
بغداد/ الزوراء: 
أعرب�ت املرجعية الدينية العليا يف النجف 
األرشف، ام�س األربعاء، ع�ن تضامنها 
م�ع ضحايا الزل�زال يف س�وريا وتركيا.
وذك�ر بيان ملكتب املرج�ع الديني األعىل 
السيد عيل السيستاني تلقته “الزوراء”: 
أن “الزلزال الشديد الذي رضب قبل أيام 
مناط�ق واس�عة م�ن األرايض الرتكي�ة 
والس�ورية ق�د أس�فر، كما تش�ر إليه 
املعلوم�ات املتج�ددة، عن أع�داد كبرة 
من الضحايا واملصابني وخس�ائر مادية 
هائل�ة يف املس�اكن والبن�ى التحتي�ة، يف 
كارثة انس�انية ق�ّل نظره�ا يف العرص 

األخر”.وأض�اف البي�ان أن “املرجعي�ة 
إذ  األرشف،  النج�ف  يف  العلي�ا  الديني�ة 
تع�ّ� عن مواس�اتها وتضامنها مع من 
فق�دوا أعزاءهم يف هذه املأس�اة الكبرة 
وتدعو الله تعاىل لهم بالص� والس�لوان 
وللجرحى واملصابني بالشفاء والعافية، 
فإنه�ا تأمل أن تتضافر جه�ود الجهات 
املعنية وعامة أهل الخر يف س�بيل توفر 
االحتياج�ات الرضوري�ة للمترضرين يف 
أرسع وقت”.وأختتم بالقول: “نسأل الله 
العيل القدي�ر أن يدفع البالء عن الجميع 
وينعم عليهم بالخر والسالم إنه ويلّ ذلك 

وهو أرحم الراحمني”.

بغداد/ الزوراء:
األم�ر  عب�د  الداخلي�ة،  وزي�ر  وج�ه 
الشمري، بإقالة ُمديرّي سيطرات الكرخ 
والرصاف�ة وإيداعه�م التوقيف.وقال�ت 
وزارة الداخلية يف بيان تلقته “الزوراء”: 
إن “وزير الداخلية عبد األمر الش�مري، 
وخالل جولة تفتيش�ية مفاجئ�ة الليلة 
املاضية لسيطرات الكرخ والرصافة من 
قبل أم�ن األفراد يف وزارة الداخلية، وجه 
بتشكيل مجالس تحقيقية بحق مديري 
الكرخ والرصاف�ة وإيداعهم  س�يطرات 
التوقيف”.وأض�اف ان�ه “تق�رر تعي�ني 

آخرين بدالً عنهم “.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
وصف�ت صحيفة “نيوي�ورك تايمز” 
تفجرات أنابيب السيل الشمايل لضخ 
الغاز من روس�يا إىل أملاني�ا “باللغز”، 
إال أن صحفي�ا أمريكي�ا تح�دث ع�ن 
قيام الواليات املتح�دة بعملية بحرية 

ظل�ت طي الكتمان.ووج�ه الصحفي 
األمريك�ي، س�يمور ه�رش، الحائز 
عىل جائ�زة بوليتزر، أصاب�ع االتهام 
نحو واش�نطن بالوقوف وراء تنظيم 
هجمات عىل خطوط أنابيب “الس�يل 
الشمايل1 و2”.وتمكن هرش املعروف 

بمنش�وراته عن الجرائم األمريكية يف 
فيتن�ام ويف ح�روب الرشق األوس�ط، 
م�ن الحص�ول ع�ىل معلوم�ات حول 
العملي�ة من مص�در لم يذكر اس�مه 
كان متورطا بش�كل مبارش يف اإلعداد 
لها ع�ىل حد تعبره، كما أن الصحفي 

االس�تقصائي ه�و ال�ذي كش�ف عن 
فضيحة التعذيب يف س�جن أبو غريب 
العراقي.وق�ال الصحفي األمريكي إن 
“غواصني أمريكيني زرعوا متفجرات 
الش�مايل”  “الس�يل  أنابي�ب  ع�ىل 
تح�ت غطاء من�اورات لحل�ف الناتو 

“بلوب�س 22”، فيما قام النرويجيون 
أن  الصحف�ي  بتفعيلها”.وأوض�ح 
“طائ�رة تابع�ة للبحري�ة النرويجية 
 26 يف  “س�ونار”  عوام�ة  أس�قطت 

سبتم� املايض لتفعيل املتفجرات”.

انقرة/ متابعة الزوراء:
ارتفع�ت حصيل�ة قت�ىل الزل�زال الذي 
رضب تركيا وسوريا، منذ فجر االثنني، 
اىل نح�و 12 أل�ف ش�خص وفق أحدث 
حصيلة، يف حني يسابق عنارص اإلنقاذ 
الزمن إلخراج العالقني تحت األنقاض.
وارتفعت حصيلة قتىل الزلزال يف تركيا 
وس�وريا إىل أكثر من 11700، حسبما 
ذكر مسؤولون وأطباء امس األربعاء.
وأوضح�وا أن 9057 ش�خصاً قضوا يف 
تركي�ا و2662 يف س�وريا وأصي�ب 50 
ألف ش�خص بجروح يف تركيا و5000 
يف س�وريا، ج�راء الزلزال ال�ذي بلغت 

قوت�ه 7,8 درج�ة ي�وم االثنني.وأعلن 
الرئيس الرتكي رج�ب طيب أردوغان، 
ام�س األربع�اء، ارتف�اع ع�دد ضحايا 
الزلزال إىل 9 آالف و57 قتيل حتى اآلن.
وق�ال أردوغان إن عدد املصابني ارتفع 
إىل 52 ألف�ا و979 حت�ى اآلن، وع�دد 
املنازل املهدمة إىل 6 آالف و444 منزال، 
ويق�ول إن 60 ألف عنرص يش�اركون 
البح�ث واإلنق�اذ بينه�م  يف عملي�ات 
متطوع�ون وفرق م�ن خ�ارج البالد.
وأكم�ل أردوغ�ان: تلقين�ا مس�اعدات 
م�ن 60 دول�ة ع�ىل رأس�ها أذربيجان 
والس�عودية وقط�ر ».وق�ال يف كلمة، 

امس األربعاء، خالل تفقد موقع مركز 
الزل�زال يف والية قهرم�ان مرعش: ان 
الحكومة ستنهي إعادة إعمار املناطق 
املترضرة خالل عام واحد.كما أكد فتح 
الفنادق أمام املترضرين من الزلزال يف 

مرسني وأنطاليا.
مش�راً إىل أن الحكوم�ة ل�ن تس�مح 
باس�تمرار بقاء املواطنني يف الش�ارع 
وس�تترصف رسيعاً.ولفت إىل مواجهة 
يف  للزل�زال  االس�تجابة  يف  مش�كالت 
اليوم األول، مش�دداً ع�ىل أن العمليات 
ع�ادت لطبيعتها.وق�ال أيضاً إن هناك 
مش�كالت يف الطرق واملطارات، مشراً 

إىل أن�ه س�يتم حله�ا رسيعاً.وأج�رى 
إىل  تفقدي�ة  زي�ارة  الرتك�ي  الرئي�س 
والي�ة قهرم�ان مرعش الت�ي رضبها 
زل�زاالن عنيف�ان وأثرا ع�ىل 9 واليات 
أخرى وشمال س�وريا.وتفقد الرئيس 
الرتك�ي مخي�م أقيم يف ملع�ب املدينة، 
إليواء املترضرين من الزلزال يف الوالية، 
وفق وكالة األناضول.ارتفعت حصيلة 
الضحاي�ا يف عم�وم س�ورية )مناطق 
س�يطرة النظام واملعارضة( إىل 2802 
قتي�ل وأكث�ر من 5000 إصاب�ة، جراء 

الزلزال الذي وقع فجر اإلثنني.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
يف أول خطاب له أمام جلس�ة مش�رتكة 
س�يطر  من�ذ  األمريك�ي  للكونغ�رس 
الجمهوريون عىل مجلس النواب يف يناير 
املايض، أكد الرئيس األمركي، جو بايدن، 
أن بالده س�رتد ع�ىل أي تهدي�د صيني، 

فيم�ا هت�ف عدد م�ن ن�واب الكونغرس 
بكلم�ة »كاذب« خ�الل خط�اب الرئيس 
األمريك�ي ج�و بايدن عن ح�ال االتحاد.
وق�ال يف خطابه عن حال�ة االتحاد: »إذا 
ه�ددت الص�ني أم�ركا فس�رتد لحماية 
نفسها«، مضيفاً »عىل بكني أال تخطئ.. 

إذا  امل�ايض،  األس�بوع  أوضحن�ا  فكم�ا 
ه�ددت س�يادتنا، س�نعمل ع�ىل حماية 
بلدن�ا وق�د فعلن�ا ذل�ك«، يف إش�ارة إىل 
إسقاط الواليات املتحدة قبل أيام منطاد 
التجس�س الصيني.كم�ا ش�دد ع�ىل أن 
كسب املنافسة مع الصني يجب أن يوحد 

جميع األمركيني )يف إش�ارة إىل الحزبني 
وأردف  والديمقراط�ي(.  الجمه�وري 
جمي�ع  يف  خط�رة  تحدي�ات  :«نواج�ه 
أنحاء العالم، ولك�ن يف العامني املاضيني 
أصبحت الديمقراطيات أقوى، واألنظمة 
االستبدادية أضعف«.كذلك، أكد أن »البالد 

يف أق�وى وض�ع منذ عق�ود للتنافس مع 
الص�ني أو أي جهة أخرى ح�ول العالم«.
إال أن�ه يف الوق�ت عينه ع� ع�ن التزامه 
بالعم�ل م�ع الصني حيثما أمك�ن تعزيز 

املصالح األمركية وإفادة العالم.

زلزال تركيا وسوريا املدمر يقتل ويصيب أكثر من 65 ألف شخص يف حصيلة قابلة للزيادة

نواب مجهوريون يشتمون بايدن ويصفونه بـ»الكاذب« خالل خطاب »حال االحتاد«!

بعد هدم أكثر من  6 آالف منزل ومشاركة 60 ألفا يف عمليات اإلنقاذ

الرئيس األمريكي: إذا هددتنا الصني فسنرد وحنمي بالدنا

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت الس�فارة العراقي�ة يف أنق�رة ، امس 
الراغب�ني  للعراقي�ني  تس�هيالت  األربع�اء، 
للس�فارة  بي�ان  البالد.وذك�ر  إىل  بالع�ودة 
العراقية تلقته “الزوراء”: أن “أبناء الجاليَّة 
الرتكيَّ�ة  املُحافظ�ات  املُقيم�ة يف  العراقيَّ�ة 
املترضرة بس�بب الزلزال، والراغبني بالعودة 
إىل العراق، يرجى إرس�ال أس�مائهم ونس�خ 

م�ن ج�وازات س�فرهم )إن وج�دت( ع�ىل 
رق�م املوبايل املُ�درج يف أدناه رق�م الطوارئ  
05368787900، أو التوجه إىل مركز اإليواء 
الخ�اص بالجاليَّ�ة العراقيَّ�ة )مدرس�ة دار 
الس�الم العراقيَّة يف غازي عنتاب(”.وأش�ار 
البي�ان إىل أنَّ “الرحل�ة األوىل س�وف تنطلق 
مس�اء هذا اليوم من مطار غازي عنتاب إىل 

مطار بغداد الدويلّ”.

تونس/ متابعة الزوراء:
قرر الرئي�س التونيس، قيس س�عيد، 
إقالة وزير الخارجية عثمان الجرندي 
م�ن منصب�ه وس�ط أزمة سياس�ية 
عميقة يف البالد.وأصدر سعيد مرسوما 
بتعي�ني نبيل عم�ار وزي�را للخارجية 
ويش�غل  الجرن�دي.  لعثم�ان  خلف�ا 
عم�ار حاليا منصب س�فر تونس يف 
بروكسل وهو خريج املدرسة الوطنية 

لإلدارة.ولم تذكر الرئاس�ة التونس�ية 
أسباب إقالة الجرندي.وتعيش تونس 
أزمة سياس�ية، حيث أص�در االتحاد 
الع�ام التونيس للش�غل بيانا جدد فيه 
تمسكه بالحوار سبيال وحيدا للخروج 
من األزم�ة يف البالد.وأكد األمني العام 
املس�اعد لالتحاد، س�امي الطاهري، 
أن ما يجري يف تونس منذ أش�هر يعد 

انحرافا عن املسار التصحيحي.

عرب         .. جلنة نيابية تستبعد إجراء انتخابات جمالس احملافظات يف نهاية العام احلالي
حملل سياسي: احلكومة جادة بإجرائها يف موعدها احملدد

الزوراء/ حسني فالح:
اس�تبعدت لجنة املحافظات واالقاليم 
النيابي�ة إج�راَء انتخاب�ات مجال�س 
املحافظات يف موعده�ا املحدد، وفيما 
رجح�ت إجراءه�ا يف ع�ام 2024، اكد 
محلل س�يايس أن الحكوم�ة وال�ملان 
جادان بإج�راء االنتخابات يف موعدها 

املحدد.
املحافظ�ات  لجن�ة  رئي�س  وق�ال 
واالقاليم� النائب شروان الدوبرداني، 
اج�راء  ان  ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف 
االنتخابات س�واء العام�ة او مجالس 
املحافظ�ات تتطلب توف�ر املتطلبات 
الالزمة س�واء كانت الفنية او املالية. 
الفتا اىل: ان املفوضية العليا لالنتخابات 
قدم�ت احتياجاته�ا الخاص�ة إلجراء 
املحافظ�ات  مجال�س  انتخاب�ات 
.وأضاف: ان االحتياجات التي طلبتها 
املفوضي�ة بعضه�ا س�هلة، وبإمكان 
الحكوم�ة توفرها، واخ�رى تحتاج اىل 
بعض الوقت. مؤكدا: انه يف حال تعذر 
الحكومة عىل توفر جميع االحتياجات 
الالزمة النتخابات مجالس املحافظات 
سوف ال تجرى االنتخابات يف موعدها 
املق�رر 23 ترشين االول املقبل .ورجح 
تأجي�ل االنتخابات اىل ع�ام 2024 الن 
تس�تطيع  ال  االنتخاب�ات  مفوضي�ة 
خالل س�تة اش�هر فقط تأمني اجراء 
االنتخابات ومس�تلزماتها، بل تحتاج 
اىل اكث�ر م�ن 8 اش�هر وربم�ا س�نة 

كاملة، الفتا اىل: ان االتفاق لم يتم لحد 
اآلن عىل قانون االنتخابات، والس�يما 
اننا ال نع�رف هل س�يقبل الصدريون 
بتغي�ر املفوضية واج�راء االنتخابات 
يف دائرة واحدة وليست دوائر متعددة، 
وه�و اليشء املختل�ف عليه بني االطار 
الصدري.وأوضح  التنس�يقي والتي�ار 

الدوبردان�ي: ان الوقت يميض ولم يتم 
حل موض�وع املوازنة او قانون النفط 
الخدم�ة  قان�ون مجل�س  او  والغ�از 
االتحادي او تطبيق اتفاقية سنجار او 
امل�ادة 140، وكلها م�ؤرشات تدل عىل 
عدم امكانية اجراء انتخابات مجالس 
املحافظات يف موعدها. من جانبه، قال 

املحلل السيايس، عيل البيدر، يف حديث 
انتخاب�ات  اج�راء  ان  ل�”ال�زوراء”: 
الع�ام  مجال�س املحافظ�ات يف ه�ذا 
رضورة قصوى ألس�باب عديدة، منها 
الحالي�ة وحكومة  ال�ملاني�ة  ال�دورة 
السوداني وجدوا انفسهم امام سلسلة 
من االخفاقات التي اقرتفت يف املراحل 

السابقة واحدى تلك االخفاقات تجميد 
عم�ل مجال�س املحافظ�ات وم�ن ثم 
حلها وهذه كانت مخالفة دس�تورية 
واضحة. وأضاف: كان االجدر لل�ملان 
حينه�ا أن يدع�و النتخاب�ات محلي�ة 
جدي�دة. مبينا: اننا الي�وم نجد هنالك 
حال�ة من الدكتاتوري�ة خلقت يف عدد 
م�ن املحافظ�ات م�ن خ�الل تس�لط 
املحافظ، كذل�ك عملية تغير املحافظ 
اصبح�ت صعب�ة، وعملي�ة الرقابة يف 
املحافظ�ات انخفضت بنس�بة كبرة. 
مؤك�دا: ان جمي�ع هذه االم�ور تحتم 
عىل الحكوم�ة الحالية الذهاب باتجاه 
اج�راء االنتخاب�ات لتخفي�ف الضغط 
الحاصل عليها وعىل النواب.واشار اىل: 
ان فك�رة مجالس املحافظات عظيمة 
لكن طريقة ادارتها وعمليات الفس�اد 
الت�ي رافق�ت عمله�ا يج�ب ان تكون 
اق�ل. موضحا: ان مجالس املحافظات 
تخدمنا يف عملي�ة التعاطي مع مدراء 
يف املحافظ�ات الذين ش�عروا بالراحة 
يف غي�اب مجالس املحافظات بس�بب 
مس�لطا  كان  ال�ذي  الضغ�ط  كمي�ة 
عليهم، من هنا يمك�ن ان نجد حاجة 
ملحة ملجالس املحافظات.وشدد: عىل 
الش�ارع العراق�ي ان يخت�ار عناوين 
اىل  ينظ�ر  وان  االنتخاب�ات،  يف  اكث�ر 
تجاربه السابقة التي اراها فاشلة مع 
تل�ك املجال�س بالبالد من اجل حس�ن 

االختيار.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
االربعاء،  امس  العراقي،  املركزي  البنك  أعلن 
املواطنني  شكاوى  لتلقي  ساخن  خط  تخصيص 
املركزي  للبنك  بيان  الدوالر.وذكر  رشاء  بشان 
تلقته »الزوراء«: أنه »تقرر تخصيص خط ساخن 
واستفساراتهم  املواطنني  شكاوى  الستقبال 
الرقم  عىل  الدوالر  األجنبية  العملة  برشاء  املتعلقة 
»سيتم  أنه  البيان  07755521650«.وأضاف 
الدوام  اثناء  واالستفسارات  الشكاوى  استقبال 
إىل  والنصف صباحاً  الثامنة  الساعة  الرسمي، من 

الساعة السابعة مساًء«.

املركزي خيصص خطا ساخنا لتلقي 
شكاوى املواطنني بشأن الدوالر

مكتب السيد السيستاني يعرّب عن تضامنه 
مع ضحايا الزلزال يف سوريا وتركيا

الشمري يقيل مديري سيطرات 
الكرخ والرصافة ويودعهم التوقيف

السفارة العراقية يف أنقرة تعلن 
تسهيالت للعراقيني الراغبني بالعودة

وسط أزمة سياسية عميقة
الرئيس التونسي قيس سعيد يقيل وزير اخلارجية

مراسل قناة تركية يرتك البث املباشر على اهلواء إلنقاذ طفلة

األخريةفنانون يلغون حفالتهم يف عيد احلب إجالال واحرتاما ألرواح ضحايا الزلزال

ص 8

عرّب عن تضامن العراق مع الشعب السوري وقيادته 

السوداني يؤكد أهمية أخذ اإلجراءات 
الكفيلة حبماية قواعد البيانات احلكومية

بغداد/ مصطفى العتابي:
أك�د رئيس مجل�س الوزراء، محمد ش�ياع 
الس�وداني، أهمية أخذ اإلج�راءات الكفيلة 
بحماية قواع�د البيان�ات الحكومية، فيما 
ع� ع�ن تضامن الع�راق ش�عباً وحكومًة 
ورئاس�اٍت مع الش�عب الس�وري وقيادته.

وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقته »الزوراء«: أن »رئيس مجلس الوزراء، 
محمد ش�ياع الس�وداني، ت�رأس اجتماعاً 
ُخصص ملناقش�ة تكام�ل قواع�د البيانات 
الحكومية، بحضور وزيرة االتصاالت وعدد 
م�ن املختّص�ني يف األمان�ة العام�ة ملجلس 
الوزراء، ووزارات الداخلية واملالية والتجارة 

والتخطي�ط والعمل والصح�ة واالتصاالت، 
الس�وداني،  االنتخابات.وأك�د  ومفوضي�ة 
خ�الل االجتماع، عىل أهمي�ة أمن البيانات، 
وأخ�ذ اإلج�راءات الكفيلة بحماي�ة قواعد 
البيان�ات الحكومي�ة، مش�را إىل أن قواعد 
املعلوم�ات املوج�ودة يف جه�ات حكومي�ة 
مختلفة، يمكن أن تك�ون ذات قيمة كبرة 
خاصة م�ع تكامله�ا، وس�تكون نافعة يف 
التدقي�ق وتحس�ني االس�تهداف، ورضورة 
أن يكون هناك هي�كل واحد رئيس لقاعدة 
البيان�ات الوطنية، ثم تمّك�ن كل جهة من 

االطالع عىل ما هو مسموح لها.

فاضح جرمية أبو غريب يكشف للعامل تفاصيل تفجري السيل الشمالي لضخ الغاز من روسيا إىل أملانيا
حتدث عن عملية استمرت 9 أشهر وبسرية تامة

بغداد/ الزوراء:
للدورة  النواب  أعضاء مجلس  أحد  باستقدام  قرار  االتحاديَّة صدور  النزاهة  أعلنت هيئة 
الحاليَّة بتهمة الرشوة.وذكرت الهيئة يف بيان لها تلقته »الزوراء«: إن »دائرة التحقيقات 
التابعة لها، ويف معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إىل القضاء، 
أفادت بإصدار الهيئة التحقيقيَّة قراراً باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب الحايل، الفتة 
إىل أن القرار صدر جراء اتهامه بتسلم )750.000( دوالر - باالشرتاك مع نائب آخر سابق 
أن«  البيان  رشكاته«.واضاف  تخص  فساد  ملفات  إثارة  عدم  مقابل  أعمال؛  رجل  من   -
الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قرار االستقدام، استناداً إىل أحكام القرار )160 لسنة 198٣(، 
وتزويدها  عنه،  الحصانة  رفع  أجل  من  النوَّاب؛  مجلس  إشعار  أيضاً  القرار  تضمن  فيما 

بمعلومات تخص النائب اآلخر السابق املتهم باالشرتاك معه يف القضية نفسها.

النزاهة تستقدم نائبا امتنع عن ممارسة 
دوره الرقابي

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

جانب من مساعدات العراق إىل الشعب السوري



عبرّ عن تضامن العراق مع الشعب السوري وقيادته

السوداني يؤكد أهمية أخذ اإلجراءات الكفيلة حبماية قواعد البيانات احلكومية
بغداد/ مصطفى العتابي:

شياع  محمد  الوزراء،  مجلس  رئيس  أكد 
الكفيلة  اإلجراءات  أخذ  أهمية  السوداني، 
بحماية قواعد البيانات الحكومية، فيما عرب 
عن تضامن العراق شعباً وحكومًة ورئاساٍت 

مع الشعب السوري وقيادته.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقته “الزوراء”: أن “رئيس مجلس الوزراء، 
اجتماعاً  ترأس  السوداني،  شياع  محمد 
البيانات  قواعد  تكامل  ملناقشة  ُخصص 
وعدد  االتصاالت  وزيرة  بحضور  الحكومية، 
ملجلس  العامة  األمانة  يف  املختّصني  من 
والتجارة  واملالية  الداخلية  ووزارات  الوزراء، 
واالتصاالت،  والصحة  والعمل  والتخطيط 

ومفوضية االنتخابات.
أهمية  عىل  االجتماع،  خالل  السوداني،  وأكد 

الكفيلة  اإلجراءات  وأخذ  البيانات،  أمن 
مشريا  الحكومية،  البيانات  قواعد  بحماية 
جهات  يف  املوجودة  املعلومات  قواعد  أن  إىل 
حكومية مختلفة، يمكن أن تكون ذات قيمة 
نافعة  وستكون  تكاملها،  مع  خاصة  كبرية 
ورضورة  االستهداف،  وتحسني  التدقيق  يف 
لقاعدة  رئيس  واحد  هيكل  هناك  يكون  أن 
من  جهة  كل  تمّكن  ثم  الوطنية،  البيانات 

االطالع عىل ما هو مسموح لها.
بلورة  نحو  الوزراء  مجلس  رئيس  وحّث 
النماذج  البيانات وفق  منهجية حديثة إلدارة 
البيانات  أمن  يحقق  وبما  املتميزة،  العاملية 
وتكاملها ومن أجل تبسيط اإلجراءات وتقليل 

الكلف ومكافحة الفساد.
وإيجاد  االجتماعات،  عقد  بمواصلة  ووّجه 
املقرتحات  والتكامل، وتقديم  للتواصل  نافذة 

والخطط لتجاوز التأخري، ومعالجة املعوّقات، 
وتحسني  األداء  تطوير  عىل  ينعكس  بما 

الخدمات املقّدمة للمواطنني.
الوزراء،  مجلس  رئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف 
محمد شياع السوداني، تضامن العراق شعبا 
السوري  الشعب  مع  ورئاسات  وحكومة 

وقيادته يف املصاب األليم بضحايا الزلزال.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء 
يف بيان تلقته “الزوراء”: أن” السوداني أجرى 
بشار  السوري  الرئيس  مع  هاتفياً  اتصاالً 
بضحايا  واملواساة  التعازي  فيه  قّدم  األسد، 
أعلن  كما  االثنني،  فجر  وقع،  الذي  الزلزال 
ورئاسات  وحكومة  شعبا  العراق  تضامن 
املصاب  هذا  يف  وقيادته  السوري  الشعب  مع 
يتغمد  بأن  القدير  الباري  داعياً  األليم، 
الجرحى  عىل  ويمن  رحمته،  بوافر  الضحايا 

بالشفاء العاجل”.
وقال السوداني خالل االتصال بحسب البيان: 
اإلنساني،  الواجب  من  وانطالقاً  العراق،  إن” 
البلدين،  شعبي  تجمع  التي  األخوة  وروابط 
السوريني من  الدعم لألشقاء  تقديم  إىل  بادر 
املدني  الدفاع  مجال  يف  منة،  أو  فضل  غري 
وإرسال الفرق الطبية واملساعدات اإلنسانية 
الطبية  اإلغاثية  واملواد  الوقود  من  العاجلة، 

والصحية والغذائية”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إىل” أهمية أمن 
سوريا واستقرارها، وتعزيز العالقات الثنائية 

يف مختلف املجاالت”.
بالغ  عن  السوري  الرئيس  أعرب  جانبه،  من 
وشعبا  حكومة  للعراق  وامتنانه  شكره 
عمق  مؤكداً  والدعم،  التضامن  مبادرة  عىل 

العالقات بني البلدين الشقيقني.

2سياسة ومحلياتاعالنات alzawraanews@yahoo.com
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شركة املشاريع النفطية
إعالن مناقصة

اسم املناقصة : جتهيز مواد إنارة، تأريض، محاية كاثودية، قابلوات ولوحات ضغط واطئ ملشروع انشاء خزانات عدد /3 يف مصفى كركوك
رقم الطلبية:-                                                       ت2023/1      

لتقديم عطاءاتهم ملناقصة  املؤهلني ذوي االختصاص والخربة  العطاءات  النفطية( بدعوة مقدمي  املشاريع  يرس )رشكة 
انشاء خزانات عدد /3 يف مصفى  قابلوات ولوحات ضغط واطئ ملرشوع  تأريض، حماية كاثودية،  انارة،  )تجهيز مواد 
كركوك( وتسليمها وتفريغها ))DDP حسب االنكوتريم )2010( يف موقع املرشوع يف مصفى كركوك /كركوك – العراق، عىل 
ان تكون املواد من املناشئ التالية )الواليات املتحدة االمريكية – اليابان-  كندا -  اململكة املتحدة –فرنسا -  ايطاليا -أملانيا-
فلندا –هولندا – اسبانيا – تركيا( )فيما يخص املنشأ الرتكي يشمل جميع املواد ما عدا االنارة ولوحات الضغط الواطئ( 
التخمينية للمناقصة هي )322,500,000( )ثالثمائة واثنان وعرشون مليون  الكلفة  وان  املناقصة ممولة ذاتياً  ان  علماً 

وخمسمائة الف دينار( و بمدة تنفيذ )120( مائة وعرشون يوم تقويمي، مع مالحظة ومراعاة ما ييل:
scop@scop.oil.gov. التوريدات والتعاقدات  النفطية/قسم  1. للحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املشاريع 
iq/Pur.cus@scop.oil.gov.iq  /من االحد اىل الخميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة )9:00ص(لغاية)12:00 م( وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2. عىل مقدمي العطاءات املؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك يف هذه املناقصة تقديم عطاءاتهم وفقا للرشوط 

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

ب - خدمات ما بعد البيع.
ت - يلتزم مقدم العطاء بتقديم عمل مماثل )واحد( منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد النهائي لتقديم 

العطاء وبمقدار 30% من قيمة الكلفة التخمينية للمناقصة.
وقائمة  املصالح  وتضارب  )الجنسية  حيث  من  باملناقصة  املشرتكني  العطاءات  ملقدمي  القانونية  االهلية  تحديد  يتم  ث - 
الرشكات املتلكئة والقائمة السوداء( وفق النرشات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط وضوابط وتعليمات وزارة النفط 
ورشكة املشاريع النفطية او اي جهة رسمية اخرى وبالنسبة للمنع بموجب قرارات االمم املتحدة ومجلس االمن الدويل فيتم 
العمل بها حسب النرشات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط وضوابط وتعليمات وزارة النفط ورشكة املشاريع النفطية 

او اي جهة رسمية اخرى والقرار صادر من االمم املتحدة / مجلس االمن تحت الفصل السابع من دستور االمم املتحدة.
ج - يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ )64,500,000( )اربعة وستون مليون وخمسمائة الف 

دينار( من مرصف معتمد.
ح - مدة تنفيذ العمل باأليام التقويمية.

خ - يكون تجهيز وتسليم املواد )DDP( تسليم وتفريغ حسب االنكوترم 2010 يف موقع املرشوع يف مصفى كركوك /كركوك 
– العراق، عىل أن يتم قبول )استالم( التجهيز يف موقع املرشوع يف مصفى كركوك /كركوك – العراق.

د - بيان عدد املشاريع التي بعهدة املناقص مع ذكر كلفتها ونسب االنجاز املتحققة لها.
ذ - مطابقة املناشئ للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة يف املناقصة.

ر - يلتزم مقدم العطاء املشرتك باملناقصة تقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محسومة تجاه املؤسسات 
العراقية خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية رشط إلزامي إلصدار قرار االحالة 

وبخالف ذلك يتم استبعاده.
ز - يف حالة وجود مطالبات لدى الرشكة االجنبية املشرتكة يف املناقصة تلتزم بتقديم تعهد بتسوية مرضية للطرفني )التسوية 
وفقا التفاقية نادي باريس او التسوية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2014 او شطب الدين كلياً بحسب مقتىض 
الحال( ألية منازعات او مطالبات سابقة خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التسوية رشط 

إلزامي إلصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاد الرشكة االجنبية املشرتكة يف املناقصة.
ادارية عىل أي مديونية بحق املؤسسات  او  العطاء املشرتك باملناقصة بعدم اجراء اي مطالبة قضائية  س - يتعهد مقدم 
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.
3. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء 

وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )300,000( )ثالثمائة ألف دينار عراقي( نقداً وغري قابل للرد .
4. يكون مكان بيع وثائق املناقصة )وزارة النفط-رشكة املشاريع النفطية-الوزيرية / خلف معهد التدريب النفطي- قسم 

التوريدات والتعاقدات( من االحد اىل الخميس من الساعة )9:00 ص( ولغاية الـ )12:00 م(.
5. مكان تسليم العطاء )وزارة النفط-رشكة املشاريع النفطية- الوزيرية / خلف معهد التدريب النفطي -  لجنة استالم 

وفتح العطاءات املحلية – الطابق االول .
* يكون موعد غلق املناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ )2023/3/7( حيث ان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم 

الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل:-
وزارة النفط - رشكة املشاريع النفطية/ الوزيرية / خلف معهد التدريب النفطي / بغداد / العراق.

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

للمؤتمر  الحضور  العطاء ويكون  تقديم  قبل  ما  يمثلهم بحضور مؤتمر  أو من  املخولني  العطاءات  يتم دعوة مقدمي   .6
)إلزامي( للتوضيح واإلجابة عىل االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أسبوع من تاريخ الغلق وعىل مقدم العطاء تقديم 

استفساراتهم تحريرياً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤتمر 
الوقت : )9:00 ص( لغاية )12:00 م(

بتاريخ:  /  / 
املكان: يحدد الحقاً.

7. تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )120(مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد.
8. يلتزم مقدم )مقدمي( العطاء بإرفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:-

أ - شهادة تأسيس الرشكة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة يف بلد تأسيس الرشكة مصدقة من السفارة العراقية يف 
ذلك البلد ودائرة التصديقات يف وزارة الخارجية يف العراق.

