وسـط 
حضور جماهريي متوسط.

ولم تسعف التبديالت الكثرية، التي أجراها 
مـدرب الرشطة مؤمـن سـليمان، فريقه 
لتغيري نتيجـة اللقاء.وبهـذا التعادل، رفع 
نـوروز رصيـده إىل 13 نقطـة، يف املركـز 
السادس عرش، بينما أصبح رصيد الرشطة 

23 نقطة، بالرتتيب السادس.
ووّقع العُب املنتخب األردني إحسان الحداد 
رسمياً عىل كشـوفاِت فريق الرشطة بكرِة 
القدم، فيما سـيخضع لتدريباٍت فردّيٍة يف 
العاصمِة بغداد تحت إرشاِف املدرب الربازييل 

توني مع عـدٍد من الالعبني املصابني الذين 
يخضعون لربنامٍج تأهييل بغية انخراطهم 

يف املبارياِت املقبلة للفريق.
ومن املؤمل أن تصل البطاقُة الدولّية لالعب 

الحداد بغية إرشاكه يف الجوالِت املقبلة.
يشـار إىل أن عـدداً مـن الالعبـني مثل عيل 
حصني وسجاد جاسم وأحمد يحيى ووليد 
سـالم يخضعـون لربنامٍج تأهيـيل مكثٍف 
من املـدرب الربازييل توني بغيـة إيصالهم 
إىل الجاهزيِة املطلوبة، فيما يحتاج الالعب 
بسـام شـاكر إىل راحٍة سـلبيٍة لثالثة أياٍم 

نتيجة تعرضه إلصابٍة طفيفة.

بغداد / إعالم اللجنة األوملبية
أقيـم صبـاح امس السـبت بمقـر اللجنة 

املؤتمـر  بغـداد  العاصمـة  يف  األوملبيـة 
االنتخابـي ملجلـس إدارة االتحـاد العراقي 

للريشة الطائرة بارشاف أوملبي ووزاري.
وإنتخبت الهيئـة العامة هفال عبد العزيز 
رئيسـاً لدورة جديـدة أمدها أربعـة اعوام 
كمـا فـاز بمنصـب النائـب األول الدكتور 

ماجد عزيز.
وفاَز بعضوية مجلس إدارة االتحاد كل من 
صـالح رفيق محمد وفان شـوقي ومحمد 
دلشـاد وحيـدر عبـد الواحـد واحمـد عيل 
السـعيد وعـن العنرص النسـوي الدكتورة 

ندى نبهان اسماعيل.
هذا وقد حَرض املؤتمـر األمني العام للجنة 
األوملبيـة هيثم عبد الحميـد ومدير الدائرة 
القانونيـة للجنـة األوملبيـة عـيل البدري، 
فضالً عن ممثل وزارة الشـباب والرياضية  

مهند عامر نوري.
كمـا أقيـم صبـاح  امـس السـبت بمقـر 

االتحـاد العراقـي للسـباحة يف العاصمـة 
بغداد، املؤتمر االنتخابي للمكتب التنفيذي 
لالتحاد العراقي للسـباحة بإرشاف أوملبي 

ووزاري.
وانتخبت الهيئـة العامة خالـد عبدالواحد 
گبيان رئيساً لدورة إنتخابية جديدة أمدها 
أربعة أعوام، كما فاز بمنصب النائب األول 

هاشم محمد كاظم.
االتحـاد  إدارة  مجلـس  بعضويـة  وفـاَز 
كل من حسـن عريـان خليل واياد مشـري 
وعدنـان عبـد الجليـل ومحمـد مصطفى 
محمد وعصام حسـن محمد وعن العنرص 

النسوي الدكتورة والء طارق.
هذا وقـد حَرض املؤتمـر االنتخابي معاون 
مديـر  الدائـرة القانونيـة للجنـة األوملبية 
ليث خرض، فضالً عن ممثل وزارة الشباب 

والرياضية إياد زغري.
وأقيـم بمدينـة أربيل يف كردسـتان العراق 
املؤتمـر االنتخابـي ملجلـس إدارة االتحـاد 

العراقي الجوي.
وانتخبـت الهيئـة العامـة لالتحـاد حامد 
عبدالكريـم الرعد رئيسـاً لـدورة إنتخابية 
جديـدة أمدهـا أربعـة أعـوام، كمـا فـاز 
بمنصـب النائـب األول حامـد عبدالكريـم 
ظاهـر  وبمنصب النائـب الثاني كوردوان 

محمود .
وفاز بعضوية مجلس إدارة االتحاد كل من 
سمري حاجي عبد و حارث تحسني عاشور 
و أديبـة رحيـم سـاچت و طـالل إبراهيم 
حسن و احمد إبراهيم حسني وعيل صادق 
حسني، باالضافة لعضوي االحتياط وسام 

اسماعيل جواد وبسمان محمود أديب.

›j‘æa@ÊaãÌçy@¿@ÚÓjæÎ˛a@pbjÉn‰‡‹€@bÓée@lãÀ@Ú€Ï�i@pbèœb‰fl@Êb–Óõnèm@›ÓiäcÎ@ÜaáÃi@Ú‡ñb»€a
ëbéb◊@?†Ï€a@läá∑@…‡n∞@Òãÿ€a@Üb•a

بغداد/ الزوراء

فتَح اتحاد غرب آسـيا لكرة القدم باب 

اسـتقبال طلبات املشـاركة يف النسخة 

الرابعة لبطولة دون 23 عاماً واملحددة 

بمواليـد عـام 2001 يف العـراق خـالل 

شهر حزيران  املقبل.

كافـة  آسـيا  غـرب  اتحـاد  وخاطـب 

االتحـادات األهليـة، إلخطارها بتثبيت 

مـكان وموعـد النسـخة الرابعـة من 

يف  تقـام  بحيـث  رسـمياً،  البطولـة 

العاصمـة بغـداد ومدينـة أربيل خالل 

أيـام FIFA للفرتة مـن 12 ولغاية 20 

حزيران املقبل.

وعمم اتحاد غرب آسـيا نمـاذج تأكيد 

املشـاركة وفتح باب اسـتقبالها حتى 

نهاية شهر شباط املقبل.

ومنـح اتحـاد غرب آسـيا العـراق حق 

االحتفاظ باستضافة النسخة الرابعة، 

بعدمـا تقـرر نقل النسـخة الثالثة من 

هناك إىل اململكة العربية السعودية التي 

اسـتضافت بدورهـا النسـخة األخرية 

التـي ذهـب لقبهـا لصالـح صاحـب 

الضيافة.

وتأتـي إقامة البطولة الرابعة يف العراق 

امتـداداً لسلسـلة من بطـوالت التحاد 

غرب آسـيا، كانت جـرت تحت ضيافة 

االتحاد العراقي، الذي سبق واستضاف 

عام 2021 بطولة الشباب الثانية التي 

توزعـت مبارياتها بني مدينتي البرصة 

وأربيل وجـرى إختتامهـا يف العاصمة 

بغداد، وقبـل ذلك اسـتضافت مدينتنا 

كربالء وأربيل منافسات بطولة الرجال 

التاسعة عام 2019.

ونجـح االتحاد العراقي قبل اسـبوعني 

 25 مـن اسـتضافة بطولـة خليجـي 

بمدينـة البـرصة وشـهدت نجاحـات 

إدارية وتنظيمية وجماهريية.

االتحـاد العراقـي يجتمـع بكاسـاس 

ملناقشة برنامجه املقبل قبيل مغادرته 

إىل إسبانيا

االتحـاد  يعقـد  منفصـل،  سـياق  ويف 

العراقـي لكـرة القـدم، اليـوم األحـد، 

اجتماعاً مع الكادر التدريبي اإلسباني 

بقيـادة خيسـوس كاسـاس، لوضـع 

املنتخب  العريضـة ملشـوار  الخطـوط 

العراقي خالل املواعيد القادمة.

وقال عضو اتحاد الكرة، رحيم لفتة إن 

”خيسوس كاساس وكادره املساعد لم 

يغادر إىل إسـبانيا لقضاء إجازته، بعد 

انتهاء خليجـي 25 لغاية عودة عدنان 

درجـال من األردن، بغيـة عقد اجتماع 

مهم مرتقب مع االتحاد ملناقشة إعداد 

املنتخب للمرحلة القادمة“.

وأضاف لفتة أن ”االتحاد العراقي طوى 

صفحة تتويج املنتخـب بلقب خليجي 

25، وسـيبدأ العمل وفق برنامج جديد 

سيتم االتفاق عليه مع الكادر التدريبي 

لالسـتحقاقات  لتهيئتـه  للمنتخـب 

املقبلة“.

وأشـار إىل أن ”املدرب كاساس وكادره 

املسـاعد حريصـون كل الحـرص عىل 

بناء منتخب مسـتقبيل عايل املستوى، 

من خالل برنامج سيضعه ألجل ذلك“، 

مبيناً أن ”االتحاد سيهيء لكاساس كل 

الظروف بغية انجاح مهمته املقبلة“.

وأوضـح لفتـة أن ”الـكادر االسـباني 

يتابـع عن قـرب كل مباريـات الدوري 

املمتـاز، من خالل الحضـور إىل امللعب 

الالعبـني  لتشـخيص  التلفـاز،  وعـرب 

خـالل  مسـتوياتهم  عـىل  واالطـالع 

املنافسـات الختيار األفضـل لدعوتهم 

لتمثيل املنتخب الوطني“.

قـد  املسـاعد  وكادره  كاسـاس  وكان 

بـارشوا عملهـم فـور انتهـاء بطولـة 

خليجـي 25، التـي جـرت يف البـرصة، 

لتشخيص الخلل والثغرات التي رافقت 

ملعالجتهـا  البطولـة  خـالل  املنتخـب 

لتالفيهـا  املناسـبة  الحلـول  ووضـع 

مستقبالً.

انطاليا/ قحطان املالكي
يالعب منتخبنا الشـبابي نظريه األردني، اليوم  األحد، يف ثالث مباراٍة 
ودّيـة لـه يف معسـكره التدريبّي املقـام يف مدينـِة أنطاليـا الرتكية، 
اسـتعداداً لنهائياِت كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان 
يف األول مـن آذار املقبل.وأجرَى منتخبنا وحـدًة تدريبيًة عرص امس 
وسـط أمطاٍر غزيرة وبـاردٍة وأرضيٍة ُمبتلة للملعـب الفرعي ملدينِة 
سـيدا، حيُث شـارك يف التدريباِت جميـع الالعبني الذيـن التحقوا يف 
املعسكر باسـتثناء املحرتف يف الدوري الهولندي بلند إزاد، والذي أكد 
الجهاُز الطبي املرافق للمنتخِب غيابه عن التدريبات أسـبوعاً آخر إىل 

حني عودته للتدريباِت مجدًدا، كما سيغيب عن التدريباِت لثالثة أيام، 
وكذلك مباراة اليوم، الالعـب مصطفى قابيل بعد التأُكِد من تعرضه 
إىل إصابـٍة خفيفـٍة لحقت به يف مبـاراِة منتخبنا أمام قرغزسـتان. 
وركـَز الجهـاُز الفني عـىل بعض التدريبـاِت الجماعّية التي تسـبق 
مبـاراة اليـوم، كما طالـب الالعبني بتقليـل األخطـاء، واالبتعاد عن 
تكرارها خصوصاً التي حصلت يف مباراِة قرغزسـتان وطاجكستان، 
واالسـتفادة من تلك املباريات، ال سيما أن مباراة اليوم أمام املنتخِب 
األردني الذي سبق له أن شارَك يف بطولِة كأس العرب األخرية وحقَق 

فيها نتائَج جيدة وتأهل بجدارٍة إىل نهائياِت كأس آسيا للشباب.

بغداد/ متابعة الزوراء
تحضريية  لجاناً  والرياضة  الشباب  لشؤون  الوزراء  رئيس  مستشارية  شكلت 
مستشار  املقبل.وقال  الشهر  بغداد  يف  عام  مؤتمر  عقد  لتهيئة  وقانونية،  وإعالمية 
العام  املؤتمر  عقد  ”حددنا  كبيان:  خالد  والرياضة،  الشباب  لشؤون  الوزراء  رئيس 
رئيس  توجيه  وحسب  املقبل،  شباط  شهر  من   25_24 يومي  والرياضة  للشباب 
الشباب  لقطاعي  دعماً  الحكومي  منهاجه  وضمن  السوداني،  شياع  محمد  الوزراء 
والرياضة“.وأضاف كبيان أن ”لجاناً من أصحاب التخصص جرى تشكيلها للتهيئة 
واالعداد للمؤتمر املرتقب إلظهاره بالصورة التي تناسب تطلعات الشباب والرياضيني 
يف عموم العراق، وإيجاد الحلول لبناء جيل من الشباب الرياضيني يخدمون املجتمع 
يف املرحلة الجديدة ويحافظون عليهم من العادات والطبائع السيئة التي انترشت يف 
اآلونة األخرية“.وأشار إىل ”اختيار شخصيات متخصصة لوضع محاور ومقرتحات 
جديدة تخدم املؤتمر وتخرجه بشكل يخدم الواقع الشبابي والريايض يف البلد، ال سيما 

بعد أن وجد رئيس الوزراء أهمية ودور الشباب والرياضة يف بناء املجتمعات“.

بغداد/ متابعة الزوراء
سجل األردني خالد الصياحني حضوره 
فريق  مع  له  ظهور  أول  يف  القوي، 

زاخو، بالدوري املمتاز لكرة القدم.
يف  لزاخو  هدفني  الصياحني  وأحرز 
التي  املباراة  خالل  الديوانية  مرمى 

انتهت بنتيجة ٥-١.
وانتقل الصياحني، قبل عدة أيام لزاخو، 

األلعاب،  صانع  مركز  يشغل  حيث 
الفيصيل  بصفوف  اللعب  له  وسبق 
يف  األوملبي  املنتخب  مثل  كما  األردني، 
كأس  نهائيات  من  األخرية  النسخة 

آسيا تحت ٢٣ عاما.
ويضم زاخو يف صفوفه الثنائي األردني 
حجازي  واملدافع  الصياحني  خالد 

ماهر.
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ليفربول / متابعة الزوراء:
ليفربول،  مدرب  كلوب،  يورجن  األملاني  أبدى 
رأيه حول أسباب تراجع مستوى النجم املرصي 

محمد صالح مع الريدز، هذا املوسم.

شبكة  أبرزتها  ترصيحات  يف  كلوب،  وقال 
صالح  «بالطبع  الربيطانية:  إيكو  ليفربول 
جيدة  آلية  ضمن  يعمل  كان  لقد  يعاني. 
وفريمينو  (صالح  الهجوم  يف  ومنسجمة 

وماني)، وكان كل يشء نفعله واضًحا».
فقط  لعبوا  وداروين  ودياز  «صالح  وأضاف: 
فريمينو  أو  جوتا  يكن  ولم  مًعا،  دقيقة   ٣٤٣
املجموعة، وهذا ليس مفيًدا.. لقد  ضمن هذه 

عانى الجميع بسبب ذلك، هذا أمر واضح».
كل  وجود  مع  حتى  الهجومي  «اللعب  وتابع: 
مًعا..  العمل  من  الكثري  يتطلب  الجودة،  هذه 
مثل  املطلوبة،  املعلومات  من  الكثري  هناك 
معرفة كيفية الحركة، وأين يتواجد كل زميل يف 
املقدمة». وواصل: «الوضع ليس رائًعا، لكن ال 
يمكننا أن نتوقع العودة إىل أفضل مستوى لنا، 
إىل خوض  ننتقل  الفوز ٥-٠ ثم  وأننا سنحقق 

املباراة التالية بنفس املستوى».
وأردف كلوب: «علينا أن نعمل بجد، ال أحد يريد 
ويف  رضورية..  لكنها  الكلمات،  هذه  سماع 
غضون أسبوعني أو ثالثة سيكون لدينا خيارات 

أخرى متاحة، ويمكننا أن نجري تغيريات».
مباراتني،  يف  َ(صالح)  مو  سجل  «إذا  واختتم: 
كلتيهما،  يف  نظيفة  شباكنا  عىل  وحافظنا 

سيكون لدينا املزيد من النقاط كفريق».

برلني / متابعة الزوراء:
إيسكو غامضة، منذ  الوسط اإلسباني فرانشيسكو  ما زالت وجهة العب 

فسخ عقده مع نادي إشبيلية.
بني  بالرتايض  اإلسباني  الدويل  عقد  فسخ  أعلن  قد  األندليس  النادي  وكان 

الطرفني، يف ديسمرب/كانون األول املايض.
أملانيا، فإن العب ريال مدريد األسبق، بات  ووفقا لشبكة سكاي سبورت 

مرشحاً لالنتقال ألحد أندية البوندسليجا، خالل الفرتة املقبلة.
وأشارت إىل رغبة نادي يونيون برلني يف التعاقد مع إيسكو، إذ بدأ املسؤولون 

بخدماته  الظفر  أجل  من  بالفعل،  اسمه  طرح  يف 
مجانا.

يتبادلون  كانوا  برلني  يونيون  ”العبو  وأضافت: 
التعاقد  بشأن  التدريبات،  خالل  بينهم  فيما  النكات 

مع إيسكو“.
يأتي ذلك يف ظل اهتمام يوفنتوس أيضا بضم صاحب 

بحاجة  العجوز  السيدة  نادي  لكن  عاما،  الـ30 
للتخلص من بعض العبيه، لتوفري راتبه.

برايتون/متابعة الزوراء:
رسالة  اإلنجليزي،  برايتون  وسط  العب  كايسيدو،  مويسيس  وجه 
فرتة  خالل  الفوري  بالرحيل  له  تسمح  كي  ناديه،  إلدارة  رصيحة 

االنتقاالت الشتوية الجارية.
وحصل الدويل اإلكوادوري مؤخرا عىل فرصة لالنتقال إىل أحد كبار 

الربيمريليج، بعدما دخل آرسنال يف مفاوضات للتعاقد معه.
إسرتليني،  جنيه  مليون   60 قيمته  بعرض  تشيليس  تقدم  كما 

للحصول عىل توقيع صاحب الـ21 عاما.
وفاجأ كايسيدو الجميع، برسالة عرب حسابه عىل ”إنستجرام“، جاء 
التي منحوني  الفرصة  بلوم وبرايتون عىل  للسيد  ”أنا ممتن  فيها: 
بذلت  بأني  دوما  ”أشعر  وأكمل:  للربيمريليج“.  بالقدوم  إياها 
وقلب  بابتسامة  القدم  كرة  ألعب  فأنا  أجلهم،  من  جهدي  قصارى 
دائما“. وأشار إىل أنه أصغر أشقائه العرشة، وكانت نشأته سيئة يف 
سانتو دومينجو باإلكوادور، مضيفا: ”حلمي دائما أن أكون الالعب 
األكثر تتويجا يف تاريخ اإلكوادور“. وأكد كايسيدو أنه فخور بإفادة 
برايتون بـ“صفقة قياسية تسمح له باالستثمار يف العبني آخرين، 
كتب:  رسالته،  ختام  ويف  النجاح“.  مواصلة  عىل  النادي  يساعدون 
”الجماهري وضعتني يف قلوبها، لذا سيظلون دائما يف قلبي.. وآمل أن 

يتفهموا موقفي، ورس رغبتي يف اغتنام هذه الفرصة الرائعة“.

