
بغداد/ الزوراء: 
شـياع  محمـد  الـوزراء،  رئيـس  أكـد 
السـوداني، عزم العراق عىل االسـتمرار 
بنهج التواصل وتقوية عوامل االستقرار 
وأسـباب االزدهـار، وفيمـا بحـث مـع 
رئيـس مجلس الشـورى، العماني خالد 
العربيـة  القضايـا  املعـويل،  بـن هـالل 
واالقليميـة، اشـار اىل ان موقـف العراق 
الثابـت واملبدئـي مـن القضيـة العادلة 
املكتـب  وقـال  الفلسـطيني.  للشـعب 
اإلعالمـي لرئيس مجلس الوزراء يف بيان 

تلقتـه ”الـزوراء“: ان ”رئيـس مجلس 
الوزراء محمد شـياع السوداني استقبل 
رئيـس الربملـان العربـي عادل بـن عبد 
الرحمن العسـومي، املشـارك يف املؤتمر 
الــ34 لالتحـاد الربملاني العربـي، الذي 
استضافته العاصمة بغداد“.واضاف ان 
” اللقاء شـهد البحث يف مجمل القضايا 
العربية واإلقليمية، وأبرز التحديات التي 
تواجه خطط التنمية للشـعوب العربية 

الشقيقة.

بغداد/ الزوراء: 
اشـاد رئيس الربملان العربـي، عادل عبد 
الرحمن العسـومي، امـس االحد، خالل 
لقائـه رئيـس مجلـس القضـاء االعىل 
القـايض فائـق زيـدان، بـدور القضـاء 
العراقي، فيما ابدى دعمه لجهود القضاء 
يف فـرض سـيادة القانون.وذكـر بيـان 
ملجلس القضاء االعـىل تلقته ”الزوراء“: 
أن ”رئيس مجلس القضاء االعىل القايض 
فائـق زيـدان اسـتقبل رئيـس الربملـان 

العربـي عـادل عبد الرحمن العسـومي، 
ونائبه الشيخ شـعالن الكريم واالعضاء 
حنـان الفتالوي وناظم الشـبيل واالمني 
العام املستشـار كامل شعراوي“.واشاد 
العسـومي، وفقاً للبيان، ”بدور القضاء 
العراقـي الذي اعطى صورة ايجابية عن 
القضاء يف الـدول العربية“، مبدياً ”دعم 
الربملـان العربي لجهود القضاء يف فرض 
سـيادة القانون وتعزيز مبدأ اسـتقالل 

القضاء“.

بغداد/ الزوراء: 
اكـد محافظ البنـك املركزي، عيل محسـن 
إسـماعيل العالق، امس االحد، أن صندوق 
النقـد العربي قّدم جهـوًدا حثيثة يف الدعم 
واملشـورة والتدريب للبنك املركزي العراقي 
وكوادره، فيما اشـاد صندوق النقد العربي 

بمنصـة البنـك املركـزي للمدفوعات.وقال 
البنك املركـزي يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن 
”محافظ البنك املركزي العراقي عيل محسن 
إسماعيل، استقبل مدير عام صندوق النقد 

العربي عبد الرحمن الحميدي“.

عمان/ متابعة الزوراء:
دعا ملـك األردن، عبد الله الثاني، إىل 
رضورة إعادة إطالق املفاوضات بني 
الفلسـطينيني واإلرسائيليني، وشدد 
عـىل أهميـة تكثيـف جهـود الدفع 
نحو التهدئـة وخفـض التصعيد يف 
لقائه  الفلسـطينية.وخالل  األرايض 

األمريكـي  الرئيـس  مسـاعد  مـع 
للـرشق  األبيـض  البيـت  ومنسـق 
بريـت  إفريقيـا  وشـمال  األوسـط 
ماكغـورك، شـدد امللـك األردني عىل 
أهمية ”إيقـاف أية إجراءات أحادية 
الجانب من شأنها زعزعة االستقرار 
وتقويـض فرص تحقيق السـالم“.

وذكرت وكالة األنباء األردنية (برتا) 
أن امللـك شـدد عـىل ”رضورة إعادة 
إطالق املفاوضات بني الفلسطينيني 
السـالم  لتحقيـق  واإلرسائيليـني 
العـادل والشـامل، عىل أسـاس حل 
الدولتـني، بمـا يضمن قيـام الدولة 
الفلسطينية املستقلة، ذات السيادة 

والقابلة للحياة، عىل خطوط الرابع 
من حزيران عـام 1967 وعاصمتها 
القـدس الرشقية“.وأضافت الوكالة 
أن امللـك ”أشـار إىل مواصلـة األردن 
بذل الجهود لحماية األماكن املقدسة 
منطلـق  مـن  الرشيـف،  بالقـدس 
الوصاية الهاشـمية عليها“.وتطرق 

اللقاء إىل آخر املسـتجدات اإلقليمية 
والدوليـة، كمـا جرى بحـث أهمية 
تعزيز آليات الرشاكة االسـرتاتيجية 
املتحـدة،  والواليـات  األردن  بـني 
ومواصلة التنسـيق حيـال القضايا 

ذات االهتمام املشرتك.

الزوراء/مصطفى فليح:
كشـفت وزارة الداخليـة عـن اخـر احصائيـة 
بعـدد مـن ألقـي القبـض عليهم بتهـم ترويج 
وتجـارة وتعاطي املخـدرات، ويف حني اشـارت 
اىل سـبب اجراء الفحص العشـوائي، اكدت انه  

ال توجـد محافظة خاليـة من تجـارة وترويج 
وتعاطـي املـواد املخـدرة يف العراق.وقـال مدير 
قسـم العالقـات واإلعـالم يف مديريـة مكافحة 
املخـدرات يف الـوزارة، العقيـد بـالل صبحي، يف 
حديث لـ»الـزوراء»: ان  «عملياتنا كبرية خالل 

الفـرتة املاضية و خالل الشـهر املايض تم القاء 
القبـض عىل ١٤٠٠ متهـم بالتجـارة والرتويج 
والتعاطـي وضبـط ٦٣ كيلو من املـواد املخدرة 
وعىل ما يقـارب النصف مليون حبة من حبوب 
الكبتاجـون واملؤثرات العقلية»واضاف ان «هذا 

تم بالتعاون مع كل االجهـزة االمنية، واملواطن 
كان لـه دور مهم يف إلقـاء القبض عىل املتهمني 
عن طريـق االتصال بالخط السـاخن للمديرية 

العامة ملكافحة املخدرات».

كييف/ متابعة الزوراء:
قـدم الرئيـس األوكرانـي، فولوديمـري 
زيلينسـكي، الشـكر للسـعودية عـىل 
دعـم السـالم يف أوكرانيـا وسـيادتها، 
وفيما كشـف أن حدة بـرصه تراجعت 
بشكل كبري بعد بدء العملية العسكرية 
الروسية، جدد الرئيس الرويس فالديمري 

بوتني اتهامه الغرب بالسـعي لتصفية 
روسيا.جاء ذلك، خالل استقبال الرئيس 
األوكرانـي لوزير الخارجية السـعودي 
األمري فيصل بن فرحان يف مقر الرئاسة 
بالعاصمة كييف.من جهته، نقل وزير 
الخارجيـة السـعودي تحيـات خـادم 
الحرمـني الرشيفـني امللك سـلمان بن 

عبدالعزيـز آل سـعود وويل العهد األمري 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.وجرى 
خالل االستقبال، اسـتعراض العالقات 
الثنائية بـني البلدين وفرص تطويرها، 
باإلضافـة إىل بحـث عدد مـن القضايا 
واملسـتجدات اإلقليميـة والدوليـة ذات 
االهتمـام املشـرتك.وجدد األمري فيصل 

بن فرحـان خـالل االسـتقبال التأكيد 
عىل حـرص اململكة ودعمها لل الجهود 
الدوليـة الرامية لحل األزمة (األوكرانية 
ومواصلتهـا  سياسـياً،  الروسـية)   -
جهودهـا لإلسـهام يف تخفيـف اآلثـار 
اإلنسـانية الناجمـة عنها.كمـا التقى 
األمري فيصل بن فرحان، وزير خارجية 

أوكرانيا ديميـرتو كوليبا، وجرى خالل 
اللقاء، مناقشـة مسـتجدات األزمة يف 
أوكرانيـا، مع التأكيد عـىل دعم اململكة 
لكل ما يسـهم يف خفض حدة التصعيد 
وحمايـة املدنيني والسـعي الجاد نحو 

الحلول السياسية التفاوضية.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
وسـط التكهنات والتوقعـات بأن تقدم 
الصني دعماً عسكريا إىل روسيا من أجل 
مساندتها يف القتال ضد أوكرانيا، جددت 
الواليـات املتحـدة تحذيراتهـا مـن تلـك 
الخطوة.وأكد مستشـار األمـن القومي 
األمريكي، جيك سوليفان، يف مقابلة مع 
شـبكة يس أن أن، أن بكني سـتدفع ثمناً 
باهظاً إن دعمت موسـكو عسكرياً.كما 
أشـار إىل أن بالده أوضحت ذلك بشكل ال 
يقبل الشك للصني، خلف األبواب املغلقة.

إال أنـه أوضـح يف الوقت عينـه أن بكني 
لـم تقـدم حتـى اللحظة أي مسـاعدات 

عسـكرية فتاكة.وأردف قائـال: ”لبكني 
الحرية يف اتخاذ قراراتها الخاصة، سواء 
تقديم املسـاعدة العسـكرية أم ال، إال أن 
الخيـار األول قـد يرتـد بـأكالف باهظة 
عليهـا“. أتت ترصيحات سـوليفان بعد 
أن أكد مديـر وكالة املخابـرات املركزية 
”يس. آي. إيـه“ بيـل برينـز، أمـس، أن 
الصينيـة  القيـادة  أن  واشـنطن تـدرك 
تـدرس توفـري معـدات فتاكـة“ للقوات 
الروسـية.لكنه لفـت كذلـك إىل أن بكني 
لـم تتخـذ بعـد قـراراً بنقل املسـاعدات 
العسـكرية إىل الروس.وكانت معلومات 
اسـتخباراتية أمريكيـة أفـادت سـابقاً 

باسـتعداد بكني لدعم موسكو بالسالح 
واملسـريات، مـا قد يقلب مسـار الحرب 
الجارية بني القوت الروسية واألوكرانية 
منذ 24 فرباير املايض، وسط دعم غربي 
عسـكري كبري لكييـف ملواجهة الروس.

يشـار إىل أن الصني التي لم تدعم عالنية 
بترصيحات مسـؤوليها املوقف الرويس، 
لكنها انتقدت أكثر من مرة موقف حلف 
شـمال األطليس، محملة إياه مسـؤولية 
اسـتفزاز موسـكو وعدم أخذ مخاوفها 
األمنية يف عني االعتبار، كانت قدمت قبل 
يومـني مقرتحاً من 12 بنداً للسـالم بني 

روسيا وأوكرانيا.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن الناطـق باسـم القائـد العام 
يحيـى  اللـواء  املسـلحة،  للقـوات 
رسول، امس االحد، قتل 17 إرهابياً 
بعصابـات داعش االرهابيـة بينهم 
قيـادي بـارز يف األنبار.وقـال اللواء 
رسـول يف بيان تلقته ”الزوراء“: انه 
”بتوجيه مـن القائد العـام للقوات 
املُسـلحة محمد شـياع السـوداني، 
وبـإرشاف مبـارش من قبـل رئيس 
رشع  اإلرهــاب،  ُمكافحـة  جهـاز 
جهـاز ُمكافحـة اإلرهــاب بواجب 
فجر امس ملطاردة عصابات داعش 
بصحـراء  عكاشـات  يف  اإلرهابيـة 

البـالد“. األنبـار غربـي  ُمحافظـة 
الجهـاز  ”وحـدات  ان  واضـاف 
اشـتبكت مـع عناصــر عصابـات 
 17 قتـل  مـن  وتمكنـت  داعــش 
عنـرصاً ارهابياً بينهم قيـادي بارز 
جـًدا يف عصابـات داعـش اإلرهابية 
أُخرى“، مشـريا  وعنـارص قياديـة 
اىل ان ”القائـد العـام اشـاد بجهود 
وبسـالة وشـجاعة رجـال املهمات 
الصعبـة جهـاز مكافحـة االرهاب 
وكل مـن سـاندهم مـن األبطال يف 
العراقي  الوطنـي  املخابـرات  جهاز 
وكذلك قيادة العمليات املشـرتكة يف 

تنفيذ هذه العملية البطولية“.

Êbæ5€a@∂g@Ú„åaÏæa@fibéäg@ãÇdm@lbjéc@áyc@ä¸Îá€a@“ãñ@ã»é@7ÓÃm@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
Ô€b®a@ Ïjé˛a@fi˝Ç@b:béähi@pbzÓuãm@¡éÎ

الزوراء/ حسني فالح:
أكدت اللجنة املاليـة النيابية أن تغيري 
سـعر رصف الدوالر احد اسباب تأخر 
إرسـال املوازنـة اىل الربملـان، وفيمـا 
اشـارت اىل ان الحكومـة قـد اكملـت 
ارسـال  التعديـالت، رجحـت  جميـع 
خـالل  النـواب  مجلـس  اىل  املوازنـة 

االسبوع الحايل.
وقـال عضـو اللجنـة، النائـب ناظـم 
الشـبيل، يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
الحكومة من حقها ان ترسـل موازنة 
تعرب عـن منهاجها الحكومي بشـكل 
واضـح ودعم الفقـرات التي ذكرت يف 
املنهـج الـوزاري. الفتـا اىل: ان تأخري 
املوازنة اكثر غري مربر لكن تغيري سعر 
الرصف الذي صار سيعيد كل حسابات 
املوازنة .وأضاف: انه حسـب تواصلنا 
مـع الحكومـة بأنهـا اكملـت جميع 
االجراءات واملالحظـات عىل الحكومة 
وسـتقوم بإرسـالها خالل االسـبوع 
الحايل. مبينا: ان املوازنة سـتأخذ وقتا 
بنحـو 6 اسـابيع لغـرض االقرار.من 
جانبه، أوضح عضو اللجنة القانونية 
النيابيـة، رائـد املالكي، اهم األسـباب 
وراء تأخـر ارسـال املوازنة اىل مجلس 
النـواب، الفتـا اىل أهميـة مضاعفـة 
املوازنـة  إلنجـاز  الحكومـة  جهـد 
وتسـليمها للربملـان.  وقـال املالكـي 
”الحكومـة  ان  صحفـي  ترصيـح  يف 
تأخـرت كثـريا بإرسـال املوازنـة عىل 

الرغـم مـن ان القانـون ينـص عـىل 
ارسـالها اىل الربملـان يف ترشيـن األول 
قبل حلول السـنة الجديدة، يف حني ان 
الحكومـة متأخرة ألكثر من 4 اشـهر 
بسـبب تأخر تشـكيلها“.  وأضاف ان 
”الحكومة بحاجـة اىل جهد مضاعف 
من اجل ارسـال املوازنـة، حيث هناك 

عوائق تتمثـل بتذبذب أسـعار النفط 
وكذلك سـعر رصف الـدوالر الذي يتم 
بنـاء املوازنة عـىل قيمتـه، فضال عن 
ان الحكومـة لـم تقـدر نفقاتها التي 
تحتـاج إليهـا خصوصا مـع حصول 
الكثري من التغيريات مجـال اإليرادات 
العقـود والوظائف  واالنفـاق وتثبيت 

الجديدة“.  وبنّي ان ”هناك عامال اخر 
وراء تأخر املوازنة يتمثل بإيقاف منح 
املبالـغ إلقليـم كردسـتان بقـرار من 
املحكمة االتحادية الذي نص عىل عدم 
دسـتورية تحويل تلـك املبالغ“.وكان 
رئيـس مجلس الوزراء، محمد شـياع 
السـوداني، قـد أكـد يف اجتمـاع إدارة 

الدولة قرب عرض مسودة املوازنة عىل 
الربملان.يف غضون ذلك، أكد املستشـار 
املـايل لرئيس الـوزراء، مظهـر محمد 
صالح، ارتفاع اإلنفاق االسـتثماري يف 
املوازنة، مبينا أنه سـيتصل بمشاريع 
خدمـات البنى التحتية مـع كفاءة يف 
اإلنجـاز املايل أكدتها حملـة الخدمات 
بموجب املنهاج الوزاري. وقال صالح 
يف ترصيـح صحفي: إنه“ كلما تعاظم 
سـقف اإلنفاق فـإن نسـبة التعاظم 
لإلنفـاق  سـتخصص  االرتفـاع  او 
متصل“.وأضاف  وبشكل  االستثماري 
أن“ مـا يميز املوازنة العامة االتحادية 
للعام 2023 هو اإلنفاق االسـتثماري 
املتصل بخدمات البنية التحتية يف مدن 
العـراق وبشـكل متسـق“. مبينا أن“ 
األهم ما يف نشاط اإلنفاق االستثماري 
هـو كفـاءة اإلنجـاز املـادي واملايل“. 
وأشـار اىل أن“ ضمان كفـاءة اإلنفاق 
االسـتثماري أكدتها حملـة الخدمات 
التي جاء بها املنهاج الوزاري للحكومة 
الواقعيـة  مؤرشاتـه  ابتـدأت  والتـي 
والعملية بقوة منذ شـهر ترشين أول 
املـايض قبـل اعتمـاد قانـون املوازنة 
تمـت  إذ   ،  2023 االتحاديـة  العامـة 
االسـتفادة القصوى من قانون الدعم 
الطارئ لألمن الغذائـي والتنمية وبما 
يحقـق كفـاءة التخصيـص والرصف 
املوجه حقاً عىل األعمال االسـتثمارية 

املرتبطة بالتنمية االقتصادية“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد/ الزوراء:
لشهر  الغذائية  السلَّة  جاهزية  التجارة  وزارة  أعلنت 
مدير  توزيعها.وقالت  موعد  حددت  فيما  رمضان، 
الغذائية، ملى هاشم  املواد  لتجارة  العامة  الرشكة  عام 
املوسوي يف ترصيح صحفي: إن «السلة الغذائية جاهزة 
لشهر رمضان وسيتم اطالقها قبل بداية الشهر الفضيل 
هي  الغذائية  السلَّة  «مواد  إن  أيام».وأضافت  بخمسة 
ذاتها التي توزع شهرياً، إّال أن هناك مقرتحات إلضافة 
«إننا  والدجاج».وأكدت  البيض  مثل  لها  املواد  بعض 
نحتاج اىل موافقات رئاسة الوزراء إلضافة تلك املواد»، 
يف  كبري  بشكل  أسهمت  الغذائية  «السلة  أن  موضحة 

الحفاظ عىل أسعار املواد الغذائية».