ب - إذا كان ملقدم العطاء االجنبي فرع لرشكته بالعراق عليه تقديم شهادة تسجيل هذا الفرع والعنوان الفعيل للفرع مصدق 
اصوليا وفقا لنظام فروع الرشكات االجنبية رقم 2 لسنة 2017 وشهادة تسجيل الرشكة الرئيسية وعنوان مركز عملها 

الفعيل مصدق اصوليا.
ت - يلتزم مقدم العطاء سواء كان رشكة عراقية او رشكة اجنبية لها فرع يف العراق او مكتب اقليمي بتقديم كتاب من دائرة 

الضمان االجتماعي يثبت اشرتاكها بالضمان االجتماعي للعمال حسب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 164 لسنة 2015.
ث - املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:

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

• ملواطني الدول االخرى: صورة واضحة عن جواز السفر.
ج - هوية غرفة التجارة)نافذة( وعقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس والنظام الداخيل وشهادة تأسيس الرشكة مصدقة 

من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة إذا كان مقدم العطاء عراقياً.
العامة للرضائب نافذ ومعنون اىل رشكة  الهيئة  العطاء بتقديم كتاب عدم ممانعة صادر من  ح - يلتزم مقدم )مقدمي( 

املشاريع النفطية.
خ - وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصوليا.

د - تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء مصدق اصوليا.
ذ - يجب ان يكون مقدم العطاء )مقدمي العطاء( من املصنعني او احد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة.

ر - وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.
ز - كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل .

املالحظات:-
يتم تقديم العطاء يف خمسة أظرف منفصلة ومغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:

األول- يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله.
وجود  حالة  ويف  الورقية،  النسخة  مع  الكرتونية  نسخة  ارفاق  )يتم  الزمني  الفني+الجدول  العرض  عىل  يحتوي  الثاني- 

اختالف او تضارب يتم اعتماد النسخة الورقية (.
الثالث- يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر.

الرابع – يحتوي عىل العرض التجاري املسعر.
الخامس – يحتوي عىل التأمينات االولية والبالغة )10,000,000( )عرشة ماليني دينار عراقي( )ويجب ان تكون بشكل 
خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة صادر من مرصف عراقي معتمد عىل ان تكون نافذة ملدة )120( يوم عىل ان تكون 
التأمينات االولية مدرجة ضمن املنصة االلكرتونية لخطابات الضمان لدى البنك املركزي العراقي يمكن الحصول عىل قائمة 

املصارف املحظورة حاليا من قبل الهيئة املالية لرشكة املشاريع النفطية.
توضع االظرف يف ظرف واحد مغلق ومختوم بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عليه وعىل االظرف الداخلية ما ييل:

أ - اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب - اسم املناقصة ورقمها كما مشار اليه يف الفقرة الفرعية )1-1( من تعليمات مقدمي العطاء او اي اشارة اخرى مذكورة 

يف بيانات العقد.
ت - تاريخ الغلق .

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

9. عىل مقدم العطاء تقديم نسخ اضافية طبق االصل عدد/ 2 من العطاء الخاص باملناقصة اعاله اضافة اىل العطاء االصيل 
النسخة االصلية )يف غالف منفصل( وتؤرش  العطاء( توضع  النسخ )مختومة بختم حي من مقدم  ان تكون جميع  عىل 
بعبارة )نسخة اصلية( توضع كل نسخة من النسخ االضافية يف غالف منفصل ويتم تأشري كل مغلف بعبارة نسخة اضافية 

وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية يف مغلف واحد.
10.  الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

11.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن وآلخر مرحلة من االعالن ويتم استقطاعها قبل توقيع العقد.
12.  تهمل العطاءات الغري املستوفية للمستمسكات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غري املستويف ملا تتطلبه الوثيقة القياسية 
بكافة اقسامها، يجب ان تتوافق جميع العطاءات املقدمة مع رشوط املناقصة القانونية والتقنية واملالية واال فأنها تستبعد 

ألنها غري متوافقة.
والربيد  املوقع  وتثبيت  االستفسارات  متابعة  املسؤول عن  الشخص  واسم  العطاء  ملقدم  الكامل  العنوان  تدوين  يتم    .13

االلكرتوني وعليه اشعار الطرف االول بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل )7( ايام عىل األقل من حصول التغيري.
14.  لجهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد 
ثمن رشاء وثائق املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني اآلتيتني 

-:
• الغاء املناقصة وتغيري اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري عند توفر رشوط اللجوء اىل تطبيق هذين 

االسلوبني .
• عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.

15. يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح صاحب العمل )رشكة املشاريع النفطية SCOP( ويتم اتخاذ االجراءات القانونية 
ضد مقدم / مدمي العطاء يف الحاالت االتية:

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

17. يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة 
مبلغ الفقرة.

الفقرات  او  الفقرة  الحالة تعد كلفة تلك  العطاء املقدم ففي هذه  ازائها يف  اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر   .18
وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر االجمايل للعطاء .

19. تجديد خطاب الضمان )التأمينات األولية وكفالة حسن االداء( بصورة تلقائية بعد استالم قرار االحالة وقبل توقيع 
اولية  )تأمينات  الضمان  نفاذية خطابات  تمديد فرتة  يتم  ان  الحاجة من رشكتنا، يجب  انتفاء  العقد لحني اصدار كتاب 
وكفالة حسن أداء( بشكل تلقائي من قبل املرصف املصدر لها كل ثالثة اشهر ويقوم املجهز بحث املرصف عىل ارسال سند 
التمديد وصحة الصدور اىل صاحب العمل اىل ان يتم اصدار كتاب انتفاء الحاجة من صاحب العمل موجه للمرصف املصدر.
20. عىل مقدم العطاء تقديم تعهد بعدم العمل يف عقود او مشاريع يف قطاع النفط والغاز يف اقليم كردستان خالفا لقرار 
املحكمة االتحادية العليا رقم 59 اتحادية /2012 وموحدتها 110 اتحادية /2019، ويف حالة وجود عقود او مشاريع حالية 
القائمة  آنفا يتم وضعه يف  العطاء بما ورد  التزام مقدم  التعهد بإنهائها خالل ثالث اشهر وعند عدم  العطاء  فعىل مقدم 

السوداء ويحظر التعامل معه.
21. يكون مقدم العطاء مسؤوالً عن )ويتحمل( جميع تكاليف تخليص املواد كمركياً من نقطة الدخول ودفع اي مصاريف 
متعلقة بها مدفوعة داخل العراق لتخليص املواد ويتحمل كافة الرضائب والرسوم الكمركية وغري الكمركية املتعلقة بذلك 

وحسب القوانني واالنظمة والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها او استبدالها من وقت آلخر.
22. مقدم العطاء للرشكات العراقية يكون مسؤوال عن دفع الرسوم املالية الستحصال صحة الصدور لهوية غرفة تجارة 

بغداد.
23. عدم مشاركة مقدم العطاء الذي لديه ثالثة عقود او أكثر ما زالت قيد التنفيذ ومربمة مع رشكة املشاريع النفطية.

24. يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة )SCOP( او وزارة النفط عىل االنرتنيت .
 Website : http//www.scop.gov.iq

E-Mail: scop@scop.Oil.gov.iq
E-Mail: Pur.cus@scop.Oil.gov.iq

                                                       و. مدير عام
 رشكة املشاريع النفطية
                                             عارف جعفر فعل
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زلزال تركيا وسوريا املدمر يقتل ويصيب أكثر من 65 ألف شخص يف حصيلة قابلة للزيادة
بعد هدم أكثر من  6 آالف منزل ومشاركة 60 ألفا يف عمليات اإلنقاذ

انقرة/ متابعة الزوراء:

ارتفع�ت حصيل�ة قت�ى ال�زازل الذي 

فج�ر  من�ذ  وس�وريا،  تركي�ا  رضب 

االثن�ن، اىل نحو 12 ألف ش�خص وفق 

أحدث حصيلة، يف حن يسابق عنارص 

اإلنقاذ الزم�ن إلخ�راج العالقن تحت 

األنقاض.

وارتفعت حصيلة قتى الزلزال يف تركيا 

وس�وريا إىل أكثر من 11700، حسبما 

ذكر مسؤولون وأطباء امس األربعاء.

وأوضح�وا أن 9057 ش�خصاً قضوا يف 

تركي�ا و2662 يف س�وريا وأصي�ب 50 

ألف ش�خص بجروح يف تركيا و5000 

يف س�وريا، ج�راء الزل�زال ال�ذي بلغت 

قوته 7,8 درجة يوم االثنن.

وأعل�ن الرئي�س الرتك�ي رج�ب طيب 

أردوغان امس األربعاء عن ارتفاع عدد 

ضحاي�ا الزل�زال إىل 9 آالف و57 قتي�ل 

حتى اآلن.

وقال أردوغ�ان أن عدد املصابن ارتفع 

إىل 52 ألفا و979 حتى اآلن،

وعدد املن�ازل املهدمة إىل 6 آالف و444 

عن�ر  أل�ف   60 إن  ويق�ول  من�زال 

يش�اركون يف عملي�ات البحث واإلنقاذ 

بينه�م متطوع�ون وف�رق م�ن خارج 

البالد.

وأكم�ل أردوغ�ان: تلقين�ا مس�اعدات 

م�ن 60 دول�ة ع�ى رأس�ها أذربيجان 

والسعودية وقطر “.

وق�ال يف كلم�ة، امس األربع�اء، خالل 

تفق�د موق�ع مرك�ز الزل�زال يف والية 

قهرمان مرعش، أن الحكومة ستنهي 

إع�ادة إعمار املناط�ق املترضرة خالل 

عام واحد.

كما أكد فت�ح الفنادق أمام املترضرين 

من الزلزال يف مرس�ن وأنطاليا، مشرياً 

إىل أن الحكومة لن تس�مح باس�تمرار 

بقاء املواطنن يف الش�ارع وستترف 

رسيعاً.

يف  مش�كالت  مواجه�ة  إىل  ولف�ت 

االستجابة للزلزال يف اليوم األول، مشدداً 

عى أن العمليات عادت لطبيعتها.

وقال أيضاً إن هناك مشكالت يف الطرق 

واملطارات، مش�رياً إىل أنه س�يتم حلها 

رسيعاً.

وأجرى الرئيس الرتك�ي زيارة تفقدية 

إىل والي�ة قهرمان مرعش التي رضبها 

زل�زاالن عنيف�ان وأثرا ع�ى 9 واليات 

أخرى وشمال سوريا.

وتفق�د الرئي�س الرتك�ي مخي�م أقيم 

يف ملع�ب املدين�ة، إلي�واء املترضري�ن 

م�ن الزل�زال يف الوالي�ة، وف�ق وكال�ة 

األناضول.

ارتفع�ت حصيل�ة الضحاي�ا يف عموم 

النظ�ام  س�يطرة  )مناط�ق  س�ورية 

واملعارض�ة( إىل 2802 قتيل وأكثر من 

5000 إصابة، ج�راء الزلزال الذي وقع 

فجر اإلثنن.

ويف تريح لوس�ائل إعالم، أفاد وزير 

الصح�ة يف النظ�ام الس�وري حس�ن 

الغب�اش، ب�أّن “ع�دد ضحاي�ا الزلزال 

ارتف�ع إىل 1262 وف�اة و2285 إصابة 

وذلك يف حصيلة غري نهائية”.

جن�وب  رضب  زل�زاالً  أن  إىل  يش�ار 

تركيا وش�مال س�وريا، فج�ر االثنن، 

بلغ�ت قوت�ه 7.7 درج�ة، أعقب�ه آخر 

بعد س�اعات بق�وة 7.6 درجة ومئات 

اله�زات االرتدادي�ة، ما خلف خس�ائر 

كبرية باألرواح واملمتلكات يف البلدين.

والثالثاء، أعلن أردوغان حالة الطوارئ 

مل�دة 3 أش�هر يف ع�ر والي�ات تركية 

ت�رضرت م�ن زل�زال والي�ة قهرم�ان 

مرعش.

والوالي�ات الع�ر ه�ي أضن�ة، وأدي 

يم�ان، ودي�ار بك�ر، وغ�ازي عنتاب، 

وهط�اي، وقهرمان مرعش، وكيليس، 

ومالطية، وعثمانية، وشانيل أورفة.

وق�درت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة أن 

يصل عدد املترّضرين من الزالزل إىل 23 

مليوناً.

وأعلنت محافظة حلب التابعة للنظام 

الس�وري، ع�ن ق�رب انته�اء عمليات 

اإلنق�اذ وانتش�ال الضحاي�ا يف مدين�ة 

حلب حيث وصل عدد الضحايا إىل 374 

قتيال فيما بلغ ع�دد الجرحى أكثر من 

700 شخص.

ونقل�ت إذاعة ش�ام املحلية عن رئيس 

مجلس محافظة حلب محمد حجازي 

أن فري�ق إنق�اذ جزائري�ا يس�اهم يف 

عمليات اإلنق�اذ ولدي�ه أدوات حديثة 

تحدد أماكن الضحايا، وهو ما س�اهم 

وق�رب  اإلنق�اذ  عملي�ات  رسع�ة  يف 

نهايتها. مضيفا: “تمت السيطرة عى 

األمور بش�كل كبري، ولجان الس�المة 

األبني�ة  تحدي�د  تعم�ل ع�ى  العام�ة 

الخط�رة، ويوجد 175 مرك�ز إيواء يف 

املحافظة”.

نع�ى الدف�اع املدن�ي الس�وري 4 م�ن 

املتطوع�ن يف صفوف�ه م�ع عائالتهم 

جراء الزلزال الذي رضب ش�مال غربي 

س�ورية. وقال الدفاع املدني الس�وري 

“الخ�وذ البيضاء” يف بيان ل�ه: “ننعى 

وببال�غ األىس 4 من متطوع�ي الدفاع 

املدن�ي الس�وري )محم�ود رشي�ف - 

فاطم�ة الحس�ن - خلي�ل طوق�اج - 

ضيف الشاكر( والذين كانوا هم وأفراد 

عائالته�م ضحايا الزل�زال الذي رضب 

شمال غربي سورية يف 6 شباط”.
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مئة يوم على حكومة السوداني 
والدوالر أهم حتدياتها

أمساء حيدر
100 ي�وم م�رت ع�ى حكومة الرئي�س، محمد ش�ياع الس�وداني، بدأت 

االنظار تتطلع اىل ما بعد املئة يوم بعد انس�داد س�يايس استطاع الرئيس 

الس�وداني خرقه، طاوياً صفح�ة اعتصامات واقتحامات وانس�حابات 

برملانية وتخوفات من اش�تعال الشارع سياسياً وحزبياً واقتتاالت داخل 

البيت الواحد. 

إذاً، لم يدخل الس�وداني الحياة الحكومية الجديدة عى طبق من استقرار 

س�يايس وامني، ب�ل ورث جمل�ة ازمات أقل م�ا فيها اهت�زاز يف الوضع 

االمني، اضافة اىل س�نة حكومية س�ابقة م�رت دون موازنة، االمر الذي 

جعل السوداني يطرح يف اولويات حكومته االستقرار االمني واالقتصادي 

واقرار املوازنة مع وعود بعدم تأخري موازنة العام 2023 ايضاً. 

أطل الرئيس الس�وداني الثالثاء املايض يف مؤتمر صحفي، ويبدو أنه كان 

ينتظ�ر حلول املئة يوم ليق�ول كلمته، وليبني عى ما اختربه خالل االيام 

الفائتة من عمر حكومته مقتضاه، ولكن س�بقه اىل كلمته ما يش�هده 

الواق�ع العراق�ي من ارتفاع يف س�عر رصف الدوالر أم�ام الدينار، ليقول 

كلمت�ه االوىل يف مؤتم�ره الصحف�ي إن الحكومة قررت تخفيض س�عر 

رصف ال�دوالر اىل 1300 دين�ار عراق�ي لكل دوالر بع�د أن كان قد تجاوز 

1٧00 يف السوق السوداء و 1٤٥0 يف البنوك .

يف املقابل، كان مكتبه االعالمي ينشط من اجل تحديد ما أنجزه السوداني 

خ�الل املئة يوم الفائتة، ويك�رر بأن ما صنعه الرئيس الس�وداني خالل 

هذه الفرتة ال يمكن ألي رئيس آخر أن يقوم به، ال س�يما أمام سلس�لة 

اللقاءات الدولّية التي قام بها من أجل تعزيز مكانة العراق عى مس�توى 

املنطقة والعالم. 

ويف الوقت نفس�ه، كانت مواق�ع التواصل االجتماعي تع�ج بالتعليقات، 

وح�ده امللف االقتصادي الذي يش�غل ب�ال العراقين كان س�يد املوقف، 

فق�رار الحكومة ل�م يكن عاديا بل هو خطوة جريئة أراد بها الس�وداني 

اس�تكمال اإلج�راءات التي كان البن�ك املركزي قد بدأ بها للس�يطرة عى 

االرتفاع الكبري لالسعار.

يش�ري مقربون م�ن الرئي�س الس�وادني اىل ان خطوة الحكومة ليس�ت 

نتيجة ضغط الش�ارع الذي ش�هد أصال حركة احتجاجية خجولة فقط، 

ب�ل نتيج�ة مس�ؤوليته وإرصاره عى ع�دم تعوي�م حكومت�ه وجعلها 

محطة ازمة مالية ش�عبية جديدة، وبالتايل عدم السماح بزعزعة الوضع 

االقتص�ادي، مهما كان، والعمل عى مزيد من االصالحات اولها مكافحة 

الفس�اد االداري واملايل، وثانيا عدم جعل البل�د رهينة أي نوع من الديون 

لتغطي�ة العجز الذي قد يحصل نتيج�ة انهيار العملة العراقية، ويقولون 

انهم يستشعرون بالثقة واالمل الشعبي بتحقيق نهضة يف العراق وليس 

أي عجز مهما كان نوعه.  

اس�تطاع الس�وداني اس�تيعاب القوى السياس�ية يف حكومت�ه، واطلق 

برنامج عمله املقبل، كما انه لم يخرج بأي إجراءات انفعالية ش�عبوية، 

ع�ى الرغم من خطاب نهضوي إصالحي دائم منذ توليه منصب رئاس�ة 

الحكوم�ة.. والالفت ان الرئيس الس�وداني أبعد نفس�ه عن أي مهاترات 

سياس�ية او رصاعات داخلية إن كانت داخ�ل مجلس النواب او خارجه، 

كما انه اس�تطاع تحقيق اهم نقط�ة يف الربنامج االقتصادي امام خطوة 

تخفيض سعر رصف الدوالر التي ستلجم تدهور الدينار وستؤكد يف حال 

نجاح هذه الخطوة عى أه�م فقرات الربنامج الحكومي بحماية الدينار 

العراقي. 

النقط�ة الثانية الت�ي ينتظرها العراقيون هي إق�رار املوازنة الن التأخري 

اصبح�ت تكلفته عالية جدا عى االقتص�اد العراقي، لكن مصادر مقربة 

م�ن الحكومة تؤك�د أن املوازنة اصبحت عى نار حامي�ة، وإنها من أوىل 

اولويات الرئيس الحالية.

واملل�ف االخري الذي اجتهد ب�ه الرئيس خالل االش�هر الثالثة األخرية هو 

مل�ف السياس�ة الخارجي�ة، فهل س�يلتمس العراقي�ون أي نتائج لهذه 

الزي�ارات ع�ى ارض الواق�ع، خصوصا ان هن�اك حالة آنية م�ن الهدوء 

عى مس�توى الراعات بن االطراف االقليمي�ة املتصارعة، وهنا يمكن 

للحكومة العراقية ان تس�تفيد من هذه االجواء بما فيه مصلحة العراق 

والعراقين. 

االي�ام واالش�هر املقبلة ه�ي ايام ترق�ب وانتظار، ترقب ملا ستس�تطيع 

الحكوم�ة تحقيقه م�ن برنامجها الحكوم�ي، وبما س�تحدثه التغريات 

او املتقلب�ات إن كان�ت عى مس�توى الش�ارع العراقي او عى مس�توى 

املعارضة الصامتة اليوم، ال س�يما التيار الصدري، الذي قد ينوي الحراك 

يف أي لحظة مالئمة له. 

No: 7897   Thu    9     Feb    2023العدد:   7897   الخميس    9    شباط  2023

الرئيس األمريكي: إذا هددتنا الصني فسنرد وحنمي بالدنا

حتدث عن عملية استمرت 9 أشهر وبسرية تامة

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أم�ام جلس�ة  ل�ه  أول خط�اب  يف 
مشرتكة للكونغرس األمريكي منذ 
س�يطر الجمهوري�ون عى مجلس 
النواب يف يناير املايض، أكد الرئيس 
األمريك�ي، ج�و باي�دن، أن ب�الده 
س�رتد عى أي تهدي�د صيني، فيما 
هتف ع�دد م�ن ن�واب الكونغرس 
خط�اب  خ�الل  “كاذب”  بكلم�ة 
الرئي�س األمريكي ج�و بايدن عن 

حال االتحاد.
وقال يف خطابه ع�ن حالة االتحاد: 
“إذا ه�ددت الصن أمريكا فس�رتد 
لحماي�ة نفس�ها”، مضيف�اً “عى 
بك�ن أال تخط�ئ.. فكم�ا أوضحنا 
األسبوع املايض، إذا هددت سيادتنا، 
سنعمل عى حماية بلدنا وقد فعلنا 
ذلك”، يف إشارة إىل إسقاط الواليات 
املتحدة قبل أيام منطاد التجس�س 

الصيني.
كما ش�دد عى أن كس�ب املنافسة 
م�ع الص�ن يجب أن يوح�د جميع 
األمريكي�ن )يف إش�ارة إىل الحزبن 
الجمهوري والديمقراطي(. وأردف 
:”نواجه تحديات خطرية يف جميع 
أنح�اء العال�م، ولك�ن يف العام�ن 
املاضي�ن أصبح�ت الديمقراطيات 
االس�تبدادية  واألنظم�ة  أق�وى، 

أضعف”.
كذلك، أكد أن “البالد يف أقوى وضع 
من�ذ عقود للتنافس م�ع الصن أو 

أي جهة أخرى حول العالم”.
إال أن�ه يف الوق�ت عين�ه ع�رب ع�ن 
التزام�ه بالعمل م�ع الصن حيثما 
املصال�ح األمريكية  أمك�ن تعزي�ز 

وإفادة العالم.
إىل ذل�ك، تط�رق باي�دن بإس�هاب 
إىل املل�ف االقتص�ادي، متوقع�ًا أن 
يف  األمريك�ي  االقتص�اد  “يصب�ح 

موق�ع أفض�ل للنمو، أكث�ر من أي 
بل�د آخ�ر ع�ى وج�ه األرض، عى 
الرغ�م من التحدي�ات التي فرضها 
وب�اء كوفي�د19- والغ�زو الرويس 

ألوكرانيا”.
وق�ال باي�دن “الوباء عّطل س�الل 
إمداداتن�ا، وح�رب بوت�ن الجائرة 
عّطل�ت  أوكراني�ا  يف  والوحش�ية 
إمدادات الطاقة إضافة إىل إمدادات 
املواد الغذائية”، بحس�ب ما أفادت 

رويرتز.
جدي�دة  معاي�ري  أعل�ن  كذل�ك، 
تتطل�ب تصنيع جميع م�واد البناء 
البني�ة  مش�اريع  يف  املس�تخدمة 
أم�ريكا.  يف  الفيدرالي�ة  التحتي�ة 
بن�اء  س�يتم  عه�دي،  يف  وق�ال:” 
الطرق والجسور يف البالد بمنتجات 

أمريكية”.
أم�ا عن أرباح ال�ركات الكربى يف 

الب�الد، فاعت�رب أن من غ�ري العادل 
أن تحق�ق” 55 من أك�رب الركات 
أرباحا بقيمة 40 مليار دوالر خالل 
2020 دون دف�ع أي رضائ�ب دخل 

اتحادية”.
لكنه أردف أن “القانون الذي وقعه 
مؤخ�راً، يلزم ال�ركات التي تبلغ 
قيمتها مليار دوالر، دفع ما ال يقل 

عن ٪15 كرضيبة”.
وع�ن رشكات النف�ط، ق�ال “ربما 
الحظت�م أن رشكات النفط الكربى 
أعلنت عن أرباح قياسية، ففي العام 
املايض، حققت 200 مليار دوالر يف 
خضم أزم�ة الطاقة العاملي�ة.. إنه 
أمر ش�ائن.. لقد اس�تثمروا القليل 
ج�دا من هذه األرباح لزيادة اإلنتاج 
املح�يل والحف�اظ ع�ى انخف�اض 

أسعار الوقود”.
التواص�ل  رشكات  انتق�د  كذل�ك 

االجتماع�ي، معت�رباً أنها تس�تغل 
األطفال لتحقي�ق الربح. واعترب أن 
الوقت ح�ان من أجل تمرير قوانن 
ومشاريع من الحزبن ملنع رشكات 
التكنولوجي�ا الك�ربى م�ن جم�ع 
البيانات الش�خصية ع�ن األطفال 
اإلنرتن�ت، وحظر  واملراهق�ن عرب 
للصغ�ار،  املس�تهدفة  اإلعالن�ات 
وف�رض قي�ود أكث�ر رصام�ة عى 
التي تجمعها  البيانات الش�خصية 

تلك الركات.
يش�ار إىل أن ه�ذا الخط�اب جاء يف 
وق�ت تواجه الوالي�ات املتحدة كما 
غريه�ا م�ن ال�دول واالقتص�ادات 
الك�ربى ح�ول العال�م تراجع�اً يف 

النمو.
كم�ا أت�ى كالم بايدن م�ع تصاعد 
التوت�ر األمريك�ي الصيني بش�كل 
ملحوظ مؤخ�راً عى خلفية منطاد 

التجس�س الذي أس�قطته الواليات 
املتح�دة بع�د أن حل�ق ألي�ام فوق 

مواقع حساسة يف البالد.
يف غضون ذلك، هتف عدد من نواب 
الكونغ�رس بكلم�ة “كاذب” خالل 
خطاب الرئيس األمريكي جو بايدن 
عن ح�ال االتح�اد، عندم�ا قال إن 
البعض يف الح�زب الجمهوري يريد 

وقف برامج الضمان االجتماعي.
وهاجم بايدن الجمهورين بس�بب 
أزمة س�قف الدي�ون، قبل أن يقول 
إن بع�ض النواب الذين لم يكش�ف 
ع�ن أس�مائهم، طالب�وا بتقلي�ص 
الطبي�ة  الرعاي�ة  برام�ج  ووق�ف 

والضمان االجتماعي.
وس�مع هتاف “كاذب” خالل إلقاء 
الرئي�س األمريك�ي خطاب�ه، ع�ى 
الرغ�م من أنه لم يك�ن واضحا من 

يهتف.
ولوح�ت النائبة مارج�وري تايلور 
غرين بيديها معرتض�ة، فيما كان 
النائ�ب ت�روي نيلز يصي�ح رافضا 
لحدي�ث باي�دن، وه�ّز العدي�د من 
رؤوس�هم  الجمهوري�ن  الن�واب 
إلبداء ع�دم موافقتهم عى ما قاله 

بايدن.
وألقى الرئيس األمريكي كلمة حال 
االتحاد أم�ام أعض�اء الكونغرس، 
امس�ص األربع�اء، وتط�رق فيه�ا 
إىل الوض�ع االقتص�ادي يف الواليات 
املتحدة وعدد من املسائل الخارجية 

عى غرار الوضع يف أوكرانيا.
وتعرض بايدن النتقادات شديدة من 
بخصوص  الجمهوري�ن  املرعن 
مس�ألة إس�قاط املنط�اد الصيني، 
األم�ر ال�ذي دفعه لالنفع�ال خالل 
خطاب�ه، حيث ظه�ر عليه الغضب 
مع تعايل الرخات املنددة بكيفية 

ترفه مع املسألة الحساسة.

نواب مجهوريون يشتمون بايدن ويصفونه بـ”الكاذب” خالل 
خطاب “حال االحتاد”!

واشنطن/ متابعة الزوراء:
تايم�ز”  “نيوي�ورك  صحيف�ة  وصف�ت 
تفج�ريات أنابي�ب الس�يل الش�مايل لضخ 
الغاز من روس�يا إىل أملانيا “باللغز”، إال أن 
صحفي�ا أمريكيا تحدث عن قيام الواليات 
املتحدة بعملية بحرية ظلت طي الكتمان.
س�يمور  األمريك�ي،  الصحف�ي  ووج�ه 
ه�ريش، الحائ�ز ع�ى جائ�زة بوليت�زر، 
أصاب�ع االته�ام نحو واش�نطن بالوقوف 
وراء تنظيم هجمات ع�ى خطوط أنابيب 

“السيل الشمايل1 و2”.
وتمكن ه�ريش املعروف بمنش�وراته عن 
الجرائ�م األمريكي�ة يف فيتن�ام ويف حروب 
ع�ى  الحص�ول  م�ن  األوس�ط،  ال�رق 
معلوم�ات ح�ول العملي�ة من مص�در لم 
يذكر اس�مه كان متورطا بش�كل مبارش 
يف اإلع�داد له�ا ع�ى ح�د تعب�ريه، كما أن 
الصحفي االس�تقصائي هو الذي كش�ف 
عن فضيحة التعذيب يف س�جن أبو غريب 

العراقي.

وق�ال الصحف�ي األمريك�ي إن “غواصن 
أمريكي�ن زرع�وا متفجرات ع�ى أنابيب 
“الس�يل الش�مايل” تحت غطاء مناورات 
لحل�ف النات�و “بلوب�س 22”، فيم�ا قام 

النرويجيون بتفعيلها”.
تابع�ة  “طائ�رة  أن  الصحف�ي  وأوض�ح 
عوام�ة  أس�قطت  النرويجي�ة  للبحري�ة 
“س�ونار” يف 26 س�بتمرب املايض لتفعيل 

املتفجرات”.
وخل�ص ه�ريش، يف تقري�ر مفصل نره 
حول العملية الرسية، إىل أن “قرار الرئيس 
األمريكي جو بايدن ح�ول تخريب أنابيب 
“الس�يل الش�مايل” س�بقه 9 أش�هر م�ن 
املناقش�ات الرسية داخل الفريق األمني يف 

واشنطن”.
وأش�ار إىل أن املوضوع الرئييس الس�اخن 
للمناقش�ات كان رضورة ع�دم ت�رك أدلة 

تشري إىل منفذي التفجريات.
ويف سبتمرب املايض وقع اعتداء عى أنابيب 
تس�تبعد  ول�م  الش�مايل1 و2”،  “الس�يل 

أملانيا والدنمارك والسويد أن تكون عملية 
التخريب “مستهدفة” وبفعل فاعل. 

ويف وقت الحق، اعرتف محققون أملان بأن 
ممث�يل إحدى ال�دول الغربية ق�د يكونون 

وراء تفجريات أنابيب الغاز.
من جهتها، وصفت موس�كو االنفجارات 
بالهجوم اإلرهابي الواضح، واتهم الرئيس 
الرويس فالديمري بوتن “األنغلوساكسون” 

ــف للعامل تفاصيل تفجري السيل الشمالي  فاضح جرمية أبو غريب يكش
لضخ الغاز من روسيا إىل أملانيا
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وزارة العدل                                                    التأريخ: 2023/2/8
دائرة التنفيذ              

مديرية تنفيذ النارصية
اىل/  املنفذ عليه

املدعي/  احمد ناجي جهاد عبد جرب
لقد تحقق لهذه املديرية م�ن مختارية االدارة املحلية الثانية واملختار 
عبد الحس�ن عيل سبتي انك مجهول محل االقامة وليس لديك موطن 
دائم او مؤقت او مختار ، يمكن اجراء التبليغ عليه ، واس�تناداً للمادة 
)27(  م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالصحف املحلية خالل 
خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش يف الصح�ف ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون.
املنفذ العدل
هند سلمان بخيبخ

اوصاف املحرر:
قرار محكمة االحوال الش�خصية يف النارصية املرقم 185/ش/2021 

يف 2021/2/15 نفقة مستمرة ومرتاكم.

3681/ب/  الع�دد:  جمهورية العراق   
2022

التاريخ: 2023/2/2 مجلس القضاء االعىل   
رئاسة محكمة استئناف ذي قار 

محكمة بداءة النارصية
)) اعالن ((

اىل املدعى عليه : ) حميد حويد ياسن ( 
بن�اءا عىل الدع�وى البدائي�ة املرقمة اع�اله واملقامة ض�دك من قبل 
املدع�ي )احمد محمد حس�ن( بخص�وص )مبلغ الدي�ن البالغ واحد 
وس�بعون مليون وثمانمائة وثمانية عرش الف دينار عن ثمن تجهيز 
مواد كهربائية اشرتيتها من املدعي بتاريخ 2014/2/14( وملجهولية 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتن محليتن عىل 
موعد املرافعة املوافق 2023/2/15 ويف حالة عدم حضورك او ارسال 

من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق االصول.