برلني / متابعة الزوراء:
قال توماس باخ، رئيس اللجنة األوملبية الدولية، إن بإمكان 
الرياضيني الروس والبيالروس أن يأملوا يف املشاركة بأوملبياد 

باريس 2024، ولكن تحت علم محايد فقط.
األملانية،  أوبرهوف  بلدة  يف  صحفي  مؤتمر  خالل  باخ،  وقال 
معا  العام  أنحاء  كافة  من  الرياضيني  جلب  هي  املهمة  إن 

”خاصة عندما تكون بالدهم يف نزاع“.
الرياضيني  لتواجد  ال  هو  وضعه  تم  الذي  ”املبدأ  وأوضح: 
الروس أو البيالروس، ولكن رياضيني من الدولتني محايدين 
تعريفات خاصة بجنسياتهم..  أي  الفردية، دون  وبصفتهم 

يمكن أن يحدث العام املقبل“.
بداية  يف  زالت  ما  الدولية،  األوملبية  اللجنة  أن  أكد  لكنه 

مشاورات مفصلة للغاية.

وأشار باخ إىل أن استبعاد الرياضيني عىل أساس 
حقوق  بمتطلبات  يفي  ال  سفرهم،  جواز 

االنسان.
استثناءات،  وضع  تم  لو  إنه  باخ  وقال 

يحملون  الذين  الرياضيون  واستبعد 
أو بيالروسية  جوازات سفر روسية 

سنخلق  ثم  فمن  األوملبياد،  من 
الرياضة  يف  خطرية  ”سابقة 
أخرى  دوال  أن  مضيفا  العاملية“، 

ترضرت بسبب الحروب.
وأردف: ”ماذا ستقولون لرياضيني 

أرمينيا،  ليبيا،  العراق،  اليمن،  من 
أذربيجان، ومن إثيوبيا؟“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
بيع قميص ارتداه نجم كرة السلة األمريكية ليربون جيمس بمبلغ 
3.7 مليون دوالر يف مزاد، أي خمسة أضعاف الرقم القيايس السابق 

ألحد قمصانه.
نجم  يتجه  إذ  ملحوظا،  اهتماما  ”القياسية“  البيع  عملية  ونالت 
38 عاًما أن يصبح الهّداف  لوس أنجليس ليكرز البالغ من العمر 

التاريخي لدوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.

الذي  القميص  نيويورك  يف  للمزادات  سوثبي  دار  وباعت 
السابق ميامي هيت يف  ”امللك“ يف مباراة مع فريقه  ارتداه 
أنتونيو  سان  عىل  فاز  عندما   ،2013 عام  الدوري  نهائي 

سبريز يف املباراة السابعة ليتوج باللقب.
وحّطم الرقم القيايس السابق البالغ 630 ألف دوالر لقميص 

جيمس الذي ارتداه يف مباراة كل النجوم يف عام 2020.
ُيعترب قميص مايكل جوردان يف نهائي الدوري عام 1998 مع 
شيكاغو بولز، والذي بيع بمبلغ 10.1 مليون دوالر يف أيلول/

سبتمرب 2022، أعىل ”األغراض“ قيمة.
يف  مارادونا  دييغو  األرجنتني  أسطورة  قميص  بيع  تم  كما 
هدف  لتسجيل  يده  فيها  استخدم  التي  التاريخية  املباراة 
الفوز، مقابل 9.3 مليون دوالر يف دار سوثبي يف لندن العام 

املايض.
الرقم  عىل  ليتفوق  فقط  نقطة   178 إىل  جيمس  ويحتاج 
 38387 البالغ  الجبار  عبد  كريم  ليكرز  ألسطورة  القيايس 
التي بقيت عصية  نقطة، وهو من أكثر االنجازات الفردية 

عىل كرسها.
الراحلة ديانا  ارتدته األمرية  كما باعت دار سوثبي فستاناً 

مقابل 604.800 دوالر.

سيدني / متابعة الزوراء:
بتغلّبها  املفتوحة  أسرتاليا  بطولة  بلقب  سابالينكا  أرينا  تّوجت 
أوىل  نهائي  يف  لواحدة،  بمجموعتني  ريباكينا  إيلينا  منافستها  عىل 
خامسًة  املصنفة  سابالينكا،  فوز  وجاء  الكربى.  األربع  البطوالت 
عاملًيا، عىل نظريتها الخامسة والعرشين بواقع ٤-٦ و٦-٣ و٦-٤.
وسددت سابالينكا ١٧ إرساال ساحقا، ووضعت إرسالها األول بنسبة 
النقاط عىل  بنسبة ٧١٪ مقابل ٤٧٪ من  بالنقاط  وفازت   ،٪٦٥
البيالروسية ٥١ كرة قاضية،  الثاني. كما سددت  اإلرسال 
إرسال  وكرست  مبارشا،  خطأ   ٢٨ وارتكبت 
فرصة   ١٣ أصل  من  مرات   ٣ خصمتها 
نقاط   ٧ وحصدت  عليها،  تحصلت 
من أصل ٨ مرات صعدت خاللها إىل 
ريباكينا  عقدة  وتواصلت  الشبكة. 
أمام سابالينكا، بحسب أرقام أوبتا، 
مباريات،   ٤ يف  أمامها  بالخسارة 
وهي الالعبة الوحيدة التي واجهتها 

دون أن تحقق أمامها أي انتصار. وأصبحت سابالينكا الالعبة رقم 
٢٩ يف العرص الحديث التي تتوج بلقب يف أسرتاليا املفتوحة، والالعبة 
املرة  وهي  عام.  بشكل  سالم  الجراند  يف  بلقب  تتوج  التي   ٥٨ رقم 
األوىل التي تحرز خاللها سابالينكا (٢٤ عاًما) لقب بطولة أسرتاليا 

املفتوحة كما أنها باكورة ألقابها يف الغراند سالم.

                         

الرياض/ متابعة الزوراء:
صفعة  السعودي،  النرص  نجم  رونالدو،  كريستيانو  ه  وجَّ

جديدة إىل ناديه السابق يوفنتوس اإليطايل.
يف  راتبه  خفض  عىل  رونالدو  مع  ًرسا  اتفق  يوفنتوس،  كان 
2020 أثناء جاحة كورونا، عىل أن يدفع النادي 20 مليون يورو 
منذ  طلبا  رونالدو  قدم  أن  وسبق  الربتغايل.  للدون  مستقبًال 
عدة أشهر، من خالل محاميه، لالطالع عىل بعض الوثائق يف 
التحقيق مع اليويف، والتي تتعلق باملدفوعات الرسية للرواتب، 
لكن رفضه املدعي العام يف تورينو. وتعرض يوفنتوس مؤخرًا 
لعقوبة خصم 15 نقطة من رصيده بالدوري اإليطايل، بسبب 
التالعب يف امليزانية لتحقيق مكاسب رأسمالية. ووفًقا ملوقع 
يوفنتوس  مع  مستمر  التحقيق  فإن  مريكاتو“،  ”كالتشيو 
بشأن التالعب يف رواتب الفريق خالل فرتة كورونا. وأشار إىل 
أن رونالدو بات مستعًدا للتعاون مع املدعي العام يف تورينو، 
واإلجابة عىل أسئلته بشأن االتفاق الرسي مع يوفنتوس حول 
يف  األوىل  االستماع  جلسة  أن  املوقع  وأوضح  الرواتب.  تأجيل 
تلك القضية، ستعقد بحضور القايض ماركو بيكو يف محكمة 
تورينو يوم 27 مارس/آذار. وقالت تقارير إن يوفنتوس مهدد 

بعقوبة جديدة، إذا تمت إدانته يف قضية تأجيل الرواتب.

باريس / متابعة الزوراء:
باريس  إىل  ريال مدريد، صدمة  زيدان، مدرب  الدين  زين  ه  وجَّ

سان جريمان، بشأن الخطط املستقبلية للفريق الفرنيس.
وزعمت عدة تقارير بأن زيدان سيكون مدرب باريس، إذا قرر 
الصيف  يف  جالتيه  كريستوف  عن  االنفصال  اإلدارة،  مجلس 
املقبل.ووفًقا لصحيفة ذا أتلتيك اإلنجليزية، فإن زيدان يرى أن 
أولوية  ليس  لكنه  املستقبل،  يف  له  خيار  مجرد  جريمان  سان 
لدى املدرب الفرنيس. وأشارت الصحيفة، إىل أن يف حالة حصول 
زيدان عىل عرضني من سان جريمان، ومارسيليا، فإنه سيفضل 
الذهاب إىل األخري. وكشفت ”ذا أتلتيك“ أنه حتى اآلن ال يوجد أي 
يشء من جانب مارسيليا للتعاقد مع زيدان يف املوسمني الحايل 
أو املقبل. يذكر أن العديد من التقارير زعمت بأن إدارة باريس 
سان جريمان قد تلجأ للتعاقد مع زيدان، إلقناع كيليان مبابي 

نجم الفريق، بالبقاء يف حديقة األمراء لفرتة طويلة.

بغداد / متابعة الزوراء:
ضيفه  عىل  سيتي  مانشسرت  تغلب 
لينهي مشواره يف مسابقة  آرسنال ١-٠ 
كأس االتحاد اإلنكليزي ويصعد إىل الدور 

الخامس.
النتائج  سلسلة  سيتي  مانشسرت  وأفسد 
اإليجابية للغانرز البالغة ثالثة انتصارات 
تجاوزه  بعدما  املسابقات  بجميع  توالياً 
الدقيقة  يف  أكي  الهولندي  هدف  بفضل 

الرابعة والستني.
ضيفه  عىل  اليبزيج  فاز  أملانيا،  ويف 
من  ال١٨  الجولة  يف   (٢-١) شتوتجارت 
الدوري األملاني لكرة القدم «بوندسليجا».

دومينيك  اليبزيج  هديف  وسجل 
 ،(٤٩  ،٢٥) الدقيقتني  يف  سزوبوسزالي 
كريس  شتوتجارت  هدف  سجل  فيما 
ركلة  من   (٦٨) الدقيقة  يف  فيهريش 

جزاء.
يف  نقطة   ٣٥ إىل  رصيده  اليبزيج،  ورفع 
شتوتجارت  رصيد  وتوقف  الثاني،  املركز 

عند ١٦ نقطة يف املركز الـ١٥.
عىل  بولونيا  فريق  فاز  ايطاليا،  ويف 
التي  املباراة  خالل   (٢-٠) سبيزيا  ضيفه 
الدوري  من   ٢٠ الجولة  يف  جمعتهما 

اإليطايل لكرة القدم.
بوستش  ستيفان  بولونيا  هديف  وسجل 
 ٣٧ الدقيقتني  يف  أورسوليني  وريكاردو 

و٧٧ من عمر املباراة.

نقطة   ٢٦ إىل  رصيده  بولونيا  ورفع 
بها املركز ٩ يف جدول ترتيب فرق  محتالً 
الكاتشيو، بعد أن خاض ٢٠ مباراة، حقق 
 ٥ يف  وتعادل  منها،   ٧ يف  الفوز  خاللها 

آخرين، وخرس يف ٨ مناسبات.
يف  نقطة   ١٨ عند  سبيزيا  رصيد  وتوقف 
املركز ١٦.. إذ فاز طوال الـ٢٠ مباراة التي 
خاضها ببطولة الدوري اإليطايل للموسم 

الحايل يف ٤ مواجهات، وتعادل يف ٦ آخرين، 
وخرس خالل ١٠ مناسبات.

عىل  كبرياً  فوزاً  أملرييا  حقق  اسبانيا،  ويف 
أوىل  يف  لهدف  بثالثية  إسبانيول  ضيفه 

من  عرشة  التاسعة  الجولة  مباريات 
الدوري اإلسباني.

يف  التسجيل  باب  افتتح  األندليس  الفريق 
العبه  بفضل  والعرشين  الحادية  الدقيقة 

الكولومبي لويس سواريس.
ملضاعفة  الثاني  الشوط  أملرييا  وانتظر 
بابتيستساو  لييو  الربازييل  عرب  النتيجة 
بورتييو  اإلسباني  يؤمن  أن  قبل   (٦١)
الدقيقة  يف  وقعه  ثالث  بهدف  النتيجة 

الثامنة و السبعني.
األنفاس  يف  النتيجة  قلص  إسبانيول 
طريق  عن  املباراة  عمر  من  األخرية 

خوسيلو (٩٠+٣).
ثالثة  بعد  الدوري  يف  األول  الفوز  وهذا 
خمس  آخر  يف  وخسارتني  تعادالت 

مباريات.
رين  ضيفه  عىل  لوريان  فاز  فرنسا،  ويف 
الجولة  مباريات  لحساب  لهدف  بهدفني 

العرشين من الدوري الفرنيس.
التسجيل  افتتح  طالبي  منترص  التونيس 
الثالثة  الدقيقة  عند  األرض  ألصحاب 
الهدف  بريس  لو  تيو  وأضاف  عرشة، 

الثاني يف الدقيقة الحادية والثالثني.
للضيوف  النتيجة  تايت  فالفيان  وقلص 

عند الدقيقة الرابعة والسبعني.
يف  نقطة   ٣٥ إىل  رصيده  الفائز  ورفع 
عن  نقطة  بفارق  مؤقتاً  السادس  املركز 

رين الخامس.
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بغداد / نينا :
 اكد رئيـس تحريـر صحيفة / 
الغـد / االردنيـة مكـرم احمـد 
االعالمي  الوفد  الطراونة، عضو 
االردنـي رفيـع املسـتوى، الذي 
يـزور العاصمـة بغـداد بدعوة 
رسـمية من نقابـة الصحفيني 
التعـاون  اهميـة  العراقيـني، 
املجتمعـات  لتوعيـة  املشـرتك 
بالتحديات التي يواجهها االعالم 

يف العالم العربي واملنطقة .
ترصيـح  يف  الطراونـة،  وقـال 
العراقيـة  الوطنيـة  للوكالـة 
زيـارة  ان   “:  / نينـا  لالنبـاء/ 
الوفد االعالمي االردني اىل بغداد، 
تتضمـن جـدول اعمـال حافال 
بلقـاء مجموعة قـادة عراقيني 
لنسـتمع اىل وجهـات نظرهـم 
الثنائيـة  العالقـات  وتقييـم 
سياسًيا واقتصادًيا واجتماعيا ، 

ومايمكن بناؤه وتعضيد اوارصه 
يف هذه العالقات“.

واشار اىل :“ ان الجانب االعالمي 
يف العالم العربي والدول االخرى 
اجمـع يواجـه جملـة تحديات 
خطـرية تقتـيض التعامل معها 
بمايضمن حماية امن وسـالمة 
املجتمعـات، كمـا نجـد اليـوم 
مايسـمى االعـالم البديـل الذي 
يشـكل خطـرا عـىل امـن هذه 

الدول ”.
واضـاف، ان ” ابـرز التحديـات 
مواقـع  هـي  العربـي  لالعـالم 
التواصـل االجتماعـي والفضاء 
بصحافـة  ومايعـرف  الرقمـي 
نواجـه  نحـن  لذلـك  املواطـن، 
اليوم وسـطا مفتوحـا لرتويج 
الشـائعات واالخبـار املضللـة ، 
مايشـكل فوىض عارمة“، مبينا 
انه:“ يجب التعاون معا لتطبيق 

سيادة القانون وترسيخ اهمية 
لتوعيـة  والدولـة  االعـالم  دور 
املواطنني بهذه املخاطر، وضمان 
تلقيهم املعلومـة من مصادرها 
الصحيحـة مايحد من انتشـار 

تلك الفوىض ”.
توفـري   ” ان  الطراونـة،  واكـد 
االدوات يتصـدر اولوية القضايا 
املؤسسـات  لعمـل  املهمـة 
االعالميـة التي تحتـاج اليوم اىل 

مواكبـة التطـور التكنولوجـي 
املعلومـات وتطويـر  وتقنيـات 
الصحفيـة  مالكاتهـا  قـدرات 
االعالميـة  املؤسسـات  ورفـد   ،
مـن  تخرجـت  شـابة  بكـوادر 
اكاديميات االعـالم الرقمي، الن 
هـذه الفئة تسـتطيع مخاطبة 
جمهـور التواصـل االجتماعـي 
وتصل اليهم وتؤثر فيهم بشكل 

صحيح وسليم”.

بغداد/ نينا:
 اكـد رئيس تحريـر صحيفة 
مصطفى  االردنية  الدسـتور 
رياالت ان نجاح ” خليجي 25 
يف البـرصة ” هو ابلغ رد عىل 
وتشـويه  التضليل  مروجـي 

صورة العراق.
وقـال ريـاالت ، يف ترصيـح 
للوكالـة الوطنيـة العراقيـة 
يـوم   ،  / نينـا  لالنبـاء/ 
اللقـاءات   ” ان   ، الخميـس 
الوفد  التي اجراهـا  السـبعة 
خـالل  االردنـي  االعالمـي 
اليومـني املاضيني مـع اغلب 
القيادات السياسية العراقية، 
أظهرت بشكل واضح اجماع 
السياسـيني  القادة  واتفـاق 
يف العـراق عـىل دعـم االردن 
وتمتـني العالقـات الثنائيـة، 

وتمكـني املواقف السياسـية 
العراق وتقدير  االردنية تجاه 
العراقيني للدور االردني خالل 

حقبات العقود املاضية ”.
الفرصـة   ” ان  واضـاف، 
اليـوم للبلدين الجل  متاحـة 
املشـرتكة  امللفات  اسـتثمار 
املصالـح  قاعـدة  تعزيـز  يف 

للبلديـن  املتبادلـة  واملنفعـة 
، اي ان العـراق لديـه مـوارد 
نفطيـة ويحتاج لتسـويقها 
، وهـي حاجـة اردنية يمكن 
لنـا التعـاون وسـط االجواء 
االيجابيـة الحالية، والسـيما 
ان حاجـة االردن للنفط هي 
نفسها حاجة العراق للطاقة 

والدواء واالغذية الزراعية ”.
وأوضـح، ان ” الزيارة لبغداد 
انطباعـات  ضبـاب  ازالـت 
كثرية كانـت لدى الرأي العام 
بالحقبـة  تتعلـق  االردنـي 
السـابقة، ونحن اليوم ننظر 
اىل انجـاز بطولـة ” خليجي 
بعـني  البـرصة”،  يف   25
وهـي  والتقديـر  االهتمـام 
رسـالة واضحة للعالم اجمع 
ان العراق امن مستقر وقادر 
عىل تنظيم واستقبال ماليني 
املواطنني، وهـذا ابلغ رد عىل 
مروجي التضليل ومن يسوق 
الشـائعات لتشـويه صـورة 
العـراق يف مواقـع التواصـل 
العـام  والـرأي  االجتماعـي 
العربي والعاملي بـان البلد يف 

حالة غري مستقرة ”.

