
بغداد/ الزوراء:
اسـتقبل نقيـب الصحفيـني العراقيـني 
رئيس اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد 
الالمـي، وفدا ضم عـددا من رجال الدين 
العرب.وذكـر بيـان لنقابـة الصحفيني 
العراقيـني تلقتـه ”الـزوراء“: ان نقيب 
اتحـاد  رئيـس  العراقيـني  الصحفيـني 
الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، استقبل 
وفـدا مـن رجـال الديـن العـرب يف مقر 
نقابـة الصحفيـني العراقيـني ببغـداد.
واضاف: ان الوفد ضم الداعية االسالمية 
الدكتـور مـازن الرشيـف مـن تونـس 
والدكتور العالمة احمد شحاتة االزهري 
مـن مرص ، والدكتور العالمة عالء الدين 

زعـرتي مـن سـوريا والدكتـور العالمة 
محمد النوري نائب رئيس مجلس علماء 
الرباط املحمدي. من جانبه، رحب نقيب 
الالمـي  مؤيـد  العراقيـني  الصحفيـني 
بالوفد، وأعرب عن سعادته بزيارة الوفد 
اىل مقـر نقابة الصحفيـني العراقيني يف 
اللقاء  الالمي خـالل  بغداد.واسـتعرض 
يف  العراقيـني  الصحفيـني  نقابـة  دور 
تعزيز التعايش السـلمي وتحقيق االمن 
املجتمعي وترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ 
التطرف.بدورهم، ثمن اعضاء الوفد دور 
االعـالم العراقي يف التصـدي للمحاوالت 
املشبوهة التي تستهدف النيل من وحدة 

املسلمني وشق صفهم.

بغداد/ الزوراء: 
اصـدر وزيـر الداخلية، عبـد األمري 
توجيهـا  األحـد،  امـس  الشـمري، 
يخـص قطع الطـرق خـالل إحياء 
ذكـرى استشـهاد اإلمـام الكاظـم 
اعلنـت  فيمـا  السـالم)،  (عليـه 
العامـة تفاصيـل  املـرور  مديريـة 
خطتها الخاصـة بالزيارة الرجبية.

وقـال مديـر العالقـات واإلعـالم يف 
مديريـة مرور العامـة، العميد زياد 
القيـيس، يف ترصيـح صحفـي: إن 
”اجتماعـا عقـد أمـس بـني وزارة 
الداخلية  الداخليـة برئاسـة وزيـر 
عبد األمري الشـمري وهيئة املواكب 
والعتبة الكاظمية املقدسـة بشـأن 
األمـام  استشـهاد  ذكـرى  إحيـاء 
الكاظم (عليه السالم)“.وأضاف أن 
”الشمري وجه بعدم شمول الطرق 
بالقطوعات إال إذا كانت القطوعات 
آنية تحتـاج إىل تنظيم حركة سـري 

املـرور والزائريـن“.يف غضون ذلك، 
أعلنت مديرية املرور العامة تفاصيل 
خطتها الخاصـة بالزيارة الرجبية، 
فيمـا حـددت خـط سـري الزائرين 
باتجاه الكاظمية املقدسـة.وذكرت 
املديريـة، يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
أنه ”بتوجيه من قبل وزير الداخلية 
عبد األمري الشـمري وإرشاف مدير 
املـرور العام اللواء طـارق الربيعي، 
وضعت مديرية املرور العامة خطة 
مروريـة متكاملـة لتنظيـم حركة 
السري واملرور أثناء الزيارة الخاصة 
باستشـهاد اإلمام موىس بن جعفر 
أن“  السـالم)“.وأضافت  (عليهمـا 

الخطة تتضمن:
والدراجـات  الدوريـات  -تعزيـز   1
املحـاور  البرشيـة عـىل  والكـوادر 
الرئيسية  للزيارة ومداخل العاصمة 

الحبيبة بغداد. 

بغداد/ الزوراء:
محمـد  النـواب،  مجلـس  رئيـس  أكـد 
الحلبـويس، خالل لقائـه رئيس مجلس 
الشـيوخ املـرصي عبـد الوهـاب عبـد 
الـرزاق، أهميـة توحيد الجهـود العربية 
ملواجهـة التحديـات، داعيـا اىل رضورة 
عودة سـوريا اىل محيطها العربي.وقال 
املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس النواب يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”رئيس مجلس 
النـواب محمـد الحلبـويس التقى رئيس 
مجلس الشيوخ املرصي عبد الوهاب عبد 
الـرزاق يف القاهـرة، وذلك خـالل زيارته 
للمشـاركة يف املؤتمر الخامـس للربملان 
العربـي ورؤسـاء املجالـس والربملانات 
بحـث  ”اللقـاء  ان  العربية“.واضـاف 
العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني، 

وتعزيز سـبل التعاون يف املجاالت كافة، 
فضـال عن التعـاون الثالثي بـني العراق 
التكامـل  لتحقيـق  واألردن؛  ومـرص 
”تمـت  انـه  اىل  مشـريا  االقتصـادي“، 
مناقشـة أهمية توحيـد الجهود العربية 
الحلبـويس  التحديات“.وأكـد  ملواجهـة 
عىل ”رضورة أن يكون هناك دور عربي 
واضح، وأن تتبنى القيادة والدول العربية 
ومنها مرص الشـقيقة عىل املسـتويات 
كافة عودَة سوريا إىل محيطها العربي“.
من جانبه، أشار رئيس مجلس الشيوخ  
املـرصي إىل أن ”بـالده تدعـم التعـاون 
والرشاكة بني البلدين، وكل ما يسـهم يف 
تحقيق االستقرار السيايس واالقتصادي 
بالعراق“، مشـيداً ”بما وصـل إليه اآلن 

بعد سنوات من مختلف التحديات“.

القاهرة/ الزوراء:
هـدد الرئيـس الفلسـطيني بالذهـاب 
للمحكمـة الجنائية الدوليـة للمطالبة 
بحقوق الشـعب الفلسـطيني، يف حني 
حـذر الرئيـس املـرصي مـن العواقب 
الوخيمـة لفـرض أمـر واقـع وتغيري 
الوضـع التاريخـي والقانوني للقدس، 
وفيمـا أكد الرئيس املرصي عبد الفتاح 

السـييس رفـض مـرص أي إجـراءات 
إرسائيليـة لتغيـري الوضـع التاريخـي 
والقانوني بالقدس، شدد امللك عبدالله 
الثانـي عىل أن ”القضية الفلسـطينية 
سـتبقى يف مقدمـة أولويـات القضايا 
الفلسـطيني،  الرئيس  العربية“.ووجه 
محمود عباس أبو مازن، رسالة لألمم 
املتحـدة، قائال: ”األمـم املتحدة اتخذت 

1000 قـرار مـا بـني مجلـس األمـن 
وعصبة األمـم، ولكن لألسـف، لم يتم 
تنفيذ أي قرار“.وقـال محمود عباس، 
خـالل كلمتـه التـي ألقاهـا، بمؤتمـر 
”دعـم القـدس“، بمقر جامعـة الدول 
العربية: ”سنتوجه لألمم املتحدة خالل 

أيام إلحياء املطالبات الفلسطينية“.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت دائـرة التحقيقات يف الهيئـة ضبط أجهزة 
فحص البضائع واألشخاص واملُتفّجرات واملُخّدرات 
عاطلًة عن العمل، وإحباط محاولة إخراج مواّد يف 
منفذ الشالمچة الحدوديِّ وگمرك أم قرص الشمايل 
ـدت يف بيـان ورد  يف ُمحافظـة البرصة.الدائـرة أكَّ

«الـزوراء»: إنَّ تحّريـات مـالكات ُمديريَّة تحقيق 
البرصة يف منفذ الشـالمچة الحدودّي أسفرت عن 
ة بفحص البضائع  ضبط (٥) أجهزة سونار خاصَّ
الداخلة إىل العراق، ضبطتها عاطلًة عن العمل ولم 
يتـم إصالحها حتَّـى اآلن، إضافـًة إىل عطل جهاز 
فحص األشـخاص، حيـث تجري عمليَّـة تفتيش 

املُسـافرين يدويـاً، فضالً عن عطـل جهاز فحص 
رات واملُخّدرات». املُتفجِّ

الفتـًة إىل أنَّ «تلـك األجهـزة عاطلٌة ُمْنـُذ ُمدٍَّة من 
الزمن ولم يتم اّتخـاذ أّي إجراٍء إلصالحها وإعادة 
إدخالها إىل الخدمة». ويف گمرك أم قرص الشـمايل، 
نت مالكات املُديريَّة من إحباط محاولة إخراج  تمكَّ

(١٦) حاويـًة مـن إحدى بوابات املنفـذ دون دفع 
الرسوم الگمرگيَّة»، ُمنوِّهًة بأنَّ «الحاويات كانت 
لًة بــ (٣٢٠) طناً من مادتي « البورسـالين  ُمحمَّ
طاً إخراجها؛ اسـتناداً إىل  والگرانيت»،إذ كان ُمخطَّ

كتاب إعفاٍء تمَّ إيقاف العمل به»، وفقا للبيان. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
والطـوارئ  الكـوارث  إدارة  كشـفت 
الرتكيـة عن حصيلة جديـدة لضحايا 
تركيـا  رضب  الـذي  املدمـر  الزلـزال 
وسـوريا اإلثنني املـايض، فيما أفادت 
الصحـة  ومنظمـة  أمميـة  تقاريـر 
العامليـة بأن الزلـزال املدمـر يف تركيا 
وسـوريا حصـد أرواح أكثـر مـن ٣٥ 
ألف شـخص، فضال عـن ترضر نحو 

٢٦ مليونا، وسـط ترجيحات بارتفاع 
عدد الضحايا.وأفـادت إدارة الكوارث 
والطـوارئ بارتفـاع قتـىل الزلـزال يف 
تركيا إىل ٢٩ ألفا و٦٠٥، أما يف سوريا 
وقالـت  شـخص.   ٥٢٠٠ قتـل  فقـد 
اإلدارة إنـه تم إجـالء ١٤٧ ألفا و٩٣٤ 
من مناطق الزلـزال إىل واليات أخرى، 
فيما سجلت ٢٤٠٠ هزة ارتدادية منذ 
يوم الزلـزال. وأعلنـت إدارة الطوارئ 

األحد، تسـجيل  الرتكيـة،  والكـوارث 
اليـوم  منـذ  ارتداديـة  هـزة   ٢١٠٠
األول لكارثـة الزالزل جنوبـي تركيا.
وأوضحـت أنـه جـرى تسـجيل هزة 
أرضية بقـوة ٤٫٣ درجة، امس األحد، 
مرعـش  كهرمـان  مدينـة  مركزهـا 
الواقعة يف قلب منطقـة زلزال اإلثنني 
املدمر.وأشـارت إىل رصـد هزة أرضية 
بقـوة٤٫١ درجـة يف واليـة مالطيـة، 

وهـزة بقوة ٤٫٠ عـىل مقياس ريخرت 
شـمال غربـي شـانيل أورفـة، فيمـا 
جرى رصد هزة أرضية بقوة ٣٫٧ عىل 
الحدود الرتكية السورية.وذكرت إدارة 
الطـوارئ والكـوارث الرتكيـة أن عدة 
هـزات ارتداديـة رضبت البـالد خالل 
ساعات الليل والفجر. وأفادت تقارير 
أمميـة ومنظمة الصحـة العاملية بأن 
الزلزال املدمر يف تركيا وسـوريا حصد 

أرواح أكثر من ٣٥ ألف شخص فضال 
عـن تـرضر نحـو ٢٦ مليونا، وسـط 
الضحايا. بارتفـاع عـدد  ترجيحـات 

وحـذر مسـاعد األمـني العـام لألمم 
املتحـدة للشـؤون اإلنسـانية مارتن 
غريفيث من أن حصيلة الزلزال الشديد 
يف تركيا وسـوريا والتي تخطت حتى 

اآلن ٢٨ ألف قتيل «ستتضاعف».
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الزوراء/ مصطفى فليح: 
كشـف الباحث يف الشـأن االنتخابي، دريد توفيق، 
عـن خلـٍل يف مسـودة قانـون االنتخابـات املزمع 
مناقشـتها يف مجلـس النـواب، فيما دعـا اىل عدة 
إجـراءات لتاليف هذا الخلل. وقـال توفيق يف حديث 
لـ“الزوراء“: ان ”عرض مسـودة قانون انتخابات 
الزمنـي  الجـدول  حسـب  املحافظـات  مجالـس 
للربنامج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء السيد 
محمد شياع السـوداني اصبح قريبا، وهناك كالم 
بشـأن نظام التمثيل النسـبي وعن صيغة سـانت 
ليغـو املعدل، حيـث يرجح ان تكـون الصيغة ١.٧ 
او ١,٩ ”.وبني ان“ املشـكلة يف املادة املتعلقة بآلية 

احتساب األصوات، حيث اوصت املحكمة االتحادية 
برضورة العد اليـدوي“، الفتا اىل انه ”يف انتخابات 
٢٠٢١ التي تم اجراؤها وفق قانون ٩ لسنة ٢٠٢٠ 
كان هناك (722642) ورقـة باطلو“. واضاف ان 
”عدد املصوتني الكيل (9629601)، وهذا سيسبب 
مشـكلة فنيـة يف حالـة املطابقـة بـني االوراق يف 
حالـة العـد اليـدوي وأجهـزة ترسيـع النتائـج“، 
متسائال ”هل سـيتم تحديد موعد إلخراج النتائج 
االولية“، مذكرا يف الوقت نفسـه ان ”الخطأ الفني 
يف االنتخابـات ال يفرس عىل انه خطأ فني بقدر ما 

يفرس بأنه فعل سيايس متعمد“ .

بغداد/ الزوراء:
قـال األمـني العـام ملنظمـة أوبـك، هيثـم 
الغيـص، إن املنظمـة تتوقـع أن يتجـاوز 
الطلب عىل النفط هذا العام مسـتويات ما 
قبل الجائحـة، وأن يصل لنحو 102 مليون 
برميـل يوميا.وأضـاف أنه مـن املتوقع أن 
يشـهد الطلب املزيـد من االرتفـاع إىل 110 
ماليني برميل يوميا بحلول 2025.ويف كلمة 
خـالل معرض مرص للبـرتول، قال الغيص 
إن أوبـك ما زالـت ملتزمة بدعم اسـتقرار 
سـوق النفط.وكانت أسعار النفط ارتفعت 
بأكثر من 2 % يف جلسـة الجمعة املاضية، 

مع تحقيق مكاسـب أسـبوعية فاقت الـ8 
%، إذ أعلنت روسـيا خططا لخفض إنتاج 
النفط الشـهر املقبل بعـد أن فرض الغرب 
سـقفا عىل أسـعار النفط الخـام والوقود 
مـن البالد.وارتفعـت العقـود اآلجلة لخام 
برنـت عند التسـوية 1.89 دوالر بما يعادل 
%2.2 إىل 86.39 دوالرا للربميـل. وأضافت 
العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي مكاسب بنحو 1.66 دوالر أو 2.1 
% إىل 79.72 دوالرا.وحقق برنت مكاسـب 
أسـبوعية 8.1 %، فيمـا ارتفـع خام غرب 

تكساس الوسيط 8.6 %.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشف مستشار رئيس الوزراء، حسني 
عالوي، عـن نتائج زيارة الوفد العراقي 
اىل واشـنطن، وفيمـا اكـد ان العالقات 
مـن  سـتتحول  االمريكيـة  العراقيـة 

الجانـب االمنـي اىل التنموي الشـامل، 
اشار اىل ان الوفد العراقي ركز عىل عقد 
حوار مفتوح مـع الرشكات االمريكية.
وقال عـالوي يف حديـث لـ“الـزوراء“: 
انـه بـإرشاف مبـارش من قبـل رئيس 

الوزراء محمد شـياع السـوداني غادر 
الوفد العراقي برئاسـة وزير الخارجية 
ونائـب رئيـس الـوزراء اىل واشـنطن، 
ووصـل عـىل رأس وفد رفيع املسـتوى 
لتعزيز العالقـات الثنائية بـني البلدين 

يف مجموعـة من املجـاالت االقتصادية 
والبيئية والطاقة وفًقا التفاقية االطار 
االسـرتاتيجي بـني جمهوريـة العـراق 
والواليـات املتحـدة االمريكيـة. مبينا: 
ان الوفـد خـاض سلسـلة اجتماعـات 

ناجحة عقدها الوفد العراقي برئاسـة 
نائـب رئيس الـوزراء وزيـر الخارجية 
فؤاد حسـني مع وزارة الخزانة ووزارة 

الخارجية االمريكية.
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بغداد/ الزوراء:
األحد،  امس  أنقرة،  يف  العراقيَّة  السفارة  أعلنت 
زيادة  بسبب  أنقرة  يف  لإليواء  ثاٍن  مركٍز  افتتاح 
الزلزال. مناطق  من  النازحني  املواطنني  أعداد 
وقالت السفارة يف بيان تلقته «الزوراء»: إنه «تم 
مدرسة  يف  أنقرة  يف  لإليواء  الثانّي  املركز  افتتاح 
زقاق  مايس،   ١٩ يف  الواقعة  العراقيَّة  اإلبداع 
جايالك، رقم:٥، ٠٦٢٩٠، كجي اورن».واضافت 
املواطنني  أعداد  زيادة  بسبب  جاء  «ذلك  أن 

النازحني من مناطق الزلزال املدمر».

@aç◊ãfl@|nn–Ì@÷aã»€a
Òã‘„c@¿@ıaÏÌ�€@bÓ„bq

@Âfl@aáœÎ@›j‘nèÌ@µÓ–zó€a@kÓ‘„
lã»€a@ÂÌá€a@fibuä

H‚˝è€a@ÈÓ‹«I@·√bÿ€a@‚bfl�a@ÒäbÌå@fi˝Ç@÷ã�€a@…�”@‚á»i@ÈuÏÌ@ÚÓ‹Çaá€a@ãÌåÎ

@ÜÏËßa@áÓyÏm@ÚÓ‡Ác@á◊˚Ì@ÔéÏj‹®a
pbÌázn€a@ÚËuaÏæ@ÚÓiã»€a

@ãóæa@ÖÏÓì€a@ê‹™@êÓˆä@Èˆb‘€@fi˝Ç

@2023@¿@¡–‰€a@Û‹«@k‹�€a@Z\ŸiÎc^
Úzˆbßa@›j”@bfl@pbÌÏnèfl@åÎbvnÓé

@ÒÜÏèfl@¿@›‹Ç@Â«@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿÌ@ÔibÉn„a@7jÇ
pbƒœb0a@ê€b™@pbibÉn„a@ÊÏ„b”

lbÁä�€@Ü˚æa@—Ó‰»€a@“ã�n€a@Úzœbÿfl@ò≤@÷aã»€a@¿@k‘mãfl@Ô€ÎÜ@ b‡nua

ÒÜäÏnèæa@ã»é@—ó‰i@bËyã�ÌÎ@Êb†ãè€a@üaãfl˛@ÚÌÎÜc@wn‰Ì@÷aã»€aÒ7Ç˛a

4@ô

 

@Ún∏c@wflb„ãi@åb≠hi@ÈuÏÌ@Ô„aÜÏè€a
ÚÓ‰flå@Òáfl@ ãédi@ÚÓ‰ÌÏ‡n€a@Ú”b�j€a

@÷ã�€aÎ@Âÿè€a@…Ìäbìfl@Úì”b‰æ@�b«b‡nua@ëcãm

بغداد/ مصطفى العتابي:
وجـه رئيس مجلس الوزراء، محمد شـياع 
السـوداني، امـس االحـد، وزارة التجـارة 
بإنجـاز برنامج أتمتة البطاقـة التموينية 
بـأرسع مـّدة زمنيـة، وفيمـا اكـد اعتماد 
محافظـة كربالء كبيئـة تجريبية لتطبيق 
الربنامج، ترأس اجتماعاً ملناقشة مشاريع 
السـكن والطرق.وذكـر املكتـب اإلعالمـي 
لرئيـس مجلـس الـوزراء يف بيـان تلقتـه 
«الـزوراء»: أن «رئيـس مجلـس الـوزراء، 
محمد شـياع السـوداني، تـرأس اجتماعاً 
ُخصص ملناقشة أتمتة البطاقة التموينية، 
بحضـور وزير التجارة ومدير عام الرشكة 
العامـة لتجـارة املـواد الغذائيـة ورئيـس 
هيأة املستشـارين يف مكتب رئيس مجلس 
الوزراء»، مبيناً أنـه «جرى خالل االجتماع 

عـرض برنامـج األتمتـة، الـذي يتضمـن 
اعتمـاد بطاقـة إلكرتونية لـكل رّب أرسة 
مشـمولة، واعتمادهـا يف توزيـع مفردات 
السـوداني،  التموينية».ووّجـه  البطاقـة 
بحسـب البيـان، «وزارة التجـارة بإنجـاز 
الربنامج بأرسع مّدة زمنية، من أجل إيقاف 
الهـدر باملـال العـام»، مشـرياً اىل «اعتماد 
محافظـة كربالء كبيئـة تجريبية لتطبيق 
الربنامج».وأوضـح البيـان أن «االجتمـاع 
اسـتعرض توجيـه رئيس مجلـس الوزراء 
باتخاذ اإلجراءات العاجلة، لتوفري مفردات 
البطاقـة التموينيـة خالل شـهر رمضان 
املبـارك لعموم املواطنـني والفئات الفقرية 
من املشمولني بهيئة الحماية االجتماعية، 

وتم اتخاذ القرارات املناسبة بصددها».
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بغداد/ الزوراء: 
أعلنت وزارة املالية، امس األحد، استحداث ٦١٩ درجة وظيفية لتثبيت العقود بمؤسسات الدولة.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان « دائرة املوازنة استكملت، بتوجيه ومتابعة مبارشة 
الوزارات  من  لعدد  الوظيفية  الدرجات  استحداث  اجراءات  سامي،  طيف  املالية  وزير  قبل  من 
واملحافظات والجهات غري املرتبطة، بعدد إجمايل بلغ ٦١٩ درجة».واضافت ان «الدرجات توزعت 

بواقع: 
• وزارة الصناعة واملعادن / للصناعات البرتوكيمياوية ٣٦٥ .

• هيئة التصنيع الحربي /الصناعات الحربية ١٢٠.
•وزارة النقل / رشكات التمويل الذاتي ١٣٤.

 (٢٣٠٦٧) املرقمني  الوزراء  مجلس  قراري  اىل  إستناداً  تأتي  االستحداث  «اجراءات  ان  وبينت 
و٢٣٠٦٦) لسنة ٢٠٢٣، وعمالً بإعمام وزارة املالية رقم (٧٥٥٥٥)، يف ٢٧ كانون األول ٢٠٢٢».
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بغداد/ الزوراء: 
األمري  عبد  الداخلية،  وزير  اصدر 
يخص  توجيها  األحد،  امس  الشمري، 
ذكرى  أحياء  خالل  الطرق  قطع 
(عليه  الكاظم  اإلمام  استشهاد 
املرور  مديرية  اعلنت  فيما  السالم)، 
الخاصة  خطتها  تفاصيل  العامة 

بالزيارة الرجبية.
وقال مدير العالقات واإلعالم يف مديرية 
يف  القييس،  زياد  العميد  العامة،  مرور 
عقد  ”اجتماعا  إن  صحفي:  ترصيح 
أمس بني وزارة الداخلية برئاسة وزير 
وهيئة  الشمري  األمري  عبد  الداخلية 
املقدسة  الكاظمية  والعتبة  املواكب 
األمام  استشهاد  ذكرى  إحياء  بشأن 

الكاظم (عليه السالم)“.
بعدم  وجه  ”الشمري  أن  وأضاف 

شمول الطرق بالقطوعات إال إذا كانت 
القطوعات آنية تحتاج إىل تنظيم حركة 

سري املرور والزائرين“.
املرور  مديرية  أعلنت  ذلك،  غضون  يف 
الخاصة  خطتها  تفاصيل  العامة 
خط  حددت  فيما  الرجبية،  بالزيارة 
الكاظمية  باتجاه  الزائرين  سري 

املقدسة.
تلقته  بيان  يف  املديرية،  وذكرت 
قبل  من  ”بتوجيه  أنه  ”الزوراء“: 
الشمري  األمري  عبد  الداخلية  وزير 
وإرشاف مدير املرور العام اللواء طارق 
الربيعي، وضعت مديرية املرور العامة 
خطة مرورية متكاملة لتنظيم حركة 
الخاصة  الزيارة  أثناء  واملرور  السري 
جعفر  بن  موىس  اإلمام  باستشهاد 

(عليهما السالم)“.

وأضافت أن“ الخطة تتضمن:
1.تعزيز الدوريات والدراجات والكوادر 
البرشية عىل املحاور الرئيسية  للزيارة 

ومداخل العاصمة الحبيبة بغداد. 
دوائر  من  البرشية  الكوادر  تعزيز   .2
التسجيل لدعم واسناد القوة املتواجدة 

يف تنظيم حركة السري واملرور.
لخط  الرئيسية  ”املحاور  أن  وتابعت 

سري الزائرين هي:
جانب  من  الرئييس  الطريق  أوالً: 
(املوال)  املستنرصية  ساحة  الرصافة 
باتجاه  النداء  جامع  تقاطع  باتجاه 
الدالل  تقاطع  باتجاه  عنرت  ساحة 
باتجاه  رمضان   14 جرس  باتجاه 

الكاظمية املقدسة. 
ثانياً: محور محافظة  دياىل - سيطرة 
باتجاه  الحسينية)  (منطقة  الراشدية 

النداء  جامع  تقاطع  باتجاه  الشعب 
الدالل  باتجاه  عنرت  ساحة  باتجاه 

وصوالً اىل الكاظمية املقدسة. 
ثالثاً: محور محافظة واسط -  طريق 
(تقاطع  الزعفرانية   - دياىل  جرس 
باتجاه   سابقاً)  الرشيد  معسكر 
الكرادة (املرسح الوطني) باتجاه الباب 
الرشقي باتجاه ساحه الخالني وصوال 
اىل ساحة الخلفاء (باب املعظم) باتجاه 
اىل  وصوالَ  الدالل  باتجاه  عنرت  ساحة 

الكاظمية املقدسة. 
الفضيلية   - الكمالية  طريق  رابعاً: 
باتجاه   - القناة  طريق  املشتل  األمني 
تقاطع  اىل  وصوالً  الجديدة  بغداد 
- ساحه  الرشقي  باب  كرادة  املعسكر 
(باب  الخلفاء  ساحة  باتجاه  الخالني 
 - الدالل  عنرت  ساحه  باتجاه  املعظم) 

وصوالً اىل الكاظمية املقدسة. 
لجانب  الرئييس  الطريق  خامساً: 

الكرخ :
سيطرة اليوسفية – دورة - أم الطبول 
النسور  ساحة  قحطان  ساحة   -
دمشق  ساحة   - العربي  الفارس 
 - الشالجية  تقاطع   - (العالوي) 
باتجاه جرس جابر بن حيان وصوالً اىل 

الكاظمية املقدسة. 
باتجاه  العامل  حي  مجرس  سادساً: 
الربيع  شارع  باتجاه  الرشطة  نفق 
 - عدن   - صنعاء  ساحة   - الحرية   –

وصوالً اىل الكاظمية املقدسة. 
الدين  صالح  محافظة  محور  سابعاً: 
(الجرس  التاجيات  جرس  باتجاه   -
الدوار) باتجاه بوابة الكاظمية وصوالً 

اىل الكاظمية املقدسة.

الزوراء/ حسني فالح:
عالوي،  حسني  الوزراء،  رئيس  مستشار  كشف 
عن نتائج زيارة الوفد العراقي اىل واشنطن، وفيما 
ستتحول  االمريكية  العراقية  العالقات  ان  اكد 
اىل  اشار  الشامل،  التنموي  اىل  االمني  الجانب  من 
مع  مفتوح  حوار  عقد  عىل  ركز  العراقي  الوفد  ان 

الرشكات االمريكية.
بإرشاف  انه  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  عالوي  وقال 
مبارش من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
غادر الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية ونائب 
وفد  رأس  عىل  ووصل  واشنطن،  اىل  الوزراء  رئيس 
رفيع املستوى لتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 
والبيئية  االقتصادية  املجاالت  من  مجموعة  يف 
بني  االسرتاتيجي  االطار  التفاقية  وفًقا  والطاقة 
االمريكية.  املتحدة  والواليات  العراق  جمهورية 
ناجحة  اجتماعات  سلسلة  خاض  الوفد  ان  مبينا: 

الوزراء  نائب رئيس  العراقي برئاسة  الوفد  عقدها 
الخزانة  وزارة  مع  حسني  فؤاد  الخارجية  وزير 

ووزارة الخارجية االمريكية.
وتابع: ان االجتماعات تضمنت التأكيد عىل الرشاكة 
بني البلدين يف املجاالت االقتصادية واملالية والنقدية 
وبما يعزز الرشاكة االسرتاتيجية بني البلدين، وقد 
أشار الوفد العراقي بصورة قاطعة يف اجتماعه مع 
صندوق النقد الدويل انه اتخذ حزمة من اإلجراءات 
إلصالح القطاع املرصيف العراقي وتطوير عمله بما 
البنية  تعزيز  اجل  من  الدولية  املعايري  مع  ينسجم 

االقتصادية العراقية .
الوفد  يميض  الوزراء  رئيس  من  بتوجيه  انه  وبنّي: 
العالقات بني  إىل نقل  الذي يزور واشنطن  العراقي 
اىل  االمني  الفضاء  من  املتحدة  والواليات  العراق 
الذي  التنموي  البعد  عىل  والرتكيز  الشامل  الجانب 
واالستثمارات  واالقتصاد  والتعليم  املال  يشمل 

والزراعة والبيئة والتغري املناخي والصحة وتطوير 
املالية  املؤسسات  صعيد  عىل  البلدين  بني  العالقة 
الدولية، من أجل خدمة وتطوير االقتصاد العراقي 
بني  العالقة  وكذلك  العراق  إىل  االستثمارات  وجذب 

البنك املركزي العراقي والبنك الفيدرايل االمريكي.
اطار  يف  سيتحقق  الزيارة  من  الهدف  ان  وأضاف: 
عرض رؤية الحكومة االتحادية يف التعامل مع ازمة 
سعر الرصف التي انتهت بقرار صادر عن مجلس 

الوزراء. 
العالقات  يف  جديدا  مسارا  هناك  ان  اىل:  واشار 
السوداني يركز  العراقية االمريكية يف ظل حكومة 
نحو  العالقات  ونقل  للعالقات  املؤسيس  البناء  عىل 
العالقات  احتلت  ان  بعد  الشامل  التنموي  الفضاء 
االمنية لـ ٢٠ سنة حيز العالقات بني البلدين. الفتا 
برنامج  تحقيق  عىل  يركز  الوزراء  رئيس  ان  اىل: 
الحكومة التنموي الشامل والذي يرتكز عىل تقوية 

الحكومة  خطوات  بدأت  ولذلك  العراقي،  االقتصاد 
جميع  مع  مفتوحة  حوارات  عىل  بالعمل  العراقية 
املتحدة  الواليات  مقدمتهم  ويف  للعراق،  الرشكاء 
الذي  الهاتفي  االتصال  يف  تركزت  والتي  االمريكية 
الوزراء  ورئيس  بايدن  االمريكي  الرئيس  بني  عقد 
عراقي  اقتصاد  اجل  من  السوداني  شياع  محمد 
اقوى وقادر عىل االيفاء بالتزامات املواطنني والدولة 
والتجارة  والنقل  الطاقة  مجال  يف  العراقي  والدور 

وغريه من املجاالت التنموية .
تسري  االمريكية  العراقية  العالقات  ان  اىل:  ولفت 
نحو التكامل االسرتاتيجي يف تحريك ملفات التعاون 
وتفعيل لجان الرشاكة االسرتاتيجية لتلبية اولويات 
الحكومة العراقية وسعيها يف تلبية مطالب املجتمع 
العراقي ومجتمع االعمال من اجل بناء دولة قادرة 
عىل مواجهة التحديات وادارة ثرواتها بهدف خدمة 

املواطن العراقي.