   القايض                                    
   عادل خلف جاسم                                         

م/ اعالن مزايدة
مطعم البنك املركزي

تحية طيبة..
يعلن البنك املرك�زي العراقي عن إجراء مزايدة علنية لتأجري مطعم البنك 
املرك�زي العراق�ي يف مقره الرئييس بغداد بموجب قان�ون البيع وااليجار 
رقم 21 لسنة 2013 ، فعىل الراغبن يف الدخول اىل املزايدة العلنية الحضور 
اىل مقر هذا البنك الكائن يف شارع الرشيد، وسيكون موعد املناداة الساعة 
العارشة صباح�ًا من يوم االحد املوافق 2023/3/5 مس�تصحبن معهم 
الوثائ�ق الثبوتية وصكاً مصدقاً بمبل�غ )20%( من القيمة املقدرة البالغة 
)20,000,000( ع�رشون ملي�ون دين�ار عىل ان يتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور نرش االعالن.
البنك املركزي العراقي
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بغداد/الزوراء:
اعلن�ت وزارة التخطي�ط، امس األربع�اء، عن آلية 

جديدة ملتابعة ملف املستشفيات املتلكئة.
وذكر بي�ان لل�وزارة تلقت�ه »ال�زوراء« أن »نائب 
رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد عيل 
تميم، عق�د اجتماعاً للجنة األم�ر الديواني )45(، 
املعنية بمعالجة مش�كالت مشاريع املستشفيات 

املتوقفة واملتلكئة يف العراق«.
واوضح تمي�م يف مس�تهل االجتم�اع: ان »اللجنة 
س�تضع لها آلية عم�ل جديدة، تتناس�ب واهمية 
املستش�فيات املتلكئة، به�دف اإلرساع يف معالجة 
جمي�ع املش�كالت الت�ي تس�ببت يف إيق�اف تل�ك 
املش�اريع الحيوي�ة«، موجه�ا »الجه�ات املعنية، 
ب�االرساع يف اس�تكمال جميع املتطلب�ات الالزمة 
لذل�ك وعرضها أم�ام اللجنة خالل مدة ش�هر من 
أج�ل اتخ�اذ اإلج�راءات والتوصي�ات والق�رارات 

الالزمة بشأنها«.
وش�دد عىل أن »إنجاز هذه املستش�فيات ُيعد من 
أولوي�ات الربنام�ج الحكومي، الذي أك�د اإلرساع 
بالعم�ل؛ م�ن أج�ل تحس�ن مس�توى الخدمات 
املقدمة للمواطنن«.وأضاف البيان، أن »االجتماع، 

ش�هد مناقش�ة ملف�ات ع�دد م�ن املستش�فيات 
املنف�ذة من قبل إح�دى ال�رشكات الرتكية، فضالً 
عن مناقشة ملف املستشفيات التعليمية املتوقفة 

التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وفقا 
للتقارير التي قدمها املركز الوطني لالستش�ارات 
الهندس�ية، واتخذت اللجنة اإلجراءات والتوصيات 

الالزم�ة بش�أنها«.وحرض االجتم�اع، نائب األمن 
الع�ام ملجلس الوزراء، ووكيل وزارة الصحة، وعدد 
م�ن املديرين العام�ن واملستش�ارين واملعنين يف 
مكتب رئيس ال�وزراء، وزارات التخطيط والصحة 

واإلسكان، وديوان الرقابة املالية.
م�ن جانبها، اكدت عض�و الفريق الطبي اإلعالمي 
يف وزارة الصحة ربى فالح حس�ن ، امس األربعاء، 
اس�تمرار حملة تأهيل املستشفيات  والتي تشمل 
جميع املحافظات، مبينة ان الوزارة منحت الدوائر 
الصالحي�ات الكافية لتأهيل املستش�فيات.وقالت 
حسن يف ترصيح صحفي إن »الحملة التي اطلقها 
وزير الصحة صالح الحس�ناوي وبتوجيه مبارش 
من قبل رئيس الحكومة محمد ش�ياع السوداني، 
ستش�مل جميع املستش�فيات يف العاصمة بغداد 
واملحافظات«.وأضاف�ت، أن »الحكوم�ة تهدف اىل 
االرتقاء بمس�توى عمل املستش�فيات واملنش�آت 
الصحية من اجل تحس�ن وتطوير الخدمات التي 
تم�س حي�اة املواطنن«.وأش�ارت حس�ن، اىل أن 
»دوائ�ر الصح�ة يف املحافظات ُمنح�ت صالحيات 
كاملة إلع�ادة تأهيل املؤسس�ات الصحية التابعة 

لها«.

الصحة: محلة تأهيل املستشفيات مستمرة

التخطيط تعلن عن آلية جديدة ملتابعة ملف املستشفيات املتلكئة
الكهرباء: خطة من مرحلتني 
ملعاجلة االختناقات استعداداً 

للصيف املقبل

النزاهـة تكشـف خمالـفات بعقـد 
كهـرباء بثالثة مليارات دينار يف املثنى

احلبس حبق “حسن صجمة” و “أم فهد” بتهمة 
“احملتوى السيء”

اإلعدام حبق أحد “أخطر” جتار املخدرات واإلطاحة بآخر
 يف النجف

ختصيص 7 مليارات إلقامة طرق جديدة غربي األنبار

الفريق احلكومي: مناطق جديدة يف ميسان ستدخل 
ضمن محلة تقديم اخلدمات

بغداد/الزوراء:

ام�س  الكهرب�اء،  وزارة  أعلن�ت 

األربعاء، عن مشاريع جديدة يف أربع 

محافظ�ات، فيم�ا أك�دت اتخاذها 

إجراءات لحل االختناقات اس�تعداداً 

للصيف املقبل.

وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة العامة 

لنق�ل الطاق�ة املنطق�ة الوس�طى 

ري�اض عريبي، يف ترصيح صحفي: 

إن »نقل الوس�ط تعمل ع�ىل تنفيذ 

املش�اريع يف 4 محافظ�ات )بغ�داد 

وواس�ط ودياىل واالنبار(«، مبيناً أن 

»هناك أعماالً اسرتاتيجية تستهدف 

حل االختناقات استعداداً للصيف«.

وأض�اف: »ت�م إنج�از العدي�د م�ن 

وتصني�ع  واملحط�ات  الخط�وط 

املتنق�الت«، الفت�ًا اىل أن »األعم�ال 

أنج�زت بخ�ربة وكف�اءة م�الكات 

وزارة الكهرباء من خالل اس�تغالل 

املعدات املوجودة والفائضة«.

م�ع  الرب�ط  »م�رشوع  أن  وتاب�ع 

والس�عودية،  األردن  الج�وار،  دول 

م�ن املؤمل إنجازه خالل الس�نوات 

املقبل�ة، فض�اًل عن مش�اريع ربط 

خط�وط الح�ي ومناط�ق البوعيثة 

والس�لمان  كصيب�ة  ومناط�ق 

والعدي�د م�ن املش�اريع األخ�رى«، 

لح�ل  القط�اع  »اس�تعداد  مؤك�داً 

اختناق�ات الصيف املقب�ل، والخطة 

ع�ىل مرحلت�ن، األوىل وثوقية عمل 

الش�بكة الحالية، أما املرحلة الثانية 

فتتضم�ن تحديد مناط�ق االختناق 

وايج�اد املعالجات من خالل إضافة 

مح�والت أو متنقالت أو مد خطوط 

بما يتناسب وحجم االختناق«.

من جانبه، ذكر مدي�ر عام الرشكة 

العامة لتوزيع كهرباء الوسط عالء 

س�مري، أن »العدي�د م�ن املحط�ات 

أنج�زت، وبواق�ع 8 محط�ات يف 3 

محافظات واس�ط ودياىل واالنبار«، 

منوهاً بأن »خطة صيف العام الحايل 

تتضمن تش�غيل 12 محطة ونصب 

س�ت متنقالت يف ث�الث محافظات 

مختلفة، فضالً عن تأهيل الشبكات 

االختناق�ات يف مغذي�ات 33  وف�ك 

و11«.

وتاب�ع: »الخط�ة تش�مل توزي�ع 4 

محط�ات جدي�دة يف واس�ط و4 يف 

دياىل، إضافة اىل 4 محطات أخرى يف 

األنبار، اىل جانب 6 محطات متنقلة 

وبواق�ع 2 يف محافظة األنبار و3 يف 

واسط و2 يف دياىل«

بغداد/الزوراء:
كش�فت هيئ�ة النزاهة االتحاديَّة، ام�س األربعاء، عن ضب�ط ُمخالفاٍت يف عقد 
صة لعدٍد من املش�اريع دون إكمالها يف ُمحافظة  تجهي�ز ورصف املبال�غ املُخصَّ
املثنى.وأك�دت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة ببي�ان ورد ل� »ال�زوراء«، »ضبط 
ُمخالف�اٍت عدي�دٍة يف عقد تجهي�ز ونصب ُمولَّدتي كهرباء س�عة )3( ميكا وات 
ل�كلٍّ منهما يف قضاء الس�لمان، ُمبّين�ًة أنَّ ديوان ُمحافظة املُثنَّ�ى تعاقد لرشاء 
ونصب املُولِّدتن بمبلغ )3,025,000,000( مليارات دينارٍ«، الفتًة إىل أنَّ »فريق 
عم�ل مكتب تحقيق املُثنَّى الذي انتقل إىل قس�م الحس�ابات يف دي�وان ملُحافظة 
كش�ف العديد م�ن املُخالفات«.وأوضحت الدائ�رة أنَّ »املُخالف�ات تمثَّلت بكون 
ت خالفاً لبنود العقد، الفت�ًة إىل أنَّ املُولِّدتن املُجّهزتن كانتا  عمليَّ�ة التجهي�ز تمَّ
، فيما اش�رتط العقد أْن يكون املنش�أ أمريكياً، إضافًة إىل عدم  من منش�أ صينيٍّ
وج�ود الباركود املُثبت يف لوحة البيان�ات للُمولّدات ولم يتّم فحص املُولِّدات التي 
ن�صَّ العقد عىل أن يتمَّ من خالل رشكة عضٍو يف االتحاد الفيدرايلّ، فضالً عن أنَّ 

نسبة كتم الصوت كانت 30% ، خالفاً للتندُّر الذي اشرتط أن ال تقلَّ عن %85«.
وأش�ارت إىل أنَّ »الفري�ق، الذي ق�ام باالنتقال إىل ُمديريَّة بلديَّة الس�ماوة، رصد 
ذة  صة لعدٍد من املش�اريع املُنفَّ قيام ُمديريَّة بلديَّة الرميثة برصف املبالغ املُخصَّ
بطريق�ة التنفيذ أمانة، دون إكمال املش�اريع، ُمبيِّنًة أنَّ املش�اريع توزَّعت بن 
تأهي�ل وصيان�ة الجزرة الوس�طيَّة للش�ارع الع�ام، وتجهي�ز وتنصيب معميل 
أكي�اس، فضالً ع�ن صيان�ة )4( ُمتنزَّهات وحديقة وإنش�اء جمل�ون يف كراج 

البلديَّ�ة«.

بغداد/الزوراء:

أصدرت محكمة جنح الكرخ حكمن، 

االول بالحبس ملدة س�نتن بحق املدان 

)حس�ن صجم�ة(، والثاني ملدة س�تة 

اش�هر بح�ق املدان�ة )غف�ران مهدي 

سوادي( املدعوة ب� )ام فهد( لقيامهما 

بنرش عدة اف�الم وفيديوهات تتضمن 

اقوال فاحشة ومخلة بالحياء واالداب 

العام�ة وعرضه�ا ع�ىل الجمهور عرب 

مواقع التواصل االجتماعي.

وذكر املركز االعالم�ي ملجلس القضاء 

األع�ىل يف بيان ورد ل� »ال�زوراء«،\ أن 

»الحكمن بحق املدانن يأتيان استنادا 

الحكام املادة 403 من قانون العقوبات 

املرقم 111 لسنة 1969 املعدل«.

يذكر أن »مجلس القضاء االعىل س�بق 

وان وج�ه محاك�م التحقي�ق باتخ�اذ 

االجراءات القانونية املشددة بحق من 

يرتكب تل�ك الجرائم، وأك�د بتاريخ  8 

/2 /2023 االعمام عىل كافة املحاكم 

بخصوص ه�ذا املوضوع بغية تحقيق 

الردع العام«.

بغداد/الزوراء:
أصدرت محكم�ة جنايات الرصافة، 
باإلع�دام  حكم�ا  األربع�اء،  ام�س 
بحق أحد أخط�ر املجرمن يف تجارة 
املخ�درات بن الع�راق ودول الخليج 

وإيران.
ملجل�س  اإلعالم�ي  املرك�ز  وذك�ر 
القض�اء يف بي�ان ورد ل�� »الزوراء« 
أن »املج�رم املصنف من أخطر تجار 
املخدرات ألقي القب�ض عليه عندما 
كان ي�روم تهريب كميات كبرية من 
)الكريس�تال والحشيشة والحبوب( 
إىل اململك�ة العربي�ة الس�عودية عن 
طريقي )صحراء السماوة( وطريق 

)منفذ عرعر( الحدودي«.
وأض�اف أن »الحك�م باإلعدام بحقه 
يأت�ي وفقا ألحكام امل�ادة 27 / أوال 
واملؤث�رات  املخ�درات  قان�ون  م�ن 

العقلية رقم 50 لسنة 2017«.
كم�ا أعلنت قيادة رشط�ة محافظة 
النج�ف ، امس االربعاء، القبض عىل 

تاجر مخدرات يف املحافظة.

وذكر اعالم قي�ادة رشطة محافظة 
تلقت�ه  بي�ان  يف  األرشف  النج�ف 
»ال�زوراء«، ان�ه »م�ن خ�الل ورود 
معلوم�ات بوج�ود ش�خص يتاجر 
بامل�واد املخدرة يس�كن طريق نجف 
مش�رتكة  ق�وة  توجه�ت  كرب�الء، 
م�ن امري�ة اف�واج ط�وارئ النجف 

وبأرشاف مبارش من قبل امر االفواج 
وبالتع�اون م�ع مكافح�ة الجريمة 

املنظمة اىل مكان تواجد املتهم«.
واش�ارت اىل انه »بع�د وصول القوة 
اىل املكان تم إطالق النار عىل مفازها 
م�ن قبل املته�م لكن بجه�ود رجال 
اف�واج الط�وارئ ت�م الق�اء القبض 

عليه«.
واضاف�ت ان »املته�م كان بحوزت�ه 
سالح ناري نوع بندقية كالشنكوف 
م�ع مخ�ازن عتاد ومس�دس وعلبة 
تحتوي عىل مواد مخدرة«، مبينة انه 
»تم تسليم املتهم اىل الجهة املختصة 

لينال جزاءه العادل«.

االنبار/الزوراء:
البغ�دادي  ناحي�ة  مدي�ر  اعل�ن 
بمحافظة االنبار رشحبيل العبيدي 
، ام�س االربع�اء، ع�ن تخصي�ص 
7 ملي�ار دين�ار للنه�وض بالواقع 
غ�ري  للمناط�ق  امل�رتدي  الخدم�ي 

مخدومة غربي االنبار     .
وق�ال العبي�دي يف ترصيح صحفي 
ان »حكومة االنب�ار املحلية وبدعم 
م�ن املنظمات االنس�انية خصصت 
مبل�غ 7 مليار دينار إلع�ادة اعمار 
وتأهيل املشاريع الخدمية املترضرة 
ج�راء العملي�ات االرهابي�ة والت�ي 
لم يت�م اعادته�ا اىل الخدمة نتيجة 
مالي�ة  تخصيص�ات  وج�ود  ع�دم 
ضم�ن خطة دع�م جه�ود االعمار 
يف املناط�ق الت�ي تعاني م�ن تردي 
واقعه�ا الخدمي وخاص�ة املناطق 
البعيدة عن مراك�ز املدن يف منطقة 
ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي 

االنبار ». 
واضاف ان« حكومة االنبار املحلية 
اعدت خطة إلعادة اعمار وتأهيل ما 
تبقى من املش�اريع املترضرة جراء 

العملي�ات االرهابي�ة والتي توقفت 
جراء قلة التخصيصات املالية ».

البغ�دادي  ناحي�ة  ان«  اىل  وأش�ار 
بحاج�ة اىل 100 مليار دينار إلعادة 
كاف�ة املش�اريع الخدمية وانش�اء 
للتوس�ع  نظ�را  اخ�رى  مش�اريع 

العمراني ال�ذي تش�هده الناحية ، 
مؤك�دا ان« الق�وات االمني�ة تقوم 
بعملي�ة تس�هيل عم�ل ال�رشكات 
املحلية واملنظمات االنس�انية بغية 

االرتقاء بالواقع الخدمي ». 
يش�ار اىل ان املناطق الغربية تعاني 

من س�وء يف واقعها الخدمي نتيجة 
لحق�ت  الت�ي  الجس�يمة  االرضار 
باملش�اريع الخدمية جراء تفجريها 
والعبث بمحتوياتها من قبل ارهابي 
داعش ابان سيطرته عىل مساحات 

واسعة من مدن االنبار ». 

ميسان/الزوراء:
أعل�ن فريق الجه�د الحكوم�ي الخدم�ي والهنديس 
يف ميس�ان، ام�س األربع�اء، االنته�اء م�ن أعم�ال 
املرحل�ة األوىل يف مناط�ق عب�ادة واملدث�رة والرشوع 
باملرحل�ة الثاني�ة، فيما أك�د دخول مناط�ق جديدة 
للحمل�ة قريباً.وقال عضو الفريق مؤيد الس�اعدي، 
يف ترصي�ح صحف�ي إن« أعم�ال الجه�د الخدم�ي 
والهن�ديس الحكومي يف ميس�ان متواصلة منذ أكثر 
من أس�بوعن يف املناطق األش�د محرومية، بتوجيه 
من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني«.وأضاف، 
أن« األعم�ال مس�تمرة يف منطقتي عب�ادة واملدثرة 
)ح�ي النرص(، حيث ت�م االنتهاء م�ن املرحلة األوىل 
والتي تضمن�ت فتح الطرق وإظه�ار معاملها ورفع 
التعارض�ات الكهربائي�ة وس�حب تجمع�ات املياه 

وردم املس�تنقعات«، مش�ريا إىل« املب�ارشة باملرحلة 
الثانية والتي ستش�مل مد ش�بكة املجاري وربطها 
بالخ�ط الناقل الرئي�س، يليها أعمال ش�بكات املاء 
والكهرب�اء وف�ق ج�داول زمنية مح�ددة وبإرشاف 
هن�ديس وفني وبما يحق�ق رسعة اإلنج�از وجودة 
التنفيذ«.ولف�ت إىل« وج�ود تع�اون كب�ري م�ن قبل 
الدوائر املحلية يف ميس�ان، فض�ال عن دعم وترحيب 
األه�ايل«، مؤكدا، أن« هناك مناطق جديدة مرش�حة 
للعم�ل تخضع للمعاي�ري املطلوبة وه�ي املحرومية 
والكثافة الس�كانية س�يتم اإلعالن عنها بعد إكمال 
اإلج�راءات الالزمة«.ويواصل فري�ق الجهد الخدمي 
تقدي�م الخدم�ات للمناطق املحروم�ة يف محافظات 
بغ�داد والديواني�ة واملثنى وميس�ان، ووصل ملراحل 

متقدمة يف العديد من املناطق املستهدفة.



بغداد/ الزوراء:
ق�رر البنك املرك�زي العراقي، ام�س األربع�اء، اعتماد 
التسعرية الجديدة للدوالر مقابل الدينار بشكل رسمي، 
والتي صّدقه�ا مجلس الوزراء يف جلس�ته التي عقدها 

مساء اول األمس. 
ووفقا لكتاب رس�مي صادر عن البن�ك ومذيل بتوقيع 
عم�ار حم�د خل�ف نائ�ب محاف�ظ البن�ك، وموّجه إىل 
)املص�ارف املجازة كاف�ة، ورشكات الرصاف�ة املجازة 
كاف�ة، رشكات الدفع اإللكرتوني املج�ازة كافة(، فإنه 
تقرر اعتماد أس�عار الرصف للعملة األجنبية )الدوالر( 
ابت�داًء م�ن تاري�خ الثام�ن من ش�هر ش�باط الحايل، 
وكاآلت�ي: دينار ل�كل دوالر )1300 س�عر رشاء الدوالر 
من وزارة املالية وأية جهة أخرى(، و)1310 س�عر بيع 
ال�دوالر اىل املصارف عرب املنصة االلكرتونية(، و)1320 
س�عر بيع الدوالر من املصارف واملؤسسات املالية غري 

املرصفية إىل املستفيد النهائي(.
وصّدق مجل�س الوزراء يف جلس�ة عقدها باألمس عىل 
قرار مجلس إدارة البنك املركزي العراقي بتعديل س�عر 

رصف الدوالر مقابل الدينار وفق التسعرية أعالها.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أس�عار خام�ي البرصة املتوس�ط والثقيل، امس 

االربعاء، بأكثر من %3 مع ارتفاع اسعار النفط عامليا.
وارتفع خام البرصة املتوس�ط املصدر آلس�يا 2.17 دوالر، 
للربمي�ل  دوالرا   77.74 اىل  ليص�ل   2.87% يع�ادل  بم�ا 

الواحد.
وارتفع خام البرصة الثقيل املصدر آلسيا 2.22 دوالر او ما 

يعادل %3.10 ليصل اىل 72.19 دوالرا.
وشهدت أسعار النفط العاملية ارتفاعا خالل امس الثالثاء 

مع ضعف الدوالر، وتراجع مخزونات الخام األمريكية.

بغداد/ الزوراء:
بلغ�ت مبيعات الس�يارات العراقية خالل عام 2022 نحو 107.990 س�يارة، 
وبنس�بة ارتف�اع ٪26.7، وه�ي األعىل منذ 8 س�نوات، وف�ق بيانات رشكات 

عاملية.
وذكرت رشكة Focus 2 Move املختصة بتقديم بيانات عن أس�واق السيارات، 
يف تقري�ر اطلع�ت عليه “الزوراء”: أن “ش�هر ديس�مرب/كانون األول املايض، 
شهد تس�جيل رشاء 11892 سيارة جديدة بارتفاع بلغت نسبته )٪72.7(عن 

نفس الفرتة من عام 2021”.
وأضافت الرشكة أنه “من ناحية البيانات الرتاكمية لعام 2022 عىل مس�توى 
العالمة التجارية، فما تزال س�يارات )كيا( يف الصدارة، حيث تم بيع 29.904 
ألف س�يارة هذا العام، بانخفاض ما نس�بته )5.2 ٪( عن ع�ام 2021، تليها 
)تويوتا( ثانيا التي بلغ إجمايل مبيعاتها 26.505 الف س�يارة بارتفاع )77.9 

.)٪
وأوضحت أن “)هيونداي( احتلت املرتبة الثالثة مع 10.917الف سيارة تسجيل 
جدي�د، بانخفاض )٪2.0( ع�ن عام 2021، ومن ثم تأتي )ش�ريي( يف املرتبة 
الرابعة مع 6600 س�يارة بارتفاع )٪23.2(، وجاءت سيارات )MG الصينية( 
عند 5395 سيارة )+ ٪69.9(، وجاءت سيارات )شيفروليه( سادسا يف 5128 
س�يارة بارتفاع بلغ )٪53.6(، وجاءت سيارات )سوزوكي -up 15( يف املركز 

السابع مع 2830 مبيعات تراكمية بارتفاع )1535.8٪(”.

بغداد/ الزوراء:
تراجعت أس�عار الذهب “االجنبي والعراقي” يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغ�داد، ويف اس�واق اربي�ل عاصمة اقليم كردس�تان بش�كل كب�ري، امس 

األربعاء.
وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد س�جلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليج�ي والرتكي واألوربي بلغ 380 الف دينار، وس�عر الرشاء 376 الف 
دينار، فيما كانت اسعار البيع للذهب ليوم الثالثاء 416 الف دينار للمثقال 

الواحد.
وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا ايضا عند 350 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 346 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليج�ي عي�ار 21 يرتاوح ب�ن 380 الف دينار و 390 ألف�اً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بن 350 الفاً و 360 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 450 ألف دينار، وس�جل عيار 22 بيع 410 االف 
دينار وس�جل عيار 21 بيع 395 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 335 

ألف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدين�ار العراقي، امس 

األربعاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كردستان.
وقال مص�در إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتن يف بغداد س�جلت، 
صباح امس، 145000 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 

االسعار صباح يوم الثالثاء 159000 دينار عراقي مقابل 100 دوالر.
وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلي�ة يف بغداد، حيث بلغ س�عر البيع 146000 دين�ار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أس�عار الرشاء 144000 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فإن االس�عار انخفضت ايضا حيث 
س�جل البيع 148900 دين�ار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ س�عر الرشاء 

148800 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
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أكدت التعجيل بتفعيل العقود ملباشرة الشركات الفائزة بأعمال التطوير

بغداد/ الزوراء:
اك�د نائ�ب رئي�س ال�وزراء لش�ؤون 
الطاقة، وزير النفط، حيان عبدالغني، 
النهائية  التوقي�ع  امل�ّي بإج�راءات 
لعق�ود جول�ة الرتاخيص الخامس�ة 
االستكش�افية  بالرق�ع  الخاص�ة 
والحقول الحدودية والتعجيل بتفعيل 
العق�ود من اج�ل مب�ارشة الرشكات 
الرق�ع  تطوي�ر  بأعم�ال  الفائ�زة 

الحدودية.
جاء ذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء 
يف جلس�ته املنعقدة الثالثاء، الس�ابع 
توصي�ة  ع�ىل   ،  2023 ش�باط  م�ن 
املجلس ال�وزاري للطاقة )23015 ط 
لس�نة 2023( التي تنّص عىل “املّي 
الرتاخي�ص  جول�ة  عق�ود  بتوقي�ع 
الحدودية  بالرقع والحق�ول  الخاصة 
)الجول�ة الخامس�ة( توقيع�اً نهائياً 
وتفعيلها ، ملي فرتة طويلة جداً عىل 

إحالتها” .
وقال عبدالغني، يف بيان امس األربعاء، 
ان�ه وجه دائ�رة العق�ود والرتاخيص 
البرتولي�ة والجهات املعني�ة بالوزارة 
التعجي�ل بإتمام اإلج�راءات املطلوبة 
الفائ�زة  ال�رشكات  م�ع  بالتنس�يق 
بجول�ة الرتاخي�ص الخامس�ة، بع�د 
تعطيل االجراءات لظروف خارج ارادة 
ال�وزارة، حيث تم االعالن عنها يف عام 
2017 ويف اواخر شهر نيسان من العام 
2018 تم إج�راء الجولة والتي اثمرت 
ع�ن احال�ة )6 ( رق�ع استكش�افية 

للتطوي�ر م�ن قبل ال�رشكات الفائزة 
بالجول�ة وكان�ت تل�ك الرق�ع تض�م 
)استكش�اف وتطوير وإنتاج الرقعة 
االستكشافية نفط خانة يف محافظة 
دياىل وتم�ت إحالت�ه اىل رشكة )جيو 
وإنت�اج  تطوي�ر  و  الصيني�ة  جي�د( 
حقل الحوي�زة النفط�ي يف محافظة 
البرصة، وتم إحالت�ه اىل رشكة )جيو 
جيد( الصينية ايض�ا وتطوير وإنتاج 
حقل الس�ندباد النفط�ي يف محافظة 
الب�رصة، وت�م إحالت�ه اىل رشكة )يو 
أي ج�ي( الصيني�ة و تطوي�ر وإنتاج 

حق�ول كالب�ات - قم�ر يف محافظ�ة 
دي�اىل وت�م إحالت�ه اىل رشك�ة )نفط 

الهالل( اإلماراتية.
حق�ول  وإنت�اج  تطوي�ر  إىل  وأش�ار 
الخش�م االحمر-انجان�ة يف محافظة 
دي�اىل، وت�م إحالته اىل رشك�ة )نفط 
واستكش�اف  اإلماراتي�ة،  اله�الل( 
وتطوير وإنتاج الرقعة االستكشافية 
خرض امل�اء يف محافظ�ة البرصة وتم 
اله�الل(  )نف�ط  رشك�ة  اىل  إحالت�ه 

اإلماراتية ايضا .
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة، 

عاصم جه�اد: ان�ه تم توقي�ع عقود 
باألحرف األول مع ال�رشكات الفائزة 
وم�ن ث�م احالتها اىل مجل�س الوزراء 
لغ�رض  الطاق�ة  ش�ؤون  لجن�ة   /
إقرارها واملصادقة عليها يف االس�بوع 
الثان�ي م�ن حزي�ران 2018، مضيفا 
ان�ه املجلس ال�وزاري للطاق�ة اصدر 
قرارا بالرقم )8( لس�نة 2020 تضمن 
التوصي�ة بع�رض جول�ة الرتاخيص 
الخامس�ة عىل مجلس الوزراء بعد أن 
تم اس�تيفاء مالحظات ديوان الرقابة 

املالية االتحادي.

واض�اف ان مجل�س ال�وزراء اص�در 
ق�راره ذي الرق�م )21( لس�نة 2020 
واملتضم�ن إق�رار توصي�ة رق�م )4( 
م�ن ق�رار املجل�س ال�وزاري للطاقة 
)8 لسنة 2020( بش�أن املوافقة عىل 
عقود جولة الحقول والرقع الحدودية 

)الجولة الخامسة( .
اإلنت�اج  مع�دالت  ان  جه�اد  واش�ار 
اليومي�ة املتوقع�ة من عق�ود الجولة 
تص�ل اىل )1000( مليون قدم مكعب 
قي�ايس بالي�وم م�ن الغ�از املصاحب 
مضافا إليها كميات من النفط الخام 
بحدود )175( ألف برميل باليوم، مما 
سيس�هم يف تجهي�ز محط�ات توليد 
الطاقة الكهربائية ما نسبته )25 %( 
م�ن احتياج�ات وزارة الكهرب�اء من 

الغاز.
الرتاخي�ص  جول�ة  أن  إىل  يش�ار 
الخامسة قد واجهت العديد من ردود 
األفعال التي أثارتها جهات سياس�ية 
ووس�ائل اع�الم، مما عط�ل تنفيذها 
ألكثر من اربع سنوات ُمخلفة خسائر 
وارضاراً جس�يمة بالصناعة النفطية 
واالقتص�اد العراق�ي، وفق م�ا ذكره 

مسؤولون يف وزارة النفط.
تفاصي�ل  النف�ط  وزارة  وعرض�ت 
واه�داف جولة الرتاخيص الخامس�ة 
ودي�وان  القضائي�ة  الجه�ات  ع�ىل 
الرقابة املالية وهيئ�ة النزاهة بعد ما 
أُثري ضدها، وقد تمت مراجعتها حيث 

تم االقرار بصحة اجراءات الوزارة.