@÷˝†g@á«Ïfl@Üá•@Òäbvn€a
ÚÓ„bõflã€a@Ú‹è€a

@wË‰i@äaã‡né¸a@Û‹«@ÊÏflåb«@ZÔ„aÜÏè€a
äaã‘né¸a@›flaÏ«@ÚÌÏ‘mÎ@›ñaÏn€a

@Ôiã»€a@Êbæ5€a@·«Ü@á◊˚Ì@ÔflÏè»€a
@Ô”aã»€a@ıbõ‘‹€

@‚�á”@Ôiã»€a@á‘‰€a@÷Îá‰ñ@Z÷˝»€a
@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@·«Ü@¿@ÚrÓry@aÜÏËu

Û‹«˛a@ıbõ‘€a@ê‹™@êÓˆä@Èˆb‘€@fi˝Ç

@o‡«Ü@aàg@bƒÁbi@b‰$@…œáné@µó€a@ZÂ�‰íaÎ
bÌãÿè«@ÏÿéÏfl

@ÜbÓ”@·Ë‰Ói@bÓì«aÜ@17@›n‘fl
äbj„˛a@¿@pb◊bjníbi@åäbi

ÚÓ€Îá€a@ã�”@Ú€Ï�i@¿@ÊÏ◊äbìÓé@µœ6´@ÚèΩÎ@ÚyÎá€a@¿@…‡vnÓé@=æÎ˛a@Z›ìÓ‰í
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 @bÌäÏè€@7rÿ€a@?»m@Ôiã»€a@áœÏ€a@ÒäbÌå@Záé˛a
Èj„bu@∂g@Èˆb‘íc@“Ï”Î@Û‹«@aãí˚fl@Ô�»mÎ

بغداد/ الزوراء: 
وصـل رئيس مجلـس النـواب، محمد 
الحلبـويس، عىل رأس وفـد من االتحاد 
الربملانـي العربـي إىل سـوريا وكان يف 
اسـتقبالهم الرئيـس السـوري بشـار 
االسـد.وذكر املكتب اإلعالمـي لرئيس 
تلقتـه  لـه  بيـان  يف  النـواب  مجلـس 
«الزوراء»: إن «الرئيس الحلبويس توجه 
عـىل رأس وفـد مـن االتحـاد الربملاني 
العربـي إىل سـوريا».يف غضـون ذلـك، 
اِستقبل الرئيس السوري، بشار األسد، 
وفد اتحـاد الربملان العربي يف العاصمة 
دمشـق.وأكد الرئيس السـوري، بشار 
األسـد، أن زيارة الوفد الربملاني العربي 
لدمشق «تعني الكثري بالنسبة للشعب 
السـوري»، ألنهـا تعطي مـؤرشا عىل 

وقـوف العـرب إىل جانبـه يف الظـروف 
الصعبة التي يعيشها.وأعلنت الرئاسة 
السورية أن األسد التقى، يف اجتماعني 
متتالـني، رؤسـاء الربملانـات وأعضاء 
الوفـود الربملانية العربيـة التي وصلت 
إىل سـوريا صبـاح امـس االحد».وقال 
الرئيـس السـوري إن الزيـارة تعطـي 
للشـعب السـوري «مؤرشا عىل وقوف 
أشـقائه العـرب إىل جانبـه يف الظروف 
الصعبة التي يتعرض لها بفعل الحرب 
اإلرهابيـة وتداعيـات الزلـزال، كما أن 
هذه الزيارة تؤّكد أن هناك مؤسسـات 
عربية فاعلة قادرة يف مختلف الظروف 
عىل أخذ زمام املبادرة والتحرك لصالح 

الشعوب العربية».

pböÎb–æa@÷˝†g@ÒÜb«gÎ@ÚÓ‰Ó�è‹–€a@Ôöaä˛a@¿@áÓ»ón€a@ù–©@Ï«áÌ@ÊÜä˛a@Ÿ‹fl
ÔÿÌãfl˛a@êÓˆã€a@á«bèfl@Èˆb‘€@fi˝Ç

بغداد/ الزوراء:
أعلن مجلس الخدمة االتحادي، امس االحد، إطالق أكرب عملية توظيف حكومي، فيما 
أشار اىل أن العملية شملت ٤٣ ألف درجة وظيفية.وقال رئيس املجلس محمود التميمي، 
العليا واألوائل: إن «مجلس  الدرجات  التي تخص اسماء  القرعة  افتتاحه  خالل جلسة 
ألف درجة  الحكومي شمل ٤٣  القطاع  االتحادي أطلق اكرب عملية توظيف يف  الخدمة 
وظيفية يف معظم الوزارات واملؤسسات لحملة الشهادات العليا واألوائل بطريقة القرعة 
االلكرتونية للمتقدمني».وأضاف التميمي ان «اهم الدرجات التي ركزنا عليها تلك التي 
الوظيفية  الدرجات  «تخصيص  أن  اىل  والجامعات».وأشار  املعاهد  عىل  االوائل  تخص 
أن  مبينا  الدرجات»،  توزيع  يف  كأولوية  التمويل  ذاتية  االقطاعية  املؤسسات  اعتمد 

«التخصص والشفافية ومنح النقاط من ابرز أولوياتنا يف توزيع الدرجات الوظيفية».

ÚÓ‹‡«@5◊c@’‹�Ì@Úflá©a@ê‹™
ÔflÏÿy@—Ó√Ïm@

@@@2ô@›Óñb–n€a
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@@@3ô@›Óñb–n€a
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@ÔéÏj‹®a@Úébˆãi@Ôiã»€a@Êbæ5€a@Üb•a@áœÎ@È€bj‘néa@fi˝Ç

Ú‘�‰æa@›◊bìfl@›y@¿@Ôiã»€a@Êbæ5€a@äÎÜ@ÚÓ‡Ác@á◊c

µjèn‰‡‹€@ÔˆaÏì»€a@òz–€a@ıaãug@lbjéc@Â«@o–ì◊

@aãí˚fl@Ô�»mÎ@bÌäÏè€@7rÿ€a@?»m@Ôiã»€a@áœÏ€a@ÒäbÌå@Záé˛a
Èj„bu@∂g@Èˆb‘íc@“Ï”Î@Û‹«

Übè–€a@|j◊Î@äaã‘né¸aÎ@Âfl˛a@ÑÓé6€@bflb‡nÁa@Ô€Ïm@ÚflÏÿ®a@ZÚÓÿÌãfl˛a@Ò7–è‹€@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä

@paäáÉæa@Ô†b»mÎ@wÌÎãmÎ@Òäbvni@·Ënfl@QTPP@Û‹«@ùj‘€a@Z@@@@@@@@@Ä€@ÚÓ‹Çaá€a
Ôöbæa@ãËì€a

@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@·«Ü@¿@ÚrÓry@a�ÜÏËu@‚�á”@Ôiã»€a@á‘‰€a@÷Îá‰ñ@Z÷˝»€a

@pbËÓuÏm@äáóÌ@ÚÓ‹Çaá€a@ãÌåÎ
Ô‹Çaá€a@Âfl˛a@ÙÏ”@îÓn–m@Ú˜Ó:

بغداد/ الزوراء: 
محمد  النواب  مجلس  رئيس  وصل 
االتحاد  من  وفد  رأس  عىل  الحلبويس، 
يف  وكان  سوريا  إىل  العربي  الربملاني 
بشار  السوري  الرئيس  استقبالهم 

االسد.
لرئيس مجلس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
النواب يف بيان له تلقته ”الزوراء“: إن 
رأس  عىل  توجه  الحلبويس  ”الرئيس 
إىل  العربي  الربملاني  االتحاد  من  وفد 

سوريا“.
الرئيس  اِستقبل  ذلك،  غضون  يف 
اتحاد  وفد  األسد،  بشار  السوري 

الربملان العربي يف العاصمة دمشق.
األسد،  بشار  السوري،  الرئيس  وأكد 
العربي  الربملاني  الوفد  زيارة  أن 
لدمشق ”تعني الكثري بالنسبة للشعب 
عىل  مؤرشا  تعطي  ألنها  السوري“، 
الظروف  يف  جانبه  إىل  العرب  وقوف 

الصعبة التي يعيشها.
األسد  أن  السورية  الرئاسة  وأعلنت 
رؤساء  متتالني،  اجتماعني  يف  التقى، 
الربملانية  الوفود  وأعضاء  الربملانات 
التي وصلت إىل سوريا صباح  العربية 

امس االحد“.
الزيارة  إن  السوري  الرئيس  وقال 
عىل  ”مؤرشا  السوري  للشعب  تعطي 

يف  جانبه  إىل  العرب  أشقائه  وقوف 
لها  يتعرض  التي  الصعبة  الظروف 
وتداعيات  اإلرهابية  الحرب  بفعل 
أن  تؤّكد  الزيارة  هذه  أن  كما  الزلزال، 
هناك مؤسسات عربية فاعلة قادرة يف 
مختلف الظروف عىل أخذ زمام املبادرة 

والتحرك لصالح الشعوب العربية“.

لالستجابة  شكره  عن  األسد  وأعرب 
العربية  الدول  أظهرتها  التي  الرسيعة 
والرسمي  الشعبي  املستويني  عىل 
تجاوز  يف  السوري  الشعب  ملساعدة 

آثار الزلزال.
واعترب أن ”قوة املؤسسات التي تمثل 
الشعوب تأتي من كونها تمثل مختلف 
يوفره  وما  املجتمع،  ورشائح  أطياف 
هذا التنوع من فرصة للحوار وللبحث 
لتكون  املشرتكة  القوة  نقاط  عن 

أساسا يف العمل العربي املشرتك“.
ونقلت حسابات الرئاسة السورية عن 
العربي محمد  الربملاني  رئيس االتحاد 
سوريا  إىل  جاء  ”الوفد  أن  الحلبويس 
ليؤكد  االتحاد  أعضاء  جميع  باسم 
للشعب السوري يف خطوة عملية عىل 
التي  سوريا  مع  والتضامن  الوقوف 
مختلف  يف  العرب  لكل  أبوابها  فتحت 
املراحل، وعىل أهمية العمل عىل جميع 
دمشق  عودة  أجل  من  املستويات 
محيطها  يف  الفاعل  دورها  ملمارسة 

العربي“.
أكدوا  الوفد  أعضاء  وأضافت: 
املمكن  الدعم  كل  لتقديم  ”االستعداد 
ليتجاوز الشعب السوري هذه املحنة، 
ألن سوريا لم تنقطع يوماً عن خدمة 
أن  معتربين  العربية،  الشعوب  قضايا 
الشعب السوري قادر عىل تجاوز آثار 
الزلزال، كما استطاع مواجهة الحرب 

والحصار عليه“.
االتحاد  رئيس  األول  اللقاء  وضم 
الحلبويس،  محمد  العربي  الربملاني 
اإلمارات،  يف  النواب  مجالس  ورؤساء 
ومرص،  وليبيا،  وفلسطني،  واألردن، 
إضافة إىل رئييس وفدي سلطنة عمان 
ولبنان، واألمني العام لالتحاد الربملاني 

العربي.

بغداد/ الزوراء:
اللطيف جمال  الجمهورية، عبد  اكد رئيس 
يف  االمريكية  السفرية  لقائه  خالل  رشيد، 
لرتسيخ  اهتماما  تويل  الحكومة  ان  بغداد، 
وفيما  الفساد،  وكبح  واالستقرار  األمن 
العربي يف حل  الربملان  أهمية دور  اىل  اشار 
إيجاد  رضورة  عىل  شدد  املنطقة،  مشاكل 

اإلجراءات الحامية لألمن املائي.
تلقته  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 
عبد  الجمهورية  رئيس  ان  ”الزوراء“: 
قرص  يف  استقبل  رشيد،  جمال  اللطيف 
األمريكية  املتحدة  الواليات  سفرية  بغداد، 

لدى العراق آلينا رومانوفسكي.
العالقات  عمق  الجمهورية  رئيس  وأكد 
التي تربط البلدين، مشريا إىل أهمية تعزيز 
التعاون والتنسيق والتشاور حيال القضايا 

ذات االهتمام املشرتك.
أن يتبنى مؤتمر  إىل أهمية  الرئيس   وأشار 
مللف  جذرية  معالجات  للمياه  نيويورك 
املياه والتغريات املناخية، إذ يعد العراق من 
املياه  شحة  جراء  املترضرة  البلدان  أكثر 

والجفاف.
تشهده  الذي  االستقرار  الرئيس  وذكر 
يسهم  أن  شأنه  من  والذي  العراقية،  املدن 
الواقع  وتحسني  االستثمارات  تشجيع  يف 
املعايش والخدمي للعراقيني، كما تطرق إىل 
الحالة املأساوية  النازحني، مشريا إىل  ملف 
داعيا  النازحة،  العوائل  تعيشها  التي 
املنظمات الدولية إىل بذل املزيد من الجهود 
األجواء  وتوفري  النازحني  عودة  لتأمني 

املناسبة لهم.
وأكد رئيس الجمهورية أن الحكومة العراقية 
واالستقرار  األمن  لرتسيخ  اهتماما  تويل 
وبما  التحتية  البنى  وتأهيل  الفساد  وكبح 
أشاد  كما  للمواطنني،  كريمة  حياة  يوفر 
دعم  يف  املتحدة  الواليات  بجهود  فخامته 

العراق يف حربه ضد اإلرهاب والتطرف.
دعم  األمريكية  السفرية  جددت  بدورها، 
أمنه  تعزيز  يف  العراق  لجهود  بالدها 
رئيس  فخامة  حرص  مثمنة  وسيادته، 
الجمهورية عىل تعزيز العالقات بني البلدين 
مصلحة  يخدم  وبما  تطويرها  وسبل 

الشعبني.
أهمية  عىل  رومانوفسكي  السفرية  وأكدت 
مشاركة العراق يف مؤتمر املياه املزمع عقده 
يف نيويورك وذلك ملا يشهده من شح يف املياه 
أملها  وتغريات مناخية قاسية، معربة عن 
معالجات  عن  املؤتمر  مقررات  تسهم  أن 

جادة ملشكلة شحة املياه يف العراق.
تلقته  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 
عبد  الجمهورية  رئيس  ان  ”الزوراء“: 
قرص  يف  استقبل  رشيد،  جمال  اللطيف 
عبد  عادل  العربي  الربملان  رئيس  بغداد، 
للربملان  العام  واألمني  العسومي  الرحمن 
مجلس  أعضاء  من  وعددا  شعراوي  كامل 

النواب العراقي.
العربي  الربملان  دور  أهمية  الرئيس  وأكد 
املنطقة  منها  تعاني  التي  املشاكل  حل  يف 
الشأن،  بهذا  لجنة  تشكيل  خالل  من 
للربملانات  الفعالة  املشاركة  مثمنا فخامته 

العربي  للربملان   (34) املؤتمر  يف  العربية 
عمق  جسد  والذي  بغداد،  استضافته  الذي 
ملواجهة  األشقاء  بني  والتواصل  العالقات 

التحديات التي تمر بها املنطقة. 
وأشار رئيس الجمهورية إىل رضورة ترسيخ 
العمل املشرتك وتعزيز التعاون النيابي بني 
واألفكار  الرؤى  وتقريب  الدول،  جميع 
الفتا  وامللفات،  القضايا  من  العديد  بشأن 
املاضية  السنوات  خالل  مّر  العراق  أن  إىل 
بحروب دامية وإرهاب وعنف، واليوم تحيا 
املدن العراقية حالة أمن واستقرار، حيث ال 

حلول إال برتسيخ األمن والتعايش السلمي 
والتفاهم بشأن مختلف املسائل. 

يضع  برنامج  لديها  الحكومة  أن  وأضاف 
والسالم  األمن  تعزيز  أولوياته  ضمن 
وإقامة  الرضورية،  بالخدمات  واالرتقاء 

عالقات بناءة مع دول الجوار واملنطقة.
كما عّرب عن أمله بأن يحقق املؤتمر  أهدافه 
ومقرراته وبما يخدم تطلعات وآمال شعوب 
املنطقة يف إرساء األمن والسالم واالستقرار 

اإلقليمي والدويل.
ونقل العسومي، خالل اللقاء، تحيات جاللة 

سلمان  بن  عيىس  بن  حمد  البحرين  ملك 
الجمهورية  رئيس  فخامة  إىل  خليفة  آل 
التقدم  بدوام  العراقي  للشعب  وتمنياته 
الجمهورية  رئيس  حمله  فيما  واالزدهار، 
البحرين  ملك  لجاللة  وتمنياته  تحياته 
بالصحة والتوفيق وللشعب البحريني دوام 

الرخاء والنماء.
العام  العربي واألمني  الربملان  وأشاد رئيس 
وأكدا  الربملاني،  للمؤتمر  بغداد  باستضافة 
ترسيخ  يف  العراق  حققها  التي  النجاحات 
تعايف  عن  مهمة  رسالة  يعد  والذي  األمن 

يف  البناء  دوره  ألخذ  واستعداده  العراق 
حسن التعايش والتفاهم والعمل حثيثا مع 
األشقاء واألصدقاء بما يريس السالم واألمن 

والتقدم.
اللطيف  الجمهورية عبد  كذلك شدد رئيس 
جمال رشيد، امس األحد، عىل رضورة إيجاد 
الحامية  والترشيعية  التنفيذية  اإلجراءات 
لألمن املائي، فيما اكد أهمية اعتماد طرق 

الري الحديثة.
تلقته  بيان  يف  الجمهورية  رئاسة  وقالت 
عبد  الجمهورية  ”رئيس  ان  ”الزوراء“: 
قرص  يف  ترأس  رشيد  جمال  اللطيف 
ملف  حول  ُكرّس  موّسعاً  اجتماعاً  بغداد، 
وزير  من  كّل  بحضور  وذلك  البلد،  يف  املياه 
املائية عون ذياب عبدالله، والسفري  املوارد 
لينديرت  يوهانيس  العراق  لدى  الهولندي 
ومدير  الدويل،  البنك  عن  وممثل  ساندي، 
مكتب البنك الدويل يف بغداد محمد العاني“، 
مبينة انه ”جرى مناقشات مستفيضة بني 
شحة  معالجة  حول  تمحورت  الحضور 
الحديثة  والوسائل  الطرق  واستخدام  املياه 
يف الري ودعم الجهود لتعزيز حصة العراق 

املائية“.
وأكد رشيد ”أهمية مؤتمر نيويورك للمياه 
موقف  طرح  ورضورة  قريبا  عقده  املزمع 
العراق املائي واملشكالت الناجمة عن شحة 
عىل  مشددا  املناخية“،  والتغريات  املياه 
وعملية  جادة  لخطوات  الحاجة  ”أهمية 
للتوّصل إىل اتفاق مع دول الجوار من أجل 
من  عادلة  حصة  وتوفري  الرضر  تقاسم 

املياه“.
اإلجراءات  إيجاد  ”رضورة  عىل  وشدد 
الرضورية  والترشيعات  الفاعلة  التنفيذية 
والزراعي  املائي  لألمن  الحامية  املُلزمة 
حوار  بفتح  الرشوع  وجوب  وإىل  البلد،  يف 
الفتا  الشأن،  هذا  يف  الجوار  دول  مع  عميل 
يف  املائية  باملوارد  االهتمام  ”أهمية  اىل 
العراق والحفاظ عليها عرب إجراءات جادة 
وفاعلة خصوصا أننا من الدول األكثر تأثرا 

بالتغريات املناخية والجفاف والتصحر“.
وأضاف أن ”ملف املياه ملف حيوي ويجب 
تعاون  تتطلب  التي  األولوية  له  تكون  أن 
الحكومية  والدوائر  املؤسسات  جميع 
عىل  مشددا  الحكومية“،  غري  والجهات 
استهالك  ترشيد  املجتمعي يف  الوعي  ”نرش 
التجاوزات  وإنهاء  فيها  الهدر  املياه ووقف 

عىل نهري دجلة والفرات وأفرعهما“.
بطرق  االرتقاء  ”أهمية  إىل  رشيد  ولفت 
اعتماد  عرب  البلد  يف  بها  املعمول  الزراعة 
املائية  الحصة  الحديثة، وتوفري  الري  طرق 
ملناطق األهوار، من أجل الحفاظ عىل املوارد 

املائية وضمان توفرها لألجيال املقبلة“.
رئيس  مشاركة  أهمية  الحضور  وأكد 
الجمهورية يف مؤتمر املياه من أجل التنمية 

املستدامة املزمع عقده يف نيويورك.
وقال وزير املوارد املائية عون ذياب عبد الله 
بحسب البيان إن ”العراق توّصل إىل تفاهم 
خالل اجتماع ُعقد مع وزير الطاقة اإليراني 
محطات  ونصب  املعلومات  تبادل  حول 

قياس عىل األنهر الحدودية“.