الزوراء/ مصطفى فليح: 
االنتخابي،  الشأن  يف  الباحث  كشف 
دريد توفيق، عن خلٍل يف مسودة قانون 
االنتخابات املزمع مناقشتها يف مجلس 
إجراءات  عدة  اىل  دعا  فيما  النواب، 
لتاليف هذا الخلل.  وقال توفيق يف حديث 
لـ“الزوراء“: ان ”عرض مسودة قانون 
حسب  املحافظات  مجالس  انتخابات 
الجدول الزمني للربنامج الوزاري الذي 
محمد  السيد  الوزراء  رئيس  قدمه 
وهناك  قريبا،  اصبح  السوداني  شياع 
كالم بشأن نظام التمثيل النسبي وعن 
صيغة سانت ليغو املعدل، حيث يرجح 

ان تكون الصيغة ١.٧ او ١,٩ ”.
املتعلقة  املادة  يف  املشكلة  ان“  وبني 
اوصت  حيث  األصوات،  احتساب  بآلية 
العد  برضورة  االتحادية  املحكمة 
انتخابات  ”يف  انه  اىل  الفتا  اليدوي“، 
 ٩ قانون  وفق  اجراؤها  تم  التي   ٢٠٢١
 (722642) هناك  كان   ٢٠٢٠ لسنة 
”عدد  ان  واضاف  باطلو“.  ورقة 
وهذا   ،(9629601) الكيل  املصوتني 
سيسبب مشكلة فنية يف حالة املطابقة 

بني االوراق يف حالة العد اليدوي وأجهزة 
سيتم  ”هل  متسائال  النتائج“،  ترسيع 
االولية“،  النتائج  إلخراج  موعد  تحديد 
”الخطأ  ان  نفسه  الوقت  يف  مذكرا 
انه  عىل  يفرس  ال  االنتخابات  يف  الفني 
فعل  بأنه  يفرس  ما  بقدر  فني  خطأ 
سيايس متعمد“ . وأشار اىل ان الحل يف 
النتائج،  ترسيع  اجهزة  عىل  ”االعتماد 
للمحطات  يدوي  وان تجري عملية عد 
وكالء  بوجود  االقرتاع  مراكز  داخل 

الكيانات واملراقبني“.
غري  للصناديق  بالنسبة  ”أما  مضيفا   
العد  مراكز  اىل  تحويلها  فيتم  املطابقة 
بأن  ذلك  معلال  املحافظة“،  يف  والفرز 
لن  سوف  الصناديق  من  ”نسبة  هناك 
فنية،  مشاكل  بسب  نتائج  لها  تخرج 
القدرة  او عدم  الجهاز  اما توقف  وهي 
عدد  يرتاوح  وقد  النتائج،  ارسال  عىل 
هذه الصناديق بحدود ٢٠٠٠ صندوق يف 

االنتخابات السابقة“ .
النتائج  اعالن  املفوضية  ”عىل  ان  واكد 
األولية، أي نتائج العد اإللكرتوني خالل 

٢٤ ساعة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة الحفر العراقية، امس األحد، إنجاز حفر برئ نفطية جديدة يف حقل 
الزبري.وذكر إعالم الرشكة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”املالكات الفنية والهندسية 
العقد  2472 مرتا ضمن  579 بعمق  النفطية االتجاهية زبري /  البرئ  أنجزت حفر 
النفطي  الزبري  حقل  يف  نفطية  برئا   37 لحفر  االيطالية   ENI رشكة  مع  املربم 
بالبرصة بالتعاون مع رشكة شلمربجري لتقديم الخدمات النفطية وهو البرئ الرابعة 
التي تنجزها الرشكة ضمن هذا املرشوع“.وأضاف أن ”عملية الحفر تمت  عرشة 
1500 حصان“. مبينا انه  القدرة الحصانية  IDC 38 ذي  باستخدام جهاز الحفر 
”سيتم نقل الجهاز اىل موقع آخر يف  الحقل نفسه للمبارشة يف حفر البرئ النفطية 
زبري/ 566“.وتابع أن ”الرشكة تمتلك 43 جهاز حفر واستصالح من ضمنها 30 
جهازا حديثا ترتاوح قدرتها من ( 500 - 3000 ) حصان يتوزع عملها يف الحقول 

النفطية العراقية من الشمال اىل الجنوب“.

٠١ يرس ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن (تجهيز سـيارات اسـعاف منشـأ غربي محرك ٣٦٠٠ cc وعدد 
االسطوانات ٦سنلدر مع االجهزة الطبية ذات املنشأ االوربي)  ضمن املشاريع  واالعمال املشمولة بقانون 
الدعـم الطـارئ لألمن الغذائي والتنمية /مـن تمويل البرتو دوالر) لسـنة ٢٠٢٢ بالتبويب(٤٩-١-٤-١٣-

١٨-٢١٩-٣) فعـىل كافـة  مقدمي العطـاءات من الـرشكات واملقاولني املصنفني املؤهلـني وذوي الخربة 
واالختصاص تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املرشوع وحسب الوثائق القياسية .

٢ ٠عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل الوثائق الخاصة باملرشوع وجداول الكميات 
ومعلومات اضافية مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من 

الساعة٨  صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا  .
٠٣يجب ان يتضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

                                       ظرف العرض الفني
                                       ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  (شـهادة تأسـيس الرشكة مصدقة من 
دائرة مسـجل الرشكات يف وزارة التجارة, عقد تأسـيس , محرض اجتماع , إجازة ممارسـة مهنه, هوية 
غرفة تجارة نافذة صنف ممتاز ,تقديم أعمال مماثله مصدقة من الجهة املسـتفيدة, تقديم مستمسكات 
املديـر املفـوض , تقديم مـا يؤيد حجب البطاقة التموينيـة , كتاب عدم ممانعة صادر مـن الهيئة العامة 
للرضائب نافذ الصالحية عند تاريخ الغلق ومعنون إىل محافظه بغداد, وصل الرشاء النسخة األصلية , يتم 
التوقيـع والختـم عىل كافة صفحات جداول الكميات من قبل الرشكـة املتقدمة , تقديم جدول تقدم عمل 
, تكـون مدة نفاذية العطـاء ١٢٠ يوما , تقوم الرشكة بتثبيت عنوان متكامـل ملكتبها(محلة, زقاق ,دار) 
مع أرقام الهواتف واملوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يجب إن تكون األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون 
الكتابة واضحة وخالية من الحك والشـطب ومقرتن بتوقيع مقدم العطاء عىل الرشكات املسجلة يف اقليم 
كردسـتان تقديم كتاب اعتماد اولياتها صادر عن وزارة التجارة دائرة تسـجيل الرشكات , (عىل الرشكات 
األجنبية الراغبة باالشـرتاك باملناقصة تقديم شهادة تأسـيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من 
السـفارة العراقيـة يف بلد التأسـيس , مع ما يؤيـد فتح فرع للرشكـة يف العراق) , تلتـزم الرشكة بتقديم 

األسعار النهائية  , تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ملحافظة بغداد )
٠٤ بإمـكان مقدمـي العطاء املهتمـني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريـري من املدير املفوض 
للرشكـة او وكيلـه إىل العنوان التايل )محافظة بغداد/ قسـم العقود) وبعد دفع قيمـة البيع للوثائق لقاء 

مبلغ قدره (٢١,٠٠٠,٠٠٠) ( واحد وعرشون مليون دينار عراقي )  غري قابله للرد ٠ 
٥ ٠ يتم تسـليم العطاءات / إىل العنوان التايل محافظة بغداد / قسـم العقود /الطابق الثامن وأخر موعد 
لتسليم العطاءات الساعة ١٢ ظهرا من التوقيت املحيل ملدينة بغداد يوم االحد ٢٠٢٣/٣/٥ وسوف ترفض 
العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور يف محافظة بغداد / قسـم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم االحد ٢٠٢٣/٣/٥ وبخالفه ال يحق 

للرشكة االعرتاض عىل اجراءات فتح العطاءات
٠٦يجـب إن تتضمـن العطاءات ضمان للعطاء عىل شـكل (خطـاب ضمان او صك مصدق او سـفتجة) 
صـادر مـن احد مصـارف بغداد املعتمـدة لدى البنـك املركزي عىل ان يكـون الضمان املقـدم داخل ضمن 
املنصة االلكرتونية واذا لم يكون خطاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك 

املركزي.
٧ ٠يسـتقطع من مستحقات الرشكة املتعاقدة كافة الرسوم والرضائب املشار إليها يف القوانني واألنظمة 

والتعليمات العراقية
 ٠٨ أذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التايل

  ٩.  جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية 
وبضمنها (السيولة النقدية, اإلعمال املماثلة, الحسابات الختامية, معدل االيراد السنوي) 

(con@baghdad.iq) ١٠ .للمعلومات تتم املراسلة  عرب الربيد االلكرتوني  
١١ . يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن.

١٢.يف حـال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للرشكة التي يحـال بعهدتها اعمال املناقصة عن طريق 
قسم الشؤون القانونية يف محافظة بغداد دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.

١٣.التتم مطالبة املحافظة بكتاب تسـهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االسـترياد ويتحمل 
املشرتك يف املناقصة مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل املحافظة 

١٤.يتم اعتماد (وثيقة تجهيز السلع) الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 

مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية واملالية املطلوبة يف 
رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة املشـار اليها انفا بكافة اقسـامها 

فانه يتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
١٥.للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسـب 

مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة باي تعويض جراء ذلك.
١٦.عـىل الرشكة التـي يحال اليها املرشوع تقديم خطاب ضمان حسـن تنفيذ بقيمـة ٥٪من مبلغ العقد 

ويكون الخطاب نافذا طيلة مدة التنفيذ والصيانة ومدرج عىل املنصة االلكرتونية للبنك املركزي
١٧ . يعقـد املؤتمـر الخاص باملـرشوع يوم االحد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨ يف قسـم العقود السـاعة العارشة 

صباحا لذا اقتىض التنويه
١٨. عـىل مقدمـي العطاءات تقديم نسـخ اضافية من كافـة اوراق العطاء طبق االصل عـدد (٢) اضافة 
اىل النسـخة االصلية وتكون جميع النسـخ موقعه ومختومة بالختم الحي للرشكة و يتم وضع النسـخة 
االصلية يف (غالف منفصل) ويتم تأشـرية بعبارة نسـخة اصلية ووضع كل نسـخة من النسـخ االضافية 
الــ(٢) يف غالف منفصل يتم تأشـري كل مغلف بعبارة نسـخة اضافية وتوضع جميـع املغلفات (االصلية 

واالضافية) يف مغلف واحد عمال بما جاء بكتاب وزارة التخطيط املرقم ١٧٥٩٨/٧/٤ يف ٢٠٢٢/٦/٣٠.
١٩. ال يحق للرشكات التي لديها ٣ عقود او اكثر (مازالت بالتنفيذ يف نفس جهة التعاقد) االشـرتاك بهذه 
املناقصة اسـتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة /قسم االستشارات 

والتدريب املرقم ٢٥٥٢٤/٧/٤ يف ٢٠٢٢/٠٩/٢٧
٢٠.يجب ان يكون العطاء مفهرس مع خالصة تتضمن محتويات العطاء مع ترقيم جميع اوراق العطاء

٢١.يف حالة املشاركة ألكثر من رشكة او مقاول يف التقديم لالشرتاك يف تنفيذ املناقصات فتكون مسؤوليتهم 
تضامنية تكافلية يف ذلك واضافة اىل املعايري الواردة يف الفقرات اعاله فيتم مراعاة ما ييل :-   

ا- تقديم عقد مشاركة مصدق اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف 
الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم 

عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد
ب-  تعتمد نسبة الرشاكة بني الرشكاء وحسب ما محدد يف عقد الرشاكة ويف حال لم تذكر النسبة يف عقد 
الرشاكة فيتم القسمة بينهم عىل عدد الرشكاء بالتساوي ويعتمد عقد الرشاكة املربم بينهما عىل ان يكون 

مصادق من كاتب العدل املختص.
ج- يمكن تقديم التأمينات االولية باسم اي من الرشكاء .

د- يف حـال تقديم أحد الرشكاء ألي املعايري املطلوبة وتم اسـتيفائها من قبله فيتم قبول العطاء املشـرتك 
دون النظـر اىل الرشيـك اآلخر إال إذا نص الوثيقة القياسـية عىل نسـب ورشوط معينـة ينبغي توفرها يف 

الرشيك عند ذلك يعتمد ما تم تثبيته يف الوثيقة.
هــ- عـىل جميع الرشكاء تقديم بـراءة الذمة من الرضيبة عند االشـرتاك يف املناقصـات وال يتم االكتفاء 

بتقديم احد الرشكاء لها .
و -عـىل جميـع الـرشكاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سـالمة املوقف القانوني لهم مـن ناحية االدراج يف 

القائمة السوداء او املتلكئة او ممن يحظر التعامل معهم بموجب القوانني والترشيعات 
٢٢- استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط املرقم ٣٤٧٠٧/٧/٤ املؤرخ يف ٢٠٢٢/١٢/١٨ تتم االحالة وفق اقل 
االسـعار املستجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية سعرية بنسبة ١٠٪ للمنتج املحيل ويف حالة تساوي املبالغ 
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القاهرة/ الزوراء:
بالذهـاب  الفلسـطيني  الرئيـس  هـدد 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة للمطالبة 
بحقـوق الشـعب الفلسـطيني يف حني 
حـذر الرئيـس املـرصي مـن العواقـب 
الوخيمة لفرض أمر واقع وتغيري الوضع 
التاريخي والقانوني للقدس، وفيما أكد 
الرئيـس املـرصي عبد الفتاح السـييس 
رفـض مـرص أي إجـراءات إرسائيليـة 
لتغيـري الوضـع التاريخـي والقانونـي 
بالقدس، شـدد امللك عبدالله الثاني عىل 
أن ”القضيـة الفلسـطينية سـتبقى يف 

مقدمة أولويات القضايا العربية“.
ووجـه الرئيـس الفلسـطيني، محمود 
عباس أبو مازن، رسـالة لألمم املتحدة، 
قائال: ”األمم املتحدة اتخذت 1000 قرار 
مـا بني مجلـس األمـن وعصبـة األمم، 

ولكن لألسف، لم يتم تنفيذ أي قرار“.
وقال محمـود عباس، خالل كلمته التي 
ألقاهـا، بمؤتمر ”دعـم القدس“، بمقر 
جامعة الدول العربية ”سـنتوجه لألمم 
املتحـدة خـالل أيـام إلحيـاء املطالبات 
الفلسـطينية، واملطالبة بالحصول عىل 
العضوية الكاملة.. سنذهب إىل املحكمة 

الجنائية الدولية للمطالبة بحقوقنا“.
وطالب عباس ”بوقف األعمال األحادية 
التـي وردت يف بلفـور مـن االسـتيطان 
والقتـل واالحتجاجـات ممنوعـة مـن 

اتفاق الطرفني“.
وأضاف الرئيس الفلسـطيني أن القرار 
يجـب أن يؤكـد عـىل ”وقـف األعمـال 
األحادية، وعىل رأسـها االستيطان الذي 
يعترب كله باطالً وغري قانوني، وااللتزام 
باالتفاقيات املوقعـة وقرارات الرشعية 
الدوليـة، والدعـوة لعقـد مؤتمـر دويل 

للسالم“.
وشـدد محمـود عبـاس عـىل أن دولـة 
فلسـطني تحتفظ بحقها، بل ستواصل 

الذهـاب إىل املحاكـم واملنظمات الدولية 
الفلسـطيني  الشـعب  حمايـة لحقوق 

املرشوعة.
مـن جهتـه أكـد الرئيس املـرصي عبد 
أي  مـرص  رفـض  السـييس  الفتـاح 
الوضـع  لتغيـري  إرسائيليـة  إجـراءات 
التاريخي والقانوني بالقدس. كما حذر 
من العواقـب الوخيمة لفرض أمر واقع 
يؤثر سـلبا عىل أفـق مفاوضات الوضع 
الفلسـطيني  الجانبـني  بـني  النهائـي 

واإلرسائيىل.
وقـال السـييس: ”تؤكـد مـرص مجددا 
موقفهـا الثابـت إزاء رفـض وإدانة أية 
الوضـع  لتغيـري  إرسائيليـة  إجـراءات 
ملدينـة  القائـم  والقانونـي  التاريخـي 
القـدس ومقدسـاتها، كمـا تؤكـد عىل 
األماكـن  عـىل  الهاشـمية  الوصايـة 
يف  واملسـيحية  اإلسـالمية  املقدسـة 

القـدس، بمـا يف ذلـك املسـجد األقىص 
مـكان  باعتبـاره  مسـاحته  بكامـل 
عبـادة خالصا للمسـلمني“، محذرا من 
العواقب الوخيمة التـي قد ترتتب ”عىل 
اإلخـالل بذلك، أو عىل محاولة اسـتباق 
أو فـرض أمر واقع يؤثر سـلبا عىل أفق 
مفاوضات الوضع النهائي بني الجانبني 

الفلسطيني واإلرسائييل“.
وختـم الرئيـس املرصي قائـًال: ”أختتم 
كلمتي برسالتني، يف األوىل أقول للشعب 
الفلسـطيني يف كافة بقاع األرض: نعم 
لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم، 
وزادت أزمات املنطقـة، إال أن قضيتكم 
ما زالت أولوية لدى مرص والعرب، وتظل 
مكوناً رئيسياً لعملنا املشرتك، وجزءاً ال 
يتجزأ يف وجدان الشخصية العربية. وإىل 
أن يتحقـق طموحكم املـرشوع بإقامة 
دولتكـم بعاصمتهـا القـدس الرشقية، 

فإننا نظل داعمـني لصمودكم بالقدس 
وبجميع أركان فلسطني“.

وأضاف: ”أما الرسـالة الثانية، فأتوجه 
بهـا إلرسائيـل حكومة وشـعباً وأقول: 
لقد حان الوقت لتكريس ثقافة السـالم 
والتعايـش، بـل واالندماج بني شـعوب 
املنطقة، وإنه لهـذا الغرض، فقد مددنا 

أيدينا باملبادرة العربية للسالم“.
مـن جهتـه أكـد العاهـل األردنـي امللك 
عبدالله الثاني أن األردن مسـتمر يف بذل 
كل الجهـود لحماية ورعاية املقدسـات 
القـدس،  يف  واملسـيحية  اإلسـالمية 
ومواصلة مشـاريع الصيانـة واإلعمار 
املبـارك وكنيسـة  األقـىص  املسـجد  يف 

القيامة.
وشـدد امللك عبدالله الثاني أن ”القضية 
الفلسطينية ستبقى يف مقدمة أولويات 
القضايـا العربيـة، ونجـدد تأكيدنا عىل 

رضورة توحيـد الجهـود العربية، لدعم 
عـىل  الفلسـطينيني  األشـقاء  صمـود 

أرضهم“.
وقـال العاهـل األردنـي امللـك عبـد الله 
الثانـي إنه ”ال يمكـن ملنطقتنا أن تنعم 
بالسالم واالستقرار واالزدهار والقضية 
الفلسـطينية تـراوح مكانهـا“، مبينـاً 
أن ”القضيـة الفلسـطينية سـتبقى يف 

مقدمة أولويات القضايا العربية“.
وأكـد امللـك عبـد اللـه الثانـي يف كلمته 
”رضورة توحيد الجهـود العربية لدعم 
عـىل  الفلسـطينيني  األشـقاء  صمـود 
أرضهم“. وشـدد عـىل أن ”الحفاظ عىل 
فرص السـالم عىل أسـاس حل الدولتني 
يتطلب وقف كل االنتهاكات اإلرسائيلية 

واالقتحامات للمسجد األقىص“.
وحـذر العاهـل األردني مـن ”محاوالت 
التقسـيم الزماني واملكانـي التي تعيق 
فرص تحقيق السـالم املنشـود“، مبيناً 
أن ”أيـة محاولـة للمسـاس بالوضـع 
التاريخي والقانوني القائم، ستكون لها 
انعكاسـات سـلبية عىل أمن واستقرار 

املنطقة بأكملها“.
وجـدد امللـك عبـد اللـه الثانـي التأكيد 
عىل ”وقـوف األردن إىل جانب األشـقاء 
”نطالـب  قائـًال:  الفلسـطينيني“ 
املجتمع الـدويل بتلبية حقوقهم العادلة 
واملرشوعـة، بقيام الدولة الفلسـطينية 
املستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة 
عـىل خطـوط الرابـع مـن يونيـو عام 

1967، وعاصمتها القدس الرشقية“.
وأكـد امللك عبد الله أن األردن ”مسـتمر 
يف بـذل كل الجهـود لحمايـة ورعايـة 
يف  واملسـيحية  اإلسـالمية  املقدسـات 
القـدس، ومواصلـة مشـاريع الصيانة 
واإلعمـار يف املسـجد األقىص وكنيسـة 
القيامة، انطالقاً من الوصاية الهاشمية 
عليهـا، للحفـاظ عـىل هويـة املدينـة 

املقدسـة وعروبتهـا، وتثبيـت صمـود 
املقدسـيني، وحمايـة حقوق املسـلمني 
شـعائرهم  ممارسـة  يف  واملسـيحيني 

الدينية“.
وأقيمـت امس األحـد فعاليـات مؤتمر 
”القدس“ رفيع املسـتوى، الـذي انعقد 
بمقر جامعة الـدول العربية بالقاهرة، 
وذلك بمشـاركة الرئيس محمود عباس 
رئيـس دولة فلسـطني، وامللـك عبدالله 
الثانـي بـن الحسـني العاهـل األردني، 
والرئيـس املرصي عبد الفتاح السـييس 
وأحمـد أبـو الغيـط أمني عـام جامعة 
الدول العربية، إىل جانب عدد من الوفود 
رفيعة املسـتوى من الـدول األعضاء يف 

الجامعة.
وأضاف الرئيس الفلسـطيني أن القرار 
يجـب أن يؤكـد عـىل ”وقـف األعمـال 
األحادية، وعىل رأسـها االستيطان الذي 
يعترب كله باطالً وغري قانوني، وااللتزام 
باالتفاقيات املوقعـة وقرارات الرشعية 
الدوليـة، والدعـوة لعقـد مؤتمـر دويل 

للسالم“.
وشـدد محمـود عبـاس عـىل أن دولـة 
فلسـطني تحتفظ بحقها، بل ستواصل 
الذهـاب إىل املحاكـم واملنظمات الدولية 
الفلسـطيني  الشـعب  حمايـة لحقوق 

املرشوعة.
يشـار إىل أن القاهرة اسـتضافت، امس 
األحـد، مؤتمـرًا لدعـم القـدس بمقـر 
جامعـة الـدول العربيـة، وسـط تمثيل 

عربي وإقليمي ودويل رفيع املستوى.
مـن جانبـه أكد األمـني العـام لجامعة 
الـدول العربية، أحمد أبـو الغيط، امس 
األحد، أن قضية فلسـطني والقدس هي 
التي  جمعت العرب بشكل لم يحدث مع 

قضية أخرى.
وشدد يف انطالق مؤتمر ”القدس صمود 
وتنمية“، يف مقر جامعة الدول العربية، 

بالعاصمة املرصية القاهرة، أن ”القدس 
حارضة يف وجدان العرب، إال أنها تعاني 
ليـس فقط مـن وطأة االحتـالل، وإنما 
محـاوالت لطمـس الهويـة التاريخية، 
وتهويدهـا، وتفريغهـا مـن السـكان، 
عـرب القمع وهـدم املنـازل وغريها من 
اإلجـراءات التعسـفية“، وفقـا لوكالة 

األنباء الفلسطينية (وفا).
وأكـد أبو الغيـط أن ”الهدف من املؤتمر 
هـو دعم صمـود املقدسـيني“، الفتا إىل 
أن ”القـدس تقـع تحـت االحتـالل، وال 
يسـتطيع أحد تغيري هـذه الحقيقة، يف 
ظل حكومـة متطرفـة، وكل محاوالت 
إىل مزيـد مـن  إال  التهويـد لـن تـؤدي 

العنف“.
كما أشـار إىل ”أن تعزيز الصمود واجب 
عـىل كل عربي“، مشـددا عىل ”رضورة 
الحفـاظ عىل وضع القـدس التاريخي، 
حتى يتحقق السـالم الدائم والشـامل، 
وأن املؤتمـر رسـالة إىل العالم برضورة 
حمايـة القـدس مـن االنتهـاكات التي 

يرتكبها االحتالل“.
ويشـارك يف مؤتمـر ”القـدس صمـود 
وتنمية“، كل مـن الرئيس املرصي، عبد 
الفتاح السـييس، ونظريه الفلسـطيني، 
محمود عباس، والعاهـل األردني، امللك 

عبد الله الثاني.
ويأتي مؤتمر ”القدس صمود وتنمية“ 
العربيـة  القمـة  لتوصيـات  تنفيـذا 
بالجزائر، التي أقيمت يف شهر نوفمرب/ 
إىل  ويهـدف  املـايض،  الثانـي  ترشيـن 
دعـم وتعزيـز صمـود أهلها، كمـا أنه 
يعرض قضية القدس عـىل الرأي العام 
العاملي، خاصة ما يجري من انتهاكات 
إفـراغ  بهـدف  ممنهجـة،  إرسائيليـة 
املدينة من أهلها الفلسـطينيني، فضال 
عن محاوالت تهويد املسـجد األقىص“، 

بحسب ”وفا“.

بغداد/ متابعة الزوراء:

كشـفت إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية، 

عن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال املدمر 

الذي رضب تركيا وسـوريا اإلثنني املايض، 

فيما أفادت تقارير أممية ومنظمة الصحة 

العاملية بأن الزلزال املدمر يف تركيا وسوريا 

حصـد أرواح أكثـر مـن 35 ألف شـخص 

فضال عـن ترضر نحو 26 مليونا، وسـط 

ترجيحات بارتفاع عدد الضحايا.

وأفادت إدارة الكـوارث والطوارئ بارتفاع 

قتىل الزلزال يف تركيا إىل 29 ألفا و605، أما 

يف سـوريا فقد قتل 5200 شـخصا. 

وقالت اإلدارة إنه تم إجالء 147 ألفا و934 

مـن مناطق الزلزال إىل واليات أخرى، فيما 

سـجلت 2400 هـزة ارتداديـة منـذ يـوم 

الزلزال.

أعلنـت إدارة الطوارئ والكـوارث الرتكية، 

األحـد، تسـجيل 2100 هـزة ارتدادية منذ 

اليوم األول لكارثة الزالزل جنوبي تركيا.

أوضحـت أنه جرى تسـجيل هـزة أرضية 

بقـوة 4.3 درجـة، امـس األحـد، مركزها 

مدينـة كهرمـان مرعش الواقعـة يف قلب 

منطقة زلزال اإلثنني املدمر.

أشـارت إىل رصـد هـزة أرضية بقـوة4.1 

درجـة يف واليـة مالطية، وهـزة بقوة 4.0 

عىل مقياس ريخرت شـمال غربي شـانيل 

أورفـة، فيما جرى رصد هزة أرضية بقوة 

3.7 عىل الحدود الرتكية السورية.

وذكرت إدارة الطـوارئ والكوارث الرتكية 

أن عدة هزات ارتدادية رضبت البالد خالل 

ساعات الليل والفجر.

وأفادت تقاريـر أمميـة ومنظمة الصحة 

العاملية بأن الزلزال املدمر يف تركيا وسوريا 

حصـد أرواح أكثـر مـن 35 ألف شـخص 

فضال عـن ترضر نحو 26 مليونا، وسـط 

ترجيحات بارتفاع عدد الضحايا.

وحذر مسـاعد األمني العـام لألمم املتحدة 

للشؤون اإلنسانية مارتن غريفيث من أن 

حصيلة الزلزال الشـديد يف تركيا وسـوريا 

والتـي تخطـت حتـى اآلن 28 ألـف قتيل 

”ستتضاعف“.

كهرمـان  مدينـة  تركيـا  غريفيـث  وزار 

مرعش مركـز الزلزال بقـوة 7.8 درجات 

الذي وقع االثنني وتسبب بسقوط 28191 

قتيال بينهم 24617 يف هذا البلد و3574 يف 

سوريا املجاورة.

وقـال غريفيـث متحدثا لشـبكة سـكاي 

نيـوز: ”أعتقـد أنـه مـن الصعـب تقييم 

(الحصيلـة) بدقة ألن علينـا أن نرى تحت 

األنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف 

أو أكثر“.

وقـال غريفيث السـبت يف فيديو نرش عىل 

حسابه يف تويرت ”قريبا سيخيل األشخاص 

املكلفون بعمليـات البحث واإلغاثة املكان 

للوكاالت اإلنسـانية التي سـيقيض عملها 

باالهتمام بالعدد االستثنائي من األشخاص 

املترضرين خالل األشهر املقبلة“.

ويواصل العرشات من عنارص فرق اإلنقاذ 

البحث بني األنقاض وسط برد قارس.

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العاملية 

أن عدد املترضرين جـراء الزلزال بلغ نحو 

26 مليـون شـخص وأطلقت نـداء لجمع 

الحاجـات  لتمويـل  دوالر  مليـون   42.8

العاجلة عىل الصعيد الصحي.

بغداد/ مصطفى العتابي:
وجه رئيس مجلـس الوزراء محمد 
شياع السوداني، امس االحد، وزارة 
أتمتـة  برنامـج  بإنجـاز  التجـارة 
البطاقـة التموينيـة بـأرسع مـّدة 
زمنيـة، وفيما اكد اعتماد محافظة 
كربـالء كبيئـة تجريبيـة لتطبيـق 
الربنامج، ترأس اجتماعاً ملناقشـة 

مشاريع السكن والطرق.
لرئيـس  اإلعالمـي  املكتـب  وذكـر 
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزراء  مجلـس 
مجلـس  ”رئيـس  أن  ”الـزوراء“: 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني، 
تـرأس اجتماعـاً ُخصص ملناقشـة 
أتمتة البطاقـة التموينية، بحضور 
وزيـر التجارة ومدير عـام الرشكة 
الغذائيـة  املـواد  لتجـارة  العامـة 
ورئيس هيأة املستشارين يف مكتب 
الـوزراء“، مبينـاً  رئيـس مجلـس 
أنه ”جـرى خالل االجتمـاع عرض 
يتضمـن  الـذي  األتمتـة،  برنامـج 
اعتمـاد بطاقة إلكرتونيـة لكل رّب 
أرسة مشمولة، واعتمادها يف توزيع 

مفردات البطاقة التموينية“.
ووّجه السـوداني، بحسـب البيان، 
الربنامج  بإنجـاز  التجـارة  ”وزارة 
بـأرسع مّدة زمنية، من أجل إيقاف 
اىل  العـام“، مشـرياً  باملـال  الهـدر 
”اعتمـاد محافظـة كربـالء كبيئة 

تجريبية لتطبيق الربنامج“.
”االجتمـاع  أن  البيـان،  وأوضـح 
اسـتعرض توجيـه رئيـس مجلس 
الوزراء باتخـاذ اإلجراءات العاجلة، 

لتوفري مفـردات البطاقة التموينية 
املبـارك  رمضـان  شـهر  خـالل 
الفقرية  املواطنـني والفئات  لعموم 
الحمايـة  بهيئـة  املشـمولني  مـن 
االجتماعيـة، وتـم اتخـاذ القرارات 

املناسبة بصددها“.
ُيشـار إىل أن التطبيـق اإللكرتونـي 
قبـل  إعـداده مـن  الجديـد جـرى 
مـع  بالتعـاون  مختصـة،  رشكـة 
وزارة االتصـاالت، بهـدف تكويـن 
قاعدة بيانـات جديدة ومحدثة عرب 
مقاطعتهـا مـع القاعـدة الحالية، 
بما يمنع التالعب ويكشـف أسماء 
املتوفـني واملقيمـني خـارج العراق 

واألسـماء الوهميـة كافـة، وكذلك 
سيسهم يف تحديد املستلم الحقيقي 

للمفردات والتأكد من استالمه.
يف غضون ذلك، ترأس رئيس مجلس 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني، 
اجتماعاً ملناقشـة مشاريع السكن 

والطرق.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن 
”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السـوداني، ترأس اجتماعاً ملناقشة 
مشـاريع السـكن وإنشـاء طـرق 
لفّك االختناقـات املرورية، بحضور 
وزير اإلعمار واإلسـكان والبلديات 

واألشـغال العامـة، ورئيـس هيئة 
االسـتثمار وعـدد مـن املسـؤولني 
املعنيني يف مجايل السكن والطرق“.