النفط تؤكد املضي بإجراءات التوقيع النهائية لعقود جولة الرتاخيص اخلامسة 

البعض عّدها خطوة صحيحة واآلخر يرى أنها إجراء خطري 

خفض سعر صرف الدوالر.. نهاية لألزمة أم تعميق هلا؟ خرباء اقتصاديون جييبون 
بغداد/ متابعة الزوراء:

ال�وزراء  مجل�س  موافق�ة  عق�ب 
العراق�ي عىل الدراس�ة الت�ي قدمها 
البنك املركزي بخفض اس�عار الدوالر 
االمريكي أمام الدينار، ش�هد السوق 
املوازي تراجعا كبريا يف سعر الرصف 
ليص�ل اىل 145 ألف دينار مقابل 100 
دوالر، وذل�ك بعد أن وص�ل ألكثر من 

170 ألف دينار يف وقت سابق.
وحدد البنك املركزي سعر 1300 دينار 
عراقي لرشاء الدوالر من وزارة املالية، 
و1310 دنانري لبيع�ه للمصارف عرب 
“املنصة اإللكرتونية”، و 1320 ديناراً 

لبيعه للمستفيد النهائي.
خ�رباء اقتص�اد ومال اختلف�وا فيما 
بينه�م من حي�ث نجاع�ة اإلجراءات 
الحكومي�ة األخ�رية الت�ي تمثل�ت يف 
تخفيض سعر رصف الدينار يف املوازنة 
العام�ة للدول�ة، فالبع�ض اعتربه�ا 
خط�وة يف الطري�ق الصحي�ح، فيما 
اعتربه�ا البع�ض اآلخر ه�ذا اإلجراء 

“خطريا وتخبطاً” يف القرارات.
نبي�ل  االقتص�ادي،  الخب�ري  ويق�ول 
املرس�ومي، يف ترصي�ح صحفي: ان 
“االجراء األخري الذي اتخذته الحكومة 
لتحسن الدينار العراقي امام الدوالر 
هو ج�زء م�ن اس�رتاتيجية ملواجهة 
التضخ�م وم�ن ثم انخفاض أس�عار 
السلع املستوردة، إال أنه يعترب إجراًء 
خطريا بنفس الوق�ت الن هناك كلفا 
مبارشة س�يتم دفعها مقابل تحسن 

سعر رصف العملة الوطنية”.
وتابع ان “أحد العوامل التي ستنعكس 
سلبا هو تخفيض اإليرادات الحكومية 
املقومة بالدينار العراقي يعني الكلف 
املب�ارشة والتي س�تكون بح�دود 15 
تريليون دينار سنويا تضاف اىل العجز 
والذي سيمول باالقرتاض والخارجي 

فتزداد املديونية “.
واض�اف ان “القرار من ش�أنه ايضا 
الخارجي�ة  التج�ارة  ع�ىل  يؤث�ر  ان 
يف  مش�كلة  ويخل�ق  والص�ادرات 
تض�ارب املراك�ز املالي�ة ويؤث�ر عىل 

ان  كم�ا  االس�تثمارية،  الطبيع�ة 
االس�عار من الصعوب�ة أن تنخفض 

عندما ترتفع”. 
من جانب�ه، اعترب الخبري االقتصادي، 
احم�د الهذال، يف حدي�ث صحفي: ان 
“إقرار س�عر ال�رصف 1300 من قبل 
مجل�س ال�وزراء، ه�و نهاي�ة اللعب 
السياس�ة  االنتخاب�ي ع�ىل حس�اب 

النقدية واالحتياطي”.
االعتم�ادات  “ازم�ة  ان  واض�اف 
والحواالت ستبقى لحن اكمال املنصة 
وتنظيم س�وق الرصف، إال أن السعر 

س�ينخفض من وجهة نظ�ر املواطن 
فق�ط”، ولك�ن م�ن “وجه�ة نظ�ر 
اقتصادي�ة فإن الفرق بن الس�عرين 
يرتاوح بنس�بة  % 10  وربما يس�تقر 
عند 150-145، وال يزال الفرق يذهب 

لجيوب الفاسدين بسبب الفواتري”.
ل�ن  “الحكوم�ة  ان  اله�ذال  ويؤك�د 
تتمكن من حل قضي�ة الفواتري، فقد 
أوهم�وا املواط�ن عىل حس�اب العجز 
يف املوازنة”، مبين�ا ان “الوهم املايل يف 
السياس�ة النقدية، ننتظر الوهم املايل 
يف السياس�ة املالية ع�ن طريق العجز 

االنفجاري”.
م�ن جهته، أك�د الخب�ري االقتصادي، 
حيدر املوسوي، يف حديث صحفي: ان 
“قرار عودة سعر الرصف وتخفيضه 
اىل 130 الف دين�ار مقابل 100 دوالر 
ه�و ق�رار إدارة البنك بعد استش�ارة 
م�ن جهات مالي�ة واقتصادية معنية 
باملوض�وع، كم�ا أن اللجن�ة املالي�ة 
النيابي�ة هي من وضعت أس�س هذا 
املوضوع، وبالتايل فإن القرار سيمي 

بموافقة كل القوى السياسية”.
واض�اف ان “التش�كيك ب�أن املوازنة 
س�تواجه عجزاً نتيجة ذل�ك هو كالم 
يمتل�ك  الع�راق  ألن  صحي�ح،  غ�ري 
موازن�ة قوي�ة ولدي�ه فائ�ض م�ايل 
جيد، كم�ا يمكن له�ذه املوازنات من 
املشاريع االستثمارية والتخيل  إنشاء 
تدريجي�ا ع�ن االعتم�اد ع�ىل النفط 

كإيراد وحيد للموازنة”. 
وتابع ان “ما اثري مؤخرا بأن الس�عر 
130 ال�ف دين�ار مقاب�ل 100 دوالر 
س�تفيد املهربن ليحصلوا عىل الدوالر 
بأس�عار أرخص ه�و كالم غري دقيق 
ألن عمليات التهريب ال تتم بالحقائب 
كما يتصوره البعض وإنما عن طريق 
الفواتري التي تهرب لدول عدة، وبالتايل 
فإن إنش�اء املنصة االلكرتونية منعت 
التهريب نهائيا للخارج”، مستدركا ان 
“احتياجات العراق من االستريادات ال 
تتع�دى يف كل األحوال عن 150 مليون 

دوالر يوميا”.  

العراق يسجل أعلى نسبة شراء 
سيارات منذ 8 سنوات

تراجع ملحوظ للذهب يف حمال الصاغة

الدوالر يشهد اخنفاضا يف 
البورصة الرئيسة

بغداد/ الزوراء:
ش�اركت وزارة الصناع�ة واملع��ادن، امس األربعاء، ف��ي االجتماع�ات 
الفني�ة للجن�ة العراقي�ة األردني�ة املُشرتك�ة ملُناقش�ة ملف�ات التع�اون 

الُثنائ�ي ف�ي ُمختل�ف املج�االت.
وذكر بي�ان للوزارة تلقته “الزوراء”: أن “الوزارة ش�ارك�ت يف اجتماعات 
اللجنة الفنية للجنة العراقية األردنية املُشرتكة للدورة )29( بحضور الوفد 
العراق�ي وُنظرائهم من الجانب األردني للتباُح�ث حول امللفات املطروحة 
لتطوير التعاون بن البلدين الشقيقن يف كل املجاالت وصياغة التوصيات 

واملحارض النهائي�ة”.
وأض�اف البي�ان أن “االجتماع حرضه ع�ن الجانب العراق�ي وكيل وزارة 
التج�ارة ووكي�ل وزارة التخطي�ط واملُستش�ار العلم�ي ل�وزارة الصناعة 
واملع�ادن وُمدي�ر عام هيئ�ة املُ�دن الصناعية وع�دد من املُ�دراء العامن 
واملس�ؤولن يف املؤسس�ات الحكومية والقطاع الخ�اص، فيما حرَض عن 
الجان�ب األردني أمن ع�ام وزارة الصناعة والتج�ارة والتموين وعدد من 

السادة املسؤولن واملعنيي�ن”.
واش�ار اىل أن “االجتم�اع تضم�ن ُمباحث�ات وُمناقش�ات ش�املة ح�ول 
الفق�رات واملواضي�ع املُتعلقة بملف�ات التعاون يف ُمختل�ف املجاالت منها 
التع�اون الصناعي للس�ري بخطوات إقام�ة املدينة االقتصادية املُش�رتكة 
وملف�ات التع�اون يف قطاع�ات الرتبي�ة والتعلي�م واإلعم�ار واإلس�كان 
والبلدي�ات والعالقات الخارجية والعدلية والنقل واالتصاالت، باإلضافة إىل 
التجارة واالس�تثمار والصحة والبيئة والزراعة واملياه والثقافة والسياحة 

واآلثار”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البنك املرك�زي النقدية من الدوالر يف مزاد امس األربعاء، 

عىل حساب الحواالت الخارجية .
وذكر مص�در أن البنك املركزي باع امس خالل م�زاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 89 مليونا و236 الفا و 314 دوالرا، غطاها البنك بس�عر رصف 
اس�اس بلغ 1305 دنان�ري لكل دوالر لالعتمادات املس�تندية والتس�ويات 
الدولي�ة للبطاقات االلكرتونية وبس�عر 1310 دنانري ل�كل دوالر للحواالت 

الخارجية وبسعر 1310 دنانري لكل دوالر بشكل نقدي .
واض�اف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبت عىل ش�كل نقدي بواقع 61 
مليون�ا و297 الف�ا  و629 دوالرا، فيم�ا ذهبت البقية البالغ�ة 27 مليونا 
و938 الف�ا و 685 دوالرا لتعزي�ز األرصدة يف الخارج عىل ش�كل )حواالت، 

اعتمادات(.
وأش�ار املصدر اىٕل ان املصارف التي اش�رتت الدوالر النقدي بلغ عددها 15 
مرصفا، فيم�ا بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخ�ارج 11 مرصف�ا، وكان اجم�ايل ع�دد رشكات الرصافة والتوس�ط 

املشاركة يف املزاد 174 رشكة.

مباحثات عراقية أردنية شاملة إلقامة 
مدينة اقتصادية ُمشرتكة
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البنك املركزي حيدد التسعرية اجلديدة لبيع 
وشراء الدوالر من 3 جهات

ارتفاع خامي البصرة بأكثر من 3 %

مبيعات مزاد العملة تسجل 89 
مليون دوالر
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منتخب السيدات خيسر أمام األردن 
بغرب آسيا لكرة اليد

بغداد/ متابعة الزوراء:
خ�ر منتخبنا الوطني بكرة اليد للس�يدات امام نظ�ره املنتخب األردني بنتيج�ة 31-17، وذلك 
خالل اللقاء الذي جمعهما، يف صالة األمرة سمية بمدينة الحسني للشباب، يف افتتاح بطولة غرب 
آس�يا الثالثة لكرة اليد. وفرض املنتخب األردني سيطرته املطلقة عىل مجريات اللقاء، وتمكن من 
إنهاء الش�وط األول متقدما بنتيجة 18-7 قبل أن يحس�م املباراة مع نهاية الش�وط الثاني بفارق 
14 هدف�ا. وبهذا الفوز تصدر املنتخب األردني ترتيب ف�رق البطولة بالرشاكة مع املنتخب الهندي 
ال�ذي فاز بدوره عىل املنتخب الكويتي بنتيجة 4-15. وتقام البطولة بنظام الدوري من مرحلتني، 

إذ ُيتوج باللقب من يحصد أكرب عدد من النقاط بعد أن يكون كل منتخب قد خاض 6 مباريات.

أصفر وأمحر

حيدر جبار: هدف منتخب الشباب ببطولة آسيا هو التأهل للمونديال

أمحد كاظم: منتخب الناشئني سيباشر 
تدريباته مطلع الشهر املقبل

متصدر الدوري الطلبة يتعاقد مع الغاني 
آمون امواه 

بغداد/حسني الشمري:
ع�زز منتخبنا اللعاب القوى الباراملبي حصيلته من اوس�مة الفوز باضافة 
وس�ام ذهبي واحد فق�ط يف ظل اجواء ممط�رة وباردة ج�دا . وقال عضو 
املكت�ب التنفيذي للجن�ة الباراملبية ورئي�س اتحاد العاب الق�وى الباراملبي 
مهدي باقر كانت حصيلة اليوم الثاني وسام ذهبي واحد فقط يف منافسات 
بطول�ة الجائزة الكربى املقامة احداثها يف تون�س حاليا يف ظل اجواء باردة 
جدا وممطرة طبلة منافسات البطولة. واضاف باقر  اىل ان الوسام الذهبي 
الخام�س كان من نصيب العداءة فاطمة فاضل يف س�باقات ملس�افة 200 
لفئ�ة t35  محرزة املرك�ز االول فيما حصل العبنا محمد طالب عىل الرتتيب 
الخامس يف فعالية قذف الثقل لفئة f33 وهو رقم اهله للمشاركة يف بطولة 

العالم التي ستقام العام الحايل.

بغداد/ متابعة الزوراء:
 ق�رر االتحاد العراق�ي لكرة اليد، 
إلغاء رشط إل�زام األندية بإرشاك 
العباً محرتفاً واحداً يف مبارياتها، 
فيما أمهل األندية منتصف الشهر 
الج�اري كموع�د أقىص إلرس�ال 

كشوفات العبيها.
وذك�ر االتح�اد يف بي�ان ان�ه عقد 
اجتماعاً تش�اورياً بحضور لجنة 
املسابقات مع ممثيل اندية الدوري 
املمت�از يف محافظ�ة النج�ف، تم 
خالله ط�رح االمور الت�ي رافقت 
مباريات املرحلة األوىل من الدوري 

واالستماع إىل آراء إدارات األندية.
وأش�ار إىل أنه عق�د اجتماعاً مع 
لجنة املسابقات لبحث االمور التي 
طرح�ت يف االجتم�اع التش�اوري 
م�ع ممثيل اندية ال�دوري املمتاز، 
ومراجع�ة بع�ض فق�رات الئحة 

املس�ابقات، وبني االتح�اد أنه تم 
االتفاق عىل التايل:

فيم�ا يخص إل�زام أندي�ة الكرخ، 
والفت�وة،  ميس�ان،  ونف�ط 
والنارصي�ة، فإن ه�ذه االندية يف 
املرحلة الثانية غر ملزمة بإرشاك 
املح�رتف كرشط ملش�اركتها كما 

نصت عليه الالئحة سابقاً.
واإلبق�اء عىل حري�ة األندية كافة 
بالتعاقد مع املحرتفني ومشاركة 
العب�ني محرتفني يف املب�اراة كحد 
أعىل، أي يمكن ألي نادي مشاركة 

العبني أثنني داخل الساحة.
إكم�ال  األندي�ة  ع�ىل  والتأكي�د 
كشوفاتهم عىل أن ترسل لالتحاد 
بف�رتة اقصاه�ا يوم 15 ش�باط 
الج�اري، وبخالف�ه يت�م اعتب�ار 
الن�ادي غ�ر مش�ارك وإنزاله إىل 

درجة أدنى.

العداءة فاطمة فاضل تعزز رصيد العراق 
ببطولة اجلائزة الكربى بوسام ذهيب جديد

احتاد كرة اليد يلغي شرط الزام 
األندية مبشاركة احملرتفني يف املباريات

بغداد/ حسني عمار: 
أكد مس�اعد مدرب منتخب الشباب  بكرة 
القدم حيدر جبار، استمرار االستعدادات 
والتدريبات يف ملعب املدينة الدويل لنهائيات 

كأس آسيا املقامة يف أوزبكستان. 
وق�ال جب�ار إن  املباراة األوىل س�تكون 
م�ع املنتخ�ب اندونيس�يا يف األول م�ن 
ش�هر آذار القادم ومعسكرات تدريبية 
يومية بدأت منذ الفرتة املاضية وخضنا 
مب�اراة تجريبي�ة يف بغ�داد واآلن بدأت 
الصورة واضحة للكادر التدريبي حول 

املنتخب “  .
وأض�اف “ لدينا ثقة كب�رة بالعبينا وهم 
ع�ىل ات�م االس�تعداد وطموحن�ا نحق�ق 
النتيجة الكاملة والصعود لنهائيات كأس 
العال�م بعد تجاوز املرحل�ة األوىل والهدف 
األكرب ه�و رفد املنتخ�ب الوطني بالعبني 
ش�باب وان يك�ون منتخ�ب 2026 م�ن 

هؤالء الشباب ونتأمل بهم”  .
وتابع انه” تم ارسال 50 العباً وهم تحت 
األنظار ولدينا العب�ون جيدون وبعضهم 

موجودون يف املنتخب “.
تدريبات�ه  الش�باب  منتخ�ُب  ويواص�ل 
اليومية يف ملعِب املدينة يف العاصمِة بغداد 
اس�تعداًدا لنهائياِت كأس آس�يا للشباب 
التي تس�تضيفها أوزبكستان يف األول من 

شهر آذار املقبل.
وش�هدت تدريباُت امس األربع�اء تواجَد 
عدٍد من وس�ائل اإلعالم املحلّية والعربّية 
لتغطي�ِة التدريبات الت�ي حرضها )23( 
العب�ًا، وركزت ع�ىل الجوان�ب الخططّيِة 
وكيفي�ة تطبيقه�ا، وبع�ض التدريب�ات 

الخاصة والجماعية. 
بينم�ا تدرَب الالعب س�جاد محمد مهدي 
بمفردِه بعد إصابٍة بسيطٍة تعرَض لها يف 
وقٍت سابٍق، كما شهدت الوحدُة التدريبّية 
ُحضوَر رئيس نادي الصناعات الكهربائّية 
عيل خلف الذي أش�اَد بالعمل الواضح من 
قبل الجهاز الفنّي لتطوير قدراِت الالعبني 
وخلق جي�ٍل جديٍد للكرِة العراقّية، متمنياً 
أن يحق�ق هذا املنتخُب نتائ�َج إيجابية يف 

النهائياِت اآلسيوّية. 
م�ن جان�ب متص�ل، س�يالقي منتخ�ُب 
الش�باب فري�َق ن�ادي الك�رخ يف الحادي 

عرش من هذا الشهر ودياً.
آس�يا  كأس  نهائي�ات  قرع�َة  أن  يذك�ر 
أوقع�ت منتخَب الش�باب إىل جان�ِب البلد 
املنظم أوزبكس�تان واندونيسيا وسوريا، 
املُنتخ�ِب  بلق�اِء  مباريات�ه  س�يفتتح  إذ 
اإلندوني�ي يف األول من الش�هر املقبل يف 
ملعِب لوكمتي�ف يف العاصم�ِة األوزبكية 

طشقند.

بغداد/ الزوراء
التَقى رئي�ُس االتحاد العراق�ّي لكرِة 
مكتب�ه،  يف  درج�ال  عدن�ان  الق�دم 
مس�اء امس األربعاء، مدرَب منتخب 
الناش�ئني أحمد كاظم واملدير اإلداري 
وتم�ت  رش�يد،  حمي�د  للمنتخ�ِب 
مناقشة تحضرات منتخِب الناشئني 

لالستحقاقاِت املُقبلة.
الناش�ئني،  منتخ�ب  م�درُب  وق�ال 
أحم�د كاظ�م إن املنتخ�َب تنتظ�ره 

اس�تحقاقاٌت مقبلة، ونح�ن يف طوِر 
إع�داد منتخٍب جديٍد بتولداٍت حس�ب 
روزنامة االتحاد اآلس�يوي، إذ س�يتم 
تش�كيُل منتخب م�ن مواليدي ٢٠٠8 

و ٢٠٠٩. 
لرئي�ِس  املنتخ�ب  م�درُب  وأوض�ح 
االتح�اد رؤيت�ه املس�تقبلّية إلع�داِد 

املنتخِب لُبطولِة غرب آسيا.
وسيبارش الجهاُز الفنّي جمَع املنتخب 
وإجراء اختب�اراٍت عىل قائمِة الفريق 

األولّية يف العرشين من ش�هر ش�باط 
الحايل، عىل أن تبدأ التدريباُت اليومية 
يف األول من الشهر املقبل، ويتم تقديُم 
املنهاج التدريب�ّي الكامل بعد اختيار 

القائمِة النهائّية للمنتخب.
وقّدم كاظم ُش�كره لرئي�س االتحاد 
عدن�ان درجال عىل دعم�ه واهتمامه 
لطروح�اِت  واالس�تماع  باملنتخ�ِب، 
الجهاز الفنّي وتذليل�ه العقبات التي 

من املمكن أن تواجه التحضرات.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن نادي الطلب�ة الريايض، امس 
األربعاء، تعاقده مع الالعب الغاني 
آرون أم�واه، حت�ى نهاية املوس�م 

الجاري.
وج�اءت صفق�ة أم�واه لدعم خط 
هج�وم الطلب�ة، لك�ن الن�ادي ل�م 

يكشف عن قيمتها املالية.
الزلفاني  ويح�اول التوني يام�ن 
اس�تغالل  للطلب�ة  الفن�ي  املدي�ر 

إغالق�ه  قب�ل  الش�توي  املركات�و 
خ�ط  خاص�ة  صفوف�ه،  لرتمي�م 

الهجوم.
وتأكد غياب مهاج�م الفريق وكاع 
رمض�ان ع�ن الج�والت املقبلة من 

الدوري بسبب اإلصابة.
ويس�تعد الطلبة ملواجهة الصناعة 
يف ملعب األخر يوم الس�بت املقبل، 
ضم�ن مباري�ات الجول�ة 16 م�ن 

الدوري املمتاز.

وكان الطلبة م�ن األندية الطامحة 
يف الحص�ول ع�ىل خدم�ات اليمني 
نارص محمدوه العب نفط الوسط، 
قب�ل أن يعل�ن ناديه عن تمس�كه 
بخدماته يف بيان رسمي، قبل أيام.

جدي�ر بالذك�ر أن الطلب�ة يتصدر 
 30 برصي�د  املس�ابقة  ترتي�ب 
نقط�ة، بفارق األهداف عن الزوراء 
الوصيف، وبنقطة وحيدة عن القوة 

الجوية والكهرباء والرشطة.

شنيشل: األومليب سيتجمع بعد توقف الدوري وبطولة الدوحة حمطة مميزة قبل غرب آسيا
الوطين يواجه إيران وتايالند وديا 

بغداد/ الزوراء:

التق�ى رئي�ُس االتح�اد العراق�ّي لكرِة 

الق�دم عدن�ان درجال، ام�س األربعاء، 

مدرَب املنتخب األوملبي رايض شنيش�ل 

يف مق�ّر االتحاد، وتمت مناقش�ة توفر 

ملِش�وار  النج�اح  مس�تلزماِت  جمي�ع 

املنتخب األوملبّي لالستحقاقاِت املقبلة.

وأك�د مدرب األوملبي إن االتحاَد يس�عى 

بق�وٍة لتهيئ�ة  جميع األمور املس�اعدة 

لنجاِح  مهمة املنتخ�ب األوملبّي، ومنها 

املش�اركة يف بطول�ِة الدوح�ة الدولّي�ة 

الودّية للمنتخباِت األوملبّية. 

وأضاَف املش�اركة يف البطولِة س�تكون 

فرص�ًة مميزًة إلع�داد املنتخِب للدخول 

يف منافس�اِت ُبطولِة غرب آسيا الرابعة 

التي تقام يف العراق.

وأش�ار شنيش�ل إىل إن املالك التدريبّي 

يتاب�ع الالعب�ني املحلي�ني واملحرتف�ني 

ع�ىل  لالط�الع  مس�تمرٍة  بص�ورٍة 

مس�توياتهم الفنّية الختيار التش�كيلِة 

املناس�بِة لتمثي�ل املنتخ�ِب األوملب�ي يف 

البط�والت املقبلة، وليكونوا ن�واًة لرفد 

املنتخِب الوطنّي بالالعبني الجيدين.

واختت�م مدرُب املنتخ�ب األوملبي رايض 

تجم�ع  إن  بالق�ول  حديث�ه  شنيش�ل 

املنتخ�ب األوملبّي س�يكون بع�د توقِف 

ال�دوري لإلع�داد للمش�اركِة ببطول�ِة 

الدوحة الدولّية الودّية.

واجتم�ع االتحاُد العراقّي لكرِة القدم يف 

مقّر االتح�اد، بُحضور رئي�س االتحاد 

عدن�ان درج�ال والنائ�ب األول لرئيس 

االتحاد عيل جبار والنائب الثاني يونس 

محمود وأعضاء املكتب التنفيذي.

وناقش االجتم�اُع العديد م�ن القضايا 

التي تخص واقَع كرتنا.

يف بداي�ِة االجتماع، رحب رئيس االتحاد 

عدن�ان درجال بالحض�ور، متمنياً لهم 

املوفقيَة والنجاح يف عملهم املستقبيل يف 

االتحاد، وبذل املزيد من الجهود ملواصلِة 

النجاح الذي تحقَق يف خليجي ٢5.

وبارك رئيُس االتحاد عودَة غالب الزاميل 

ورش�ا طال�ب اىل عضوي�ِة االتحاد بعد 

اكتمال اإلجراءاِت اإلدارية مع األمنيات 

بالتوفي�ق، وأن يكون�ا م�ن العن�ارص 

الفاعل�ة يف عم�ل االتح�اد مطالب�اً من 

جميع األعض�اء ببذل املزيد من الجهوِد 

ملواصلِة مش�وار النجاح بعد التفوق يف 

خليجي ٢5 .

وتم االتفاُق عىل توفر جميع مستلزمات 

النجاح ملنتخِب الش�باب ال�ذي تنتظره 

مش�اركة يف بطولِة آسيا التي تنطلق يف 

أوزبكستان ٢٠٢3/1/3.

وتمت مناقشة تأجيل بطولة غرب آسيا 

الع�ارشة للرجال بع�د اعت�ذاِر االتحاد 

اإلماراتي لكرِة القدم من تنظيمها،

وكذل�ك تم�ت املوافق�ُة ع�ىل خ�وِض 

منتخبن�ا الوطن�ّي مبارات�ني دوليتني 

اإليران�ي  نظري�ه  أم�ام  وديت�ني 

والتايالندي يف شهر آذار املقبل بالعراق 

ع�ىل الرغ�م م�ن أن االتح�اد اإليراني 

يرغ�ب يف مالق�اِة منتخبن�ا يف طهران 

بينما اتحاد الكرة يس�عى إلجرائها يف 

بغداد، أما مباراُة منتخبنا أمام تايالند 

فستقام يف بغداد .

وأيض�اً تم�ت املوافق�ة عىل مش�اركِة 

املنتخ�ب األوملب�ي يف بطول�ِة الدوح�ة 

الدولّي�ة الودي�ة التي تق�ام للفرتة من 

٢٠/3 ولغاية ٢8/3/٢٠٢3، وستكون 

البطولة اس�تعداداً للمشاركِة يف بطولة 

غرب آسيا الرابعة التي ستقام يف العراق 

للفرتة من 1٢/6 ولغاية٢٠٢3/6/٢٠.

بغداد/ الزوراء:
واستناداً  انه  نارص  محمد  عيل  للفروسية  العراقي  االتحاد  رس  امني  اكَد 
فانه  للفروسية،  املركزي  العراقي  لالتحاد  الداخيل  النظام  من   1٢ للمادة 
والذي  االستثنائي،  االجتماع  لحضور  العامة  الهيئة  اعضاء  اتحاد  يدعو 
سيعقد يوم الجمعة املوافق السابع عرش من شهر شباط الحايل عىل قاعة 
االعالن  هذا  ويعد  ظهراً،  الثانية  الساعة  بغداد  يف  الوطني  االعمال  مجلس 

تبليغاً رسمياً.

بغداد/ الزوراء:
الجوية  القوة  نادي  إدارة  طالبت 
بتوفر  الكرة  اتحاد  الريايض، 
مباريات  يف   )VAR( منظومة 
الدوري  املمتاز عىل خلفية الظلم 
الفريق  له  تعرض  الذي  والحيف 
أمام فريق نفط البرصة يف الجولة 
الكرة  لدوري  عرشة  الخامسة 

املمتاز.
آسفها  عن  النادي  إدارة  واعربت 
بعد األخطاء  ثمينة  لفقدان نقاط 

التحكيمية التي تعرض لها الفريق 
جزاء  ركالت  ثالث  احتساب  بعدم 
من قبل الحكم ومساعديه خاصة 
النصف  نهاية  أعتاب  عىل  ونحن 

االول من منافسات الدوري.
به  نحرتم  الذي  الوقت  يف  مبينة   
دورينا  يف  املالعب  قضاة  جميع 
اتحاديني  ام  دوليني  كانوا  سواء 
املنظومة  تلك  توفر  لزاما  بات 
أسوة  حقه،  حق  ذي  كل  لينال 

بدوريات املنطقة.

احتاد الفروسية يدعو لعقد اجتماع 
استثنائي 

إدارة القوة اجلوية تطالب االحتاد 
توفري منظومة الفار



ميالنو/متابعة الزوراء:
تلقى ميالن رضبة قوية قبل أيام 
يف  هوتسبري  توتنهام  مواجهة  من 
أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  ثمن  ذهاب 

املقرر لها 14 فرباير/شباط الجاري.
ويتعلق األمر بالفرنيس مايك ماينان، حارس 
الذي خضع لفحوصات طبية مؤخرًا  ميالن، 
أمام  العودة  مباراة  من  موقفه  لتحديد 

السبريز يف دوري األبطال
ووفقا لصحيفة “الجازيتا ديللو سبورت” 
اإليطالية، فإن ماينان سيغيب عن موقعة 
ال  إذ  سريو”،  “سان  يف  وتوتنهام  ميالن 

يزال يعاني من آالم يف ربلة الساق.
وأشارت إىل أن ميالن يعمل عىل تجهيز 
مباراة  لخوض  الفرنيس  الحارس 

اإلياب يف لندن، الشهر املقبل، لكن حتى اآلن ال يوجد 
معاد رسمي لعودة الحارس الفرنيس إىل املالعب.

ورغم استبعاد ماينان من قائمة ميالن الرسمية يف 
دوري أبطال أوروبا، لكن يمكن إعادة قيده قبل 24 

ساعة من املباراة.

بروكسل/ متابعة الزوراء:
القدم،  لكرة  البلجيكي  االتحاد  تعاقد 
األملاني  اإليطايل  املدرب  مع  رسميا، 
عىل  لإلرشاف  تيديسكو،  دومينيكو 
خلفا  الحمر”،  “الشياطني  منتخب 

لإلسباني روبرتو مارتينيز.
صفحته  يف  البلجيكي  االتحاد  ونرش 
كتب  لتيديسكو  صورة  تويرت  عىل 

“أهالً  مرفقاً عليه:  وسهالً”، 
ها  يا ا

املدرب  هو  تيديسكو  “دومينيكو  بتعليق: 
سعيداً  حظاً  لك  نتمنى  لشياطيننا،   الجديد 

أيها املدرب!”.
تناقلته  ما  البلجيكي  االتحاد  أكد  وبذلك، 
التوجه  عن  األخرية  األيام  يف  اإلعالم  وسائل 
فرانك  سريافقه  الذي  تيديسكو  مع  للتعاقد 
فريكاوترين يف منصب املدير الريايض الجديد 

للمنتخب.
ويأتي التعاقد مع املدرب البالغ من العمر 37 
عاماً بعد التوصل اىل اتفاق لفك ارتباطه مع 
ناديه السابق اليبزيج األملاني، الذي كان أقاله 
من منصبه يف سبتمرب/ أيلول املايض لكنه ال 

يزال يدفع راتبه.
عىل  اإلرشاف  مهمة  يف  تيديسكو  وسيخلف 
بعد  املنصب  ترك  الذي  مارتينيز  املنتخب، 
خروج بلجيكا من الدور األول ملونديال 2022 

يف قطر.
السابق  املدرب  تيديسكو،  اسم  وظهر 
 )2019  -  2017( األملاني  لشالكه 
 -  2019( الرويس  موسكو  وسبارتاك 
األيام  املرشحني يف  ابرز  2021(، بني 

األخرية ملجموعة عمل االتحاد البلجيكي.
وكان الهولندي بيرت بوس الذي كان حرا منذ 
ترشين  يف  الفرنيس  ليون  أوملبيك  عن  رحيله 
األول/أكتوبر املايض، هو املرشح اآلخر الذي 
األيام  يف  اسمه  املحلية  اإلعالم  وسائل  ذكرت 
تيريي  الفرنيس  استبعاد  تم  بينما  األخرية، 
هنري والهولندي لويس فان خال بعدما كانا 

ضمن الالئحة.
وتخوض بلجيكا أول مباراة يف تصفيات كأس 
السويد،  يف  آذار/مارس   24 يف   2024 أوروبا 

قبل مباراة ودية أمام أملانيا بعد 4 أيام.
الربتغال  معه  تعاقدت  الذي  مارتينيز  وكان 
إىل  بلجيكا  قاد  سانتوس،  لفرناندو  خلفاً 
صدارة  وإىل   2018 مونديال  يف  الثالث  املركز 

التصنيف العاملي ملدة 3 سنوات.

الرباط / متابعة الزوراء:
صنع فريق الهالل السعودي التاريخ وصعد إىل املباراة النهائية يف بطولة 
فالمينغو  عىل  تغلبه  عقب  تاريخه  يف  األوىل  للمرة  لألندية  العالم  كأس 
الربازييل بثالثة أهداف مقابل هدفني يف نصف نهائي البطولة املقامة يف 

املغرب حالياً.
أقيمت املباراة عىل ملعب طنجة وسيطر عليها حامل لقب دوري أبطال 
سالم  نجح   4 الدقيقة  يف  جزاء  ركلة  عىل  حصل  إذ  بدايتها  منذ  آسيا 
الدورسي يف تسجيلها قبل أن يتعادل فالمينغو بطل »كوبا ليبارتادوريس« 

عن طريق بيدرو غلريمي يف الدقيقة 20.
ومع نهاية الشوط األول شهدت املباراة تحوالً دراماتيكياً عندما احتسب 
السعودي  للفريق  جزاء  ركلة  كوفاكس  إستفان  الروماني  اللقاء  حكم 
ليسدد  الربازييل جريسون سانتوس،  الفريق  قام بطرد العب وسط  ثم 
الثاني له وللهالل يف  الهدف  سالم الدورسي ركلة الجزاء مجدداً محرزاً 

الدقيقة 45.
وحاول الفريق الربازييل إدراك التعادل إال أنه عانى من النقص العددي 

العب  مكن  ما  دفاعاته  يف  تغطية  أي  من  الخالية  املساحات  وزيادات 
الوسط األرجنتيني لوسيانو فييتو من تسجيل الهدف الثالث يف الدقيقة 

.70
ويف الدقيقة 90+1 عاد بيدرو ليسجل الهدف الثاني له ولفالمينغو ولكنه 

لم يكن كافياً إلنقاذ الفريق الربازييل.
األهيل وريال مدريد يف نصف  الفائز يف مواجهة  بذلك  الهالل  وسيواجه 
النهائي الثاني يف البطولة والذي انتهى يف ساعة متأخرة من ليلة أمس 

األربعاء.
مونديال  يف  لألهداف  تسجيالً  العرب  الالعبني  أكثر  الدورسي  وأصبح 
أبو تريكة العب  بالتساوي مع املرصي محمد  أهداف  األندية برصيد 4 

األهيل السابق.
وبات الهالل أول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي يبلغ نهائي كأس 
اإلماراتي  والعني   )2016( الياباني  أنتلرز  كاشيما  بعد  لألندية  العالم 
املغربي )2013( والعني يصل  الرجاء  بعد  )2018(. وثالث فريق عربي 

لنهائي البطولة.