الرباط/متابعة الزوراء:
احتضـن مرسح محمـد الخامس بالرباط سـهرة فنية طربيـة أحيتها كل من 
الفنانة القديرة لطيفة رأفت والفنان زكرياء الغافويل، إضافة إىل فنانني آخرين، 
احتفاء بالذكرى السـتني لتأسـيس النقابة الوطنية للصحافـة املغربية، وذلك 
تحت شعار: ”60 سنة دفاعا عن املهنة واملهنيني مسؤولية.. واجبات.. حقوق.. 
أخـالق.. حرية“. وقالت لطيفـة رأفت،إن الحضور يف االحتفـال أمر يرشف أي 
فنان، ألنها ذكرى مهمة للصحفيني املغاربة، مشرية إىل أن صعودها عىل منصة 
مـرسح محمد الخامـس يعني لها الكثـري، إذ يمثـل تاريخا بالنسـبة لجيلها.
وأضافـت رأفـت أن وقوفها أمام أشـخاص من امليدان نفسـه أيضـا فخر لها، 
ألنهـا تعترب الصحفي فنانا عاش مـع الرواد وبه وصلوا، ولذلك تحس باالعتزاز 
ألن الصحفيـني فكـروا فيها لالحتفال معهم بهذه املناسـبة، مربزة أنها تحدت 
املرض ونزلة الربد الحادة التي تمر منها، وحاولت إحياء السهرة تحت تشجيع 
الحارضيـن. مـن جهته أعـرب الفنان زكريـاء الغافويل عن سـعادته بتواجده 
لالحتفـاء بالذكرى السـتينية للنقابة الوطنية للصحافـة، مضيفا أنه مرسور 
باختيـاره من طـرف الصحافة املغربيـة لالحتفال باملجهـودات التي تقوم بها 
األخرية يف سـبيل نقل املعلومة والخرب بكل موضوعية ومهنية. وأشـار الغافويل 
إىل أن حضـوره للحفـل التكريمي إىل جانب القامة الفنيـة لطيفة رأفت يعتربه 
تكريمـا لـه أيضا، خاصـة يف ظل تفاعل أهل السـلطة الرابعـة الحارضين مع 
الباقة املتنوعة من األغاني التي قدمها، سواء من ربريتواره الفني أو من الرتاث 
املغربـي. جدير بالذكر أن النقابة الوطنية للصحافة املغربية تأسسـت يف يناير 

1963 كجمعية مهنية مستقلة تهدف إىل الدفاع عن املهنة ورشف الكلمة.

لندن/متابعة الزوراء:
 انتهـت رحلة إذاعة ”بي.بـي.يس عربي“ 
عـرب األثري بسـبب خطط التحـول صوب 
املحتـوى الرقمي واألزمـة املالية التي تمر 
بها هيئـة اإلذاعة الربيطانيـة التي دفعت 
إىل تقليص النفقات، ليقترص حوايل نصف 
عـدد الخدمـات الــ41 التابعـة لـ“بـي.

بـي.يس“ عـىل تقديـم محتـوى رقمـي.
وتوقـف بعد ظهر يوم الجمعـة بث إذاعة 
”بي.بـي.يس عربي“ عـرب األثـري نهائيا، 
معلنة نهاية خدمة إعالمية استمرت لنحو 
85 عاما. وأعلنت هيئة اإلذاعة الربيطانية 
أن يـوم السـابع والعرشين ينايـر 2023 
سيكون موعد انتهاء الرحلة التي انطلقت 
عـام 1938، بنـت خاللهـا اإلذاعـة ”ثقة 

كبرية“ مع مسـتمعيها حول العالم.
ومنذ مطلع يناير املايض، عاش مسـتمعو 
إذاعة ”بي.بي.يس عربي“ مرحلة التوقف 
التدريجـي عن البث الـذي اكتمل الجمعة. 
ومن املقرر أن يظل محتوى اإلذاعة متاحا 
عـرب املوقع اإللكرتونـي للهيئة، ومنصات 
”بي.بي.يس“ للتواصل االجتماعي وأبرزها 
فيسـبوك وتويرت وإنسـتغرام. وكشـفت 
اإلذاعة عن قرارها باالسـتناد عىل شـعار 
”الزمن يتغري ولكن ال يتوقف“، معلنة عن 
بدء خطـط لترسيع وترية تحول خدماتها 
صـوب املحتـوى الرقمـي وزيـادة التأثري 
الجماهـريي حـول العالم، يف ظل مسـاع 
حثيثـة من أجـل توفري النفقـات. وأكدت 
الهيئـة الربيطانية يف عـدد من بياناتها أن 
قـرار اإلغالق ”يتماىش مـع التغريات التي 
طـرأت عـىل احتياجـات الجمهـور حول 
العالـم، وتحـول املزيد من النـاس صوب 

املنصات اإلخبارية الرقمية“.
وتفاعـل ناشـطون عـرب عـىل مواقـع 
التواصـل االجتماعـي مـع خـرب التوقف 
وموت عبـارة ”هنا لنـدن“ التـي اعتادوا 

عىل سـماعها لعرشات السنني. وعىل مدار 
إذاعـة ”بي.بي.يس  سـنوات اسـتضافت 
عربـي“ أبرز املفكريـن والكتاب والنجوم، 
بينهـم أم كلثـوم وفاتن حمامـة وفريوز 
ونجيـب محفـوظ ومحمـد عبدالوهـاب 
وغريهـم. وكانت دقات سـاعة ”بيغ بن“ 
وكلمتـا ”هنا لندن“ مدخـل الكثريين من 
مسـتمعي إذاعة ”بي.بي.يس عربي“ عرب 

األثري.
ففـي الثالـث مـن ينايـر 1938 خرجـت 
إذاعة ”القسـم العربـي“ يف ”بي.بي.يس“ 
إىل الوجود. ودخلـت إىل املاليني من البيوت 
العربية ورسعان ما تطورت خدمة القسم 
العربي يف النصف الثاني من القرن املايض، 
حتـى أصبحت سـيدة املشـهد ومدرسـة 
يحتـذى بدقة خـط تحريـر صحفييها يف 
نقـل وتحليـل وتقديـم الخـرب يف اإلعـالم 
الناطـق بالعربية. وبعد سـنوات معدودة 
عىل انطالقها أضافت ”بي.بي.يس عربي“ 
إىل صوتهـا، الـذي أضحـى يصـدح يف كل 
مكان، مجالت مكتوبة اتسـع انتشـارها 
عرب الوطن العربي مثل ”املستمع العربي“ 

و“هنا لندن“ و“املشاهد السيايس“.
وظـل القسـم العربـي يف ”بي.بـي.يس“ 

رائـدا يف مجـال اإلعـالم املسـموع حتـى 
بدايـة القـرن الحـادي والعرشيـن عندما 
بـدأ التقـدم التكنولوجي يزحـف ملزاحمة 
اإلعـالم املكتـوب واملسـموع وإزاحتهمـا 
عن الصدارة. وأتاح انتشـار اسـتخدامات 
الكمبيوتـر واإلنرتنـت متابعة األخبار عرب 
القنـوات الفضائية التلفزيونية، والتفاعل 
النقالـة ووسـائل  الهواتـف  معهـا عـرب 

التواصل االجتماعي.
ولقي هـذا الزحـف التكنولوجـي تجاوبا 
من فئـات عريضـة مـن جمهـور القراء 
واملسـتمعني واملشـاهدين حـول العالـم، 
وطـرأت تغـريات كبرية عـىل احتياجاتهم 
وتنوعـت خياراتهـم يف املنتـوج اإلعالمي 

املتاح.
ومـع تـوايل السـنوات تحـول املزيـد من 
مستهلكي املواد اإلعالمية صوب املنصات 
اإلخباريـة الرقميـة. وتـم كل ذلك بفضل 
التقـدم التكنولوجـي لكـن عىل حسـاب 
واملسـموع.  املكتـوب  التقليـدي  اإلعـالم 
وواكبت ”بي.بـي.يس عربي“ هذا التحول 
وانتقلـت إىل عـرص الوسـائط املتعـددة، 
وأصبح موقعهـا جريـدة إلكرتونية تنقل 
وصـورة  نصـاً  ”بي.بـي.يس“  محتـوى 

وبالفيديـو والصـوت، كما غـدت موادها 
حارضة يف مواقع التواصل االجتماعي.

وفيما تحول التنافس بني اإلعالم التقليدي 
واإلعالم الجديد إىل ما يشـبه معركة كرس 
العظـام للظفـر بأكرب عدد مـن املتابعني، 
وجـدت العديـد مـن الـرشكات اإلعالمية 
الحكوميـة والخاصة عرب العالم نفسـها 
أمام تحديات مالية اضطرتها إىل االختيار 
بـني احتالل مراتب متدنيـة من حيث عدد 
املتابعـني أو مواكبـة االنتقال الـذي أملته 
تكنولوجيـا اإلعـالم. وهـذا بالـذات هـو 
الوضع الذي وجدت الخدمة العاملية لهيئة 
اإلذاعـة الربيطانيـة نفسـها فيـه خـالل 

السنوات القليلة املاضية.
فقد دفـع ارتفاع معدالت التضخم وزيادة 
كلفـة التسـوية الخاصـة برسـوم البث، 
املسؤولني إىل خيارات صعبة طالت معظم 
خدماتهـا حول العالـم، إذ بات يتعني عىل 
الخدمـة العامليـة لـ“بي.بـي.يس“ توفري 
28.5 مليـون جنيه إسـرتليني كجزء من 
500 مليون جنيه إسـرتليني من النفقات 
السنوية. وتبني أن ذلك لن يتأتى إال بإغالق 
عـدد مـن إذاعـات البـث بلغـات مختلفة 
وتقليص عدد الصحفيـني واملوظفني عرب 
مختلف أقسـام املؤسسة وإعادة استثمار 
أرصدتهـا والتوجـه بها صـوب الرقمية.

وتجاوبا مع هذه الضغوط وسـط تنافس 
إعالمي حاد، وضعت خدمة ”بي.بي.يس“ 
العامليـة خطـة أعلنـت عنهـا يف سـبتمرب 
املـايض. وقضـت الخطـة بترسيـع وترية 
تحولهـا صـوب املحتـوى الرقمـي تحت 
قيادة رقمية جديدة تطـور ما تقدمه من 

محتوى ملتابعيها.
 وشـملت خطـط خدمـة ”بي.بـي.يس“ 
العامليـة إغـالق البـث اإلذاعـي باللغـات 
العربية والفارسـية والقرغيزية والهندية 
واإلندونيسـية  والصينيـة  والبنغاليـة 

والتاميليـة واألردية وتحويل سـبع لغات 
أخـرى إىل املحتـوى الرقمـي فقط.وبذلك 
سيقترص حوايل نصف عدد الخدمات الـ41 
التابعة لـ“بي.بي.يس“ عىل تقديم محتوى 
رقمي، علما أن نسـبة مشاهدات املحتوى 
الرقمي للغات الخدمـة العاملية تضاعفت 
وانتقلت مـن 19 يف املئة عام 2018 إىل 43 
يف املئـة اليوم.ويقـول محمد يحيى رئيس 
تحرير الوسـائط املتعـددة يف ”بي.بي.يس 
عربي“، ”إننا نسعى ملواكبة متابعينا عرب 
املنصـات الرقمية التـي يختارونها. ولهذا 
السـبب من الـرضوري أن نطـور عرضنا 
الصوتي عرب تلك املنصات“.ويضيف يحيى 
”أعتز أّيما اعتزاز بـكل الزمالء والزميالت 
القسـم  إىل  انتسـبوا  الذيـن  الصحفيـني 
العربي عىل مـدى السـنوات وقدموا مواد 
إعالميـة كان لهـا وقع بالـغ وتأثري كبري، 
وسـاهموا يف اسـتمرار راديو ’بي.بي.يس 
عربـي‘  إنـي ممتـن أيضـا للماليـني من 
مستمعينا الذين رافقوا راديو ’بي.بي.يس 
عربي‘ منذ أكثر مـن ثمانية عقود ، هناك 
حوايل 40 مليون شـخص يضعون ثقتهم 
يف ’بي.بي.يس عربي‘ أسـبوعيا السـتقاء 
األخبار ، سيبقى التزامنا بتقديم صحافة 
موضوعيـة ومسـتقلة للعالـم العربـي يف 
صميـم أولوياتنـا ونحـن نسـتعد لدخول 
مرحلة مثرية من التوسع الرقمي“.وفيما 
يتوقـف بـث راديـو ”بي.بـي.يس عربي“ 
نهائيـا، سـتظل بعـض الربامـج اإلذاعية 
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وصفحة ”هنا لندن“.
 وسيتوىل فريق رقمي جديد مهمة تطوير 
تماشـيا  مفصلـة،  رقميـة  اسـرتاتيجية 
مع خطـة خدمـة ”بي.بـي.يس“ العاملية 
والهادفـة إىل الرتكيـز عىل إنتـاج محتوى 
رقمـي يرفـع مـن تفاعـل متابعيها عرب 

العالم.
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بغداد / نينا :
 ثمـن رئيس تحرير صحيفة / االنباط / االردنية 
حسـني الجغبري ، عضو الوفـد االعالمي االردني ، 
الذي يزور العاصمة بغداد بدعوة رسمية من نقابة 
الصحفيـني العراقيني ، قـرارات الحكومة مؤخرا 
لتعزيز وحماية االقتصـاد الوطني والحفاظ عىل 
قيمة الدينار العراقي ، مؤكدا : «ان هذه القرارات 

تعكس قوة االدارة واالرادة العراقية» .
وقال الجغبري يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية 
لالنبـاء/ نينا /، ان « العالقـات االردنية العراقية 

، صلبـة ومتينـة سياسـيا واجتماعيا ويف شـتى 
املجاالت ، عىل مدى سـنوات طويلة ، كذلك تربط 

البلدين حكومة وشعبا عالقات اخوية متينة».
واضـاف : «اتفقنـا يف املباحثـات االعالميـة مـع 
نقابة الصحفيني العراقيني عىل التعاون املشـرتك 
بـني االعـالم االردني واالعـالم العراقـي ، لضبط 
ايقاع العمل الصحفي ونقـل املعلومة الصحيحة 
يف ظـل التطور الرقمي وانفتاح وسـائل التواصل 
االجتماعـي ، والسـيما ان املجتمع العربي يعاني 
مـن نرش اخبار كاذبة مضللة وتشـويه للحقائق 

من اعالم ملوث وجيوش الكرتونية».
واوضح، ان « التغطية االعالمية التي يسـعى لها 
الجميع ، هـي نقل الصـورة الحقيقية عن واقع 
العراق، والسيما ان نجاح « بطولة خليجي ٢٥ يف 
البرصة « كان رسـالة قوية مؤثرة للعالم العربي 
والـدول اجمـع ودليال حيا عـىل اسـتقرار وقوة 

العراق».
وتابـع القـول : « وجدنـا العاصمة بغـداد تزهو 
مطارهـا  وفعاليـة  العمـران  وحركـة  باهلهـا 
الـدويل واملجمعات السـكنية والتجاريـة، وكذلك 

ملسـنا التناغم السـيايس العراقي بني الرئاسات 
والسـلطات التنفيذية والترشيعية ، بعد سنوات 
مـن العنف ومحاربة االرهـاب والتطرف»، مبينا 
: «ان قـرارات الحكومة العراقيـة مؤخرا لتعزيز 
وحمايـة االقتصاد الوطنـي والحفاظ عىل قيمة 
الدينـار العراقـي، تعكـس قـوة االدارة واالرادة 
السياسـية، والتـي كانـت غائبة عـن الحقبات 
املاضيـة ، مايؤكد وجود ارادة سياسـية لصمود 
العراق وعودته رائدا اىل محيطه العربي واالقليمي 

الدويل».