وأضاف، أن ”السـوداني استمع إىل 
عرض مفصل عن آلية اسـتقطاب 
املسـتثمرين، ومسـاهمة القّطـاع 
الخاص يف بناء املدن الجديدة وتوفري 
باملواطـن  تليـق  وحـدات سـكنية 
العراقـي، حيث تم اسـتعراض بناء 
وحـدات سـكنية ملحـدودي الدخل 
االسـتثمارية“،  املجمعـات  ضمـن 
مبينا أن ”السـوداني تابـع املراحل 
األخرية آللية توزيـع قطع األرايض 
السكنية بني املواطنني بعد استكمال 

البنى التحتية الخاصة بها“.
وتابـع البيـان أنـه ”يف سـياق مـا 
وّجـه بـه رئيـس مجلس الـوزراء 
القيـام  بشـأن  سـابق،  وقـت  يف 
املرورية  االختناقات  لفّك  بمشاريع 
يف العاصمـة بغـداد، ويف ضـوء مـا 
تضمنه الربنامـج الحكومي يف هذا 
املجال، فقد استعرض وزير اإلعمار 
واإلسكان مقرتحات املشاريع التي 
تسهم يف فّك هذه االختناقات داخل 
بغـداد، يف جميـع نقـاط االختناق، 
التـي تبلـغ أكثـر مـن 17 مرشوعاً 
توزعـت بـني مجـرسات وأنفاق“، 
موضحا أن ”السوداني وجه يف هذا 
الصـدد، برسعة اإلعـالن عن تنفيذ 
هـذه املشـاريع، وإعطـاء األولوية 
ملناطـق االزدحامـات املرورية مثل 
مقرتبات جرس الجادرية، وسـاحة 
عـدن، والطـرق املؤديـة إىل مدينـة 
الصـدر، ومداخل بغداد، وسـاحتي 
النسـور وقرطبة، ومقرتبات بناية 
البنك املركـزي الجديـدة، إىل جانب 
جديـدة،  شـوارع  افتتـاح  اقـرتاح 
وتوسـعة شـارع املطـار، وطريـق 
الطابقني- دورة- يوسـفية،  جرس 

وغريها من املقرتحات“.
واختتـم البيـان، أن ”السـوداني 
إىل  االجتمـاع  خـالل  اسـتمع 
الطريق  تفاصيـل مراحل تنفيـذ 
بغـداد،  ملدينـة  الرابـع  الحلقـي 
ورضورة البـدء بتنفيذه كأولوية 
أوىل واإلعـالن عـن تنفيـذه خالل 

الشهر املقبل“.

@bÌäÏéÎ@bÓ◊ãm@fiaç€å@Û‹n”@Üá«@ b–mäa
@äãõnfl@ÊÏÓ‹fl@26Î@b–€c@35@ÏÆ@∂g@ÚÓ‰ÌÏ‡n€a@Ú”b�j€a@Ún∏c@wflb„ãi@åb≠hi@ÈuÏÌ@Ô„aÜÏÄÄè€a

ÚÓ‰flå@Ò�áfl@ ãédi

األمم املتحدة/ متابعة الزوراء:

أقرت األمم املتحدة بفشلها يف مساعدة آالف 

املدنيـني السـوريني، وعجزهـا عـن إيصال 

املسـاعدات إىل املنكوبني يف الشمال السوري، 

بعد أن حصد الزلزال املدمر الذي رضب جنوب 

تركيا وشـمال سـوريا يوم االثنني املايض ما 

يقارب 30 ألف قتيل، ورشد اآلالف أيضاً.

فقـد اعتـرب مارتـن غريفيث، وكيـل األمني 

العام لألمم املتحدة ومنسق اإلغاثة يف حاالت 

الطـوارئ، امـس األحـد، أن املنظمـة خذلت 

السكان شمال غربي سوريا.

وقـال يف تغريـدة عىل تويرت: ”خذلنا سـكان 

شـمال غربـي سـوريا... إنهـم عـىل حق يف 

شـعورهم بالتخـيل عنهـم.. يتطلعـون إىل 

مساعدة دولية لم تصل أبدا“.

كمـا أضـاف قائـال ”ملتزمـون بتصحيـح 

إخفاقنا يف شـمال غربي سـوريا بأرسع ما 

يمكن“.

@µiÏÿ‰æa@bÄÄ‰€âÇ@ZÒáznæa@·ÄÄfl˛a
bÌäÏé@ÔiãÀ@fib9
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فقدان
املرقمـة  الهويـة  منـي  فقـدت 
١٧٧٧٦ عضو مشارك والصادرة 
من نقابة الصحفيـني العراقيني 
باسـم (عيل عباس منري عجيل) 
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فقـدت منـي الهويـة املرقمة 
مشـارك  عضـو   ٢٩٢٠١
والصادرة من نقابة الصحفيني 
العراقيـني باسـم (رائد غريب 
كاطـع) فعىل من يعثـر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق
العدد: ٥٣٢/ت/٢٠٢٢ وزارة العدل   
دائرة التنفيذ     التاريخ: ٢٠٢٣/٢/١٢

مديرية تنفيذ النرص
اعالن

اىل/ املدين (حسني عبدالله ثجيل)
تقـرر تبليغك بالحضور امـام مديرية تنفيـذ النرص لغرض 
تسـليم املركبة لصالح الدائن (صـادق حنون فرحان) خالل 
فرتة خمسة عرش يوما من تاريخ تبليغك عمال بأحكام املادة 
(٢٧) مـن قانون التنفيـذ، ويف حالة عدم حضورك سـتتخذ 

اإلجراءات القانونية بحقك.
مع التقدير

املنفذ العدل
محمد حسن العتابي

جمهورية العراق
مديرية رعاية القارصين يف النارصية

م/ فقدان
عمـر  جاسـم  (محمـد  الشـاب  فقـد 
العبادي) بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٦ ولم تتوفر 
أي معلومـات حول فقدان املذكور أعاله 
فعـىل من يعثر عليه أو أي معلومة حول 
املفقـود يرجى االتصال عىل رقم الهاتف 

(٠٧٨٠١٠٢٣٦١٩)

جمهورية العراق                                                                                                                                        العدد: ١٠٦١/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                                                                                             التاريخ: ٢٠٢٣/٢/١ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار      
محكمة بداءة سوق الشيوخ  

اعالن
سـتبيع محكمة بداءة سوق الشيوخ وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل (١٧١٩/٥٠) الكرمة وخالل ثالثون يوما اعتبارا من 
اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثني عطلة رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهرا يف قاعة محكمة 
بداءة سوق الشيوخ فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة (١٠٪) 

بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي.
االوصاف:

١- العقار عبارة عن دار سكن وتحتوي عيل :- مدخل بأبعاد ١,٥ م*٧ م ومحالت عدد اثنان بأبعاد ٤ م*٥م واستقبال بأبعاد ٨ م *٤ 
م وصالة بأبعاد٥ م * ٦م وهول بأبعاد٥ م *٨م ومطبخ بأبعاد ٢م*٤م وصحيات بأبعاد ٣م*٣م، علما ان العقار مبني من الطابوق 

والثرمستون ومسقف بالشيلمان ومبلط بالسرياميك، والعقار مجهز باملاء والكهرباء.
٢- مساحة العقار: ٤,٨٣ اولك.

٣- القيمة املقدرة للعقار: مائة وثالثون مليون دينار (١٣٠,٠٠٠,٠٠٠) .
٤-الدار مشـغولة من قبل املسـتأجر ويرغب بالبقاء بالعقار بصفة مسـتأجر بعد إزالة شـيوع العقار. 

مالحظة: النرش يف صحيفتني محليتني.
القايض
بسام فريد حسن

رقم االضبارة/ ٢٠١٥/٤١٥ وزارة العدل                                                        
دائرة التنفيذ           التاريخ/ ٢٠٢٣/٢/٩

مديرية تنفيذ الرفاعي
اعالن

تعلن مديرية تنفيذ الرفاعي عن بيع العقار تسلسـل (٤٣١ الرساي) الواقع يف قضاء الرفاعي العائد للمدين (موىس عبد الهادي الخريالله) 
واملحجـوز لقاء الدين املرتتب بذمتـه لصالح مرصف الرافدين والبالغ (٤٢٥,٣٢٤,٨٩٧) دينار، فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خـالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل لتاريخ النرش، مسـتصحبا معه املستمسـكات الثبوتية مع مبلـغ التأمينات البالغة (١٠٪) من 

القيمة الكلية املقدرة للعقار، اضافة اىل رسم التسجيل والداللية يتحمله املشرتي. 
املواصفات:

١- رقم العقار وموقعه : ٤٣١ الرساي /قضاء الرفاعي. 
٢- جنسه ونوعه : قطعة ارض.

٣- مساحته : ٦٢٧,٨٤ م٢.
٤- حدوده واوصافه : ارض ركن عىل ثالثة اتجاهات ومشيد عليها غرفة واحدة غري مسقفة.

٥- مشتمالته : غرفة واحدة غري مسقفة قياس ٣×٣,٥ م مبنية من الطابوق واالسمنت والرمل.
٦- درجة العمران: ال يوجد

٧- الشاغل : اليوجد
٨- القيمة املقدرة:  ٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠ فقط اربعمائة وخمسة وعرشون مليون دينار.

املنفذ العدل 
سعد كاظم 

وزارة النفط 
رشكة غاز الشمال (ش ع)

                                   م/ تنويه 
كنـا قد نرشنا اعالن للطلبيـة املرقمة (٢٠٢٢/٢٣٥٣) 
احتياطيـة  (مـواد  بتجهيـز  الخاصـة  االول  االعـالن 
لتوربينات كابسات الغاز) العائدة لرشكة غاز الشمال 
(رشكة عامة) واملنشورة يف الصحف (الزوراء – البينة 

الجديدة – العالم).
تقـرر تمديـد تاريـخ الغلـق اىل (٢٠٢٣/٣/٧) بـدال 
مـن (٢٠٢٣/٢/١٤) ويكـون تاريـخ عقـد املؤتمر يف 

(٢٠٢٣/٣/١)  بـدال مـن  (٢٠٢٣/٢/٧).
لذا اقتىض التنويه
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بغداد/الزوراء:

أعلنـت بعثـة االتحـاد األوروبـي لـدى العـراق، 

امـس االحد، أن بغداد سـتحتضن اجتماعاً دولياً 

بالتعاون مع مستشـارية األمن القومي يف وقت 

الحق من هذا األسـبوع، فيما أكدت أن االجتماع 

سيخص مكافحة التطرف العنيف.

«الـزوراء»:  لــ  ورد  بيـان  يف  البعثـة  وذكـرت 

«يصادف ۱۲ شـباط ۲۰۲۳ ، الذكرى األوىل لليوم 

العاملـي ملنع التطرف العنيف املـؤدي إىل اإلرهاب 

الـذي اعتمدته الجمعية العامـة لألمم املتحدة يف 

كانـون األول ۲۰۲۲، عقـب املبـادرة التي قادها 

العـراق، كما تضمنـت املبادرة النمسـا وبلجيكا 

واألردن وقطر».

بدوره، علق سـفري بعثة االتحـاد األوروبي لدى 

جمهورية العـراق فيل فاريوال، قائـًال، إن «منع 

التطـرف العنيـف معـرتف به عىل نطاق واسـع 

بمـا يف ذلك العراق واالتحـاد األوروبي، باعتباره 

واسـتدامة  فعاليـة  االسـتجابات  أكثـر  أحـد 

لإلرهـاب العاملي تشـكر بعثة االتحـاد األوروبي 

لدى جمهوريـة العراق وبعثة االتحـاد األوروبي 

االستشارية يف العراق الحكومة العراقية واللجنة 

الوطنيـة ملكافحة التطرف العنيف عىل قيادتهما 

للجهـود العامليـة لزيادة الوعـي وتعزيز التعاون 

الدويل يف هذا األمر املهم».

الوطنيـة  «االسـرتاتيجية  فاربـوال:  وأضـاف 

ملكافحـة التطرف العنيـف تظهر التـزام العراق 

بنهج شـامل ال يشـمل تدابري مكافحة اإلرهاب 

األساسـية القائمـة عـىل األمـن فحسـب، بـل 

يشـمل أيضا خطوات منهجيـة ووقائية ملعالجة 

الظروف األساسية التي تدفع األفراد إىل التطرف 

واالنضمام إىل الجماعات املتطرفة العنيفة»

مـن جانبه رصح أنـدرس فيبـاري، رئيس بعثة 

االتحاد األوروبي االستشـارية يف العـراق، قائالً: 

نحن يف بعثة االتحاد األوروبي االستشارية وبعثة 

االتحاد األوروبي لدى جمهورية العراق فخورون 

برشاكتنا املتعـددة األوجه مع الحكومة العراقية 

وأصحاب املصلحـة الوطنيون اآلخـرون لتعزيز 

تنفيـذ كل من االسـرتاتيجية الوطنيـة ملكافحة 

التطرف العنيف واالسرتاتيجية الوطنية ملكافحة 

اإلرهـاب. ويف إطـار جهودنـا للحد مـن التهديد 

اإلرهابي العاملي»، مؤكدا «التزمه بشدة بمواصلة 

تعزيز رشاكتنا مـع الحكومة العراقية واملجتمع 

املدني وأصحاب املصلحة الوطنيني اآلخرين ملنع 

التطرف العنيف وإن معالجة األسـباب الجذرية 

للتطـرف العنيف مـن خالل نهج شـامل يراعي 

الفوارق بني الجنسـني ويغطـي املجتمع بأرسه 

قائم عىل احرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون 

هو يف مصلحة األمن القومي لكل بلد».

وأشـار البيان اىل، أن «االتحاد األوروبي سـيعقد 

بالتعاون مع مستشـارية األمن القومي يف وقت 

الحـق مـن هـذا األسـبوع تدريبا عـىل مكافحة 

وأفضـل  الخـربات  لتبـادل  العنيـف  التطـرف 

املمارسـات مع الرشكاء العراقيـني تحت رعاية 

إيلكا ساملي (منسـق مكافحة اإلرهاب باالتحاد 

األوروبي يف بروكسل) وقاسم األعرجي مستشار 

األمن القومي العراقي».
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بغداد/الزوراء:
اعلن وزير التجـارة اثري الغريري، 
امس االحد، عـن افتتاح جمعيات 
تعاونيـة تباع فيها املـواد الغذائية 
شـهر  خـالل  مدعومـة  باسـعار 

رمضان املبارك.
وقال الوزير الغريري يف بيان نقله 
الناطق الرسـمي لـوزارة التجارة 
محمد حنون وتلقته «الزوراء» إنه 
«سـيتم افتتاح جمعيـات تعاونية 
كبرية بجانبـي الكـرخ والرصافة 
يف بغـداد وبقيـة املحافظـات تباع 
فيها جميع املواد الغذائية واللحوم 
بأسـعار  واالجبـان  والدجـاج 

مدعومة وبسعر الكلفة».
وأضاف، أن «افتتاح هذه الجمعيات 
يهـدف إىل دعـم املواطـن العراقي 
وللمحافظـة  الفقـرية  والفئـات 
عـىل األسـعار يف األسـواق املحلية 
بمناسـبة شـهر رمضـان املبارك 
وتوجيهـات دولـة رئيـس الوزراء 
بتوفـري جميـع املـواد الغذائية إىل 
املواطنني».وكانـت وزارة التجارة، 
قـد أطلقت حملـة كربى لتسـيري 
شـاحنات محملة بمـواد الطحني 
والحليب وبيض املائدة والدجاج إىل 
منافذ الـوزارة لبيعها إىل املواطنني 

بأسعار مدعومة.

بغداد/الزوراء:
اعلنت مديرية شـؤون العشـائر يف دياىل، امس االحد، عن قرار عشـائري يتعلق 

باملتورطني بالتهريب.
وقـال مدير شـؤون العشـائر يف ديـاىل العميد عـيل محمود الربيعـي يف ترصيح 
صحفـي ان» الجـزء االكرب من املواد املهربـة يف دياىل هي فاسـدة وغري صالحة 
لالسـتهالك البرشية وهي اشـبه بالسـموم التي تضخ لالسـواق من قبل بعض 

ضعاف النفوس».
واضاف،ان « عشائر دياىل قررت يف اجتماعها االخري اعالن الرباءة من املتورطني 
بتسـويق املواد الفاسـدة وعدم السماح باي واسـطة لقضاياهم ودعوة القوات 

االمنية لتاخذ مسارها القانوني يف تعقبهم وانزال القصاص العادل بهم».
واشار اىل ان «عشائر دياىل تنظر للتهريب عىل انه فعل اجرامي خاصة وان سبب 

يف ايذاء االالف املدنيني من خالل ضخ املواد الفاسدة لالسواق».
وعانت اسـواق دياىل يف السـنوات االخرية من تداعيات املواد الفاسدة التي يجري 

تسويق من قبل بعض ضعاف النفوس».

ذي قار/الزوراء:

تظاهـر العرشات مـن موظفـي الدوائـر الحكومية 

يف محافظـة ذي قـار، امس االحد، امـام مبنى إدارة 

املحافظة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.

وقال ايمن ريان أحد املتظاهرينفي ترصيح صحفي 

ان «عرشات املوظفني من مختلف الدوائر الحكومية 

يف ذي قـار، نظموا صباح االحـد، تظاهرة امام مبنى 

ديوان املحافظـة، للمطالبة بتعديل سـلم الرواتب».

وأضـاف، ان «تظاهرتهـم تأتي عىل خلفية سياسـة 

التهميـش التـي يتعرض لهـا املوظـف الحكومي يف 

ظل الرواتـب املتدنية وعـدم تفعيل املـواد القانونية 

والدستورية بتحسني رواتبهم».

وأشاروا اىل انهم «يعانون من تدني مستوى الرواتب 

يف ظل الظروف االقتصادية الحالية االمر الذي يتطلب 

التعامل معها بشكل جدي والعمل عىل تحسينها من 

قبل الجهات الحكومية».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الداخليـة، امس االحـد، القبض عىل أخطر شـبكات تجارة 

املخدرات يف العاصمة بغداد.
وذكـرت الوزارة، يف بيـان تلقته «الـزوراء» أن «املديرية العامة لشـؤون 
املخدرات يف وكالة االسـتخبارات تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت 
عن تفكيك إحدى أخطر شـبكات تجارة املخدرات وضبط رئيسها امللقب 
(كابوس) بالجرم املشـهود وعدد من النساء يعملن يف تجارة املخدرات يف 

محافظة بغداد».
وأضاف أنه «ضبطت لديهم كميات من املخدرات وقنابل يدوية وأسـلحة 

نارية».
ويف سـياق متصل، تمكنت قـوة أمنية من القبض عـىل تاجري مخدرات 
بالجرم املشهود يف محافظة ميسان، وضبط بحوزتهما (٧) كيلوغرامات 
من املخدرات نوع (كرسـتال - حشيشـة) وتم إيداعهم التوقيف بموجب 

قرار قضائي عن جريمة تجارة املخدرات.

بغداد/الزوراء:
اعلنـت لجنة التعليم العـايل والبحث العلمي 
النيابيـة، امـس االحد، عـن عزمهـا تقديم 
أربعة قوانـني اىل مجلس النـواب للتصويت 

عليها خالل املرحلة املقبلة . 
وقـال عضـو اللجنة فـراس املسـلماوي يف 
ترصيـح صحفـي أن «لجنتـه عكفـت عىل 
القوانـني  لتعديـل  فرعيـة  لجنـة  تشـكيل 
الخاصة بالتعليـم العايل»، مؤكدا ان «لجنته 
ناقشـت قانون الخدمـة الجامعية رقم ٢٣ 
وقانون وزارة التعليم العايل رقم ٤٠ وقانون 
التعليم األهيل رقم ٢٥ وقانون أسـس تعادل 

الشهادات». 
واضاف انه « بعد إتمام هذه القوانني سيتم 
االنتقال إىل قوانني أخـرى تصب يف مصلحة 
باملوظـف  واالرتقـاء  التعليميـة  العمليـة 
الجامعـي  واألسـتاذ  وطالـب  واإلداري 

والرئاسات . 
وأشـار إىل أن «لجنة التعليم تبدي اهتمامها 

يف خلـق ترشيعـات قوانني تناسـب العملية 
التعليمية وتأسهم يف حل االختناقات والسيما 
تعليمات صندوق التعليم الذي يسهم يف حل 

مشكالت كبرية داخل الجامعات». 

وتابـع أن « هنـاك توجه لدى لجنـة التعليم 
العـايل النيابية بدعم الجامعات املسـتحدثة 
والتـي تعانـي مـن زيـادة أعـداد الطلبـة 

وتضمينها يف املوازنة ٢٠٢٣».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت دائـرة التحقيقات يف الهيئـة عن ضبط 
أجهزة فحص البضائع واألشخاص واملُتفّجرات 
واملُخّدرات عاطلًة عـن العمل، وإحباط محاولة 
إخراج مواّد يف منفذ الشالمچة الحدوديِّ وگمرك 

أم قرص الشمايل يف ُمحافظة البرصة.
دت يف بيان ورد «الزوراء»، أنَّ تحّريات  الدائرة أكَّ
منفـذ  يف  البـرصة  تحقيـق  ُمديريَّـة  مـالكات 
الشـالمچة الحـدودّي أسـفرت عـن ضبط (٥) 
ة بفحص البضائع الداخلة  أجهزة سـونار خاصَّ
إىل العـراق، ضبطتها عاطلـًة عن العمل ولم يتم 
إصالحهـا حتَّـى اآلن، إضافـًة إىل عطـل جهـاز 
فحص األشـخاص، حيث تجري عمليَّة تفتيش 
املُسـافرين يدوياً، فضالً عن عطل جهاز فحص 
رات واملُخّدرات»، الفتًة إىل أنَّ «تلك األجهزة  املُتفجِّ
عاطلـٌة ُمْنُذ ُمدٍَّة مـن الزمن ولم يتـم اّتخاذ أّي 

إجراٍء إلصالحها وإعادة إدخالها إىل الخدمة». 
نـت مالكات  ويف گمـرك أم قرص الشـمايل، تمكَّ
املُديريَّة من إحباط محاولة إخراج (١٦) حاويًة 
مـن إحـدى بوابـات املنفـذ دون دفع الرسـوم 
الگمرگيَّـة»، ُمنوِّهـًة بـأنَّ «الحاويـات كانـت 
لًة بـ (٣٢٠) طناً من مادتي « البورسـالين  ُمحمَّ

طاً إخراجها؛ اسـتناداً  والگرانيت»،إذ كان ُمخطَّ
إىل كتـاب إعفـاٍء تـمَّ إيقـاف العمل بـه»، وفقا 

للبيان. 
وأفادت بأنَّه تمَّ «إخفاء مضمون الكتاب وإنجاز 
التصاريـح الگمرگيَّة بعدِّ تلك املـواد معفاًة من 
الرسوم؛ لغرض إخراجها من املنفذ، لكن يقظة 
نـت من إحباط  وُمتابعـة مـالكات املُديريَّة تمكَّ
العمليَّـة، مـع اإلشـارة إىل أنَّه تمَّ إشـعار املنفذ 

ف باملواّد لحني صدور قراٍر بذلك». بعدم الترصُّ
ـا تجـدر اإلشـارة إليـه أنَّ الهيئـة أعلنت يف  ممَّ
السـابع من شباط الجاري عن إحباطها عمليَّة 
تهريب (٦٠٠٠) آالف طنٍّ من مادة السـرياميك 
عرب ميناء أم قرص الشـمايلِّ، بمعامالت «إعفاٍء 

رٍة گمرگيَّـٍة» ُمزوَّ
كما أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االحد، 
نهـا مـن ضبـط أوليَّـات رصف أمواٍل  عـن تمكُّ
صـٍة لتأهيل الطرق والدوائر الحكوميَّة يف  ُمخصَّ
ُمحافظـة صالح الدين، حيث أصدر القضاء أمر 

قبٍض بحّق (٩) من املُتَّهمني يف القضيَّة.
دائرة التحقيقـات بالهيئة، ذكـرت يف بيان ورد 
لــ «الـزوراء»، أنـه «ويف معـرض حديثهـا عن 
َذت بموجـب ُمذكرٍة  تفاصيـل العمليَّة التـي ُنفِّ

قضائيٍَّة، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة يف 
صالح الدين فريق عمٍل بعد تلّقيه معلوماٍت عن 
صٍة لتأهيل  شبهات فساٍد يف رصف أمواٍل ُمخصَّ

الطرق والدوائر الحكوميَّة».
املكتـب، وبعـد ضبطـه  إنَّ «فريـق  وأضافـت 
أصـل أوليَّـات الـرصف وربط إجابـات الجهات 
الحكوميَّة املُستفيدة وإجراء التحرِّيات والكشف 
ـل إىل أنَّ جميـع املشـاريع التي  ، توصَّ امليدانـيِّ
ة بتأهيل الطرق  ت تسـوية مبالغها والخاصَّ تمَّ
والدوائـر الحكوميَّـة هـي مشـاريع وهميٌَّة ال 
وجـود لها عىل أرض الواقع»، الفتاً إىل «اختالس 
تلـك األمـوال املرصوفـة التـي بلـغ مقداُرهـا 

(١٠،٠٠٨،٧٦٩،٠٠٠) مليارات دينار».
ونوَّهت بـ»تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ، وعرضه 
رفقة املُـربزات املضبوطة عىل محكمة التحقيق 
ـة بقضايـا النزاهـة يف ُمحافظة صالح  املُختصَّ
الديـن، التـي أصـدرت بدورها أمر قبـٍض بحقِّ 
في  املسـؤولني عن هدر هذه األموال مـن ُموظَّ
فني،  ديـوان املحافظة البالغ عددهـم (٩) ُموظَّ
من بينهم مدير سابق لقسم التخطيط واملُتابعة 
يف املُحافظـة، إذ تمَّ توقيف جميـع املُتَّهمني عن 

قضايا أخرى».



بغداد/الزوراء:
لرئيـس  املـايل  املستشـار  وصـف 
محمـد صالـح،  مظهـر  الـوزراء، 
سـعر الـدوالر يف السـوق املـوازي 
أربـاح  لتحقيـق  بـ“املصطنـع 

وهمية“.
وقـال صالـح يف ترصيـح صحفي  
:“تأتـي تأثـريات األسـواق املوازية 
الغامضة عىل أسواق البالد بالغالب 
باإلشـارات  معرفتهـا  وضعـف 
اإليجابيـة  لقوة االقتصـاد الوطني 
وقوة احتياطياتـه التي تعدت 115 
مليـار دوالر فـان السـوق مازالت 
باملعلومات  املشوشـة الزائفة التي 
تقوم عىل اإلشاعة لتوليد انحرافات 
سـعرية مصطنعة لتحقيـق ارباح 
يف  التاثـري  حسـاب  عـىل  وهميـة 

االستقرار السعري نفسه“.
وشـدد عـىل ”أهميـة إدراك أمرين 
مهمـني، األول هو الـذراع التجاري 
الخارجي للحكومة الذي يعمل عىل 
وفق القواعد الدولية للتجارة ويحمل 
من املرونة واالمكانيـة العالية جداً 
يف توفري العرض السلعي وباألسعار 
املستقرة يف أي لحظة والثاني، دور 
الحـزم الفاعلة التـي أطلقها البنك 
املركزي العراقي التـي تعمل عليها 
السياسة النقدية يف ترسيع انفتاح 
مسـتويات تلبية الطلب عىل العملة 
األجنبيـة ذلـك مـع درجـة تقـدم 

الجهاز املرصيف بالتعاطي الشفاف 
يف وثائق تمويـل التجارة الخارجية 
للقطاع االهيل كي يتعاظم التحويل 
بالعملـة األجنبية عـىل وفق قواعد 
واحكام التجـارة الدولية وضوابط 

االمتثال الدولية“.
الـوزراء صـادق يف  وكان مجلـس 
اجتماعه الثالثـاء املايض عىل قرار 
مجلس إدارة البنك املركزي العراقي 
بتعديل سـعر رصف الدوالر مقابل 
الدينـار، بمـا يعـادل 1300 دينـار 

للدوالر الواحد.
بعد مرور نحو أربعة أيام عىل قرار 
الحكومة خفض سعر رصف الدوالر 
أمام الدينار، ويومني عىل مباحثات 
العراقـي يف واشـنطن، لـم  الوفـد 
تسـتقر أسـعار الدوالر يف األسواق 

املحلية املوازية.
فالسـعر الذي اتخذه البنك املركزي 
العراقـي للـدوالر مقابـل الدينـار، 
وهـو 1300 دينار للـدوالر الواحد، 
أدى إىل خفض سـعر الدوالر مؤقتاً 
لكنه عاد لالرتفاع ليسجل أكثر من 
1500 دينـار، ما يعني بقاء الفارق 
السـعر  عـن  املوازيـة  السـوق  يف 

الرسمي.
والسـبب، وفـق مراقبـني، مرتبط 
النهائيـة  النتائـج  اتضـاح  بعـدم 
للمباحثات التي يجريها يف واشنطن 
الوفد العراقي برئاسـة نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد 
حسـني، ومحافـظ البنـك املركزي 
عيل العالق، مع املسؤولني يف اإلدارة 

األمريكية.

بغداد/الزوراء:
اكـد الخبـري االقتصـادي الدكتـور مصطفـى اكـرام 
حنتوش، ان قرار تخفيض قيمة الدوالر لن يخلق عجزا 
كبـريا مقارنة بموازنة انفجارية يتـم االعداد لها، الفتا 
اىل ان هناك إيرادات ضخمة وفائض مايل كبري من العام 

املايض سيتم االستفادة منه. 
وقال حنتـوش يف ترصيح صحفـي ان ”موازنة 2023 
تمثل التحدي األكرب لتنفيذ قرار تخفيض سـعر رصف 
الدوالر، حيث ان التخفيض سيخلق فجوة عجز بقيمة 

10 تريليون دينار“. 
وأضـاف ان ”مبلـغ العجـز ليـس كبـري عـىل موازنـة 
انفجاريـة وفائض مايل من سـنة 2022 اليقل عن 30 
تريليـون دينار يف خزينة الدولة فضال عن ان احتياطي 
البنك املركزي يلغ اكثر من 105 مليار دوالر وباالمكان 
اللجوء اليه يف حال احتياج الدولة لتغطية العجز يف حال 

حصوله“. 
وبـني ان ”هناك إيرادات كبرية سـيحصل عليها العراق 
خـالل العام الجـاري، فضال عن الفائـض املوجود من 
العـام املـايض، وهو ماسـيتم االعتمـاد عليـه لتأمني 

موازنة 2023“.

بغداد/الزوراء:
رجـح مصـدر حكومـي مسـؤول، امـس األحـد، انخفاض سـعر رصف 
الدوالر بشـكل تدريجي مع ارتفاع مبيعات البنـك املركزي العراقي، مبينا 
ان االجتمـاع االخـري للبنك مع الخزانة األمريكية سـهل إجراءات التحويل 
الخارجـي. وقال املصدر، ، إن ”بوادر انخفاض الـدوالر بدأت تدريجيا مع 
ارتفـاع مبيعات البنك املركزي وذلك عقـب أن تخطت 300 مليون دوالر“، 
مؤكدا ان ”األحد واأليام القادمة ستشـهد انخفاضا تدريجيا لسعر رصف 
الـدوالر امام الدينار ليصل إىل سـعر قريب من السـعر الرسـمي بنمرة أو 
نمرتني“.وأضـاف املصدر الذي ارتأى عدم ذكر اسـمه، أن ”اجتماع البنك 
املركـزي مـع الخزانة األمريكية سـّهل الكثـري من اإلجـراءات التي كانت 
تقـف أمـام التحويـالت الخارجية“، موضحـاً أن ”التحويـالت الخارجية 
تتـم جميعها عن طريـق املنصة اإللكرتونية التي بارش بها البنك مسـبقا 

بالشكل الذي يمنع غسل األموال والتهريب“.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومـات الطاقة األمريكيـة، امس األحد، أن صـادرات العراق 
النفطيـة ألمريكا بلغـت عند 230 الف برميـل يوميا كمعدل خالل األسـبوع 
املايض.وقالت اإلدارة يف تقرير، إن ”متوسط االستريادات االمريكية من النفط 
الخام خالل االسـبوع املايض من تسع دول بلغت  6.063 ماليني برميل يوميا 
منخفضا بمقدار 283 الف برميل باليوم عن األسـبوع الذي سبقه والذي بلغ 
6.346 ماليني برميل يوميا“.وأضافـت أن ”صادرات العراق النفطية ألمريكا 
بلغت ما معدله 230 ألف برميل يوميا األسبوع املايض، منخفضة عن األسبوع 
الذي سـبقه والذي بلغت فيه الصادرات النفطيـة ألمريكا ما معدله 469 الف 
برميل يوميا“. وأشارت إىل أن ”أكثر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األسبوع 
املايض جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.856 ماليني برميل يومياً، تلتها املكسيك 
بمعدل 913 الف برميل يومياً، وبلغت االيرادات النفطية من السعودية بمعدل 
384 الف برميل يومياً، ومن ثم نيجرييا بمعدل 248 الف برميل يومياً“.ووفقاً 
لإلدارة، فـإن ”كمية االسـتريادات األمريكية من النفط الخـام من االكوادور 
بلـغ معـدل 207 آالف برميل يوميـا، ومن ليبيا بمعدل 89 الـف برميل يوميا، 
ومن كولومبيا معدل 70 الف برميل يوميا ومن الربازيل بمعدل 66 الف برميل 

يوميا، فيما لم تستورد اي كمية روسيا.