برشلونة/ متابعة الزوراء:
لدعم  برشلونة  مسؤولو  يسعى 
مميزة  بعنارص  الكتالوني  الفريق 
خالل املريكاتو الصيفي املقبل. ووفقا 
فإن  ديبورتيفو”،  “موندو  لصحيفة 
إدارة برشلونة ترى أن الفريق بحاجة 
رغم  الصيف،  يف  عاجلة  لتدعيمات 

تصدر الليجا يف املوسم الحايل.

املدير  أليماني،  ماتيو  أن  وكشفت 
الريايض لربشلونة، حدد يف االجتماع 
األخري مع إدارة النادي، أهداف البارسا 
تتلخص  والتي  الصيفي،  املريكاتو  يف 
كاراسكو  يانيك  الثالثي:  ضم  يف 
روكي. وفيتور  أمرابط  وسفيان 

وأشارت إىل أن صفقة كاراسكو شبه 
مضمونة، بسبب 

الصيف  رشائه  يف  برشلونة  أحقية 
15 مليون يورو فقط،  املقبل مقابل 
إىل  ديباي  ممفيس  بيع  لعقد  وفقا 
أتلتيكو مدريد. وأوضحت أن برشلونة 
فشل  بعد  أمرابط  بصفقة  يتمسك 
اإلعارة  سبيل  عىل  الشتاء  يف  ضمه 
إىل  باإلضافة  يورو،  ماليني   3 مقابل 

بند رشاء يبلغ 37 مليونا.

سيضطر  الكتالوني  النادي  أن  وذكرت 
نادي  مع  جديدة  مفاوضات  لدخول 
وستكون  الصفقة.  لحسم  فيورنتينا 
املريكاتو،  يف  للبارسا  الثالثة  الصفقة 
فيتور  الربازييل  الشاب  مع  التعاقد 
الذي  باراناينيس،  أتلتيكو  نجم  روكي 
يحظى أيضا باهتمام قوي من باريس 

سان جريمان وتشيليس.

باريس / متابعة الزوراء
باريس سان  النجم كيليان مبابي، موسم  تهدد إصابة 
جريمان، محلًيا وقارًيا، بعد تأكد غيابه عن املواجهات 
يف  وليل  وموناكو  الكأس،  يف  مارسيليا  أمام  الحاسمة 
أبطال  دوري  من  النهائي  ثمن  الدور  وذهاب  الدوري، 
صدارة  باريس  ويؤمن  ميونيخ.  بايرن  ضد  أوروبا 
الدوري الفرنيس، مع ابتعاده بفارق 8 نقاط عن أقرب 
منافسه  عن  نقاط  و10  والنس،  مارسيليا  مالحقيه 
الثالثة  الجولة  منافسات  انطالق  قبل  موناكو،  املقبل 
الفخذ األيرس،  والعرشين. ويعانى مبابي من إصابة يف 
التي  شعر بها خالل الشوط األول من مباراة مونبلييه 
فاز فيها فريقه )3-1( منتصف األسبوع املايض، وخرج 
بعد مرور 20 دقيقة. وأعلن نادي العاصمة الفرنسية، 
ليتخلف  أسابيع«،   3« مبابي  غياب  عن  املباراة،  بعد 
الدوري  الثالث،  بالبطوالت  الحسم  أيام  يف  الفريق  عن 

والكأس ودوري أبطال أوروبا.
ولن تكون رحلة الفريق سهلة، إىل ملعب 
لويس الثاني يوم السبت املقبل، ملواجهة 
موناكو، إذ يخىش املدرب جالتييه أي تعثر 

استقرت  بعدما  الدوري،  يف  للفريق 
نتائج الفريق يف آخر مباراتني، وتعثر 
الفارق  ليتسع  الرئيسون  املنافسون 

إىل 8 نقاط.
وإىل جانب غياب مبابي »هداف الفريق 
فإن  هدًفا«،   13 برصيد  الدوري  يف 

به  سيحظى  الذي  الجماهريي  الدعم 
إضافيا  مصدًرا  يعّد  معقله،  يف  موناكو 

لقلق الجمهور البارييس من عودة 
الدوري  لقب  عىل  املنافسة 

مرة أخرى.

بغداد/ متابعة الزوراء:
عىل  عريضاً  فوزاً  يوفنتوس  حقق 
أهداف  بثالثة  سالرينيتانا  مستضيفه 
الحادية  املرحلة  ختام  يف  رد  دون 
لكرة  اإليطايل  الدوري  من  والعرشين 

القدم.
دوشان  الرصبي  املهاجم  وافتتح 
السيدة  لفريق  التسجيل  فالهوفيتش 
الدقيقة  يف  أحرزه  بهدف  العجوز 
فيليب  مواطنه  يتمكن  أن  قبل   ،26
الثاني  الهدف  إضافة  من  كوستيتش 

ليوفنتوس يف الدقيقة 45.
ويف الدقيقة 47 عاد فالهوفيتش وسجل 
الهدف الثاني له والثالث لفريقه، فرفع 
يوفنتوس رصيده إىل 26 نقطة يف املركز 
سالرينيتانا  رصيد  تجمد  فيما  العارش، 

عند 21 نقطة يف املركز السادس عرش.
يونايتد  شيفيلد  تجاوز  انكلرتا،  ويف 
القاتل  الوقت  ضيفه ريكسهام 3-1 يف 
ملباراتهما املعادة ليبلغ ثمن نهائي كأس 

االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم.
التسجيل  أحمدهودجيتش  أنيل  افتتح 
ولكن   50 الدقيقة  يف  يونايتد  لشيفيلد 
مولني نجح يف تعديل النتيجة لريكسهام 

من ركلة جزاء يف الدقيقة 59.
ويف الوقت املبدد من اللقاء تمكن شارب 
من تسجيل الهدف الثاني قبل أن يحرز 
لشيفلد  الثالث  الهدف  بريغه  زميله 
النهائي  ثمن  يونايتد ليرضَب موعدا يف 

الدويل  أحرز  أملانيا،  ويف  توتنهام.  مع 
هدفني  مواني  كولو  راندال  الفرنيس 
آينرتاخت  ليقود  آخر  هدفاً  وصنع 
عىل   2-4 صعب  فوز  إىل  فرانكفورت 
دارمشتاد متصدر الدرجة الثانية وبلوغ 
الدور ربع النهائي لكأس أملانيا. وتأهل 
ذهاب  يف  نابويل  يواجه  الذي  آينرتاخت، 
أوروبا  أبطال  بدوري  عرش  الستة  دور 

ثنائية  بفضل  فرباير/شباط،   21 يف 
كولو مواني الذي أحرز هدفني أيضا يف 
الالعب  وافتتح  املايض.  السبت  الدوري 
األخرية  األشهر  يف  تألق  الذي  الفرنيس، 
يف  العالم  كأس  نهائيات  يف  وشارك 
قطر، التسجيل من أول فرصة لصاحب 
األرض يف املباراة برضبة رأس من فوق 
يف  دارمشتاد  حارس  شوهن  مارسيل 

الدقيقة السادسة.
وأنقذ شوهن مرماه من محاولة ماريو 
منح  ما  وهو   ،23 الدقيقة  يف  غوتزه 
فريقه فرصة إدراك التعادل عرب ماتياس 
يف  رسيعة  مرتدة  هجمة  بعد  هونزاك 
جعل  بدقيقتني  ذلك  وبعد   .29 الدقيقة 
الضيف،  للفريق   1-2 النتيجة  هونزاك 
التعادل  أدرك  بوري  رافاييل  لكن 

ألينرتاخت يف نهاية الشوط األول.
يف  لصالحه  املباراة  أينرتاخت  واستعاد 
مواني  كولو  هيأ  عندما   63 الدقيقة 
كامادا  دايتيش  إىل  رأس  برضبة  الكرة 

الذي سددها قوية يف املرمى.
واختتم كولو مواني أهداف أينرتاخت يف 
الدقيقة األخرية بعد تمريرة من غوتزه.

وبلغ فرايبورغ الدور ربع النهائي أيضاً 

من  زاندهاوزن  عىل  املتأخر  بفوزه 
الدرجة الثانية 2-صفر.

وانتظر فرايبورج حتى الدقيقة 87 لفك 
عكيس  بهدف  تقدم  إذ  املباراة،  طالسم 
يف  بالخطأ  الغاديوي  حمادي  سجله 
مرماه، قبل أن يؤكد نيلز بيرتسن فوز 
الفريق الضيف بتسجيله الهدف الثاني 

يف الوقت بدل الضائع.

مجريات  عىل  فرايبورج  واستحوذ 
اللعب يف أغلب أوقات املباراة لكن ندرت 
ظل  يف  الخطرية  الهجومية  محاوالته 

الصالبة الدفاعية ألصحاب األرض.
هدف  يحرز  أن  جينرت  ماتياس  وكاد 
كما   55 الدقيقة  يف  لفرايبورج  السبق 
أهدر مايكل جريجورتيش فرصة أخرى 

يف الدقيقة 62.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com7

                         

اسطنبول/ متابعة الزوراء:
مرماه  حارس  وفاة  عن  الرتكي  سبور  مالطيا  يني  نادي  أعلن 
أحمد أيوب تورك أصالن الذي كان يف عداد املفقودين بعد الزلزال 

الذي رضب تركيا.
يذكر أن الحارس البالغ من العمر 28 عاماً كان تحت األنقاض 

منذ يوم أمس واستخرجت جثته قبل قليل.
وكتب مالطيا سبور املشارك يف بطولة الدرجة الثانية يف تركيا: 
“آسفون عىل خسارتك! خرس حارسنا أحمد أيوب تورك أصالن 
حياته تحت ركام الزلزال. ارقد يف سالم. لن ننساك أيها االنسان 

الجميل”.
القدم وفاة تانر كهريمان العب  كما أعلن االتحاد الرتكي لكرة 
خمسة  تحت  الرتكي  واملنتخب  سبور  استقالل  كهرمان  فريق 

عرش عاما.

مالطيا سبور يعلن وفاة حارس مرماه

إعالم إلكرتوني

يوفنتوس يكتسح مستضيفه سالرينيتانا ومواني يقود فرانكفورت إىل ربع النهائي

اهلالل يسطر التاريخ ويصعد لنهائي مونديال األندية

أمرابط يتصدر 3 صفقات مرتقبة لربشلونة

البطوالت األوروبية لكرة القدم

مفكرة الزوراء

غياب مايك ماينان عن مواجهة توتنهام

بلجيكا تعلن عن مدربها اجلديد غياب مبابي يهدد موسم باريس يف أيام احلسم
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باريس/متابعة الزوراء:
تتضاعف مهم�ة الصحفي يف ظ�ّل الحروب، 
حي�ث ُيلقى ع�ى عاتق�ه العمل تح�ت النار 
الذي ق�د يتعرض ل�ه، وكذلك نق�ل الحقيقة 
م�ع تح�ري احتياط�ات الس�امة وااللت�زام 
بأخاقيات املهنة.يف هذا املقال، تقّدم ش�بكة 
الدولي�ن إرش�ادات ومعلومات  الصحفي�ن 
مهمة للصحفين الع�رب الذين يواجهون أو 

يغطون حروباً ونزاعات يف بادهم.
أولوية التغطية يف الحروب

قابلنا املراسل الصحفي هشام زقوت، والذي 
يعم�ل يف قناة الجزيرة، وق�ام بتغطية جميع 
الحروب الت�ي وقعت يف قطاع غ�زة، وأكد أّن 
»أولوية التغطية يف الحروب وما بعد الحروب 
أيًضا؛ تكون لإلنسان، وبالتايل وجب االهتمام 
بالقص�ة اإلنس�انية بصورة أساس�ية؛ ألنها 
تخت�ر الوقائع وت�رز الحقائق وتغوص يف 
تفاصي�ل األح�داث وأحوال الن�اس وواقعهم 

وتأثري الحرب عليهم«.
أخاقيات املهنة وتحدياتها 

ويرى زقوت أّن االخت�اف حول مراعاة هذه 
األخاقيات يرز ما بن وسائل اإلعام العربية 
والفلسطينية، قائًا: »تختلف طبيعة تغطية 
وس�ائل اإلع�ام العربي�ة للح�روب يف قطاع 
غ�زة، فبعضها يفتح تغطية واس�عة ألخبار 
الح�رب وتداعياتها عى شاش�ته، ومنها من 
يعتر الحرب خ�راً كأي خر يركز عليه تارة 

ويرتاجع إىل آخر النرشة تارة أخرى«.
وتابع: »أما اإلعام الفلسطيني فبات معتاداً 

ع�ى تغطي�ة الح�روب وإن كان�ت وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي تطغ�ى ه�ذه األي�ام 
ع�ى التغطي�ة، فرسعتها وتنوعه�ا ومتابعة 
الصحفين والنش�طاء الن�رش عليها يجعلها 
وجهة الق�راء؛ لذلك فالتغطية الفلس�طينية 
جي�دة من حيث املحتوى وتنوعه والبحث عن 
تداعي�ات هذه الح�روب عى الس�كان تغلب 
يف كثري من األحيان، ولك�ن يبقى عدم وجود 

ضوابط لهذه التغطية«.

»أما املخاطر يف غزة خال الحرب فا تعد وال 
تحىص، ومن الصعب أن نجد طريقة للتعامل 
معها سوى اتباع إرشادات السامة، ونحرص 
أن نلبس ما يش�ري إىل أنن�ا صحفيون ونكتب 
ذلك عى وسائل الحماية وسياراتنا ومكاتبنا، 
ونسعى لعدم التحرك إال يف حاالت الطوارئ«، 

بحسب زقوت. 
من جهته، ش�اركنا الصحفي السوداني وائل 
محمد الحس�ن الحس�ن، الذي يعمل مراساً 

العرب�ي وُيغط�ي أح�داث  التلفزي�ون  ل�دى 
الس�ودان تجربت�ه وق�ّدم اإلرش�ادات التالية 

للصحفين:
* املهنية يف املق�ام األول وعدم االنجرار وراء 
الس�بق الصحفي بدون تحقق من مصداقية 
األخب�ار واملصادر؛ ألن يف مث�ل هذه الظروف 
تكث�ر الش�ائعات التي ق�د تك�ون مقصودة 
لتوجي�ه ال�رأي الع�ام أو لتفتي�ت معنويات 

الطرف اآلخر.

* ع�ى الصحف�ي دراس�ة األرض وطبيع�ة 
املجتمع وأن تكون جميع خطواته محسوبة، 
ويعلم الجهات املس�ؤولة ع�ى األرض بهذه 
التحركات حتى توفر له الحماية الازمة وأن 

يتقيد بتوجيهات السامة له ولفريقه.
 * خل�ق ش�بكة عاق�ات توف�ر ل�ه الحلول 

واملصادر.
* ارتداء الس�رتة الواقية املمي�زة للصحفين 

وعدم التهاون بإجراءات السامة.
 * تنفي�ذ تعليمات الق�وات التي ترافقها من 
أجل سامتك وعدم إظهار أي تحيز أو عاطفة 
يمكن أن تكون س�بًبا يف تعرضك للمخاطر أو 
تح�ول دون أداء مهمت�ك يف إيص�ال املعلومة 

للجمهور.
 * أال تؤثر ميولك الشخصية عى أداء عملك.

تتماه�ى ه�ذه اإلرش�ادات مع م�ا النصائح 
التالية التي قّدمها الصحفي زقوت:

* االنتظار أفضل من نقل معلومة خاطئة.
* الصمت عند تضارب املعلومات.  

* عدم االعتماد عى مصادر غري رسمية مثل 
الاس�لكي أو مجموعات وقنوات وصفحات 

غري معروف أصحابها ومديريها. 
* الص�ورة بأل�ف كلمة، فالح�رص عى نرش 
الص�ورة يثبت أن الصحف�ي يف امليدان ويعزز 

مصداقيته. 
* ذك�ر املصادر كلم�ا أمكن ينهي اإلش�اعة 

ويحدد مصدر الخر األول. 
* س�امة الصحف�ي أهم من الخ�ر، فاتباع 
أبسط إرش�ادات الحماية يحمي الصحفي يف 

أخطر املواقف. 
* عمل الصحفين ضمن مجموعات يش�كل 
عاماً داعماً عى الصعيدين املعنوي والنفيس 
خال الحرب، ويساعد يف التأكد من املعلومات 
التفاصي�ل،  أدق  إىل  للوص�ول  ومتابعته�ا 
كذل�ك يس�اهم وجودهم مع�اً يف حماية أكر 
من االس�تهداف الس�يما وأن الغالبية يبثون 

مبارشة عى الهواء. 
* املصداقية واملوضوعية أساس ألي تغطية.

* ُيضاف للحروب العس�كرية حرب إعامية 
منظم�ة وتناقل كثي�ف للمعلوم�ات املضللة 
واإلش�اعات، وه�ذا يلق�ي بع�بء كب�ري عى 
الصحفي�ن والنش�طاء، لتف�ادي املعلومات 
املضللة ويف ذات الوقت نقل األحداث وتحديث 

املعلومات بالرسعة التي ينتظرها املتابع. 
* ال لصور الجثث والدم.

ثاث نصائ�ح مهمة من مق�ال مرتجم حول 
الخيارات األخاقية عندما يذهب الصحفيون 

إىل الحرب:
* ال يج�وز للصحفي التوجه إىل منطقة نزاع 

ومعه ساح. 
* من ش�أن الصحافة الجي�دة أن تقدم رؤًى 
جدي�دة وأفًقا للمفاوض�ات، كذلك االنتباه يف 
اس�تخدام الكلمات والصور يعتر أمرًا مهماً 
يف األوق�ات العادي�ة بحي�ث ال تح�رض ع�ى 

الخوف أو العنف.
*  مب�دأ حماي�ة املص�ادر، وهو م�ن املبادئ 

األساسية بالنسبة للصحفين.
)عن/ شبكة الصحفين الدولين- أماني شنينو(

أنقرة/متابعة الزوراء:
ترك مراس�ل قن�اة تركية البث املبارش مفض�ًا إنقاذ طفلة أثناء ثاني ال�زالزل التي رضبت 
تركيا وس�ورية اإلثنن موديًة بحياة اكثر من 5 آالف ش�خص عى األقل. وخال تصوير بث 
ح�ي يف مدين�ة ماطيا حدث ثاني زلزال يف أقل من يوم واحد وانه�ار بناء يف الحي الذي كان 
يبث منه املراس�ل. وبدالً من متابعة التغطية ابتعد املراس�ل، يوكس�يل أكاالن، عن الكامريا 
وسارع نحو طفلة وعائلتها إلنقاذهما. وبدت الصغرية مرعوبة من الهزة األرضية ومشاهد 
الدم�ار م�ن حولها وعاه�ا الغبار. وهو ما دفع مراس�ل قناة إيه ني�وز الرتكية إىل محاولة 
تهدئتها. وماطيا من املدن الرتكية التي أصابتها الكارثة التي رضبت جنوب الباد باإلضافة 
إىل س�ورية ، مخلف�ًة اكثر م�ن 5 آالف قتيل.  وقال�ت منظمة الصحة العاملي�ة، الثاثاء، إن 
عدد املترّضرين قد يصل إىل 23 مليوناً، بينهم نحو خمس�ة ماين يف وضع ضعيف.كما قال 
مس�ؤولون يف الحكومة الرتكية إن نحو 13.5 مليون شخص يعيشون يف املناطق املترضرة، 
مش�ريين إىل إح�راز تقدم يف اس�تعادة الكهرب�اء وإعادة فت�ح الطرق الرسيع�ة يف املناطق 

املترضرة من الكارثة.

 واشنطن/متابعة الزوراء:
تعان�ي قناة “الحرة” األمريكية الناطقة بالعربية من مش�كات يف الب�ث، بعد تأكيد إدارتها 
اس�تهدافاً بهجوم إلكرتوني. وتكتفي القناة عادة ببث مدته أربع ساعات يومياً عى الهواء، 
لك�ن االنقط�اع كان الثاثاء غري طبيعي ما دف�ع اإلدارة للرد. واعت�ذرت القناة عن انقطاع 
الب�ث املبارش ع�ى املوقع قائلة إنه حدث “ألس�باب خارجة ع�ن إرادتنا، علم�ًا بأن الفريق 
التقني يعمل حالياً عى معالجة الخلل”، قبل عودته للعمل. وكانت ش�بكة الرشق األوس�ط 
لإلرس�ال، اإلدارة املالك�ة لقناة “الحرة”، ق�د أعلنت اإلثنن عن تعرضه�ا لهجوم إلكرتوني. 
وتس�بب الهجوم بحس�ب بيان للش�بكة يف تقليص قدرتها عى بث نرشات األخبار والرامج 

عى التلفزيون والراديو.

تونس/متابعة الزوراء:
“وضع حرية الصحافة والحريات الفردية والجماعية يدعو إىل القلق والحذر يف تونس اليوم، فنحن 
نعي�ش وضعاً صعباً يس�تدعي تكاتف كّل الجه�ود، وااللتفاف حول النقاب�ة الوطنية للصحفين 
لحماية املكتس�بات والدفاع عنها”، بهذه الكلمات عّر نقيب الصحفين التونس�ين محمد ياسن 
الجايص ، يف مؤتمر صحفي ، عقد يف مقر النقابة الثاثاء ، وس�ط العاصمة التونس�ية، عن وضع 
اإلعام.واعت�ر نقيب الصحفي�ن أّن الرئيس قيس س�عّيد والحكومة التونس�ية ال يملكان “إرادة 
حقيقية” لحلحلة امللفات العالقة، ومنها ملف املؤسسات اإلعامية املصادرة التي يعاني العاملون 
فيه�ا من أوض�اع مادية صعب�ة. وذّكر بقطع إذاع�ة بث ش�مس أف أم املصادرة أخ�رياً، علماً أّن 
موّظفيها لم يتقاضوا أجورهم منذ 4 أشهر. وهو الوضع نفسه الذي يواجه العاملن يف “كاكتوس 
برد”، إذ مّر 14 شهراً عى آخر مرّة تقاضوا فيها رواتبهم. وأضاف الجايص: “املؤسسات اإلعامية 
التي ال تدخل بيت الطاعة تجري تصفيتها من خال إعان الحكومة عن إحالة ملفاتها إىل التسوية 
القضائي�ة، وه�و ما يعني إعان إفاس هذه املؤسس�ات التي تمتلك الدولة أس�هماً فيها”. وتوّجه 
النقيب إىل سعّيد قائاً: “دائماً ما تقول إنك تدافع عن التونسين الذين يعانون صعوبات اقتصادية، 
والصحفيون التونس�يون يخوضون اليوم معركة وجود من أجل استمرارية مؤسساتهم اإلعامية 
يف القطاع�ن العمومي والخاص”. وأعلن الجايص عن مواصلة التحركات التي بدأتها النقابة منذ 
3 أش�هر للدفاع عن حري�ة الصحافة والرأي والتعب�ري، الفتاً إىل اتخاذهم خط�وات تصعيدية، من 
بينه�ا تقديم ش�كوى إىل القض�اء اإلداري ضّد الحكومة التونس�ية التي تماطل يف تس�وية امللفات 
الخاصة بالصحفين. كذلك، أش�ار إىل تنظيم يوم غضب للصحافة التونس�ية يف 16 فراير/ شباط 
الحايل، عر وقفة احتجاجية تجمع كّل الصحفين أمام مقر رئاسة الحكومة التونسية يف القصبة، 

للتعبري عن رفضهم ملا وصلت إليه األمور يف القطاع الذي يعاني منذ سنوات.

مراسل قناة تركية يرتك البث 
املباشر على اهلواء النقاذ طفلة

هجوم إلكرتوني يستهدف إدارة قناة احلرة

نقابة الصحفيني التونسيني تعلن 16 فرباير “يوم غضب”

بكاريكاتري ارفقته بعبارة “ال داعي للدبابات”

دبي/متابعة الزوراء:
أعل�ن ن�ادي دب�ي للصحاف�ة ع�ن تنظي�م 
“منتدى اإلعام العرب�ي” برعاية محمد بن 
راش�د آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاك�م دبي، يومي 26 و27 
س�بتمر الق�ادم، ضم�ن دورت�ه الحادي�ة 

والعرشين.
وأك�دت منى غانم املرّي، رئيس�ة نادي دبي 
م�ة للمنت�دى، أن  للصحاف�ة، الجه�ة املنظِّ
“االس�تعدادات لل�دورة املقبل�ة ب�دأت منذ 
أسابيع لتحديد املوضوعات التي ستتضمنها 
أجن�دة الح�دث، م�ن خ�ال التواص�ل مع 
املجتمع اإلعامي العرب�ي للتعرف عى أهم 
املحاور التي تفرض نفس�ها عى الس�احة 
يف الوق�ت الراه�ن وتس�تدعي طرحها عى 

طاولة النقاش”.
وعن الهدف من التظاهرة، أشارت املتحدثة 
إىل “تحلي�ل املش�هد اإلعام�ي العرب�ي وما 
ينتظره من فرص وما يواجهه من تحديات، 
والوق�وف ع�ى مواط�ن القوة في�ه، عاوة 
عى رصد مواط�ن التطوير بغية التوصل إىل 
صي�غ تدعم اإلعام العربي نحو مس�تويات 
جدي�دة م�ن التميز وتع�زز تنافس�يته بما 
يحقق تطلعات املُتلّق�ي وُيريض احتياجاته 

اإلعامية”.
وقالت منى غانم امل�ّري: “كعهد املنتدى منذ 
انطاق�ه قبل أكثر من 20 عاماً، وس�رياً عى 
نهج دب�ي الداع�م للح�وار اله�ادف والبّناء 
ضم�ن ش�تى القطاعات، نح�رص أن تكون 

املوضوعات املطروحة للنقاش أساساً ألجندة 
شاملة تعكس فكر املجتمع اإلعامي العربي 
وطموحات�ه ملس�تقبل القط�اع يف املنطقة، 
تأكي�داً ملكان�ة املنتدى كأكر منص�ة لتبادل 
األفكار واآلراء والخرات والتجارب الناجحة 
ب�ن كاف�ة األط�راف املعنية بقط�اع اإلعام 
يف املنطق�ة”. وأفاد املنظمون ب�أن “منتدى 
اإلع�ام العربي وم�ا ُيقام عى هامش�ه من 
فعاليات يمثل ساحة الحوار األشمل واألوسع 
نطاق�اً ع�ى الصعيد العرب�ي بانضمام آالف 
اإلعامي�ن من كافة التخصص�ات، حيث ال 
تقتر قيمة املنتدى عى ما تتناوله جلساته 

م�ن موضوع�ات حيوي�ة، بل تمت�د إىل وراء 
ذلك بما تش�هده أروقة املنتدى من نقاشات 
تض�م رواد العمل اإلعامي يف املنطقة وكذلك 
األجي�ال اإلعامية الجدي�دة التي تجد يف هذا 
التجم�ع املهني الفري�د فرصًة ن�ادرة للقاء 
قامات إعامية رفيعة ورموز لها مكانتها يف 
ساحة اإلعام ضمن احتفالية فكرية ومهنية 
متجددة كل عام”. وأوضحت ميثاء بوحميد، 
مدي�رة ن�ادي دب�ي للصحافة، أن “ش�هادة 
الثقة املتج�ددة التي يمنحها مجتمع اإلعام 
العرب�ي للمنتدى م�ع كل انعقاد ل�ه، والتي 
تتض�ح من خال حرص قي�ادات أهم وأبرز 

املؤسسات اإلعامية يف املنطقة عى املشاركة 
يف الحدث كل عام، واألعداد الكبرية التي تقدر 
ب�اآلالف س�نوياً م�ن مختل�ف التخصصات 
اإلعامية التي ترى يف املنتدى مناسبة مهمة 
ملناقش�ة ح�ال اإلعام وتب�ادل األفكار حول 
كل م�ا يس�هم يف االرتقاء بأس�اليبه وآلياته 
وأدوات�ه ومن ث�م مخرجاته…، كله�ا أمور 
تش�كل حافزاً مس�تمراً للن�ادي عى بذل كل 
جهد ممكن لتقديم حدث يرقى إىل املس�توى 
املأم�ول له من اكتمال املضمون ومامس�ته 

للواقع وقدرته عى استرشاف املستقبل”.
وقالت بوحميد: “يتم تش�كيل مامح أجندة 
املنت�دى ع�ى مس�توين، أحدهم�ا داخ�ي 
من خ�ال جلس�ات يعقده�ا فري�ق العمل 
لتحدي�د النقاط األج�در بالنقاش يف حضور 
ه�ذا الجمع من املتخصص�ن وُصّناع القرار 
اإلعامي م�ن دولة اإلم�ارات وكاف�ة أنحاء 
املنطقة، فضاً عن عمل النادي عى استطاع 
آراء املؤسس�ات والك�وادر اإلعامية العربية 
للتعرف ع�ى أهم املوضوع�ات التي يأملون 
يف أن يناقش�ها املنت�دى، وذلك ع�ر تواصلنا 
الدائم مع املؤسس�ات اإلعامية الذي تدعمه 
زيارات ميدانية يقوم بها فريق النادي سواء 
داخل الدولة أو ما يتس�نى لنا زيارته خارج 
الدولة، الستعراض األفكار واملقرتحات التي 
تؤخ�ذ جميعه�ا يف االعتبار وُينظ�ر لها بكل 
م  التقدي�ر، حيث يتم وضعها يف س�ياق ُمنظَّ
للنقاش يمكن معه الخروج بأقىص استفادة 

ممكنة”.

باريس/متابعة الزوراء:
 أثار رسم كاريكاتري ملجلة “شاريل 
إيب�دو” الفرنس�ية س�خرت م�ن 
خال�ه م�ن الزل�زال ال�ذي رضب 
تركي�ا، موج�ًة م�ن الغض�ب عى 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، إذ 
اعتر ناش�طون أن الرس�م يوحي 

بالتشفي من مأساة إنسانية.
ون�رشت املجل�ة عى حس�ابها يف 
تويرت رسما ألبنية منهارة أرفقته 
بعب�ارة “حتى أن�ه ال توجد حاجة 
لتنه�ال  الدباب�ات”،  إرس�ال  إىل 
االنتقادات املنددة بالرس�م، إذ عر 
مغردون عن صدمتهم من سخرية 
املجل�ة بينما م�ا ي�زال الكثري من 
الضحاي�ا عالقن تح�ت األنقاض 
اس�تغاثة  صيح�ات  يطلق�ون 
لنجدته�م يف ظ�ل نق�ص طواق�م 

اإلنقاذ وصعوبة املساعدة.
“املس�تفز” ع�ى  التعلي�ق  وأث�ار 
املأس�اة ضجة واس�عة. ولم ُيفهم 
قصد املجلة الفرنسية من الجملة 
أرفقته�ا بالكاريكاتري، فيما  التي 
توق�ع مغ�ردون أن�ه م�ن املمكن 
أن يك�ون القص�د “لم تب�َق هناك 
حاج�ة إىل إرس�ال دباب�ات لقت�ل 
األتراك، فهم ُقتلوا خال الزلزال”. 
فيما ق�ال البعض اآلخر “إن تركيا 

أصبحت ساحة حرب”.
وأمط�ر املغردون األتراك حس�اب 
بالتغري�دات  توي�رت  ع�ى  املجل�ة 
م�ن  الكث�ري  وأب�دى  املنتق�دة. 
الناش�طن األتراك أسفهم لسلوك 
املجل�ة الت�ي تعاطف�وا معه�ا يف 
محنته�ا عندما تعرض�ت للهجوم 
وقال�ت  متطرف�ن،  أي�دي  ع�ى 
ناش�طة تصف نفس�ها ب�”خبرية 
الدولي�ة” : “ش�اريل  يف العاق�ات 

إيبدو” حتى األتراك ش�اركوك أملك 
واليوم أنت تجرئن عى الس�خرية 
من معان�اة ش�عب بأكمله. يجب 
ال�رودة  لدي�ك  يك�ون  أن  حًق�ا 
للقي�ام بذلك عندما ال ي�زال هناك 
أطف�ال ينتظرون املس�اعدة تحت 

األنقاض.”
وعلّق حساب يدعى محسن خان:

الفرنس�ية  إيب�دو  مجل�ة ش�اريل 
س�خرت م�ن الزل�زال ال�ذي وقع 
يف تركي�ا، ه�ل هذه حري�ة تعبري؟ 
ليس�خروا من موت اآلخرين، عار 

عليكم.
وكتب املغرّد الرتكي أوميت تعليقاً 
ع�ى ما نرشت�ه املجلة الفرنس�ية 
“ال نصي�ب لديكم من اإلنس�انية! 
إذا كنت تعتق�د أن هذا مضحك أو 

حرية فأنت مخطئ حقاً!”.