 بغداد/ الزوراء:
وصف رئيس اتحاد الصحفيني العرب 
نقيـب الصحفيـني العراقيـني مؤيد 
الالمي، زيارة الوفد األردني اإلعالمي 
إىل العاصمـة بغـداد، بأنهـا زيـارة 
موفقـة وناجحـة وحققت رسـائل 
مهمـة تجاه تعزيـز أوارص التعاون 
والعالقـات التاريخيـة املتجذرة بني 
يف  وخصوصـا  الشـقيقني  البلديـن 

املجال اإلعالمي.
وقـال الالمي، يف ترصيحـات لوكالة 
االنبـاء االردنية الرسـمية «برتا»، إن 
«نقاشـات الوفـد االعالمـي االردني 
ولقاءاتـه مع املسـؤولني العراقيني، 
بحضـور السـفري األردنـي ببغـداد 
تؤكـد  الزعبـي،  العقلـة  منتـرص 
التصميـم عـىل تنفيـذ العديـد مـن 
املرشوعات املهمة للبلدين يف املجاالت 
واإلعالميـة  واألمنيـة  االقتصاديـة 
وأهمية دور اإلعـالم يف ترسيع هذه 
الخطـوات بمـا يعـود بالخـري عـىل 

الشعبني الشقيقني».
وأضاف، أن « زيارات الوفود األردنية 

عمـق  تؤكـد  بغـداد  إىل  املتواصلـة 
العالقـة بـني البلديـن واسـتمرارية 
التنسيق إلنجاح الخطط املستقبلية» 
، مبينا أن « لقـاءات الوفد خالل ٤٨ 
ساعة القيادات السياسية والحزبية 
واألمنيـة  والقضائيـة  والربملانيـة 
والقـوى املؤثرة يف العـراق، تعرب عن 
ديناميكيـة العمـل والحـرص عـىل 
إسـناد الجهـود التي تعـزز التعاون 
كل  البلديـن  كال  ويوليهـا  املشـرتك 

االهتمام.
وبـني، أن مـن أهـم نتائـج الزيـارة 
االتفاق عىل تأسيس منصة إعالمية 
مشـرتكة فاعلة تتسـع لتشمل دوال 

عربية» .
واكـد الالمـي، أن «نقابة الصحفيني 
العراقيـني سـتواصل عملهـا بهدف 
تعاون  اتفاقيـات ومذكـرات  إبـرام 
مشـرتكة ضمـن رؤى تحـث عـىل 
اإلرساع يف تنفيـذ مرشوعـات تهـم 

عمان وبغداد».
املؤسسـات  لـدى   » إنـه  واوضـح، 
الشـقيقني  البلديـن  يف  اإلعالميـة 

حضـورا وتأثـريا كبريين يف املشـهد 
اإلعالمـي العربي» ، الفتـا إىل أهمية 
الخربات والتجـارب اإلعالمية  تبادل 
املهنية ملكافحة اإلشـاعة وتشـويه 
الحقائـق، مؤكـدا أهميـة دعـم كل 
الجهـود الراميـة لتعزيـز التعـاون 

اإلعالمي العربي املشرتك .
بدورهم ، أكد أعضاء الوفد االعالمي 
، الذي ضم عددا من املديرين العامني 
للمؤسسات اإلعالمية ورؤساء تحرير 
الصحـف وممثلني عن مجلس نقابة 
الصحفيني األردنيـني، يف ترصيحات 
صحفية، نرشت يف بغـداد، تثمينهم 
واعتزازهم بهذه الزيارة التي جاءت 
تلبيـة لدعـوة رسـمية مـن نقابـة 
وتقديرهـم  العراقيـني  الصحفيـني 
واعتزازهم كذلك للقاءاتهم مع كبار 
املسـؤولني العراقيني التي أكدت عىل 
متانة العالقات األخوية الصادقة بني 
البلدين والحرص عىل تعزيز التعاون 
يف شـتى املجاالت بما فيهـا التعاون 
وتكنولوجيـا  الصحافـة  مجـال  يف 

املعلومات واإلعالم الرقمي.
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حـاول الناقـد األكاديمـي د.مصطفـى يف 
أطروحته هذه ( مقرتبات السـيميوطيقيا 
يف رسديات عبد الزهرة عماره) من التوليف 
بني منجزات الرسديات واملرجعيات اللسانية 
والدالليـة من أجل تقديـم مقاربة معرفية 
للخطاب يف مستوياته الرتكيبية والداللية، 
تـاركاً أمر التأويل إىل القراءة الذاتية للنص 
األدبي، تبلورت مقاربات جديدة تجمع بني 
الشـعرية البنيوية يف امتداداتها األسلوبية 

والنصية والسيميائية).
العتبة األوىل:-

الكتـاب نتـاج وعي نقـدي جـاد، ترجمته 
نقديـة رصينـة، وروح موضوعيـة  لغـة 
تتخىل عن الجاهز مـن األفكار التي تحول 
النصوص عـادة إىل مجرد فضاء للتجريب، 
وملا يتضمنـه من محـاور منهجية ، هذه 
املنهجيـة عىل الرغـم من  تنوعهـا، تمتلك 
صالبتهـا من كونها تدرج يف إطار أطروحة 
إىل  اإلنصـات  تتوخـى  املعالـم،  واضحـة 
الدالليـة.  بعواملهـا  لإلمسـاك  النصـوص 
الكتاب قراءة يف املنجز الرسدي للكاتب عبد 
الّزهـرة لعيبـي السـوداني، روائي وقاص 
من محافظة ميسـان، ُصدِّر له الكثري من 
األعمال األدبية والكتب العلمية فقد عرفت 
الرسديـات، مع تطـور النظريـات األدبية 
والنقدية، وتعاظم نفوذ العلوم اإلنسـانية، 
تحوالت عميقة إن عىل مسـتوى املوضوع 
أو املنهـج. كمـا تبلورت مقاربـات جديدة 
تجمع بني الشـعرية البنيوية يف امتداداتها 
والسـيميائية،  والنصيـة  األسـلوبية 
والشـعرية الجدليـة أو التأويليـة املعتمدة 
عىل معطيات اللسانيات والتحلييل النفيس 
والفلسفة وعلم االجتماع متجاوزة النطاق 
الضيـف للنمذجـة الوصفيـة ذات الطابع 
العـام واملجرد، يف أفق االنفتاح عىل أسـئلة 
وإشـكاليات جديدة، تتداخـل فيها األبعاد 
النصية والسيميائية والتداولية والتواصلية.

واكتسـبت الرسديـة طابعاً شـمولياً، بعد 
الرسد فضاء ال حدود له، الكتساحه مختلف 
الخطابـات، األدبية وغـري األدبية، وصارت 
الرسديات تتأسـس عىل هواجـس علمية، 
مع اهتمامها بالرسد، تزاوج بني ما قدمته 
النظريات الرسدية وبعض العلوم األخرى، 
مدشـنة ما بات يعرف بما بعد البنيوية، أو 
الرسدية السـيميائية، يف هـذا الكتاب فقد 
قسـم الناقد عملـه إىل مقدمـة، هي عتبة 
اخترص فيها موضوعـه، ودواعي اختياره 
ملنهجية ما بعـد البنيوية ، والتعريف بأهم 
فصـول الكتـاب. تالها مدخـل وضح فيه 

بشكل جيل مرشوعه النقدي. 
-مقدمـة الكتاب جعل لهـا ناقدنا مفتتحا 
لهـا : بعنـوان العالقـة مابـني الشـعرية 
الناقـد  يرصـد  وهنـا  السـيميوطيقيا، 
وفـق  الرسديـة،  الدراسـات  تضاريـس 
منهجية (السيموطيقيا) ، موضحا رهانات 
العالماتيـة يف الدرس الرسدي . وفق تنتظم 
النصـوص املختلفـة واملتعـددة. مما جعل 
الناقـد يعتمد نمـوذج العالمـات يف تفكيك 
النصوص.الذي يقتيض الرتكيز يف الدراسة 
عـىل ثنائيـة الدال/املدلـول ، وانـربى هذا 

الكتـاب ان يهتم بالجانـب الثقايف لألعمال 
الرسدية للكاتب املذكور أعاله..

جاءت املقدمـة يف الحديث عن الشـعرية , 
ُعرفـت الُّلغـة بوصِفها مؤّسسـًة معرفّيًة 
غرُضهـا األسـاّيس التواصـل، وثّمة تطور 
مسـتمّر حاول التمـرّد الدائم عـىل بنيتها، 
وتجديـًدا يف نظرياتها التي سـعت دائما إىل 
تحديد كينونتها، خاّصة يف الشعر والبالغة، 
وكانـت أبرز مالمح التطور والتجديد تتجُه 
باتجاه وظائف اللغة الجمالّية، التي تشتغل 
عىل األنسـاق اللغوّية داخـل النص األدبّي، 
سـواًء كانت مضمورة أم ُمعلَنة، ومن هنا 
ظهر مفهوم الشـعرية  بوصفـه مفهوًما 
نقديًّا ونظرّية معرفّية، ُتعنى بقوانني اللغة 
-خاّصة الشعر ثّم الرواية- داخل الخطاب 
األدبّي، واشـتغاالته الجمالّية يف النصوص 
اإلبداعيـة، أمـا السـرية الغرييـة يف ( غـدا 
سـأرحل) فقد أشـار لها الناقد األكاديمي 
(األستاذ  الدكتور مصطفى لطيف عارف ) 
يف كتابة كتقنية رسدية يتناول فيها الكاتب 
شـخصية معروفـة، فيتحدث عـن مراحل 
حياتهـا، وإنجازاتهـا، وطريقـة عيشـها، 
بشكل واقعي وبطريقة حيادية. وما يدفع 

كاتب السرية الغريية لكتابتها، هو إعجابه 
الشديد بتلك الشخصية، أو رغبته يف توضيح 
صورة معينة عن تلك الشـخصية. حقا إن 
ما يدفـع الناس لقراءة ورشاء الِسـرَي هي 
رغبتهـم يف معرفة املجهول بالنسـبة لهم 
عن تلك الشـخصية، وربمـا يعدونها قدوة 
لهم يف مناحي حياتهم املختلفة، وأيضا قد 
يقصدون تحقيق اسـتفادة لهـم بطريقة 
أو بأخرى، وقد يميـل العقل الواقعي إليها 
أكثـر من الرواية، بينما يميل العقل الخيايل 

إىل الرواية    أكثر.
ويف فصـل أخـر تحـدث الناقد عـن عتبات 
النـص يف (يف القطـة يف الطريـق) هي ذلك 
النـص املصاحب أو النص املـوازي املطوق 
يعني»مجمـوع  الـذي  و  األصـيل  للنـص 
النصـوص التي تحيـط بمتـن الكتاب من 
جميع جوانبه: حواش و هوامش وعناوين 
رئيسة وأخرى فرعية وفهارس ومقدمات 
وخاتمـة وغريها مـن بيانات النـرش التي 
تشكل يف الوقت ذاته نظاما إشاريا ومعرفيا 
ال يقـل أهميـة عن املتـن الـذي يخفره أو 
يحيط به، بل إّنه يلعب دورا هاما يف نوعية 
القـراءة و توجيهها تحقـق عتبات النص 
أغراضا بالغيـة و أخرى جمالية الرتباطها 
الوثيـق بسـياق املتـن، إذ ال قيمـة لهـا يف 
غيابـه و ال حاجـة للقارئ بها مـن دونه، 
فحضورهمـا تكاميل و رضوري، ألن هذه 
العتبـات تفيـده يف املماثلة كمـا تفيده يف 
املعارضة أو التفسـري، و هي إذ ذاك تعّمق 
داللة النص وتضيف إليه لتمتن من طبيعة 

تفاعله مع النص املعطى.
ويف فصل أخـر تحدث الناقد عـن ان هناك 
تمثالت سينمائية واضحة يف رواية   (الخدم 
يف إجازة)عمد إليها الروائي وهي من تكنيك 
الروايـة الحديثـة، وال يمكـن الوصـول إىل 
هـذه التمثالت إّال عرب التعرف عىل املونتاج 
الروائي بوصفه منظومـة تقنية متكاملة 
تتجانـس وتتشـاكل مع الروابـط الفعلية 

التي تتواثق بني الرواية والفيلم، إذ إن هذه 
الروايـة تعـد أرضية فعلية لتحسـس األثر 
السـينمائي الذي تم اسـتدراجه وتوظيفه 
إىل عالـم الرواية، فضال عـن ذلك فإن هذه 
الرواية قامت بتأسيس إطار جديد للتقنية 
السـينمائية التـي أخـذت تنمـو وتتعاضد 
يف املتـن واملبنـى الروائي  بني فنـي الفيلم 
والرواية، السيما الصورة الروائية واللقطة 

الروائية وزاوية النظر.
العتبة الثانية:-

الزهـرة  «عبـد  الكاتـب  روايـات  تأخذنـا 
عمارة» املتنوعة أسلوبا ومضمونا، امتازت 
لغـة الكاتب بالوضـوح والدقـة والحيوية  
وأسـلوب انتقاء العبارات السـهلة املوحية 
،والجمل القصـرية ، واهتمامه باملضمون 
السيايس ،  وظف الروائي التقنيات الرسدية 
يف املبنـى الحكائي وحركيـة الفعل ،عوالم 
رسدياته اسـتمدها الكاتب من عالم مقلق 
يثري الفزع، أشبه بعالم الالمعقول، رغم أنه 
شديد الواقعية! نلمس من وراء هذا كله ان 
الروائـي له مخزون ومورث ثقايف وظفه يف 

نصوصه استطاع ان يستحوذ عىل مشاعر 
القارئ وان هناك شـعورا واحساسـا قويا 

يربط الكاتب بمحيطه..
 رسدياتـه باملجمل تنذرنـا بالضياع ، حتى 
بات اإلنسـان أشـبه بآلـة انتـزعت روحه 
منـه وراح يغفـو عـىل إيقاع حيـاة رتيبة 
كئيبـة، بلـد يسـتلب روح اإلنسـان فنحن 
أحوج ما نكون إىل مطرقة نيتشـة  تعيدنا 
إىل براءتنا األوىل، تمكننا من تجاوز ضعفنا 
وانهيـار كيوننتنا اإلنسـانية!وبذلك تمكن 
الروائـي عـرب اسـلوبه الفنـي أن يشـوق 
املتلقـي، ويجعله يتسـاءل باسـتمرار، ما 
الذي سـيحصل بعد ذلك؟ مما يحّفزه عىل 
متابعة القـراءة, روايات من يوميات حياة 

املهمشني والغرباء!
برع الكاتب يف تقديم اللغة املشهدية املليئة 
باإليحاءات،t قدم نفسَه كحكواتي ، فكان 
اهتمامـه باملوتيفـات الحكائيـة، ولعلهـا 
أفضل طريقة الحتـواء التوالد والتداخل يف 
الحبكات، فبـدا خطاب نصـه الروائي بما 
يضمر مـن ترميز مكثف، وكأنـه مغامرة 
لسرب مناطق مجهولة يف الوعي  وتمثالته. 
عرب الحكاية التـي تنتجها مخيلته ، والتي 
تتكشف الكيفية التي تنبثق فيها املعتقدات 
والتصـورات عن العوالم املتخيلة، واألخرى 
القادمة من أعماق الذكريات االسرتجاعية 
.بناء الشـخصية عند الكاتب يـكاد يكون 
الجـزء األهـم يف نصوصه الرسديـة ، فمن 
خاللها يفصح عن نسبية القيم واألعراف، 
ال كتجسـيد أخالقـي لخطاب ما، يشـغله 
دحضـه أو إثباتـه، بل هو يحـرص عىل ان 
تنطـوي تقنيتـه عـىل تراكـب يف األصوات 
وتنـوع يف العوالـم، ومـن هنا نـدرك عمق 
وثراء األفـكار التي تقرتحهـا رواياته. فال 
نمسـك يف خطـاب النـص رغبـة يف تحديد 
اآلخريـن ضمـن حيز مكانـي يبعدهم عن 
الذات، بل هـو يضعهم يف مكان الذات التي 

تنتج «آخر» من داخلها. 
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فتشت عنك مشارقا ومغاربا
وحملت بأسا بابليا غاضبا
وسعري  افئدٍة تكن لواعجا

قد كن قبل ضوامرا ولواغبا
فنشبن كالحرب الرضوس مغبة
من بني احشائي فرصن مخالبا

وألنت أيقظت الضمائر عندها
وازلت زيغا باطال وشوائبا

وأشعت فيها النور ال متوانيا
كسال، واودعت الطغاة معاطبا
متحصنا بالطاهرات نفوسهم
وجسومهم، واألرفعني مراتبا

اجريت للظمأى فراتا ثائرا
وازحت عرصا فوضويا ساغبا
وخلقت شعبا راشدا متحرضا

اقوى من املتجربين جوانبا
ومرشعني يزاولون عدالَة

يف رشعهم، ويحققون مطالبا
ومثقفني يوحدون بشغلهم
رأيا تفرقه الشباب مذاهبا

كم كنت تظهر يف سماٍء حرٍة
تلغي جهاما او تشق سحائبا

لله درك ان كشفت غياهبا
عنا، وأن اظهرت أمرا غائبا

ألفت بني الناس رغم شقاقهم
إنا عرفنا من هداك تقاربا

إنا مشينا خلف شمسك نبتغي
أال تعود الشارقات غواربا

عبست لك الدنيا فلما ادبرت
ضحكت لغريك كي تريك مصائبا

أنثت عليك املفجعات وانزلت
بغرا كلفح النار ينفح الهبا

بالحرب انذرك الرعاع سفاهًة
جهال بأنك ما برحت محاربا
ظنا بأنك قد هزمت وكرست

منك الطغاة صوارما وزواغبا
وبأن يبيع السومري بالده

وبأن يحوز  رواتبا ومناصبا
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يقـول (كارل سـاغان): مـن االفضـل ان 
تتبنى حقيقة قاسية عىل ان تعتنق خرافة 

مطمئنة...
بطـل الرواية ( نبيـل) كان يتأمل ان يبني 
بموسـيقاه مدينـة احالمه حيـث مدينة 

فارابي الفاضلة لكن للقدر ترتيب اخر.
يقطـن  الـذي  املوسـيقي  الشـاب  نبيـل 
حيـا شـعبيا بسـيطا، مولعـا بعـزف الة 
التشـيللو،يتأمل بعزفه ومسيقاه ان يغري 
قالبا متماسكا وصلبا  منذ عقودا طويلة، 
كان يعـزف يف وقـت انتشـار الوهابيـني 
املتشـددين الذين يتعبصون بآرائهم كثريا 
،يـروون انهـم دوما عىل صـواب واملعتقد 
والفئـة االخـرى ايـا كانـت هـي خاطئة 
ومذنبـة ومصريهـا النار ان لـم يكن عىل 
يد الله، فيكـون بيد العبـاد، وبالطبع هم 
العبـاد االصالء والذين يقومـون بدور الله 

عىل االرض.