الزوراء/مصطفى فليح:
كشفت وزارة الداخلية عن اخر احصائية بعدد 
وتجارة  ترويج  بتهم  عليهم  القبض  القي  من 
سبب  اىل  اشارت  حني  ويف  املخدرات،  وتعاطي 
توجد  ال  انه  اكدت  العشوائي،  الفحص  اجراء 
وتعاطي  وترويج  تجارة  من  خالية  محافظة 

املواد املخدرة يف العراق.
مديرية  يف  واإلعالم  العالقات  قسم  مدير  وقال 
بالل  العقيد  الوزارة،  يف  املخدرات  مكافحة 
”عملياتنا  ان   لـ“الزوراء“  حديث  يف  صبحي، 
كبرية خالل الفرتة املاضية و خالل الشهر املايض 
بالتجارة  متهم   1400 عىل  القبض  القاء  تم 

املواد  63 كيلو من  والتعاطي وضبط  والرتويج 
املخدرة وعىل ما يقارب النصف مليون حبة من 

حبوب الكبتاجون واملؤثرات العقلية“.
االجهزة  كل  مع  بالتعاون  تم  ”هذا  ان  واضاف 
القاء  يف  مهم  دور  له  كان  واملواطن  االمنية 
القبض عىل املتهمني عن طريق االتصال بالخط 

الساخن للمديرية العامة ملكافحة املخدرات“. 
لسنة   50 رقم  املخدرات  قانون  ان“  اىل  ولفت 
2019 تم باالشرتاك مع العديد من الجهات ومن 
والهيئة  املخدرات  مكافحة  مديرية  ضمنهم 
وعضوية  الصحة  وزير  برئاسة  العليا  الوطنية 
وكيل الوزارة وكذلك جهاز االمن الوطني وجهاز 

املخابرات ووزارة العدل ووزارة العمل والشؤون 
االجتماعية واالمانة العامة ملجلس الوزراء وكل 
الجهات التي تشرتك يف اتخاذ االجراءات الالزمة 

للحد من تجارة وتعاطي املواد املخدرة“.
بتعديل  مختصة  لجنة  هناك  ”حاليا  واوضح 
القانون وهناك عدة تعديالت عىل املواد القانونية 
ضمن قانون املخدرات ولكن ال توجد تعديالت يف 
املواد العقابية التي تخص املادة 27 و28 وكذلك 
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تصل  املخدرات  جريمة  ”عقوبة  ان  مؤكدا  
واسترياد  الدولية  التجارة  يخص  فيما  لالعدام 

وتصدير وكذلك الزراعة والصناعة“. 

املجتمع  وفئات  طبقات  ”كل  ان  وبني 
مستهدفون من العصابات االجرامية بما فيهم 
الذكور واالناث واالحداث ولكن اغلبيتهم هم من 
فئة الشباب من عمر 18 اىل 35 سنة واالغلبية 
وال  العراقية  املحافظات  كل  من  الشباب  من 
توجد هناك محافظة خالية من تجارة وترويج 

وتعاطي املواد املخدرة“.
السيد  بامر  مشكلة  لجنة  ”هناك  ان  اىل  ولفت 
وزير الداخلية بدأت بالفحص العشوائي لضباط 
ومنتسبي وزارة الداخلية وتقوم بزيارة املديريات 
يف  واملنتسبني  الضباط  عينات من  بأخذ  وتقوم 

حالة الشك بترصفاتهم وعملهم“. 

بغداد/ الزوراء: 
عيل  املركزي،  البنك  محافظ  اكد 
االحد،  امس  العالق،  إسماعيل  محسن 
جهوًدا  قّدم  العربي  النقد  صندوق  أن 
والتدريب  واملشورة  الدعم  يف  حثيثة 
فيما  وكوادره،  العراقي  املركزي  للبنك 
بمنصة  العربي  النقد  صندوق  اشاد 

البنك املركزي للمدفوعات.
تلقته  بيان  يف  املركزي  البنك  وقال 
املركزي  البنك  إن ”محافظ  ”الزوراء“: 
العراقي عيل محسن إسماعيل، استقبل 
عبد  العربي  النقد  صندوق  عام  مدير 

الرحمن الحميدي“.

أن  البيان،  بحسب  اسماعيل،  واكد 
جهوًدا  قّدم  العربي  النقد  ”صندوق 
والتدريب  واملشورة  الدعم  يف  حثيثة 
يف  وكوادره،  العراقي  املركزي  للبنك 
املتعلقة  امليدانية  املسوحات  تنفيذ 

بمؤرشات الشمول املايل يف العراق“.
”دور  الحميدي عىل  أثنى  ومن جانبه، 
عمل  تدعيم  يف  العراقي  املركزي  البنك 
الصندوق، ودعم سياساته وبرامجه“، 
لـ“تقديم  الصندوق  استعداد  مبديا 
الدعم الفني وبناء القدرات يف املجاالت 

ذات الصلة بعمل البنك“.
العراقي  املركزي  البنك  بـ“دور  واشاد 

يف  (ُبنى)  املدفوعات  منصة  إطالق  يف 
مجال تغطية املدفوعات للتجارة البينية 

باستخدام مختلف أنواع العمالت“.
عضو  العراقي  املركزي  البنك  أّن  ُيذَكر 
وُيعدُّ  العربي،  النقد  صندوق  يف  فاعل 
من أكرب املساهمني بني البنوك املركزية 
جزًءا  ويستثمر  املالية،  واملؤسسات 
ُيذَكر  لديه.  األجنبية  احتياطياته  من 
فاعل  العراقي عضو  املركزي  البنك  أّن 
من  وُيعدُّ  العربي،  النقد  صندوق  يف 
املركزية  البنوك  بني  املساهمني  أكرب 
واملؤسسات املالية، ويستثمر جزًءا من 

احتياطياته األجنبية لديه.

بغداد/ الزوراء:

األمري  عبد  الداخلية،  وزير  أصدر 

توجيهات  األحد،  امس  الشمري، 

لهيئة تفتيش قوى األمن الداخيل.

وقالت وزارة الداخلية يف بيان تلقته 

الداخلية  ”وزير  ان  ”الزوراء“: 

مؤتمراً  ترأس  الشمري  األمري  عبد 

األمن  قوى  تفتيش  لهيئة  موسعاً 

الداخيل يف مقر الوزارة“.

أن  رضورة  ”عىل  الشمري  وأكد 

يف  الحقيقي  دوره  املفتش  يأخذ 

بشكل  صالحياته  ويمارس  العمل 

التفتيشية  الجوالت  وإجراء  كامل 

أجل  من  واملفاجئة  املستمرة 

الوزارة  تطوير مفاصل وتشكيالت 

تواجهها“،  التي  املشاكل  ومعالجة 

يمثل  مفتش  ”أي  ان  اىل  الفتا 

واجبه  أداء  سيادته شخصياً خالل 

عىل  التمثيل  هذا  يكون  أن  فيجب 

أحسن وجه“.

ملكافحة  الجيد  اإلعداد  ”عىل  وشدد 

الفساد“، موجها ”باالهتمام الكبري 

يف التقارير والتوصيات التي يرفعها 

املفتش“.

وأطلق الشمري جملة من التوصيات 

والتعليمات التي من شأنها تطوير 

األمن  قوى  تفتيش  هيئة  يف  العمل 

الداخيل.
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التجربَة أفضل من أن تقرأ عنها، فاملؤلف لكتاب  أن تعيش 

الكتب  عىل  مصادره  يف  يعتمد  أن  الرضوري  من  ليس 

واملراجع املتوفرة بقدر ما يعتمد عىل املصدر من شخوصه، 

فطالب الدراسات العليا والباحث والكاتب عندما يكتب عن 

يف  املتوفرة  املصادر  يعتمد  ان  بالرضورة  ليس  ما  موضوع 

يكتب  التي  الحالة  ضمن  العيش  يعتمد  ما  بقدر  املكتبات 

معاناة  من  يحمله  ما  بكل  الحياتي  الواقع   ضمن  عنها 

من  غريه  كتب  ما  عىل  باالعتماد  أو  الخيال  ضمن  وليس 

معلومات، وهذا ما هو متعارف عليه حسب اطالعنا ويطبق 

يف الكليات والجامعات العاملية، فالبحث حتما سيكون أكثر 

كتابة  يف  تجربتي  وكانت  معه،  املعايشة  حالة  يف  رصانة 

أجد  لم  حيث  ذلك،  عىل  دليل  خري  بغداد»  «شقاوات  كتاب 

مصادر ترتقي اىل مستوى ما اكتب لشحتها  يف سوق الكتب 

عاشت  شخصيات  من  املعلومة  أخذ  فاعتمدت  واملكتبات، 

تلك املرحلة، وشهدت أحداثها من خالل البحث عن املعلومة 

يف املقاهي البغدادية القديمة التي كانت زاخرة باملعلومات، 

أحداثها،  وشهدوا  الفرتة  تلك  عاشوا  أشخاص  بها  زودني 

زالت  ما  قديمة  بغدادية  بحكايات  موثقة  املعلومة  وكانت 

بشغف،  االحداث  تلك  يروون  الذين  املواطنني  بني  متداولة 

الكشف عن ملفات رسية  ويف كل االحوال فأنا لست بصدد 

سحبت من مدارج اجهزة املخابرات واالجهزة األمنية لكنني 

كنت بصدد الكتابة عن أشخاص ظهروا خالل العقود التي 

سبقت عقد السبعينيات من القرن املايض، شخصيات كان 

بغداد،  من  الشعبية  املناطق  يف  قوى  مراكز  يمثلون  أغلبهم 

ما  مناطق  عىل  وسيطرتها  سطوتها  بسطت  شخصيات 

واألصالة  العراقية  الطيبة  تمثل  للعيان  ماثلة  أطاللها  زالت 

تنحرس  اليوم  بدأت  مناطق  الضعيف،  مساعدة  يف  والنخوة 

عرفت  شخصيات  للخردة،  معامل  انقاضها  عىل  وتتشكل 

الباطل  مقارعة  يف  وصالبتها  وقسوتها  وجربوتها  بقوتها 

الحاكمة  السلطات  تحدت  شخصيات  الضعيف،  ونرصة 

آثرت  شخصيات  غامضة،  ظروف  يف  القتل  مصريها  فكان 

عىل نفسها الدفاع عن أبناء املنطقة يف معارك مع الخصوم 

كبار  من  االصالء  بغداد  سكان  من  العديد  زال  ما  بصوالٍت 

ظاهرة  أغلبهم  يشكل  شخصيات  كانوا  يتذكرونها..  السن 

فردية او مجموعات صغرية كان البعض منهم أفاكا، فيما 

للفقراء  نصريا  منهم  األغلبية  ويشكل  اآلخر،  البعض  كان 

ومدافعا عن الضعفاء.
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كييف/ متابعة الزوراء:
قـدم الرئيـس األوكرانـي، فولوديمري 
الشـكر للسـعودية عىل  زيلينسـكي، 
دعـم السـالم يف أوكرانيا وسـيادتها، 
وفيما كشـف أن حـدة برصه تراجعت 
بشكل كبري بعد بدء العملية العسكرية 
الـرويس  الرئيـس  جـدد  الروسـية، 
فالديمري بوتني اتهامه الغرب بالسعي 

لتصفية روسيا.
جـاء ذلـك، خـالل اسـتقبال الرئيس 
األوكراني لوزير الخارجية السـعودي 
األمـري فيصـل بـن فرحـان يف مقـر 

الرئاسة بالعاصمة كييف.
مـن جهتـه، نقـل وزيـر الخارجيـة 
الحرمـني  تحيـات خـادم  السـعودي 
الرشيفني امللك سـلمان بن عبدالعزيز 
آل سـعود وويل العهد األمري محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز.
وجرى خالل االسـتقبال، اسـتعراض 
العالقات الثنائية بـني البلدين وفرص 
تطويرهـا، باإلضافـة إىل بحـث عـدد 
مـن القضايـا واملسـتجدات اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام املشرتك.
وجـدد األمري فيصل بـن فرحان خالل 
االسـتقبال التأكيد عىل حرص اململكة 
ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية 
لحل األزمـة (األوكرانية - الروسـية) 
جهودهـا  ومواصلتهـا  سياسـياً، 
لإلسـهام يف تخفيف اآلثار اإلنسـانية 

الناجمة عنها.
كما التقـى األمري فيصل بـن فرحان، 
ديميـرتو  أوكرانيـا  خارجيـة  وزيـر 
كوليبا، وجرى خالل اللقاء، مناقشـة 
مسـتجدات األزمـة يف أوكرانيـا، مـع 
التأكيد عىل دعم اململكة لكل ما يسهم 
التصعيـد وحمايـة  يف خفـض حـدة 
املدنيني والسـعي الجاد نحـو الحلول 
كل  ودعـم  التفاوضيـة،  السياسـية 

الجهـود الدوليـة الرامية لحـل األزمة 
سياسياً. كما تطرق الجانبان إىل فرص 
تعزيـز التعـاون الثنائي بـني البلدين 
وسـبل دعمهـا وتطويرهـا يف العديـد 
مـن املجـاالت، باإلضافة إىل مناقشـة 
املسـتجدات عىل السـاحتني اإلقليمية 

والدولية.
ويف سياق اخر أعلن الرئيس األوكراني 
فالديمـري زيلينسـكي، أن حدة برصه 

تراجعت بشـكل كبري بعد بدء العملية 
العسـكرية الروسـية، بينمـا دخلـت 
العملية العسـكرية يف أوكرانيا عامها 
الثاني، جدد الرئيس الرويس فالديمري 
بوتني اتهامه الغرب بالسعي لتصفية 

روسيا.
جاء اعرتاف الرئيس األوكراني فالديمري 
زيلينسـكي البالغ من العمر 45 عاما، 
يف الفيلـم الوثائقـي ”سـنة واحدة“، 

وفيـه أجـرى مؤلف الفيلـم الصحفي 
األوكراني دميـرتي كوماروف، مقابلة 

مع زيلينسكي يف مقصورة قطار.
الرئيـس  أشـار  الحديـث  وخـالل 
األوكرانـي، إىل أنـه لـم يعـد بإمكانه 
قراءة ما هو مكتوب عىل ملصق كيس 
الشاي. كما أضاف: ”ال أستطيع رؤية 
أي يشء، مهمـا حاولـت. لقـد فقدت 

برصي، إنها مشكلة جسدية“.
ويعتقد زيلينسـكي أن أحد األسـباب، 
هو أنـه يعمـل كثـريا وكذلـك معظم 
تكـون  عندمـا  مكتبـه  يف  املوظفـني 

اإلضاءة سيئة أو معدومة تقريبا.
وقـال: ”ألننـا لـم نسـتخدم اإلضاءة 
بشـكل كامل. والحـراس يرصون عىل 
رضورة تخفيف النور يف املبنى“. وأكد 

أن األمر استمر كذلك لعدة أشهر.
وقال الرئيس األوكراني إنه ال يستخدم 
يف  النظـارات  ويسـتخدم  العدسـات 

الوقت الراهن للقراءة.
أتى الفيلـم الوثائقي لريصد ما خلفته 
الحـرب الروسـية عـىل أوكرانيا خالل 
والتحـركات  القـرارات  وأبـرز  عـام، 
الرسية التي أجراها الرئيس األوكراني 

يف 365 يوما من املعارك.
يف غضون ذلـك جدد الرئيـس الرويس 
فالديمري بوتني اتهامه الغرب بالسعي 

لتصفية روسيا.
وقـال أن الـدول الغربية تريد تقسـيم 

بالده إىل أجزاء صغرية يسهل السيطرة 
عليها.

إىل ذلـك اتهـم حلـف شـمال األطليس 
باملشـاركة غـري املبـارشة يف الجرائم 
األوكرانية، وفق تعبريه. وقال يف حديث 
نقلتـه وكالـة ”تاس“  األحـد: ”الناتو 
رشيـك غري مبـارش يف جرائم ارتكبتها 

أوكرانيا ضد روسيا.
واعتـرب أن مـا من خيـار أمـام بالده 
القـدرات  االعتبـار  يف  األخـذ  سـوى 
النوويـة للناتو ألن الحلف العسـكري 
الذي تقوده الواليات املتحدة يسعى إىل 

هزيمة روسيا.
وقـال: ”يف الظـروف الحاليـة، عندما 
تعلـن جميـع الـدول الكبـرية بحلـف 
شـمال األطلـيس أن هدفهـا الرئييس 
هو تكبيدنا هزيمة اسرتاتيجية، حتى 
يعانـي شـعبنا كمـا يقولـون، كيـف 
يمكننا أن نتجاهل قدراتهم النووية يف 

مثل هذه الظروف؟“.
كمـا دعـا إىل رضورة إخضـاع قدرات 

بريطانيا وفرنسا النووية للرقابة.
أتت هـذه الترصيحـات بعـد أيام من 
تشـديد بوتني عىل رضورة أن تسـتعد 
بـالده إلجـراء تجـارب نوويـة إذا لزم 
األمر. وأكد أن موسـكو ستبدأ يف حال 
اختبـارات  املتحـدة  الواليـات  أجـرت 
أال  ”يجـب  أنـه  إىل  منوهـا  نوويـة، 
يتوهـم أحد أنـه يمكن هـدم التكافؤ 

االسرتاتيجي العاملي“.
ومنـذ انطـالق الـرصاع بني موسـكو 
وكييـف، دعمـت الـدول الغربيـة ويف 
مقدماتهـا الواليـات املتحـدة كييـف 
بالعديد من األسلحة املتطورة وأنظمة 
الجويـة،  والدفاعـات  الصواريـخ 
والدبابـات، إال أن القوات األوكرانية ال 
تزال تطالب بمزيد من السالح السيما 

املقاتالت الجوية.
يف حني تفيـد بعض التقديرات الغربية 
بمقتـل مـا يقـارب 100 ألـف جندي 
رويس حتى اآلن يف املعارك، فيما ذهبت 
التقديـرات األوكرانيـة إىل مقتـل 200 
ألف عىل الرغم من أن الدفاع الروسـية 
نادرا ما تعلن عن مقتل جنودها، ولعل 
آخـر تحديث لها يف هـذا اإلطار تحدث 
عـن مقتـل نحـو 6000 جنـدي حتى  

فقط.
يف املقابل، ال تقل الخسـائر األوكرانية 
التقديـرات  بعـض  فداحـة، بحسـب 
األمريكية، إذ أفاد سـابقا مسـؤولون 
القـوات  البنتاغـون بـأن خسـائر  يف 
األوكرانيـة متقاربـة إىل حـد مـا مـع 
الروسـية. يضـاف إىل تلـك الخسـائر 
خسـائر  الحـال،  بطبيعـة  البرشيـة 
باملليـارات يف أوكرانيـا نتيجـة تدمري 
املـدن  التحتيـة والعديـد مـن  البنـى 
واملرافق العامة يف البالد جراء القصف 

الرويس.

عمان/ متابعة الزوراء:

دعـا ملـك األردن عبد الله الثانـي إىل رضورة 

إعادة إطـالق املفاوضات بني الفلسـطينيني 

واإلرسائيليـني، وشـدد عـىل أهميـة تكثيف 

جهود الدفع نحـو التهدئة وخفض التصعيد 

يف األرايض الفلسطينية.

وخـالل لقائه مع مسـاعد الرئيس األمريكي 

البيـت األبيـض للـرشق األوسـط  ومنسـق 

وشـمال إفريقيا بريت ماكغورك، شـدد امللك 

األردنـي عىل أهميـة ”إيقـاف أية إجـراءات 

أحادية الجانب من شـأنها زعزعة االستقرار 

وتقويض فرص تحقيق السالم“.

وذكرت وكالة األنبـاء األردنية (برتا) أن امللك 

شـدد عىل ”رضورة إعادة إطالق املفاوضات 

بـني الفلسـطينيني واإلرسائيليـني لتحقيـق 

السـالم العـادل والشـامل، عىل أسـاس حل 

الدولتني، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية 

املسـتقلة، ذات السـيادة والقابلـة للحيـاة، 

عىل خطـوط الرابع من حزيـران عام 1967 

وعاصمتها القدس الرشقية“.