وتس�اءل معلق�ون “إذا كان يجب 
ضمان حرية التعبري بشكل مطلق، 
فه�ذا ال يرر الس�خرية من كارثة 
إنس�انية تهم مجتمع�ا بأكمله”. 
وحري�ة التعب�ري مب�دأ مطل�ق يف 
فرنس�ا وأوروبا، وهي مكرس�ة يف 

العديد من النصوص األساسية.
لرس�وم  أن  خ�راء  ويعت�ر 
الفراش�ة”،  “تأث�ري  الكاريكات�ري 
الفه�م  س�وء  “يب�دأ  مؤكدي�ن 
دائًم�ا كرفرف�ة طفيف�ة لجناحي 

الفراشة... ثم اإلعصار”. 
واتهمت وكالة األناضول الرسمية 
بالقي�ام  إيب�دو  ش�اريل  الرتكي�ة 
خ�ال  م�ن  كراهي�ة  بجريم�ة 
الرس�م ال�ذي نرشته، معت�رة أن 
إىل  الس�خرية  تج�اوزت  املجل�ة 
خط�اب الكراهية يف هذه املأس�اة 

االنسانية.
ويف صب�اح الس�ادس م�ن فراير 
درج�ة   7.7 بق�وة  زل�زال  رضب 
جنوب رشقي تركيا وش�مال غرب 
س�وريا، وه�و األق�وى من�ذ عام 
1939، وفًقا للرئيس الرتكي رجب 

طيب أردوغان.
وس�بق أن كانت رس�وم املجلة يف 
قل�ب ن�زاع فرن�يس – ترك�ي عام 
إىل  أردوغ�ان  دع�ا  حي�ث   ،2020
مقاطعة الس�لع الفرنسية وانتقد 
دع�وة الرئيس الفرن�يس إيمانويل 

ماكرون إىل “إسام فرنيس”.
رأس  قط�ع  بع�د  التوت�ر  وزاد   
م�درس يف فرنس�ا عرض رس�وما 
كاريكاتريي�ة للنبي محم�د والتي 
س�بق أن نرشته�ا مجل�ة ش�اريل 

إيبدو. 

ويف تأبين�ه للم�درس قال ماكرون 
إن فرنس�ا ل�ن تتخ�ى أب�ًدا ع�ن 
حرياته�ا أو رس�ومها الكرتونية، 
لتص�در بعدها نس�خة م�ن مجلة 
ش�اريل إيبدو ظه�رت فيها صورة 
كاريكاتريية ألردوغان يف مابس�ه 
الداخلية، وهو يرفع مابس امرأة 
تض�ع حجابا م�ن الخل�ف. وقال 

أردوغان إنها “إهانة خطرية”.
الهزلي�ة  الرس�وم  وش�غلت 
كب�رية  مس�احة  والكاريكات�ري 
من املجل�ة الفرنس�ية وخصوصاً 
السياس�ية، إضاف�ة إىل الصحافة 
االس�تقصائية ع�ن طري�ق ن�رش 
بع�ض  يف  أو  الخ�ارج  يف  تقاري�ر 
الدين،  الطوائ�ف،  املج�االت مث�ل 
اليمن املتطرف، اإلسام السيايس، 

السياسة والثقافة.
والسخرية ليست األوىل من نوعها، 
فاملجلة الفرنسية كانت قد نرشت 
يف 2016 رس�وما سخرت فيها من 

زلزال عنيف رضب إيطاليا.
رس�ما  املجل�ة  ن�رشت  وآن�ذاك،   
“زل�زال  بعن�وان  كاريكاتريي�ا 
ع�ى الطريق�ة اإليطالي�ة” يصور 
ويصف�ه  الدم�اء،  تغرق�ه  رج�ا 
بأن�ه “معكرون�ة بين�ي بصلصة 
الطماط�م”. كما وصف�ت صورة 
ام�رأة متفحمة بأنه�ا “معكرونة 
بين�ي مطهوة يف الف�رن”، وكتبت 
ع�ن ص�ورة جث�ث دفن�ت تح�ت 
مبنى منهار باعتبارها “معكرونة 

الزانيا”.
ويف أعق�اب ذل�ك، رف�ع املجل�س 
املحي ملدين�ة أماتريتيش اإليطالية 
باعتبارها كانت األكثر ترضرا من 
الزلزال، دعوى قضائية ضد املجلة 

ب�”تهمة القذف”.

نادي دبي يعلن موعد منتدى اإلعالم العربي

سخرية شارلي إيبدو من زلزال تركيا تثري جدال

أولويات التغطية الصحفية يف احلروب وإرشادات مهمة
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 أمحد رجب شلتوت .. أديب من مصر 
   الوق�ت مبك�ر والضب�اب كثيف، ق�ررت أن تبكر 
بالخروج لتضمن مكان�ا فوق الرصيف، رأت عمود 
الن�ور منهكا يب�ث الض�وء خافتا وكأن�ه يتثاءب،  
أيضا الرجل األربعيني الذي يس�ند ظهره إىل العمود 
كان يتث�اءب، رد تحي�ة الصب�اح بصوت ش�احب، 
ول�م يلتف�ت إليها، وكان�ت الس�يارات القليلة التي 
صح�ت مبكرا، تم�رق مرسعة، توم�ض لثوان قبل 
أن تختفي، وم�ع كل وميض يبني وجه الرجل الذي 
يتشاغل بفرز ثمرات الليمون، يصنع منها كومتني، 
يرصهما فوق أوراق الجريدة املفروشة فوق القفص 
املقلوب، يفصل بني الكومتني سور صغري أقامه من 
عل�ب املنادي�ل الورقية، تقلب قفصه�ا وتخرج من 
جوالها حزم النعناع، وهي تقول لنفسها أن الرجل 
سبقها بوقت غري قليل، باألمس غادرت مكانها بعد 
الع�ر، بينما بقي الرجل، ال ت�دري متى غادر، أو 

لعله يبيت هنا يف العراء. 
   كان�ت ترتج�ف وه�ي تتمت�م بأدعي�ة تحفظه�ا 
واعت�ادت أن تردده�ا صباح مس�اء لتط�ارد خوفا 
ال يغ�ادر قلبها، تنتب�ه لكتلة س�وداء يف مواجهتها 
تمام�ا، يفص�ل بينهم�ا نه�ري الش�ارع ورصيف 
بينهما، يستبد الخوف فيدفعها إىل معاودة التحديق 
يف الكتلة الس�وداء، ينبع�ث منها خيط ضوء أخرض 
المع، تزداد رجفتها وتصطك أس�نانها وهي تتمتم 
بالبس�ملة، تنظر إىل رجل الليم�ون،  يفرغ من فرز 

بضاعت�ه، يحكم لف التلفيعة حول رأس�ه وكتفيه، 
يخف�ي كفي�ه يف ط�ريف التلفيع�ة، تس�أله لتطمنئ 

نفسها بأنها ليست وحدها:
_ بكم الليمون النهاردة؟

يرد باقتضاب:
_ زي إمبارح

  تش�ري إىل الكتلة الس�وداء فاق�دة املعال�م، الكتلة 
تتم�دد ببطء والزالت توم�ض، فيتمدد خوف املرأة، 

يخرج صوتها الخائف خافتا وهي تسأل الرجل:
_ إيه األسود ده يا عم؟

_ يعني يكون إيه؟
_ مش عارفة

_ ما تخافيش، ما عفريت إال بني آدم
 ب�دا وكأن�ه يح�اول طمأن�ة نفس�ه أوال، انش�غل 
بالتحدي�ق يف الكتل�ة التي رق�ت لحالهم�ا فأعلنت 
ع�ن كنهها بعد ث�وان، حينما تمط�ت ووقفت عىل 
قوائمه�ا وأصدرت نباحه�ا، عندئذ اطم�أن الرجل 

فتضاحك قائال:
_ دا كلب يا عبيطة

  يب�دو أن الكل�ب ق�رر أن ينضم لهما، ف�راح يعرب 
الش�ارع امللفوف بالضباب، بدا لهم�ا وهو يتمطى 
ف�وق الرصيف األوس�ط وكأنه ش�بح أس�ود، ثوان 
واتجه نحوهما،  لم يكن قد أفاق جيدا من نومه فلم 
يس�تطع تفادي س�يارة مرسعة، انتبها عىل صوت 
االرتطام والنباح املستغيث، ثوان واختفت السيارة 

وسكت النباح، قالت للرجل:
_ عدا لقضاه

   يه�ز الرجل رأس�ه موافقا، وكان�ت كلما ومضت 
س�يارة تنظ�ر إىل حي�ث الجث�ة الت�ي كان�ت كلبا، 
اكتش�فت أن الجثة تتناقص تدريجيا، فكرت قليال 
ثم أدركت أن بعض الجثة يعلق بالسيارات املرسعة، 
خنقتها عربة وهي تحوقل، وفجأة انتبهت إىل قطة 
تتمس�ح بجوال النعن�اع، كادت ترخ خوفا لكنها 
خش�يت من رد فع�ل الرجل الذي غف�ا تحت عمود 
النور،  أمسكت بالقطة التي استسلمت لها، فراحت 
تمسد شعرها، كان باردا ففكرت بأن تضعها داخل 
الج�وال، وجدته ب�اردا  ومبت�ال،   وضعت القطة يف 
حجره�ا، أحكم�ت لف الش�ال عىل كتفيها، ش�دت 
أطراف�ه لتغطي القط�ة، ش�عرت بالونس فترسب 
بعض خوفها مع دبيب أقدام املارة، أفاق الرجل من 

غفوته، سمعته ينادي:
_ شفا يا ليمون

وراحت تسمع املارة ندائها الواهن:
_ النعناع البلدي

عباس طمبل عبداهلل امللك ...
 أديب من السودان

ب�«نحي�ب  املعنون�ة  الرواي�ة  ه�ذه  عرف�ْت 
االنكسار« طريقها لألرفف املكتبات يف فواتح 
هذا العام »2023«، بعد عناء فلم تنج »نحيب 
االنكسار« من تروس املطابع إىل يد القارئ إال 
بعد عناًء ومشقًة، فهي العمل الرسدي النثري 
القص�ي املُص�اغ أو املُب�دع بتقني�ة رسدية 
بضمرياملتكل�م )األن�ا( كرؤية نقدي�ة ُمدعمة 
ال�راوي  جزئي�ة  لتجس�يد  رسدي  بتجري�ب 
واملنظورال�رسدي يف عمل رسدي حينما يكون 
ال�راوي ه�و الصان�ع، واملش�ارك يف األحداث، 
وبالت�ايل املنظورالرسدي ه�و املنظور الداخيل 
مم�ا يمنح الراوي س�لطة رسدي�ة مكفلة له 
التعليق ع�ىل س�لوك الش�خصيات، والتحكم 
يف مصائره�م كيفم�ا يري�د ه�و ك��)راٍو(!.. 

وملحاولة اإلجابة عن  السؤال اآلتي:
� كي�ف تب�دع نص�ك ال�رسدي، وأن�ت الراوي 

املشارك والصانع للحدث؟!
ولي�س م�ن ال�رط  يشء اإلجاب�ة ع�ن كل 
األس�ئلة، فتقنية الرسد املستخدمة يف صياغة 
»نحي�ب االنكس�ار« الن�ص ال�رسدي النثري 
القص�ي، ُمجيب�ة عن بعض هذه األس�ئلة، 
فماذاعن املقصد التأليفي يف اس�تخدام هاتيك 

التقنية ضمري املتكلم األنا:
� فاملقصدك التأليفي ُيعد كس�مة من سمات 
النص النث�ري ال�رسدي القص�ي.. وبالتايل 

عن مقص�ٍد تأليفي ُيعتربالهيكل العام للرواية 
املعنونة ب�«نحيب االنكسار«! تجربة إنسانية  
)ُوِظف�ْت(! يف قالٍب قصي عن ش�اٍب تخرج 
يف جامع�ة مرموق�ة م�ن تخصص الهندس�ة 
املعماري�ة، كبطل لهذه املنج�زة األدبية وهو 
باس�م عل�م »عم�ر عثم�ان عم�ر الس�يد«.. 

وش�خصيات أخرى مساعدة، وظفتها حسب 
وأحداثه�ا  الرسدي�ة،  الحبك�ة  مقتضي�ات 
امل�ارة بمرحل�ة هام�ة م�ن مراح�ل حيات�ه 
العملية، والشخصيات املس�اعدة للبطل وفق 
مقتضي�ات الحبك�ة الرسدية دونم�ا الوقوع 
بفخ التطويل اململ، أوالقراملخل، لذلك مرت 

األحداث بتطورات هامة بحقبة زمنية حرجة 
متغرياتها ذات تاث�ري يف حياة الكثري من أفراد 
املجمتع السوداني غري املنفصل عن املجتمعات 
األخرى، وذلك حس�ب التعقي�دات والعراقييل 
املوضوع�ة بطرائ�ق البط�ل للمنج�زة األدبية 
كج�زء ال يتج�زأ م�ن مجتمعه حيث نش�أته، 

ووالدت�ه، كما لديه تجرب�ة التغرب عن وطنه 
بدول�ة خليجية فش�لت للعديد من األس�باب، 
والتعقي�دات الخاص�ة بمك�ون كل ف�رد م�ن 
أفراد املجمتع املعني باألمر من حيث الرتاكيب 
النفس�ية، واملس�توى التوعوي، والثقايف لكل 
ف�رد من أف�راد ذلك املجتمع، الرواية ناقش�ُت 
)أن�ا( الراوي املش�ارك يف الح�دث والصانع له 
بقوامها األس�ايس حقبة زمنية مهمة للغاية 
من حقب املجمتع السوداني السوداني بشكل 
خاص، ومن حياة املجتمع األخرى، ألجل ذلك 
آت�ت بتسلس�ل يف أحداثها م�ع محاولتي قدر 
األماكن النظر لعدم انقطاع خيط الرسد إىل أن 

تغري النظام الحاكم بنظام جديد.
وبسؤايل عن أسلوب الرسد؟! سأجيب ب�:

� حاولُت ق�دَر اإلمكان اإلبتعاد عن األس�لوب 
الكالسيك...

والس�عي لصياغ�ة الن�ص النث�ر ي ال�رسدي 
القص�ي وف�ق جمل رسدي�ة ذات تش�ويق 
وأس�لوب متجدد، غري ُمدعًي�ا إنني قد إنجرُت 
حرًف�ا ال مث�ل له.. ل�أج�ل ذلك امل�دى الزمني 
للن�ص ال�رسدي النثري القص�ي عبارة عن 
حق�ب زمنية فضلُت تكثيفها بحس�ب رؤيتي 
كمؤلف لتحفيز قارئ اليوم عىل اإلطالع. وعن 
الحي�ز املكاني أو الفضاء املكان�ي، هو الحيز 
املكاني املار بمكانني، أو بفضائني الس�ودان، 
واململك�ة العربية الس�عودية، كتجربة تغرب 

عن وطٍن؟..

 ناظم ناصر القريشي
طاملا أغرتن�ا امليثولوجيا بأس�اطريها امليتافيزيقية، 
والش�اعر عيل حس�ن الف�واز يف قصيدة )ما يش�به 
الحي�اة… ما يش�به الس�ريك( اختار م�ا يتناغم مع 
الهواج�س امليتافيزيقية وحلوله�ا الواقعي، وأعادت 
إنتاجها وتوظيفها بوعي فائ�ق للزمن، فابتكر نّصا 
يستلهم األس�طورة ويحيل إليها، فاستدعى امليدوزا 
وه�ي إح�دى املس�وخ األس�طورية يف امليثولوجي�ا 
اإلغريقية، كرمز يتواءم مع الواقع ويشري إىل ماهيته 
الحجرية، امليدوزا التي رسمها الكارافاجو بنظراتها 
املذهلة التي تمآلها الدهشة يف لحظاتها األخرية، لكن 
ميدوزا الفواز تعيد إنتاج نفس�ها كأفكار من حجر؛ 
وس�نجد أن داللة القصيدة تش�ري إىل فكرة تش�كيل 
جدارية ش�عرية نحتاً ورسماً، أما أس�لوبها وبنيتها 
الرتكيبية، ونظام الشكيل، فهو يشبه الصورة ثالثية 
األبعاد التي تتلخص يف تعبريها محاولة لرسم الواقع، 
وتجس�يد العبث بأبعاد ديناميكية وبحركة مس�تمر 
إلنتاج املعنى، وهذا ما نستطيع أن طلق عليه تسمية 
التكعيبي�ة يف الش�عر أُْس�ُلوًبا وفكراً وتقني�اً فيقول 

الشاعر:دخلوا أرَض الحجِر، فانكشفوا مليدوزا
صاروا ملوكاً بال تيجان،

وثواراً بال يافطات، وفقراَء بال أرصفة،
مي�دوزا س�احرة املح�و، عش�يقة عولي�س، لكنه�ا 

عشيقة مرسور أيضا،
منذ البدء تجس�د القصي�دة يف افتتاحيتها الواس�عة 
الحلول والتحول، وألنها كذلك تنهض فيها االحتماالت 
متأرجحة و متمردة ووث�ابة بقوة وصخب، لتحاكي 
سمفونية القدر لبتهوفن عندما يبدأ توترها االنفعايل 
يف أوج التصاع�د الرتاجيدي لفكرة القدر التي تمتد يف 
املوس�يقى لتبلغ ذروتها، فلها يف املوس�يقى أكثر ما 
لها يف الكلمات، كأن م�ا يحدث فيها يمكن أن يحدث 
م�رارا ، والش�اعر وض�ع األف�كار واملوس�يقى كفناً 
برياً يف الكلمات، فكانت املوسيقى والكلمات تراود 
يف افتتاحيتها جورنيكا بيكاسو عن أرسارها، فجعلنا 
الشاعر نلمس املوسيقى والكلمات يف القصيدة ،كأّن 
املوس�يقى دَخل�ت يف فكرته�ا ،حيث تب�دأ من مقام 
النهاوند عىل س�لم ال�دو الصغري بأوكتافه�ا الثنائي 
ولحنه�ا االيقاعي املناس�ب واالنس�يابي لهذا املقام، 
وبالتأكي�د تزامنه�ا م�ع الواق�ع الدرام�ي الصوري 
للقصيدة وهو يتش�كل عىل ش�كل جدارية سومرية، 
وتجعل�ه أق�رب إىل لغ�ة الش�اعر فبرضب�ات الق�در 

املتتالية واملتوالية عىل سلمها املوسيقي ودورانها )يف 
وحول( فكرتها، ثم تسرتسل حتى تنبسط املوسيقى 
ع�ىل الكلم�ات وت�ذوب يف املعن�ى ، كما ت�دور فكرة 
الش�اعر عن الذين دخلوا ، م�ن هم وماهي أفكارهم 
وآمالهم، ،قبل الدخول ،وأثناء الدخول ، وعند التحول 
اىل حجر ، ووجوههم املدهوشة التي يسكنها الرعب، 
وعيونه�م الجاحظ�ة وأفواهه�م الفاغ�رة بالنداء ، 
)وحت�ى تضي�ُق الخطوُة، وتتس�ع الرغب�ُة( ،يقودنا 
هذا النص الذي تف�رد بمتخيله الجمايل واملعريف رغم 
الديستوبيا التي رافقته وتغلغلت يف ثناياه ، اىل تتعدد 
ب�ؤر الرؤيا ، وه�ذه هي قدرت الش�اعر عىل التعبري 
عن الفكرة يف الكلمات املرسومة، نحتا كلوحات غري 

منجزة ستكتمل حني قراءتها، فيقول الشاعر:-
وحتى تضيُق الخطوُة، وتتسع الرغبُة،

ويختنُق الحاملون بالغرِق واملعاني الواطئة…
ال أحتاُج إىل أسطورٍة ألعرَف أخطاءهم،

امللوُك/ الثواُر/ الفقراُء/ العاطلون عن اللذِة،
كلُّهم نافرون للحروِب الصغريِة واألخطاِء الكبريِة،

 نح�ن ن�رى الحركة يف حضورها الش�اهق ونس�مع 
األص�وات يف جداري�ة فائق حس�ن، ونرى ونش�اهد 
الفعل الثوري يف نصب الحرية لجواد س�ليم لو تمعنا 
النظ�ر فيه س�نجد أن�ه عىل ش�كل ختم أس�طواني 
ابتكره الس�ومريون أوال كسينوغرافيا ثم حولوه اىل 

جداريات مش�هدية، والفواز عرب رؤية جريئة جعلنا 
نرى تحول الفعل الش�عري من الرومانس�ية الثورية 
اىل الثورة الواقعية ، عرب انتقاالت إخراجية للقصيدة 
من مشهد صوري واسع اىل مشاهد آخر أكثر حركة 
للحي�اة وامل�وت والع�دم والف�راغ تس�ري بالتواكب، 
واالندماج، م�ع األفكار يف الكلمات ، وكأن حضورها 
يف الصور الش�عرية واإليقاعية تتضافر معاً من أجل 
خل�ق صور مذهل�ة ديناميكية فري�دة، حتى يمكنك 
التق�اط أص�وات الهتاف�ات املتدفقة م�ن القصيدة، 

والتي تحولت اىل حجر فيقول الشاعر:-
حيُث الخارسون يذهبون إىل املقاهي واملباغي،

النكس�ة،  م�ن  س�ُتطهرهم  بي�ض  ح�روب  ال  إذ 
والخديعة،

واستالِب املالجئ،
واللغِة املشغولِة باألكاذيب

إن الش�اعر يمتل�ك ش�غف النهائ�ي ويع�رف كي�ف 
يق�دم قص�ة انتقالي�ة ورسيع�ة اإليق�اع بتحوالتها 
واحتماالته�ا، إىل أن تصب�ح القصي�دة أكث�ر اكتماال 
بحض�ور فكرة العبث التي تس�لطت واس�تولت عىل 

الحياة فيقول الشاعر: -
وحيث يذهب الرابحون إىل الوهِم، والبياِض، وكرايس 

يوجني يونسكو،
إذ يتنازُل امللُك عن قناِعِه،

والثوري عن إشاعاته،
والفقرُي عن أسمالِه..

حني مّروا من هنا، أو هناك،  ال فرَق،
فاملسافُة واحدٌة، والطبقيون يتشابهون،

إن اس�تمرارية الفعل الش�عري يف القصيدة يوحي أو 
يش�ري إىل النهائي�ة الفكرة، لذا ال نق�ول إن القصيدة 
اكتملت وأنجزت ما عليها، ولكن نقول إنها مستمرة 
اس�تمرارية الحي�اة يف مضارعه�ا لذا ختم الش�اعر 

قصيدته يقول:
طلّقوا نس�اَءهم الزنجياِت بالثالث، واختاروا

البي�اَض املُس�لَّح لح�روٍب ناعم�ٍة، أو لحياٍة تش�بُه 
السريك تماما..

يف قصيدته نقلنا الفواز اىل عاملاً من الحركة والدهشة 
والغراب�ة والحياة التي تتح�ول اىل حجر، بلغة كونية 
وتكويني�ة عميق�ة ومتس�عة بذاتها واش�تقاقاتها 

التأويلية 
حت�ى جعلنا نتس�اءل كي�ف وصل إىل ه�ذا الحد من 

اإلبداع...؟
كي�ف تمكن م�ن التحدث ع�ن »إيقاع الحي�اة« ...؟ 
وتدفق�ه املتواص�ل يف العبث، فهو يأخ�ذ كل ما يأتي 
من الواقع، حتى يصبح ما يش�به الحياة… ما يشبه 
الس�ريك، وهذه هي قوة االستفزاز يف القصيدة، التي 

جعلتنا نشاهد وجوهنا يف املشهد الخلفي لها 
الشاعر عيل الفواز ابهرنا بطريقته يف استعمال اللغة 
وسعيه اىل تحريك الكائنات واألشياء بتدفق وتلقائية 
دخل النص من خالل مخيلته الحرة الجامحة، بحيث 
يجعل املتلقي يشعر من خاللها برتافق حيس ملهم إذا 
يمكنه من االتصال واالس�تجابة للنص، وأن الشاعر 
قادر ع�ىل تمكني فعل االختيار لديه، تبعاً لحاس�ته، 
ووعي�ه املع�ريف؛ والنتيجة ليس�ت مج�رد قصيدة يف 
كلم�ات، بل أف�كاره وجي�زه وعميقه كاس�تعارات 

للحياة عىل شكل قصيدة تحمل معانيها فيها
النص

ما يشبه الحياة… ما يشبه السريك
 عيل حسن الفواز

دخلوا أرَض الحجِر، فانكشفوا مليدوزا
صاروا ملوكاً بال تيجان،

وثواراً بال يافطات، وفقراَء بال أرصفة،
مي�دوزا س�احرة املح�و، عش�يقة عولي�س، لكنه�ا 

عشيقة مرسور أيضا،
كالهما يتبادل الخصوبة والعقم،

حتى ال يوِرث الجسُد بعضه،
وحتى تضيُق الخطوُة، وتتسع الرغبُة،

ويختنُق الحاملون بالغرِق واملعاني الواطئة…
ال أحتاُج إىل أسطورٍة ألعرَف أخطاءهم،

امللوُك/ الثواُر/ الفقراُء/ العاطلون عن اللذِة،
كلُّهم نافرون للحروِب الصغريِة واألخطاِء الكبريِة،

إذ يمكروَن، فيمكَر الجسُد بهم،
يرتُكهم للشيخوخِة،

للسهِو،
العطِب

الهذيان،
فراِغ الحجِر،

حيُث الخارسون يذهبون إىل املقاهي واملباغي،
النكس�ة،  م�ن  س�ُتطهرهم  بي�ض  ح�روب  ال  إذ 

والخديعة،
واستالِب املالجئ،

واللغِة املشغولِة باألكاذيب
وحيث يذهب الرابحون إىل الوهِم، والبياِض، وكرايس 

يوجني يونسكو،
إذ يتنازُل امللُك عن قناِعِه،

والثوري عن إشاعاته،
والفقرُي عن أسمالِه..

حني مّروا من هنا، أ و هناك، ال فرَق،
فاملسافُة واحدٌة، والطبقيون يتشابهون،

ال حاج�َة له�م للوض�وِح الفاض�ِح، وال لألس�لحِة 
الصدئِة، وال للوجوِه الخادعة،

لقد رمموا الفراَغ بالفراِغ،
وتركوا اللغَة للرماِد،

والطاوالِت لخرائِط الرمِل،
املذي�ِع  وكوميدي�ا  التلفزي�ون،  ألخط�اِء  واألوالَد 

األخرس،
يضحكون ملء الشاشة، يكتبون قصصاً للحيوان،

يعلّ�م حيواناِت�ه  أروي�ل، وه�و  يتذك�رون ج�ورج 
االعرتاف.
هكذا ُهُم
اآلخرون،

الذين اشرتوا عيون ميدوزا، وسيف مرسور،
بّدلوا الجحيَم بجغرافيا الثلج،

طلّقوا نس�اَءهم الزنجياِت بالثالث، واختاروا
البي�اَض املُس�لَّح لح�روٍب ناعم�ٍة، أو لحياٍة تش�بُه 

السريك تماما..

www.alzawraapaper.com

ثقافية

جدارية الشعر السومرية
تأمالت يف قصيدة )ما يشبه احلياة… ما يشبه السريك( للشاعر علي الفواز

عن صدور رواية »حنيب االنكسار«

ْعِر آٍت خاِئفاً َحِذرا ِمْن َرْبَذِة الشِّ

َوِبي َموَاِويُل َهوٍر َواِْشِتَياُق ُقرى

اُب الُْحروِف لََها َوَفْوَق َثْغرِيَّ أرْسَ

َمْهَوى ُسُجوٍد َوَتْهلِيٌل َولَْثُم َثرى

آٍت إِلَْيَك ِباَل َظنٍّ َوأْسِئلٍَة

َفِبي َيِقنُي َنِبيٍّ َقطُّ َما َكْفرَا

َوِبي لََجاَجُة ُمْشَتاٍق َوُحرَْقُتُه

ُف َموُْعوٍد َكِم اِْنَتَظرَا َوِبي َتلَهُّ

آٍت َويِف َمْسَمِعي ُمْنُذ الَْمَخاِض َصدى

ا ُد َمْوُجوَعا َوُمْنَكرِسَ َصْوٍت ُيرَدِّ

ي ُيؤَاِزُرَها اِْسًما ِبِه آَمَنْت أُمِّ

ا َفلَْم َيِخْب َظنَُّها َيْوًما، َوَكْم َحرَضَ

َخِة َطلٍْق َكاَن ُيلِْهُمَها يِف ُكلِّ َصْ

َصرْبًا َوَما َوَجَدْت إاّله ُمدََّخرا

ْبُت ِبالُْحبِّ الَّذِي ُفِطرَْت َوَقْد َتَرَّ

ي َعلَْيِه، َمْعي ينمو، َوِبي اِْخَتَمرَا أُمِّ

َحتَّى َكرُبُْت َوَدوَّى َصْوُت أْسِئلٍَة

َوَكدََّر الِْفْطرََة الَْبْيَضاَء َما َكَدَرا

َوَراَوَدْتِني الَِّتي اِْسَتْرَى ِبَها ُعُجٌب

َوَقاَل ألُْف ُسؤَاٍل أَْمِعِن النََّظرَا

َفُرْحُت أَْسأَُل َوالتَّاِريُخ ُيْخرِبُِني

َوَخلَْف ُكلِّ َحديٍث َجاَء ِمْنُه أََرى

َما اَل ُيِحيُط ِبِه َقْوٌل َواَل ُلَغٌة

َولَْيَس ُيْشِبُهُه يِف الْوَْصِف َما َنَدَرا

َوَقْد َوَجْدُتَك َتْسُمو َفْوَق َما َذَكُروا

َوَفْوَق َما أَْظَهَر التَّاِريُخ أَْو َسرَتا

ِجِه وُْء يِف أَْبَهى َتوَهُّ أِلَنََّك الضَّ

َوَما َخَبا ُنوُرُه َيْوًما َواَل َفرَتَا

َك ِمْن ُنوِر النَِّبيِّ َوِمْن َسوّاَك َربُّ

ُنوَرْيُكَما أَْوَجَد اأْلَْفاَلََك َوالَْقَمرَا

َوَقْد َعلَْوَت َفَما َداَناَك ِمْن أَحٍد

َوَما ِسوَاَك َعلِّياً يِف الَْوَرى ُذِكرا

َد يف إْسٍم وما اْفرَتَقا َمْعنًى َتَجسَّ

َفهل ِبَمْعناَك َوصٌف ُيحِسُن الَسَفرا

َنْقٌش على الِفْطَرِة الَبْيضاء
أمحد الشطري
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حممد صاحل العشيب  / كاتب من اليمن:
إذا نظرن�ا للس�ماء نجدها تمطر والتطلب أج�راً واألرض تنبت والتبغي 
ثمناً والش�مس ترق بالقه�ا املعطاء والتطلب يوم�ًا للراحة أو تعتذر 
يوماً عن عدم الروق ألجل من يحدث كل هذا؟ ألجل من يفجر الوجود 
طاقات�ه ويتب�ارى يف عطاءات�ه ال تحت�اج االجابة لبعيد نظ�ر فكل تلك 
العط�اءات الت�ي يفيض بها الوجود ه�ي من أجل اإلنس�ان فهل يتعلم 
اإلنس�ان العطاء مم�ا حوله من مظاه�ر الطبيعه إن اإلنس�ان الذي ال 
يعطى يصبح خارج منظومة الوجود وعنر ش�اذاً يف مكوناته الش�ك 

إن هن�اك بع�ض مظاه�ر العط�اء التي 
ينجبها اإلنسان تستحق أن ترسو عندها 
اإلش�ادة هاه�ي األم تضح�ي براحته�ا 
ب�ل قد تضحي بحياتها يف س�بيل أبنائها 
وال تب�ايل بما تالقي من تعب وس�هاد بل 
تس�تلذ بأن تعطي وكأنها خلقت لتدمن 
العطاء مما يدل عىل أن اإلنسان يملك أن 
يعطي وان يرفع يف مستوى عطاءاته إىل 
ذرى بعي�ده وكم أناس ضحوا يف س�بيل 
أفكار ومبادئ وعقائد منحوها اخرضار 
أرواحه�م وظل�وا ع�ىل إصاره�م حتى 
تفتحت أحالمهم وعطرت جسد التاريخ 
ومازالت خطاهم قدوة لألجيال القادمة 

ينبغ�ي أن نربي أبناءنا عىل مب�ادئ العطاء وااليثار حتى يتحول العطاء 
إىل ع�ادة لديهم فكم�ا نربي االبدان ينبغي أن نربي فيهم االحس�ان وان 
نعلمهم أنهم عندما يحس�نون إىل غريهم فاءنهم يحسنون إىل أنفسهم 
فالعط�اء ه�و الحقل الذي ي�زرع فيه امل�رء نقاءه اإلنس�اني فيقطف 

البهجة والحب ويرتقى املجتمع يف ذوقه وأخالقه. 

ونسللحياة عطاء



ش�هر العس�ل من أكثر املراحل س�عادة 

وراحة التي يحظى بها املرء، لذا يحرص 

املقبل�ن ع�ى ال�زواج ع�ى التخطي�ط 

ألنشطة وأشياء تحقق لهم أكرب قدر من 

املتعة واالس�رخاء، ولك�ن هناك بعض 

املحظ�ورات التي يق�ع به�ا املتزوجون 

حديثاً، قد تفسد عليهم االستمتاع بشهر 

العسل.