بغداد/الزوراء:
أصـدر مـرصف الرافديـن، امـس األحـد، توضيحـا بخصـوص بيـع الدوالر 
للمسـافرين يف مطار بغداد الدويل.وقال املرصف يف بيـان مقتضب إنه: يكون 
تاريخ سـفر املسـافر بنفس يوم تقديـم طلب الحصول عىل نقـد الدوالر من 
منفـذ مرصف الرافدين يف املطار املذكور.وكان البنك املركزي العراقي قد قرر، 
يف شـهر كانون الثاني املايض، شـمول املصارف املسـموح لها باملشـاركة يف 
املنصة اإللكرتونية والراغبة يف املشـاركة ببيع الدوالر النقدي ألغراض السفر 
والعـالج والدراسـة.ووجه البنك املصـارف الحكومية (الرافدين – الرشـيد – 
املرصف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدوالر النقدي للمسافرين 
يف مطـارات البلـد (بغداد – البرصة – النجف – أربيل – السـليمانية).يذكر أن 
البنك املركزي و بالتعاون مع الحكومة االتحادية أصدر تعليمات صارمة للحد 

من عمليات تهريب العملة الصعبة إىل خارج البالد.

بغداد/الزوراء:
سـجلت مبيعـات البنك املركـزي العراقـي من العملـة األجنبيـة ارتفاًعا 
قياسـيا، امس االحد 12 شـباط/فرباير 2023، حيـث وصلت إىل أكثر من 

300 ماليني دوالر.
وتعليقـا عـىل االرتفـاع، قال الخبـري االقتصـادي نبيل املرسـومي، امس 
االحـد، ان ارتفاع مبيعات اليوم قد يكون مرتبطـا بتأجيل العمل باملنصة 
االلكرتونية.وذكر املرسـومي يف تغريدة ، ”وصول املبيعات اىل ٣٠٥ مليون 
دوالر منهـا ٢٥٧ مليـون دوالر حـواالت واعتمـادات يعنـي ان مشـكلة 
الحـواالت قـد انتهت“، الفتا اىل ان ”هذا الرقم مماثـل ملا كان عليه يف زمن 
الكاظمي!“.واضاف، ”إذا الرقـم ارتفع نتيجة لتأجيل العمل باملنصة فأن 
التهريب سـيعود من جديد!“.وصوت مجلس الوزراء، يوم الثالثاء املوافق 
(7/2/2023) عىل قرار مجلس إدارة البنك املركزي العراقي بتعديل سـعر 
رصف الدوالر مقابل الدينار.وذكر بيـان للمكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الوزراء، ورد لـ ”الزوراء“، أن ”املجلس صادق عىل قرار مجلس إدارة البنك 
املركـزي العراقي بتعديل سـعر رصف الـدوالر مقابل الدينـار، بما يعادل 

1300 دينار للدوالر الواحد“.

 بابل/الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة للصناعات اإلنشائية إحدى رشكات وزارة الصناعة 
واملعـادن، امس االحـد، عن رفع الطاقـة اإلنتاجية ملعمـل طابوق حوراء 
بابل.وقـال ُمدير عام الرشكة أحمد حسـني عبد يف بيـان تلقته ”الزوراء“ 
أن ”حركـة العمل واإلنتاج يف معمل طابوق حوراء بابل مسـتمرة“، ُمبيناً 
أنَّ ”املعمل تمَّ إنشـاؤه بتعاون حقيقـي وناجح مع رشكة البيت الهنديس 
إحـدى رشكات القطـاع الخاص“.وأضـاف أن ”املعمل تـمَّ تعزيزه بثالثة 
ُمجففات جديدة ليصل عدد املُجففات إىل ( 15 ) ُمجففة ما أسهَم بزيادة 
اإلنتـاج“ ،مشـرياً إىل أنَّ ”املعمـل يحتوي عـىل خط إنتاجـي ُمتكامل من 
مناشـئ رصينة بطاقة تصميمية ( 30 ) مليون طابوقة / سنوياً“.ولفت 
إىل أنَّ ”املعمل يرفد ُمحافظات الوسط والجنوب بإنتاجه من الطابوق الذي 
يتميز بُمطابقته للُمواصفة القياسـية املُعتمدة والجودة والقوة والدقة يف 
القياسات واألبعاد“، مؤكداً ”السعي لتطوير املعمل وُمواكبة التكنولوجيا 
الحديثـة يف صناعـة الطابوق مـن أجل الوصـول إىل الطاقـة التصميمية 

للمعمل“.

 بغداد/الزوراء:
دعـا وزيـر النفـط، حيان عبـد الغنـي، امس االحـد، الـرشكات املرصية 

للمشاركة يف مشاريع استثمار الغاز يف العراق.
وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقته ”الـزوراء“ أن ”عبـد الغنـي ألتقى وزير 
البـرتول والثـروة املعدنيـة املرصي  طـارق املال وجرى بحث سـبل تعزيز 
العالقات الثنائية والتعاون املشـرتك يف قطـاع النفط والطاقة بني البلدين 
الشـقيقني“.ودعا الغنـي الرشكات  املرصية اىل ”املشـاركة يف املشـاريع 
وجـوالت الرتاخيص التي تعلن عنها الوزارة وخصوصا يف قطاع اسـتثمار 

الغاز والبرتوكيماويات وتطوير البنى التحتية وغريها“.
وأوضحـت أن ”القـاء كان عـىل هامش مشـاركة وزير النفـط يف مؤتمر 

ومعرض مرص الدول الدويل للبرتول“
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بغداد/الزوراء:

للتصنيـف  موديـز  وكالـة  أعلنـت 
العـراق حصـل عـىل  أن  االئتمانـي، 
ائتمـان عـايل املخاطر، فيمـا جاءت 
اإلمارات بأفضل ائتمان من بني الدول 

العربيـة ولبنـان األدنـى.
وقالت موديز يف احصائية لها اطلعت 
عليها ”الـزوراء“ ، إن ”العراق حصل 
عـىل تصنيـف ائتمانـي خـالل العام 
2022 وهـو CAA1 مسـتقرة، وهو 
ما يضعه يف خانـة التزامات ضعيفة 
وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا، 
اال ان النظرة املستقرة للعراق تعكس 
التطـورات اإليجابيـة  التـوازن بـني 
يف اآلونـة األخـرية التـي حصلـت يف 
العـام 2022 وهشاشـة الوضع املايل 
واالقتصادي والسيايس بشكل عام“.
وحسب موديز فإن ”اإلمارات جاءت 
يف رأس قائمـة الـدول العربيـة ذات 

التصنيـف األعـىل االئتمانـي، بدرجة 
AA2 وهـي جـدارة ائتمانيـة عالية، 
ونظرة مستقبلية مستقرة لإلمارات، 
وجاءت قطر ثانيا بدرجة AA3 وهي 
درجة ائتمانية جيـدة، تليها الكويت 
 A1 الدرجـة  بنفـس  والسـعودية 
وهـي درجة ائتمانية متوسـطة عىل 

جيدة“.
وتابعـت ان ”املغرب جاءت خامسـا 
بدرجـة Ba1 وهي غري اسـتثمارية، 
 Ba2 وجـاءت عمان سادسـا بدرجة
غري اسـتثمارية، فيما جـاءت األردن 
والبحرين ومـرص بدرجة B1 و B2و 
B3 عـىل الرتتيـب وفيهـا مخاطـرة، 
فيما تذيلت لبنان ترتيب جدول الدول 
العربية بدرجة C ، وهي متعثرة وهو 
مـا يعنـي األدنـى يف التقييـم وعادة 
ما تكـون قيمة اسـرتداد االلتزامات 

قليلة. 

 بغداد/الزوراء:
أكـدت جهوريـة الصـني الشـعبية، 
امس األحد، دعمها للعراق يف مختلف 
املجـاالت السياسـية واالقتصاديـة 
واإلعالمية،  والثقافيـة  والعمرانيـة 
لتوفـري  التوجـه  اىل  أشـارت  فيمـا 
الفـرص لنخبـة الشـباب العراقـي 
باملجـال  التبـادل  ودعـم  لزيارتهـا 

اإلعالمي.
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  وقـال 
ترصيـح  يف  روي،  تشـو  الصينـي، 
صحفـي إنـه ”بعـد تعديـل الصني 
لسياستها ملواجهة جائحة كورونا، 
سيتم استئناف زخم التبادل لألفراد 
بـني البلديـن، ونحن سـنعزز الدعم 

لتبادل وجهات النظر والخربات“.
سـتعمل  ”الصـني  أن  وأضـاف، 
بالتعـاون مـع سـفارتها يف بغـداد 
لتوفـري مزيـد مـن الفـرص لنخبة 
الشباب العراقي لزيارة الصني، كما 
سـتقوم بدعم التبادل بني البلدين يف 
املجال اإلعالمي واملؤسسات الفكرية 
مـن  الحكوميـة  غـري  واملنظمـات 
أجـل تعميق الصداقة بني الشـعبني 

الصيني والعراقي“. 
وأشـار إىل، أن ”العراق من أوائل دول 

املنطقة التي وقعـت اتفاقية التعاون 
مـع الصـني يف مبـادرة بنـاء الحزام 

والطريق“، مبينـاً أن ”هذه االتفاقية 
سياسـية  عديـدة  مجـاالت  تشـمل 

وسـياحية  وثقافيـة  واقتصاديـة 
وإعالمية وغريها“.

وذكر، أن ”العام الحايل 2023 يصادف 
الذكرى العارشة لطرح مبادرة الحزام 
والطريق“، مرجحـاً أن ”تعقد الصني 
الـدورة الثالثة ملنتدى رفيع املسـتوى 
للتعـاون بشـأن الحـزام والطريـق، 

باإلضافة إىل املنتدى الرئييس“.
ولفت إىل، أن ”هناك خمسة منتديات 
والبنـى  السياسـة  تشـمل  موازيـة 
التحتيـة والثقافـة املاليـة والتواصل 
بني الشـعوب“، منوهاً بـأن ”املنتدى 
الشـعوب  بـني  للتواصـل  املـوازي 
سـتنظمه دائرتنـا، وتشـمل التعاون 

الثقايف واإلعالمي“.
يذكـر أن جمهورية الصني الشـعبية 
أطلقت يف عـام 2013 مبادرة الحزام 
والطريـق، وهو مـرشوع كبري يهدف 
إىل ربـط بلدان العالم ببعضها البعض 
عرب شبكة من الطرق الربية، والسكك 
الحديـد، واملوانـئ، وخطـوط أنابيب 
النفـط واملمـرات البحرية وشـبكات 
االتصـال السـلكية والالسـلكية التي 

تمر بالصني وبلدان أخرى.

�bjÌã”@÷aã»€a@…fl@Üaãœˇ€@fiÜbjn€a@·Çå@“b‰˜néa@Â‹»m@µó€a
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بغداد/الزوراء:
أوعز وزير الصناعة واملعادن، خالـد بّتـال النجـم، الوكيل اإلداري ودوائر 
القانونيـة والرقابة لدراسـة وُمراجعة بعض بنود عقد تأسـيس املدينـة 

اإلقتصادية املُشرتكة بني العراق واألردن ”بدقة“ قبَل توقيعه.
وذكر بيان لوزارة الصناعة تلقت ”الزوراء“ نسخة منه، ان النجم :“تـرأَس 
اإلجتماع الدوري مع الوكالء واملُستشـارين واملُـدراء العامني لدوائر مركز 
الـوزارة للتداول حول بعـض املواضيع من بينهـا تنفيــذ فقرات املنهاج 
الحكومـي الخاص بالوزارة فيما يتعلق بموضوع الهيكلة لبعض املصانع 

بعَد الدراسة والتهيئة الشاملة للُمّيض بهذا األمـر“.
كما ناقش االجتماع وفقاً للبيان ”تثبيـت ُموظفي العقود عىل املالك الدائم 
والذيـن تجاوز عددهم 12 ألف ُموظف حيث وجَه وزير الصناعة برضورة 
إرشاكهـم بـدورات تدريبية وتعريفيـة وتطويرية حـول الوظيفة العامة 
والسلوك الوظيفي والقوانني الحكومية ودورات أخرى حسب اإلختصاص 
وتخويـل الوكيل اإلداري وُمدير عـام الدائرة اإلداريـة واملالية حول النظر 
بحاالت التنسـيب عىل أّن تكون ُمحددة واألمـور اإلدارية األخرى ملُوظفي 

املالك الدائم واملُوظفني الُجـدد“.

دياىل/الزوراء:
كشـف القيادي يف اإلطار التنسـيقي تركي العتبي، امـس االحد، عن قرب 
عقد اجتماع موسـع لبحث مسـتقبل ثروات دياىل برئاسـة رئيس مجلس 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني.وقال العتبـي يف ترصيـح صحفي ان“ 
اجتماعا وزاريا عىل اعىل مسـتوى برئاسـة رئيـس مجلس الوزراء محمد 
شياع السوداني سيعقد قريبا لبحث مستقبل ثروات دياىل الطبيعية يف ظل 

وجود قرابة 10 حقول نفطية وغازية غري مستثمرة بشكل مبارش“.
واضاف،ان“االجتماع سيبحث كل الحلول املطروحة من اجل ترسيع وترية 
االستثمار خاصة لحقول الغاز التي تضم احتياطات كبرية جدا قادرة عىل 

توفري احتياجات محطات انتاج الكهرباء يف دياىل وبغداد معا لسنوات“.
واشـار اىل ان“االجتمـاع سـيكون قفزة مهمة يف مسـتقبل ثـروات دياىل 

الطبيعية التي لالسف لم يجري االنتباه لها بعد 2003“.
وتضم دياىل حقـول نفطية وغازية باحتياطات كبـرية ابرزها املنصورية 

والعظيم وحمرين ومناطق اخرى“.
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ÚÓ€bfl@ÚflaãÃi

بغداد/ متابعة الزوراء
 قررت لجنة االنضباط يف االتحاد العراقي لكرة اليد معاقبة مدرب أحد األندية املشـاركة دوري الدرجة 
األوىل بسبب ترصيح ميسء.وقال عضو املكتب االعالمي التحاد كرة اليد، حسام عبد الرضا ان «االتحاد 
قـرر معاقبة املدرب حيدر عبود بغرامة مالية قدرها مليون دينار وحرمانه ملدة سـنة تقويمية واحدة 
وال يحق له التدريب واملشاركة يف جميع نشاطات االتحاد العراقي لكرة اليد خالل املدة املحددة».وأشار 
إىل أن «االتحـاد أحال العقوبة عىل لجنة األخالقيات ويحتفظ بحقه يف الذهاب اىل املحاكم العراقية، ويف 
حال تكرار ذلك تكون العقوبة أشد ضد املدرب املذكور».وبني عبد الرضا ان «سبب العقوبة بحق مدرب 

فريق الرسالة من محافظة ميسان هو تعليقاته يف وسائل اإلعالم باستهزاء بحق االتحاد».

ãºcÎ@ã–ñc

ÜÏ»è€a@äÎá€a@ÚœaáÁ@k‘‹i@ã–ƒm@Ô®bñ@ÊaÏÇbí@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@Új«¸

÷aã»€a@—ó‰m@%@Ôéaãÿ€a@Û‹«@Ú‹è€a@Òãÿ€@%b»€a@fibÌá„Ïfl@Ú«ã”@ZáÓ™

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت مؤسسـة دوري نجوم قطر فوز بشـار رسـن، نجـم نادي قطر، 
بجائزة أفضل العب خالل شهر كانون الثاني 2023.وواصل بشار رسن 
تميزه وتقديمه للمستويات القوية والكبرية منذ انضمامه إىل نادي قطر، 
حيث ظهر بشـكل مميز يف بطولـة الدوري وخالل أغلـب املباريات التي 
شـارك بها.وخاض بشـار مع فريقه خالل شـهر كانون ثان املايض، 3 
مباريات بمجمـوع (272 دقيقة)، وأحرز هدفا واحدا، وقدم 6 تمريرات 
حاسـمة، باإلضافـة إىل العديـد من األرقـام األخرى التي تميـز بها عىل 
مستوى صناعة الفرص.يذكر أن فريق قطر يحتل املركز الرابع يف دوري 
نجـوم قطر برصيد 19 نقطة، حصدها مـن 6 انتصارات وتعادل وحيد، 
بينما خرس 4 مباريات.ويف نفس السـياق، حصد أسـامة الطريي، العب 
الريـان، جائزة أفضل العب شـاب ”تحت 23 عاما“ خالل شـهر كانون 
الثاني املايض.ولعب الريان خالل الشـهر املـايض 4 مباريات يف الدوري، 

شارك أسامة فيها بعدد دقائق وصلت 363 دقيقة، وسجل هدفني.

بغداد/ الزوراء:
اكد عضو الهيئـة االدارية املؤقتة 
لنـادي الديوانية الريايض، سـعيد 
محسـن، ان الفـوز  الـذي تحقق 
عىل فريق القاسـم  سيكون بداية 

جديدة ان شاء الله للفريق. 
مـع  التعاقـد  اكملنـا  واضـاف: 
اىل  باالضافـة  اثنـني  محرتفـني 
وسـيتم  املوجوديـن  املحرتفـني 
االعـالن عنهم قريبـًا. مبينـا: ان 
ثقتنـا كبـرية يف الـكادر التدريبي 
بقيـادة چاسـب سـلطان وكافة 

اعضـاء الفريـق، ونسـعى نحـن 
كل  لتوفـري  املؤقتـة  الهيئـة  يف 
مسـتلزمات النجـاح للفريـق من 

اجل الوصول اىل بر االمان.
 وتابع: ان جمهورنا هو سـالحنا 
االول ، وبدعـم وتكاتـف الجميـع 

سنحقق االفضل ان شاء الله.
الديوانيـة مـن تحقيـق  وتمكـن 
الفوز األول له باملوسم الحايل عىل 
حسـاب ضيفـه القاسـم بنتيجة 
جـرت  التـي  املبـاراة  يف   ،(1-0)

بملعب كربالء الدويل.

@Òçˆbu@áó±@Âéä@äbìi@·v‰€a
ã�‘€a@äÎá€a@¿@ãËì€a@k«¸
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بغداد/ متابعة الزوراء:
توجـت العبـة املنتخـب الوطنـي العراقي 
املحرتفة يف نادي الهالل السعودي شوخان 
نـور الدين صالحي، بلقـب هدافة الدوري 

السعودي .
وقـال عضو اتحـاد الكرة ، رئيـس اللجنة 
النسـوية فراس بحر العلوم: ان شـوخان 
توجـت بلقب الهـداف بعد انتهـاء الدوري 
السـعودي برصيـد 43 هدفـا يف 14 مباراة 
خاضتهـا مـع فريقها السـعودي لتعكس 

صورة مرشفة للكرة النسوية العراقية.
واضـاف: ان الالعبة شـوخان نـور الدين، 
هدافـة من الطـراز الجيـد وسـبق لها ان 
حصلت عـىل لقب هـداف الـدوري املمتاز 

العراقـي لكـرة الصـاالت مـع فريـق غاز 
الشمال العراقي يف بطولتني .

وبـني بحـر العلـوم: ان الالعبـة العراقيـة 
شوخان برزت بشكل ملفت يف بطولة غرب 
آسـيا للصـاالت التي توج بلقبهـا العراق ، 
مما دعـا فرق توجه دعواتهـا للتعاقد مع 
العبـات منتخبنا النسـوي لتحـط الرحال 

بالدوري السعودي مع فريق الهالل.
ونالت مهاجمـة فريق النرص السـعودي، 
مباركـة الصيعـري، جائـزة أفضـل العبة 
للسـيدات  املمتـاز  السـعودي  الـدوري  يف 
امـس  اول  اختتـم  والـذي   ،2032/2022

السبت بفوز النرص باللقب.
وتوج النرص عىل ملعبه، بعد انتصاره عىل 

ضيفه اليمامة بنتيجة (3-2).
ويف فقرة التتويج، أعلن االتحاد السـعودي 
لكرة القدم فوز مهاجمـة النرص، مباركة 
الصيعـري، بجائزة أفضل العبـة بالدوري 

املمتاز.
وحصلت ليل القحطاني، من فريق اليمامة، 

عىل جائزة أفضل حارسة مرمى.
وحافـظ النرص عـىل صدارتـه برصيد 35 
نقطة، متقدما عن الوصيف الهالل بفارق 

3 نقاط.
يذكـر أن السـعوديتني املهاجمـة مباركة 
الصيعري، والحارسة ليىل القحطاني، من 
العبات املنتخب السـعودي للسيدات تحت 

قيادة املدربة األملانية مونيكا ستاب.

بغداد/حسني الشمري:
ذكر االمني املايل التحاد كرة السـلة 

عىل الكرايس، ثامر مجيد، ان القرعة 
منافسـات كأس العالم قد اوقعتنا 

يف مجموعـة صعبة وحديدية نظرا 
لوجود اقـوى منتخبات العالم عىل 

مر البطوالت.
واضـاف مجيـد: ان القرعـة التي 
جـرت من وجهـة نظري لـم تكن 
عادلـة ولـم تنصفنـا أبـدا بعد ان 
وضعتنـا اىل جانب امريـكا حاملة 
اللقب يف البطولة السـابقة وكذلك 
منتخـب انكلـرتا وهـو واحـد من 
اقوى املنتخبـات عىل صعيد العالم 
اضافة اىل منتخب ايـران الذي يعد 
االقـوى ليـس عـىل صعيـد القارة 
االسيوية بل حتى العالم وهو دائما  
ما يكون ضمن الفرق الثالثة االوىل 
عىل مسـتوى العالم ولهـذا اجد ان 

القرعة قد ظلمتنا كثريا.
واشـار عضـو االتحـاد اىل: اننا يف 
منتصف شهر شباط واستعداداتنا 
مازالـت متعثـرة معتمديـن عـىل 
الوحـدات التدريبيـة فقـط وهـي 
الطمـوح  مسـتوى  عـن  بعيـدة 
االوىل  هـي  بطولـة  يف  للمشـاركة 
عـىل الصعيـد الخارجـي ونحن لم 
ندخـل اي معسـكر تدريبي داخيل 
او خارجـي وهـذا بالتأكيـد يـأكل 
هكـذا  ملثـل  اعدادنـا  جـرف  مـن 
بطولـة مهمـة سـتقام يف شـهر 
أي  االمـارات،  دولـة  يف  حزيـران 
بعـد اربعـة اشـهر تقريبـا، إذ اننا 
نطالب بمعسـكر تدريبي خارجي 

يتضمن خوض عـدد من املباريات 
التجريبية  لوقوف املالك  التدريبي  
عـىل االمكانـات الفنيـة لالعبينـا 

وجاهزيتهم ملونديال العالم .
وتابـع محيـد قولـه: تـم التعاقـد 
مع مـدرب محيل جديـد وهو ثائر 
شنيشـل بدال مـن املدرب السـابق 
رافـد عبـد الحسـني الـذي رفـض 
مواصلـة مشـواره معنا ألسـباب 
خاصـة بـه وبـدأ املدرب شنيشـل 
رحلة االعداد التي لم تتعد الوحدات 
التدريبيـة فقـط ونطالـب املكتب 
التنفيذي برئاسـة الدكتـور عقيل 
حميـد بإقامـة معسـكر تدريبـي 
داخـيل ثـم خارجـي كـي يكـون 

اعدادنـا ضمـن مسـتوى الطموح 
ملواجهة املنتخبات املنافسـة بروح 
حماسية وقوية عىل الرغم من قوة 

املجموعة وصعوبتها.  
حديثـه  االتحـاد  عضـو  وانهـى 
بالقـول: نأمل ونتطلع اىل ان يكون 
منتخبنا منافسـا للمنتخبات التي 
ان  مـن  الرغـم  عـىل  سـيواجهها 
املهمة صعبـة، وان ال يكون  صيدا 
سهال او محطة اسرتاحة ملنافسيه 
وتبقى ثقتنا كبرية وعالية بمالكنا 
التدريبـي والعبينا يف تقديم صورة 
جيـدة ورائعة عـن منتخبنـا الذي 
تأهـل ملونديـال العالم عـن جدارة 

واستحقاق.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
ارجـأت لجنـة املسـابقات يف االتحاد 
العراقـي لكـرة القدم انطـالق الجولة 
السابعة عرشة من منافسات الدوري، 
إىل يوم السبت املقبل بدالً عن األربعاء.

”لجنـة  أن  بيـان  يف  االتحـاد  وذكـر 
املسابقات قررت إرجاَء انطالق الجولة 
السـابع عـرشة مـن يومـي األربعاء 
والخميـس إىل يومـي السـبت واألحد 
من هـذا الشـهر، وبنفـس التوقيتاِت 

واملالعب املُعلنة سابقاً“.
وبـني أنـه ”لقـرب وتزاُمـِن الزيـارة 
املليونّيـة يف ذكـرى استشـهاد اإلمام 
موىس بن جعفر (عليهما السالم) يوم 
الجمعة املوافق السايع عرش من شهر 
شباط الحايل وإلتاحة الفرصِة لجميع 
ومنهـا  العراقـي،  املجتمـع  رشائـح 

الريايض، ألداِء مراسيم الزيارة“.
مـن جانبهـا، أكملـت وزارة الشـباب 
أرضيـة  تأهيـل  إعـادة  والرياضـة 
ملعـب الكوت األوملبـي ليصبح جاهزا 
السـتضافة ملباريات الرسـمية خالل 

الفرتة املقبلة.
وعىل الرغم من اسـتقبال هذا امللعب، 
الذي يتسع لـ20 ألف مقعد، مباريات 
بالـدوري  الناشـط  الديوانيـة  فريـق 
املمتـاز، إال أن عمليـة تأهيلـه جعلت 
إىل  مبارياتهـا  تنقـل  الديوانيـة  إدارة 

ملعب كربالء الدويل.
وظهـرت صـور نرشتهـا إدارة ملعب 
الكـوت، امـس األحد، ظهـور أرضيته 

ومرفقاته بأفضل إطاللة.
وسـيكون إسـتاد الكـوت الـذي يقع 
يف مدينـة واسـط (جنـوب العـراق)، 
خـارج التغطيـة يف الجـوالت املتبقية 
من الدوري املمتاز، لعدم اسـتعانة أي 
ناد محـيل للعب عليه، رغـم أن بعض 
أندية بغـداد ال تمتلك مالعب واختارت 
واملدينـة  بديلـة كالـزوراء  اسـتادات 

والشعب.
وشـهد املوسـم الحـايل تطبيـق نظام 
الرتاخيـص الـذي مـن أبـرز معايريه 
وجـود ملعـب حديـث ذي مواصفات 

عاملية الستضافة املباريات.
وظهرت جميـع املالعب بصورة رائعة 
باستثناء ملعب الصناعة الذي مازالت 

أرضيته غري صالحة للعب.
ويف سياق متصل، أكد حيدر عبد األمري، 
املدير الفني لزاخو  أن ”املحرتفني الذين 
تم اسـتقطابهم يف املريكاتو الشتوي، 
قدموا مسـتويات جيـدة، ويحتاجون 

إىل املزيد من الوقت للتأقلم“.
وقال عبد األمـري ”ان املحرتفني قدموا 
مستويات جيدة، لكنهم يحتاجون إىل 
التأقلم واالنسـجام بالجوالت املقبلة، 
للظهـور بشـكل أفضـل، نحـن مـن 

اخرتناهم ونحتاج إىل الصرب عليهم“.

وأضاف: ”مسـتوى فريقنا يف تصاعد 
من مباراة إىل أخـرى، ونتيجة التعادل 
أمام أربيل مقنعة، يف ظل تراجع األداء 

بالشوط الثاني“.
وتابـع ”لم نظهر بمسـتوانا املعروف، 
السـفر مـن مدينـة  إرهـاق  بسـبب 
إىل أخـرى، عـالوة عـىل عدم مـداورة 
الالعبـني، وهذا األمـر يتحمله الجهاز 

الفني“.
وختم ”نسـعى إىل تصحيـح األخطاء 
يف الجـوالت املقبلـة، وتحسـني موقع 

ونتطلـع  الرتتيـب،  سـلم  يف  الفريـق 
إلرضاء جماهرينا الكبرية“.

يذكـر أن زاخو يحتل املركـز الـ13 يف 
الدوري العراقي، برصيد 18 نقطة.

وأعلن نـادي زاخو الريايض تخصيص 
ريع إيرادات مباراة ديربي كردسـتان 
أمام ضيفه أربيـل، التي اقيمت ضمن 
منافسـات الـدوري املمتـاز، لعائالت 
ضحايـا الزلـزال الـذي رضب مؤخرا 

عددا من املدن السورية والرتكية.
وقال زاخو، يف بيان رسـمي مقتضب: 

”نادي زاخو تربع بأجور تذاكر مباراة 
أربيل لضحايا زلزال تركيا وسوريا“.

وال تعـد هـذه املبـادرة العراقية األوىل 
لدعـم جهـود إغاثـة املترضريـن من 
الزلـزال، حيث سـبق أن ”سـاهم عدد 
من الالعبني السـابقني والشـخصيات 

الرياضية العراقية بالتربعات“.
كمـا تـم الوقـوف دقيقـة حـداد قبل 
واألنشـطة  الفعاليـات  انطـالق 
الشـعبني  مـع  تضامنـا  الرياضيـة، 

السوري والرتكي.

 بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد وزير الداخلية عبد األمري الشمري دعمه التام لجميع الفعاليات 

الرياضية يف البالد.
وذكر بيان لوزارة الداخلية أن ”وزير الداخلية عبد األمري الشـمري، 
التقـى امس يف مكتبـه، رئيس االتحاد العراقي لكـرة القدم عدنان 
درجال“، مبيناً أن ”الوزير رحب يف بداية اللقاء بضيفه وبحث معه 
جملـة مـن املواضيع ذات االهتمام املشـرتك يف مقدمتها اسـتمرار 

التنسيق والتعاون املشرتكني بني الوزارة واالتحاد“. 
وأكد الشـمري، وفقـاً للبيان ”دعمه للرياضة يف العراق واسـتعداد 
الـوزارة التـام لتوفري األجواء اآلمنة واملناسـبة لجميـع الفعاليات 

الرياضية يف البالد“.
فيما قدم درجال ”الشـكر والتقدير للوزير عـىل جهوده الكبرية يف 
إنجـاح بطولة خليجي 25 يف محافظـة البرصة الفيحاء، وما بذلته 

مفاصل وتشكيالت الوزارة خالل هذه البطولة“.

بغداد/ متابعة الزوراء
انعقاد  تأجيل  والرياضة  الشباب  لشؤون  الوزراء  رئاسة  مستشارية  اعلنت   

املؤتمر العام للشباب والرياضة إىل أيار املقبل.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشباب والرياضة خالد كبيان يف بيان إن ”رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتأجيل موعد عقد املؤتمر الذي كان مقرراً 

يومي 24 و25 من الشهر الحايل إىل أيار املقبل“.
وأضاف أن ”رئيس الوزراء عزى سبب تأجيل موعد عقد املؤتمر إىل منح اللجان 
مشاركة  ألوسع  فرصة  وإلعطاء  املؤتمر  محاور  إلنضاج  الوقت  من  من  مزيداً 
شياع  محمد  الوزراء  رئيس  برعاية  سيعقد  ”املؤتمر  إن  إىل  الفتاُ  ممكنة“، 
العام  للمؤتمر  املشّكلة  اللجان  أن  الحكومي”.يذكر  السوداني، وضمن منهاجه 

للشباب والرياضة قررت تأجيل موعد انعقاد املؤتمر إىل شهر أيار املقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء
عىل  الجنوب  غاز  نادي  فريق  فاز 
أشواط  بثالثة  البيشمركة  فريق 
التجمع  منافسات  ضمن  نظيفة 
املمتاز  الطائرة  الكرة  لدوري  الثاني 
العاصمة  يف  فعالياته  تتواصل  والتي 
 (٢٥-٢٢)  (٢٥-١٨) وبواقع  بغداد 
(٢٧-٢٥)، كما حقق مصايف الشمال 
فوزاً ثميناً عىل الجيش بثالثة أشواط 

الجيش  تقدم  مثرية  مباراة  يف  الثنني 
وعدل  (٢٥-٢٢)و(٢٥-٢١)  اوالً 
(٢٥-١٤) الشمال  مصايف  الكفة 

الشمال  مصايف  وحسم  و(٢٥-١٩)، 
 ،(١٥-٩) الحاسم  الشوط  يف  اللقاء 
وتغلب الحبانية انتصاراً معنوياً عىل 
البحري بثالثة أشواط دون رد وكانت 
 ،  ٢٥-٢٣ كالتايل،  االشواط  نتيجة 

.٢٥-٢٢ ، ٢٥-١٧
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قرطاج/ متابعة الزوراء:
من  صعًبا  فوًزا  التونيس  الريايض  الرتجي  اقتنص 
ضيفه املريخ السوداني بهدف نظيف يف املرحلة األوىل 
من مباريات املجموعة الرابعة ضمن منافسات دوري 
توغاي  أمني  محمد  الجزائري  وفرض  إفريقيا.  أبطال 
الوحيد يف  املباراة  للقاء بتسجيله هدف  نفسه نجًما 

األنفاس األخرية من املوقعة الحماسية .(90+4) 
قد  املجموعة  ذات  ضمن  األخرى  املواجهة  وكانت 
عىل  الجزائري  بلوزداد  لشباب  ملفًتا  فوًزا  شهدت 

مستضيفه الزمالك املرصي بهدف دون رد.
للغاية يف ظّل  املجموعة معّقدة  وتلوح حسابات هذه 

قيمة األندية املتنافسة وتقارب مستوياتها.
عىل  الغيني  حوريا  تّغلب  الثالثة  املجموعة  ولحساب 
باب  دون مقابل سّجله  بهدف  التنزاني  ضيفه سيمبا 
ندياي .(18) واستهل فريق ماميلودي صنداونز الجنوب 
إفريقي مشواره يف النسخة الحالية من مسابقة دوري 
أبطال إفريقيا بالفوز عىل ضيفه الهالل السوداني بهدف 

نظيف يف افتتاح مباريات املجموعة الثانية من البطولة.
جاسيوس  إفريقي  الجنوب  للفريق  الفوز  هدف  وسجل 
25. وشهدت املباراة طرد الطيب عبد  مايلوال يف الدقيقة 
الرازق مدافع الهالل عقب حصوله عىل اإلنذار الثاني يف 
86. وضمن املجموعة األوىل فرض فريق شبيبة  الدقيقة 
عىل  أهداف  بدون  السلبي  التعادل  الجزائري  القبائل 

مستضيفه األنغويل بيرتو أتلتيكو.