وأضافت الوكالة أن امللك ”أشـار إىل مواصلة 

األردن بذل الجهود لحماية األماكن املقدسـة 

بالقـدس الرشيـف، مـن منطلـق الوصايـة 

الهاشمية عليها“.

وتطـرق اللقاء إىل آخر املسـتجدات اإلقليمية 

والدولية، كما جرى بحث أهمية تعزيز آليات 

الرشاكة االسـرتاتيجية بـني األردن والواليات 

املتحدة، ومواصلة التنسـيق حيـال القضايا 

ذات االهتمام املشرتك.

وكان املبعـوث بريـت ماكغـورك قـد حرض 

يف وقـت سـابق  األحـد اجتماعـاً يف مينـاء 

العقبـة األردني جمع قادة األمـن اإلرسائييل 

والفلسطيني ألول مرة منذ سنوات، إىل جانب 

ممثلني عن األطراف اإلقليمية الرئيسية، وفق 

رويرتز.

يشار إىل أن اجتماعاً ”أمنياً سياسياً“ عقد يف 

مدينة العقبة الساحلية يف أقىص جنوب األردن 

األحـد بني ممثلني عن الجانبني الفلسـطيني 

واإلرسائيـيل ”لبحـث تهدئـة“ بعد أيـام من 

العنف، بحسب مصدر رسمي أردني.

وذكرت قناة ”اململكة“ التلفزيونية الرسـمية 

األردنيـة: ”بـدأ  األحـد يف العقبـة (328 كلم 

جنوب عمـان) اجتماع، هـو األول من نوعه 

منذ سنوات، بني الفلسطينيني واإلرسائيليني 

ملناقشة األوضاع يف األرايض الفلسطينية“.

كما أفادت مصادر مطلعة بأن االجتماع عقد 

بني رئيس جهاز االسـتخبارات الفلسطيني، 

ماجـد فـرج، ورئيس جهـاز األمـن الداخيل 

اإلرسائييل (شـني بيت) رونني بـار، بحضور 

مسـؤولني أمنيني مـن األردن ومرص وكذلك 

بريت ماكغورك.

فيما قال مسؤول حكومي إرسائييل يف القدس 

لفرانـس بـرس طالباً عدم كشـف هويته إن 

الوفـد اإلرسائييل يضم كذلك مستشـار األمن 

القومي تساحي هانغبي.

وكان مصدر رسمي أردني فضل عدم الكشف 

عن هويته، قد رصح لفرانس برس، السـبت، 

أن ”االجتماع يأتي يف سـياق الجهود املبذولة 

لوقف اإلجـراءات األحاديـة للوصول إىل فرتة 

تهدئة وإجراءات لبناء الثقة وصوالً النخراط 

سيايس أشمل بني الجانبني“.

كمـا أضـاف أن ”االجتمـاع يأتي اسـتكماالً 

للجهود املكثفة التي يبذلها األردن بالتنسـيق 

مـع السـلطة الفلسـطينية وبقيـة األطراف 

لوقـف اإلجراءات األحاديـة والتصعيد األمني 

الذي يهدد بتفجـري دوامات كبرية من العنف 

أمنيـة  إجـراءات  إىل  الوصـول  إىل  إضافـة 

الشـعب  واقتصاديـة تخفـف مـن معانـاة 

الفلسطيني“.

كذلـك أوضـح أن االجتمـاع هـو األول بـني 

بمشـاركة  واإلرسائيليـني  الفلسـطينيني 

إقليميـة ودولية منـذ سـنوات، وأن انعقاده 

يمثل ”خطوة رضورية للوصول إىل تفاهمات 

فلسطينية إرسائيلية توقف التدهور“.

يذكـر أن 11 فلسـطينياً، بينهم فتـى، ُقتلوا 

األربعاء وأصيـب أكثر من 80 آخرين بجروح 

بالرصـاص الحـي يف عملية نفذهـا الجيش 

اإلرسائيـيل يف مدينـة نابلس بشـمال الضفة 

الغربية املحتلة.

ومنـذ مطلـع العـام، قتـل يف أعمـال العنف 

واملواجهات 61 فلسـطينياً، و10 إرسائيليني 

هـم 9 مدنيـني بينهـم 3 قارصيـن ورشطي 

واحد، فضالً عن امرأة أوكرانية، وفق فرانس 

برس.

بغداد/ الزوراء: 
أكـد رئيس الـوزراء محمد شـياع 
عـىل  العـراق  عـزم  السـوداني، 
التواصل وتقوية  بنهج  االستمرار 
وأسـباب  االسـتقرار  عوامـل 
االزدهـار، وفيما بحـث مع رئيس 
مجلـس الشـورى العمانـي خالد 
بن هالل املعـويل، القضايا العربية 
واالقليميـة، اشـار اىل ان موقـف 
العراق الثابت واملبدئي من القضية 

العادلة للشعب الفلسطيني. .
وقـال املكتـب اإلعالمـي لرئيـس 
مجلـس الـوزراء يف بيـان تلقتـه 
ان ”رئيـس مجلـس  ”الـزوراء“: 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني 
اسـتقبل رئيـس الربملـان العربي 
عادل بن عبد الرحمن العسـومي، 
املشـارك يف املؤتمر الـ34 لالتحاد 
الربملاني العربي، الذي استضافته 

العاصمة بغداد“.
واضـاف ان ” اللقاء شـهد البحث 
العربيـة  القضايـا  مجمـل  يف 
واإلقليمية، وأبـرز التحديات التي 
تواجـه خطـط التنمية للشـعوب 
العربية الشـقيقة، وسـبل تعزيز 
الروابـط األخوية عىل املسـتويات 
الترشيعيـة والتنفيذية بني العراق 

و املحيط العربي“.
وأكـد رئيـس الـوزراء أّن ”العراق 
عازم عىل االستمرار بنهج التواصل 
وتقوية عوامل االستقرار وأسباب 
التحديـات  ومواجهـة  االزدهـار، 

االقتصادية عرب التكامل والتعاون 
األشـقاء  املتباَدلـني مـع جميـع 

واألصدقاء“.
رئيـس  بحـث  ذلـك،  غضـون  يف 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني 
ورئيس مجلس الشـورى العماني 
خالـد بن هـالل املعـويل، القضايا 

العربية واالقليمية.
وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيـس 
مجلـس الـوزراء يف بيـان تلقتـه 
”الزوراء“: ان ”السوداني، استقبل 
رئيـس مجلس الشـورى الُعماني 
خالد بن هالل املعويل، املشـارك يف 

املؤتمـر الــ34 لالتحـاد الربملاني 
العربي، الذي تستضيفه العاصمة 

بغداد“.
واضـاف، انه ”جرى خـالل اللقاء 
اسـتعراض أهم القضايـا العربية 
االقتصادية  والتحديات  واإلقليمية 
والبيئية التي تواجه دول املنطقة، 
فضالً عـن العالقـات الثنائية بني 
العراقـي  الشـقيقني،  الشـعبني 

والُعماني“.
كما أكـد رئيـس مجلس الـوزراء 
محمد شـياع السوداني، ان موقف 
العراق الثابت واملبدئي من القضية 

العادلة للشعب الفلسطيني.
اإلعالمـي  للمكتـب  بيـان  وذكـر 
لرئيس مجلس الوزراء، أن ”رئيس 
شـياع  محمـد  الـوزراء  مجلـس 
السوداني، أستقبل رئيس املجلس 
الوطني الفلسطيني روحي فتوح، 
املشـارك يف املؤتمر الــ34 لالتحاد 
الربملاني العربي الذي اسـتضافته 

العاصمة بغداد“.
وأكد رئيس مجلـس الوزراء خالل 
اللقـاء، ”موقـف العـراق الثابـت 
العادلـة  القضيـة  مـن  واملبدئـي 
للشعب الفلسطيني، ودعمه جهود 

التنميـة والتكامل التي تعزز األمن 
الشـقيقة  للشـعوب  واالسـتقرار 

والصديقة يف املنطقة“.
اىل ذلـك، أكد رئيس مجلس الوزراء 
عـزم  السـوداني،  شـياع  محمـد 
الحكومـة مـن خـالل برنامجهـا 

الحكومي عىل دعم الشباب.
وذكـر املكتـب اإلعالمـي لرئيـس 
مجلس الوزراء يف بيان ، أن ”رئيس 
شـياع  محمـد  الـوزراء  مجلـس 
السـوداني، ترأس امـس اجتماعا 
مـع الفريـق املعني بمبـادرة دعم 
تنفيـذا  جـاءت  والتـي  الشـباب، 
ألهداف املنهاج الوزاري يف االرتقاء 
بواقع الشباب وتطوير قدراتهم“.

االجتماع،  السـوداني خـالل  وأكد 
”الحكومـة  أن  البيـان  بحسـب 
عازمـة، ومـن خـالل برنامجهـا 
الحكومي، عىل دعم الشـباب، عرب 
مبادرة خاصـة تنطوي عىل جملة 
تصـب  واملشـاريع  الربامـج  مـن 
جميعـا يف تطوير قدرات الشـباب 
وتمكينهم للدخول يف سوق العمل، 
التحديـات  مختلـف  ومواجهـة 
والعمل عىل التخفيف من آثارها“.

الشـباب  ”احتضـان  أن  وأوضـح 
وتعزيـز دورهـم يف املجتمـع، من 
واجـب الدولـة بكل مؤسسـاتها، 
األعـىل  النسـبة  يشـكلون  فهـم 
احتضـان  وواجبنـا  باملجتمـع، 
تتميز  التي  افكارهم ومبادراتهـم 

دوما بالريادة واإلبداع“.
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طهران/ متابعة الزوراء:
كشـف وزير الخارجية اإليراني حسني أمري 
عبداللهيان عن االستعداد لجولة جديدة من 
املحادثات مع السعودية لعودة العالقات بني 

البلدين إىل وضعها الطبيعي.
وخالل مشـاركته يف برنامج ”لقاء خاص“ 
أن  عبداللهيـان  أكـد   ، العالـم  قنـاة  مـع 
”عـودة العالقات سـيكون مفيـدا للطرفني 

واملنطقة“.
وتابـع أمريعبداللهيـان، قائـال: ”نحن نری 

عـودة العالقـات بني الريـاض وطهران الی 
وضعهـا الطبيعي مفيدة للبلدين وللمنطقة 

علی حد سواء“.
وتابـع وزيـر الخارجيـة االيرانـي: ”كانت 
ايـران والتـزال  الجمهوريـة االسـالمية يف 
ترحـب باملحادثات والتعـاون والتفاعل مع 
السعودية وقد حققنا تقدما خالل الجوالت 
الخمس السـابقة من املحادثات بوسـاطة 
عراقية وحاليا نحن يف صدد تنظيم وبرمجة 

جولة جديدة من املحادثات“.

باريس/ متابعة الزوراء:
شـهدت باريس احتجاجـات حاشـدة نظمها 
رئيـس حـزب ”الوطنيون“ الفرنـيس فلوريان 
فيليبـو، طالـب املشـاركون فيهـا بانسـحاب 

فرنسا من ”الناتو“، ووقف تسليح أوكرانيا.
وأفـاد مراسـل وكالة ”نوفوسـتي“ الروسـية 
يف  األشـخاص  مـن  آالف  عـدة  بمشـاركة 

االحتجاجات.
وحمـل املتظاهـرون الفتـة كبرية كتـب عليها 

”من أجل السالم“. عىل الفتات املشاركني يمكن 
قـراءة عبارات مثـل ”ال لحرب عامليـة ثالثة“، 
”لنغادر الناتو“، ”فرنسا هي الدولة األوىل التي 

زودت أوكرانيا بأسلحة هجومية“.
وهتـف املشـاركون ”ارسعوا اتركـوا الناتو!“، 

”الحرية والسيادة!“.
وأكـد فيليبـو خـروج مظاهـرات يف 29 مدينة 
فرنسـية أخرى. وتم تنظيـم فعالية مماثلة يف 

برلني شارك فيها 25 ألف شخص.

@Ú€Ïß@Òá»nÄÄèfl@ÊaãË†@ZÊbÓË‹€a@áj«
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إعالن
إىل الرشيـك (عبـاس عبـد األمـري رايض) اقتـىض 
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك 
لتثبيـت اقـرارك باملوافقـة عىل قيام رشيـكك (وعد 
خرض جهاد) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمـة (٣/٦٤٣١٤) املقاطعـة (٤) حـي (النداء) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخـالل مـدة اقصاهـا خمسـة عـرش يومـا داخل 
العراق وشـهر واحـد خارج العراق مـن تاريخ نرش 
االعالن وبعكسـه سوف يسـقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال.

جمهورية العراق                                          العدد: ١٧٥/ش/٢٠٢٣ 
مجلس القضاء االعىل                                   التاريخ :٢٠٢٣/٢/٢٣

رئاسة محكمة استئناف ذي قار   
محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي

املدعية/ سحر جبار مياح 
 املدعى عليه / ضياء عداي كريم

اىل املدعى عليه / ضياء عداي كريم
اقامت املدعية (سـحر جبـار مياح) الدعوى املرقمـة ١٧٥/ش/٢٠٢٣ والتي 
تطلب فيها الحكم بإثبات الزواج الخارجي الواقع بينكما واثبات نسب االطفال 
كل من (سـكينة وزهـراء) من رحمه املدعية ومن صلـب املدعى عليه ونظرا 
ملجهولية محل اقامتك اسـتنادا لكتاب مركز رشطة الكرادي بالعدد ١٢٢٨ يف 
٢٠٢٣/٢/١٢ واإلشـعار املصدق من مختار املنطقة يف قضاء الرفاعي قررت 
املحكمـة تبليغـك عن طريق االعـالن يف صحيفتني يوميتـني لغرض الحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف يوم ٢٠٢٣/٣/٨ ويف حالة عدم 

حضورك سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا.  
     القايض
حيدر مهدي صرب

      قايض محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي  

إعالن
إىل الرشيـكان (عبـاس حميـد عبدالحسـن و غالـب 
حمادي عبيد) اقتىض حضورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيـكك (ليـىل عبد اللـه حسـون) بالبناء عىل 
حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمـة (٣/٦٤٠٩٦) 
املقاطعـة (٤) حـي (امليـالد) حـدود بلديـة النجـف 
ولغرض تسـليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يومـا داخل العراق وشـهر واحد خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال.

جمهورية العراق                                             العدد:  ٨٥٦٦/ش/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                           التاريخ : ٢٠٢٣/٢/٢٦                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

املدعى عليه (حامد حمزة صيوان)
 م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

 بتأريـخ ٢٠٢٣/١/١٠ وبعدد اضبارة (٨٥٦٦/ش/٢٠٢٢) اصدرْت هذه 
املحكمـة حكما غيابيا اقتىض الحكم بتأييد حضانة املدعية (هبة قاسـم 
محمد) ألبنائها القارصين كل من (فاطمة تولد ٢٠١٤ وعيل تولد ٢٠١٦) 
وبالنظـر ملجهولية محـل إقامتـك يف الوقت الحارض حسـب رشح املبلغ 
(حسـن عيل كاظم) ومختار منطقة مدينة الصدر قاطع العمال (مناحي 
ذيـاب كاطع) عليه تقـرر تبليغك يف صحيفتني يوميتـني بالحكم املذكور 
اعاله وبإمكانك االعرتاض خالل مدة عرشة ايام من اليوم التايل من تاريخ 

نرش االعالن .
                                     
القايض
ضياء قاسم الهاليل

فقدان
فقد مني الوصل الصادر من مديرية 
بلدية النجف واملرقم (٩٠٩٤٦٠) يف 
٢٠٢٢/١١/٦ بمبلـغ (١٧٥٠٠٠٠) 
الف  مليون وسـبعمائة وخمسون 
دينار باسـم (كرار رشـيد هالل)، 
فعىل من يعثر عليه يرجى تسليمه 

اىل جهة اإلصدار.

فقدان
فقـد مني الوصـل الصادر مـن مديرية 
واملرقـم (٨٧٧٩٠٩) يف  النجـف  بلديـة 
 (٢٧٥٩٧٥٠) بمبلـغ   ٢٠٢١/١٢/١٣
مليونان وسـبعمائة وتسعة وخمسون 
الـف وسـبعمائة وخمسـون دينـار ال 
غريهـا باسـم (محمـد عـيل صاحب)، 
فعـىل من يعثر عليه يرجى تسـليمه اىل 

جهة اإلصدار.

إعالن
إىل الرشيكـة (هدى عـيل كاظم) اقتىض 
حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لعـرض اصـدار إجـازة البنـاء للرشيك 
(ايـاد كاظـم جـرب) للقطعـة املرقمـة 
(٣/٥٥٠٨٨) يف النجـف حـي (النـداء) 
مقاطعة (٤) خالل عرشة أيام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك.

فقدان
فقـدت منـي الهويـة الصادرة 
من نقابة الصحفيني العراقيني 
واملرقمـة ١٤٢٨١ بإسـم (زيـد 
حافظ عبدااللـه) بصفة عضو 
متمـرن، فعىل من يعثـر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

إعالن
إىل الرشيك (فارس عبد الكاظم سعدون) اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف 
وذلـك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
(رياض نعمة هادي) بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعـة املرقمـة (٣/٥١٠٨٤) املقاطعة (٤) 
حي (النداء) حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                                                                                                                                                                               العدد :١١/ب/اعرتاضية/٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار                                                                                                                                                                      التاريخ :٢٠٢٣/٢/٢١
محكمة بداءة الرفاعي

م/ إعالن
سـتبيع محكمـة بـداءة الرفاعي عـن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ١٢٨١ الكرد وخـالل ثالثة ايام اعتبارا من اليـوم التايل للنرش وإذا صادف اليـوم الثالث عطلة 
رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا يف قاعة املحكمة، فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية بنسـبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسـم تسـجيل العقار بنسـبة ٢٪ وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء علما أن الداللية عىل املشـرتي علما انه تم بيع 
العقار املرقم اعاله عىل الوريث (هادي عزيز كرم) مبلغ قدره (١٣٠,٣٠٠,٠٠٠) مائة وثالثون مليون وثالثمائة الف دينار ال غريها وتم كرس القرار من قبل الوريثة (برشى 

عزيز كرم) وتم بمبلغ قدره (١٣٦,٨١٥,٠٠٠) مائة وستة وثالثون مليون وثمانمائة وخمسة عرش الف دينار.

القايض
علوان خليف الركابي

األوصاف:-
١- عنوان العقار: يقع يف مدينة الرفاعي/ محلة الكرد عىل شارع فرعي قرب املرصف الزراعي.

٢- اوصاف العقار: عبارة عن دار سـكن مسـيجة من االمام بواجهة ١٠ م ونزال ٨٥,١٤ م ويوجد فيها باب حديد كبري وممر خارجي بمسـاحة ١٠×٢ واستقبال بمساحة 
٤×٥م٢ وحمام داخيل بمسـاحة ١×١ وصالة داخلية بمسـاحة ٥×٣م وهول بمسـاحة ٣×٤م وحمام داخيل بمساحة ١,٥×٣ ومطبخ بمساحة ٣×٤ ونمور بمساحة ٣×٣ 
وغرفتـني نـوم بمسـاحة ٣×٤م ويوجد درج يـؤدي اىل الطابق االول يحتوي عىل صالة بمسـاحة ٣×٤م وغرف نوم عدد ثالثة بمسـاحة ٣×٤ م ومطبخ بمسـاحة ٣,٥×٣ 
وسـطح الدار مرصوف بالشـتايكر والدار مشـيدة بمادة الطابوق واالسمنت ومسقفة بالكونكريت املسـلح ومجهز باملاء والكهرباء وكاملة االبواب والشبابيك وتقع عىل 

شارع مبلط.
٣- مساحة العقار:١٤٨,٤٠  م٢.