إذا كن�ِت مقبلة عى ال�زواج وتخططن 

لشهر العسل، تجنبي املحظورات التالية 

لتحظي بوقت ممتع وش�هر عسل ميلء 

بالسعادة واالسرخاء واملتعة والذكريات 

الجميلة التي ال ُتنىس.

1 - بدء الواجبات االجتماعية

بع�د الزواج تصبحن مس�ؤولة عن بيت 

وأرسة، مم�ا يضي�ف إليِك مس�ؤوليات 

تش�مل  املس�ؤوليات  ه�ذه  جدي�دة، 

إقام�ة  مث�ل  االجتماعي�ة،  الواجب�ات 

الحف�ات والوالئم يف بيت�ك ودعوة األهل 

واألصدقاء، ويف املقاب�ل تلبية دعواتهم. 

ولكن بدء الواجبات االجتماعية يف شهر 

العس�ل مبكر جداً، ويفسد عليِك فرصة 

االس�تمتاع به�ذا الوقت الثم�ن الذي ال 

يتكرر.

رك�زي خال ش�هر العس�ل ع�ى وقتك 

الخاص مع زوجك، اقربا من بعضكما، 

واحريص عى تعزيز التفاهم والحميمية 

واالنس�جام بينكم�ا ع�رب قض�اء أك�رب 

وقت ممكن معاً، ثم ابدئي مس�ؤولياتك 

االجتماعية تجاه األه�ل واألصدقاء بعد 

انقضاء شهر العسل.

2 - كثرة الحركة واالنتقاالت

تجنب�ي الس�فر املتك�رر ألماك�ن بعيدة 

خ�ال ش�هر العس�ل، فالس�فر ألماكن 

بعيدة وكثرة االنتق�االت يحتاج إىل وقت 

طوي�ل ومجه�ود، ويه�در وق�ت ش�هر 

العس�ل الثم�ن يف إرهاق الس�فر ووقت 

التعايف من اإلرهاق.

3 - القرارات املصريية

ال�زواج ق�رار مصريي، وش�هر العس�ل 

أح�د تبعات ه�ذا الق�رار املص�ريي، لذا 

ع�ى  للتأقل�م  وق�ت  إىل  بحاج�ة  أن�ِت 

االلتزام بقرار ال�زواج وكل ما يتبعه من 

مس�ؤوليات وتغيريات ك�ربى يف حياتك، 

لذا شهر العسل ليس هو الوقت املناسب 

التخ�اذ ق�رارات مصريي�ة إضافية مثل 

رشاء من�زل مثاً أو تغي�ري محل اإلقامة 

أو بدء إجراءات الهجرة.

كما أن شهر العسل يكون مليئاً باملشاعر 

التي تجعلِك مندفعة، فا تأخذي أي قرار 

مصريي وأنِت تحت وطأة العاطفة.

4 - مناقشة قرار اإلنجاب

اإلنجاب قرار مصريي يحتاج إىل االتفاق 

علي�ه وحس�مه قب�ل ال�زواج، وبالت�ايل 

فا داعي إلعادة مناقش�ته بع�د الزواج 

وخاصة يف ش�هر العسل، حتى ال يسبب 

النقاش توتر أو خاف.

فقط استمتعي بوقتك مع رشيك حياتك، 

واستعدا لبدء مرحلة جديدة يف حياتكما 

باإليجابي�ة  مليئ�ة  بخط�وات  مع�اً، 

والسعادة. 

التس�مم الغذائي هو حالة تنشأ عن 
تن�اول األطعم�ة امللوث�ة بالكائنات 
املمرضة، سواء كانت هذه الكائنات، 
نوع م�ن البكريا أو الفريوس�ات أو 
الطفيلي�ات. م�ن األش�خاص األكثر 

عرضة للتسمم الغذائي؟
يح�دث التل�وث يف أي مرحل�ة م�ن 

مراحل إعداد الغذاء أو مراحل اإلنتاج 
يف حالة لم يت�م إتباع قواعد النظافة 
الصحي�ة أثن�اء ذل�ك. تب�دأ أعراض 
التس�مم الغذائ�ي يف الظه�ور ع�ى 
الجس�م فور تناول الغ�ذاء امللوث أو 
بع�د فرة م�ن تناول�ه. تضمن هذه 
الدوخة والقيء واإلسهال،  األعراض 

غالباً ما تنتهي هذه األعراض خال 
س�اعات ب�دون تدخل طب�ي إن كان 
التسمم بسيط بينما يف حاالت أخرى 

تحتاج لعناية طبية مختصة. 
أعراض التسمم الغذائي

تتضم�ن أع�راض التس�مم الغذائي 
الش�عور بالدوخ�ة والق�يء ووجود 
إسهال مائي أو مصحوب بدم وكذلك 
تقلص�ات وأل�م يف منطق�ة البط�ن، 
قد تتضم�ن إرتف�اع يف درجة حرارة 
الجس�م. ه�ذه األعراض ق�د تحدث 
فور تن�اول الغ�ذاء املل�وث أو خال 
س�اعات أو أيام وتس�تمر األعراض 

لعدة ساعات وحتى أيام قليلة. 
للطبي�ب  التوج�ه  يتوج�ب  مت�ى 

املختص؟
إذا كنِت تعانون من قيء متكرر وغري 
قادرين عى إبقاء الس�وائل يف املعدة، 
كم�ا إذا كان القيء مصحوباً بدم. يف 
حال�ة وجود إس�هال مصح�وب بدم 
أو إس�تمرار اإلسهال ألكثر من ثاثة 

أي�ام متواصل�ة. وجود ألم ش�ديد يف 
منطقة البطن أو تقلصات مس�تمرة 
أو إرتف�اع يف درج�ة حرارة الجس�م 

ألكثر من 38 درجة مئوية.
وج�ود عام�ات اإلصاب�ة بالجفاف 
والت�ي تتمث�ل يف العط�ش املس�تمر 
وجف�اف الف�م وقل�ة كمي�ات البول 
الناتج�ة أو ع�دم تك�ون الب�ول عى 
اإلط�اق والش�عور بالضع�ف العام 
والدوخة وثقل الرأس. وجود أعراض 
عصبية مثل تش�وش الرؤية وضعف 

العضات ورعشة اليدين.
األش�خاص األكث�ر عرض�ة ملخاطر 

التسمم الغذائي
يعد كبار السن من ضمن األشخاص 
األكث�ر تأثراً بالتس�مم الغذائي حيث 
أن جهازه�م املناع�ي ال يك�ون لديه 
القدرة عى اإلس�تجابة الرسيعة ضد 
الكائنات املمرضة. السيدات الحوامل 
أيضاً حيث يتغري لديهن نظام التمثيل 
الغذائي والدورة الدموية ما يزيد من 

مخاطر التس�مم الغذائ�ي، يف بعض 
األحيان قد يتس�بب التسمم الغذائي 

يف اإلجهاض.
الرض�ع واألطف�ال كذل�ك معرضون 
ملخاط�ر التس�مم الغذائ�ي إذ يكون 
جهازهم املناعي يف مرحلة التكوين. 
األشخاص املصابون بأمراض مزمنة 
مثل السكر أو أمراض الكبد أو مرض 
نقص املناعة املكتسب أو الخاضعون 
أكث�ر  يكون�ون  الكيم�اوي  للع�اج 

عرضة للتأثر بالتسمم الغذائي.
يعد الجفاف م�ن املضاعفات األكثر 
شيوعاً للتس�مم الغذائي، يرجع ذلك 
إىل فقد الجسم كميات كبرية من املاء 
واألم�اح املعدني�ة من خ�ال القيء 
واإلس�هال. األش�خاص األكث�ر تأثراً 
بالتس�مم الغذائي هم نفسهم األكثر 
عرض�ة لإلصاب�ة بالجفاف الش�ديد 

نتيجة للمرض.
الوقاية من التسمم الغذائي

للوقاية م�ن التس�مم الغذائي عليك 

غس�ل يدي�ك قب�ل مامس�ة الغ�ذاء 
وكذلك غس�ل الخرضاوات والفواكه 
جيداً وكل املنتج�ات الغذائية القابلة 
للغسل. كذلك عليك اإلهتمام بنظافة 
ل�وح التقطيع والح�رص عى طهي 
الطعام ع�ى درجة حرارة مناس�بة 
للقضاء ع�ى امليكروب�ات املمرضة، 
الغ�ذاء  ع�ن  الن�يء  الغ�ذاء  فص�ل 
املطب�وخ حتى ال تنتق�ل امليكروبات 
م�ن الغ�ذاء النيء إىل املطه�ي. تقدر 
درج�ة الح�رارة األمن�ة بح�وايل 73 
درج�ة مئوي�ة. احتفظ�ي باألغذية 
التي ستس�تخدم فيما بع�د مجمدة 
أو يف درج�ات ح�ررة منخفضة ملنع 
وإف�راز  التكاث�ر  م�ن  امليكروب�ات 
السموم. عند فك التجميد عن اللحوم 
علي�ك تركها يف الثاج�ات عند درجة 
ح�رارة 8 درجات مئوية وال تركوها 
يف درج�ة ح�رارة الغرف�ة. كما يجب 
عليك التخلص من األغذية املش�كوك 

يف تعرضها للتلوث.

            

10 واحة
حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

4 حمظورات يف شهر العسل.. جيب جتنبها

من األشخاص األكثر عرضة للتسمم الغذائي؟

حنو مستقبل أفضل ... هلما
ملاذا أغلب السبورات خضراء اللون؟

دراسات حديثة...

املطبخ ...

حلقات البصل املشوية

املتزوجون أم العزاب.. من حيظى بصحة أفضل؟ 

املقادير:

)كب�ري  حب�ة   2  : البص�ل   -

الحجم(

- طحن : ثاث أرباع الكوب

- بياض البيض : 2 حبة

- املايوني�ز : 2 ملعقة كبرية 

)اليت(

- بقس�ماط : ك�وب )كع�ك 

مطحون(

- الزي�ت النبات�ي : 2 ملعقة 

كبرية

- ملح : ملعقة صغرية

- فلفل أس�ود : رب�ع ملعقة 

صغرية

طريقة التحضري:

س�خني الف�رن عى ح�رارة 

425 درجة.

ادهني صينية الفرن بالزيت 

النباتي.

قطع�ي البص�ل إىل دوائ�ر أو 

ان�ش   ½ بس�ماكة  حلق�ات 

وضعيها يف وعاء به ماء.

يف وعاء آخر اخلطي الطحن 

وامللح والفلفل األسود.

يف وع�اء آخ�ر اخلطي بياض 

البيض مع املايونيز.

وضع�ي البقس�ماط يف وعاء 

آخر.

امل�اء  م�ن  البص�ل  ارفع�ي 

ث�م  بالطح�ن  وغطس�يه 

ضعي�ه بخلي�ط البي�ض ث�م 

البقسماط.

يف  البص�ل  دوائ�ر  صف�ي 

الصيني�ة املجه�زة وأدخليها 

الف�رن مل�دة 10 دقائق حتى 

ذهبي�ة ومقرمش�ة  تصب�ح 

وقدميه�ا س�اخنة إىل جانب 

الصوص املفضل لديك.

 كشفت دراسة حديثة أن األشخاص املتزوجن ينعمون 
بوض�ع صح�ي أفض�ل مقارن�ة باألش�خاص الع�زاب 
واملطلق�ن، حت�ى وإن كانت حياته�م الزوجية ال تخلو 

من املشاكل والعقبات.
فإن املتزوجن يحظون بصحة أفضل، ألنهم أقل عرضة 
لإلصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 
الثان�ي، بغ�ض النظ�ر عن م�دى االنس�جام يف العاقة 

الزوجية.
وأجري�ت الدراس�ة من قب�ل باحثن يف جامعت�ي أوتاوا 
وكارلت�ون يف كن�دا، إىل جان�ب آخري�ن م�ن جامع�ة 
لوكس�مبورغ، من خال دراس�ات بيانات صحية آلالف 

األشخاص.
وأوضحت الدراس�ة أن�ه عندما يعمل الزوج�ان معا، يف 
الوقت نفس�ه، فإنهما يزيدان الدخ�ل، ويصبحان أكثر 

قدرة عى تناول طعام صحي.
وش�ملت الدراس�ة بيانات 3300 ش�خص من البالغن 
الذي�ن تراوح أعمارهم ب�ن 50 و89، إثر الحصول عى 
املعلوم�ات من منص�ة »ELSA« اإلنجليزية املتخصصة 

يف الشيخوخة.
وتض�م البيانات معلومات ح�ول أفراد العين�ة، وما إذا 
كانوا متزوجن أو مرتبطن بش�خص ما، فظهر أن 79 

يف املئة منهم عاشوا مع شخص آخر.
وأظهرت النتائج أن األشخاص املرتبطن؛ أي سواء من 
املتزوجن أو ممن يعيشون مع رشيك آخر يف البيت دون 
زواج، كانوا أقل عرضة الرتفاع س�كر الدم بنسبة 21 يف 

املئة مقارنة باألشخاص العزاب.
وم�ن مفاج�آت الدراس�ة أنه حت�ى األش�خاص الذين 
يعيش�ون »زواجا غري منس�جم« أو »غري سعيد« كانوا 
أفضل حاال من العزاب واملطلقن، من الناحية الصحية.
ونبهت الدراس�ة إىل أن األش�خاص الذي�ن انفصلوا عن 
رشكاء الحي�اة أصبح�وا أكث�ر عرض�ة أيض�ا لإلصابة 

بارتفاع سكر الدم.
وقال�ت الباحثة يف جامعة أوتاوا الكندية، كاثرين فورد، 
إن الدراسة كش�فت مدى تأثري العاقات العاطفية عى 
صح�ة، ألن فق�دان الرشي�ك مثا ق�د تكون ل�ه تبعات 

صحية مرضة.

نصائح طبية...

طبيبك يف بيتك...

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

كل يوم معلومة...

طرق تسكني “أمل األذن” عند األطفال يف املنزل

“فيسبوك” .. “اللص” األول ألوقات مستخدميه!

عند اسرجاع ذكريات األيام الدراسية، فإن أول ما يخطر ببالنا هي 
فصولنا املدرسية ومقاعدنا التي كنا نقيض معظم يومنا يف الجلوس 
عليها لتلقي مختلف أنواع العلوم. من أصدقاء املدرس�ة الُقدامى إىل 
الكتب واألقام والفس�حة، وبالتأكيد، السبورة خرضاء اللون. لكن 
إن كان ذلك قد لفت انتباهك من قبل، فهل تساءلت عن السبب بأن 

معظم السبورات التي ُيكَتب عليها بالطباشري خرضاء اللون؟
تاريخًيا، كانت السبورات سوداء فيما مىض. فقبل أن ُتوجد السبورة 
كبرية الحجم، استعمل الطاب لوحات صغرية خاصة بهم صنعوها 
من ألواح خشبية مطلية، وذلك يف أواخر القرن الثامن عرش،وكانت 
هذه اللوحات الس�وداء بداية ابتكار السبورة األكرب حجًما واملألوفة 

لنا اليوم.
أم�ا اللوحات كبرية الحج�م، فقد تم تصنيعها يف ع�ام 1800 بداية 
القرن التاسع عرش للمياد، وذلك عندما أراد مدير مدرسة اسكتلندي 
ُيدعى “جيمس بيانز” من طابه أن يرسموا الخرائط. لكن الطاب 
وج�دوا صعوبة كبرية يف رس�م خرائط عى لوح�ات صغرية، لذلك، 
ج�اء بيانز بفكرة عبقرية عرب تجمي�ع حفنة من األلواح الصغرية 

مًعا وابتكار لوح واحد ضخم. وبذلك تم حل املشكلة!
م�ن هن�ا، انطلق�ت الفكرة برسع�ة، وبحل�ول ع�ام 1815، كانت 
مس�احة الس�بورة ضخمة بما في�ه الكفاية لتك�ون بحجم جدار. 
وبس�بب أهميتها، تم ش�حن قطع كبرية من السبورات إىل املدارس 

األمريكية واألوروبية بحلول عام 1840م.
حت�ى تلك اللحظة، كانت الس�بورة ذات لون أس�ود. لكن التغيري يف 
اللون حصل يف فرة الس�تينيات من الق�رن املايض 1960s. فقد تم 
تغلي�ف اللوح بمادة املين�ا الخزفية خرضاء اللون ب�داًل من الغطاء 
األسود. والسب يف ذلك أن مادة املينا الخزفية كانت أقل تكلفة وأقل 
هشاش�ة م�ن األلواح الس�ابقة، كما أنه�ا كانت أخ�ف وزًنا وأكثر 
قدرة عى البقاء بحالة جيدة لفرة طويلة وتتحمل ظروف الش�حن 

الصعبة.
أضف إىل ذلك، أن اللون األخرض كان أكثر تحمًا للكتابة بالطباشري 
وكان تنظيف�ه أكثر س�هولة من األلواح الس�وداء، وال ي�رك بقًعا 
بيضاء من أثر الطباش�ري. من هنا أصبحت السبورة خرضاء اللون 
حزًءا رئيًسا من الفصول التعليمية حتى وقٍت طويل قبل أن ُتستبدل 
بعضه�ا باأللواح البيضاء التي تس�عمل أقام خاصة للكتابة عليها 

وتنظيفها أكثر سهولة.
كم�ا أن الكثري من امل�دارس املتقدمة باتت تس�تعمل لوحات ذكية 
تس�تند إىل شاش�ة كمبيوتر بداًل من اس�تعمال الطرق التقليدية يف 
التعليم. لكن من ُينكر فضل تلك الس�بورات الخرضاء يف إنشاء جيل 
عى قدٍر كبري م�ن الوعي والتعلم بعضهم أصبحوا قادة العالم هذه 

األيام!

اكتش�اف  الس�هل  م�ن  لي�س 
عام�ات وجود الته�اب باألذن 
لدى األطفال خاصة وأن أوجاع 
الرض�ع  ل�دى  ش�ائعة  األذن 
واألطف�ال الصغار والتي يمكن 
أن تك�ون تجرب�ة مؤمل�ة ل�أم 
ومقلق�ة جداً خاص�ة عندما ال 
نستطيع معرفة أسبابها. ولكن 
م�ع قليل م�ن املعرفة س�وف 
نفه�م ملاذا قد يعاني طفلك من 
أوجاع األذن وما يمكنك القيام 

به ملساعدته وتسكن األلم.
يف الت�ايل نقدم بع�ض النصائح 
لعاج مثل تل�ك الحاالت ومتى 

يجب زيارة الطبيب.
• أع�راض تاحظها األم يف حال 

إصابة طفلها بألم يف األذن
1. ق�د يعاني الطفل من فقدان 

الشهية.
2. صعوب�ة يف النوم وخاصة يف 

الليل.
3. ارتفاع درجة الحرارة.

4. خ�روج إف�رازات م�ن األذن 
بشكل ملحوظ.

5. أيض�ا ق�د يش�عر الطفل يف 
صداع بالراس.

6. الطفل قد يشد أذنيه.
7. مشاكل يف السمع.

• أسباب إصابة طفلك بالتهاب 
يف األذن

1. الس�بب األكثر شيوعاً لوجع 
األذن هو الع�دوى البكتريية أو 

الفريوسية.
األذن  داخ�ل  امل�اء  دخ�ول   .2

خاصة وقت االستحمام.
أو  بالش�مع  األذن  انس�داد   .3
دخول أي جس�م غريب داخلها 

وعدم املحافظة عى نظافتها.
4. استخدام األعواد القطنية قد 
يس�بب خدش أو جرح يف األذن 

الحساسة.
• طرق »لتس�كن »وجع األذن 

لطفلك يف املنزل
1. كم�ادات املاء الدافئ: قومي 
داف�ئ  م�اء  كم�ادات  بوض�ع 
عى األذن وم�ا حولها من أجل 

تخفيف األلم.
2. خل التفاح املخفف: اخلطي 
ملعقتن من الخل مع ملعقتن 
م�ن امل�اء، ويتم وض�ع قطعة 

من القطن داخ�ل األذن بعد أن 
تغم�س يف خلي�ط خ�ل التفاح 

واملاء واتركيها لبضع دقائق.
3. قطرات زيت الزيتون: قومي 
بوضع بضع قط�رات من زيت 
الزيتون الدافئ أو الفاتر يف أذن 

الطفل املصابة.
4. ال تجع�يل طفل�ك مس�تلقياً 
طفل�ك  ضع�ي  ظه�ره:  ع�ى 
مس�تقيم  وض�ع  يف  لريت�اح 

بدالً م�ن وضعي�ة االس�تلقاء 
إذ س�يعمل ذل�ك ع�ى تخفيف 
الضغط واأللم عى األذن، إذ إن 
نومه يف وضع الجلوس يساعد 
كثرياً عى ترصيف أي س�وائل 
داخ�ل األذن ويخفف أيضا من 

وجعها.
• إذا ل�م يتحس�ن طفل�ك بعد 
48 إىل 72 س�اعة أي إذا كان ال 
يزال يظهر أعراض أو حمى أو 
يزداد س�وًء، يفضل اس�تخدام 
املض�ادات الحيوي�ة للرضع 6 
أش�هر أو أقل واألطف�ال الذين 
يعان�ون م�ن أع�راض ح�ادة 
مث�ل ارتفاع يف درج�ة الحرارة 
والتع�رق وزي�ادة يف رضب�ات 

القلب.
• حاالت تستدعي عرض طفلك 

عى الطبيب
1. إن شعر طفلك بدوخة.

2. إن ال حظتي خروج افرازات 
زائدة أو صديد من األذن.

3. إذا ما كان سبب وجع األذن 
أو  بداخله�ا  ه�و وج�ود يشء 

جسم غريب.
4. ت�ورم واحمرار خلف األذنن 

بشكل ملحوظ.
5. إذا لم تتحس�ن األعراض مع 
اس�تخدامك تلك الوصفات ملدة 

48 ساعة.

يبدو أن »فيس�بوك« ه�و األكثر قدرة بن 

مواق�ع التواص�ل االجتماعي ع�ى تقييد 

مس�تخدميه، إذ أك�دت دراس�ة أمريكية 

يف  »فيس�بوك«  مس�تخدمي  أن  حديث�ة 

الواليات املتحدة يقضون يف املتوس�ط 42 

دقيقة يومياً من عمرهم يف تصفح املوقع 

اإللكروني، أي بواقع خمس س�اعات يف 

األسبوع تقريباً. وأوضحت الدراسة، التي 

نرشته�ا مجلة »ش�ترين« األملاني�ة، بأن 

موقع »فيس�بوك« احتل املرتب�ة األوىل يف 

الواليات املتحدة من حيث فرة التصفح.
موقع غوغل أخرياً

الثان�ي حس�ب ف�رة  املوق�ع  يف  وج�اء 

االس�تخدام موق�ع »Tumblr« بواقع 34 

دقيق�ة تصف�ح يومي�ة، ث�م ح�ل موقع 

»انس�تغرام« ثالث�اً بفرة تصف�ح يومية 

تعادل 21 دقيقة.

 »LinkedIn« وكانت املفاجأة حلول موقع

وموق�ع »+Google« يف ذي�ل القائمة من 

حيث طول مدة التصفح، إذ بينت الدراسة 

أن موقع »LinkedIn« جذب متابعيه ملدة 

عرش دقائ�ق يومياً فق�ط، وكذلك موقع 

»+Google«، ال�ذي احت�ل املوق�ع األخري 

بنحو سبع دقائق يومياً فقط.

تحذيرات من إهدار الوقت

 »wikiHow« م�ن ناحيت�ه، ح�ذر موق�ع

املتخص�ص يف النصائ�ح، م�ن مخاط�ر 

التواص�ل االجتماعي  اس�تخدام مواق�ع 

بكثرة، مضيفاً أن العديد من املستخدمن 

يهدرون ساعات طويلة يف تصفح مواقع 

التواص�ل االجتماعي، وحذر من إمكانية 

الوقوع يف فخ اإلدمان.

وأورد املوق�ع اإللكروني بعض النصائح 

م�ن أجل عدم إه�دار الوقت ع�ى مواقع 

التواصل االجتماعي:

1. افحص الوقت الذي تقوم بقضائه عى 

مواقع التواصل االجتماعي.

2. حاول وضع جدول باألشغال املتعلقة 

الت�ي كان م�ن املمك�ن إنهاؤه�ا به�ذا 

الوقت.

3. ال تجع�ل مواق�ع التواصل االجتماعي 

اس�تخدام  عن�د  إلي�ه  تدخ�ل  م�ا  أول 

اإلنرنت.

4. قم بإلغ�اء خاصية حفظ كلمة املرور 

ع�ى جه�ازك املحم�ول أو ع�ى جه�از 

الكمبيوتر.

5. ش�ارك يف الحي�اة الواقعية واس�تمتع 

بزيارة األصدقاء.
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حدث يف مثل هذا اليوم
1825 – مجلس النواب األمريكي يصوت عىل انتخاب جون كوينيس 

آدامز رئيًس�ا الواليات املتحدة وذلك بس�بب عدم حصول أي مرشح 

رئ�ايس عىل أغلبية األص�وات، وكان آدامز قد حصل عىل أصوات أقل 

بقليل من أندرو جاكسون باالنتخابات العامة.

1946 –وق�وع حادث�ة كوبري عب�اس حيث خ�رج آالف الطالب يف 

مظاه�رة من جامع�ة امللك ف�ؤاد األول إىل قرص عابدي�ن للمطالبة 

بج�الء اإلنجليز وقطع املفاوضات، وقام�ت الرشطة املرصية بفتح 

“كوب�ري عب�اس” بأمر من رئيس ال�وزراء وزي�ر الداخلية محمود 

فهم�ي النق�رايش عندما كان يمر م�ن فوقه الطلب�ة، وأدى ذلك إىل 

تس�اقطهم يف نهر النيل ووفاتهم غرًقا وإلقاء القبض عىل من نجى 

منهم.

1963 – إع�دام رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاس�م بعد يوم من 

اإلطاحة به وإجراء محاكمة رسيعة له.

1977 – مقتل امللكة علياء قرينة امللك حسني عاهل األردن بسقوط 

املروحية التي تقلها أثناء رحلتها التفقدية لجنوب األردن.

1979 – انتخاب الشاذيل بن جديد رئيًسا للجزائر.

1992 – إع�الن حال�ة الط�وارئ يف الجزائ�ر بعد األزمة السياس�ية 

فيها.

2001 – الغواص�ة األمريكية “غرينفيل” تصطدم بس�فينة يابانية 

مما يؤدي إىل غرقها.

2004 – مجموع�ة م�ن املتطرف�ني اليه�ود تقوم بتحطي�م أعمدة 

رخامية أثرية بالقرب من املتحف اإلس�المي داخل س�احة املس�جد 

األقىص يعود تاريخها إىل العصور اإلسالمية األوىل.

2016 – مقتل 9 أش�خاص وإصابة أكث�ر من 100 آخرين يف حادث 

تصادم قطارين بوالية بافاريا يف جنوب أملانيا.

2018 - انط�الق األلعاب األوملبية الش�توية 2018 يف بيونغتش�انغ، 

كوريا الجنوبية.

قصر العاشق2021 - وصول مسبار األمل إىل كوكب املريخ .

اختبار شخصية يكشف درجة وفاء الزوج من خالل صفاته

قصة مكان

اختبارات شخصية

كلمات متقاطعة  

قرص العاش�ق ق�رص تاريخي أثري 
عب�ايس يرج�ع تاريخ�ه إىل الق�رن 
التاس�ع، يق�ع يف الجان�ب الغرب�ي 
م�ن مدينة س�امراء يف العراق وعىل 
بع�د 9 كيلوم�رات م�ن م�رشوع 
الثرثار وعىل الضفة اليمنى من نهر 
اإلس�حاقي املندثر تقع أطالل قرص 

العاشق.
وهو القرص ال�ذي ذكره املؤرخون 
باس�م املعش�وق وقد بناه الخليفة 
املعتمد قبل انتقاله نهائيا إىل بغداد. 
والق�رص يتألف م�ن طابقني وهو 
م  الش�كل بط�ول 121  مس�تطيل 
وعرض 96 م. حوله ساحة واسعة 
خن�دق.  الس�ور  وح�ول  مس�ورة 
وأمام مدخ�ل الق�رص معالم بركة 
واسعة. وقد تم مؤخراً إزالة األتربة 
واالنقاض م�ن حواليه، كما رممت 
بع�ض مرافقه. هو أيض�ا أحد أهم 
اآلث�ار يف الع�راق مل�ا ل�ه م�ن قيمة 
أثرية. الخليفة العبايس املعتمد عىل 
الل�ه باني قرص العاش�ق يف )ُس��ّر 
من رأى!(. طلُل هذا القرص يش�هد 
الي�وم انفتاح�ا وقربا ع�ىل مرسح 
العملي�ات. ويبعد حوايل 9 كيلو مر 

عن ملوية سامراء.

وفيما يتعلق بتس�مية القرص، فقد 
أشارت معظم النصوص التاريخية 
يع�رف  كان  الق�رص  ه�ذا  أن  إىل 
باملعشوق، منهم اليعقوبي إذ قال : 
إن املعتمد مل�ا ارتقى عرش الخالفة 
أق�ام ب�رس م�ن رأى يف الجوس�ق 
إىل  انتق�ل  ث�م  الخالف�ة  وقص�ور 
الجانب الغرب�ي برس من رأى فبنى 
بالحس�ن، س�ماه  قرصاً موصوفاً 
املعش�وق، وتناقله الناس يف العقود 
املتأخرة باسم العاش�ق، كما أشار 
إليه الرحالة ابن جبري وابن بطوطة 
باملعشوق.  يف رحلتيهما وأس�مياه 
واعترب القرص حصناً لوجود األبراج 
الضخمة فيه، كما أشار البحري يف 
أبيات�ه الش�عرية إىل أن هذا القرص 

كان يعرف باملعشوق.
أرشف ع�ىل بناء الق�رص محمد بن 
عب�د الل�ه بن يحي�ى ب�ن خاقان)، 
إال أنه لم يس�تمر طوي�اًل يف العمل، 
إذ ع�ني املعتمد بدله ع�ي بن يحيى 
املنجم املتوىف سنة 275ه� الذي بنى 

أكثره قبل وفاته.
حظ�ي الق�رص باهتم�ام املؤرخني 
والرحال�ة الع�رب واألجان�ب كم�ا 

حظي باهتمام علماء اآلثار.
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رجل ينهار أمام انهيار منزله يف الزلزال الرتكي السوري

س�هل  ش�خصية  اختب�ار  يس�اعد 

التطبيق وبس�يط ج�داً الزوجة عىل 

اكتش�اف صف�ات الزوج الت�ي تؤثر 

ع�ىل درج�ة وفائ�ه له�ا. ويف ه�ذا 

االختب�ار يكف�ي ان تخت�ار املش�هد 

الطبيعي املفضل.  

املنظر رقم 1 

يعن�ي اختيار املنظر رقم 1 أن الزوج 

طموح وقادر ع�ىل تحمل الكثري من 

املس�ؤوليات. كما انه موضوعي وال 

يأخ�ذ الق�رارات بناء ع�ىل انفعاالته 

ويواص�ل  وصب�ور  ايجاب�ي  وه�و 

العم�ل بجد من اج�ل تحقيق جميع 

االه�داف التي يس�عى اليها من دون 

استس�الم. ويف ه�ذا اإلط�ار يحرص 

دائم�اً عىل القيام بكل ما من ش�أنه 

الحف�اظ عىل س�المة العالق�ة بينه 

وبني زوجته واس�تقرارها. فهو ويف 

اىل درج�ة كبرية جداً وال يس�مح ألي 

حدث ان يؤثر عىل زواجه. كما  يبدي 

تمسكاً شديداً بالوعود التي يقطعها 

لرشيك�ة حيات�ه ويقوم ب�كل ما يف 

وسعه من اجل تنفيذها. 

املنظر رقم 2 

يكش�ف اختي�ار الرق�م 2 يف اختبار 

مب�دع  ال�زوج  أن  ه�ذا  الش�خصية 

ويحس�ن ايجاد الحلول لكل املواقف 

املحرج�ة او الصعبة ولكل املش�اكل 

الت�ي يواجهها. وما يزيد قدرته هذه 

هي ثقت�ه الدائمة بنفس�ه وحرصه 

دائم�اً عىل القي�ام ب�كل األمور عىل 

اكم�ل وجه وعىل تحقي�ق التفوق يف 

كل مج�االت حيات�ه ومنه�ا زواجه. 

ولهذا يالح�ظ انه يظه�ر الكثري من 

الوفاء تج�اه زوجت�ه يف حالة ظلت 

االخرية تبادله باملث�ل وتقوم بكل ما 

م�ن ش�أنه ان يجذبه إليها. ويش�ري 

اختيار هذا الرق�م ايضاً اىل ان الزوج 

يحب املنافسة وخوض التجارب التي 

تظهر تميزه. ولهذا يرص عىل تقديم 

افضل ما لديه لعائلته ايضاً. 