تعـرض اليـه مجموعـة منهـم باعرتاض 
طريقـه واعرتضـوا عىل االلـة وحطموها 
وهـزؤا به كما انهم لـم يتوانوا عن اهانته 

واذيته امام داره وجريانه.
حني تكـرر االعتداء عليـه واالبتزاز رضخ 
المـر كان يف عقلـه وقلبـه وهـو الخروج 
مـن البالد واللجوء اىل بلـد يحقق فيه ذاته 
وينفس عن حبه ملوسـيقاه، رفض والده 
هروبـه لكنـه ارص حني وجـد ان الجميع 
اليتفـق معـه مـن منطقتـه فاملوسـيقى 
حـرام يف نظرهـم وتفسـد الخلـق وتبعد 
عن الدين. سـاعده احـد االصدقاء وخرج 
من البلد عـن طريق مهربـني وهنا تتعدد 
االيـام واالمور التـي ترافقه حتى خروجه 
من العراق، ليصل اىل بروكسـل اىل منطقة 
ملئيـة بمهاجريـن غـري رشعيـني اتـراك 
وافارقة وباكسـتانني وهناك  يحصل عىل 
اللجـوء ويتعـرض مرة اخـرى للمضايقة 
مـن املهاجريـن السـلفيني  يف ذات الحي ، 

تمر االيـام ويحصل عىل لجوء ويتعرف اىل 
( ايفا) الصديقة والحبيبة التي تسـاعده 
وتسـنده يف غربتـه، ماديـا ومعنويا كما 
يتعـرف اىل اصدقائهـا البلجيكـني وتزداد 
دائرة اصدقائه وعالقاته. يبقى متمسـكا 
بحلمه ورضورة تحقيقه ويشارك بمسرية 
ضد السـلفيني لكن يحـدث العكس، إذ ان 
من يخرج معهم يعتربوه مرفوضا بينهم، 
ويساعده السلفيون ظنا منهم انه شجاع 

ودخل ملساندتهم يف املظاهرة.
يكمـن الصندوق الرسي والرتكيز يف معنى 
وقضية الرواية يف عدة اشـياء، ان االيمان 
هـو الـذي يوحـد النـاس ال ميثويولوجيا 
االلوان وال االعـراق وال االديان، اضافة اىل 
حلم املدينة الفاضلة والخلق السامية، اشار 
اىل ذلـك واكثـر من خالل الطرح السـاخر 
لتناقض االفكار السياسـية واالقتصادية 
اىل حريـة الفرد فكـرا ومضمونا، اختالف 
االديـان والعقائد وتأثريها عىل حياة الفرد 

واملجتمـع واالنسـان وضمـريه وروحه.
تعصـب املذاهب والعقائـد  املقيت، الجرأة 
التـي قد تدفـع الفـرد اىل االمـام وتجعله 
يصنـع فرصته بالحياة ويجعـل له مكان 

وحياة واحبة.
 (عـيل بـدر ) املولـود عـام ١٩٦٤ كان قد 
حصل عىل بكالوريـوس اداب فرنيس عام 
بعدهـا دورات يف تحقيـق  ١٩٨٥،ودخـل 
املخطوطـات واصالحها،بدار املخطوطات 
الوطنيـة يف بغـداد. لـه مؤلفـات  اخـرى 
بغـداد،) وقامـوس  والفـن  ،(الجريمـة 

نسـاء  و(خمـس  العاريـة)  و(الوليمـة 
وراء  (التركـيض  مخمـور)،  وكاتـب 

كل  عـىل  يحصلـون  الذئاب)،(الكذابـون 
يشء)

 اسـتعان الكاتب ،بتقنيـة الرسد التناوبي 
 ، القصـة  احـداث  عـرض  يف  الدرامـي  
البسـيطة  واللغـة  باالسـلوب  مسـتعينا 
املفهومة، وقعت احداث الرواية بني بغداد 
وبروكسـل، ال تخلو احداثهـا من املقاطع 
الجنسية وبعض مقاطع العنف والتعنيف، 
التي وظفها الكاتب مكلمة الحداثها ،كما 

ابتعد عن االطالة والتكرار.

يف غرفتها املغلقـة، مازالت العجوز ممددة 
أمامهم، يف سـكينة ال تفيق، الوقت يميض 
ومازالـوا  جثًيـا حولهـا، رجـاًال ونسـاًء 

يتحاورون.
قال رجل:

-  لننـزع القرط الذهبي عـن أذنيها، وتلك 
السلسلة حول رقبتها.

سأل ثاني:
- كم سوار ترتدي يف معصميها؟ 

وأضاف آخر:
- يبدو أننا سـنعاني يف انتـزاع هذا الخاتم 

الضيق عن إصبعها.
اقرتح أحدهم: 

- نفتش أيًضأ يف أنحاء الغرفة، لديها بعض 
املال بكل تأكيد.

ثم أضاف:
- وتحت مالبسها أيًضا.

اعرتض آخر:
- وعورة املرأة!

- ستتكفل النساء بهذا.
اعرتض ثاني:

- تريثـوا، فمـا زال قلبهـا ينبـض، ها هو 
صدرها يعلو ويهبط يف انتظام.

- وليكن، فال أراها إال فانًية.
- رفًقا، نسـتدعي طبيب فقد تفيق. هي يف 

األخري روح برشية وإن هرمت.
- ال اتركوهـا ترحل عن هذا العالم التعس، 
إن موتها رحمة لها، ألم تر كم كانت بائسًة 

وحيدًة يف غرفتها هذه!
قـال آخر متوجًها إىل النسـوة الواقفات إىل 

جوارهم:
- هـل رآكن أحد مـن الجريان أو من خارج 

البيت؟
أجابت إحداهن:

- ال، خرجت تجلس أمام غرفتها كعادتها، 
غـيش عليهـا، أدخلناهـا ُمرسعـات، ثـم 

استدعيناكم.
قال آخر ُمطمئًنا:

- حتي لو حدث، فال شبهة يف األمر، فقدت 
الوعي ثم ماتت.

- ولكن قد يستدعي أحدهم طبيًبا أو يبلغ 
أحدا من أبنائها؟

- يف الحـارة ال أحد يكرتث بمن حوله، اآلن 
كُل يف عامله يهيم. أنـا وليذهب الجميع إىل 

الجحيم أما أبنائها ....
قاطعته امرأة قائلًة:

- أبنائهـا! لـو أرضعتهـم ماًء لـم صاروا 
هكذا!

قالت أخري:
- ال يطيـق أحدهم أخـاه، كُل يتهم اآلخر 
بالخسـة والنذالـة، ال يجتمعـون أبًدا، وال 

يأتون لزيارتها.
ثم أضافت:

- كانـت ال تراهم لعام أو يزيـد، وإن جاء 
أحدهـم فلدقائـق معـدودات، ثـم يميض 

ُمرسًعا.
اآلن أحدهم يف الخارج يطرق الباب...

الطرقات تتـوايل.. كانـت خفيضة ثم عال 
صوتها..

واهنة ثم ازدادت قوة وارصارا...
 متفرقة ثم استمرت بال انقطاع...

 حينها كان السـؤال الـذي دار يف أذهانهم 
بال استثناء.

 هل فطن إىل األمر أحد من قاطني الحارة!
 أو أن أحـد مـن أبنـاء العجـوز قـد أفاق 

أخريًا!

›Ó‹Ç@’œÏfl@÷bÓnía
 يف ليلـة شـتوية دفيئـة ، كان يجلس الشـاب أيالند  يف 
مكتبته عىل كرسـيه الخشـبي امام املدخنة يقرأ كتاب 
الحـب يف زمـن الكولـريا ليزداد دفئـاََ، و كـوب القهوة 
سـاخن ، الجـو يف الخارج بـارد و ممطـر ، مما جعله 
يأجـل زيارتـه اىل جدتـه املسـنة اىل اليوم التـايل ، غفا 
عـىل الكريس متملمالََ بدفـِئ الحطب املوقود يف املدخنة 
، هـذا كل ما يحتاجه ايالند ليغطـي تعب يومه و قبح 

االشخاص و بشاعة العالم ..
حـل الصباح ، و يد والـده تؤقضه من النوم يف الصباح 
الخريفـي البـارد ، ليذهب لزيـارة امه ، كانـت القرية 
بعيـدة عن مدينته و كان عليه ألجل ان يصل اىل القرية 
السـري يف طرقـات ضيقة و بني املـزارع و الغابات ، لم 

يكن يشعر بالتعب ألنه كان مشغوالََ بالنظر اىل االزهار 
الناريـة الحمـراء و رائحـة االرض املرويـة و الخرضة 
عمومـاََ و نكهـة الرمان الذي تغمر به بسـاتني القرية 
، و كان عـىل قارعـة الطريق بحرية صغـرية مزدحمة 
باألسـماك، كان يقـيض بعـض الوقـت بالتأمـل عـىل 
ضفتهـا و بعدما انتهى من ذلك ، إتجه أيالند إىل الحانة 
، انفجـرت الغيـوم الغاضبـة و هطلت أمطـار غزيرة، 
نظر يميناََ و يسـاراََ و تشبث نظرُه عىل قطعة خشبية 
فحملهـا و وضعها عىل رأسـُه، و أثناء مـروره بمنزل 
أحـَد أصدقائه القدماء ( سـدين ) الـذي يمكُث بجانب 
املقربة و الكنسـية املهجورة و االشجار تحيطه من كل 
الجهـات ، تباطأ لينظـر إىل املنزل، يف النافـذة العلوية، 
رأى ( هانـدا )، ابنة صديق طفولته سـدين، لوح لها و 

أومأها ففتحت النافذة وحيته بكالم لم يفهمه .
الشـاي  لتنـاول  الحضـور  يمكننـي  «هـل  سـأل:  

الساخن»؟ 
هـزت هاندا رأسـها بنظـرة حـزن .. ( و هـذا ما بدل 
عـىل رفضها طلبـه ) ، و أغلقت النافـذة و تراجعت و 
تالشـت ببطيء يف الغرفـة الغارقة بالظـالم و ال انارة 
فيها سـوى بعض الشـموع الذائبة .. شـعر بالرعب و 
ثـم بحث عـن ريقه و بلعه و واصـل طريقه إىل الحانة 
، مرتبًكا بعض اليشء، و شـعر بان هنالك شـيئاََ غريباََ 
يحـدث ، و عنـد وصوله، وقـف أيالند هنـاك عند البار 
- و رأى سـدين محاًطـا بأرسته، و قابلـه يف الليل عند 
مدخـل القريـة بعباءتـه السـوداء الندية و همسـه يف 
اوراق االشجار و الحقول املظلمة، ليل نوفمرب يف الريف 

.. و ميـاه البحـرية بجانبهـم تعكس السـماء يف قدرة 
تجعـل الضفـادع و النجـوم جنباََ اىل جنب ، و شـعر و 
كأنه انترص عىل كل يشء و حتى عىل ظالم الليل و اخذ 
شيئاََ فشيئاََ يشـعر بشعور جديد و عند تقلب املشاعر 
.. تذكـر ابنتـه و يف الفرتة التي اسـتبد بها هذا الخاطر 

كان خائفاََ من لقائه .
 بدأ أيالند بالدردشـة مع صديقه القديم سـدين و نقل 
كيـف رأى هاندا يف النافذة - مما أثار غضب سـدين و 

رصخ : 
« هل هذه نكتة» 

 « هاندا ماتت، لقد دفناها للتو بعد ظهر هذا اليوم «ثم 
ابتلع ريقه و تالشت اخر عباراته يف ضوضاء الحقول و 

الهواء و عاد السكون و ساد الصمت بينهم.
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كثـرياً  نسـتخدمها  كلمـة  التـرسع 

للتعبـري عـن التهـور، ونسـتخدمها 

الحكمـة؛  قليـل  اإلنسـان  لوصـف 

فالتـرسع يف الحكـم عـىل اآلخريـن، 

يسـاهم يف خلق العديد من املشـاكل، 

وقد يـؤدي إىل ظلم األشـخاص، كما 

أن الترسع غالباً يأتي بنتائج سلبية؛ 

فكمـا قيل: «العجلة من الشـيطان»، 

والترسع يف اتخاذ القرارات الحاسمة، 

قد ينهـي مسـرية الشـخص مبكراً، 

وهناك خسـائر كثرية قد تسقط عىل 

األرس واملجتمعات نتيجة الشخصيات 

املترسعة.

وقـد تعاني بعض الزوجـات من تلك 

السـلبيات يف حـال كان الـزوج مـن 

النوع املترسع، كثري العجلة يف قراراته 

وترصفاته، وهناك نماذج كثرية عليك 

الحذر منها، وهي:

األزواج  بعـض  الوظيفـة:  تغيـري 

قـد يصابـون بامللـل من عملهـم، أو 

يواجهون بعـض املضايقات به؛ مما 

يجعلهم يتخذون قراراً مترسعاً برتكه 

دون دراسة العواقب التي سوف تطرأ 

عـىل األرسة، وبـدون وجـود وظيفة 

بديلة تسـاعد عىل اسـتمرار شـؤون 

املنزل، وهنا قد تتهدد األرسة، ويجب 

عليك كزوجـة، التعامل مع األمر قبل 

وقوع الكارثة، كأن تدريس معه أبعاد 

املوضوع وسلبياته.

الغـرية املترسعـة: قـد تكـون الغرية 

الحـب وعـن  للتعبـري عـن  أسـلوباً 

مشـاعرنا تجاه من نحـب، ولكن إذا 

كانـت تلك الغـرية ال يحكمها العقل؛ 

فقد تؤدي إىل مشـاكل أرسية عديدة، 

واجهـن  الزوجـات  بعـض  وهنـاك 

مواقـف قاسـية، قـد تصـل إىل حـد 

التعدي الجسدي والطالق نتيجة غرية 

أزواجهـن وإصـدار أحكام مسـبقة 

خاطئة بطريقة مترسعة.

أن  املمتـع  مـن  فجائيـة:  قـرارات 

آلخـر  حـني  مـن  زوجـك  يفاجئـك 

بإحـدى املفاجـآت، ولكـن إذا كانت 

تلـك املفاجأة من النـوع باهظ الثمن 

وغري مدروسـة، قد تعود عىل أرستك 

بالرضر، وقد تسبب أزمات مالية غري 

محسوبة، وهنا يأتي دورك؛ فإذا كان 

زوجك من ذلك النوع، عليك أن ترصي 

عىل إرشاكك يف كل كبرية وصغرية.

األخطـاء  مـن  الحكـم:  يف  التـرسع 

يف  الراسـخة  والعيـوب  الشـائعة 

اإلنسان، الترسع يف الحكم؛ فال يجوز 

لإلنسـان العاقل والفاهم والواعي أن 

يتـرسع بإصـدار حكم عـىل اآلخرين 

دون أن تكون لديـه األدلة والرباهني؛ 

فقد يفقـد بذلك مصداقيتـه والكثري 

من العالقات االجتماعية واألرسية.

إذا أردنا أال نترسع يف اتخاذ أحكامنا، 

علينـا أن نـرتوى ونتمهـل يف اتخـاذ 

ونشـد  عقولنـا  ونراجـع  قراراتنـا، 

أعصابنا يف كل األوقات؛ حتى ال نظلم 

وال ُنظلـم، ومن الصعـب علينا نحن 

األناس البسطاء أن نرتوى يف حكمنا، 

ولكـن يجب علينا أن نحاول جاهدين 

أن نحافـظ عىل هـدوء أعصابنا، وال 

نتخذ قراراً غري مدروس بشكل جيد.

إن ظاهـرة الـكالم أثنـاء النـوم قد 

يكون بمثابة يشء مضحك، إال أنه يف 

بعض األحيان قـد يكون عالمة عىل 

وجود مشـكلة سـواء كنت تتحدث 

بلغة غري مفهومة أو بعبارات كاملة 

وتخوض نقاشات معربة.

ثالثـة   كل  مـن  اثنـان  ويتحـدث 

أشـخاص أثناء نومهم يف مرحلة ما، 

وفق مـا أوضحت عاملة النوم، ترييزا 

شـنورباخ، وحيث عد التحدث أثناء 

النوم، نوعا من األرق أو نشـاط نوم 

غري طبيعي.

ماذا تقول عاملة النوم؟

يف هذا الصـدد، أوضحت شـنورباخ 

بـأن «عادة ما يكون غري ضار، لكنه 

قد يشري إىل اضطراب نوم أو مشكلة 

صحية أكثـر خطورة»الحديث أثناء 

النـوم يمكـن أن يحـدث أثنـاء نوم 

حركـة العني الرسيعة ونـوم حركة 

العـني غـري الرسيعـة، ويمكـن أن 

يـرتاوح من الهمهمة إىل املناقشـات 

الكاملة دون وعي». 

وقالت إنه: «يمكن أن يكون الحديث 

أثنـاء النـوم أسـهل يف الفهـم أثناء 

املراحل األوىل التي ال توجد بها حركة 

العـني الرسيعـة، بينمـا يف مرحلـة 

متأخـرة مـن نوم حركـة العني غري 

الرسيعة والحركـة الرسيعة، يمكن 

أن يبـدو الحديـث أثناء النوم أشـبه 

باألصوات».

ما السبب؟

ال يـزال السـبب وراء حديـث بعض 

األشـخاص خـالل نومهـم مصـدرا 

للخـالف بـني األبحـاث، ويمكن أن 

يكـون مرتبطـا باألحـداث األخـرية 

يف حيـاة النائـم، أو باألحـالم التـي 

يحلمها».

وتابعت عاملـة النوم أن هناك حاجة 

إىل مزيـد من البحث لتحديد أسـباب 

الـكالم أثناء النـوم، لكنـه غالبا ما 

يرتبط بقلة النوم.

وأكملـت يمكن أن يشـمل ذلك بيئة 

نـوم مضطربـة، مثل درجـة حرارة 

الغرفة، أو دخـول الكثري من الضوء 

إىل الغرفة.

وتتضمـن عوامـل خطـر التحـدث 

أثنـاء النوم، اإلجهـاد والحرمان من 

النـوم، ورشب الكحول، لكن التكرار 

العشـوائي للحديث أثناء النوم نادرا 

ما يكون مشكلة.

وأشارت إىل أنه من املمكن أن للصحة 

العقليـة أيضـا تأثـري عـىل الحديث 

أثنـاء النوم، حيث تكون الحالة أكثر 

شيوعا لدى املرىض.

وقالت إن األشـخاص الذين يعانون 

مـن اضطـراب مـا بعـد الصدمـة 

(PTSD) هـم أكثر عرضـة للحديث 

أثنـاء النوم، وقد يصل بهم الحال إىل 

الرصاخ أثناء النوم.

ولفتـت إىل أن مـا يعـرف بـ»الرعب 

أثنـاء النـوم» أو «الرعـب الليـيل»، 

قـد يدفع الشـخص أيضـا للرصاخ 

والتلوي والركل. ومن الصعب إيقاظ 

شخص يف مثل هذه الحالة.

متى تطلب املساعدة؟

يمكن تشـخيص الكالم أثنـاء النوم 

دون اسـتخدام االختبـار، والحديث 

أثناء النوم ليس عادة مدعاة للقلق.

مـع ذلك، إذا بدأ الحديـث أثناء النوم 

فجأة كشخص بالغ، أو ينطوي عىل 

قلق شديد أو رصاخ أو أفعال عنيفة، 

فينبغي مناقشة ذلك مع طبيبك.

قد تحتاج إىل مسـاعدة من رشيك أو 

زميل يف السـكن أو أحد أفراد األرسة 

للمسـاعدة يف اإلجابـة عن األسـئلة 

املتعلقة بمـدة نومك أثنـاء الحديث 

وكيف تقوم بذلك، وفق شنورباخ.

ويف حـال كنـت تعاني مـن أعراض 

مشـكلة نـوم أخـرى، فقـد يطلـب 

طبيبك تسجيل النوم أو اختباره من 

خالل «دراسة النوم».

وختاًما إذا كنت قلقا بشأن أعراضك 

فيجـب أن تـرى طبيبك العـام، ويف 

حالة الطوارئ اتصل بخط الطوائ.