٤- درجة العمران : متوسط.
٥- مالك الدار: عزيز كرم مهدي.

٤- القيمة املقدرة للعقار: ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مائة وخمسون مليون دينار .

جمهورية العراق                                                                                                                                                            العدد: ١٨٣٤/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                                                                                                                                                          التأريخ: ٢٠٢٣/٢/٢٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة سوق الشيوخ

اعـــــالن

ستبيُع محكمة بداءة سوق الشيوخ وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل ٣١٩/٥٦٧ نجادة وخالل ثالثون يوماً اعتباراً من اليوم التايل للنرش واذا صادف 
يوم الثالثون عطلة رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة بداءة سـوق الشيوخ فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف 
املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسـبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسـم تسـجيل العقار بنسـبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم 

يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي .
القايض االول
بسام فريد حسن

االوصاف:-
١-  العقار عبارة عن دار سكن وتحتوي عىل : استقبال بأبعاد ٤م×٤٥م وهول بأبعاد ٤م×٥م ومطبخ بأبعاد ٤م×٣م وغرفة بأبعاد ٤م×٦م وغرفة ثانية بأبعاد 
٤م×٤م وغرفـة بأبعـاد ٤م×٦م وغرفـة ثانية بأبعاد ٤م×٤م وحمام داخيل بأبعـاد ٢م×١م ومطبخ بأبعاد ١,٥م×٣م وصحيات بأبعـاد ٤م×٢م وكلدور بأبعاد 
٤م×٥م وحمـام داخـيل بأبعاد ٢م×٢م وصحيـات خارجية بأبعاد ٢م×١م علما ان العقار مبني من الطابوق ومسـقف بالكونكريـت ومبلط بالكايش ومجهز 

باملاء والكهرباء  .
٢-   مساحة العقار ٢ اولك و١٨ مرت مربع.

٣- القيمة املقدرة للعقار: مائة وتسعة مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار (١٠٩,٥٠٥,٠٠٠).
٤- الدار مشغولة من قبل املدعى عليه ايهاب عبد العزيز ويرغب بالبقاء بالعقار بصفة مستأجر بعد ازالة شيوع العقار وكذلك يوجد مستأجر يف الطابق الثاني 

ويرغب بالبقاء بالعقار بصفة مستأجر بعد ازالة شيوع العقار.

جمهورية العراق                                                                                                                         العدد: ٢٠١٧/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                                                                                                                 التأريخ: ٢٠٢٣/٢/٢٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن

سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ١٩١/٧٣ مقاطعة ٤٢ العكر وخالل خمسـة عرش يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الخامس عرش عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً 
يف قاعة محكمة البداءة 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 ان لم يكونوا من الرشكاء .
القايض االول
عزيز شنته الجابري

• االوصاف:-
١-  العقار عبارة عن دار مؤلفة من اسـتقبال وصاله وثالثة غرف نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية مبني من الطابوق ومسـقف 

بالشيلمان ومزودة باملاء والكهرباء .
٢-   مساحة العقار ١٥٠ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار تسعون مليون دينار فقط.
٤- العقار مشغول من قبل املدعى عليه الثالث والذي يرغب بالبقاء مستأجرة للدار بعد البيع.
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بغداد/الزوراء:

كشـف وزير التعليـم العايل والبحـث العلمي، 

نعيـم العبودي، امس األحـد، تفاصيل مبادرة 

«ادرس يف العـراق» الخاصة بالطلبة األجانب، 

فيما أشـار إىل أن ضوابط جديدة للدراسـة يف 

الخارج ستصدر قريباً.

وقال العبودي إن «هيئة الرأي يف الوزارة عقدت 

اجتماعاً واطلقت مبـادرة «ادرس يف العراق»، 

والتـي تهـدف اىل بحث العقبـات أمام الطالب 

العـرب واألجانـب ودراسـتهم يف الجامعـات 

العراقية».

وأوضـح أن «املبادرة سـتطبق يف العام املقبل، 

مع تغيري بعض الضوابط»، منوها بأن «هناك 

حوافز للطلبة األجانب والعرب ممن يدرسون 

يف العـراق ولهـم دور كبـري يف طـرح األفـكار 

بني الشـباب العربـي والعراقـي لالنفتاح عىل 

التجـارب األخـرى، وبالتايل مخرجـات تخدم 

املجتمع والدولة».

وأشار إىل أن «الوزارة اطلقت مبادرات من قبل 

مركـز الرافدين، من بينها مناقشـة الشـباب 

ودورهـم املهـم يف وزارة التعليـم، والخطوات 

التي تقوم بها الوزارة إلنجاح تجربتهم، فضالً 

عـن مناقشـة املناهج ودورهـا الكبري يف ربط 

الشباب بسوق العمل».

وأردف أن «الـوزارة تطمـح يف تطبيـق بعض 

االختصاصات خالل الفرتة املقبلة من ضمنها 

مدارس املوهوبـني وكيفية االسـتفادة منهم 

لخدمـة املسـرية التعليميـة يف العـراق وهذه 

املسألة ستطرح عىل مجلس الوزراء يف الفرتة 

املقبلة». 

وأضـاف أن «توجـه الحكومـة الحاليـة ومن 

ضمنهـا وزارة التعليم العـايل بأن يكون هناك 

دعـم للقطاع الخاص الذي من شـأنه تحقيق 

«بعـض  أن  مؤكـدا  واسـتثمارات»،  تنميـة 

القضايا املهمة والسرتاتيجية التي من شأنها 

أن تلقي بضاللها عىل املجتمع العراقي سرتى 

النور قريباً».

وبشـأن الدراسـة يف الخارج، أكد العبودي أن 

«لجنة علمية شـكلت بهذا الجانب، وستصدر 

مقررات جديدة خالل االسبوعني القادمني».
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بغداد/الزوراء:
أعلن املتحدث باسـم القائد العام للقوات 
املسلحة اللواء يحيى رسول، امس األحد، 
تنفيذ عمليات استباقية ملن يحاول اثارة 
النعرات الطائفية أو املذهبية، فيما أشار 
إىل أن تعـاون املواطنـني يحقـق نجاحـاً 

كبرياً لألمن الداخيل.
إن  وقـال رسـول يف ترصيـح صحفـي 
«القـوات املسـلحة تعمـل عـىل حمايـة 
الشـعب العراقـي مـن كافة املسـميات 
والديانـات، وهنـاك عمليـات اسـتباقية 
ونوعيـة تنفذ وفق الجهد االسـتخباراتي 
ملالحقة كل من يحاول أن يقوم بعمليات 
اغتيال وزعزة األمن واالستقرار»، مبيناً، 
أن «التوجيهـات تتضمن الرضب بيد من 
حديـد لكل مـن يحـاول العبث بسـالمة 

املواطن العراقي».
وأضاف أن «األجهزة عىل أهبة االستعداد 
سواء االستخباراتية أو يف وزارة الداخلية، 
وتعمل عىل منع هكذا عمليات»، مشـرياً 

إىل «إننـا نعمل عىل حفـظ النظام واألمن 
واالسـتقرار ليـس فقط بمالحقـة بقايا 
عصابات داعش اإلرهابيـة، وانما حفظ 

األمن الداخيل».
وأكد أن «القيادة العسكرية تركز بتوجيه 
القائد العام للقوات املسـلحة يف مالحقة 
كل مـن يحاول زعـزة األمـن والنظام»، 
الفتاً إىل أن «الجهد االستخباراتي موجود 
سـواء ميدانياً أم عىل األرض ملالحقة من 

تسّول له نفسه العبث بالنظام».
وشـدد عـىل أن «تعـاون املواطـن مـع 
األجهـزة األمنية واالسـتخباراتية يحقق 
نجاحاً كبرياً لألمن الذي يعترب مسـؤولية 
الجميـع»، موضحـاً أن «تضافر الجهود 

والتعاون يحقق نتائج ايجابية».
وذكر أن «من يقوم بهذه األعمال مجرم 
يحاول أن يثري نعرة طائفية أو مذهبية»، 
موضحـاً، أن «الشـعب العراقـي تجاوز 
ذلـك، وهنـاك تعـاون كبري بـني املواطن 

واألجهزة األمنية».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الداخلية، امس االحد، اعتقال والد األطفال املعنفني بعد سـاعات 

طويلة من املتابعة، يف العاصمة بغداد.
وقال مدير العالقات واإلعالم يف وزارة الداخلية اللواء سعد معن يف بيان مقتضب 
ورد لـ «الزوراء»: إنه « بعد سـاعات طويلة وبمتابعة شـخصية من قبل وزير 

الداخلية تم القاء القبض عىل والد االطفال املعنفني والتحفظ عىل األطفال».
ويف وقـت سـابق، من مسـاء اول أمس البسـت، داهمت القـوات األمنية منزل 
الشـخص الذي عنف اطفاله يف منطقة حي طـارق ضمن مدينة الصدر رشقي 
بغداد، فيما اشـارت اىل انه تـم العثور عىل األطفال بعد هـروب املجرم إىل جهة 

مجهولة.

ذي قار/الزوراء:
أفـاد مصدران أمنيان، امـس األحد، باغتيال شـاب وانتحار آخر 

بحادثني منفصلني يف محافظتي نينوى وذي قار.
وأبلـغ مصدر يف محافظة نينوى أن «مسـلحني مجهولني أقدموا 
عىل اغتيال شاب يبلغ من العمر (٢٢) عاماً بعد خروجه من تأدية 

صالة الظهر يف جامع املتقي بقضاء البعاج غرب املوصل».
اىل ذلـك، افـاد مصدر امنـي بمحافظة ذي قار بإقدام شـاب عىل 

االنتحار شنقاً شمايل املحافظة.
وذكر املصدر ان «شاباً يبلغ من العمر ١٨ عاما أقدم عىل االنتحار 
شنقاً بواسطة حبل داخل منزله بقضاء الشطرة شمايل محافظة 

ذي قار».
وبني املصدر ان «سـبب انتحار يعود الشـاب يعـود لرفض ذويه 
خطوبة إحدى الفتيات له، حيث تم نقل جثته للطب العديل إلكمال 

اإلجراءات القانونية لها».

بغداد/الزوراء:
أعلنت مديريـة مكافحة إجـرام بغداد، 
عصابـة  عـىل  القبـض  االحـد،  امـس 
احتجـزت ٧ عمال أجانب بينهم نسـاء 

لغرض املتاجرة بهم.
وذكرت املديرية يف بيان ورد لـ «الزوراء» 
أن « مفـارز مديريـة مكافحـة إجـرام 
بغـداد تمكنـت مـن إلقـاء القبض عىل 
عصابة من ثالثـة متهمني اثنني منهما 
مـن جنسـية أجنبيـة، والثالـث عراقي 
يدعون أن لديهم رشكة لتشـغيل األيدي 
العاملة األجنبية ضمن منطقة املنصور 

ببغداد».
وأضاف البيـان أن «عملية القبض تمت 
بعـد أن توفـرت معلومات لـدى مفارز 
ملكافحـة  الكـرخ  تحقيقـات  مكتـب 
االتجار بالبرش واألعضـاء البرشية عن 
وجود عصابة قامت باحتجاز ٤ عامالت 
نسـاء وثالثـة رجـال أجانب الجنسـية 

داخل الرشكة وسحب جوازات سفرهم 
واجبارهم عىل العمل القرسي واالعتداء 

عليهم واملتاجرة بهم».
األوراق  عـرض  «تـم  انـه  اىل  وأشـار 

التحقيقية أمام أنظـار قايض التحقيق 
وقـرر توقيفهم وفق أحـكام املادة (٥) 
مـن قانـون مكافحـة االتجـار بالبرش 

لينالوا جزاءهم العادل».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة النفـط، امـس األحـد، انحسـار 
أزمة وقـود زيت الغـاز «الكاز»، فيما أشـارت 
إىل وضـع خطط بالتعاون مـع الجهات األمنية 
والقضائية للحد من تهريب الوقود.وقال وكيل 
وزارة النفط لشؤون التوزيع ليث عبد الحسني 
الشـاهر، يف ترصيح صحفـي: ان «اجتماعات 
عديـدة، عقدت برعاية وزير النفط نائب رئيس 
الوزراء حيان عبد الغني، ملعالجة اسـباب ازمة 
وقـود زيت الغاز (الكاز) يف العـراق»، مبيناً، أن 
«الوزارة اتخـذت الخطوات بهذا الصدد، وهناك 
مؤرشات عن تحسـن تجهيـز الكازأويل، فضالً 
عـن منتـوج زيـت الغـاز يف كل املحافظـات، 
واألزمة بدأت باالنحسار».وأشار إىل أن «واحدة 
من التحديات التي تعاني منها الوزارة مسـألة 

تهريب املشتقات النفطية»، مؤكداً أن «الوزارة 
اتخـذت بالتعاون مـع وزارة الداخلية ومجلس 
القضاء وجهاز أمـن الوطني والجهات املعنية، 
إجـراءات الزمـة للحد مـن عمليـات التهريب، 
حيـث تم وضع خطط وبرامـج للتقليل من أثر 
ذلـك وتقديـم أفضل خدمـات للمواطنـني بهذا 
االتجاه».من جانبه، أوضح املتحدث الرسـمي 
باسـم دائـرة توزيـع املنتجـات النفطيـة فرع 
النجف األرشف عدنان الجبوري، أنه «تم افتتاح 
محطة ناحية الحيدريـة النموذجية الحكومية 
بعـد تأهيلهـا بالكامـل». ولفـت اىل أن «موقع 
املحطة سـرتاتيجي، إذ تقع عىل الطريق الرابط 
بني النجف وكربالء»، منوها بأنها «أُنشئت عىل 
مساحة قدرها ١٥ ألف مرت مربع بطاقة خزنية 
بحـدود ٦٥١٫٠٠٠ ألـف لرت، وتحتـوي عىل ٢٤ 

مضخة لتجهيز السيارات التي تزود بالبنزين و 
البنزين املحسـن و زيت الغـاز و النفط أبيض، 
باإلضافـة إىل منافـذ أخرى لتجهيز السـيارات 

بالغاز السـائل LPG».وتابع أن «املحطة تعترب 
رصحاً عمالق ومن كربيات املحطات الحكومية 

يف العراق».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة املـوارد املائية، امـس االحد، اطالق كميـات من الخزين 
املتاح يف سد دوكان لتعزيز واردات نهر دجلة.وأوضحت الوزارة يف بيان 
لهـا تلقته «الزوراء» أن «قلة اإليـرادات املائية أدى إىل انخفاض حاد يف 
الخزين املائي يف البالد تزامناً مع قلة األمطار وزيادة  الطلب عىل املياه 
لتأمني ري املحاصيل الزراعية للموسـم الشتوي الحايل والتي تجاوزت 
الخطة املقررة وذلك بسـبب عدم التزام املزارعني باملساحات الزراعية 
املقـررة وفق الخطة الزراعيـة التي أقرت عىل املياه السـطحية وعدم 
األلتـزام بتطبيـق نظام املراشـنة، كل ذلك أدى إىل تأثـر بعض املناطق 
يف املحافظـات الجنوبيـة بقلة اإليرادات املائية».وأكـدت الوزارة خالل 
البيـان اتخاذها إجراءات بشـأن اطـالق كميات من الخزيـن املتاح يف 
سـد دوكان لتعزيز واردات نهر دجلة وقد وصلت بوادر الزيادة مؤخرا 
لسـدة الكوت «،مبيناً أن كميات امليـاه املؤمنة يف نهري دجلة والفرات 
تغطي الحاجة وكافة املتطلبات الزراعية ومياه الرشب وكل املتطلبات 
األخـرى «.وأضافت أنه»اسـتنادا اىل توجيهات رئيس الـوزراء و وزير 
املوارد املائية ونتيجة الستمرار تلك التجاوزات فإن تشكيالت ومالكات 
وزارة املوارد املائية كافة اتخذت عدة إجراءات وبالتنسـيق مع قيادات 
العمليات إلزالة تلك التجاوزات سـواء عىل الحصص املائية أو بحريات 
األسـماك املتجاوزة أو التجاوز عىل املسـاحات الزراعيـة املقررة وفق 
الخطـة الزراعية للموسـم الشـتوي الحايل حيـث تم اسـتنفار املالك 
املتقـدم يف الوزارة يف قواطع العمل املنترشة يف املحافظات املتاثرة ومن 
خـالل غرفة العمليات املشـكلة ملواجهة شـح امليـاه». ودعت الوزارة 
خـالل البيـان الحكومات املحلية إلسـناد كوادرها يف رفـع التجاوزات 
والطلـب من الفالحـني واملزارعني لاللتـزام بالحصـص املائية املقررة 
لكل محافظة وعـدم التجاوز عىل حصص املحافظات األخرى لضمان 
وصول املياه للمحافظات «.وأشـارت إىل أن  كميات الثلوج السـاقطة 
يف حوض دجلة والزاب األعىل والزاب األسـفل جيدة وسـتؤمن كميات 
جيـدة من امليـاه يف حالـة ذوبانها وتعزيـز الخزين املائي يف السـدود 

بالربيع املقبل».