دورتموند/ متابعة الزوراء:
لم يهنأ يوسوفا موكوكو بعودته لتشكيل 
خالل  األسايس  دورتموند  بوروسيا 
بفوز  انتهت  التي  بريمن  فريدر  مواجهة 
الدوري  من   20 الجولة  يف   ،(2-0) األول 
يف  عاما  الـ18  صاحب  وبدأ  األملاني. 
جلوسه  بعد  األساسية،  فريقه  تشكيلة 
املاضية،  املباريات  يف  البدالء  عىل مقاعد 

الشوط  انتصاف  بعد  امللعب  غادر  لكنه 
األول. وخالل ترصيحات لشبكة ”سكاي“، 
أسود  مدرب  تريزيتش  إيدين  تحدث 
الشاب،  مهاجمه  حالة  عن  الفيستيفال 
إصابة  تبدو  الحظ  لسوء  ”نعم،  قائالً: 
له  األفضل  نتمنى  ”نحن  وأضاف:  قوية“. 
إصابته  تشخيص  يمكننا  ال  لكن  بالطبع، 
بشكل دقيقة حتى الغد أو بعد غد بمجرد 

وتعرض  الطبية“.  للفحوصات  خضوعه 
موكوكو لإلصابة بعد التحامه مع ليوناردو 
 ،27 الدقيقة  يف  بريمن،  بيتينكورت، العب 
وخرج ممسكا بساقه اليرسى، إذ بدا غري 
املحتمل  ومن  املباراة.  استكمال  عىل  قادر 
املرتقبة  غياب موكوكو عن مباراة فريقه 
املقبل يف ذهاب  األربعاء  ضد تشيليس يوم 

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

باريس / متابعة الزوراء:
باريس  مباراة  من  قليلة  أيام  قبل 
سان جرمان وبايرن ميونيخ بدوري 
الربازييل  النجم  وجد  أوروبا،  أبطال 

نيمار دا سيلفا نفسه يف ورطة.
”لوباريزيان“  صحيفة  وذكرت 
الفرنسية أن نيمار تسبب يف إزعاج سكان 
الذي  ”بوجيفال“،  مدينة  يف  الحي 

التي  املستمرة  الحفالت  بسبب  فيه  يعيش 
أن  الصحيفة  وأكدت  فيلته.  داخل  يقيمها 
الربازييل يقوم بهذه الحفالت منذ عدة أشهر 
لدرجة أن سكان مدينة ”بوجيفال“ فكروا يف 
اللجوء للمحكمة ملقاضاته بسبب الضوضاء.
واتيل  لوك  الحي  عمدة  وصف  جانبه،  من 
متعهداً  محرتم“،  بـ“غري  الربازييل  الالعب 
ضده.  القانونية  اإلجراءآت  بعض  باتخاذ 

ولكن  عنه،  كثريًا  نتحدث  أن  ”يمكننا  وقال: 
ال  شخص  مواجهة  يف  تفعل  أن  تريد  ماذا 
يهتم بدفع غرامة قدرها 135 يورو مقابل ما 
يكسبه“. ويستعد نادي باريس سان جرمان 
نظريه  مع  ومرتقب  قوي  للقاء  الفرنيس 
فرباير،   14 الثالثاء  األملاني،  ميونيخ  بايرن 
منافسات  ضمن  األمراء  حديقة  ملعب  عىل 

دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

الرباط / متابعة الزوراء:
بعد   «٢٠٢٢ «املغرب  لألندية  العالم  بكأس  اإلسباني  مدريد  ريال  ُتوج 

فوزه عىل الهالل السعودي ٥-٣ يف املباراة النهائية.
األوروغوياني   ،٦٩  ،١٣ فينيسيوس  الربازييل  مدريد  لريال  وسجل 

فيديريكو فالفريدي ١٨، ٥٨، والفرنيس كريم بنزيمة ٥٤.
يف حني سجل للهالل موىس ماريغا ٢٦، واألرجنتيني لوسيانو فيتو ٦٣، 

.٧٩
النادي امللكي لقب هذه املسابقة  التي يحرز فيها  وهي املرة الخامسة 

بعد أعوام ٢٠١٤ وو٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ ليعزز رقمه القيايس.
واللقب هو الثاني لريال مدريد هذا املوسم بعد إحرازه الكأس السوبر 
آب/أغسطس  يف  األملاني  فرانكفورت  آينرتاخت  عىل  بفوزه  األوروبية 
النهائي  نصف  مباراة  عن  غيابه  بعد  أساسياً  بنزيمة  وشارك  املايض. 

لعدم تعافيه تماماً من اإلصابة ليلعب بدالً من الربازييل رودريغو.
وصنع بنزيمة الهدف األول لفينيسيوس جونيور لينفرد األخري بحارس 

الهالل ويسجل داخل مرماه.
للحارس  خادعة  قوية  تسديدة  من  الثاني  الهدف  فالفريدي  وأضاف 

السابق  الربتغايل  بورتو  مهاجم  بواسطة  الهالل  رّد  املعيوف.  عبدالله 
بديل  لونني  اندري  األوكراني  الحارس  مرمى  يف  سجل  الذي  ماريغا 

البلجيكي تيبو كورتوا املصاب.
ورد فينيسيوس الجميل لبنزيمة بتمريرة وال أروع ليتابعها االخري داخل 

الشباك من مسافة قريبة مطلع الشوط الثاني.
ورفع فالفريدي النتيجة إىل ٤-١ بعد تبادل الكرة مع داني كارفاخال.

رفض الهالل االستسالم ورد بهدف لفييتو الذي سدد كرة ساقطة من 
سجل  فينيسيوس  ألن  طويالً  تدم  لم  الهالل  فرحة  لكّن  لونني،  فوق 
لتنتهي  الهالل  ان يحذو حذوه فييتو من  الخامس لفريقه قبل  الهدف 

املباراة بنتيجة ٥-٣.
وجاء التتويج يف اللقب ليعوض بعض اليشء تراجع مستوى ريال مدريد 
يف الدوري املحيل يف اآلونة االخرية وتحلفه بفارق ٨ نقاط عن برشلونة 
املتصدر. وينتظر ريال مدريد لقاء قويا مع ليفربول يف ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا الحقاً هذا الشهر.

اسطنبول / متابعة الزوراء:
منتخب  مدرب  كونتز  شتيفان  األملاني  تربع 
التي  املدمرة  الزالزل  لضحايا  باملال  تركيا، 
املايض. األسبوع  وسوريا  تركيا  رضبت 
قريته  يف  خاصة  تربعات  حملة  كونتز  وأطلق 
سوبر  يف  الجلوس  عرب  بأملانيا،  نونكريشن 
عائد  تخصيص  سيتم  إذ  ساعة،  ملدة  ماركت 
داخل  قضاها  التي  الفرتة  خالل  املبيعات 
املتجر إىل ضحايا الزالزل يف تركيا. وقال كونتز 

لصحيفة ”راينبفالز ام سونتاج“: ”لقد أسسنا 
القدم  لكرة  الرتكي  االتحاد  يف  للتربع  حسابا 
ويتم تحويل األموال إىل سلطات إدارة الكوارث 
الرتكية“. وأضاف: ”يوم األحد توجهنا إىل مباراة 
بالدوري الرتكي املمتاز ويف املساء ذهبت للنوم 
كعادتي، عندما استيقظت يوم االثنني، فتحت 
هاتفي وعىل الفور رأيت الكثري من الرسائل“. 
االتحاد  إىل مقر  يف وقت الحق  وتوجه كونتس 

لكرة  يف الرتكي  القدم 

شاشة  عرب  األحداث  باقي  وشاهد  إسطنبول 
التلفاز. وأوضح املدرب األملاني: ”قلت ال يمكن 
أن  اكتشفت  وعندما  حقيقياً،  هذا  يكون  أن 
ارتدادية رهيبة،  الكارثة حقيقية، حدثت هزة 
يف  املدمر  الزلزال  وأودى  أخرى“.  مرة  صدمت 
شخص  ألف   25 حوايل  بحياة  وسوريا  تركيا 
من  قليل  عدد  عىل  العثور  تم  فيما  اآلن،  حتى 
الضحايا، أحياء تحت األنقاض، بعد 5 أيام من 

حدوث الكارثة.

ليفربول/متابعة الزوراء:
ردَّ الهولندي كود جاكبو، نجم ليفربول، عىل الترصيحات 
مدرب  نيستلروي،  فان  رود  مواطنه  أطلقها  التي  األخرية 

آيندهوفن، بشأن انتقاله إىل الريدز.
كان  جاكبو  «حلم  قائال:  مؤخرًا،  رصح  نيستلروي  وكان 
حتى  باالنتظار  ونصحته  يونايتد،  مانشسرت  إىل  االنتقال 
نصيحتي،  ورفض  حدث  ما  «يشء  وأضاف:  الصيف». 
وانتهى األمر باالستماع إىل فريجيل فان دايك، الذي حاول 
إىل فريقه». ورد جاكبو عىل نيستلروي، يف ترصيح  ضمه 
«برصاحة،  الربيطانية:  إيكو»  «ليفربول  شبكة  أبرزته 

تحدثت معه كثريًا عن مانشسرت يونايتد يف الصيف، عندما 
بدا أن الصفقة قادمة».

وأضاف: «لكن يف الشتاء، لم يكن األمر كذلك، إذ أصبحت 
أمنية نيستلروي أن أنتقل إىل ناٍد كبري، وأعتقد أنني حققتها 

بالتوقيع مع ليفربول».
مانشسرت  إىل  باالنتقال  عاًما)،   ٢٣) جاكبو  اسم  وارتبط 

يونايتد، وكان قريًبا من التوصل التفاق الصيف املايض، 
قبل أن ينتقل إىل الريدز بعد املشاركة يف كأس 

العالم مقابل ٣٥ مليون إسرتليني.
بسبب  نيستلروي  انتقاد  وجاء 

مع  جاكبو  مستوى  ضعف 
أي  تسجيل  يف  بفشله  الريدز، 
هدف خالل ٦ مباريات خاضها 

حتى اآلن.
سجل  الذي  جاكبو،  ويعاني 
شهرًا   ١٨ خالل  هدًفا   ٣٤
غياب  من  آيندهوفن،  مع 
التهديف، إذ ال يجد الراحة 
التي  املختلفة  األدوار  يف 
رفقة  حالًيا  يلعبها 

ليفربول.

بغداد/متابعة الزوراء:
يف  يونايتد  نيوكاسل  حلم  أصبح 
يف  الذهبي  املربع  ضمن  االستمرار 
الربيمريليج مهدداً بقوة بتعادله الثالث 
أمام  بهدف  املرة  وهذه  التوايل  عىل 
مضيفه بورنموث، ضمن الجولة الـ٢٣ 

من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ستاديوم)،  (فيتاليتي  ملعب  وعل 
األول،  الشوط  بهديف  الفريقان  اكتفى 
إذ تقدم أصحاب الضيافة أوال بالدقيقة 
٣٠ بتوقيع املدافع األرجنتيني ماركوس 

سينييس.
االسرتاحة  دخول  يف  نيوكاسل  ونجح 
نجمه  بفضل  للنتيجة  معادال 
يف  أملريون  ميجيل  الدويل  الباراجوائي 

الوقت املحتسب بدال من الضائع.
املوقف  من  شيئا  النتيجة  تغري  ولم 
الرتتيب،  جدول  يف  لبورنموث  السيئ 
الخطر  منطقة  يف  قابعا  يزال  ال  حيث 
(املركز الـ١٩ وقبل األخري) بـ١٨ نقطة 

من ٢٢ مباراة.
مسلسل  فواصل  «املاجبيس»،  أما 
التوايل،  عىل  الثالثة  للمباراة  التعادالت 
وهو التعادل الرابع يف آخر ٥ مباريات، 

مقابل فوز وحيد.
وأضاف نيوكاسل نقطة ليصبح رصيده 

٤١ يف املركز الرابع من ٢٢ مباراة.
تأخره  بيلباو  أتلتيك  قلب  اسبانيا،  ويف 
فوز  إىل  فالنسيا  مضيفه  أمام  بهدف 
ضمن  ميستايا،  ملعب  عىل   ،٢-١ مثري 

لكرة  اإلسباني  الدوري  من   ٢١ املرحلة 
القدم. تقدم صامويل كاستييخو بهدف 
لفالنسيا يف الدقيقة ١٧، لكن بيلباو رد 
يف  ويليامز  نيكو  طريق  عن  بالتعادل 
الدقيقة ٣٠، ثم أحرز أوهيان سانسيت 

هدف الفوز يف الدقيقة ٧٢.
نقطة   ٣٢ إىل  بيلباو  رصيد  رفع  الفوز 
رصيد  توقف  فيما  السادس،  املركز  يف 
فالنسيا عند ٢٠ نقطة يف املركز الثالث 
ويف  الهبوط).  مراكز  (أحد  القاع  من 

فرنسا، واصل مارسيليا السبت مالحقة 
باريس سان جريمان عىل صدارة دوري 
القدم  لكرة  الفرنيس  األوىل  الدرجة 
(الليج آ)، بالفوز عىل كلريمون (٢-٠)، 

يف إطار الجولة ٢٣ من البطولة.
املهاجم  ملارسيليا  الفوز  هديف  سجل 
 ٤٤) الدقيقتني  يف  سانشيز  أليكسيس 
 ٤٩ إىل  الفريق  رصيد  لريتفع  و٨١)، 
نقاط   ٥ بفارق  الثاني،  املركز  نقطة يف 

عن باريس سان جريمان املتصدر.

 ٣٠ عند  كلريمون  رصيد  تجمد  بينما 
نقطة يف املركز الـ١١.

مضيفه  عىل  أتاالنتا  فاز  ايطاليا،  ويف 
الجولة  يف  نظيفني  بهدفني  التسيو 
ملعب  عىل  اإليطايل  الدوري  من   ٢٢

األوليمبيكو.
دابيد  طريق  عن  الضيوف  هدفا  وجاء 
وراسموس   ٢٣ الدقيقة  يف  زاباكوستا 

هويلوند .(٦٥) 
درب  إىل  الفوز  بهذا  أتاالنتا  وعاد 

الجولة  يف  خرس  أن  بعد  االنتصارات 
املاضية عىل يد ساسولو.

 ٤١ إىل  أتاالنتا  رصيد  ارتفع  الفوز  بهذا 
بفارق  الثالث  املركز  إىل  ليقفز  نقطة 
التسيو  تجمد  فيما  روما،  عن  األهداف 
املرتبة  إىل  وتراجع  نقطة   ٣٩ عند 
السادسة. وهذه هي املباراة الثالثة التي 
طعم  العاصمي  الفريق  فيها  يعرف  ال 
الفوز، إذ تعادل يف الجولتني السابقتني 

مع هيالس فريونا وفيورنتينا.

ويف أملانيا، واصل يونيون برلني مالحقة 
مضيفه  عىل  بالفوز  ميونيخ  بايرن 
بول  ريد  ملعب  عىل   ،(٢-١) اليبزيج 

أرينا، بالجولة ٢٠ من الدوري األملاني.
وعىل الرغم من أصحاب األرض تقدموا 
بنجامني  بواسطة   (٢٤) الدقيقة  يف 
التعادل  الضيوف  أدرك  فقد  هينريش، 

(٦١) بواسطة جانيك هابريير.
التقدم والفوز  الضيوف هدف  ثم أحرز 
ركلة  من  وجاء  دقيقة  ب١١  ذلك  بعد 

جزاء سجلها روبن كنوخ.
الخامس تواليا ليونيون  وهذا االنتصار 
إىل ٤٢ نقطة يف  برلني، وارتفع رصيده 
دورتموند  بروسيا  ليزيح  الثاني  املركز 
من الوصافة، وتفصله نقطة عن بايرن 

ميونخ املتصدر.
من ناحيته تجمد اليبزيج عند ٣٦ نقطة 
يف  فشل  أن  بعد  الخامس،  املركز  يف 
العودة إىل سكة االنتصارات بعد تعادله 

يف الجولة املاضية مع كولن.
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لندن / متابعة الزوراء:
تسبب يل ماسون، حكم تقنية الفيديو بمباراة آرسنال وبرينتفورد، 
الجانرز يف  الذي سكن شباك  الهدف  الجدل عند مراجعة  إثارة  يف 
املواجهة. وانتهت املباراة بتعادل الفريقني (1-1)، ضمن منافسات 
الجولة 23 من الربيمريليج. ووفقا لصحيفة دييل ميل الربيطانية، 
فإن حكم الفيديو لم يراجع اللعبة بأكملها التي تسببت يف الهدف 
الذي سكن شباك آرسنال. وأشارت إىل أن كريستيان نورجارد كان 
يف  الكرة  وضع  الذي  توني  إليفان  عرضية  أرسل  عندما  متسلالً، 
الفيديو ركز عىل مراجعة مدى تداخل  الجانرز. لكن حكم  شباك 
يف  (آرسنال)  جابرييل  مع  برينتفورد،  العب  بينوك  إيثان  املتسلل 
لعبة الهدف. ونتيجة لذلك نيس حكم الفيديو رسم خطوط التسلل 
ملراجعة موقف كريستيان نورجارد من التسلل، قبل إرسال الكرة 
أن  لوقت طويل قرر يل ماسون  امتدت  توني. وعقب مراجعة  إىل 

بينوك ليس متداخال يف اللعبة وأن هدف برينتفورد صحيح.
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باريس/متابعة الزوراء:
يـوم االثنـني ٦ فرباير/شـباط ٢٠٢٣، 
رضَب زلزال مدّمر تركيا وشمال غربي 
القتـىل  اآلف  وراءه  مخلًفـا  سـوريا، 
والجرحـى، والعديـد مـن األشـخاص 
وثقتـه  مـا  وهـو  األنقـاض،  تحـت 
املواقع اإلخباريـة، بالتوازي مع جهود 
الصحفيـني املسـتقلني الذيـن دشـنوا 
املفقوديـن  أسـماء  توثـق  صفحـات 
اإلجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  عـىل 
وتشـارك أرقام هواتف جهات ومراكز 
تقـدم أوجه العون واملسـاعدة ملصابي 

ومنكوبي الزالزل.
ُتقدم لكم «شبكة الصحفيني الدوليني» 
شـهادات صحفيني من سوريا وتركيا 
املدمـر،  الزلـزال  عايشـوا  ولبنـان 
ووثقـوا األحـداث بأقالمهم وعدسـات 
كامرياتهـم، وقّدمـوا النصائح العلمية 
واملهنيـة لتغطية موضوعيـة لألزمات 
والكـوارث الطبيعيـة، ومعرفـة آليات 
تدقيـق املعلومات أثناء كارثـة الزلزال 
املّدمـر، إضافًة إىل جهود التشـبيك بني 

الصحفيني العرب.
رائحة الدمار يف سوريا

بنربة صوت حزينة داخل أحد املخيمات 
يف شمال غرب سوريا، يحكي لنا أحمد 
عرابي وهو صحفي سوري ما عايشه 
مـع عائلته وباألخـص الوضع القايس 
يف مدينة «األتارب»، قائالً: «استيقظت 
مذعوًرا لشعوري بأّن الدنيا تهتز يميًنا 
ويسـاًرا فخفت عـىل أوالدي وزوجتي 
ونزلنـا برسعة من منزلنا العتقادي أّن 
قصًفـا صاروخًيا يحـدث، كما انقطع 
التيـار الكهربائـي باملنـزل، وقضينـا 
حـوايل سـت سـاعات تحـت األمطـار 
داخل سـيارتي، فكنا خائفني وال نعلم 
أين سـنذهب مع سماعنا لدوي األبنية 
املتهدمة. وكنا نشتم رائحة الدمار من 
كل جانب، وقد نزل الناس إىل الشوارع 
حـذاء،  بـدون  بعضهـم  مذعوريـن، 
وحاولنـا مسـاعدة بعضنـا البعـض. 
وبالنسبة ملنزيل فقد تعرض لتشققات 
بسـبب الهزة العنيفة وسـيارتي جراء 

األحجار التي تساقطت عليها». 
من جهتها، وصفت حنني السـيد وهي 
ناشـطة وصحفية سـورية مسـتقلة 
ُتقيم بشـارع الفيالت بمدينة عفرين، 
تفاصيـل تلـك الليلـة األليمـة، وقالت 
لشـبكة الصحفيني الدوليني: «شعرت 
بالخوف يف تمام الساعة الرابعة فجراً؛ 
فأخـذت أطفـايل وخرجت مـع زوجي 
وكان  الشـارع،  إىل  مهرولـني  وأمـي 
الحجـر يتسـاقط فوق رؤوسـنا جرّاء 

انهيار الطابق العلوي ملنزلنا». 

وبسـؤالها عـن أحـوال بقيـة أرستها، 
قالت حنني: «أخي كان تحت األنقاض 
بمدينة «أنطاكيا» الرتكية، وتم انتشاله 
هو وأرسته بأعجوبة». وشاركت حنني 
«شبكة الصحفيني الدوليني» عدًدا من 
الصـور التـي وثقتها بعدسـة هاتفها 
املحمـول لتهـُدم عدد كبري مـن األبنية 
وتصدعهـا بشـارع الفيـالت بمنطقة 
قريـة  الدمـار يف  «عفريـن»، وحجـم 

«ترمانني» بإدلب بسوريا.
صحفيون متطوّعون لإلنقاذ

انتشال الجثث والضحايا العالقني تحت 
األنقاض بالتعاون مع فرق املتطوعني 
املدنيـني، هـو الهّم الشـاغل للصحفي 
السـوري رامـي محمد بجانـب دوره 
املهني يف التغطية، وروى لنا ما عايشه 
يف سـوريا قائالً: «حجم الدمار مخيف 
بشكل ال يصدق؛ للوهلة األوىل تظن أنك 
قد دخلت منطقة تم استهدافها بقنابل 

ذرية».
وشـارك رامي مع «شـبكة الصحفيني 
الدوليني» بعض الصور الحرصية التي 
وثقها بعدسـته آلثـار الدمـار للزلزال 
الـذي رضب مدينـة «جنديرس» بريف 
مدينة عفرين شمال حلب -إحدى املدن 
املنكوبـة جراء الزلـزال- والتي توضح 
جهود فرق املتطوعني املدنيني النتشال 

الضحايا العالقني تحت األنقاض.
ويف حديث لشبكة الصحفيني الدوليني، 
ذكر سامر دحدوح، وهو عضو برابطة 
«الوضـع  أّن  السـوريني  الصحفيـني 
وعـدد  سـوريا،  شـمال  يف  مأسـاوي 
كبـري من الناجـني يرغبـون بالخروج 
من األماكـن املترضرة ولكـن ال يوجد 
وقود، وال توجد سـيارات»، وقال: «من 
املشـاهد املأساوية العالقة بذهني هي 
وفـاة أم أنجبت طفلتها تحت األنقاض 
بمدينـة جنديـرس، قبـل أن تلفظ األم 

أنفاسها األخرية».
خدمات إعالمية وقصص إنسانية

«حجـم الكارثـة أكـرب ممـا نتصور يف 
مناطـق كثـرية بسـوريا؛ فاملواطنون 
يحفـرون بأيديهـم وبوسـائل بدائيـة 
للبحث عـن املفقودين والعالقني تحت 
ركام األنقـاض ملعاونـة قـوات الدفاع 
املدنـي، ومدينة «جنديـرس» أصبحت 
منكوبـة وهناك مئـات املباني املنهارة 
بـدأ  الكلمـات  بهـذه  واملتصدعـة»، 
خليـل عشـاوي وهـو مؤسـس وكالة 
«Frontline In focus»، ومصـور مـع 
«رويـرتز» كلماته معنـا. وبالرغم من 
املعاناة التي عايشـها حيث ظّل والده 
ووالدتـه تحت األنقاض يف أنطاكيا ملدة 
يومـني، إال أنـه تابـع عملـه يف توثيق 

األحداث بعدسته، فقام أوالً باالطمئنان 
عىل سـالمة أعضاء فريقه، ثم تقسيم 
األعمال بينهم فبعضهم يقوم بتجميع 
وتوثيـق الصـور الجويـة والقصـص 
أمـا  الصحفيـة،  واملـواد  اإلنسـانية 
البعض اآلخـر فيخرج إىل الحدود لرفع 
الصـور واملواد عىل املوقـع االلكرتوني 
وحسـابات الوكالـة عـىل السوشـيال 
ميديا، ألن شـبكة اإلنرتنت سيئة جًدا، 

وينقطع التيار الكهربائي باستمرار.
قائـًال:  حديثـه  عشـاوي  ويسـتكمل 
«لألسف ترشدنا وأغلب أعضاء الفريق 
تدمرت بناياتهم السـكنية، ويقطنون 
اآلن يف أماكن بعيدة عن تجمع املدن، أو 
ينامون يف السيارات، وكذلك الحال مع 
أخي يف تركيا الذي يعيش اآلن بالسيارة 
مع عائلته بمدينة أورفا برتكيا، وأختي 

باملسجد بمدينة عنتاب». 
من جانبها، قالت الصحفية السـورية 
هديـل عرجة، وهـي مؤسسـة موقع 
مؤسسـة  ورشيكـة   ،«Tiny Hand»
 Frontline» اإلعالميـة  بالوكالـة 
لـدى  يكـون  أن  «ينبغـي   :«In focus
الصحفيني بسـوريا وتركيـا قوة إرادة 
والوقائـع  األحـداث  لنقـل  وعزيمـة 
بحرفيـة وموضوعيـة شـديدة ويجب 
عليهـم إيصـال معاناة السـكان أيًضا 
وإعـداد القصـص اإلنسـانية إليصال 

أصوات املترضرين».
مصري إعالميني وعائالتهم

عقـب  عـىل  رأًسـا  يشء  كل  «انقلـب 
ومحا الزلـزال العنيف ذكرياتي بمدينة 
أنطاكيا التي عشـت فيها سـنتني قبل 
مـرارة  وعشـت  إلسـطنبول  انتقـايل 
االنتظار لحني سماع أخبار عن خروج 
عائلـة زوجـي مـن تحـت األنقاض»، 
بهذه الكلمات تصف لنا عرجة، الكاتبة 
يف شبكة الصحفيني الدوليني اللحظات 

األليمـة التـي عاشـتها، وذكـرت بأن 
«أنطاكيا ترضرت بشـكل كبـري جرّاء 
الزلـزال، وأصعب ما يف األمـر أن تتابع 
الفيديوهات التي تبثها وسـائل اإلعالم 
وتخىش أن تجـد أحد من أقاربك فيهم، 
ولقد عشـت لحظات الرعب مع زوجي 
ملدة يومـني حتى خرج والداه سـاملني 

من تحت الركام».
أمـا حجم املأسـاة املروعة فقـد بلغت 
أشُدها لدى عيل اإلبراهيم، وهو صحفي 
اسـتقصائي وأحـد مؤسـيس الوحـدة 
االسـتقصائية  للصحافـة  السـورية 
(رساج) وكاتب بـ «شـبكة الصحفيني 
الدوليـني»، الـذي فقـَد خالـه وعائلته 
برتكيا جـّراء الزلزال، ويقـول: «بقيت 
العائلة املكونة من خايل وزوجته وثالثة 
أطفـال ملدة ٤٢ سـاعة تحت األنقاض 

حتى توفوا كلهم».
جهود التشـبيك بني الصحفيني العرب 

خالل املحنة
صحفيـون  أطلقهـا  عـدة  مبـادرات 
مسـتقلون عرب عرب شبكات التواصل 
االجتماعـي ملنـارصة ودعـم صحفيي 
سـوريا وتركيـا، وعـىل سـبيل املثال: 
صحفـي  أي  بـني  التشـبيك  مبـادرة 
الذيـن  السـوريني  الصحفيـني  مـع 
يقومـون بالتغطيـة امليدانيـة، والتـي 
أطلقتهـا ميـس قـات وهـي صحفية 
سـورية ومدربـة، إذ أطلقت دعوة عىل 
«فيسـبوك» كتبت فيها: «نحن بحاجة 
لتغطيـة صحفيـة عادلـة بخصـوص 
مـا يحـدث يف سـوريا. الزلـزال مدمر 
لـو  ضعيفـة،  اإلعالميـة  والتغطيـة 
احتجتـم صـوراً أو محتـوى صحفًيـا 
ملؤسساتكم اإلعالمية يمكن أن أضعكم 
بتواصل مع زمـالء وزميالت من داخل 
سـوريا، وسـأقدم عن نفيس املساعدة 
الالزمة لنرش املحتوى يف مؤسساتكم»، 

وهو مـا قوبـل بتفاعل كبـري من قبل 
الصحفيـني من مختلف الدول العربية، 
ومن وسـائل إعـالم أوروبيـة أيًضا. يف 
حديثها لشـبكة الصحفيـني الدوليني، 
علّقت ميس قائلًة: «من املهم لنا العمل 
يداً بيـد يف أوقات األزمـات، كي نوصل 
األخبار بمصداقيـة، وننرش الوعي بني 

املواطنني».
 «Frontlineinfocus» كذلك تقّدم وكالة
خدمـات إعالميـة وتغطيـة حرصيـة 
ملا تسـبب به الزالزل، لوسـائل اإلعالم 
واملنظمـات غـري الحكوميـة التـي ال 

يمكنها إيفاد مراسليها إىل سوريا.
أما سـعد الخبوص املقيم يف إدلب، فهو 
مسـؤول اإلعالم والتوثيق باملؤسسـة 
الدولية للتنمية االجتماعية، فقد أنشـأ 
مجموعـة عىل واتسـآب مـع صديقه 
اسـمها «فريق اإلعالم الستجابة زلزال 
سـوريا-تركيا» من أجل التشـبيك بني 
الصحفيني يف سوريا وتركيا وخارجها، 
إلبقـاء الصحفيني العـرب عىل معرفة 
بتفاصيـل الوضـع امليدانـي بسـوريا 
وتركيا، وتزويدهم بأحدث اإلحصائيات 
والفيديوهـات  والصـور،  واألرقـام، 
املتعلقـة باملناطـق املنكوبـة بهاتـني 

الدولتني.
آليـات تدقيـق املعلومات أثنـاء كارثة 

الزلزال املّدمر
الكـوارث  إبـان  الشـائعات  تنشـط 
الطبيعية، وهو ما ذكرته جويس حنا، 
مدققة األخبار املضللة بوكالة «فرانس 
برس» لـ»شبكة الصحفيني الدوليني»، 
قائلًة: «يستغل مروجو األخبار الكاذبة 
الصـور  فيهـا  تكثـر  التـي  الكـوارث 
اإلنسـانية الصادمة مثل: «طفل يبكي 
عىل فقـدان أهله»، و»مشـهد ألطفال 
تحـت الركام»، و»صـور ألبنية مدمرة 
جـراء الزلزال»، ويف هـذا الصدد، يقوم 

نـرش  بإعـادة  الشـائعات  مروجـو 
بعـد  املرعبـة  القديمـة  الفيديوهـات 
نزعها من سـياقها لدفع أكرب عدد من 
املستخدمني ملشاركتها عرب صفحاتهم 

عىل الشبكات االجتماعية.
وتسـتطرد جويـس قائلـًة: «منذ يوم 
االثنني ٦ فرباير/شـباط ٢٠٢٣، ونحن 
نعمل جاهدين يف وكالة «فرانس برس» 
لتجميـع مقاطـع الفيديـو، والصور، 
واألخبار املتعلقة بالزلزال، ونسـتخدم 
أدوات وتقنيات البحث العكيس للصور، 
وأدوات تقطيع الفيديوهات إىل مشاهد 
ثابتـة للتأكـد مـا إذا كانت تلـك املواد 
الصحفية قديمة أم حديثة، كما نستند 
الصحفيـة مثـل إضافـة  إىل خرباتنـا 
الكلمات املفتاحيـة لتدقيق املعلومات، 
وحرص البحث يف فـرتة زمنية محددة، 
إضافة إىل تواصلنا مع مراسـلينا حول 
العالم لبيان مدى صدقية هذه األخبار، 
والصور، ونسـتعني أيًضا بآراء الخرباء 
النـاس». وتختـم  لطمأنـة  والعلمـاء 
جويـس حديثهـا معنا قائلـًة: «أنصح 
الصحفيني بعدم النرش الفوري للصور 
الكوارث  إبـان  املؤثـرة  والفيديوهـات 
والـزالزل إال بعد التأكد من مصداقيتها 