            

10 واحة
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

Ÿmãéc@ÜáËÌ@á”@ ãènæa@ŸuÎå@äâya

_ÚÓzñ@Ú‹ÿìfl@ÜÏuÎ@?»Ì@›ÁÎ@tá±@aàbæ@NN‚Ï‰€a@ıb‰qc@‚˝ÿ€a

NNN@›õœc@›j‘nèfl@ÏÆ@:·ا
@paäáÓÁÏiãÿ€bi@ÚÓ‰À@ÚÌâÀc@5

ÚÓzñ@bË‰ÿ€

NNN@Ñj�æa

NNNNÛËia@Ú‹�€

xbuá‹€@ÏÓÿÓiäbj€a@Úó‹ñ

_Ÿœbœå@‚ÏÌ@ŸËuÎ@›ÿì€@Újéb‰æa@Úyã�€a@ÂÌäbn¶@—Ó◊

املقادير
بسكويت: ٢ باكيت (سادة)

الـكاكاو: ٥ مالعـق كبـرية  بـودرة 
شوكوالتة

 نيوتيال: ٦ مالعق كبرية
القشطة: علبتني (كل علبة ١٢٥غم)

شوكوالتة نيوتيال: ٣ مالعق كبرية 
للتزيني)الشوكوالتة: ٢ حبة (مذوبة، 

للتزيني)
طريقة التحضري

قطـع  إىل  البسـكويت  يكـرس   ١
جميـع  إليـه  وتضـاف  متوسـطة 

املكونات ما عدا مكونات الزينة.
٢تخلـط املكونات حتـى تتمازج ثم 
توضـع يف قالـب سـيليكون مغطى 
التصـاق  لعـدم  نايلـون  بكيـس 

الخليط.
٣توضع بالفريزر ٥ ساعات إىل ليلة 

كاملة تخرج وتقلب.

٤نخلـط الشـوكوالتة املذوبـة مـع 
شـوكوالتة النوتيـال ونصـب املزيج 

فوق الليزي كيك وتقدم.

طرحة العروس تعد قطعـة خاصة جدا يمكن أن 
تجعلهـا يف أجمـل طالتها يوم زفافهـا، ومن أجل 
الحصـول عىل هذا الشـكل الذى تنتظـره وتحلم 
بـه كل فتـاة، لذلـك يجـب أن تعـريف خصائـص 
وجهك والشـكل املناسـب للطرحة الذى تناسبه، 
سواء كان شكل الوجه مسـتديرا، أومستطيال أو 
بيضاويـا، ويف تقريرنا التاىل سنسـاعدك يف اختار 

شكل مناسب ومميز الرتداء طرحة الزفاف.
الوجه مستدير:

لصاحبـة الوجه املسـتدير أنـت أكثر حًظـا، ألنه 
يمكنـك االختيـار مـن بـني تصميمـات متنوعة، 
سواء كانت طويلة أو قصرية أو متوسطة الطول، 
يفضل اسـتخدام أقمشـة التول البسـيطة؛ ألنها 

تحتوي عىل عدد أقل مـن التموجـات والتطريـز.
الوجه بيضاوي:

إذا كان وجهـك بيضاوًيـا، فـال تضيعـي وقتـك 
واختـاري طرحـة طويلـة تصـل حتـى نهايـة 
الفسـتان للحصـول عـىل هـذا املظهر السـاحر 

وستكون رومانسية جدا عندما يرفعها العريس.. 
اختاري أقمشة التول التي تحتوي عىل تطريز أقل 

وتموجات.
الشكل مستطيل:

هـذا الوجه له الكثري من القواسـم املشـرتكة مع 
الشـكل البيضاوي ولكن هذا الشكل أطول قليالً. 
يـوىص باختيـار طرحة «الشـالل» ألنهـا تجعل 
وجهك مستديرًا ويتناسب تماًما مع شكل وجهك 

الحقيقى.
شكل القلب:

بالنسـبة للعرائـس ذات وجـه عـىل شـكل قلب، 
اختـاري «طرحـة الباليه» الذي يصـل إىل ركبتيك 
يمكن أن تضيف هذه الطرحة شكًال رائًعا ملنطقة 

الذقن لتحقيق مظهر ساحر.
الوجه مربع:

إذا كان لديِك ذقـن وجبهة عريضة، فأنت بحاجة 
إىل طرحة تساعدك يف الحصول عىل مظهر بسيط، 

نوصيك باختيار طرحة طويلة بسيطة.
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تتمتع الكربوهيدرات بسـمعة سـيئة، إذ يربطها كثريون بزيادة الوزن 
ومرض السـكري مـن النوع الثاني، ومجموعة كبـرية من األمراض، إال 
أن خرباء تغذية ينصحون بعدم التخيل عن هذا النوع من األغذية بشكل 

كامل.
وبينما تكون األنظمة الغذائيـة منخفضة الكربوهيدرات مفيدة لبعض 
األشخاص، فال يوجد سبب لتجنب األطعمة عالية الكربوهيدرات تماما، 
حيث توجد أطعمة ذات نسـبة عالية من الكربوهيدرات ولكنها صحية، 

كما يف القائمة التالية:
املوز

تحتوي املوزة الواحدة عىل قرابـة 31 غراما من الكربوهيدرات، إما عىل 
شكل نشويات أو سكريات.

وبفضل محتواه العايل من البوتاسيوم، قد يساعد املوز يف خفض ضغط 
الـدم وتحسـني صحة القلب، وفق دراسـة صادرة عن قسـم التغذية يف 

جامعة ”بريدو“ بوالية إنديانا يف الواليات املتحدة.
كذلك يحتوي املوز األخرض غري الناضج عىل كميات معتدلة من النشـاء 
املقاوم والبكتني، وكالهما يدعمان صحة الجهاز الهضمي، ويسـاندان 

البكترييا املفيدة يف األمعاء.
البطاطس الحلوة

يوفر نصف كوب (100 غرام) من البطاطس الحلوة املطهوة، حوايل 20.7 
غرام من الكربوهيدرات، والتي تتكون من النشاء والسكر واأللياف.

وتعـد البطاطـس الحلوة أيضـا مصدرا غنيـا بفيتامـني ”أي“ و“يس“ 
والبوتاسيوم، كما أنها غنية بمضادات األكسدة التي تحمي الخاليا من 

األمراض املزمنة.
الشوفان

يعـّد الشـوفان مـن الحبـوب الكاملـة الصحيـة، ومصـدرا للعديد من 
الفيتامينات واملعادن ومضادات األكسدة.

ويقـدم 81 غراما من الشـوفان قرابـة 54 غراما مـن الكربوهيدرات، 
باإلضافـة إىل 8 غرامات من األلياف، وأهمهـا ”بيتا غلوكان“، كما يعد 

أيضا مصدرا جيدا للربوتني.
وقد يؤدي تناول الشـوفان أيضا إىل خفض مسـتويات السـكر يف الدم، 

خاصة لدى األشخاص املصابني بداء السكري من النوع الثاني.
وتشري أبحاث، إىل أن تناول الشوفان قد يقلل من خطر اإلصابة بأمراض 

القلب، عن طريق خفض مستويات الكوليسرتول.
الكينوا

قـد تكون الكينوا غنية بالكربوهيدرات (70 باملئة)، ولكنها مصدر جيد 
للربوتني واأللياف واملعادن، املفيدة يف إدارة نسبة السكر يف الدم وصحة 

القلب واألمعاء.
وباإلضافـة إىل ذلك، ال تحتوي الكينوا عىل ”الغلوتني“، مما يجعله بديال 

شائعا للقمح ملن يتبعون نظاما غذائيا خاليا من هذا املركب.
التفاح

كل 100 غـرام مـن التفاح يحتوي عـىل 16 غرام مـن الكربوهيدرات، 
إال أن هـذه الفاكهة مصدر جيـد لفيتامني ”يس“ ومضادات األكسـدة 

واأللياف.
ومن فوائد تناول التفاح أيضا تحسني إدارة نسبة السكر يف الدم وصحة 

القلب.

يعد تخزين الطعام يف الثالجات 

أمـرا مريحا للغايـة ويزيد من 

ويحتفـظ  صالحيتهـا،  مـدة 

أو  البقالـة  بمـواد  الكثـريون 

األطعمة يف الثالجات ملنعها من 

التعفن برسعة.

ومـع ذلـك، ال ينبغـي تخزيـن 

بعض األطعمـة مثل الطماطم 

أن  الثالجـات ألنهـا يمكـن  يف 

تفسـد أو قد يكون هناك تغري 

يف املذاق والقوام.

عرشة أطعمة ال يجب تربيدها:

١. املوز

يجب أال تخـزن املوز يف ثالجتك 

أبـدا ألن درجة حـرارة الثالجة 

غري مناسـبة له. تعمل درجات 

الحرارة البـاردة يف الثالجة عىل 

تكسري جدران خاليا قرش املوز 

وتحويلها رسيعا إىل اللون البني 

وزيادة معدل النضج.

٢. الطماطم

االحتفـاظ  تجنـب  يجـب 

بالطماطـم يف الثالجـة حيـث 

إىل  ذلـك  يـؤدي  أن  يمكـن 

تعطيـل عمليـة النضج وتغيري 

لذلـك،  وملمسـها.  مذاقهـا 

احفـظ الطماطـم بعيـدا عـن 

الثالجـة لتحافظ عـىل مذاقها 

وملمسها.

٣. الخبز

يميل معظمنا إىل تخزين الخبز 

يف الثالجـات، لكـن ذلـك ليس 

مثاليا. يمكن أن تجعله درجات 

جافـا  املنخفضـة  الحـرارة 

وقديمـا بمعدل أرسع. بدال من 

ذلـك، يمكنـك االحتفـاظ به يف 

مـكان بـارد ومظلـم. إذا كان 

لديـك الكثـري من الخبـز، فقم 

بتخزينه يف الفريزر وتحميصه 

عند الحاجة لتناوله.

٤. العسل

يجـب تجنب تخزين العسـل يف 

الثالجات ألنـه يمكن أن يتبلور 

البـاردة.  الحـرارة  درجـات  يف 

يجـب حفـظ العسـل يف درجة 

حرارة الغرفة.

٥. البطاطس

ال ينبغي أبـدا تربيد البطاطس 

ألنه قد يؤدي إىل تكسـري النشا 

املوجـود فيها. يمكـن أن يغري 

ذلك طعمها.

٦. األفوكادو

ال يجـب تخزيـن األفـوكادو يف 

الثالجـات ألنه قد يبطئ عملية 

الثمار.  النضج ويقـوي قـوام 

يمكنـك االحتفـاظ بـه خارج 

بمـذاق  واالسـتمتاع  الثالجـة 

هذه الفاكهة اللذيذة.

٧. زيت الطهي

يعـد تخزين زيـت الطهي مثل 

زيت جوز الهند وزيت الزيتون 

والزيـت النباتي ومـا إىل ذلك يف 

الثالجة أمرا محظورا. يمكن أن 

تتسـبب درجة الحرارة الباردة 

يف تكثيفه وتجمـده، وهو أمر 

غـري مناسـب عند اسـتخدامه 

للطهـي. بـدال مـن ذلـك، قـم 

بتخزينـه يف مكان مظلم وبارد 

لزيادة عمر هذه الزيوت.

٨. البصل

يتواجـد البصـل يف منزلـك عىل 

مدار العام، مما يعني أن هناك 

رضورة لتخزينـه أيضا، ولكن 

رطوبـة  الثالجـات.  يف  ليـس 

الثالجـة تجعله متعفنا وطريا. 

يجـب تخزينه يف أماكـن باردة 

ومظلمة وتجنب إبقائه بالقرب 

مـن البطاطس. هذا ألن البصل 

سوف يفسد يف غضون أسابيع 

قليلة إذا تـم حفظه يف منطقة 

مغلقة بسـبب الغازات املنبعثة 

من البطاطس.

٩. القهوة

عنـرص آخـر ال ينبغـي حفظه 

يف الثالجـات هو القهوة. يمكن 

أن يغـري ذلـك طعـم القهـوة 

ونكهتهـا بشـكل كبـري. يجب 

تخزيـن القهوة يف وعاء محكم 

اإلغـالق وإبعـاده عن أشـعة 

الشـمس. يمكـن أن تتسـبب 

الرطوبـة يف الثالجـة يف تراكم 

التكثيف املائـي، وهو أمر غري 

القهـوة املطحونة  جيد لنكهة 

أو حبوب البن الكاملة.

١٠. الثوم

يجـب عـدم تخزيـن الثـوم يف 

يف  يتسـبب  ألنـه  الثالجـات 

إنباتـه ويقلل من عمره. يجب 

عليـك االحتفـاظ بـه يف مكان 

جـاف وبارد لضمـان إمكانية 

اسـتخدامه لفرتة أطـول دون 

أن يفقد طعمه.

١١. املكرسات

تساعد درجات الحرارة الباردة 

الزيـوت  تفسـخ  منـع  عـىل 

املكـرسات. يمكن  الطبيعية يف 

أن تمتـص املكـرسات املقرشة 

أيضا الروائح األخرى الكامنة يف 

الثالجـة. قم بتخزين املكرسات 

يف حاويـة محكمـة اإلغـالق يف 

حجرة املؤن.

١٢. املنتجات املخبوزة

ال يشء يفسـد دونـات ناعمـة 

ورقيقـة مثـل درجـة حـرارة 

أقـل مـن ٤٠ درجـة. تتصلـب 

املخبوزات  املوجودة يف  الدهون 

يف درجـات الحرارة الباردة مما 

يؤدي إىل كبـح النكهات وكذلك 

تقوية امللمس.
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسـعة الصغـرية، ثـم أكمل توزيـع باقـي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم اال مرة واحدة .

١٩٤٢ - األملان يسـتولون عـىل مدينة بنغازي الليبية أثنـاء الحرب العاملية 
الثانية.

١٩٥٢ - امللـك فـاروق يقيل حكومة مصطفـى النحاس باشـا بعد حريق 
القاهرة.

١٩٦٣ - أمـري الكويت الشـيخ عبد الله السـالم الصباح يفتتـح أول برملان 
كويتي منتخب باسم مجلس األمة.

١٩٨٦ – يوري موسفني يؤدي القسم رئيساً ألوغندا.
٢٠٠٢ - منتخب السـعودية لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج العربي 

الخامسة عرش املقامة يف اململكة العربية السعودية.
٢٠٠٦ - مجلـس األمـة الكويتـي يبايـع باإلجماع الشـيخ صبـاح األحمد 
الجابر الصباح أمريًا للكويت، والشيخ صباح يؤدي اليمني الدستورية أمام 

املجلس.
٢٠٠٩ - رئيـس الـوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان ينسـحب من جلسـة 
باملنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس بسـويرسا بعد مناقشـه مع الرئيس 
اإلرسائييل شـمعون برييز حول الهجوم الذي شنته إرسائيل عىل قطاع غزة 

ودفـاع الرئيس اإلرسائييل عنه وقوله عن ما الذي سـيفعله أردوغان لو أن 
الصواريخ أطلقت عىل إسطنبول كل ليلة.

٢٠١١ - منتخب اليابان لكرة القدم يفوز بكأس األمم اآلسـيوية الخامسة 
عرش واملقامة يف دولة قطر بعد تغلبه عىل املنتخب األسرتايل.

فوز املغرب بحق استضافة النسخة الثالثني من كأس األمم األفريقية لكرة 
القدم واملقررة عام ٢٠١٥ بعد تفوقها عىل جنوب أفريقيا، بينما نالت جنوب 

أفريقيا حق استضافة النسخة الحادية والثالثني واملقررة عام ٢٠١٧.
٢٠١٤ - رئيس الوزراء التونيس الجديد مهدي جمعة يسـتلم مهامه رسميا 
خلفا لعيل العريض بعد أن صادق املجلس الوطني التأسـييس التونيس عىل 

حكومته.
٢٠١٥ - مقتل ٣٢ جندياً ومدنياً مرصياً يف هجمات دامية يف سيناء.

٢٠١٦ - مقتـل ٤ وإصابة ١٨ آخرين يف تفجري انتحاري اسـتهدف املصلني 
بمسجد اإلمام الرضا بمحافظة األحساء.

٢٠١٧ - مقتل ٦ أشخاص وجرح ١٧ أخرين إثر إطالق نار بعد انتهاء صالة 
العشاء يف املركز الثقايف اإلسالمي يف مدينة كيبك الكندية.