املنظر 3 

يعن�ي ه�ذا الرق�م أن ال�زوج يتمتع 

ومس�تقلة  عقالني�ة  بش�خصية 

وقيادي�ة. كما انه مث�ايل ويعترب انه 

املس�ؤول ع�ن اص�الح كل االخطاء 

التي تقع يف محيطه القريب والبعيد. 

وهو فضويل ويبحث بشكل دائم عن 

املعرف�ة وال يحب خوض النقاش�ات 

العقيمة وتبادل االف�كار واالحاديث 

السطحية. ولكي يبقى وفياً للزوجة 

يجب ان تتحىل ه�ي ايضاً بالحكمة 

بينهم�ا.  االنس�جام  لك�ي يتحق�ق 

ويتميز الزوج يف ه�ذه الحالة ايضاً 

بأن�ه يجي�د االهتم�ام بأكث�ر م�ن 

مجال يف الوقت نفسه. ولهذا يمكنه 

تحقيق الت�وازن بني الحي�اة املهنية 

االرسي�ة.  والحي�اة  واالجتماعي�ة 

وقد يبدو قاس�ياً وجاف�اً لكنه يعرب 

عن مش�اعره بط�رق مختلفة قد ال 

تنتب�ه لها رشيك�ة الحياة اال يف وقت 

متأخر. 

املنظر 4 

يكشف الرقم 4 يف اختبار الشخصية 

الحم�اس  يب�دي  ال�زوج  ان  ه�ذا 

التلقائي يف مواجهة كل ما يس�تحق 

ذلك مث�ل العمل والقضاي�ا الخاصة 

والعام�ة والنش�اطات. وه�و يبحث 

دائم�اً ع�ن طريق�ة إلب�راز حيويته 

ونشاطه والتعبري عن قدراته. ولهذا 

يضف�ي الكثري من امل�رح عىل حياته 

الزوجي�ة. لكنه ال يحتم�ل ان تكون 

الزوج�ة دائم�ة الح�زن او القلق او 

االكتئ�اب. فه�ذه الصف�ة لديها قد 

تؤثر س�لباً عىل وفائه لها. وهو دائم 

االستعداد للمبادرة وتقديم النصائح 

لآلخرين. كما ان�ه يحرص عىل الحد 

النف�يس  م�ن ش�عورهم بالضغ�ط 

والتوت�ر. وهو ما يظه�ر واضحاً من 

الش�خصية  تحلي�ل  اختي�ار  خ�الل 

والطباع هذا. 

من الفيسبوك
acebook

احلفك بروحك وبجرح فركـــــــــاك
بدمع اخر حرف وياي خطيتــــــــه

هم مثلي حتن ملن يجيك الليــــــــل
وجرحك لو نزف هم بأسمي شديته

هم يشتاك كلبك يرجف امللكــــــاي
يذكر حبي الك لو ينسه خليتــــــــه

أبـــــــراج

ي�وم عظي�م وربما يكون مليئ�ا باألحداث الج�ادة أكثر مما 
تتوق�ع. يتصل ب�ك صديق ما اليوم ويطلب من�ك أن تلتقي به 
يف أحد الن�وادي. هذا الصديق ربما يري�د أن يناقش معك مرشوع 
عمل جديدا س�يكون مصدر ربح دائما لك فيما بعد. كن حذرا فمن 
حول�ك أنانيون ول�ذا ننصحك بأال تلقي لهم ب�اال. ال تدعهم يؤثرون 

عىل تفكريك.

م�ن املتوقع اليوم أنك س�تقيض معظم س�اعات اليوم يف 
الرشك�ة بني الزمالء. اس�تعد لحضور أكثر م�ن احتفال أو 
للمشاركة يف إحدى األنش�طة التطوعية. اهتم بهذه األنشطة 
فربما يكون أحد هذه األنشطة بمثابة عامل مساعد لك يف حياتك 

املهنية. لديك فرصة اليوم لتفعل ما تريد دون قيود فاغتنمها.

ستس�أل نفس�ك الي�وم س�ؤاال وه�و، هل أن�ت راض 
ع�ن حيات�ك الش�خصية، أم أنت مضط�ر لتغيري بعض 
س�لوكياتك وأفكارك؟. تعودت عىل اتخاذ قرارات تناس�بك 
فق�ط، ولكن حان الوقت لت�درك أنك ال تعيش بمفردك يف هذا 

العالم فيجب أن تفكر يف نفسك ويف الرشيك.

التواصل اليوم مع أفراد األرسة بالتحديد أو مع الحبيب 
ق�د يكون له أث�ر إيجابي عىل عالقتك به�م. ربما يدعمك 
أحدهم ويش�جعك عىل املش�اركة يف بعض األنشطة. تتمتع 
الي�وم باله�دوء والراحة ولذلك ننصحك ب�أن تخطط للخروج مع 

الحبيب يف املساء.

ربم�ا تتوتر أوضاعك املادية بعض اليشء اليوم فكن حذرا 
ومس�تعدا ألي ظرف طارئ. ربما تسمع بعض األشخاص 
بع�ض اآلراء التي تدور حول األمور املالي�ة ولكن عليك توخي 
الح�ذر وعدم تصدي�ق ه�ذه اآلراء أو األخبار. ال تقل�ق فاألمور 

ستعود كما كانت وأفضل يف أيام قليلة.

ربما تلتقي اليوم بمجموعة من األطفال يف النادي أو يف 
الش�ارع والطريف أنك ستشاركهم يف ألعابهم وتتمنى 
أن ترج�ع لطفولت�ك مرة أخ�رى. تفكر يف الح�ب اليوم 
ولذلك ال تندهش إذا وجدت شخصا ما يعرب عن إعجابه لك. 

أنت محط أنظار الجميع اليوم.

ع�ىل الرغم من أن الظ�روف اليوم متاحة لالس�رخاء والراحة 
إال أنك لن تس�تمتع بوقتك بالشكل الذي تتمناه. ستحاول تعديل 
بع�ض مواعيدك حتى توازن ب�ني وقت الراحة والعم�ل. حاول أن تغري 
طريقتك يف إنجاز األعمال. يجب أن تنجز األعمال أوال بأول حتى تتجنب 

الشعور بالضغوط.

اح�ذر إذا كن�ت مرتبطا التمس�ك باألوهام عىل املس�توى 
العاطفي وال تفرط يف خس�ارة العالقة مع الرشيك بس�بب 
تأخره يف الرد عىل متطلباتك أو جراء شعورك العابر بالنقص. 
ق�د تعاني اليوم من وضع عاطفي غري مريح ال يلبي طموحاتك 

وال يحقق لك ما تحلم به.

العاطف�ة واملش�اعر الرقيقة هي عن�وان يومك وربما 
يك�ون الس�بب يف ذل�ك حض�ورك لبع�ض االحتف�االت 
االجتماعي�ة ولق�اؤك ببعض األش�خاص. إذا كن�ت مرتبطا 
فتوقع االقراب من الحبيب بشكل أكرب. أما إذا كنت غري مربط 

فال تتعجب إذا وجدت شخصا ما يخرق حياتك العاطفية.

تعل�م أن تتفاوض به�دوء، وال تترسع يف الحكم عىل 
اآلخرين. يس�ّبب لك لس�انك السليط املش�اكل، فكن 
أكثر ودا مع الحبيب خش�ية أن يبتع�د عنك. كن معتدال 
فيما يجب أن تعتمده يف كمي�ات املأكوالت التي تتناولها يف 

كل وجبة.

احلمل

األسد

القوس

اجلوزاء

امليزان

الدلو

الثور

العذراء

اجلدي

السرطان

العقرب

احلوت

ربما تكون بحاجة إىل املش�اركة يف األنشطة الجماعية 
نظ�را ملا توف�ره لك من ت�وازن عقي وعاطف�ي يف ذلك 
الوق�ت. عالقات�ك بأصدقائك اليوم س�تكون ع�ىل ما يرام 
وربم�ا تتوط�د. ربما تلتق�ي بمجموعة من األصدق�اء الجدد. 
س�تجد بني هؤالء األصدقاء ش�خصا ما يعم�ل يف نفس مجالك. 

ربما تتعلم منه الكثري ما يتيح لك الفرصة للتقدم يف علمك.

ربما يشاركك اليوم مجموعة من األصدقاء يف بعض األنشطة 
الفنية وس�تدفعكم هذه األنش�طة لبداية م�رشوع جديد يعد 
طف�رة يف حياتك�م جميعا. إذا كن�ت تفكر يف االهتمام بالنش�اط 
الفني فاليوم هو األنسب لوضع الخطط. تستطيع اليوم أن تحدد 

هدفك وتركز عىل طموحاتك.

غزل عراقي



يف  املنكوبني  بمساعدة  تتعلق  خاصة  بمباردة  قامت  نرصي  أصالة  الفنانة  أن  يبدو 
الشمال السوري وبعض املحافظات املترضرة، وعلم  أن أصالة تقوم منذ يوم االثنني 
التي  العائالت  اىل  املساعدات  باتصاالت مع مسؤولني ملعرفة كيفية توصيل  صباحاً 
تعاني بعد كارثة الزلزال الذي رضب مدًنا يف الشمال السوري وجزءا من محافظات 

حماة والالذقية وغريها من املناطق.
عىل  مختصني  مع  وتعمل  وعينية  مالية  ستكون  املساعدات  أن  املعلومات  وأكدت 

رضورة وصولها بأرسع وقت ممكن.
وكانت حمالت خاصة من قبل متابعني عىل مواقع التواصل االجتماعي تمنت عىل 
الفنانني السوريني القيام بمباردات انسانية تجاه مواطنيهم كما حصل يف تركيا، إذ 
بادر عدد من املمثلني األتراك بالتربعات لصالح بعض املناظق الناس التي ترضرت 

بعد الزلزال الذي رضب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر االثنني املايض.
وما هو إالاّ وقت قليل حتى تداعى عدد من الفنانني وبدأت التربعات وكان من ضمنها 
للفنانة سالف فواجرجي وزوجها السابق وائل رمضان؛ اذ ترباّعا بمبلغ 21 مليون  لرية 
رابط  بالتربع عن طريق  متابعيها  كنده علوش من  املمثلة  طلبت  فيما  للمنكوبني،  سورية 

)Link( تابع لألمم املتحدة.

تربع  عن  سوريا  يف  الفنانني  نقابة  كشفت 
املمثلة السورية سالف فواخرجي، وطليقها 
وائل رمضان، بمبلغ 21 مليون لرية سورية، 
بسبب  مرصًيا،  جنيًها   89743 يعادل  بما 
الفاجعة التي مرت بها البالد بسبب حدوث 

زلزال مدمر اإلثنني .
وكتبت نقابة املهن الفنية بياًنا، عرب حسابها 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الشخيص 
)فيس بوك(” نقابة الفنانني تشكر النجمة 
رمضان،  وائل  والنجم  فواخرجي  سالف 
بالتربع  والوطنية  اإلنسانية  ملساهمتهما 
سورية،  لرية  مليون   21000000 بمبلغ 
املحافظات  يف  املترضرين  أهلنا  لصالح 
له  تعرضت  الذي  الزلزال  بفعل  املنكوبة، 
تركيا  شعبا  الحبيبة.”واستيقظ  سورية 
البالد  تعرض  عىل  اإلثنني  أمس  وسوريا 
تركيا  جنوب  درجات،   7.8 بقوة  زلزال  لـ 
العديد  عنه  أسفر  والذي  سوريا،  وشمال 
مواقع  رواد  والدمار.وتداول  الضحايا  من 
وفيديوهات  صورا  االجتماعي،  التواصل 
الحدث،  قلب  من  ومؤثرة  موجعة 

حالة  التواصل  مواقع  رواد  عىل  فسيطرت 
كبرية من الحزن، بعد نرش تلك الصور.

يشار إىل أن أحدث أعمال سالف فواخرجي 
مبارك،  صبا  بطولة   ”6 “عنرب  مسلسل 
كريم،  جمانة  عامر،  أيتن  الصفي،  فاطمة 
سيناريو  مطر،  رنني  الظفريي،  نايف 
هند  يوسف،  إيرين  طاهر،  سمر  وحوار 
عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج عىل العيل، 

تولت  حقيقية،  أحداث  من  مستوحى  وهو 
كتابتها وتحويلها إىل سيناريو درامى ورشة 
مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل 
خاصة  ديكورات  بناء  عىل  املسلسل  صناّاع 
إلثراء  واسعة  مساحات  عىل  للسجون 
الواقعية، ويتكون املوسم األول من املسلسل 
من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصًصا داخل 

عالم السجون
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من بينهم حسام الرسام ورمحة رياض

فنانون يلغون حفالتهم يف عيد احلب إجالال واحرتاما 
ألرواح ضحايا الزلزال املدمر

يامسني عبد العزيز تعمل يف مصنع 
عبايات يف »ضرب نار«

يوتيوب تطلق ميزة البث 
املباشر املشرتك للهواتف 

وكيفية استخدامها

سارة.. أول روبوت 
سعودي يف العامل 

تتحدث باللهجة احمللية

تأجيل  الرسام  حسام  العراقي  الفنان  أعلن 
عىل  صورة  ونرش  بغداد  العاصمة  يف  حفل 
موقع الرسمي »إنستغرام« كتبت فيها« اجالال 
ضحية  ذهبوا  الذين  الضحايا  ألرواح  واحرتاما 
ولقدسية  منطقتنا  رضب  الذي  املدمر  الزلزال 

هذه األيام تقرر تأجيل الحفل«.
وتم تأجيل حفل ناصيف زيتون ورحمة رياض 
باب  فندق  يف  إحياءه  املقرر  من  كان  الذي 
القرص يف أبو ظبي يف 11 شباط املقبل، وأعلنت 
عىل  اليف«  اليت  »سبوت  املنظمة  الرشكة 
»نظراً  التأجيل  خرب  انستغرام  عىل  صفحتها 
يعيشها  التي  واملعاناة  املأساوية  للظروف 
الفنان  حفل  تأجيل  تقرر  سوريا،  يف  األشقاء 
ناصيف زيتون والفنانة رحمة رياض إىل موعد 

الحق«.
حمة  ر شاركت و رياض 

عىل  الخرب 
صية  خا

انستغرام،  عىل  صفحتها  عىل  الستوري 
تناشد  التي  املنشورات  من  عدد  إىل  باإلضافة 
عرب  مساعدة  تقديم  يستطيع  من  كل  فيها 
رابط منظمة اليونيسف، كما شاركت خرباً عن 
الطائرة العراقية التي وصلت إىل سوريا محملة 

باملساعدات.
نجيم  نسيب  نادين  اللبنانية  الفنانة  وكشفت 
سبب عدم احتفالها بعيد ميالدها الذي يوافق 
الثالثاء 7 شباط، معربة عن حزنها بسبب ما 

تعرضتله سوريا وتركيا من زلزال عنيف.
وغردت نجيم عرب حسابها الرسمي عىل موقع 
تويرت: »شكراً عىل املعايدة بس ما قادرة احتفل 
قلبي ورايس مع  اليوم،  بعيدي  فكر  قادرة  وال 
بيش  فكر  فيي  عم  ما  وتركيا،  بسوريا  الناس 
»عم  حزنها:  عن  معربة  فني«.وأضافت  غري 
ويساعدهم  معهم  يكون  الله  قلبي  من  صيل 
ويخلصهم وهل كارثة ما تنعاد بإذن الله، يا رب 
قبل  من  التعليقات  ورحمتك«.وانهالت  لطفك 
متابعي الفنانة اللبنانية، معربني عن إعجابهم 
بموقفها وتضامنها مع سوريا وتركيا، متمنني 
لها السعادة والصحة الدائمة.وكان العديد من 
تأجيل  عن  أعلنوا  قد  العربي،  الوطن  فناني 
كارثة  بسبب  الحب،  عيد  بمناسبة  حفالتهم 
يف  وتركيا.وكان  سوريا  يف  حلت  التي  الزلزال 
الذي  شاكر،  هاني  املرصي  الفنان  مقدمتهم 
إلغاء حفله يف العاصمة السورية دمشق،  قرر 
الرسمي عىل  ووثق مقطع فيديو عرب حسابه 
لشعب  عزائي  »خالص  فيه:  قال  إنستغرام، 
نتيجة  ماتوا  اليل  شهدائه  يف  الشقيق  سوريا 
الرسيع  بالشفاء  تمنياتي  وكل  الزلزال، 

للمصابني والجرحى.
للظروف  نتيجة  طبعا  وأضاف: 
أنا  قررت  سوريا،  بها  بتمر  اليل 
متعاهدين  وزمالئي  وأصدقائي 
يوم  يف  هيتعمل  كان  اليل  الحفل 
إننا هنأجله لوقت آخر  عيد الحب، 
تمنياتنا  وكل  العاجل،  القريب  يف 
القلبية للشعب السوري بدوام األمن 
واألمان، وأشوفكم عىل خري إن شاء 
الله وربنا يحفظ مرص وسوريا وكل 

بالد العالم«.
كما أكد الفنان السوري عيل الديك أنه قرر إلغاء 
حفالته الذي كان سيقيمها بمناسبة عيد الحب، 
سوريا،  بلده  ضحايا  أرواح  عىل  حدادا  وذلك 
جميع  بإلغاء  »قرار  »فيسبوك«:  عرب  وكتب 
وأملانيا،  لبنان  بني  ما  الحب  عيد  يف  حفالتي 
حدادا عىل أرواح الشهداء الذين استشهدوا أثر 
نكبة هذا الزلزال الكارثي، أعزي نفيس، وأعزي 
جميع أهايل الشهداء، وأطلب من الله أن يلهمهم 
الصرب والسلوان، وأن يشفي جميع الجرحى«.

أيضا،  جنيد  حسام  السوري  الفنان  وأعلن 
الرشكة  وشكر  أمريكا،  يف  حفالته  إلغاء  عن 
املسؤولة عن الحفل عىل تقدير وتفهم ظرفه.

للظروف  »نظرا  »فيسبوك«:  عرب  جنيد  وكتب 
الحبيب سوريا... واحرتاما  بلدنا  التي تمر بها 
إلغاء حفل  ...تم  لدماء وارواح اهلنا يف سوريا 
أتقدم  أمريكا..  انجلس يف  ميشان وحفل لوس 
الظرف  لتفهم   Glory Nights لرشكة  بالشكر 
واملواساة  والسلوان  والصرب  والرحمة  الحايل.. 
دياب  عمرو  حفل  إلغاء  الغايل«.وتم  لبلدي 
املقرر يف قطر، إذ »أعلنت جزيرة املها عن إلغاء 
شباط،   14 يف  ناموس  يف  دياب  عمرو  حفل 
بالشعبني  أملاّت  التي  اإلنسانية  للكارثة  نظراً 
حساب  وتابع  وتركيا«،  سوريا  يف  الشقيقني 
الذي  البوست  يف  انستغرام  عىل  قطر  ناموس 
جزيرة  »تتقدم  الحفل:  إلغاء  عن  فيه  أُعلن 
التعازي وتتمنى  أهايل الضحايا بأحر  املها من 
أيضاً  الديك  الرسيع«.حسني  الشفاء  للجرحى 
بلده  به  تمر  ما  بسبب  حفله  بتأجيل  قام 
يحيي حسني  أن  املفرتض  من  كان  إذ  سوريا، 
حفالً له يف األردن يف 14 شباط املقبل بمناسبة 
وإلغاء  الحفل  تأجيل  قرر  ولكن  الحب،  عيد 
الخرب عىل صفحته  دبي.وأعلن  اآلخر يف  حفله 
»بسبب  فيه:  جاء  ببوست  انستغرام  عىل 
سوريا،  الحبيب  بلدي  بها  يمر  التي  األوضاع 
إقامته يف األردن  املقرر  الحفل  إلغاء  فقد تقرر 
يوم  دبي  يف  الخاص  الحفل  وإلغاء   2/14 يوم 
2/17 ورحم الله شهداء سوريا ضحايا الزالزل 
وألهم  واملرىض  الجرحى  وشفا  مكان،  كل  يف 

ذويهم جميعاً الصرب والسلوان«.

العزيز  عبد  ياسمني  النجمة  تواصل 
الجديد  مسلسلها  مشاهد  تصوير 
بزوجها  يجمعها  الذي  نار«  »رضب 
عرضه  واملقرر  العويض،  أحمد  النجم 
وتجسد   ،2023 املقبل  رمضان  شهر  يف 
شخصية  العمل  أحداث  خالل  ياسمني 
ىف  وتعمل  مهرة  تدعى  شربا  من  فتاة 
عىل  وتتعرف  حريمي  عبايات  مصنع 
جابر أبو شديد )أحمد العويض( صاحب 
بينهما  وتنشأ  شربا  يف  الكاوتش  محل 
تأليف  نار«  »رضب  حب.مسلسل  قصة 
مصطفى  وإخراج  الرحمن  عبد  نارص 
ومقرر  سينرجي  رشكة  وإنتاج  فكري 
عرضه يف شهر رمضان املقبل، وبطولة 
العويض،  وأحمد  العزيز  عبد  ياسمني 
دنيا  املرشدى،  سهري  املرصي،  ماجد 
املرصي، هدى االتربي، ارساء رخا، أحمد 
أحمد  طلبة،  بدرية  السيد،  ايمان  غزي، 
عبد الله، تيسري عبد العزيز، تامر مجدي 

وآخرين.

وكان 
حمد  أ

العويض قد احتفل 
بعيد ميالد ياسمني عبد العزيز يف كواليس 
تصوير املسلسلها حيث فاجأها وأحرض 
»تورتة« ضخمة تحمل العديد من صور 
وياسمني  العويض  ظهرا  كما  ياسمني، 
الذي  املسلسل  يف  شخصياتهم  بمالبس 
يف  أيضا  وظهر  جديد،  من  يجمعهما 
املسلسل  عمل  فريق  من  عدد  االحتفال 

والذين شاركوا ياسمني االحتفال.

العسكرية،  البيانات  غرار  عىل 
للحروب،  العامة  التعبئة  وعمليات 
لرشكة  التنفيذي  الرئيس  دعا 
موظفي  بيتشاي،  سوندار  غوغل، 
جماعي،  بشكل  للتكاتف  الرشكة 
املنافس  الجديد  منتجهم  الختبار 
tCha “لتطبيق الذكاء االصطناعي 
GPT”، والذي أطلقت عليه الرشكة 

.”Bard“ اسم
وقال بيتشاي، إن الرشكة ستطلب 
قريباً املساعدة من الرشكاء الختبار 
واجهة برمجة تطبيقات تتيح لهم 
التكنولوجيا  نفس  إىل  الوصول 

األساسية.
وجاء، اإلعالن ، بعد وقت قصري من 
كشف بيتشاي عن تقنية الدردشة 
التي تعمل بالذكاء االصطناعي من 
“غوغل”، والتي ستطلقها الرشكة 

يف األسابيع املقبلة.
عمالق  واجه  أن  بعد  ذلك،  يأتي 
املستثمرين  من  ضغوطاً  البحث 
tCha مع  للتنافس  “واملوظفني 
من  دردشة  روبوت  وهو   ،”GPT
حصلت  والتي   ،”OpenAI“ رشكة 
رشكة  من  مؤخراً  دعم  عىل 

مايكروسوفت.
ضجة  أحدث   ،”ChatGPT“ وكان 
املايض،  العام  أواخر  إطالقه  منذ 
كأرسع  القياسية  األرقام  وحطم 

التطبيقات انتشاراً يف التاريخ.
بالربيد  رسالة  يف  بيتشاي  وكتب 
“يف  للموظفني:  اإللكرتوني 
بتجنيد  سنقوم  املقبل،  األسبوع 
للمساعدة  )غوغل(  يف  موظف  كل 
واملساهمة   )Bard( إطالق  يف 
خاص  تجريبي  تطبيق  خالل  من 
الرشكة”.وأضاف  مستوى  عىل 
الفريق،  تعليقات  إىل  يتطلع  أنه 
املزيد  عن  الكشف  سيتم  فيما 
ملا  وفقاً  قريباً”،  التفاصيل  من 
واطلعت   ،”CNBC“ شبكة  نقلته 
املذكرة  “العربية.نت”.تأتي  عليه 
الداخلية لـ”غوغل” بعد وقت قصري 
من إخبار بيتشاي للمستخدمني يف 
 ،”Bard“ منشور مدونة، بأن ردود
حتى  صارم  اختبار  إىل  ستحتاج 

للجودة  عالياً  “معياراً  تلبي 
والسالمة واألسس يف معلومات 

العالم الحقيقي”.

الجديدة  ميزتها  إطالق  عن  يوتيوب  كشفت 
 Go Live( مشرتك«  مبارش  »بث 

للمستخدمني  تتيح  التي   )Together
البث  إىل  لالنضمام  ضيف  دعوة 
املبارش.وكانت يوتيوب بدأت اختبار 
ميزة »بث مبارش مشرتك« يف شهر 

نرشتها  تغريدة  ويف  املايض،  نوفمرب 
بوصفها  للجميع  امليزة  إتاحة  عن 

بسهولة  مشرتك  بث  لبدء  جديدة  طريقة 
ودعوة ضيف، وذلك عن طريق الهاتف.وقالت 

املحتوى  منشئي  لدى  يكون  أن  يجب  إنه  الرشكة 
ولكن  املشرتك،  البث  الستضافة  مشرتًكا   50 من  أكثر 

املحتوى  ملنشئي  ضيًفا.وتتيح  يكون  أن  شخص  ألي  يمكن 
بدء  وعند  معهم،  املبارش  البث  إىل  لالنضمام  ضيف  دعوة  املؤهلني 
املبارش  البث  خالصة  ستظهر  ذكي،  هاتف  باستخدام  املبارش  البث 

التغريده األخرية،  الشاشة لدى الضيف.وأضاف يوتيوب يف  يف أعىل 
:«إنها تستكشف حالًيا إضافة دعم سطح املكتب لهذه امليزة وأنها 
ستوفر تحديًثا يف وقت ما يف املستقبل.وأوضحت الرشكة أيًضا أنه 
أن  يمكن  ال  ولكن  املبارش،  البث  يف  ضيوف  عدة  استضافة  يمكن 

يظهر سوى ضيف واحد يف البث املبارش يف كل مرة.

يرحب  املحلية،  السعودية  باللهجة 
أول روبوت ُصنع بأياٍد سعودية تحت 
اسم »سارة« بزوار معرض السعودية 
مؤتمر  فعاليات  يف  املشارك  الرقمية 
»ليب0232« التقني الدويل، يف نسخته 
اليوم يف  انطلقت أعماله  الذي  الثانية، 
واجهة الرياض للمعارض واملؤتمرات، 
جديدة«،  آفاق  »نحو  عنوان  تحت 
الحايل.وجرى  فرباير   9 حتى  ويستمر 
بالتعاون  »سارة«  الروبوت  تصنيع 
ورشكة  الرقمية  السعودية  بني 
جميع  مع  التواصل  وبإمكانه   ،Qss
وتأدية  معهم،  والتفاعل  الزائرين 
والرد  الشعبية،  الرقصات  جميع 

والروبوت  الزوار.  استفسارات  عىل 
»أنا  قائاًل:  نفسه  يعرف  السعودي 
العالم  يف  روبوت سعودي  أول  سارة.. 
معكم  وأتكلم  سعودية  بأياٍد  ُصنع 
»سارة«  الروبوت  سعودي«.ويحتوي 
عىل كامريا تعمل بالذكاء االصطناعي، 
مسافة  عىل  التعرف  بإمكانه  حيث 
األشخاص الذين يقفون أمامه، ويبدأ 
جلسة الحوار بعد أن يرحب به الزائر، 
نموذج  عىل  الروبوت  يحتوي  كما 
اللهجات  عىل  يتعرف  مسبقاً  مدرب 
الجمل  وتحليل  املختلفة،  السعودية 
وفهم محتواها، ومن ثم تقديم الجواب 

املناسب وإرساله عىل شكل نص.

  

تغريدات

عزت الشابندر

عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية

ــنطن هل سيضطر  حول احملادثات املرتقبة يف واش
الوفد العراقي للمقايضة بهدف حتقيق اإلستقرار 
ــازل عن بعض  ــدوالر مقابل التن ــعر صرف ال يف س
ــام املصريف  ــط النظ ــيادة ؟ أم أّن ضب ــع الس مواق
ــا الضامن  ــع التهريب هم ــراءات من ــل إج وتفعي

الستقرار السوق وسعر صرف الُعملة ؟

ــوزراء والبنك املركزي  ــم إجراءات جملس ال ندع
ــعر صرف الدينار ملا هلا من نتائج إجيابية  برفع س
ــة العملة  ــز قيم ــي وتعزي ــتوى املعيش ــى املس عل

الوطنية.
ــالح  اإلص ــراءات  إج ــة  مواصل ــرورة  ض ــد  نؤك
ــتثمار  االقتصادي للقطاعات اإلنتاجية ودعم االس
ــوالً اىل  ــاد وص ــاص ومكافحة الفس ــاع اخل والقط

حتقيق التنمية واالزدهار.

مطر ساخن 

الزلزال هزاّة أرضية تنشأ تحت سطح االرض ، وزلزال تعني يف اللغة البلياّة 
واملصيبة الشديدة ، وجمعها زالزل .

ما حصل يف تركيا وسوريا فجيعة تخلع القلب ، ونكبة تثري الحزن نتيجة 
الذي  الفادح  والرضر   ، واملباني  الربيئة  االرواح  طال  الذي  والدمار  الخراب 
ال  وجعلنا   ، ومفقود  وجريح  قتيل  بني  املواطنني  من  اآلالف  عرشات  لحق 
 ، العاجل للجرحى  ، والشفاء  الحياة  الدعاء بالرحمة ملن غادروا  نملك غري 

واألمل يف العثور عىل املفقودين .
أطفال ونساء ، وشيوخ وشباب أصبحوا تحت الركام خالل دقائق معدودات 

مخلفني وراءهم أكداسا من صور الضياع والترشد والحرمان .
وإذا كان الزلزال هزاّة تشمل بقعة من االرض ، أو تستهدف بلدا من البلدان 
فهناك هزة أكرب وأشمل وأعمق ، تلك الهزاّة الكربى التي ذكرها القرآن الكريم 
يف سورة الزلزلة والتي تصف مشهد القيامة : ) إذا زلزلت األرض زلزالها ، 
 ، أخبارها  تحدث  يومئذ   ، لها  ما  االنسان  وقال   ، أثقالها  األرض  وأخرجت 
بأناّ ربك أوحى لها (.. مشهد يهز املشاعر من االعماق ، ويطيح بالثوابت 

من الجذور .
تستهدف  ال  هزاّات  فهناك   ، والزالزل  الهزاّات  عن  الحديث  بصدد  دمنا  وما 
االرض وحدها ، زالزل تستهدف الفقراء واملساكني وزجهم يف حروب دامية 
ولغايات دنيئة ، تحرق األخرض واليابس ، وتطيح بآمال الشعوب وتطلعاتها 
واالمان  االمن  عىل  قائمة  حياة  خلق  اىل  الرامية  الخري  منابع  كل  وتدمر   ،
واالستقرار ، وهزاّات سياسية غريت الكثري من خريطة الحياة ضمن الرقعة 
الجغرافية التي وقعت فيها ، بعضها كان مفربكا ، والبعض اآلخر منها كان 
الهزاّات  هذه  ذكر  نريد  وال   ، الشعب  عىل  وقع  الذي  الظلم  نتيجة  انفجارا 
خوفا من هزاّة تطيح بصلعتي ، إال ان كتاب الصحفي الكبري املرحوم محمد 
حسنني هيكل املوسوم بالزلزال السوفيتي ما زال مصدرا من مصادر معرفة 

هذا النوع من الزالزل .
الهزاّات كثرية عرب التاريخ االنساني الطويل ، بعضها هزاّات تبعث عىل الحزن 
واأللم ، وبعضها ما يبعث عىل الفخر عندما تنهض الشعوب لتحدث هزاّات 

تحقق من خاللها ما تصبو اليه .
الفادح  الرضر  الحقت  وكارثة  كبرية  فجيعة  وتركيا  سوريا  يف  حدث  ما 

باألبرياء من الناس ، وخلقت مشاهد أغرقتنا بالحزن عند مشاهدتها .
اللهم ربي ، رب العزة والجاللة ، انزل رحمتك عىل ضحايا الزلزال الذي حدث 
يف سوريا وتركيا ، وانزل غضبك عىل كل متغطرس ومتفرعن عاَث يف االرض 

فسادا ، وساهَم يف رسقة ثروات الشعوب ، واحتل االوطان بغري وجه حق .
ما يحدث اآلن وما حدث سابقا فيه من الدروس البليغة لكل ذي عقل سليم ، 
وفيه الكثري من الصفعات للجبابرة الذين اعتقدوا واهمني انهم باقون دون 

ان ينالهم املوت ، وصدق من قال : ما أكثر املواعظ وما أقل املتعظني .
إىل اللقاء ...

أمحد اجلنديل

»إذا زلزلت األرض 
زلزاهلا«

عـين على العالم

أصالة أول فنانة سورية تقدم 
املساعدات ملواطنيها  

سالف فواخرجي وطليقها يتربعان مببلغ 21 مليون لرية 
سورية لضحايا الزلزال
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