بغداد/ الزوراء:
كشـفت الحكومـة العراقيـة، امـس 
االحد، ان ديون العراق الخارجية تبلغ 
حوايل 20 مليـار دوالر، مبينة ان هذه 
الديون ستسـدد خالل 7 او 8 سـنني 

املقبلة.
وقال املستشـار املـايل لرئيس الوزراء 
مظهر محمد صالح يف حديث صحفي: 
ان ”ديـون العـراق يف نـادي باريـس 
والتـي كانت تعود لفرتة التسـعينات 
معروضـا  كان  املـايض  القـرن  مـن 
بأرقـام مختلفة ما بـني 128 إىل 148 
مليـار دوالر وهـي أرقـام اولية وبها 
مبالغات لبعـض البلدان التي أضافت 

فوائد تأخريية وهي غري موجودة“.
وتابـع أن ”نادي باريـس قام بخصم 
بموجب اتفاقية مع العراق يف ترشين 
الثانـي 2004 هذه الديون السـيادية 
والتجاريـة اىل %80 او اكثـر، ووصل 
اإللغاء لبعض الدول إىل %100 ومنها 
الواليـات املتحـدة والجزائـر وقربص 

ومالطا وسلوفينيا“.
واضـاف ان ”البقيـة البالغة %20 تم 
جدولتهـا ملدة 20 عاما ومن املقرر أن 

تنتهـي يف 2028 واملتبقي منها حوايل 
5 مليـارات دوالر بمـا فيهـا الديـون 
التجارية التي صدرت بشـكل سندات 

باسم العراق“.
واشار اىل ان ”العراق اقرتض ايضا من 

جديـد يف ايام الحرب عـىل داعش من 
البنك الدويل وصندوق النقد الدويل مع 
اصدار سـندين جديدة بمبلغ ملياري 
دوالر احدهما يعرف بـ(دجلة) واالخر 
(فـرات)، وبالتـايل فإنـه بتقديري أن 

مجموع الديون التي ستسدد من االن 
خالل السبع او الثمان سنوات املقبلة 
هـي بحـدود 20 مليـار دوالر وهـي 

مجموع ديون العراق الخارجية“.
ويسـعى العراق إللغاء ديونه املرتتبة 

عليه خالل فرتة حكم النظام السابق 
صدام حسـني والبالغة اكثر من 140 
تعـود  بعضهـا  والتـي  دوالر  مليـار 
كتعويضـات بسـبب الحـروب التـي 
شـنها عـىل جريانه واالخـرى كديون 

تجارية.
وكان العـراق قـد تمكـن من شـطب 
100 مليـار دوالر مـن ديـون نـادي 
باريس البالغـة 140 مليار دوالر بعد 
ان وقع العراق بشكل منفرد مع هذه 
الـدول اتفاقية خفض الديـون تجاه 
العـراق وبنسـبة 80 % منها، يف حني 
وقعت بعض الـدول من نادي باريس 
اتفاقيـة مع العراق عىل شـطب 100 

% من ديونها تجاه العراق.
هـو  االقتصـادي  باريـس  ونـادي 
مجموعـة غري رسـمية مـن املمولني 
مـن 19 دولة من اغنى بلـدان العالم، 
التي تقدم الخدمات املالية مثل اعادة 
جدولة الديون وتخفيف عبء الديون، 
وإلغـاء الديـون عـىل البلـدان املدينة 
والدائنـة، ويقوم صندوق النقد الدويل 
بتحديد أسماء تلك الدول بعد أن تكون 

حلول بديلة قد فشلت.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع متوسط صادرات النفط الخام 
العراقـي خـالل العام املـايض 2022 
بنسـبة بلغـت %5 مقارنـة بالعـام 
تحقيـق  مـع   ،2021 سـبقه  الـذي 
خزينة البـالد إيرادات سـنوية كبرية 
بلغت أكثر مـن 115 مليار دوالر. من 
جهتها، أعلنت إدارة معلومات الطاقة 
األمريكية، امـس، أن صادرات العراق 
النفطية ألمريكا بلغت معدل أكثر من 
250 ألف برميل يوميا خالل األسبوع 
املايض.وبلغ متوسط صادرات العراق 
من النفـط الخام إىل السـوق العاملية 
نحو 3.6 ماليني برميل يومًيا يف العام 
2022، مقابـل 3.43 ماليـني برميـل 

يومًيا يف 2021.
وسجل شـهر أبريل/نيسـان 2022، 
أعىل كمية من صادرات النفط العراقي 
خالل العام املايض بلغت 3.41 ماليني 
برميل يومًيا، ثم شهر أكتوبر/ترشين 
األول بكمية وصلت إىل 3.381 ماليني 

برميل يومًيا.
بينما شـهد يناير/ كانون الثاني من 
العـام 2022 أقل مسـتوى لصادرات 
النفـط العراقـي خالل العـام املايض 

بمتوسط 3.202 ماليني برميل يومًيا، 
وتاله شـهر مارس/ اذار، بمتوسـط 

3.244 ماليني برميل يومًيا.
وقفزت إيرادات العـراق من صادرات 
النفـط خـالل العـام املايض بنسـبة 
%34.48 لتصـل اىل 115.466 مليـار 

دوالر، مقابـل 75.65 مليـار دوالر يف 
.2021

مـن جهتهـا، أعلنـت إدارة معلومات 
الطاقـة األمريكيـة، امـس األحد، أن 
صـادرات العـراق النفطيـة ألمريـكا 
بلغـت معدل أكثر من 250 ألف برميل 

يوميا خالل األسبوع املايض.
وقالـت اإلدارة يف تقريـر اطلعت عليه 
”الزوراء“: إن ”متوسـط االستريادات 
االمريكيـة مـن النفـط الخـام خالل 
االسبوع املايض من ثماني دول بلغت 
5.604 ماليـني برميل يوميـا مرتفعا 

بمقـدار 1.138 مليـون برميل باليوم 
عن األسـبوع الذي سـبقه والذي بلغ 

4.709 ماليني برميل يوميا“.
وأضافت أن ”صادرات العراق النفطية 
ألمريكا بلغت معـدل 251 ألف برميل 
يوميا األسـبوع املايض، منخفضا عن 
األسـبوع الـذي سـبقه والـذي بلغت 
النفطية ألمريـكا بمعدل  الصـادرات 

322 الف برميل يوميا“.
اإليـرادات  ”اكثـر  أن  إىل  وأشـارت 
األسـبوع  خـالل  ألمريـكا  النفطيـة 
املايض جـاءت من كنـدا وبمعدل بلغ 
3.197 ماليـني برميـل يوميـاً، تلتها 
املكسـيك بمعـدل 683 الـف برميـل 
يومياً، وبلغت االيـرادات النفطية من 
السـعودية بمعـدل 545 الـف برميل 
يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 284 

الف برميل يومياً“.
ووفقاً لإلدارة، فإن ”كمية االستريادات 
األمريكية من النفط الخام من نيجرييا 
بلـغ معـدل 256 الـف برميـل يوميا، 
ومـن الربازيل بمعدل 243 الف برميل 
يوميا، ومن االكوادور معدل 145 الف 
برميـل يوميا، فيمـا لم تسـتورد اي 

كمية من روسيا او ليبيا“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن املـرصف الصناعـي، امـس، 
املبـارشة ببيـع الـدوالر للمواطنني 

ألغراض السفر.
وذكر إعالم املـرصف يف بيان تلقته 
”الزوراء“: أن ”املرصف بارش ببيع 
الدوالر للمواطنني ألغراض السـفر 
يف جميـع فروعه ومكاتبـه ببغداد 

واملحافظات“.
وأضاف أن ”البيع سيكون من خالل 
بطاقـة الدفع االلكرتوني (املاسـرت 
كارد) الصـادرة من املرصف حرصاً 
وبما ال يزيد عن ($10000) (عرشة 
للشـخص  أمريكـي)  دوالر  االف 

الواحـد شـهرياً، وبحسـب سـعر 
الرصف الرسـمي املعتمـد من قبل 

البنك املركزي العراقي“.
باسـم  الرسـمي  املتحـدث  وكان 
الحكومة االتحادية، باسم العوادي، 
قـد أعلـن، الجمعـة، اعتماد سـعر 
للـدوالر مقابل  الرسـمي  الـرصف 
الدينـار يف منافذ الخطـوط الجوية 

العراقية كافة.
وكان البنـك املركـزي العراقـي قد 
قرر، يف شهر كانون الثاني املايض، 
لهـا  املسـموح  املصـارف  شـمول 
باملشـاركة يف املنصـة اإللكرتونيـة 
والراغبـة يف املشـاركة ببيع الدوالر 

النقـدي ألغـراض السـفر والعالج 
والدراسة.

ووجـه البنـك املصـارف الحكومية 
املـرصف   – الرشـيد   – (الرافديـن 
العراقـي للتجـارة TBI) بتوسـيع 
النقـدي  الـدوالر  بيـع  منافـذ 
للمسافرين يف مطارات البلد (بغداد 
 – أربيـل   – النجـف   – البـرصة   –

السليمانية).
يذكر أن البنـك املركزي، وبالتعاون 
مـع الحكومـة االتحاديـة، أصـدر 
تعليمات صارمة للحد من عمليات 
تهريـب العملـة الصعبـة إىل خارج 

البالد.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 
األحد، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف 

يف اقليم كردستان.
وقـال مصـدر إن بورصتي الكفـاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سـجلتا، 
صبـاح امس، 152200 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 

األسعار صباح السبت 153000 دينار مقابل 100 دوالر.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار عراقي لكل 100 دوالر 
امريكي، بينما بلغت أسـعار الـرشاء 151000 دينار عراقي لكل 100 دوالر 

امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسـعار الدوالر سـجلت ارتفاعا 
طفيفا حيث بلغ سعر الدوالر البيع 152750 ديناراً لكل 100 دوالر أمريكي، 

وبلغ سعر الرشاء 151750 ديناراً لكل 100 دوالر أمريكي.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العـراق لـألوراق املالية، امس األحـد، مرتفعا 

بنسبة (1.21%).
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: بلغ 
عدد االسـهم املتداولة (1.133.913.435) سـهما، بينما بلغت قيمة االسـهم 

(1.737.379.572) دينارا. 
واغلق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امس عىل (644.26) نقطة مرتفعا 

بنسبة (%1.21) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (636.55) نقطة.
وتـم تداول اسـهم (38) رشكـة من اصـل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبـح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئـة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (335) 
مليون سـهم بقيمة بلغت (488) مليون دينـار من خالل تنفيذ (86) صفقة 

عىل اسهم ثالث رشكات.
بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (564) 
مليـون سـهم بقيمـة بلغـت (1.093) مليار دينـار من خالل تنفيـذ (109) 

صفقات عىل اسهم ثالث رشكات.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد اسـتخدم انظمـة التداول االلكرتوني 
وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويسـعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت 
للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميس، 
ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت 

والصناعة والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أكد الخبري يف شـؤون الطاقة، بالل خليفة، ان العراق 
لن يتمكن من تحقيق االكتفاء بمجال الغاز خصوصا 

مع زيادة الطلب عىل قطاع الطاقة.
”جولـة  ان  صحفـي:  ترصيـح  يف  خليفـة  وقـال 
الرتاخيص الثالثة تضمنت حقول غازية كحقل عكاز 
واملنصوريـة والفيحـاء والرقعة التاسـعة بالبرصة، 
حيـث ان حقـل الفيحـاء مـازال يواصـل اإلنتاج، يف 
حني ان حقيل املنصوريـة وعكاز قد تأثرا بالعمليات 
اإلرهابية وتوقفا عن العمل خصوصا بعد انسـحاب 
رشكـة كـوكاز الكورية مـن حقل عـكاز بمحافظة 

االنبار“.
وأضـاف ان ”حقل عكاز الغاز ينتـج الغاز الحر، ويف 
حال اسـتغالله فإن انتاجه قـد يصل اىل 500 مليون 
قدم مكعب قيايس باليوم، يف حني ان حقل املنصورية 
قد تأثر بالعمليات اإلرهابية وتسـبب ذلك بانسحاب 
الرشكة الرتكية منه، وقد يتم خالل جولة الرتاخيص 
السادسـة توقيع العقد مع رشكة سينوفك الصينية 

إلعـادة اإلنتـاج اىل هـذا الحقـل“.

وبـني ان ”العراق ومـع هذا اإلنتاج الغـازي فأنه لن 
يتمكـن من تصدير الغاز حتى لو تم اسـتغالل الغاز 
املصاحب وضمان عـدم هدره، فإنه أيضا لن يتمكن 
مـن تحقيـق االحتيـاج الفعـيل بالتزامن مـع زيادة 

الطلب عىل الطاقة“.

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

بغداد، فيما استقر يف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس االحد.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 383 الف دينار، وسعر الرشاء 379 الف دينار، 

فيما كانت االسعار ليوم السبت 385 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا ايضا عند 353 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 349 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 385 الف دينار و 395 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 355 ألفاً و 365 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا، حيث بلغ سعر بيع مثقال 
ذهب عيار 24 بيع 455 الف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 425 الف دينار، 
وسـجل عيار 21 بيع 410 آالف دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 350 الف 

دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة املالية، امس االحد، أن مرشوع نظام تحديث IFMIS سيوفر 
5 ميزات ايجابية، مشـريًة إىل أن من بني هذه امليزات تحسـني الرقابة عىل 

الحسابات وعدم تجاوز االعتمادات باملوازنة.
وذكرت الوزارة يف بيان:“ ان الوزيرة، طيف سامي محمد، ترأست االجتماع 
التنسيقي مع اللجنة التوجيهية لتنفيذ مرشوع نظام تحديث نظم اإلدارة 

.” IFMIS املالية العامة
وأضافـت:“ ان االجتماع حرضه ممثل البنك الدويل سـالم معروف وممثل 
الرشكة االستشارية AARC  املسؤولة عن تحضري وثائق العطاءات لرشاء 
متطلبـات النظـام، بحضور مدراء دوائـر املوازنة واملحاسـبة والقانونية 

واإلدارية وتكنلوجيا املعلومات يف الوزارة“ .
وأشارت إىل:“ انه جرى أثناء االجتماع االستماع إىل العرض املقدم من قبل 
الرشكة االستشارية بشأن وثيقة االختيار األويل املزمع نرشها بهدف جذب 
الـرشكات الرصينة لتنفيذ مرشوع النظام، الذي سيسـهم بدوره يف زيادة 
رسعة التواصل االلكرتوني لوزارة املالية مع باقي الوزارات واملؤسسـات، 
وتحسـني عملية الرقابة عىل الحسـابات املالية وعدم تجـاوز االعتمادات 

املالية املقررة باملوازنة“.
وتابعـت“ ان النظام الجديد يوفـر كذلك بيئة معلوماتيـة آمنة ومتكاملة 
لعمليات اإلدارة املالية بشـكل يتيح انتقاالً آمنـًا للمعلومات بني الوزارات 
والدوائر الحكومية، وتأمني بيئة متكاملة تتوفر فيها املعلومة بشـكل آني 

ودقيق لكافة األطراف املعنية عىل اختالف مواقعهم الجغرافية“.

@sÌá•@‚bƒ„@ Îãìfl@ZÚÓ€bæa
ÚÓib∞g@paçÓfl@5@ãœÏÓé@IFMIS

@161@åÎbvnm@ç◊ãæa@Üaçfl@pb»Ójfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

ã–ñ˛a@Êá»æa@äb»éc@üb–Øa
ÚÀbó€a@fib´@¿@

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن مدير جمارك محافظة كرمانشـاه اإليرانية، عيل أصغر عباس زاده، 
امـس األحـد، أن قيمة صادرات السـلع والبضائع اإليرانيـة إىل العراق من 
ثالثة منافذ حدودية بلغت قرابة مليارين ونصف املليار دوالر خالل األشهر 
الـ11 من السنة اإليرانية التي بدأت من تاريخ (21/ من شهر آذار/مارس 

2022)، والذي تنتهي يف نفس التاريخ والشهر من العام الحايل.
ونقلت وكالة ”مهر“ اإليرانية شبه الرسمية عن عباس زاده قوله: إن قيمة 
صادرات السـلع والبضائع من املنافذ الرسمية للمحافظة (برويزخان، و 

خرسوي، وسومار) إىل العراق بلغت حوايل مليارين و469 مليون دوالر.
وأضاف: ان وزن تلك السلع والبضائع وصل إىل قرابة 6 ماليني طن، مبينا 
أن الصـادرات تتألف من حديـد الصلب والبالط والسـرياميك ومواد البناء 

والخرض والفواكه واأللبان واملواد البالستيكية.
كما أشـار املسـؤول الجمركـي اإليراني إىل تراجـع القيمة املالية للسـلع 
والبضائع املصدرة من منفذ برويزخان إىل العراق إىل 12 باملئة بينما تراجع 

حجم الصادرات إىل 67 باملئة باملقارنة مع العام املايض.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركـزي العراقي من الدوالر يف مـزاد امس األحد، 

بنسبة %56 لتسجل 161 مليون دوالر.
وذكر مصـدر أن البنك املركزي باع امس خالل مـزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي 161 مليونا و162 الفا و413 دوالرا، بارتفاع بلغ %56 مقارنة 
بمبيعـات يـوم الخميس املايض التي بلغت 106 ماليـني و855 الفا و419 
دوالرا، غطاهـا البنـك بسـعر رصف اسـاس بلغ 1305 دنانـري لكل دوالر 
لالعتمادات املستندية والتسـويات الدولية للبطاقات االلكرتونية، وبسعر 
1310 دنانـري لكل دوالر للحـواالت الخارجية، وبسـعر 1310 دنانري لكل 

دوالر بشكل نقدي.
واضـاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبـت لتعزيز االرصدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت، واعتمادات بواقـع 97 مليونا و162 ألفا و413 دوالرا، 

فيما ذهبت البقية البالغة 69 مليون دوالر عىل شكل مبيعات نقدية.
وأشـار املصدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 18 
مرصفاً، فيمـا بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخـارج 22 مرصفـا، وكان اجمـايل عـدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 185 رشكة.
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@Ú€Ï�i@¿@Ú◊äbìæa@Â«@äân»Ì@÷aã»€a
ÚÓ€bfl@lbjé˛@Ú«äbó‡‹€@lã»€a

بغداد/ متابعة الزوراء:
 اعتذر االتحاد العراقي للمصارعة عن املشـاركة يف البطولة العربية املقبلة املقررة شهر اذار املقبل يف 
السـعودية لألعمار تحت ١٧ و٢٣ عاماً.وقال نائب رئيس االتحاد مهدي حسن اسماعيل: ان «االتحاد 
العراقي للمصارعة اعتذر رسـميا عن املشاركة يف البطولة العربية املقبلة بسبب الضائقة املالية التي 
يعاني منها االتحاد».واشـار اىل ان «االتحاد ينتظر مشاركات عديدة هذا العام، وأنه يرى املشاركة يف 
بطوالت قارية وعاملية قوية افضل من املشـاركة يف بطوالت عربية تكون االسـتفادة فيها أقل وطأة 
وتسـتنزف امـواالً طائلة».وكان العراق توج اوالً بعد حصوله عىل ٣٦ وسـاماً ملونـاً يف ختام بطولة 

العرب للمصارعة الحرة والرومانية للناشئني والشباب والتي أقيمت يف السعودية العام املايض.

ãºcÎ@ã–ñc

ÜbÓn«¸a@äÎá€a@È«b‡nua@¿@ÚÓjæÎ˛a@pb–‹æa@åãic@szjÌ@âÓ–‰n€a@knÿæa
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن نادي نفط الوسـط الريايض تعيني رحيم حميد مستشارا فنيا 
للمدرب سـامر سـعيد، يف خطوة لتحسـني نتائج الفريـق بالدوري 

املمتاز.
ويعد حميد محارضا يف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، وشارك يف إدارة 
العديد من الـدورات التدريبية، عالوة عىل عملـه مع األجهزة الفنية 

السابقة للمنتخب الوطني بني 2007 و2020.
وقاد رحيم أسود الرافدين مع املدرب الربازييل جورفان فيريا لحصد 
لقب كأس آسـيا، كما عمل مع السلوفينيني سرتيشكو كاتانيتيش 

والهولندي أدفوكات.
وهـذه املهمة هي األوىل لحميد كمستشـار فني ألحـد أندية الدوري 
املمتاز، ويتطلع فيها إىل مسـاعدة املدرب الشـاب سـامر سـعيد يف 
تحسـني نتائج وترتيب العندليب الذي يحتل املركز الـ15 برصيد 20 

نقطة.
ويسـتعد نفط الوسـط ملواجهـة كربـالء يف ملعب األخـري، األربعاء 

املقبل، ضمن الجولة 19 من املسابقة.

بغداد /حسني عمار:
أعلن االتحـاد العراقـي املركزي 
للجـودو إرسـال دعـوات لعـدد 
مـن الدول الشـقيقة والصديقة 
للمشاركة يف بطولة بغداد السالم 
الدولية الثانيـة املؤمل انطالقها 

مطلع شهر حزيران املقبل .
وقـال املديـر التنفيـذي التحـاد 
اللعبة عدي الربيعي إن“ البطولة 
ستشـهد تواجـد مـا ال يقل عن 
عـرشة فـرق، وهـي مشـاركة 
أوسع من نسخة العام املايض“، 
مبيناً أن“ البطولة ستستمر عىل 
مدى ثالثة أيـام ويعقبها إقامة 
معسـكر تدريبـي يسـتمر مـن 
أربعة إىل خمسـة أيام بمشاركة 

جميع تلك الفرق ”.

اتحـاد  أن“  الربيعـي  وأضـاف 
الجـودو يعمل حاليـاً عىل وضع 
اللجـان العاملة التي من خاللها 
نضمن نجاح البطولة وخروجها 
بأبهـى صـورة  وبالشـكل الذي 
يليق بسـمعة الرياضة العراقية 
السـاحق  النجاح  السـيما بعـد 

الذي تحقق يف العام املايض ”.
البطولـة  أن“  الربيعـي  وتابـع 
سـتقام برعاية رئيـس مجلس 
الوزراء محمد شـياع السوداني، 
ضمـن خطـة الدعـم الحتضان 
الدوليـة  البطـوالت  مختلـف 
واالقليميـة للتأكيـد عـىل قدرة 
العراق ال سـيما بعـد نجاحه يف 
يف  الخليـج  بطولـة  اسـتضافة 

البرصة“.