ÔflåäaÏ©a

_Ÿi@áˆaç€a@Ÿ‹–†@’‹»m@Âfl@µ„b»m@›ÁNNN¡‘œ@ıbè‰‹€@ÑÌädn€a@Âfl@pbÓóÉí

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

  Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

هو محمد بن موىس الخوارزمي، 
عالم رياضيات وفلك وجغرافيا، 
ولد سـنة ١٦٤ بمدينـة خوارزم 
بإقليـم خراسـات، وتويف سـنة 
العالـم  هـذا  واشـتهر   ،٢٣٢
بمجـاالت  الشـهري  اإلسـالمي 

الرياضيات، الجغرافيا، والفلك.
وأنجز الخوارزمي معظم أبحاثه 
دار  يف  بـني عامـي ٨١٣ و٨٣٣ 
الحكمة، التي أّسسـها الخليفة 
املأمـون عّينـه  إّن  إذ  املأمـون، 
عـىل رأس خزانـة كتبـه، وعهد 
إليـه بجمـع الكتـب اليونانيـة 
اسـتفاد  وقـد  وترجمتهـا، 
الخوارزمـي مـن الكتـب التـي 
كانت متوافرة يف خزانة املأمون 
فدرس الرياضيات، والجغرافية، 
والفلـك، والتاريـخ، إضافـًة إىل 
اليونانيـة  باملعـارف  إحاطتـه 
والهندية. سـاهم الخوارزمي يف 
الرياضيـات والجغرافيـا وعلـم 
الفلـك وعلـم الخرائـط، وأرىس 
األسـاس لالبتكار يف الجرب وعلم 
املثلثـات. وأسـلوبه املنهجـي يف 
حل املعادالت الخطية واملعادالت 
الرتبيعيـة أدى إىل الجـرب، وهي 
كلمة مشـتقة من عنوان كتابه 
حول هـذا املوضوع، املخترص يف 

حساب الجرب واملقابلة.
مؤلفات الخوارزمي:

كتاب الجرب واملقابلة الذي تناول 
فيِه عـدة مواضيـع تخص علم 
الجرب، وكتاب صور األرض الذي 
قدم فيـِه أول خريطـة لألرض، 
كما وألـف املعادلة مـن الدرجة 
الثانّية التي عمل من خاللها عىل 
تطويـر القواعـد كطريقـة حل 
املربعات غري املعروفة بإسـلوٍب 
هنـديس، والنسـب املثلثّية التي 
قـدم فيهـا الخوارزمـي جداول 
لجيـوب وظـالل زوايـا املثلثات 

التي ُترجمت إىل اللغة الالتينّية.
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هـل يرتبط بـك طفلك لدرجـة عدم 
لحظـة؟  أيـة  يف  عنـك  االسـتغناء 
يعتمد عليك يف كل شـؤونه صغريها 
وكبريهـا! ال يسـتغرق يف النوم إال يف 
حضنـك! يبكي ويـرصخ إذا ابتعدت 
أو  عنـه، وإن عـدت قـام برضبـك 

عضك.
هـل تعتربين هـذا حباً زائـداً وتعلقاً 
طبيعياً؟ ومن املسؤول عنه؟ االختبار 
يطرح عليك مجموعة من الخيارات، 

وتبعاً لعالمتك تكتشفني الكثري.
١- هـل يرفـض طفلـك اللعـب بأي 

يشء آخر إال إذا شاركته؟
نعم أحياناً ال

٢- هل يسـألك دوماً عما يفعله وما 
ال يفعلـه؛ أيـن لعبتي..ابحثي معي 

عنها؟
نعم أحياناً ال

حبـه  يف  املبالغـة  اعتـدت  هـل   -٣
وتدليلـه، وإعطائه اهتمامـاً وحناناً 

زائدين؟
نعم أحياناً ال

٤- هـل تقومني نيابـة عنه بأداء كل 
يشء، حتى ما يستطيع القيام به؟

نعم أحياناً ال
٥- هـل تكثريـن مـن تأنيبـه عـىل 
ترصفاته التي يقوم بها بنفسه..من 

دون مساعدتك؟
نعم أحياناً ال

٦- هـل تعملـني عـىل تقريـب أحـد 
إخوانـه منـه؛ ليشـاركه تفاصيلـه 

الصغرية؟

نعم أحياناً ال
٧- هل فكـرت يف إلحاقه بالحضانة، 
ومشاركته الجلوس لبعض األيام أو 

الساعات األوىل؛ حتى يعتادها؟
نعم أحياناً ال

٨- هل تتعمدين إظهار الوسـطية يف 
تقديم الحب، وربما تحاولني التقليل 
تدريجياً؛ حتى تعتدل مساحة تعلقه 

بك؟
نعم أحياناً ال

النتائج:
اإلجابـة األوىل أكثـر مـن ٤ ...طفلك 

متعلق بك
يبـدو أن تعلـق طفلك الزائـد بك أمر 
يسـعدك، وشأن تحسـينه يرفع من 
قـدرك كأم يف عيونـك، وكراعية أوىل 
واحتياجاتـه  الطفوليـة  ملشـاعره 
الحياتية يف نظـر اآلخرين..غافلة أن 
هـذا التعلق الزائد ليس حبـاً، بل إنه 
يدخل بـاب السـلبيات الرتبوية التي 
تؤثـر عىل الطفـل، وتحد مـن نموه 
االنفعـايل والعاطفـي واالجتماعـي 

حالياً ومستقبالً.
كلمة: االعتدال يف املشاعر والوسطية 
يف تلبية االحتياجات خري عالج لحالة 

طفلك.
اإلجابـة الثانيـة أكثر مـن ٤..طفلك 

طبيعي
كلمـة أحيانـاً التـي اخرتتهـا إجابة 
أكثـر من مـرة لخري إشـارة عىل أنك 
تراعـني مشـاعر طفلـك وسـنوات 
القليلـة، ونزعاتـه الطفولية  عمره 

مابني الشد والجذب؛ رغبة يف الراحة 
واالستمتاع بأمه وتلبيتها لحاجاته، 
وبني تركـه ليجـرب ويخطئ ليصل 
إىل نتيجـة، طفلك طبيعـي يف تعلقه 
بـك، يحتاجـك لتلعبـي معـه لفرتة، 
يريـدك بجانبه بعض الوقت، يسـعد 
بحضنـك وبكائـه عـىل صـدرك بني 

الحني والحني.
الطريـق  يف  تسـريين  أنـت  كلمـة: 
الصحيح، االعتـدال يف تلبية حاجات 
الطفل، ومشـاركته مشـاعره هما 
الطريـق إىل الوصـول إىل طفـل قادر 

وحده عىل مجابهة صعاب الحياة.
اإلجابـة الثالثة أكثر مـن ٥.. طفلك 

مستقل عنك
رفضـك للكثـري مـن مظاهـر تعلق 
طفلـك بـك، واالعتمـاد الـكىل عليك 
يعلـن اسـتقاللية طفلك وتعايشـه 
بسـالم مع مفـردات طفولته، وهو 
يخطـو عتباته األوىل، كما تشـري إىل 
تقديـرك لحق طفلـك يف أن يكون له 
عالم خـاص؛ فأنت تجلبني له اللعب 
املناسـبة، وتشـاركينه بعض أوقات 
اللعـب وليـس كلها، ترتكينـه يقوم 
بمـا يسـتطيعه، ال تؤنبينـه عىل كل 

خطأ... وهكذا.
كلمـة: ال تجعيل الثقة تمرح بداخلك 
باسـتقاللية  إحساسـك  نتيجـة 
طفلك..ابحثي عن السبب: هل هناك 
أسـباب مرضيـة تخصـه؟..أم هـي 
بسبب حزمك الشديد تجاهه؟ أم أنك 

تسريين يف الطريق الصواب؟
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ماضنيت احبك كلت فتره تــــــــروح
وكلت شويه ميك بلكي اتــــــــــسله
بس ما حسبت اتعلق اصـــــــــال بيك
بينت من رحت طلـــــــــعت الف عله
شورطني واجيتك واهللا مو عالبــــال

ألن بيهه اذيتي دربك انـــــــــــــــدله
شجاك ورحبت بيه وفتــــــحت ابواب
خليت القضيه متر علي ســــــــــهله
بس هم حقي اصــــــدك وانغدر وياك

دليت الكلب بدروبك الــــــــــــــــعدله
ودروب الغدر ضميت منهه هـــــواي

كلت ايطيح تالي ومنهن اشـــــــمرله
بس حبيت اسألك ليش هيجي ويــاي

من يا دين انته وكلي يا مــــــــــــــله
بس واهللا بسيطه و جايك انته الـــدور
يوصلي السره وهم كلبك اوصـــــــله
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١ سنة o مدينة اثرية سورية
٢ كلمة جوهر معكوسة o محي يشء ما

٣ من االسماء الخمسة o نعم باالجنبي
٤ اغنية لراشد املاجد o للسؤال باالجنبي

٥ من اخرتع املصباح الكهربائي
٦ للتمني o نصف روعة

٧ اقـرص نهر يف العالـم o كلمة اخرى للموبايل 
معكوسة

٨ الم o القمار
٩ عمر o اسم زوجة فرعون

١٠ ولد بالغ o حيوان صغري معكوسة

١ ممثل سوري
٢ يصنع من قشور التفاح o حر النار

٣ متشابهان o نزيف االنف
٤ اسم ذكر o نصف ارجع

٥ لتفسري املعنى و االسرتسال o كلمة الي 
مبعثرة

٦ كلمة لالطراء معكوسة
٧ للتعريف o ضد ياس معكوسة

 o واحـد باالنكليزي o ٨ ملـس يشء بيـده
عكس ايمن

٩ للنداء o اكرب دولة يف العالم مساحة
١٠ اسم جهاز رصد الزالزل

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

أنـت اليوم تبدو يف حالة غريبة جدا فربما تقول اليشء 
ونقيضـه يف آن واحد. عادة تنتقل مـن قضية اىل أخرى 
يف وقـت واحد دون أدنى مشـكلة، ولكن اليوم ربما يحذرك 
النـاس من ذلك. حـاول أن تفكر جيدا فيما سـتقوله قبل أن 
تتلفـظ به. ال تجعـل حياتك كتابـا مفتوحا بحيـث ال يطلع 

اآلخرون عىل أرسارك.

أنت خيايل جدا اليوم ولذلك سيبعدك خيالك عن أرض 
الواقع األمر الذي قد يتسـبب يف تأجيل بعض األعمال. 
قـد تالحـظ أن األشـخاص اليـوم عنيـدون ومضطربون 
وربما تكون واحـدا منهم. أمامك خيـاران ولكن ال تعرف 

أيهما األفضل لذلك ستظل وقتا طويال مرتددا ومشتتا.

تعانـي من اإلرتباك بسـبب فشـل مشـاريعك املهنية 
أو عـدم النجاح يف بـدء عمل جديد. يحـاول الحبيب أن 
يعرب لك عن يأسـه يف إصالحك ويف مسـاعدتك عىل توضيح 
مشـاعرك. يبعـد غـرورك اآلخرين عنـك، كن أكثـر تواضعا 

خصوصا مع األصدقاء.

إذا رغبت يف الحفاظ عىل موقعك ومكتسباتك، عليك أن 
تكون أكثر جدية مما سـبق، فهذا أفضل. عليك أن تواجه 
الواقع كما هو، فالحقيقة غالبا ما تكون ممرا إلزاميا يجب 
أن نخوضه. ال ترتك اإلحباط يتسـلل إىل وضعك النفيس، فالتفاؤل 

سيكون هو الحل املناسب لكل األمور العالقة.

األحـداث اليوم قد تكون قاسـية أو عنيفة بالنسـبة لك. 
تشـعر ان كل الظروف ضدك وأن كل يشء يف غري موضوعه 
الصحيح. هل تحاول أن تكون شخصا آخر أو تترصف بطريقة 
مختلفـة؟ إذا شـعرت أن األمور ليسـت عىل ما يـرام، فننصحك 
بالتوقـف عن العمل. من األفضل أن تنتظر قليال ثم تعاود العمل 

مرة أخرى حتى تستعيد ثقتك يف نفسك.

دخلـت يف مـرشوع جديـد أمـس ولكـن قـد 
تواجهـك اليـوم عدة عقبـات. ربمـا تجد أن 
خيالك ال يتفق تماما مع الخطط الواقعية. هذا 
االضطرات والتضارب قد يسـبب لـك التوتر ولذلك 

الجو سيكون غري مناسب للعمل.

ربما تشـعر أنك تخـرج من مكان مظلـم إىل مكان 
ميلء باألضواء. تخف اليـوم األعباء التي كانت ملقاة 
عـىل كاهلـك. أمامك مشـكلة عاطفية تحتـاج إىل فطنتك 
وذكائـك. ننصحـك بامليش فـرتة طويلـة يف الظهرية حتى 
تكون نشيطا طوال اليوم. ستشعر أنك كلما كنت نشيطا، 

كنت قادرا عىل الخروج من أي أزمة أو صدمة عاطفية.

كن أكثر يقظة فاليـوم قد يكون صعبا جدا. تحاول 
اليـوم التهرب مـن أي موقف بطريقـة غريزية حتى 
تشـعر بالحريـة، ولكن هناك شـيئا ما سـيؤخرك. اهتم 
بالفواتـري امللقاة عىل مكتبك اليـوم وحاول أن تتعامل مع 

الفوىض املوجودة يف منزلك بحسم وشدة.

املشـاكل والقضايـا تبدو اليوم أكثـر من البارحة 
وتمثل لـك عبئا كبريا. مهمتك اليـوم هي نزع فتيل 
أي أزمـة وإدخـال الرسور عىل املحيطـني بك وتلطيف 
األجـواء. كن واعيـا وافهم كالمـك. من حولـك يكرهون 
اإلهمـال والتخلف عن املواعيد فاحذر مـن الوقع يف هذه 

األخطاء.

تتعـزز قدراتـك وتنفتـح عىل بعـض اآلفـاق وترفض 
التقوقـع يف محيطـك العميل. يبتسـم لك الحـظ اليوم، 
ويجعلـك متزنـا وقـادرا عـىل بلـورة األمـور والتأقلم مع 
األوضـاع العاطفيـة الجديدة. تقـاوم حتى آخـر نفس كل ما 

يسبب لك السمنة وتنطلق يف مرشوع ريايض جديد.
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ال تظن أن الوقت الطويل الذي اسـتغرقته يف التحضري 
ملشاريعك املهنية يعني أنك أنجزتها عىل أكمل وجه. كن 
متفهمـا لظروف الحبيب الصعبة وقف إىل جانبه. تتسـلح 
بالرصاحة والثقـة واإلرادة القوية لتقريب وجهات النظر بني 

أفراد العائلة.

يوم جميل وهادئ يساعدك عىل العمل والتقدم. انتبه فهناك 
بعـض املهام التي تسـبب لك الضجر وتثـري غضبك ولكنها لن 
تستغرق منك سـوى دقائق معدودة. لديك فرصة عظيمة إلنجاز 
أعمالك برسعة. الناس من حولك مهتمون بالقيل والقال أكثر من 

اهتمامهم بوضع خطط للوصول إىل أهدافهم.

Ô”aã«@fiçÀ



للنجمة  إطاللة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  رواد  تداول 

أيدولهي  املواهب سعودي  أحالم الشاميس خالل برنامج 

ترتدي يف معصم يدها ساعة باهظة الثمن أثارت الجدل 

الشاميس  أحالم  ساعة  وأحدثت  ميل.  ريتشارد  من 

الذي  الباهظ،  بثمنها  الجمهور  وفوجئ  واسعة،  ضجة 

املوضة  بأخبار  املهتمة  الصفحات  من  عدد  تداولته 

والفن واملشاهري، والذي وصل إىل مليوني ريال سعودي 

 Richard بحسب التقارير املذكورة. وساعة أحالم موديل

Mille RM 037، ويبلغ سعرها عىل موقع البيع الرسمي 

سعودياً،  ريال   1,091,201.75 يعادل  ما  أي   $290,700

أبيض عيار  الساعة 10.95 ملم، مصنوعة من ذهب  وسمك 

18 قرياطا، مع 18 قرياطا مع ترصيع املاس املصنع، وهي مقاومة للماء 

وفيها  ذاتي،  محرك  عىل  أحالم  ساعة  وتحتوي  مرت.   50 عمق  حتى 

احتياطي طاقة ملدة 50 ساعة، ومرصعة بـ25 جوهرة، ومكونة من 

سوار من املطاط األحمر، ومشبك من التيتانيوم قابل للحركة. وأعادت 

مبدية  الخيايل،  ساعتها  سعر  عن  تحدث  الذي  التقرير  نرش  أحالم 

استغرابها من الرتكيز مع هذه الساعة بالذات، مشرية إىل إعجابها 

بريتشارد ميل املثابر. وكتبت أحالم الشاميس مغردة تعليقاً عىل 

بالذات  الساعة هذي  الفاخرة: ”ليه مركزين عىل  الساعة  سعر 

بس يستاهل ريتشارد ميل بطل كان موظفاً يف رولكس تخيلوا 

بنفسه  فتح  وبعدها  ذي  للساعات  عرضه  رفضت  روليكس 

واإلرادة  والطموح  النجاح  أحب  كم  العالم  يف  ساعات  أغىل 

وإن مايف يش يوقفك وإن كانت أكرب رشكة يف العالم“.

  

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

 

ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ07810090003@@
@áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÄÄÄÌãzn€a@ãÄÌáfl@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@ZãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb„اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

No: 7888    Sun   29      jan    2023العدد:   7888   االحد    29    كانون الثاني   2023

@\áÌáu@=‹”^@\áÌáßa@È‹‡«@’‹�Ì@›Ój„@—Óé
ÚÓ„b‰j‹€a@ÚvË‹€bi

·Éö@táy@¿@ÈuÏ€@�bËuÎ@‚ã◊@ÙÏ≠Î@‚bÃ„cÎ@Ú€bñc

@ÚflåcD@¿@@äÏ–Ã€a@áj«@‚bËÌäÎ@Ô‡Ëœ@·Ìã◊
@Cã‡»€a@—ón‰fl

lÏÓmÏÌ@5«@ÒáÁbìfl@CäbÓ‹flD@Äi@›–n±@ÊÏnÌå@—Óñb„

›Ó‡§@>Ó‹‡»i@b:b‡«˛@á»nèm@›Óìmäe@aá„bÁ

@ÔéÎä@Ÿ‹œ@%b«
@aáÌáu@aã‡”@—ìnÿÌ

üäˇ€

@›‡«@Âfl˚m@ÒáÌáu@pbÓ‰‘m@ãÌÏ�m
ÚrÌáy@WiMFi 6@pbÿjí

الجديد  عمله  نبيل  سيف  العربّي  النجم  أطلق 
«قلبي جديد» عىل طريقة الفيديو كليب وبتوقيع 
املخرج جاد شويري وباللهجة اللبنانية، وللمرة 

األوىل.
رامي  وألحان  كلمات  من  أغنية  جديد»  «قلبي 
الشافعي وتوزيع عمر صباغ وهي تتناول قصة 
أجمل  يعيشان  زوجني  حول  املجتمع  واقع  من 
دافئة  منزلية  أجواء  ففي  حياتهما.  لحظات 
برفقة حبيبته عارضة األزياء العاملية، سنشاهد 

سيف يف حالة غنية بالرومنسية والحنان.
فبعد  ذلك  عند  الدرامية  االحداث  تتوقف  ولم 
األحداث  تنقلب  الروتينية،  العاشقني  يوميات 
كلها عندما تكتشف زوجة سيف حملها فتقع 
بني مطرقة حبها لزوجها وسندان حبها لعملها، 
فتقرر اإلجهاض منعاً لدمار مستقبلها املهني، 
لسيف  اآلخر  الوجه  ونرى  الطاولة،  تنقلب  هنا 
قرار  من  واملصدوم  واملحبط  اليائس،  الغاضب، 
وتفضيل  حبهما،  ثمرة  من  بالتخلص  زوجته 
عنها  االنفصال  فيقرر  عالقتها،  عىل  عملها 
وجعل قصة حبهما ذكرى بدأت سعيدة وانتهت 

أليمة.
أكد  للكليب،  الرتويجي  الفيديو  إطالق  منذ 
الجمهور العربي عىل قوة العمل، وأثنى الجميع 
تمثيلية  قدرات  أظهر  الذي  سيف  أداء  عىل 

مميزة.