منًعا النتشار الشائعات».
إرشـادات علمية أثناء تغطية الكوارث 

الطبيعية
تغطيـة ومتابعـة الهـزات االرتداديـة 
التي شـعر بها سـكان لبنان منذ أيام، 
هـو مـا يقـوم بـه الصحفـي العلمي 
مصطفـى رعد الذي يكتـب تحقيقات 
 Scientific» مجلـة  مـع  علميـة 
American»، ويحدثنا عن عمله قائالً: 
«قمـت بمتابعـة األرقام الصـادرة عن 
املركـز الوطني للجيوفيزيـاء، واملواقع 
العامليـة واملراصـد الزلزاليـة بالعالـم 
كلـه، وكنـت أتابـع األرقـام لحظًيـا، 
وأركز عىل شـدة الزلـزال وتأثريه عىل 
لبنان والـدول املحيطـة، وأحرص عىل 
مشاركة معلومات علمية مبسطة عىل 
صفحتـي عىل فيسـبوك مثـل خريطة 
الفوالـق الزلزاليـة بـاألرايض اللبنانية 
لطمأنة املواطنني، والتخفيف من حدة 
الكوارث الطبيعية عليهم، كما أشـارك 
بعض املعلومات حول األشياء الواجب 
عليهم اتباعها لحماية أنفسهم من أي 

أخطار».  
ويقدم رعد بعض النصائح للصحفيني 
للكـوارث  مهنيـة  علميـة  لتغطيـة 

الطبيعية:
الصحفيـون  يلجـأ  أن  املهـم  مـن   -
إىل املصـادر الرسـمية لنـرش األرقـام 
واإلحصائيـات الدقيقـة عـن الكوارث 

الطبيعيـة، وخصوًصـا ألننـا نعيش يف 
عـرص تنتـرش فيـه املعلومات بشـكل 

رسيع وتؤثر يف عدد كثري من الناس.
- الحرص عىل طمأنة املواطنني والعمل 
عىل التخفيف من شـدة اآلثار الناجمة 

عن الكوارث الطبيعية.
- التأكـد مـن الحسـابات الشـخصية 
للعلماء والباحثني جيًدا قبل مشـاركة 
مـن  الكثـري  فهنـاك  منهـا،  األخبـار 
الحسـابات املزيفـة التي تم إنشـاؤها 
مؤخرًا باسـم الباحث الهولندي فرانك 
هوجربيتـس، وذلك إلثـارة الرعب بني 

الناس.
- أن تقوم بنرش املعلومات العلمية التي 
تهـم املواطنني، وتبسـيطها، وعرضها 
بشـكل برصي جذاب لتلقـى جذًبا من 

املستخدمني.
- تذكـر أن املعلومات املضللة تتسـبب 
يف إيـذاء عـدد كبري مـن النـاس، ومن 
التـي  األرقـام  أن تطابـق  الـرضوري 
جمعتهـا مـع األرقـام التـي أطلقتها 

جهات أخرى.
- أن يسـتعني الصحفي بـآراء العلماء 
البحثيـة  واملراكـز  واملتخصصـني، 
املختلفـة، وذلك حتـى نكـون مصدًرا 

معلوماتًيا موثوًقا يعتمد عليه الناس.
إرشادات للتغطية املهنية لألزمات

وقدمـت ميـس قـات نصائـح مهّمـة 
للصحفيـني لكيفيـة التغطيـة املهنية 

لألزمات والكوارث الطبيعية:
- مـن األمـور الواجـب مراعاتهـا عند 
تغطيـة األزمـات هـو الحفـاظ عـىل 
سـالمتنا الشـخصية، فهـي األهم من 

الحصول عىل أي خرب حرصي.
- ال تتواجد يف األماكن شديدة الخطورة، 
وينبغـي عليك مراعاة قواعد السـالمة 
التـي ُتـويص بهـا السـلطات املحليـة 

وقوات الدفاع املدني.
- من املهم االلتزام بتطبيق األخالقيات 
الصحفية واملعايـري املهنية يف التغطية 

الصحفية لألزمات والكوارث.
- ينبغي عىل الصحفيني االلتزام بقواعد 
نرش صـور األطفـال يف تغطيتهم، وأن 
يحرتمـوا خصوصيـة األهـايل ضحايا 

الزلزال املدمر.
- أن يلتزم الصحفيون بالقواعد املهنية 
أثنـاء إجـراء املقابالت مع األشـخاص 
الذيـن تعرضـوا لصدمات أثنـاء أزمة 

الزلزال.
- من املهم أن يقوم الصحفيون بتدقيق 
املعلومات التـي يحصلـون عليها قبل 
عمليـة النرش؛ فاألزمـات تربة ممتازة 

لألخبار املضللة.  
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)
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 الرباط/متابعة الزوراء:
مازالـت العبارات املسـيئة التي تلفظ 
بهـا الكوميدي ”طاليـس“ بحق املرأة 
تثري مزيدا مـن ردود الفعل الغاضبة، 
إذ اسـتنكرْتها رئيسـة الهيئـة العليا 
لالتصال السـمعي البرصي (الهاكا)، 
لطيفـة أخربـاش، معتـربة أن بعض 
املحتويات التي يتم ترويجها يف مواقع 
التواصـل االجتماعي تحمل يف طياتها 
مخاطر وتجاوزات تسهم يف استدامة 
ثقافـة نمطيـة وتمييزيـة وإقصائية 

ضد النساء.
أخربـاش انتقدت بشـدة مـا تفوه به 
يف  باالسـم،  ذكـره  دون  ”طاليـس“ 
مداخلة ضمن املناظرة الوطنية األوىل 
حـول األرسة واملرأة ورهـان التنمية، 
قائلة: ”لنتمّعن فقط يف ما سمعناه يف 
األيام القليلة املاضية من هْزل يشـّيئ 
املرأة ويضفي عليها فقط صفة الذات 
الجنسية، ومن نمطية أصبحت بدون 
مرّكب نقـص تبتغي التنـدر واإللهاء 
وَتعتـرب نفسـها نوعـا من املمارسـة 

الثقافية الشعبية“.

وذهبت رئيسـة الهيئة العليا لالتصال 
السـمعي البـرصي إىل القـول: ”هـذا 
األمر ليس ُمشينا فقط، بل فيه خطر، 
ألنه عنوان ألمـر قبيح، عنوان تطبيع 
مجتمعنـا مع هـذا الفكـر النكويص 
رضورة  عـىل  مشـددة  النشـاز“، 
”االنتقال إىل مرحلة ممارسة إعالمية 
فضىل تسهم يف إنعاش تمثالت جديدة 

بديلة لخطابات النمطية والدونية عن 
مكانة وجدارة وأدوار النساء“.

أخربـاش أبدت اسـتغرابها اسـتمرار 
حضور أشـخاص سـبق للهيئة العليا 
لالتصال السـمعي البرصي أن اتخذت 
بحقهـم إجـراءات زجريـة ”بسـبب 
ترديدهم خطابا مشينا يمس بإنسية 
املرأة“، يف برامـج إذاعية وتلفزيونية، 

متسـائلة: ”مـا هـذا التناقض؟ كيف 
يـرضب  خطـاب  لهـم  ألشـخاص 
يتابعـوا  أن  اإلنسـانية  الحقـوق  كل 

حضورهم اإلعالمي بدون مشكل؟“.
ونّوهـت املتحدثة إىل أن ”هذه ليسـت 
دعوة إىل الرقابة، وليست إمالءات عىل 
الصحفيـني، ألن الهيئة تنترص لحرية 
التواصل السـمعي البرصي“، وزادت 
الصحفيـني  موضحـة: ”ال نخاطـب 
بل نخاطـب املنظومـة اإلعالمية عرب 
متعّهـدي اإلعالم السـمعي البرصي، 
وننتـج فكرا نقديا بالنسـبة للتواصل 
الرقمي، ألن هذا جزء من مسـؤوليتنا 

تجاه قضية حقوقية بهذا الشأن“.
كما دعت أخرباش إىل إرسـاء أسـس 
إعـالم دامـج ”يعطـي الكلمـة بـكل 
إنصـاف للمـرأة، ال أن ُيغـرق صوتها 
ـٍم خطابي إعالمي يحجب أكثر  بتضخُّ
مما يـربز مـن معضـالت وانتظارات 
وحاجـات وحلـول تنتظرها النسـاء 
وتحتـاج إليهـا مجتمعاتنـا، بهـدف 
التقـدم واالسـتقرار  كسـب رهانات 

واألمن والتنمية والديمقراطية“.

 تونس/متابعة الزوراء:
وثقت النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني 40 اعتداء عىل الصحفيني واملصورين 
يف يناير/ كانون الثاني املايض، 29 منها خالل الدور الثاني من االنتخابات الترشيعية 
يف البالد، و11 خارج املسـار االنتخابي. وطالت االعتداءات 29 صحفياً ومصوراً من 
املعتمدين رسـمياً من الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لتغطية سري هذه العملية، 
ويعمل هؤالء يف 17 مؤسسـة إعالمية. وقد سـجلت 9 اعتداءات يف محافظة تونس 
العاصمـة، و5 اعتـداءات يف محافظـة القريوان، و4 اعتـداءات يف محافظة قفصة، 
واعتـداءان يف كل مـن محافظتي نابل وباجة، واعتداء واحـداً يف كل من محافظات 
سيدي بوزيد وسليانة واملنستري واملهدية وبن عروس وبنزرت وأريانة.ووفقاً لتقرير 
النقابـة الصادر الجمعة، ارتبطت أغلب االعتداءات بالحق يف الحصول عىل املعلومة، 
”يف ظـل العوائق غـري املرشوعة التي وضعتهـا هيئة االنتخابات أمـام التدفق الحر 
للمعلومـات“. وسـجلت وحدة الرصد يف هذا الخصـوص 12 حالة حجب معلومات، 
و11 حالـة منع من العمـل، إضافة إىل 6 حاالت مضايقة.خارج املسـار االنتخابي، 
طاولت االعتداءات 11 صحفيا ومصوراً، يعملون يف 6 مؤسسـات إعالمية. وشملت 
االعتداءات املنع من العمل يف 3 حاالت، واالعتداء اللفظي والتتبع العديل يف مناسبتني 
لـكل منهما. كما سـجلت الوحدة حالـة تحريض، وحالة حجـب معلومات، وحالة 

رقابـة مسـبقة، وحالة مضايقـة. وتوزعـت االعتـداءات جغرافيـاً إىل 6 حاالت يف 
محافظـة تونس، وحالتني يف محافظة املهديـة، وحالة واحدة يف كل من محافظات 

القرصين و صفاقس ونابل .

القاهرة / متابعة الزوراء:
أعلـن وكيـل نقابـة الصحفيـني 
املرصيـني املنتهيـة واليته، رئيس 
تحرير صحيفة األخبار الحكومية 
خالد مريي، أنه سـيتقدم بأوراق 
ترشحه ملنصب نقيب الصحفيني، 
أمس األحد، خلفـًا لرئيس الهيئة 
التابعـة  لالسـتعالمات  العامـة 
ملؤسسة الرئاسـة، النقيب الحايل 
انتخابـات  يف  رشـوان،  ضيـاء 
التجديد النصفـي ملجلس النقابة 
املرجـح إجراؤهـا يف 17 مارس/ 
آذار املقبـل. ويتمتـع مـريي (51 
عاماً) بعالقات قويـة مع أجهزة 
األمـن، وال سـيما جهـاز األمـن 
الوطنـي (أمـن الدولـة سـابقاً) 
التابـع لـوزارة الداخليـة، منذ أن 
كان محرراً يغطـي ملف القضاء 
قبـل انـدالع الثـورة يف 25 يناير/ 
كانـون الثانـي 2011، وقـد رقي 
إىل منصب مديـر تحرير صحيفة 
األخبار عقب االنقالب العسـكري 
2013، وتـوىل  يوليـو/ تمـوز  يف 
منصب رئيـس التحرير بقرار من 
الرئيس عبد الفتاح السـييس عام 
أكتوبر/ترشيـن  ومنـذ   .2017
األول 2021، يقدم مريي برنامجاً 
أسبوعياً اسمه ”كلمة الرس“ عىل 
قنـاة صدى البلـد، اململوكة لرجل 
األعمـال والنائـب املعروف محمد 

أبو العينني.
وعىل الرغم من عدم تحدثه إطالقاً 
عن ملـف الصحفيني املعتقلني أو 
مطالبته يف وقت ما بإطالق رساح 
أحد منهم، فإنه كتب عىل حسابه 
يف ”فيسـبوك“ الجمعة: ”خالص 
العـزاء للزميلـة منـال عجرمة يف 
وفـاة والدهـا. هـي يف طريقهـا 
مـن سـجن القناطـر إىل منزلهـا 
لحضـور عـزاء والدها ومواسـاة 
والدتها. الشكر ملعايل النائب العام 

ومؤسسات الدولة“.
منال عجرمة محبوسة احتياطياً 
يف سـجن القناطـر للنسـاء عـىل 
خلفية تدوينات تعرب فيها عن آراء 

معارضة لرئيس الجمهورية عرب 
حسابها يف ”فيسـبوك“. وتواجه 
اتهامـات مزعومـة بـ“االنتمـاء 
إىل جماعـة إرهابيـة وتمويلها“، 
التواصـل  وسـائل  و“اسـتخدام 
االجتماعـي يف جريمـة الرتويـج 
لفعـل إرهابـي“. وتـويف والدهـا 
قبل يومـني. وعجرمة (61 عاماً) 
ضمـن قائمـة تضـم 15 صحفياً 
نقابياً معتقالً يف مرص، من بينهم 
7 صحفيني أُلقـي القبض عليهم 
منذ بدء جلسـات الحوار الوطني 
يف إبريـل/ نيسـان 2022، عالوة 
عىل عدد آخر كبري من الصحافيني 
غري املسـجلني يف جـداول القيد يف 
نقابـة الصحفيـني والعاملـني يف 

مجال اإلعالم والتصوير.
وكان مـريي ضمن وفد من اتحاد 
الصحفيني العرب التقى السييس، 
الحـايل،  شـباط  فربايـر/   5 يف 
بدعوى مناقشة سبل تعزيز الدور 
يف  العربيـة  للصحافـة  الحيـوي 
مواجهة االنتشـار الواسع ملواقع 
التواصل االجتماعـي.  فاز مريي 
بمنصـب األمني العـام لالتحاد يف 

االنتخابات التي أجريت أخرياً.
اتحـاد  وفـد  السـييس  وطالـب 
برئاسـة  العـرب،  الصحفيـني 
العراقيني مؤيد  الصحفيني  نقيب 
الالمي، بالعمل عىل ”تحديث دور 
الصحافـة باسـتمرار، وتوازنهـا 
مـن  املنافسـة  مقتضيـات  بـني 

جانـب، والعمـق واملوضوعيـة يف 
الطرح من جانـب آخر، عىل نحو 
يسهم يف بلورة رؤى جادة وفعالة 
للتعامـل مع التحديات املشـرتكة 
التي تواجه الـدول العربية، وعىل 
رأسـها تحقيق السلم واالستقرار 
والتنمية االقتصادية واالجتماعية 
نفسـه،  السـياق  يف  الشـاملة“. 
يف  للرتشـح  األول  اليـوم  شـهد 
انتخابات التجديد النصفي لنقابة 
الصحفيـني املرصيـني، السـبت، 
تقدم ثالثة مرشحني ملقعد النقيب 
بأوراقهم، هم سـيد اإلسكندراني 
وأحمد عبد السالم وعبده مغربي، 
وأربعة مرشـحني ملقاعـد ”فوق 
السـن“، هم عبد الـرؤوف خليفة 
وأبو السعود محمد وأحمد علوي 
وهشـام يونس، وثالثة مرشحني 
ملقاعد ”تحت السـن“، هم محمد 
ومحمـد  بـدر  وعمـرو  فرعـون 
النقابـة يف  الجارحـي. وتسـتمر 
تلقـي أوراق الراغبني يف الرتشـح 
لالنتخابات حتى السـاعة الثانية 
عرشة مـن ظهر األربعـاء املقبل. 
وتجـرى االنتخابات ملنصب نقيب 
الصحفيـني و6 أعضـاء من أصل 
النقابـة،  مجلـس  يف  عضـواً   12
تحـت إرشاف قضائـي، يف املقـر 
العـام للنقابـة وسـط العاصمة 
القاهـرة، ولجنة فرعية واحدة يف 

مدينة اإلسكندرية.
عن العربي الجديد
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 تسـتهل الروائيـة رواء آل جبـور روايتهـا 
القصـرية( خلـف نافذتـي ) باالهـداء الذي 
يعـد العتبـة - األوىل القتحام عوالـم الرواية 
وفصولها واحداثها ولعل االشارة األوىل التي 
ثبتتهـا الرواية تفصح عن هـول الفقد ( اىل 
كل قلـب ذاق مرارة الفقد ومـازال ينبض ) 
وموضوع الرواية بشـكل عام يتمحور حول 
فكرة الفقـد وتداعياتها وانعكاسـاتها عىل 
الشـخصيات واألحـداث التـي سـاهمت يف 
ترسـيخ مفهوم الفقد والغياب وهي بذلك_ 
أي الرواية_ تتعامل مع حيوات نساء يعانني  
من هول التجارب الصعبة بعد ان اشـرتكت 
الظـروف املوضوعيـة املرتبكـة مـن فقدان 
األمن وتشـوش املشـهد الحياتـي وافرازات 
الحـروب وتداعياتهـا يف انتـاج جملـة مـن 

العالقات واالنسـاق الحياتية الجديدة فضال 
عن اثار أخرى يف املقدمة التي كتبتها الروائية 
حيـث تذكر بأن ( خلف كل نافذة هناك أمل، 
الحياة التقترص عىل كونها مغلقة فقط) ثم 
تردف قائلـة (الحياة اكذوبـة صادقة يجب 
ان تعيشـها بـكل كذبهـا وصدقهـا...) تبدأ 
الرواية بحلم قصـري جدا لكنه يمتد ليتالقح 
مـع الواقـع والحـارض عـرب تقانـة املنحى 
الغرائبي ثم تبـدأ املالحقة واملطاردة لتنتهي 
املسرية املرعبة اىل مصحة عقلية حيث ترسد 
لنـا الراويـة تفاصيل اكثرغرابـة عن تداخل 
الحلم والواقـع فضال عن اتهام املرأة بالقتل 
وامكانية الصاق اي تهمة اىل أي انسان لكي 
يـودع خلف قضبان السـجون اوخلف نوافذ 
املصحـة العقلية التـي ما ان يـزج فيها اي 
فـرد حتى يداهمـه الجنـون( - نعم جنون، 

كل من يدخل اىل ذلك املكان يصاب بالجنون، 
الكل هنا يفقد عقلـه ويفقد كل يشء مر يف 
حياته، اليـس هذا بجنون) وبمـا ان العتبة 
االوىل حددت الرؤية والتطلع اىل االشياء حيث 
تبدا تحديدا مـن خلف النافذة فأن الغموض 
والغرائبيـة سـتتلبس كل مفاصـل الرواية( 
الشـاهد االول عـل كل  لقدكانـت نافذتـي 
مخـاويف وجنوني وتقلباتـي املزاجية، كانت 
شـاهدة ايضـا عـل كل العقاقـري التي كنت 
ابتلعها برشاهـة) ثم تتعرف البطلة_الراوية 
عىل شـخصية فتاة تدعى سارة تحمل حقدا 
وغضبا عىل واقعها الذي حرمها من عائلتها 
وحبيبها الذي كان يخطط للبدء بحياة حرة 
كريمة اثر انفجار صادم آودى بهم جميعا...

ولـم تجـد سـارة وسـيلة غريالكتابـة عىل 
الجـدران  كمتنفس بعـد ان خاضت معرتك 

عالم من الكتابة السـوداء والشعور باليأس 
املطلـق. بعـد ذلك تنفتـح احاديـث متنوعة  
متشـعبة عن نسـاء يثقن بالرجال ويفقدن 
مصائرهـن بفعـل عدم صدق الحـب يف هذا 
الظرف اللعني( الحب يف زمنا أصبح وسـيلة 
رخيصة يتسـىل بها بعض الرجال وتصدقه 
بعـض النسـاء ) وتـرسد الراويـة مشـاهد 
عديـدة من واقع الحال يف املصحة النفسـية 
التي تحتشـد فيها العديد من الشـخصيات 
التـي تتارجـح بـني منطقتـي  االشـكالية 
الجنـون والعقـل( ان تعيش يف مصح نفيس 
وانـت فاقد ذاكرتـك وعقلك، هذا مايسـمى 
باملوت عـىل قيد الحياة، املـوت ليس ملن هم 
تحـت الرتاب املـوت لألحياء ايضـا ) وهكذا 
يتسـاوى الداخل والخـارج يف حجم املعاناة 
التي يتجشـمها الناس من ظلم وجور وقتل 

وتفجريات واعراف صارمة تنتزع حق املرآة 
واحالمها يف حياة أفضل حيث يبدأ االستالب 
والقمع لنجد شخصيات الرواية ترزح تحت 
سـلطة تعسـفية تتمثل باملصحة النفسية 
التي التورث غري العذاب ومصادرة االخرين. 
ثم تبدأ سارة بحكاية عائلتها وحبيبها الذين 
غـادروا العالـم ليودعوها اىل حياة قاسـية 
تركلهـا اىل داخـل مصحـة نفسـية، تعذب 

نزالئها باملهدآت والصعقات الكهربائية ..
 تشـري هـذه الرواية بطريقة غـري مبارشة 
اىل نمط الحياة التي ابتليت بها شـخصياتها 
االشـكالية وهـي نتـاج واقـع مـر وقـاس 
يحطم االنسـان وينتزع منـه روح املقاومة 
والتواصـل، ومع ان الروايـة لم تتخلص من 
بعض املثالـب املعمارية يف بنائهـا الفني اال 
انها اختـارت موضوعا مهما والفتا وخصبا 

ينفتح عىل قـراءات رسدية متعددة علما ان 
هذه الرواية صدرت عن دار االبداع للطباعة 

والنرش يف تكريت ٢٠٢٢.
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    أخـذ مصطلـح ( القصـة القصـرية جـداً ) أكثـر 
تداوالً يف املشـهد الثقايف عموماً ويف املشهد القصيص 
خاصـة  مـن ذي قبل ، وذلك متأت من شـيوع هذه 
القصص وتناولها من اغلب الكتاب مقابل انحسـار 
نسـبي للقصة القصـرية ذات املواصفـات املعروفة 
كجنس أدبي حقق إنجازات ضخمة يف األدب كجنس 
مسـتقل له فسـحة اكرب يف املـكان والزمان ويف نمو 

الشخصيات . 
     إن مصطلح النص ال يلغي وجود فوارق ومحددات 
بني األجناس نفسها ، حتى وان كانت يف نص واحد ، 

كالرسد يف الشعر او الشعرية يف النص الرسدي .
  وإذ تكون ( القصة القصرية جداً ) جنسـًا أدبيا فال 
بد لها من خصائص وصفات تميزها عن سواها من 
األجناس، وال سـيما ان شـيوعها قد تساوق زمنياـ  
ربما ـ مـع قصيدة املقطع النثريـة، ويمكن إجمال 

بعض هذه الخصائص بـ :
أوالً : االقتصـاد يف اللغـة بحيـث ال تتعدى الخمسـة 

أسطر . 
ثانيـاً : بعدهـا الكونـي واقصـد بذلـك تخليهـا عن 
عنـرصي الزمان واملـكان ـ يف األغلب ـ فهي تشـبه 
( اللقطـة الفوتوغرافيـة ) تعـرب عن زمـان ومكان 
متوافقـني، إال أنها يف نفـس اللحظة قد تمثل تجربة 

زمنية كاملة . 
     ثالثاً : يف ( أفق توقع القارئ ) فان الجملة األخرية 
للقصـة الناجحة يكون لها أهميتها يف خربية مؤثرة 
، ويف هذا الجنس يكون أفق القارئ متهيأ لهذا النوع 
مـن املخالفة ،عىل عكس الرواية أو القصة القصرية 
، وإال فستنتج رسداً مكثفاً لحالة قد يمر بها أي فرد 

وال تحمل أية قيمة فنية أسلوبية .
    رابعـاً : عدم وضوح الشـخصيات ، ولكن يتم هذا 
اإليضـاح من خالل الحالة نفسـها ، أي أن املوضوع 
هو الكاشف عن الشخصية ال العكس ، ولهذا تشيع 

ظاهرة ( البطل ـ الضمري ) . 
 خامساً : الصيغة ( السوريالية ) حيث األشياء تفقد 
واقعيتها من صميم هذه الواقعية ، وتتحول إىل رموز 
، والسـيما إىل رموز فكريـة مأزومة ، وقد تتحول إىل 
( واقعية سحرية ) وبالتأكيد هناك خصائص أخرى 
وحتى الخصائص السابقة قد تشرتك معها أجناس 
أخـرى وأقربها ( القصة القصـرية ) ، وقد اجتمعت 
هذه الخصائص أو أغلبها يف ( ستة نصوص للقاص 
والكاتـب يحيى الشـيخ زامـل ) .   فنجـد االقتصاد 

الواضح يف اللغة يف كل النصوص تقريباً ( قصة خبز 
تتألف من سـطر ونصف فقط ) ، أمـا االنفتاح عىل 
الزمـان واملـكان ويف نفس الوقت هـو إغالق له ، أي 
أن الزمان دائري ال يسـري بشكل خطي ، أنه ال ينمو 
بـل يقفز كمـا يف قصة ( خبز ) : ( حل املسـاء وتلك 
املـرأة واضعـة يدها تحـت ذقنها، تنظـر إىل أقراص 
الخبـز ، نفد عمرها ولم تنفد أقـراص الخبز) . أنها 
لحظة واحدة تساوي عمراً كامالً ، أن الخبز هو رمز 
إىل الحياة نفسها بأشـيائها اليومية فهناك يوم أذن 

هناك خبز ، أذن هناك من يخبز ( املرأة ) . 
 أنهـا قصـة البحث عن الجدوى وعـن التكرار وامللل 
، بل وعن خسـارات ثمينة يتكبدهـا املرء تمر كأنها 
يشء طبيعـي ، واملالحـظ أن النصـوص تبـدأ بفعل 
مـاض دومـا ( ( ضحـك ، ذهـب ، أسـتيقظ ، حل ، 
مرض ، أكتشـف ) ويف الحقيقة فإن الفعل املايض ال 

يعطي داللته كاملة . 
    أنه أقرب للخدعة ، ألن هذه األفعال مستمرة ، بل 
أن القصـص كلها ترمي إىل ما وراء لغة القص ، أنها 
تحيلك دوماً إىل املسكوت عنه ال امللفوظ املخفي ، هو 
املعنـى الذي ال يصل إال بواسـطة لغة تعني نفسـها 
وال تعنيها ، يف نفس الوقت فكلما كانت داللة النص 
يف نفسـها ال تثـري عىل معنـى النص نفسـه فقدت 
مزيتهـا الفنيـة وكلما تداعى للقـارئ معنى أخر أو 

عـدة معان كلما كان ذلك دليل نجاحها، ودليل عمق 
القاص ووعيه ، بمعنـى أخر كلما تعددت التأويالت 
تحـرر النص مـن لغته ، يف نفس الوقـت الذي يكون 

فيه التحرر عن طريق اللغة ذاتها .
ففي قصة تلميذ ( ابتسم التلميذ وكتب عىل السبورة 
بخط مائل اسـما ما ، فمسـحه وكتبه مـرة ثانية ، 
ومسحه وكتبه مرة ثالثة ورابعة وعارشة ومائة حتى 
أحدث ثقبا يف السبورة ، ضحك األستاذ ....وأبدل تلك 
السبورة ) نجد األجواء السوريالية  فاألشياء تتحول 
إىل رموز، هناك لعب يف املعنى( بينما يف الشعر يكون 
اللعـب يف الكلمات بانزياحها عـن مدلوالتها فيتبعه 

أنتاج معنى اخر ) . 
   لقـد أراد أن يفاجئنا منـذ الوهلة األوىل ، ويدخل يف 
جو غري واقعي، إذ ليس من املعتاد إن يضحك التلميذ 
وهـو يكتب عىل السـبورة، ومن جانـب أخر القصة 
لم تفصح عن االسـم املكتوب واملمسـوح حتى مئة 

مرة. 
   أن القـارئ هنا ال يمثـل متلقيا فقط بل يتحول إىل 
مشـارك  يف توجيـه النـص ، إذ كل قارئ سـيتصور 
االسـم الذي يكتبه حتى املرة املئة . فقد يكون االسم 
هـو ( التلميذ ) يف رغبة داخلية للخلـود املفتقد وقد 
يكـون ( الوطـن ) الـذي يحتاج إىل فضـاءات أخرى 

لكتابة جديدة وقد ....وقد . 

    
ويف قصة ( عودة ) :( ذهب ....إىل السـوق ليشـرتي 
بعض لوازمـه ، فعاد بال يدين وال رجلني وبال عينني 
وبـال ...وبـال..... بل لـم يرجع قـط للبيـت ) وهنا 
مفارقـة ، فحينما يقول ( فعاد بال ) نجد أن الجملة 

األخرية تقول وتقرر ( بل لم يرجع قط للبيت ) .  
    إنها قصة تشع فيها أجواء الواقعية السحرية لذلك 
فهو عاد ولم يعد وقد  يكون هذا املغزى ، ومن يخرج 
إىل العالم الخارجي بقسـاوته لن يعود كما كان قبل 
الخروج ، الخروج للتسوق خروج أصطدام ال يمكن 
العودة بدون خسـائر ، أن جملة ( بـل لم يرجع أبداً 
للبيت ) ال تشـري إىل موته مثـًال وإن كان هذا هو ما 
يتبادر من داللة الجملة نفسـها ،ألن ذلك يعني عدم 
وجود حاجـة لعودته بال يدين ورجلني وعينني ، أننا 
نعود دوماً ولكننا لسنا أنفسنا من خرجنا من البيت 
الذي يمثل الهدوء واألمن مقابل الخرُج  ـ  االصطدام 

ـ. 
قصة ( وطن ) : ( أسـتيقظ الوطن ذات مسـاء عىل 
أصوات الحراس وهم يصيحون ، أمسـك حرامي ... 
أمسك لص ، ضحك الوطن حني رأى الحراس يتأبطون 

سجادته وأريكته ...وحتى أصص األزهار). 
     أن لهـا مغزى سـيايس واضح للمتاجرين باسـم 
الوطن بحجة حمايته ، وحتى الذين يدعون تحريره 

بينما نجد أن مصالحهم الشـخصية هي السـبب  يف 
رفع شـعارات معينة ، أن اختيار السجادة واألريكة 

وحتى أصص األزهار أمر مقصود لسببني : 
 األول : هـو أنهـم لم يرتكوا أبسـط األشـياء وأقلها 

ثمناً. 
الثاني : السـجادة فيها إشـارة دينيـة ، أي أما أنهم 
رسقوه باسـم الدين  أو أن الواعز الديني ال قيمة له 
لديهم ، وكذلك فإن الجملة األخرية تكون مؤثرة جدا 
تـدل عىل فقدان الجمـال والـرباءة وكل يشء جميل 

ونقي يف هذا الوطن ( أصص األزهار ) .  
قصـة (السـلطان ) : ( مـرض السـلطان كعادته ، 
أرسل إىل األطباء كعادته ، وصفوا له الدواء كعادتهم 
، خرجـوا من القـرص بجوائزهـم كعادتهـم ، مات 
السـلطان كعادته ، دخلوا عىل السـلطان الذي تاله 

كعادتهم ) . 
  إنهـا تلخيـص رائع لـدورة حياة امللوك والرؤسـاء 
يف الطبيعـة ، فاألشـياء ال تتغري ، دائماً هناك سـادة 
وعبيد ورؤسـاء ومواطنون ، هـذه الجدلية التي لن 
تنقل عنها الدكتاتوريات ، ودائما هناك من يمسـح 
عىل اكتاف الدكتاتور ويسـبغ عليـه بطوالت فارغة 
كاألطباء الذين يوهمون السلطات بالصحة من اجل 

الجوائز .
  قصة ( ورق ) : ( حني اكتشفت تلك املرأة أن النقود 
ورق ، وان الجـواز الذي يسـمح لها بالسـفر ورق ، 
وقسـيمة الحصة التموينية ورق ، تلمست جسدها 

بحذر وقالت : ربما أنا كنت من ورق وال أدري ) 
  لقـد كان مـن األوفـق لـو لم يـرش إىل املرأة باسـم 
اإلشـارة ألنه ضّيق مدلولها عىل امرأة واحدة ، بينما 
( املرأة ) وحدها يعطي انطباعا كلياً ، أي تتحول من 

العهد إىل الجنس . 
     أن الـورق محيـط بحياتنا حقاً ، فأي شـخص ال 
يمكن أن يقول ( أنا ) دون أن يثبت ذلك (االنا) ورقياً 
، أنهـا معادلة الـذات مع األخر  ، اإلثبـات الورقي ال 
يعني شـيئاً للمـرأة إذ أن وجودها نفسـه هو أثبات 
لوجودهـا وأحالمهـا ، ولذا فقد شـككت حتى بهذا 
الوجـود وظنـت أنه ال بـد أن يكون مـن ورق مادام 
لـه هذه القدرة عـىل اإلثبات واالنتقـال ، بل وتوفري 

الطعام ( الحصة التموينية ) . 
    وأخـرياً أشـعر أن القاص ( يحيى الشـيخ زامل ) 
قـادر عىل اإليغـال فنيـاً وموضوعياً ، يف هـذا النوع 
األدبـي وأسـكتناه عوالـم جديدة وربمـا خصائص 

جديدة للقصة القصرية جداً . 
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يل منَك إكليل  نرجٍسٌ 
يحُلُق بجناحَك الزهري

يتقصدَك نورساً
 بعيوِن موجٍة زرقاء
ويحملَك رسالة وجٍد

 لتبلغ املدى
أستأنفَك عّشقا .. وطناً

يستحيل به الزجاج مدناً جبلية 
تلمُع كشذرٍة من ماء

 يتقاطر شذاها 
لتمنحني مواسم تفكيك الحروف

يا رملة بحٍر فريوزية إّدَخرها
 مكاني

زمني
فتقرؤني بعيون من  ذهب

 كقراءتي للماس 
وأنت معربي للجنة املثىل

وإيقاعي الرسيع 
كسالمك  الراكض

مثل عصفوٍر ٍ  ينتفض
حني أضاَع الدروب

ألكونَك كالجرس معلّقًة
بصغرِي الكلمات
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لعـل مقدمة الشـاعر ( جبار الكـواز ) لها .. تحت 
عنوانهـا ( الحـب بوصفه البنية الكـربى للحياة ) 
تمنحنا انطباعا عاما ملا تعنيه نصوص مجموعتها 
( عىل السـطر األخري ) .. يدعمه ما كتبته الشاعرة 

عىل خلفية غالفها ، ومنها :
أحبك حَب ( رابعة ) لرب

ومع ( عيىس ) أكون املجدلية
مددُت جسور أحالمي حروفا

تفيض بعطرها عبقا شذيا
حيث تبـدو نصوصها متوهجـة  بالحب والجمال  

والحياة :
شوٌق وتمتمٌة

عىل أفق الوصال
 وروعة األشياء

 تقتبس ابتسامات الصباح !
                  ( من قصيدتها : أفق الوصال )

 وبالرفـض واملقاومـة لـكل مـا يدمـر األنسـان 
والحياة:                 

    زمٌن كابوٌس
    وهذا املوُت يخطو

    
بني أوردة الدروب
    ويقرع األبواَب 

    يفزعها ...
    وينرش لوعة اليتم الجريح ! 