@ÈflbËfl@ãíbjÌ@áÓº@·Óyä
¡éÏ€a@¡–„@Òãÿ€@bÓ‰œ@aäbìnèfl

@paÏ«Ü@b‰‹éäc@ZÎÜÏßa@Üb•a
@¿@Ú◊äbì‡‹€@fiÎá€a@Âfl@Üá»€
ÚÓ€Îá€a@‚˝è€a@ÜaáÃi@Ú€Ï�i

بغداد/ إعالم اللجنة األوملبية :
عقـد املكتـب التنفيذي للجنـة األوملبية 
الوطنيـة العراقية امـس األحد، املوافق 
للسـادس والعرشين من شـهر شباط 
إعتياديـاً  دوريـاً  إجتماعـاً  الجـاري، 
لبحث ومناقشـة أبرز امللّفـات األوملبية 
املطروحـة وإتخـاذ القـرارات الالزمـة 

بصددها.
ورأس االجتماع رئيـس اللجنة األوملبية 
الوطنيـة العراقيـة رعد حمـودي فيما 
تطـّرق األعضـاء لجملـة مـن األمـور 
التي تخـص عموم الرياضـة العراقية، 

واملشهد األوملبي بالتحديد.

وتنـاول املكتـب التنفيـذي سـبل دعم 
الرياضيـة ودعم، وتحضري،  االتحادات 
املنتخبـات املنبثقة عنها والتي تسـتعد 
الخارجيـة  املنافسـات  يف  للمشـاركة 

املقبلة والدورات األوملبية املركزية.
وشدد حمودي عىل رضورة التحضري، يف 
االتحادات الوطنية، ببناء صحيح وعىل 
وفق أسـس ومناهج تدريبية مدروسة، 
ومعـّدة سـلفاً بمـا يالئـم الرياضيـني 
العراقيـني لتقديـم منتخبـات رياضية 
قـادرة عىل املنافسـة الجـادة وتحقيق 
منجز ريايض نفخر به جميعاً ويسـعد 
املتابعني واملهتمني والجمهور العراقي.

بغداد/ الزوراء:
القـوة  لنـادي  الناطـق االعالمـي  أعلـن 
الجويـة الريـايض، عـالء محمـد، عـودة 
الـوان  عـن  للدفـاع  املصابـني  الالعبـني 
الفريـق يف بداية املرحلـة الثانية وتحديدا 
بعد مواجهة نـوروز االربعاء املقبل والتي 
يأمل مـن خاللها املالك التدريبي مواصلة 
النتائج االيجابية وانهاء النصف االول من 

املسابقة والعريق (بطل الشتاء).
وأوضح محمد أن ” الالعب حمود مشعان 
بارش رحلـة العالج التي تسـتغرق (15) 
يوماً يف العاصمة اللبنانية بريوت وسيعود 

بعدها للمشاركة مع الفريق بعد اصابته 
يف العضلة الخلفية“.

وأضـاف أن ”الالعب رشيـف عبد الكاظم 
سـيكون جاهـزا بعـد مواجهة نـوروز، 
عـن  فضـًال  للشـفاء،  كليـاً  تماثـل  إذ 
زميليـه حسـن رائد وعالء مهـاوي حيث 
سيشـاركان بتدريبات الفريق اسـتعدادا 
للمواجهـة االخرية مـن النصف االول من 

الدوري“.
وأشار إىل أن ” الالعب كاظم رعد سيغيب 
عـن صفوف الصقـور اللتحاقه بمنتخب 

الشباب الذي ينتظره استحقاقا قاريا“.

بغداد / الزوراء:

سـيدات  لفريـق  الفنـي  املديـُر  أكـد 

الرشطـة برفع األثقـال، أحمد عباس، 

أن فريقه اسـتحَق الفـوَز والرتبع عىل 

عرش بطولـة أندية العـراق املفتوحة 

للنساء برفع األثقال التي أسدل الستار 

عن منافسـاتها أمـس الجمعة، والتي 

أقيمـت أحداثهـا عـىل قاعِة املدرسـة 

التخصصّيـة املغلقـة التابعة لـوزارِة 

الشـباب والرياضة بمشاركِة أكثر من 

عرشة أندية.

وقال أحمـد: نحن فخورون وسـعداٌء 

بإحـراز لقب بطولـِة أندية العراق بعد 

منافسـٍة رشسـٍة وحاميـِة الوطيس 

مع بقية األنديِة املُشـاركة، لكن خربة 

العباتنا الالتي بذلن جهداً كبرياً مكننا 

من التتويج باللقب.

وتابع أحمد: الوصوُل إىل هذا املستوى 

من التألـق والتميز لم يـأِت من فراغ، 

إذ إن الجميـع بـذَل قصـارى جهـده 

إلنجـاح مهمتنا يف البطولـِة من إدارٍة 

وجهاٍز فنـي وإداري والعبات، إضافًة 

إىل وجـود الـروح العاليـة والحمـاس 

والرغبة واإلرصار مما سـاهم بشـكٍل 

كبرٍي بالرتبع عىل عرش البطولة .

وظفرت سيداُت الرشطة باللقب بعد أن 

أحرزن (٨) ميداليات ذهبّية ليحصدن 

املركـَز األول عـن جدارٍة واسـتحقاٍق، 

فيمـا جاَء نادي فتـاة النجف يف املركز 

الثاني .
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بغداد/ الزوراء:

أكـد املديـُر الفنـّي للمنتخـِب األوملبي 

رايض شنيشـل أن املنتخَب سـيخوُض 

تجمعـه األول يف العاصمـِة القطرّيـة 

الدوحـة اسـتعداداً لخوض ُمنافسـاِت 

ُبطولِة قطر الدولّية الودية.

ليسـت  فـرتٍة  منـذ  شنيشـل:  وقـاَل 

بالقصـريِة ونحـن نعمُل عـىل متابعِة 

الالعبني ضمـن األعماِر املسـموح بها 

للتواجـِد مع األوملبي، حيـث تم تحديُد 

القائمة األولّية التي سيصار لتقليصها 

قبل السفِر إىل الدوحة.

وأضاف: ملـُف الالعبني املحرتفني تمت 

دراسته بعنايٍة من أجل اختياِر الالعبني 

األوملبـي  ُصفـوف  لتدعيـم  األفضـل 

تحضرياً لالستحقاقاِت املقبلة.

وبـنّي: الدفعُة األوىل مـن خياراتنا التي 

الدولّيـة  قطـر  ُبطولـِة  يف  سـتتواجد 

سـتقترص عـىل 5 العبـني هـم كل من 

األملانـي)،  (نورنبـريج  بـارام  ايفـرت 

مصطفـى عمـران (أتاالنتـا االيطايل)، 

هانـي نصـري (تريلبورغ السـويدي)، 

عيل حيدر (ستوك سـيتي االنجليزي)، 

مانؤيل ايليا (تفينتي الهولندي). 

واختتم مدرُب األوملبي رايض شنيشـل 

حديثـه قائـال:ً بعـُض األسـماء التـي 

سبَق أن تواجدت مع األوملبّي يف بطولِة 

آسـيا األخرية ستكون ضمن مفكرتي، 

ولكنهـم حاليـاً ضمـن أجنـدِة مدرب 

املنتخب الوطنّي كاساس.

ويف سـياق منفصل، وصل وفُد منتخب 

األوزبكّيـة  العاصمـِة  إىل  الشـباب 

طشـقنط، امس األحـد، عند السـاعِة 

الخامسة والنصف بتوقيت أوزبكستان، 

الثالثـة والنصف بتوقيـت العراق، بعد 

رحلـٍة امتـدت أربـَع سـاعاٍت ونصف 

الساعة، عىل متن طائرٍة خاصٍة تابعٍة 

للخطوط الجوّية العراقّية.

وتأخـر وفد املنتخـب يف صالِة االنتظار 

بمطاِر طشـقند الدويلّ قرابة الساعتني 

من أجل منح تأشرية الدخول.

وفور وصولـه، تحدث مـدرُب منتخب 

الالعبـني  إىل  محمـد  عمـاد  الشـباب 

برضورِة االنضباط التـاّم داخل امللعب 

وخارجـه، واالبتعاد عـن أي ترصفاٍت 

فرديـٍة قـد تؤثـر عـىل الوضـِع العاّم 

بالرتكيـز  طالبهـم  حيـُث  للمنتخـب، 

واالبتعـاد  فنـي،  مسـتوى  وتقديـم 

عـن الضغوطـاِت التي قـد تحدث من 

الـذي سـيكون  البطولـة  مسـتضيِف 

منتخبه يف مجموعتنا نفسها.

منتخُب الشـباب بعد انتهـاِء إجراءات 

الدخول اسـتقَر يف فنـدق بنريامز الذي 

يبعد عن املطـاِر 20 دقيقـًة، والتأخري 

الذي حصَل يف مطار أوزبكستان أّثر عىل 

إقامِة وحدٍة تدريبّية يف ملعِب التدريب، 

حيث فّضل الجهاُز منح جميع الالعبني 

راحَة بعد يوٍم طويٍل من التنقل، وتعب 

السـفر واالنتظار أحياناً، وسيتم اليوم 

انطـالق تدريبـات صباحّيـة يف قاعـِة 

اللياقـة البدنّية، وكذلك عرصاً يف امللعِب 

املُخصص لتدريباِت املنتخب.

هذا وسبَق وصول وفد منتخبنا الشبابّي 

وصـول الالعـب املحـرتف يف ُصفـوف 

األسـرتايلّ (رشبـل  يونايتـد  ويسـرتن 

شـمعون) اًول أمـس السـبت والـذي 

سـيدخل مـع باقـي عنـارص املنتخب 

ضمـن تدريباِت اليـوم االثنني تحضرياً 

ملُواجهِة منتخب إندونيسـيا يف باكورِة 

ُمبارياِت منتخبنا ضمن نهائياِت كأس 

آسيا للشباب دون 20 عاماً.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
أعلنت اللجنة املنظمة للبطولة العربية للكرة الطائرة واملقامة بالقاهرة، خالل الفرتة 
من ٢٠ شباط الجاري حتى ٢ آذار املقبل، جدول ومواعيد مباريات الدور ربع النهائي 
البحريني متصدر املجموعة  النرص  أن يلتقي  املقرر  اليوم اإلثنني.ومن  املقررإقامته 
الثانية  تمام  يف  الثانية  باملجموعة  الرابع  املركز  صاحب  الشمال،  مصايف  مع  األوىل 
ظهرًا عىل صالة رقم ٢.ويعقب هذا اللقاء، مواجهة تجمع بني األهيل القطري وصيف 
املجموعة األوىل مع السيب العماني صاحب املركز الثالث باملجموعة الثانية عىل نفس 
مع  الثانية  املجموعة  وصيف  القطري  الوكرة  يلعب  مساًء،  السادسة  الصالة.ويف 
كاظمة الكويتي، صاحب املركز الثالث باملجموعة األوىل.وأخريًا يواجه األهيل املرصي 
متصدر املجموعة الثانية نظريه السويحيل الليبي، صاحب املركز الرابع باملجموعة 

األوىل، يف تمام الثامنة مساء عىل نفس الصالة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
للجوجيتسو  العراق  منتخب  حقق 
اسيا  بطولة  يف   ملونة  اوسمة   ٣
جرت  التي  للمتقدمني  بالجوجيتسو 
بانكوك. التايلندية  العاصمة  يف  احداثها 

مخلص  العراقي  االتحاد  رئيس  وقال 
بخمسة  شارك  «العراق  ان  حسن 
اوسمة   ٣ حققوا  منهم  ثالثة  العبني 
اسيوية ملونة»، مشريا إىل «أن ٣٠ دولة 
البطولة.وأضاف  يف  شاركت  آسيوية 
كغم   ٧٧ وزن  منافسات  ان  حسن؛ 
اسفرت عن فوز العب منتخبنا الوطني 
الفضية لفعالية  بامليدالية  احسان فالح 
يف  فاز  ان  بعد  القتالية  الجوجيتسو 

الهند  العبي  من  كل  عىل  نزاالت  ثالثة 
وزن  «يف  وكازاخستان».وتابع  وتايالند 
الوطني  منتخبنا  العب  حقق  كغم   +٩٣
الفضية  امليدالية  حسن  فالح  سجاد 
الجوجيتسو  فعالية  يف  للعراق  الثانية 
القتالية بعد فوزه عىل الالعب التايلندي 
وزن  «يف  الكازاخستاني».وزاد  والالعب 
الوطني  منتخبنا  العب  حقق  كغم   ٨٥
الربونزية  امليدالية  قاسم مطرش  حسني 
القتالية».وبهذه  الجوجيتسو  لفعالية 
املركز  هو  العراق  ترتيب  يكون  النتيجة 
تايالند  منتخبات  بعد  فرقيا  الرابع 
التي هيمنت عىل  وفيتنام  وكازاخستان 

اوسمة البطولة.
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الرياض/ متابعة الزوراء:
عن  النرص  نادي  نجم  رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل  عرب 
سعادته البالغة، بقيادة فريقه لصدارة دوري روشن السعودي 

للمحرتفني.
ومنح رونالدو فوزا مميزا لفريق النرص أمام ضمك، بهاتريك (3 

- 0)، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر املسابقة.
وقال األسطورة الربتغايل يف ترصيحات لقناة SSC الناقل الرسمي 
للدوري، بعد املباراة: ”أنا سعيد جدا بأرقامي هنا، لكن األهم من 

ذلك ما يحققه الفريق، نحن نقدم جهدا كبريا“.
أمر  وهذا  أكرب،  بنسبة  الفريق  مع  ”تأقلمت  الدون:  وتابع 
األخرى  تلو  وخطوة  جيدا،  الالعبني  أدوار  أفهم  اآلن  يسعدني، 

سنصل إىل أعىل مستوى ممكن“.
ووصل رونالدو إىل الهدف رقم 8 يف مشواره بالدوري 
الوحدة  مباراتي  يف  غالبيتها  سجل  السعودي، 

بالجولة 16 واليوم ضد ضمك.
فوز  يف  أهداف)   4) هاتريك  سوبر  عىل  رونالدو  ووقع 
النرص عىل الوحدة 4 - 0، ثم أحرز ثالثية جديدة اليوم.
وكان النجم الربتغايل قد سجل هدفه الرسمي األول من 

ركلة جزاء، يف التعادل 2-2 مع الفتح بالجولة 
جدول  بصدارة  النرص  وينفرد   .15

أمام  نقطة   (43) برصيد  الرتتيب 
االتحاد (41)، والشباب (40).

ليسرت / متابعة الزوراء:
تحدث ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، عن مواصلة 
 57) اإلنجليزي  الدوري  ترتيب  فريقه  تصدر 
ليسرت  عىل  أرضه  خارج  الفوز  بعد  نقطة)، 
من   25 الجولة  لقاءات  ضمن   ،(0  -  1) سيتي 

الربيمريليج.
يس“:  بي  بي  ملوقع  ترصيحات  يف  أرتيتا،  وقال 
املباراة،  عىل  سيطرنا  باملستوى،  للغاية  سعيد 

كثريًا،  األمام  يف  وتواجدنا  وهاجمنا 
من  الكايف  العدد  نخلق  لم  ولكن 

الفرص الخطرية“.
إىل  نحتاج  أمر  ”هذا  وأضاف: 

تطويره، ولكن عىل الجانب اآلخر 
تكن  ولم  أهداًفا،  نستقبل  لم 
هناك سوى تسديدة واحدة من 

هال، ولم تكن عىل املرمى“.
يف  األفضلية  لدينا  ”كانت  وتابع: 

علينا  ولكن  املواقع،  من  العديد 
أو   14 لتسديد  لحاجتنا  التطور 
وهذا  املرمى،  عىل  تسديدة   15
”أن  وأكمل:  الفارق“.  سيصنع 
أرضنا  خارج  االنتصار  نحقق 
ليسرت  ثم  ومن  فيال  أستون  أمام 
صعب  أمر  هو  الربيمريليج،  يف 
يف  الفوز  واستحقينا  تحقيقه، 

املواجهتني“.

القاهرة / متابعة الزوراء:
اقتنص صن داونز الجنوب أفريقي تعادال صعبا (٢-٢) مع مضيفه 

األهيل، بالجولة الثالثة يف املجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.
وتقدم صن داونز عن طريق بيرت شالوييل يف الدقيقة (٣٣)، قبل أن 

يدرك محمد عبد املنعم التعادل لألهيل يف الدقيقة (٥٩).
الهدف  الشحات  حسني  سجل   (٧٤) الدقيقة  ويف 
التعادل  داونز  صن  يدرك  أن  قبل  لألهيل،  الثاني 

عرب ثابيلو مورينا يف الدقيقة (٨٠).
الظهري  هاني  محمد  إهدار  املباراة  وشهدت 
 ٥٠ بالدقيقة  جزاء  رضبة  لألهيل،  األيمن 
من عمر اللقاء الذي أقيم عىل ملعب السالم 

بالقاهرة.
املجموعة  يف  نقطة  أول  األهيل  وحصد 
بقيادة مدربه مارسيل كولر بعد خسارته 
بأن  علما   ،(٠-١) السوداني  الهالل  أمام 
لقاء القطن الكامريوني بالجولة األوىل تم 
تأجيله ملشاركة املارد األحمر بمونديال 

األندية.
ورفع صن داونز رصيده بقيادة مدربه 
صدارة  يف  نقاط   ٧ إىل  موكوينا  روالني 
الهالل  عن  واحدة  نقطة  بفارق  الرتتيب 
القطن  يتذيل  فيما  الثاني،  املركز  صاحب 

املجموعة بدون رصيد من النقاط.
يف  املميزة  نتائجه  املغربي  الرجاء  وواصل 
أفريقيا،  أبطال  دوري  من  املجموعات  دور 
الغيني  كوناكري  حوريا  ضيفه  عىل  بفوزه 

(٢-٠)، يف الجولة الثالثة من املجموعة الثالثة.
سجل ثنائية الرجاء حمزة خابا ونوفل الزرهوني يف 

الدقيقتني (٤٣ و٨٩).
بـ٩  الكاملة  بالعالمة  مجموعته  الرجاء  ويتصدر 

ليقرتب  نقاط،   ٥ إىل  حوريا  الوصيف  مع  الفارق  موسعا  نقاط، 
بشكل كبري من بلوغ الدور ربع النهائي لدوري األبطال، فيما يأتي 

سيمبا التنزاني ثالثا بـ٣ نقاط وفايربز األوغندي بنقطة واحدة.
ويستعرض الرجاء يف دور املجموعات قوته أمام منافسيه إذ سجل 
فايربز  تغلب عىل  أي هدف، حيث  تستقبل شباكه  ولم  أهداف   ١٠

(٥-٠) وسيمبا (٣-٠) وحوريا (٢-٠).
عليه  فاز  بعدما  املرصي  الزمالك  ضيفه  التونيس،  الرتجي  وأكرم 
بنتيجة (٢-٠)، عىل ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة 

الثالثة من املجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.
ويدين الرتجي بالفضل للثنائي محمد عيل بن حمودة ومحمد عيل 
بن رمضان، إذ سجال هديف الفوز لفريق باب سويقة يف الدقيقتني 

(٣٥ و٩٠).
وبذلك الفوز يصبح الرتجي عىل أعتاب العبور من دور املجموعات، 
بعدما رفع رصيده إىل ٩ نقاط (العالمة الكاملة)، متصدرا املجموعة 

الرابعة.
يف املقابل، أصبح موقف الزمالك أكثر صعوبة، حيث تجمد يف املركز 

الرابع واألخري بنقطة وحيدة.

باريس/ متابعة الزوراء:
وضع نادي باريس سان جريمان 
الحفاظ  أجل  من  أخري  سيناريو 
األرجنتيني  النجم  خدمات  عىل 

ليونيل مييس.
سان  مع  مييس  عقد  وينتهي 
جريمان يف الصيف املقبل، ويرفض 
كل  اآلن  حتى  األرجنتيني  الالعب 

عروض التجديد.