قائالً: شعرت  نبيل  علّق سيف  العمل  حول هذا 
من  بدءاً  األوىل،  اللحظة  منذ  األغنية  بهذه 
رامي  توقيع  حملوا  الذين  ولحنها  كلماتها 
إىل توزيع عمر صباغ. أما عن  الشافعي وصوالً 
املخرج  مع  بالتعاون  سعيد  فأنا  الكليب،  فكرة 
جاد شويري. الفكرة جريئة أعرتف، ولكننا أردنا 

تقديم يشء جديد للمشاهد العربي.
أما املخرج جاد شويري فقد أعرب عن سعادته 
بكليب  مرة  ألول  نبيل  سيف  النجم  مع  بالعمل 
من إخراجه، ضمن فكرة درامية جريئة وجديدة، 
بعد عملهم سابقا عىل اغنية «بس تعال» سنة 

.٢٠١٩

خشبة  وعىل  فرباير  أول  يف 
بآرينا،  عبده  محمد  مرسح 
الوطن  يف  الغناء  نجوم  يجتمع 
الفن  أيقونة  حب  عىل  العربي 
بعد  مداح  طالل  السعودي 

مرور ٢٢ عاماً عىل رحيله.
األرض»  صوت  «ليلة  بعنوان 
 ٣١ من  يقرب  ما  سيجتمع 
نجماً من نجوم الغناء بالوطن 
تكريماً  فرباير   ١ بـ  العربي 

ل  ؛ لطال ح ا مد

الذهبية.  الحنجرة  صاحب 
النجوم  هؤالء  بني  ومن 
وأنغام  نرصي  أصالة 
كرم  ونجوى  وأحالم 

وصابر  ووعد  فتحي  وبلقيس 
وعبادي  توفيق  ووليد  الرباعي 
التي  الكويتية  ونوال  جوهر  
بهذه  سعادتها  عن  عربت 
لتواجدها  وفخرها  املبادرة 

ضمن نجوم الحفل.
مفاجأة  هناك  ان  ويرتدد 

سيجمع  إذ  الحفل  يتضمنها 
واحدة  فنية  فقرة  يف  نجوم   ٦
باإلضافة  املرسح،  خشبة  عىل 
ثالثة  يجمع  آخر  تريو  إىل 
كل  يقدم  أن  عىل  فقط،  نجوم 
ضمن  واحدة  فنية  فقرة  فنان 

الحفل.

امرأة تزوجت يف سن مبكرة من رجل مسّن، 
تجد نفسها مسحورة بشاب يف مثل سنها، 
مرفوضة  رسية  حب  قصة  معه  فتعيش 
ضمن الدراما االجتماعية العاطفية املرصية 
«أزمة منتصف العمر» من تأليف أحمد عادل 
فهمي،  كريم  وبطولة  العدل  كريم  وإخراج 
املمثلني،  من  وكوكبة  الغفور  عبد  ريهام 
وهو من عروض شاهد األوىل، وُيعرض عىل 
باقة VIP من «شاهد». تسلط أحداث العمل 
الضوء عىل حياة فريوز، التي تعاني إحباطاً 
وتخبطاً يف املشاعر وملالً من الحياة الزوجية 
يف  يكربها  رجل  من  املبكر  زواجها  نتيجة 
السن بسنوات عدة، األمر الذي يجعلها تتودد 
منها  وقريب  العائلة،  من  قريب  شاب  إىل 
أيضاً يف السن واملواصفات، وتتطور العالقة 

بينهما إىل قصة حب ممنوعة، فهل يتمكن 
الرسّية  حبهما  قصة  إعالن  من  الحبيبان 
وكيف  االفرتاق؟  الظروف  عليهما  تحتم  أم 
هذه  أحدثتها  التي  للمشاكل  سيتصديان 
العالقة املرفوضة؟ يذكر أن مسلسل «أزمة 
منتصف العمر» هو من تأليف أحمد عادل، 
العدل  معالجة درامية لكريم فهمي وكريم 
كريم  من  كل  ويضم  األخري.  إخراج  ومن 
السعيد،  عمر  الغفور،  عبد  ريهام  فهمي، 
بمشاركة  رئيس،  رنا  الشامي،  رشدي 
وهاجر  سعد  وركني  الحليم  عبد  هند 
العمل سلوى محمد عيل.  عفيفي، وضيفة 
الدراما  ُتعرض  األوىل،  شاهد  عروض  من 
االجتماعية املرصية «أزمة منتصف العمر»، 

كل خميس عىل باقة VIP من «شاهد».

زيتون  ناصيف  الفنان  احتفل 
بوصول  الخاصة  طريقته  عىل 
عرب  املشاهدات  مجموع 
صفحته الخاصة عىل يوتيوب إىل 

املليارين. 
عرب  املناسبة  يف  نرش  وقد 
التواصل  مواقع  عىل  صفحاته 
وهو  يظهره  فيديو  االجتماعي 
ويقول:  صفر  الرقم  يحمل 
كربت  الصفر...  من  «بلشت 
عم  وبعدني  وبمحبتكن  معكن 
لينتهي  األساس»،  انتو  اكرب 

الفيديو املصور بإضافة ناصيف 
الرقم اثنني عىل االصفار يف إشارة 

إىل بلوغه املليارين. 
ناصيف الذي أعرب عن سعادته 
ملحبة  وتقديره  الرقم  بهذا 
بمتابعة  وعده  له،  الجمهور 
رشكاء  مع  الفنية  مسريته 
وملحنني  شعراء  من  نجاحه 
من  وكل  ومخرجني  وموزعني 
مسريته  يف  بصمة  له  كانت 
يستعد  آخر،  صعيد  عىل  الفنية. 
حفالت  سلسلة  إلحياء  ناصيف 

من  والعرشين  السابع  يف  بداية 
ارض  مرشف  يف  الجاري 

الكويت،   – املعارض 
حفالً  يحيي  كما 

من  العارش  يف 
شباط – فرباير  يف 
حسني  امللك  مركز 
للمؤتمرات – البحر 

باب  فندق  ويف  امليت 
يف  ظبي  أبو   - القرص 

الحادي عرش من شباط – 
فرباير املقبل.

قبل أيام، أعلنت التقارير الصحفية الرتكية 
عن موافقة هاندا آرتشيل بطلة «أنت إطرق 
لتعود  جديد  مرشوع  من  أكثر  عىل   » بابي 
الكبري  نجاحها  بعد  املوسم  بهذا  للدراما  به 
بعملها األخري «أنت إطرق بابي» قبل عامني 
.نرشت املواقع الرتكية اإللكرتونية أنه هنادا 
التي عربت عن استيائها بسؤالها املتكرر عن 
عمليتني  إلجراء  تستعد  التجميل،  علميات 

مسلسلها  تصوير  بدء  قبل  جدد  تجميل 
مع  سيجمعها  والذي  «الغريبان»  الجديد 
بوراك دينيز الذي سبق وقدما معا مسلسل 
«حب ال يفهم بالكالم»، كما ستقوم بزيارة 
األيام  خالل  بالبرشة  للعناية  مراكز  أكرب 
قبل  لبرشتها  رسيع  عالج  إلجراء  القادمة 
الذي  اآلخر  مسلسلها  عن  أما  التصوير. 
أول  وهو  الصيف؛  بموسم  تصويره  ستبدأ 

تعاون بينها وبني منصة ديزني بلس والذي 
اسم  فيحمل  لها،  اإلعالني  الوجه  تعترب 
بشخصية  هاندا  فيه  وستظهر  «الحورية» 
الصحف  بعض  ونرشت  هذا  البحر.  حورية 
أعمال  برجل  هاندا   إرتباط  خرب  الرتكية 
إلتقاط  بعد  شابانجي  هاكان  يدعى  تركي 
األماكن  إحدى  يف  تجمعهما  لهما  صور 

العامة اكثر من مرة.

البالد  يف  البصل  عصابات  تتالعب  إذ 
املكون  حّول  مما  توريده،  بسالسل 
نادرة.  سلعة  إىل  املطبخ  يف  األسايس 
بينما فتح كونغرس الفلبني تحقيقاً، 
البصل  أسعار  ارتفاع  سبب  ملعرفة 
بضعة  يف غضون  الضعف  من  بأكثر 
الفلبني  يف  األزواج  يتجه  لهذا  أشهر. 
إىل السلعة التي أصبحت فاخرًة اليوم، 
بباقات  الالمع  البصل  ويستبدلون 
إضفاء  يف  يرغبون  كانوا  إذا  الورود 

ملسة فخامٍة عىل حفل زفافهم.
بيوري- ليكا  العروس  سارت  حيث 
مدينة  من  عاماً)،   28) نوبيس 
حاملًة  زفافها  ممر  عىل  إيلويلو، 
يف  كيلوغرامات.   5 نحو  تزن  باقًة 
باقات  الحضور  بقية  ارتدى  حني 
كورساج البصل يف معاصمهم، بينما 
املمر  عىل  العروس  وصيفات  سارت 
وهن يحملن أكاليل البصل. يف سياق 
متصل فقد ارتفعت أسعار البصل من 
200 بيسو (3.72 دوالر) للكيلوغرام 
الواحد يف ترشين األول 2022، إىل 600 
بيسو (11.15 دوالر) يف كانون الثاني 

2023، رغم استقرار معدالت اإلنتاج 
النائبة  قالت  جانبها  والطلب.من 
استماع  جلسة  يف  كويمبو  ستيال 
عجزنا  ”إذا  النواب:  مجلس  لجنة 
نهاية  يف  السعر  حركات  تفسري  عن 
الوحيدة  اإلجابة  فستكون  اليوم، 
أن  وأردفت  الكارتل“.  عصابات  هي 
يبيعون  اآلخر  الجانب  عىل  املزارعني 
البصل بسعر 10 بيسو (0.18 دوالر) 
الواضح  من  الواحد.  للكيلوغرام 
البصل،  أسعار  ارتفاع  قضية  أن 
الوصول  مقابل  الناس  يبذله  وما 
خالل  الفلبني  عىل  سيطرت  قد  إليه، 
أن  لدرجة  املاضية،  القليلة  األشهر 
جونيور  ماركوس  فرديناند  الرئيس 
بأنها  الغذائية  املواد  أسعار  وصف 
أفلتت  فيما  طوارئ“.  ”حالة  تمثل 
الجوية  الخطوط  يف  مضيفات   10
الجنائية  العقوبات  من  الفلبينية 
الثاني  كانون  شهر  يف  بصعوبٍة 
كيلوغراماً   40 جلبن  أن  بعد   ،2023
عائدات  وهن  والفاكهة  البصل  من 

من الرشق األوسط.

غينادي  الرويس  الفلك  عالم  قال 
العلمية  األوساط  إن  بوريسوف، 
الكويكب  بأن  اعرتفت  العاملية 
يف  مرة  ألول  شوهد  الذي   ،YG٢٠٢٢
قمر  شبه  هو   ،٢٠٢٢ ديسمرب   ١٥

تابع لألرض.
«نوفوستي»:  لـ  حديث  يف  وأضاف 
«يف ١٥ ديسمرب تمكنت من اكتشاف 
طبعا  لألرض.  تابعا  قمر  شبه 
املعتاد  الطبيعي  الكبري  القمر  هناك 
من  الكثري  وهناك  لكوكبنا،  التابع 
األقمار الصناعية التي تدور يف املدار 
كويكب  فهو  هذا  أما  الفضائي. 
تقريبا  الحجم   .YG٢٠٢٢ ترقيمه 
من ٢٠ إىل ٣٠ مرتا، فرتة الدورة حول 
قيمة  وتبلغ  واحدة.  سنة  الشمس 

قدره املطلق ٢٦».
ووفقا له، بشكل إجمايل تم حتى اآلن 
لألرض  أقمار  أشباه   ٦-٧ اكتشاف 
نقطتي  عرب  مداراتها  تمر  ال  التي 
التقاطها  تم   .L٤ و   L٣ الغرانج 
مجال  بواسطة  معني  وقت  يف  كلها 

الجاذبية لكوكبنا.
وقال بوريسوف إن «القمر الصغري» 
الكمبيوتر،  محاكاة  حسب  الجديد، 
ربما بارش يف الدوران حول األرض يف 
شبه  كونه  يف  وسيستمر   ١٩٦١ عام 
أخرى  عاما   ١٥٠ ملدة  صناعي  قمر 
عىل األقل. وبوريسوف عالم فلك من 
عام  يف  اكتشف  القرم،  جزيرة  شبه 
٢٠١٩ أول مذنب بني نجمي حتى اآلن 

يف التاريخ، وهو يحمل اسمه.

محلية  ورشكات  مؤسسات  عدة  أن  روسية،  إعالم  وسائل  أعلنت 
Wi- ستتعاون عىل تطوير تقنيات جديدة تؤمن عمل شبكات

 .RT ٦ حديثة، وفقا لتقرير Fi
الرقمية  التنمية  وزارة  فإن  املتوفرة  للمعلومات  وتبعا 

إطاره  يف  سيتم  جديد  مرشوع  عىل  سترشف  الروسية 
 ٦ Wi-Fi تطوير أجهزة راوتر جديدة تدعم عمل شبكات
التي توفر رسعات إنرتنت عالية، ومن ضمن الرشكات 
ستكون  الجديدة  الراوتر  أجهزة  عىل  ستحصل  التي 
.ER-Telecom Holding ورشكة ،Rostelecom رشكة

وأشارت صحيفة إزفيستيا الروسية، إىل أن املرشوع الجديد 
سيمكن روسيا عام ٢٠٢٥ من إنتاج ٥٠ ألف راوتر جديد يدعم 

شبكات Wi-Fi ٦ الحديثة. 
سيحسن   ٦  Wi-Fi راوترات  انتشار  أن  التقنية  خرباء  ويقول 

من أداء ورسعة عمل شبكات اإلنرتنت الالسلكية، كون هذه 
غيغاهريتز،  و٦   ٥ بني  ما  يرتاوح  نطاق  يف  تعمل  األجهزة 
بينما تعمل أجهزة الراوتر القديمة يف نطاق ٢٫٤ غيغاهريتز 
من  العديد  إشارات  مع  إشاراتها  بتداخل  يتسبب  قد  ما 

األجهزة اإللكرتونية القريبة منها.
كانت  الروسية  «روستي»  رشكة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
قد بدأت العام املايض أيضا بإنتاج أجهزة راوتر خاصة 
توفر حماية كبرية للشبكات وبياناتها، وتعمل بتقنيات 

روسية بالكامل.
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بأجهزة  املغربية  العالقات  مسار  يف  املتسارعة  و  املتالحقة  التطورات  تؤرش 
من  مزيد  إىل  مرشحة  تزال  ال  الطرفني  بني  األزمة  أن  عىل  األوروبي،  االتحاد 
تلك.  أو  الجهة  هذه  من  بذلت  التي  الكثرية  اإلطفاء  محاوالت  رغم  التصعيد، 
الربملان  الطرفني تمثلت يف تصويت  آخر محطة يف مسار األزمة املحتدمة بني 
املغرب فيما يتعلق بأوضاع حقوق اإلنسان و حرية  األوروبي عىل قرار يدين 
الصحافة، يف نفس الوقت الذي تواصل فيه بعض األطراف داخل هذه املؤسسة 
النيابية األوروبية، البحث يف محاولة توريط املغرب يف قضية فضيحة الرشوة 
نهائيات  ملباريات  احتضان قطر  الربملان، موازاة مع  داخل هذا  انفجرت  التي 
املراقبني شكال من أشكال  التي اعتربها كثري من  القدم، و  العالم لكرة  كأس 
الضغط التي مورست يف إبانها عىل هذا القطر العربي، للتشويش عليها أوال، 
و ثانيا الستغالل الحدث ملمارسة االبتزاز عىل قطر الخضاعها لرشوط جهات 

غربية يف قضية الغاز .
إىل  سارع  حيث  األوروبي،  القرار  عىل  بقوة  الرد  يف  يتأخر  لم  املغربي  الربملان 
عقد جلسة عامة ملجليس النواب و املستشارين ، و قرر بعد مداوالت صاخبة 
تجميد جميع عالقاته مع الربملان األوروبي. و أجمعت جميع مكونات الربملان 
املغربي ، من هيآت سياسية بمختلف مشاربها السياسية، بما يف ذلك اليسار 
املغربي، و النقابية و املهنية ، عىل اعتبار ما أقدم عليه الربملان األوروبي قرارا 
سياسيا محضا يهدف اىل ممارسة الضغط عىل املغرب بهدف إخضاعه لرشوط 
بعض الدول األوروبية، فيما يتعلق بخالفات سياسية عميقة بني الطرفني. و 

رد الربملان األوروبي عىل نظريه املغربي بتأجيل جميع بعثاته إىل املغرب.
األكيد أن املواجهة بني الربملانني األوروبي و املغربي ال تنعزل عن سياق الخالفات 
العميقة بني املغرب و االتحاد األوروبي، و التي كانت موضوع دراسة و بحث 
للشؤون  السامي  املمثل  أوريل  السيد جوزيب  بها  التي قام  الزيارة األخرية  يف 
الخارجية و القضايا األمنية إىل املغرب، لكن أرشت التطورات الالحقة عىل أن 
تعرفها  التي  االرتدادات  قادرة عىل تجاوز مرحلة  تكن  لم  الزيارة  نتائج هذه 

العالقات بني الطرفني.
و ال تخفي العديد من األطراف املغربية، بما فيها الرسمية منها، اتهام فرنسا 
املغرب،  ضد  واالبتزاز  الضغط  ملمارسة  األوروبي  االتحاد  أجهزة  باستخدام 
إلجباره عىل العودة إىل بيت الطاعة، بعدما أبدى خالل السنتني املاضيتني تنطعا 
إلمالءات باريس فيما يتعلق بالعديد من امللفات، تتقدمها قضايا تهم الهجرة 
غري النظامية و التأشريات و املوقف من النزاع املفتعل يف الصحراء املغربية. و 
هي القضايا التي لم تنجح الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية 

إىل املغرب قبل أسابيع يف تقريب وجهات النظر بني الطرفني.
خالل  من  األوروبي  الربملان  لقرار  السياسية  الخلفيات  عىل  املغاربة  يؤكد  و 
احتدام  مع  يتزامن  الذي  القرار  هذا  إصدار  توقيت  أولها  األدلة.  من  العديد 
، و تحديدا مع فرنسا، حيث تجنب  الرباط و االتحاد األوروبي  الخالفات بني 
إىل  انتظر  الزمان، و  املغرب طيلة ربع قرن من  إىل  التطرق بسوء  الربملان  هذا 
القرار مع  تزامن هذا  ثانيها  و  القبيل.  قرار من هذا  ليقدم عىل  التوقيت  هذا 
أزمة  بسبب  املغربي  الجوار  دول  بعض  مع  األوروبية  العواصم  بعض  تقارب 
الغاز يف أوروبا. و لذلك قال أحد السياسيني املغاربة، إن قرار الربملان األوروبي 
تشتم منه رائحة الغاز، ألنه تحاىش التطرق إىل أوضاع حقوق اإلنسان و حرية 

الصحافة يف مناطق تتعرض فيها إىل انتكاسات كبرية.
إذن يمكن القول، إن األزمة بني املغرب و االتحاد األوروبي اتجهت نحو منعطف 
حني  يف  الوطني،  السيادي  قرارها  باستقاللية  الرباط  تشبثت  بعدما  عاصف، 
ترص جهات أوروبية عىل تطويعه و إخضاعه، و لذلك فإن ما يجري اليوم بني 

الطرفني سيكون له ما بعده.
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