   ( من قصيدتها : زمن الكوا بيس )    
ومـن هنـا .. يتضـح أن عنـوان مجموعتها ( عىل 

السـطر األخري ) ال يعنـي نهاية ابداعهـا ، بل هو 
الخطوة األخريُة للطريق الذي اقتحمته ليفيض بها 
لطريق آخر .. منَجز جديد .. يبدأ بسـطره األول .. 

ويكتمل بسطره األخري !
وقد بادرت بكشفه لنا ًقصيدته األوىل ( رؤيا ) :

       برغم كل وباء حّف بالدنيا
       ما زال نبٌي له يستوطن الرؤيا
       ما زال يف خافقي موج وأغنية
       وزخة من سماء ُتتِقن الُسقيا

ًبرهافـة  مضيئـة  نصوصهـا  عـروض  وتتـواىل   
مشـاهدها املتباينـة  .. لتنـزل عليهـا سـتارتها 

بقصيدتها ( مدينتي ) ..   ومنها :
غنى بها املوج واحتارت بها السحُب

( بنياس ) يا دهشة بالعطر ُتكتتُب      
يميش إليها مسار الضوء تمسكُه

فيحتسيها خمورا ً ثم يحتجُب
فهل يل أن أقول أن قصيدتيها : ( سـحر الحروف ) 
و ( مـا زلت أبحث ) يمكنهما أن تنبئا القارئ عما 
تضمه مجموعتهـا  ، فيتنحى عن مهمته عنوانها 
( عىل السـطر األخري ) بكونه ثريا النص أو عتبته 
كما يزعمون !.. وهاهي الشاعرة تقول يف ( سحر 

الحروف ) :

     من أين جئت وكيف

ٍ       أغرقُت املعاني يف يدّي بنظرة 
      هام الجنون بها وهمُت

لتكـون معـذورة عـن تيههـا يف زحمـة أفكارهـا 
ومشاعرها كما يف قصيدتها ( ما زلت أبحث ) :

        ما زلت أبحث 
        يف دجى اإللهام عن نجٍم 

        وقد تاهت بَي األفكار
        والحرب الحزين أمام أوراقي 

         وعاندني القلم ْ !
فيرتاءى يل العنوان الحقيقي ملجموعتها ما تيش به 
قصيدتها ( شعر ) قبل قصيدتها األخرية (مدينتي 
) لتلخص لنا إحساسها ورؤيتها لنا يف ما نقرأه يف 
مجموعتها ( عىل السـطر األخري ) فننقي العنوان 

الذي نريد !
ومنها : 

الشعر شدو وريٍد دفء أغنية ٍ
من أول الكون باإللهام يزدهُر

الشعر شدو أحاسيس وعاطفة
ال يفقه الشعر إال من به سكروا

ومن هنا أتـرك لقارئها العنوان الـذي تختاره لها 
رؤاه!
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النجاح ينطلـق من الداخل، لكـن عليك أن 
تعريف أن العوائق أيضاً تكمن يف داخل ذاتك، 
ومن أخطر تلك العوائق ضعف الشـخصية 
الذي يـؤدي إىل ضعـف اإلرادة، ومنها عدم 

الثقة بالنفس.
ومن مظاهر ضعف الشخصية:

عـدم القـدرة عىل اتخـاذ أي قـرار حتى يف 
األمور الشخصية.

- الخـوف والخجل من الكالم أمام اآلخرين 
أو محادثتهم.

- عـدم التحكم يف العواطف واملشـاعر. بل 
ينجرف وراءها من دون معرفة بعواقبها.

- التبعية لألقوى يف الرأي والفكر والحركات 
وغريها.

- كثرة الشـكوى واللجوء لآلخرين حتى يف 
أبسط األمور.

-تقليـد اآلخريـن يف حركاتهـم ولباسـهم 
وهيئاتهم، بل حتى يف آرائهم وأخالقهم.

يف التـايل خطوات بسـيطة لتكونـي واثقة 
بنفسـك.. مـن كتـاب (الثقـة واالعتـزاز 

بالنفس) للدكتور إبراهيم الفقي:
- انظـري بعمـق لتجارب نجـاح اآلخرين، 
فسـتجدينها مليئة بتجارب الفشل املثرية 
مـن  ليكونـوا  أصحابهـا  سـاعدت  التـي 

العظماء. فالفشل مفتاح النجاح واإلنسان 
الناجح هو من يبني من تجاربه الفاشـلة 

سلماً نحو النجاح.

- خذي عىل نفسـك عهداً بأنك لن تسمحي 
ألحد بعـد اآلن أن يتحكـم يف حياتك أو ردة 
فعلك تجاهه أو اتجاه األفعال التي يفعلها، 

واعلمي أنك وحدك من يختار الطريقة التي 
ستمارسني بها حياتك.

ابدئـي بجديـة بمعرفـة نقـاط قوتـك   -

وضعفـك، وحـددي مـا تحبينه يف نفسـك 
ومـا ال تحبينـه فليس عىل األرض إنسـان 
كامل، وهنئي نفسك بما وجدته جيداً فيها 
واقطعي عهداً عىل نفسـك بـأن تغيريي أو 
تتجاهـيل األشـياء التـي ال تحبيهـا وذلك 
بحسـب األهمية التي تشكلها هذه األشياء 

بالنسبة للصورة الكلية عن نفسك.
- طالبي باحـرتام فإن لم تعجبك الطريقة 
التـي يتعامـل بها اآلخرون معـك أخربيهم 
بذلـك، وال ترشعـي بالحـرج من ذلـك، بل 
وأخربيهم أنك تتوقعني منهم نفس االحرتام 

الذي تكنيه لهم.
- ثقـي بقدرتك وبنفسـك، وتأكـدي أنه ال 
يمكن ألحد أن يتغلـب عليك إال إذا اعتقدت 

بينك وبني نفسك أنه يستطيع ذلك.
- كونـي قوية وتغلبي عىل السـلبية، وذلك 
بمنـع تلك األفكار السـيئة مـن مهاجمتك 
فـور مراودتهـا لـك، واسـتبدليها بأخرى 
إيجابيـة، هذا األمـر ليس صعبـاً إن كانت 

إرادتك قوية.
- توقفي عن أي سـلوك غـري مرغوب فيه 
واسـتبدليه بسـلوك بناء وفكري مليًّا قبل 
القيـام بأي عمـل حتى ال تندمـي عليه يف 

املستقبل.

تضمنـت مراجعة منهجية كبرية 
تجربـة  لــ٨٠   ،٢٠٢٠ عـام  يف 
رسيرية، تم تعيني املشاركني فيها 
بشكل عشوائي الستهالك عصري 
الشـمندر، مقارنـة باألشـخاص 

الذين ال يستخدموه.
وبيّنت الدراسـة أن تناول عصري 
الشـمندر يوفر فوائد جيدة ألداء 
الذين  ولألشـخاص  الرياضيـني، 
يرغبـون يف الحصـول عـىل ميزة 
وركـوب  الجـري  يف  تنافسـية 

الدراجات.
وأكـدت مراجعـة منهجية كبرية 
أخرى يف عام ٢٠٢١ لـ ٧٣ دراسة 
نظرت يف رياضيي التحمل (الذين 
يركضون أو يسبحون أو يركبون 
مسـافات طويلـة) أن مكمـالت 
الشـمندر (والخـرضوات األخرى 
الغنية بالنرتات) أدت إىل تحسـني 
وقت اإلرهـاق بمعدل ٢٥٫٣ ثانية 

واملسافة املقطوعة ١٦٣ مرتا. 
بالنـرتات  غنـي  الشـمندر 
يوفـر  كالهمـا  واألنثوسـيانني، 
فوائـد صحيـة ولكن النـرتات يف 
املقام األول هي التي تعطي فوائد 

األداء.
تحويـل  يتـم  تناولهـا،  بمجـرد 
طريـق  عـن  الفـم  يف  النـرتات 
يف  نرتيـت  إىل  املحليـة  البكترييـا 
الظـروف الحمضيـة للمعدة، يتم 
تحويل النرتيت بعد ذلك إىل أكسيد 
النيرتيك، والذي يتم امتصاصه يف 

مجرى الدم.
يعمل أكسيد النيرتيك عىل توسيع 
األوعيـة الدمويـة، مما يـؤدي إىل 
توصيـل األكسـجني برسعة أكرب 
إىل العضـالت، لذلـك يمكن حرق 

الطاقة لتغذية عضالت التمرين.
والنتيجـة هـي اسـتخدام طاقة 
أقل لـألداء، ممـا يعنـي أن األمر 

يستغرق وقًتا أطول للتعب.
ماذا عن النرتات من بقية نظامك 

الغذائي؟
كشـف الباحثون أنه من الصعب 
اسـتهالك مـا يكفي مـن النرتات 
لتعزيـز أدائـك الريـايض مبارشة 
من الخضـار قبـل التمرين، فإن 
تناول خمس حصص من الخضار 
الحفـاظ  يف  سيسـاعد  يومًيـا 
عىل مسـتويات أكسـيد النيرتيك 

مرتفعة يف الدم.
تشـمل الخـرضوات التي تحتوي 
عـىل نسـبة عاليـة مـن النرتات 
الكرفس، والجرجري، والسـبانخ، 
والكـراث، والبقدونس، والكرنب، 
يوجـد  وال  الصينـي،  وامللفـوف 
دليل واضـح حول تأثـري الطهي 
والتخزين عىل مستويات النرتات، 
لذلك من األفضل تناولها بالطريقة 

التي تستمتع بها أكثر.
بينما قـد يمنحك جذر الشـمندر 
دفعـة صغـرية يف األداء، ال تنـسَ 

يف بقيـة تدريبك من التأكد من أن 
لديك ما يكفي من الكربوهيدرات 

والربوتـني، وأنـك تـرشب كميـة 
كافية من املاء.
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املقادير :

صدر الدجاج: ١ كيلو (منزوعة 

العظام)
لحم مفروم: ٥٠٠ غراماً

البصل: ١ حبة (مفرومة)

األرز: كوبان

مرق دجاج: ٣ اكواب

ملح: حسب الرغبة

فلفل أسود: حسب الرغبة

زيت الزيتون: ٣ مالعق كبرية

طريقة التحضري

١. ُينقـع األّرز باملـاء الفاتـر، 

وُيصّفى جّيداً.

٢. ُيسلق الدجاج باملاء.

٣. يف قـدر توضـع عـىل النار، 

ُيحّمـى زيت الزيتـون، وُيقىل 

يذبل  البصـل واللحـم، حتـى 

البصـل ويزول اللـون الوردّي 

عن اللحم.

٤. ُيضـاف األّرز وُيحرّك جّيداً 

مـع اللحـم، فمـرق الدجـاج 

املغّيل.

٥. ُتغّطـى القـدر، وُترتك عىل 

نار هادئة، حتـى يصبح األّرز 

طرّياً.

٦. طريقـة التقديـم: ُيسـكب 

األّرز يف طبـق التقديم، وُتوّزع 

قطع الدجـاج ورشائح البصل 

امللـح  وُينثـر  عليـه،  املقلّيـة 

والفلفل.

هذا السـؤال ليس سهالً وال من طرحه جاهل، 

بل هو سؤال مهم جداً.

فالبعـض قد يقول مجيباً عىل سـؤال «سـبب 

العطـس» بأنـه عـرض مـن أعـراض مرض 

مثـل الـربد مثـًال، لكن هـذه ليسـت اإلجابة 

الصحيحة.

بحسـب موقـع everydayhealth املتخصص 

وعـايل االعتماديـة، فـإن إجابـة سـؤال ملـاذا 

يعطس اإلنسان تعود إىل ما ييل:

- العطس هو رد فعل من الجسم عندما يكون 

هناك مهيجات يف األنف، مثل الجراثيم والغبار 

وحبوب اللقاح، وبر الحيوانات، أو امللوثات.

- عنـد وجود أي مما سـبق يف األنف، فإن هذا 

يحدث خلل يف املجاري التنفسـية فيه، وبالتايل 

يرسـل الدمـاغ مبـارشة إشـارة للتخلص من 

هذا العائق، فيتم أخـذ نفس عميق، وتنقبض 

عضالت الصدار ويرتفع اللسان لسقف الحلق 

ليجرب النفس عىل الخروج برسعة من األنف.. 

فيكون العطس.

- إذا سـبب العطس هو ببساطة التخلص من 

أي معيق أو مهيج يف األنف، وال عالقة له فقط 

بحالة مرضية أو إصابة.
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تبـدأ التجاعيد وغريها من عالمات تقدم سـن البرشة وشـيخوخة 

الجلـد يف الظهـور عنـد سـن العرشيـن وتزداد سـوءا مـع مرور 

الوقت. واليدان عىل وجه الخصـوص موقع رئيس لظهور أعراض 

الشـيخوخة ألنها تتعرض باستمرار إىل األرضار البيئية مثل أشعة 

الشـمس أو الغسـيل املفرط الذي يؤدي إىل الجفاف. لحسن الحظ، 

تعديل نمط الحياة ومنتجات العناية بالبرشة تساعد عىل استعادة 

شباب اليدين دون الحاجة إىل عالجات مؤملة أو مكلفة من الطبيب. 

وذلك باتباع الخطوات التالية:

– الخطوة االوىل:

الرتطيب اليومي: يجب اسـتخدام لوشـن أو كريـم مرطب لليدين 

يوميـاً. وذلـك ألن خاليا الجلـد تتكون اساسـاً من املـاء، وجفاف 

اليديـن يؤدي اىل اظهار التجاعيد بصورة أسـوأ. اسـتخدام املرطب 

يساعد الخاليا عىل استعادة حجمها الطبيعي مما يقلل من ظهور 

التجاعيد.

– الخطوة الثانية:

عـدم تعريض يديك للشـمس: األشـعة فوق البنفسـجية القادمة 

من الشـمس ترض برشتك بشـكل ملحوظ، وتمثل السبب الرئيس 

ألعراض شـيخوخة الجلـد مثل التجاعيـد. لذلك، عنـد خروجك يف 

الشـمس يجب اسـتخدام أحد الكريمـات الواقية من الشـمس أو 

ارتداء القفازات.

– الخطوة الثالثة:

وضع مسـحة من كريم يحتوي عىل الريتينول كل ليلة: الريتينول، 

وهـو مشـتق مـن فيتامني A وأحـد مضـادات األكسـدة. يخرتق 

الريتينـول خاليا الجلد لتعزيز تجديد الخاليا وتحسـني مسـتويات 

الكوالجني. مما يعمل عىل التخلص عىل التجاعيد بشكل كبري.

كمـا يمكنك اسـتخدام كريم يحتـوي عىل ألفـا هيدروكيس كبديل 

لكريمات الريتينول. تعمل هذه املادة عىل تنشيط الخاليا ومحاربة 

التجاعيـد من خـالل تعزيز إنتـاج الكوالجني. ويفضل اسـتخدام 

الكريمات التي تحتوي عىل تركيز 5 % من الفا هيدروكيس لنتائج 

أكثر فعالية.

اتبعـي الخطوات السـابقة بانتظـام لتقليل ظهـور التجاعيد عىل 

يديك بشكل كبري

يمكـن أن يتصور البعض أنه من 

املدهش واملفيد صحًيا أن يتناول 

امللونـة  بالفواكـه  طبًقـا مليئـا 

كخيـار مثـايل لوجبـة الفطـور. 

لكن هذا ليس هـو الحال مع كل 

شخص.

التغذيـة  خبـرية  حـذرت  فقـد 

وصحة األمعـاء ديمبـل چانچدا 

مـن تناول البعـض للفاكهة عىل 

وجبـة الفطـور ألنهـا يمكن أن 

ترض بصحتهم.

وتقـول إن البعض يهتـم بفوائد 

تناول الفاكهة، خاصة عىل معدة 

فارغـة يف الصبـاح. إنهـا جيـدة 

للهضم والجلد والشـعر والتمثيل 

الغذائي واملناعة. لكنها أوضحت 

األفـكار  مـن  الكثـري  هنـاك  أن 

حول عادات غذائية، التي يسـاء 

فهمها بشـكل شـائع، من بينها 

تناول الفواكـه كمكونات لوجبة 

الفطور. 

نتائج عكسية

تحتـوي كل فاكهة عىل مجموعة 

متنوعة من اإلنزيمات واألحماض 

مـع  تتفاعـل  أن  يمكـن  التـي 

البكترييـا يف األمعـاء ويمكـن أن 

تكـون مفيدة أو سـيئة، اعتماًدا 

عىل أعراض الشـخص. لذا تحث 

چانچدا الجميـع عىل فهم الثمار 

التـي ينبغي عليهـم تناولها وإال 

ستؤدي إىل نتائج عكسية.

وقالت دكتورة چانچدا: ”تحتوي 

جميـع الفواكـه عـىل إنزيمـات 

نشـطة وأحمـاض فاكهـة مثل 

حامـض السـرتيك والفوماريـك 

وحمـض  األكسـاليك  وحمـض 

املاليـك الذي يتفاعـل برسعة مع 

منتجـات  يف  الالكتيـك  حمـض 

األلبـان وال يختلـط جيـًدا مـع 

الخضار والحبـوب واللحوم؛ بما 

يؤدي إىل تكويـن نفايات التمثيل 

املهضومـة. يمكن  الغذائي غـري 

أن تعيـق هـذه الرتكيبـات غـري 

املتوافقة عمليـة التمثيل الغذائي 

لألنسـجة وتمنع عمليـة تكوين 

األنسجة فيما يمكن وصفه بأنه 

نظام غذائي غري متوافق.“

مزايا تناول الفواكه صباًحا

فيما رشحت دكتورة چانچدا أنه 

إذا كان الشـخص، ممن يمكنهم 

تناول الفاكهة عىل الفطور، فإنه 

يمكـن أن يحصد بعـض الفوائد 

التالية:

1. التخلص من السـموم يخضع 

جسـم اإلنسـان لعملية التخلص 

من السموم من الساعة 7 إىل 11 

صباًحـا. تعطـي الفواكـه طاقة 

إضافية لهذه العملية عىل عكس 

األطعمـة املضـادة للتخلص من 

السـموم التي تحتوي عىل الكثري 

من الدهون.

الغذائيـإن  التمثيـل  زيـادة   .2

الفواكـه هـي األطعمـة األكثـر 

قابليـة للهضم عـىل اإلطالق. إن 

تناولهـا أوالً يف الصبـاح يزيد من 

معدالت التمثيل الغذائي للساعات 

القادمة بسـبب تدفق سـكريات 

الفاكهة الطبيعية.

تركيزيكـون  وزيـادة  طاقـة   .3

إىل  ماسـة  حاجـة  يف  الجسـم 

الطبيعيـة  الفاكهـة  سـكريات 

بعد االسـتيقاظ مبـارشة. يمكن 

اسـتبدال فنجـان القهـوة بكوب 

عصري فواكه طبيعية أو طبق من 

الخـريات الطبيعية بمـا يحافظ 

عىل الرتكيـز والحيوية عىل مدار 

اليوم.

موانع تناول الفواكه صباًحالكن 

مـن  چانچـدا  دكتـورة  حـذرت 

تناول الفواكه يف الصباح إذا كان 

الشـخص يعانـي مـن األعراض 

التالية:

اإلحسـاس  أو  الحموضـة   •

بالحرقان

• نزالت الربد

• السعال

• التهاب الجيوب األنفية

• الحساسية

• الربو

• حمى القش

• احتقان الرئة

• التهاب الشعب الهوائية

• السكري

• زيادة الوزن

نصيحة عامة

مـن أجل تجنـب سـلبيات تناول 

الفواكه، نصحت دكتورة چانچدا 

بأنـه يجب أن يوضـع يف االعتبار 

أو  بمفردهـا.  تناولهـا  يتـم  أن 

بعبـارة أخرى، يجب عـدم خلط 

الفاكهة بالخـرضوات ومنتجات 

األلبـان والحبوب أو اللحوم ألنها 

يمكـن أن تصبـح سـامة. ولكن 

يمكن خلـط الفواكه مع الفواكه 

املجففـة ألنهـا تنتمـي إىل نفس 

العائلة.

بجامعـة  الطـب  كليـة  علمـاء  أكـدد 

فرجينيـا والهند أن املركبـات املوجودة 

يف الشـاي األخرض فعالـة ضد عدد من 

الفريوسات التاجية بما فيها الفريوس 

التاجي املستجد.

وتشـري دراسـات إىل أن العلماء حددوا 

سـابقا فائـدة املركبـات املوجـودة يف 

-Epigalloca ”الشـاي األخرض مثـل 

echin gallate“ املضادة للفريوسـات، 

لذلـك يـزداد اهتمـام األطبـاء بهـا يف 

السنوات األخرية.

ومـن دراسـة و تحليل نتائـج أكثر من 

30 دراسـة علمية نرشت خـالل أعوام 

الباحثـون  اسـتنتج   ،2022  -  2000

-Epigallocatechin ga ملركـب  ”أن 

late EGCG“ خصائـص قوية مضادة 

 SAR” لنشـاط الفريوسـات بما فيهـا

املختربيـة (خـارج  النمـاذج   “CoV-2

الكائن الحـي)، إذ يمنع ارتباط بروتني 

سـبايك لـ SARS-CoV-2 بمستقبالت 

ACE2 يف جسم املضيف.

كما أنه يمنع تكاثر الفريوس يف الخاليا 

املضيفـة عـن طريـق تثبيـط نشـاط 

إنزيمات مسببات األمراض ”3CLpro و 

PLpro و Nsp15 و RdRp“. باإلضافة 

إىل ذلك، يحمي من عاصفة السـيتوكني 

والتليف الرئوي وتخثر الدم الناجم عن 

الفريوس.

ولكـن اتضح أن املركـب النقي تمتصه 

األمعـاء بصعوبـة وتتطلـب معالجتـه 

يف الكبـد فـرتة طويلة، ما يخلـق حاليا 

قيودا معينة الستخدامه يف العالج. لذلك 

 epigallocatechin” يتوقـع اسـتخدام

gallate“ يف غسول الفم والحلق للتقليل 

من الحمل الفريويس عىل الغدد اللعابية 

ويف مستحرضات محددة.
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسـعة الصغـرية , ثـم أكمل توزيـع باقـي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم اال مرة واحدة .

١٦٦٨ - إسبانيا تعرتف بالربتغال كدولة مستقلة.
١٩٢٠ - عصبة األمم تعرتف بحياد سـويرسا، وهـو املوقف الذي تبنته 

سويرسا عىل مدى قرون.
١٩٤٢ - الزعيـم النازي أدولـف هتلر يرتاجع عن فكـرة غزو بريطانيا 

واملعروفة باسم «أسد البحر».
١٩٤٦ - اختيار مدينة نيويورك األمريكية مقرًا لهيئة األمم املتحدة.

١٩٦٠ - فرنسـا تقوم بأول تفجري نووي لها، وقد اختارت الجزائر التي 
كانـت تحتلها مكاًنا إلجراء التجربـة وذلك كي تتجنب أي أرضار يمكن 

أن تنجم عنها.
١٩٧٤ - االتحاد السوفيتي يطرد األديب والكاتب ألكسندر سولجنيتسني 

من البالد وتجرده من جنسيته بسبب معارضته للحكم.
١٩٩١ - قصـف ملجـأ العامريـة يف بغـداد ممـا أدى إىل مقتـل ٤٠٨ 

اشخاص.
١٩٩٢ - زوال جمهورية منغوليا الشعبية

٢٠١١ - املجلس األعىل للقوات املسـلحة الحاكـم يف مرص يصدر إعالًنا 
دسـتورًيا يعلـن فيـه حـل مجليس الشـعب والشـورى ويعلـق العمل 

بالدسـتور، ويعلن توليه إدارة شـؤون البالد بصفة مؤقتة لستة أشهر 
أو لحني إجراء االنتخابات الربملانية والرئاسية.

٢٠١٥ - اشتعال ُمظاهراٍت يف عدٍد من املُدن الُرتكيَّة إثر الُعثور عىل ُجثَّة 
املُراهقـة أوزكه جان أصالن التي تبنيَّ أنهـا اغُتصبت وأُحرقت من ِقبل 

سائق ميكروباص وُمساعداه.
٢٠١٧ -مقتـل ٣٠ شـخصاً عىل األقل وإصابـة ٨٢ آخرين جراء تفجري 

انتحاري يف مدينة الهور الباكستانية.
مقتـل كم جونغ نـام، األخ غري الشـقيق للرئيس الكوري الشـمايل كم 

جونغ أون عىل يد امرأتني يف مطار كواالملبور الدويل يف ماليزيا.
ة مركبة أبورتيونيتي املريخيَّة،  ٢٠١٩ - وكالة ناسـا ُتعلن اختتام ُمهمَّ
التـي دامت ١٥ سـنة، بعدما فشـل الُعلمـاء يف إعادة تشـغيلها بعد أن 

توقفت عن العمل خالل شهر ُحزيران (يونيو) ٢٠١٨.
٢٠٢١ - تشكيل حكومة جديدة يف إيطاليا برئاسة ماريو دراجي الرئيس 

السابق للبنك املركزي األوروبي، بعد استقالة حكومة كونتي الثانية.
٢٠٢٢ - الجمعيـة االتحادية األملانية ُتعيد انتخاب الرئيس فرانك-فالرت 

شتاينماير لفرتة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.
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تدور القّصة حول صديقني كانا يسـريان يف وسط الصحراء. ويف مرحلة 
ما من رحلتهما تشاجرا شجاًرا كبريًا، فصفع أحدهما اآلخر عىل وجهه. 
شـعر ذلك الذي تعـرّض للرضب باأللـم والحزن الشـديدين، لكن ومن 
دون أن يقـول كلمة واحدة، كتـب عىل الرمال: - ”اليوم صديقي املقرّب 
صفعنـي عـىل وجهي.“ اسـتمرّا بعدها يف املسـري إىل أن وصال إىل واحة 
جميلـة، فقّررا االسـتحمام يف بحرية الواحة، لكّن الشـاب الذي تعرّض 
للصفع سابًقا علق يف مستنقع للوحل وبدأ بالغرق. فسارع إليه صديقه 
وأنقذه. يف حينها كتب الشاب الذي كاد يغرق عىل صخرة كبرية، الجملة 
التالية: - ”اليوم صديقي املقرّب أنقذ حياتي.“ وهنا سأله الصديق الذي 
صفعـه وأنقـذه: - ”بعد أن آذيتـك، كتبت عىل الرمـال، واآلن أنت تكتب 
عىل الصخر، فلماذا ذلك؟“ أجاب الشاب: - ”حينما يؤذينا أحدهم علينا 
أن نكتب إسـاءته عىل الرمال حتى تمسحها رياح النسيان. لكن عندما 
يقّدم لنا أحدهم معروًفا البّد أن نحفره عىل الصخر كي ال ننساه أبًدا وال 

تمحوه ريح إطالًقا“. 
العربة املستفادة من هذه القصة القصرية: كن متسامًحا، وال تنىس من 
قّدم لك معروًفا. ال تقّدر ما تملكه من أشياء وإّنما قّدر ما تملكه حولك 

من أشخاص.
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عندمـا تقومـي بفتـح خزانـة 
عـىل  نظـرة  وإتخـاذ  مالبسـك 
أشـكال الحجاب املوجودة فيها، 
هـل تري أي تشـابه ؟ هل تعريف 
مـاذا تقـول لفـة الحجـاب عن 
شـخصيتك ؟ نعم يوجـد العديد 
من التصاميم املختلفة يف خزانة 
منزلـك ولكـن هنـاك إحتماالت 
تشـابه مجموعـة مـن أشـكال 
التشـابه  هـذا  معـاً،  الحجـاب 
يكشـف املزيـد عن شـخصيتك 
بالرغـم مـن أنكي قـد تختاري 
شـكل الجحاب بدون وعي منك 
باملعانـي الخفيـة التـي تمكـن 
ورائه، حقـاً يخربك الحجاب أي 

نوع من الشخصيات أنت؟
الحجـاب العـادي املتسـاوي يف 

الحجم :           
انطبـاع عـن أن هـذه  يعطـي 
الشـخصية منظمة ألنـه يعتمد 

عىل تطبيقه بالكامل وهو يمتلك 
تصميـم متسـاٍو وإذا كان لديك 
كمية من هذا الحجاب يف خزانتك 
فهو يدل عىل أنك شخص منظم 
وتميل إىل رؤيـة األمور بطريقة  
نظيفـة وال تخـدع األخرين عند 
التعامـل معهم. كما أنها تفضل 
أنيقة  لتعطي نظـرة  العرصيـة 
عـن مظهرهـا. هـؤالء النسـاء 
للمسـتقبل  التخطيط  يفضلـوا 
وعـىل األرجـح دائماً مـا يكون 

لديهم مكتب منظم.
ربط الحجاب عىل الرقبة:

عند إختيـار ربطة الحجاب عىل 
الرقبة وخصوصـاً عندما يكون 
الحجاب مطبـوع بالورد فأنتي 
سـيدة تتمتع باملزيد من األنوثة 
مـع  التعامـل  عنـد  والنعومـة 
األخريـن . قـد يفـرس االخرون 
نعومـة تعاملـك معهـم عىل أنه 

ضعـف عىل العكـس فهو يظهر 
مدى قوتك .

لفة الطرحة الشيفون :
لفة الشيفون العادية سواء كان 
أو منقوشـا طريقـة  مطبوعـا 
رائعـة حقـاً . فهو يكشـف عن 
الكثري من شـخصيتك ويدل عىل 
أنـك تفضـيل طريقـة بسـيطة 
باألمـور  القيـام  عنـد  وفعالـة 
املختلفـة. ألن الجمـال العميـق 
ويعكـس  البسـاطة  يف  يمكـن 
الكثـري من األمـور الظاهرية يف 
ترصفاتـك وأنك شـخصية تقدر 
األشـياء الصغرية وتميـل إىل أن 
اكثر عقالنيـة وإيجابية.  تكون 
وبالتـايل فأنت واحـدة من أكثر 
النـاس التـي يسـهل إرضائها . 
وإذا كان لديك صديقة من هذه 

النوعية فأنت عظيم حقاً .
الحجاب العرصي :

إختيـار هـذه اللفـة يـدل عـىل 
أن  تحـب  جرئيـة   املـرأة  أن 
التـي  الجماعـة  تنـال إعجـاب 
تتواجد فيها. تمتلـك ثقة عالية 
األرجـح يكون  بنفسـها وعـىل 
لهـا شـخصية  منفتحـة تحب  
األنشـطة  الخـروج وممارسـة 
املختلفة وعادة ما تحب التواجد 
إلتقـاط  وتفضـل  الحفـالت  يف 
الصـور وال تخجل مـن الظهور 

أمام الكامريا .
لفة حجاب جذابة :

األشـخاص  مـن  تكونـي  قـد 
الذيـن يفضلوا إختيـار الحجاب 
الـذي يتواجـد  تلـك  او  املنقـط 
عليـه مطبوعات صغرية سـواء 
قلوب أو رسـوم  هادئـة . عادة 
تكشـف هـذه اإلختيـارات عن 
شـخصية تحب البهجة والفرح 
ألنها تمتلك تصميم ولفة جذابة 
. تتميز هذه الشـخصية بالرقة 

والهدوء .
لفـة الحجـاب البسـيطة بدون 

دبابيس :
مـدى  عـىل  تـدل  اللفـة  هـذه 
التي تمتلكها هذه  املسـئوليات 
الشـخصية وأن معظـم وقتهـا 
قبـل  جـداً  ومثاليـة  مشـغول 
وجدتـي  إذا  للعمـل.  الخـروج 
نفسـك تقومي بعمل هذه اللفة 
كثرياً فأنت شـخصية مسـؤولة 
وال يعني أنك مجردة من الحب .
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أريد أفهم حبيبي شبيك زعــآلن
وعلي تدلع وصآيــــــــر انآآآني
ولگ أنت جبل بعــيوني آآلثنني

وكآلم اليجرحك مايلفظه لساني
اريد نعيش احلى ثنني بالكـون
اغنيلك حبيبي وانت احلانــــي
ولك كافي زعل خلينا مرتاحني

هم البيه منـــك حيل اذانــــــي
تعال اكعد اشمك من وجنـــاك

وبوجه العـواذل كول تهـواني

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a
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1- صدق - رابع أكرب جزر البحر األبيض املتوسط 
من حيث املساحة

 2- من اإليمان - رجال دين
 3- لقب - تحن

 4-موضع الجنـني - طائر جميل معروف بألوانه 
الزاهية 

 5-اسم فعل معناه البعد - راقبته و حفظته
 6- متشابهان - فرح - صب املاء و فرقه

 7- بخل - قهوة - للنداء
 8- عاصمة آسيوية - حرف نداء للندبة

9- من الحمضيات (م)
 10-  مسـافة ما بني الكفـني إذا امتدت الذراعان 

يمينا وشماال (ن) - مدينة إيطالية

1- اسم البحر امليت قديما
 2-سقي - مكائد - كلمة تحضيض 

 3- أعمى بالوالدة - ِقلع السفينة و مالءتها
 4- مدينـة فرنسـية تطـل عـىل البحـر األبيـض 

املتوسط - من األنبياء عليهم السالم
 5- يقطع - صُلب (م)
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الحزن والغضب يسـيطران عىل حياتك بكشـل يفوق 
الخيـال، وتشـعر ان الوقـت قد حان للتخلـص من هذا 
الحـزن. اخرج مـن املنزل واقـض يومك بالكامـل خارجه 
وافتخـر بما تقوم به وبما تقدمـه لآلخرين من خدمات. كن 
شـجاعا وتعامل مع اآلخرين وخذ الوقـت الكايف للتعبري عن 

نفسك وعن رأيك بطريقة إبداعية.

إذا كانت تنتابك بعض الشـكوك يف موضوع ما فحاول أن 
تستشـري من حولك. حـاول أن تتصل باألصدقـاء الذين لم 
تسـمع صوتهم منذ وقت بعيد. ربما تجد أنك كسول ولذلك لن 
تحـرز تقدما يف العمل اليوم. ال تخطـط لكل يشء ألن التخطيط 

أحيانا يؤدي إىل نتائج غري مرضية.

ربمـا ينتقـدك بعض األشـخاص اليوم بـل معظمهم 
والغريب أن سـتصغي إليهـم جيدا. كـن مهذبا وراجع 
وجهـة نظرهم فربما تسـتفيد مـن كالمهـم. حافظ عىل 
تواضعـك اليوم وكن صبورا مع اآلخرين. قد تشـعر بالحرج 
أحيانـا بسـبب انتقادات اآلخريـن وخاصة أنك تشـعر أنهم 

ينتقدونك بشدة.

تحلم اليـوم بزيارة بعض األماكـن البعيدة وربما 
تفكـر يف طلب اجـازة طويلة للسـفر بـرا ملكان لم 
تفكر يف زيارته من قبل. احذر فهذا اليوم غري مناسـب 
لتنفيذ هـذه الفكرة أو لتنفيذ أي خطـة. أمورك العاطفية 
ربمـا تتغري فجأة اليوم بسـبب بعض املشـاكل التي تحدث 

بينك وبني الرشيك.

تتلطـف أجـواء املفاوضـات وكل ما لـه عالقة 
بالبحـوث والتنقـالت واالرتباطـات، كمـا تكون 
األجـواء الدراسـية جيـدة أو عـىل األقـل لـن تكون 
معاكسة إطالقا. ترصفاتك استفزازية، وهذا قد يؤدي 

إىل خالف مع الرشيك لكن العواقب ستكون بسيطة.

تظهـر أكثر من أي وقت مىض طبيعتـك املحبة للناس 
وللتعامـل بشـفافية من أجل إرسـاء الروابط الفعلية 
والعالقات اإلنسـانية من حولك، ولتشجيع اآلخرين عىل 
القيـام باملثل. تصغ إىل اآلخرين بانتباه وتعاطف وتعطيهم 

أفضل األفكار التي تساعد عىل حل مشاكلهم.

مهما سمعت من انتقادات ال تستسلم، فالشجرة املثمرة 
وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة. 

ال تحّمـل الرشيك هموم املسـتقبل، فهو غري مسـؤول عن أمور 
لم يرتكبها.

 ال تكثر من رشب املنبهات، فهي تسبب لك آالما يف املعدة.

الحـظ يرافق تحركاتـك ويبعث فيـك األمل من 
جديد بعد الشـك الذي انتابـك مؤخرا من إمكانية 
تحقيـق حلمك أو تنفيـذ أحد املشـاريع العزيزة عىل 
قلبك. تستعيد عالقاتك الجيدة مع أصدقائك وخاصة 

أصدقاء طفولتك.

يجب أن تتمكن اليوم من تقييم مشاعرك من 
منظور محايد ومسـتقل. استغل هذه الفرصة 
لتتخـذ خطوة جديدة يف حياتك العاطفية بناء عىل 
ما تشـعر به اآلن. تأكد أن ترصفاتك اليوم هي أفعال 
طبيعية وليسـت ردود فعل ملا حدث يف السابق. فكر 

جيدا قبل القيام بأي تحركات مفاجئة.

كـن حذرا ألنـك تميل إىل الجـدال والنقـاش بحدة وقد 
ترفـض الحـوار كليـا مسـببا اإلحـراج أو القطيعـة يف 
العالقة. قد تجد الكثري من املعرتضني عىل عالقتك بالرشيك، 
فتحـل بالصرب لتتضح الصـورة أكثر. قد تسـمع بخرب يتعلق 

بوضع صحي أو مهني يجعلك مهتما جدا.
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يوم مثمر جدا خاصة إذا قمت بإجراء بعض االتصاالت 
مـع بعـض األشـخاص. ستسـتمتع بالتحـدث معهم 
وستشـعر أن الحديث معهم بمثابة صفقة عظيمة. تتميز 
بأنـك تنظر ألي موضـوع من أبعاد مختلفة، ولكن مشـكلتك 
هـي أن هـذا األمر قد يكون له مردود سـلبي كعـدم قدرتك عىل 

اتخاذ أي قرار برسعة.

كن حـذرا فتكفريك اليوم غري واضح وعقلك مشـتت، ولكن 
ال تسـمح لهذه الظروف أن تعوقك يف الحقيقة، ربما تسـتغل 
شـعورك بالوهم لصالحك. ستكتشـف أنك كلما تقبلت أي شعور 
غريـب أو شـاذ، سـتكون كل أمورك عىل ما يـرام. ال تظن أن كل 

يشء يف حياتك يجب أن يكون عقالنيا.

Ô”aã«@fiçÀ



دهب  تعيش  هكذا  االوتيل..  داخل  رومانسية  حب  قصة  الغندور  نور  تعيش 
ضمن أحداث مسلسل ”دهب بنت األوتيل ” الذي بدأ عرض حلقاته عرب شاشة 

منصة شاهد اإللكرتونية.
أن  الغندور  نور  أكدت  األوتيل“،  بنت  ”دهب  مسلسل  كواليس  هامش  عىل 
املسلسل ينتمي للدراما الرومانسية بشكل قوي وهي الرومانسية املفقودة 
حالياً من خالل رجل وامرأة يعيشان قصة حب قوية ال تشبه أياً من قصص 
الطرق  بكل  يعيش حياته  الذي   ” ”نايف  األعمال  نعرفها.فرجل  التي  الحب 
يقع يف حب الفتاة البسيطة التي تعمل داخل األوتيل؛ فيعيشان سوياً رصاع 
فتاة حاملة تحب  والتقاليد،  بالعادات  تتمسك  فتاة قوية وذكية  الحب، هي 
دون  من  عليها  يحصل  أن  يريد  وهو  املسؤوليات،  من  العديد  لديها  الحياة 
أي رشوط.وأكدت نور أنها تميل كثرياً لفرتة الستينيات بكل يشء، وترى أن 
وجود أحداث املسلسل يف هذه الفرتة جعل له بريقاً خاصاً، واملسلسل تأليف 

هبة مشاري حمادة وإنتاج جمال سنان.

مرييام  اللبنانية  النجمة  أعلنت 

بأجر حفلها لضحايا  التربع  فارس 

زلزال سوريا.

غنائيا  حفال  فارس  مرييام  وأحيت 

يف كندا، مؤخرا، ولفتت خالل الحفل 

من  أجرها  بكامل  ستتربع  أنها 

حفلها يف كندا إىل املنكوبني يف سوريا 

جراء الزلزال.

من ناحية أخرى، تتواصل مبادرات 

للتربع  سوريا  وفناني  نجوم 

الضحايا  ألهايل  دعماً  والدم  باملال 

واملصابني.

والبحث  اإلنقاذ  عمليات  وتتواصل 

املباني  أنقاض  تحت  ناجني  عن 

املدمر  الزلزال  عقب  السكنية، 

غرب  وشمال  تركيا  رضب  الذي 
سوريا، يف ظل ارتفاع أعداد الضحايا 

وزارة  الوقت.وكانت  مرور  مع 

الصحة السورية أعلنت ارتفاع عدد 

ضحايا الزلزال إىل 5200 ألف قتيل.
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ضمن  الجديد  الغنائي  حفلها  إليسا  أحيت 
احتفاالت عيد الحب خالل الساعات املاضية 

لتشارك جمهورها بليلة خاصة عىل خشبة 
به  شاركها  حيث  لبنان،  كازينو  مرسح 

إليسا- هاشتاغ  احتل  وقد  خوري،  مروان 
خالل  تويرت  عرب  الرتند  لبنان  كازينو 

الساعات املاضية.
وتستعد إليسا لتصوير كليبها الغنائي الجديد 
بقيادة إنجي جمال التي قدمت معها العديد 
أن  عىل  املاضية،  الفرتة  خالل  األغنيات  من 
أن  املفرتض  ومن  لبنان،  يف  التصوير  يكون 
تقوم إليسا بطرح األلبوم خالل موسم عيد 
األضحى القادم كموعد مبدئي، فيما يتكتم 
فريق عمل األلبوم حول إسم األلبوم، عىل أن 

يكون مفاجأة للجمهور.
وقد حققت إليسا نجاحاً جديداً خالل الفرتة 
قائمة  يف  عربياً  األوىل  كانت  حيث  املاضية 
األكثر مشاهدة عرب اليوتيوب والـ ٩٥ عاملياً، 

وذلك ضمن عام ٢٠٢٢ .
الجدير بالذكر أن إليسا طرحت مؤخرا أغنية 
بعنوان «ما تندم ع يشء»، وهي ترت مسلسل 
عرب  املشاهدات  ماليني  حققت  التي  الثمن 

يوتيوب فور طرحها.

للمواد  العراقي  املصنع  اعلن 
أدوية  تصنيع  الصيدالنية 
االوىل  للمرة  الرسطان  ألمراض 
إىل  مشرياً  العراق،  بتاريخ 
الصحة  وزارة  مع  عقداً  إبرامه 
لتزويدها بتلك األدوية وبأسعار 

اقل من املستورد بنحو ٦٠٪.
وقال مدير املصنع لؤي لبيب يف 
صالح  الصحة  «وزير  إن  بيان: 
توجهات  وضمن  الحسناوي 

الحكومة لدعم اإلنتاج 
الوطني اتجه لدعم 

االدوية  مصانع 
العراقية بشكل 
كبري يف القطاع 
ص  لخا ا
والحكومي»، 
ان  مبينا 
ك  هنا »
نع  مصا
قية  ا عر

تنتج 

أدوية وبقدرات وكفاءة ال تقل 
عن املنتج األجنبي».

وأضاف أن «املصنع أبرم عقوداً 
لتزويدها  الصحة  وزارة  مع 
وللمرة  الرسطانية  باألدوية 
ان  مؤكداً  العراق»،  يف  األوىل 
خضعت  االدوية  تلك  «جميع 
ولعدة  مشددة  لفحوصات 
نجاحها  من  التأكد  وتم  مرات 
وبأسعار   ٪١٠٠ وسالمتها 
وثبتت  املستورد  من  اقل 

فعاليتها».
بأن  وأفاد 
التي  «املنتجات 
املصنع  تمكن 
تزويد  من 
الصحة  وزارة 

جميعها 
خضعت 

للفحوصات 

اعوام   ٣ واالختبارات عىل مدى 
الصحة  وزارة  مراقبة  وتحت 
واثبتت نجاحها ١٠٠٪»، مشرياً 
إىل أن «املصنع تمكن من إنتاج 
االدوية الرسطانية  انواع من   ٧
انواع   ٩ إلدخال  خطة  وهناك 
ان  االدوية».وتابع  من  اخرى 
«املصنع نجح من فتح خطوط 

إنتاج لألدوية الرسطانية بواقع 
يغطي ٤ أضعاف احتياج وزارة 
التحرك  اىل  دفع  مما  الصحة 
الفتاً  العراق»،  خارج  للتصدير 
من  تمكن  «املصنع  ان  اىل 
تصنيع االدوية وبنفس الجودة 
وبأسعار  االجنبية  للرشكات 

اقل من املستورد بنحو ٦٠٪.

عرب  لها،  تصوير  جلسة  أحدث  من  صورا  عمر  مي  املرصية  الفنانة  نرشت 
صفحتها عىل موقع التواصل االجتماعي (انستغرام) وهي ترتدي فستانا قصريا 
وبأكمام طويلة وال يحمل أي نقوشات أو تطريزات.وارتدت مي عمر حذاء أنيقا 
زاد  مما  الذهبي،  باللون  الحجم  صغرية  حقيبة  مع  البيج،  باللون  عاٍل  كعب  ذا 
املنسدلة عىل  املموج  البني  أناقتها.واعتمدت مي عمر عىل خصالت شعرها  من 

كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما ارتكز عىل األلوان الهادئة وغري املبالغ فيها.
أناقتها  عن  معربين  الجديدة  صورها  مع  عمر  مي  ومتابعي  جمهور  وتفاعل   
وحبهم الشديد لها.وبلغ سعر تصميم فستان مي عمر ٢٠٩٥ دوالرا أمريكيا، أي 
ما يقرب من ٦٥ ألف جنيه مرصي.يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر يف رمضان 
وأوتاكا،  الرافعي،  وصبا  روبي  بطولة  وسكينة»،  «رانيا  مسلسل   ،٢٠٢٢ املايض 
تأليف محمد صالح  والعمل من  عيد،  الدين، وسليمان  نور  ونبيل  ومحمد رضوان، 

العزب، وإخراج شريين عادل.

يدعي نموذج جديد أن بإمكانه توقع 
متى وأين قد يرضب الزلزال القادم، 
وذلك بعد أيام فقط من الزلزال الذي 
تركيا  وهز  درجة   7.8 قوته  بلغت 
وسوريا.وقد طور النموذج فريق من 
علماء الزالزل واإلحصائيني يف جامعة 
النموذج  ويأخذ  وسرتن،  نورث 
للزالزل  املحدد  الرتتيب  االعتبار  يف 
االعتماد  من  بدال  وتوقيتها  السابقة 
فقط عىل متوسط الوقت بني الزالزل 
أيضا  الطريقة  املاضية.وترشح هذه 
يف  الظهور  إىل  الزالزل  ميل  سبب 
مجموعات.ووجد الفريق أن الفوالق 
يعني  ما  املدى‘‘،  طويلة  ”ذاكرة  لها 
أن الزلزال لم يطلق كل اإلجهاد الذي 
تراكم عىل الصدع بمرور الوقت، لذلك 
يبقى بعضها بعد زلزال كبري ويمكن 
علماء  آخر.وافرتض  يف  يتسبب  أن 
الكبرية  الزالزل  أن  تقليديا  الزالزل 
نسبيا  منتظمة  تكون  الصدوع  عند 
وأن الزلزال التايل سيحدث بعد نفس 
الزلزالني  مثل  تقريبا  الوقت  مقدار 
السابقني.ويف الواقع، يمكن أن تحدث 
بعد  أو  قبل  آجال،  أو  عاجال  الزالزل 
شتاين،  سيث  متوقع.وقال  هو  ما 
األرض  علوم  أستاذ  ديرينغ  ويليام 
للفنون  واينربغ  كلية  يف  والكواكب 
معرفة  تحاول  ”عندما  والعلوم: 

ال  كرة،  بلعبة  الفوز  يف  فريق  فرص 
تريد أن تنظر فقط إىل املباراة األخرية 
أن  يمكن  الطويل.  املدى  ومتوسط 
الحديثة  األلعاب  استعراض  يكون 
اإلضافية مفيدا أيضا. يمكننا اآلن أن 
الزالزل“. حيال  مشابها  شيئا  نفعل 

يف  التحقيق  عىل  الفريق  بحث  وركز 
والتشوه  الصفائح  حدود  عمليات 
باستخدام  الصخري  الغالف  داخل 
ذلك  يف  بما  التقنيات،  من  مجموعة 
علم الزالزل والجيوديسيا الفضائية 
والجاذبية  الهندسة  (قياس 
واألجسام  لألرض  املكاني  والتوجه 
الكواكب)،  مثل  األخرى،  الفلكية 
والجيوفيزياء البحرية.وقال الباحث 
س.  جيمس  الدراسة،  يف  املشارك 
عدة  نرى  األحيان  بعض  ”يف  نييل: 
زالزل كبرية تحدث خالل أطر زمنية 
طويلة  فرتات  ثم  نسبيا  قصرية 
النماذج  يشء.  يحدث  ال  عندما 
مع  التعامل  تستطيع  ال  التقليدية 
أن  الباحثون  السلوك“.ويأمل  هذا 
يكون نموذجهم الجديد أداة مفيدة 
أن  يمكنهم  حيث  الزالزل  لعلماء 
بالزالزل  التنبؤ  يعملوا عىل تحسني 
لألحداث  أفضل  بشكل  واالستعداد 
الزلزالية املستقبلية مثل الكارثة يف 

تركيا وسوريا.

كشف تقرير حديث عن أن تطبيق واتسآب يعمل عىل ميزة 
الرسائل  تحويل  لهم  تتيح  آيفون  ملستخدمي  جديدة 

ألول  امليزة  اكتشاف  تم  حيث  نص،  إىل  الصوتية 
إصدار  يضيف  حيث   ،WaBetaInfo بواسطة  مرة 
 iOS 23.3.0.73 واتسآب التجريبي لنظام التشغيل
هذه  وباستخدام  الصوتية.  الرسائل  نسخ  خيار 

الصوتية  الرسائل  تحويل  للمستخدمني  يمكن  امليزة، 
إىل نص، حيث يحدد التطبيق ما يقال يف الرسالة الصوتية 

ويحول الصوت إىل نص، ويمكن أن تكون امليزة القادمة لتطبيق 
إىل املالحظات  الذين ال يرغبون يف االستماع  واتسآب مفيدة ألولئك 

الصوتية الطويلة، حيث يمكنهم قراءتها تماًما مثل رسالة نصية. وإذا 
التطبيق  يقوم  فلن  للكتابة،  تعيينه  تم  ما  غري  بلغة  الصوتية  الرسالة  كانت 
أي  توجد  ال  ذلك،  ومع  اللغة،  بتغيري  مطالبة  لك  يرتك  مما  الكلمات،  بتحديد 
كلمة حول اللغات التي سيدعمها واتسآب، ويشري التقرير إىل أن هذه النسخ 
التي تم  اللغات  الجهاز باستخدام حزم  الصوتية ستتم معالجتها محلًيا عىل 

تنزيلها.
وال يتم مشاركة أي بيانات مع واتسآب أو أبل، لذلك، ستكون الشخص الوحيد 
الذي يمكنه االستماع إىل الرسائل الصوتية التي تتلقاها أو قراءتها، واعتباًرا 
اإلصدارات  مع  فقط  تعمل  وقد  إال   iOS نظام  عىل  النسخ  تتوفر  ال  اآلن،  من 
الحديثة من iOS، وال توجد أي معلومات حول ما إذا كانت امليزة ستتوفر عىل 

Android أم ال.

تتسابق ”غوغل“ و“مايكروسوفت“ 
البحث عرب  التقدم يف مستقبل  عىل 
اإلنرتنت، عرب تبني برامج املحادثة 
الذكاء  تقنيات  عىل  القائمة  اآللية 
”غوغل“  وأعلنت  االصطناعي. 
منافس   ،Bard ”بارد“  تخترب  أنها 
 ChatGPT تي“  بي  جي  ”تشات 
”مايكروسوفت“.  من  املدعوم 
من  ستزيد  أنها  أكدت  األخرية 
االصطناعي،  الذكاء  عىل  تركيزها 
عرب تخصيص تمويٍل أكرب لألدوات 
-Cha تكنولوجيا ودمج   الجديدة 

محرك  مثل  خدماتها،  يف   GPT
البحث بينغ ومتصفح إيدج.

النقاش  عىل   ChatGPT ويهيمن 
حول روبوتات املحادثة حالياً، ومنذ 
-Op آي إيه  أوبن  رشكة   أطلقته 

الثاني  ترشين  نوفمرب/  يف   ،nAI
مليون  مائة  لديه  أصبح  املايض، 
مستخدم، ليصبح الربنامج األرسع 

نمواً بني املستهلكني عىل اإلطالق.
”غوغل“  توجهات  ستؤثر  كيف 
طريقة  عىل  و“مايكروسوفت“ 

بحثنا عرب اإلنرتنت؟
-Cha عىل الفعل  ردات   ُتظهر 
GPT أن هناك شهية للبحث املعزز 
وللحصول  االصطناعي،  بالذكاء 
االستفسارات  عن  إجابات  عىل 
ترى  رابط.  عرض  مجرد  تتجاوز 

يمثل  هذا  أن  ”مايكروسوفت“ 
تتدخل  بينما  تنافسية،  فرصة 
يفوتها  ال  حتى  برسعة  ”غوغل“ 

الركب.
-Cha ”بارد“  من  كل  ويعتمد 
بـ“نماذج  يسمى  ما  عىل   GPT
من  أنواع  وهي  الكبرية“،  اللغة 

البنية  تحاكي  العصبية  الشبكات 
األساسية للدماغ يف شكل كمبيوتر. 
هائلة  بكميات  النماذج  هذه  تزود 
حتى  اإلنرتنت  من  النصوص  من 

تتعلّم كيف تجيب عن األسئلة.
وبإمكان ”بارد“ اإلجابة عن سؤال 
االكتشافات  رشح  كيفية  حول 
ويب  جيمس  لتلسكوب  الجديدة 
لطفل يبلغ من العمر تسعة أعوام. 
املستخدمني  إخبار  أيضاً  ويمكنه 
القدم  كرة  يف  املهاجمني  بأفضل 
الشاشة  لقطات  وأظهرت  ”اآلن“. 
واجهة  ”غوغل“  قدمتها  التي 
-Cha واجهة من  أكثر   مصقولة 

متاح  غري  يزال  ال  لكنه   ،GPT
إجراء  الصعب  من  لذا  للجمهور، 
”غوغل“  أكدت  مبارشة.  مقارنات 
بها  الخاص  البحث  محرك  أن 
الذكاء  تقنيات  أحدث  سيستخدم 
االصطناعي مثل المدا وبالم، ومولد 
الصور إيماجن، ومنشئ املوسيقى 

ميوزيك إل إم.
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كان  مركبها  ويف  يظُن،  كما  املحضة  باملصادفة  كان  حياته  يف  يشء  كل 
يتنقل مستسلماً لقدره الذي سيقوده من بلد إىل آخر ليستقر به املطاف 
أخرياً يف العاصمة اليونانية أثينا التي وصلها ويف نيته أن تكون معرباً إىل 
بلد أوروبي حدده هدفاً لهجرته، غري أن للمصادفة رأياً آخر حني وجد يف 
مدينة سقراط وأفالطون وأرسطو منذ الساعات األوىل ما يجعله يتشبث 
يف  وعمله  ورجولته  شبابه  سنني  أحىل  فيها  ويقيض  عمره  طيلة  بها 

املدينة وقراها النائية.
وحني يعود طبيب األطفال رعد صادق الحيل إىل مدينته بغداد وقد تجاوز 
السبعني عاماً، فإنه يسرتجع هجرة بدأت منذ منتصف السبعينيات حني 
توجه إىل لبنان للدراسة يف احدى جامعاتها األهلية ملدة سنتني، قبل أن 
تقوده األقدار إىل اليونان لدراسة الطب يف جامعة سقراط بمدينة سالونيك 
األطفال  طب  يف  تخصصه  أثينا  يف  ليكمل  ثم  اليونانية،  املدن  أكرب  ثاني 
ويعمل بعد تخرجه طبيباً يف املركز الحكومي لرعاية الطفولة واألمومة، 
 » اسمها  جبلية  قرية  يف  للعمل   – أيضاً  باملصادفة   – خطاه  لتقوده 
غارذيكي» تبعد ٢٥٠ كم عن العاصمة، ويف هذه القرية اليونانية الجميلة 
كتابه  يف  ليدونها  حياته،  تجارب  من  تجربة  أعز  سطور  الحيل  يكتب 
الثاني  أوروبية» وهو كتابه  .. تجارب طبيب عراقي يف قرى  «بالصدفة 
بعد كتاب «أيسوبوس الفيلسوف املظلوم .. قصة حياته املثرية و١١٠ من 
أروع حكاياته الخرافية» الذي بقي يجمع مادته ألكثر من ثالثني عاماً، 
أنه وجد يف جلسة مع صديق يوناني خالل األيام األوىل لوصوله إىل  ذلك 
للسخرية، فقرر  يتعرض  أيسوبوس  الحكيم  يعرف  ال  أن من  البلد،  هذا 
منذ ذلك الحني أن يجمع حكايات هذا الحكيم الذي كان عبداً ثم اشرتى 
ألسنة  عىل  أجراها  التي  الخرافية  وحكاياته  وفلسفته  بحكمته  حريته 
ومما  األخالقية،  والقيم  والفضيلة  الخري  البرش  منها  ليتعلم  الحيوانات 
زاد الحيل تمسكاً بتلك الحكايات أن صاحبها قد عمل مستشاراً عند ملك 
بابيل ملدة عرشين عاماً قبل أن يعود إىل بالده ليموت مظلوماً مغدوراً.. 
وقد تركت حكايات أيسوبوس أثرها الواضح يف شخصية الحيل الذي بدا 

وكأنه يفهم لغة الحيوانات من حركاتها وأصواتها ونظراتها.
كانت نزعة الكتابة والرسد ترسي يف دم الحيل، لذلك كان يدّون يف أوقات 
فراغه من عمله الطبي واإلنساني سطوراً من روايات تعتمد عىل معلومات 
شبابه،  مطلع  يف  وهو  غادره  الذي  عامله  عن  خياله  يختزنها  تاريخية 
عالم بغداد الشعبي ومجتمعها، ساعدته عىل هذا العمل األجواء الهادئة 
تحكي  التي  األفعى»  «إرث  روايته  فكانت  اليونانية،  القرية  يف  املنعزلة 
جريانه  مع  ودياً  إنساناً  يكن  لم  الذي  البخيل  التاجر  شبوط  الحاج  عن 
ومع اآلخرين، بل وحتى مع نفسه، إذ كره الحاج شبوط اسمه هذا حّد 
والده  الذي ورث عن  توفيق  وولده  به،  علق  وكأنه مرض خبيث  املوت 
ثروة ضخمة لكنها حولته إىل تاجر جشع، ويف أوقات الفراغ تلك اسرتجع 
الربيطاني وبداية تشكل  االحتالل  املدينة خالل  تاريخ هذه  أيضاً  الحيل 
الدولة العراقية يف العهد امللكي، فكانت روايته الطويلة «خلخال العشق» 
أن مس بيل  الخيال، مفرتضاً  التي يصفها بأنها رواية حقيقية طّرزها 
الدرجة يف السفارة  العالية  التي أطلق عليها اسم «مسز جيل» املوظفة 
الربيطانية، كانت صادقة يف أعمالها وآرائها ومعتقداتها حول استقالل 
العراق، ونقية الرسيرة يف وفائها وحبها للعراقيني والعرب، وتأخذ الرواية 
الحبانية  أحداثها مثل قاعدة  التي شهدت  األماكن  الواقعي من  طابعها 
ومن  الربيطانية،  والسفارة  امللكي  والقرص  الفاو  وقلعة  والبرصة 
شخوصها مثل امللك مشعل الذي يحيل إىل امللك فيصل األول، وامللك فازي 
«غازي» والخادم عنرب والرشيف نارص واألمرية فريدة والشيخ ذياب.. كل 
هذا األماكن والشخصيات وغريها تجمعها أحداث شيقة صنعها خيال 
املعروفة لكن  التاريخية  الحقائق  تتناقض مع  الحيل برباعة ال تخل وال 
برؤية جديدة. غري أن الحيل ال يلبث أن يخصص رواية ملا أتاح له عمله 
تتسم  شخصية  وحكايات  أحداث  من  عليه  يطلع  أن  اليونان  يف  الطبي 
بالحب والوفاء، فجاءت رواية «ماريا اليونانية وعشقها العجيب» التي 
وقعت أحداثها يف قرية جبلية نائية وسط اليونان يف العام ١٩٣٥ عندما 
كان الفقر يسود الكثري من بقاع أوروبا واليونان بالذات، وأجواء الحرب 
واملقاومة، ولم تكن هذه القرية سوى قرية «غارذيكي» التي ذهب للعمل 
أهلها  لطيبة  أبنائها،  من  واحد  كأنه  فصار  العجيبة،  باملصادفة  فيها 
وبساطتهم وكرمهم واعتزازهم بضيوفهم وبمن جاء يقدم لهم الخدمة 
الطبية يف قريتهم تلك التي تتحول يف الشتاء إىل قرية أشباح بسبب برودة 

الطقس وسقوط الثلوج الكثيفة.
ملا  ومرها  بحلوها  املصادفات  أنهكته  وقد  بغداد  إىل  الحيل  رعد  يعود   
يقرب من نصف قرن، لكنه هذه املرة يعود بإرادته وتخطيطه وحنينه 
بعدما  أكثر مما هو طبيباً،  أديباً  وذكرياته من دون مصادفات، ويعود 
جمع وراجع ما كان دّونه ألكثر من ثالثة عقود ليبدأ بطبعها منذ سنوات 
يف بغداد، لكنه ما زال يحسب حساباً ملصادفة جديدة قد تغري مجرى ما 

تبقى من حياته الغريبة.
حكايات أيسوبوس الحكيم الخرافية كثرية، وقد زادتها حكاية رعد الحيل 
فرحاً  ذرفها  التي  الغزيرة  دموعه  لخصتها  حكاية  وهي  أخرى،  واحدة 

وانتشاًء يف ملتقى الرسد الذي احتفى به يف املركز الثقايف البغدادي.
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