باريزيان  لو  لصحيفة  ووفقا 
يجهز  جريمان  سان  فإن  الفرنسية، 
مفاوضات  وصلت  إذا  األموال،  سالح 

التجديد مع مييس إىل مرحلة معقدة.
إىل أن سان جريمان يف هذه  وأشارت 
الحالة سيعرض عىل مييس عقدا كبريا 
عىل شاكلة ما حدث مع كيليان مبابي 
املايض  املوسم  من  األخرية  األيام  يف 

إلقناعه بالتوقيع عىل عقد جديد.

مبابي  عىل  عرض  باريس  أن  وذكرت 
الحصول عىل ٦٣٠ مليون يورو خالل 
الفرنيس  الالعب  جعل  ما  سنوات،   ٣

يؤجل انتقاله إىل ريال مدريد.
يف  زعمت  قد  باريزيان  لو  وكانت 
وقت سابق أن زوجة مييس، أنتونيال، 
تدعم رحيله عن سان جريمان إىل إنرت 
الحياة يف  إذ تفضل  ميامي األمريكي، 

فلوريدا.

                         

مارسيليا / متابعة الزوراء:
أحرج أليكسيس سانشيز، مهاجم أوملبيك مارسيليا، إدارة ناديه 

السابق، إنرت اإليطايل.
”بعض  إيطاليا:  سبورت  سكاي  قناة  عرب  سانشيز  ورصح 
زمالئي يف إنرت أتواصل معهم، وال يفهمون سبب مغادرتي وقرار 

إدارة النادي بفسخ التعاقد معي“.
وأضاف املهاجم التشييل: ”ال يزال بعض زمالئي السابقني يف إنرت 
يل  أدائي مع مارسيليا، ويقولون  إشادة عىل  يكتبون يل رسائل 

(برافو سانشيز)“.
وأملح نجم آرسنال وبرشلونة األسبق، ألنه ينوي تجديد عقده مع 

أوملبيك مارسيليا، الذي سينتهي بختام املوسم الجاري.
وأريد  مارسيليا،  يف  سعيد  ”أنا  الدويل:  التشييل  املهاجم  وأكد 
االستمرار هنا“. وانضم سانشيز (34 عاما) إىل صفوف مارسيليا 
يف صفقة انتقال حر مع بند يسمح بتجديد عقده ملوسم إضايف 
حتى صيف 2024. وقدم مهاجم مانشسرت يونايتد السابق 13 

هدفا وتمريرة حاسمة يف 29 مباراة بقميص مارسيليا.

مانشسرت / متابعة الزوراء:
علق ريكو لويس ظهري مانشسرت سيتي، عىل انتصار فريقه أمام 
مضيفه بورنموث (4 - 1)، يف اللقاء الذي أقيم عىل ملعب فيتاليتي 

ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
بي  ”بي  موقع  نقلها  املباراة  عقب  ترصيحات  يف  لويس،  وقال 
تحقيق  هو  الضعيفة  النتائج  بعد  للعودة  يشء  يس“:“أفضل 
االنتصار، ونشعر بالغضب لعدم الخروج بشباك نظيفة، وبشكل 
يف  املزيد  تقديم  بمقدورنا  وكان  اإليقاع،  املبكر  الهدف  حدد  عام 
شاركت  أن  سبق  املركز،  هذا  يف  اللعب  ”أحب  وأضاف:  النهاية“. 
كمتوسط ميدان من قبل، ومن ثم كظهري، وبالتايل أحب التواجد يف 
هذا املركز، لعبت يف هذا املركز يف األكاديمية، ولكن مع تواجد هؤالء 
الالعبون من حولك، يكون األمر أسهل 10 مرات“. وتابع: ”حصلت 
ألعب بصورة  بأن  أخربني  بيب (جوارديوال)  اإليقاع برسعة،  عىل 
من  املزيد  الفريق  ملنح  رودري  جوار  إىل  للعمق  وأدخل  طبيعية 
التحكم يف وسط امللعب، األمر يتعلق باستعادة الكرة عند التحول“.
أنه يريد مشاركتي ويثق بي، واألمر يتعلق بي  الرائع  وأتم: ”من 
يتمتعون بخربة  املالبس  الالعبون يف غرف خلع  املستوى،  لتقديم 

كبرية، ونعرف كيفية الرتكيز عىل أنفسنا“.

بغداد / متابعة الزوراء:
النقاط  نزيف  ليفربول  فريق  واصل 
بتعادل  املمتاز،  اإلنجليزي  الدوري  يف 
سلبي أمام مضيفه كريستال باالس، يف 

الجولة ٢٥ من املسابقة.
ارتقى  إذ  بنقطة،  فريق  كل  واكتفى 
برصيد  السابع  للمركز  مؤقتا  ليفربول 
٣٦ نقطة بتعادله السابع يف الربيمريليج، 

وتتبقى له مباراتان مؤجلتان.
رصيده  باالس  كريستال  رفع  بينما 
محققا  الـ١٢،  املركز  يف  نقطة   ٢٧ إىل 

التعادل التاسع.
لم ينجح يورجن كلوب مدرب ليفربول 
والعبوه يف تجاوز زلزال الخسارة أمام 
دوري  يف   (٢-٥) بنتيجة  مدريد  ريال 
أبطال أوروبا، وفرط يف صحوته املحلية 
ببطولة  متتاليتني  مباراتني  يف  بالفوز 

الدوري.
اإليجابي  التعادل  حسم  اسبانيا،  ويف 
الريال  بني  مدريد  ديربي  لقاء   (١-١)
وأتلتيكو، يف معقل املرينجي «سانتياجو 
 ٢٣ الجولة  منافسات  ضمن  برنابيو»، 

من الدوري اإلسباني.
ماريا  خوسيه  مدريد  ألتلتيكو  وسجل 
ألفارو  سجل  بينما   ،(٧٨) خيمينيز 
مدريد  لريال  التعادل  هدف  رودريجيز 

.(٨٥)
وبهذا التعادل رفع امللكي رصيده إىل ٥٢ 
الليجا..  نقطة يف وصافة جدول ترتيب 

نقطة   ٤٢ إىل  رصيده  األتلتي  رفع  كما 
مع  الفارق  ويتسع  الرابع..  املركز  يف 

برشلونة املتصدر بفارق ٧ نقاط.
وتنفس فالنسيا الصعداء بأول انتصار 
بنتيجة  الجديد،  بالعام  الليجا  يف  له 
ريال  ضيفه  حساب  عىل   (١-٠)
سوسييداد يف املباراة التي شهدها ملعب 

(املستايا) يف قمة الجولة ٢٣.
هذا  يف  بالفضل  «الخفافيش»  ويدين 
االنتصار الثمني واملهم، للنريان الصديقة 
الوحيد  الهدف  بتسجيل  تكفلت  التي 
يف  بالخطأ  زوبيلديا  إيجور  بمساعدة 

مرماه يف الدقيقة ٤٠.
الليجا  لبطل  األول  الفوز  هو  هذا  ويعد 

الجديد، بعد ٨ جوالت  العام  ٦ مرات يف 
تكبد خاللها ٧ خسائر، وتعادل وحيد.

كما أن هذا هو الفوز األول للفريق تحت 
السابق  ونجمه  الجديد  مدربه  قيادة 
إىل  الفريق  رصيد  لريفع  باراخا،  روبن 
٢٣ نقطة يقفز بها للمركز الـ١٧، تاركا 

منطقة الهبوط ولو بشكل مؤقت.

بينما هذه هي الخسارة الثانية للفريق 
السادسة  آخر ٥ مباريات،  الباسكي يف 
هذا املوسم، كما أن الفريق واصل نزيف 
النقاط لثاني مباراة تواليا، بعد التعادل 
وسط أنصاره بهدف أمام سيلتا فيجو 

يف الجولة املاضية.
وتجمد رصيد سوسيداد عند ٤٣ نقطة 

يظل بها يف املركز الثالث.
ويف أملانيا، حقق شالكه الفوز عىل ضيفه 
دريكسلر  دومينيك  بهديف  شتوتغارت 
مقابل  و٤٠)   ١٠) د  بولرت  وماريوس 
يف  للضيوف  سوسا  بورنا  سجله  هدف 
(فلتينز  ملعب  عىل  أقيمت  التي  املباراة 
أرينا) لحساب الجولة (٢٢) من الدوري 

األملاني.
الصاعد  شالكه  رفع  النتيجة،  بهذه 
حديثا رصيده اىل ١٦ نقطة لكنه بقي يف 
املركز األخري، وتجمد رصيد شتوتغارت 
عند ١٩ نقطة يف املركز الخامس عرش. 

ايطاليا، فاز ساسولو عىل مضيفه  ويف 
ليتيش (١-٠)، ضمن منافسات املرحلة 

٢٤ من الدوري اإليطايل.
هدف  تورسفيدت  كريستيان  وسجل 
الدقيقة  يف  لساسولو  الوحيد  املباراة 

.٦٥
نقطة   ٢٧ إىل  رصيده  ساسولو  ورفع 
األهداف  بفارق  عرش،  الرابع  املركز  يف 
خلف ليتيش صاحب املركز الثالث عرش 

بنفس الرصيد من النقاط.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
موبيل  إكسون  قطر  بطولة  نهائي  ميدفيديف  حسم 
موراي  آندي  الربيطاني  عىل  بفوزه  للتنس  املفتوحة 
تتويجه  ليضمن  و٦-٤   ٦-٤ رد  دون  بمجموعتني 
املجموعة  البطولة  عىل  الثالث  املصّنف  وأنهى  باللقب. 
األوىل لصالحه خالل ٥٤ دقيقة تقريباً بعدما نجح بكرس 

إرسال موراي يف مناسبتني مقابل مرة لألخري.
وأظهر موراي منافسة شديدة يف الثانية لكن ميدفيديف 
عرف كيف يحسم املجموعة لصالحه يف األمتار األخرية 
خالل ٥٣ دقيقة تقريباً. وسبق مليدفيديف املصنف الثامن 
عاملياً أن انترص عىل موراي مرتني يف ٢٠١٩ و٢٠٢٢ دون 
أن يخرس أي مجموعة. وهذه املرة األوىل التي يتّوج بها 
ببطاقة  املشارك  موراي  حلم  منهياً  باللقب  ميدفيديف 
دعوة يف الفوز بالبطولة للمرة الثالثة بعد ٢٠٠٨ و٢٠٠٩.

نظريتها  كرايتشيكوفا  باربورا  التشيكية  وأسقطت 
إيغا شفيونتيك، املصنفة أوىل عاملًيا، وحققت  البولندية 
عليها  بفوزها  املرضب  كرة  يف  الدولية  دبي  دورة  لقب 

االول  اللقب  وهذا   .٦-٢  ،٦-٤ نظيفتني  بمجموعتني 
مسريتها،  يف  والسادس  العام  هذا  عاملًيا   ٣٠ للمصنفة 
واألكرب منذ تتويجها بلقب روالن غاروس ٢٠٢١. وكانت 
أن  بعد  توالًيا  الثاني  لقبها  لحصد  مرشحة  شفيونتيك 
املفتوحة  توتال  قطر  بلقب  املايض  األسبوع  احتفظت 

للتنس.
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هانوي- نيويورك/متابعة الزوراء:
للبـث  نتفليكـس  منصـة  رمـت   
التلفزيوني الرقمي بثقلها يف آسـيا 
أمال يف فـرض تفوقها خالل الفرتة 
املقبلـة يف هذا القطاع الذي يشـهد 
منافسة قوية مع ديزني وأمازون، 
الرشكـة  اعتمـاد  مـع  خاصـة 
األمريكية سياسـة خفض األسعار 

لجذب املزيد من املشرتكني.
ويستعد مسـؤولو نتفليكس لفتح 
مكتب للرشكـة العمالقة للبث عرب 
اإلنرتنـت يف فيتنـام بعـد سـنوات 
السـلطات  مـع  املفاوضـات  مـن 
واستكمال تقييم املخاطر، لتعظيم 
محفظة أعمالها يف سـوق شـديدة 

املنافسة.
وسـتجعل الخطـوة نتفليكس أول 
رشكـة تكنولوجيـا أمريكية كربى 
لها وجـود مبـارش يف البلـد رسيع 
النمـو، والبالـغ عدد سـكانه ١٠٠ 
مليون نسـمة، وُينظر إليه بشـكل 
متزايـد عىل أنه مربح للغاية بحيث 
ال يمكـن تجاهلـه رغـم الحذر من 

قواعد اإلنرتنت الصارمة.
وكشـفت مصادر مطلعـة لرويرتز 
مرحلـة  يف  الرشكـة  أن  الجمعـة 
مبكرة من التخطيـط لكيان محيل 
يف فيتنام بعد االنتهـاء من التقييم 
املخاطـر  بشـأن   ٢٠٢٢ أواخـر  يف 
األمنية والسياسية لتشغيل املكتب 
والتعامـل مـع بيانـات املسـتخدم 

واملحتوى الحساس.
وبحسب أحد املصادر، التي رفضت 
الرشكة الكشـف عـن هوياتها ألن 
االستعدادات رسية، يمكن أن ُيفتح 

املكتب يف وقت الحق من هذا العام، 
لكنـه سـيتطلب عمليـة تنظيمية 

طويلة قد تسـتغرق وقتا أطول.
وتتطلـع نتفليكس، التـي تعمل يف 
أكثر من ١٩٠ سـوقا حـول العالم، 
إىل التوسع يف مناطق عاملية جديدة 
بعد تشبع أسـواق الواليات املتحدة 

وكندا وأوروبا.
وتأتي هـذه األنباء بعد وقت وجيز 
مـن إعـالن املنصة خفض أسـعار 
االشـرتاك ببعض البلدان يف الرشق 
األوسـط وآسـيا وأفريقيا وأمريكا 
الالتينية، يف سياق تطلعات الرشكة 
للحفاظ عىل نمو املشـرتكني وسط 
املنافسة الشـديدة، والضغوط عىل 

إنفاق املستهلكني.
وأضافـت الرشكة نحـو ٧٫٦ مليون 
مشـرتك يف الربـع األخري مـن العام 
 ٢٣٠٫٧ العـدد  ليتخطـى  املـايض 
مليون مشرتك بعد تراجع عددهم يف 
النصف األول من ٢٠٢٢ إذ اسـتحوذ 
منافسـون مثـل ديزنـي+ وأمازون 
برايـم فيديـو وبارامونـت عىل عدد 

كبري من املشرتكني.
ويف العـام املـايض اتخـذت الرشكة 
إجـراءات لكسـب إيـرادات جديدة، 
وُيفرتض أن تؤتي ثمارها خالل هذا 

العام.
وكانت املنصة قد أطلقت يف نوفمرب 
املايض صيغة جديدة لالشـرتاكات 
تتيح اإلعالنات عىل شاشتها مقابل 
بدل أرخص، بينما دأبت طويالً عىل 
رفض اعتماد هـذا الحل مخافة أن 

ييسء معنويا إىل صورتها.
ويقـول بـول فرينـا املحلـل لـدى 

إنسـايدر إنتلجنـس إّن ”نتفليكس 
لتصحيـح  شـديد  ضغـط  تحـت 
مسـارها. وهي عىل غرار منصات 
تواجـه  التدفقـي،  للبـث  أخـرى 
منافسة كبرية وتطورات اقتصادية 
معاكسة وبحاجة ملحة إىل الرتكيز 
عـىل الربحيـة أكثر من زيـادة عدد 

املشرتكني فيها“.
وأعلنـت السـلطات الفيتنامية عن 
مرسـوم جديـد، سـاري املفعـول 
اعتبارا مـن يناير املـايض، يطالب 
عنـد  الفيديـو  خدمـات  مـزودي 
الطلـب بالحصـول عـىل تراخيص 
من الحكومة للعمل، ما سـيتطلب 

بـدوره إنشـاء مكتب محـيل رغم 
أن تفاصيـل التنفيـذ ال تـزال غـري 

واضحة.
وقال مسـؤولون تنفيذيون أجانب 
عـىل درايـة بالعمليـات يف البالد إن 
”فيتنام أثبتت أنها معقدة بالنسبة 
إىل رشكات التكنولوجيـا، ويرجـع 
ذلك جزئًيا إىل عدم الوضوح بشـأن 
املتطلبـات املحددة وآليـات التنفيذ 
للوائحهـا الصارمـة يف الكثـري من 

األحيان“.
ورغـم أن قانون األمن السـيرباني 
الفيتنامي لعـام ٢٠١٨ يتطلب من 
جميـع الـرشكات األجنبيـة التـي 

تحصل عىل دخل من األنشـطة عرب 
اإلنرتنت يف فيتنـام أن تفتح مكتًبا 
محلًيـا، إال أن رشكـة بايـت دانس 
التـي تمتلـك منصة تيك تـوك هي 

الوحيدة التي امتثلت حتى اآلن.
ويعكس وجـود منصة واحدة مدى 
العديـد مـن  أن  الصعوبـات، مـع 
مزودي وسائل التواصل االجتماعي 
اآلخرين يعتربون فيتنام واحدة من 

أفضل ١٠ أسواق عاملية.
املسـؤولني  ثقـة  تزايـد  ومـع 
الفيتناميـني يف القوة االسـتهالكية 
املتزايـدة للبـالد، بـدأوا يف تكثيـف 
الضغط عـىل رشكات التكنولوجيا 

لاللتزام بالقواعد.
وهـددوا بإغـالق فيسـبوك يف عام 
٢٠٢٠ بسـبب املحتـوى السـيايس 
املـايض  العـام  ويف  املنصـة،  عـىل 
أدخلـوا لوائـح جديـدة تتطلـب أن 
تقوم رشكات التكنولوجيا بتخزين 
بيانات املسـتخدم محليا وأن تزيل 
يف  االجتماعـي  التواصـل  رشكات 
تعتـربه  مـا  سـاعة   ٢٤ غضـون 

السلطات محتوى كاذبا.
وأبلغـت نتفليكس كبار املسـؤولني 
الحكوميني الفيتناميني بأنها تدرس 
إمكانيـة فتح مكتـب تمثييل محيل 
خـالل اجتمـاع ديسـمرب ٢٠٢٢ مع 
نائب رئيس اسـرتاتيجية األعمال يف 
آسـيا للرشكة، وفًقا لبيان ُنرش عىل 
موقع وزارة التخطيط واالسـتثمار 

عىل اإلنرتنت.
وقال البيـان إن نجوين فـان دوان، 
وهو مسؤول كبري يف الوزارة، ”أعرب 
عـن رغبتـه يف أن تنشـئ نتفليكس 
قريبـا كيانـا قانونيـا يف فيتنام وأن 

تساهم يف تنمية االقتصاد“.
ومع الطبقة الوسـطى األرسع نموا 
يف جنوب رشق آسيا، أصبحت فيتنام 
سوقا رئيسـة لعمالقة التكنولوجيا 

بالرغم من وجود العراقيل.
وأشـار تقريـر مشـرتك صـادر عن 
غوغل وتيماسك هوليدنغز وباين آند 
كامبنـي إىل أن االقتصاد الفيتنامي، 
املاليـة  التكنولوجيـا  ذلـك  يف  بمـا 
والتجارة اإللكرتونيـة والرتفيه عرب 

اإلنرتنت، يف طريقه إىل النمو.
وبحسـب التقريـر مـن املتوقـع أن 
يصل إىل ما يقرب من ٥٠ مليار دوالر 

يف إجمـايل املعامالت سـنويا بحلول 
عـام ٢٠٢٥، أي أكثر من ضعف رقم 

العام املايض.
وأعلنت السلطات الشهر املايض أنها 
جمعت رضائب خـالل العام املايض 
بقيمـة ٧٨ مليـون دوالر من غوغل 

وميتا ونيتفليكس وتيك توك.
وتطالـب الحكومـة الفيتنامية منذ 
سـنوات بدفـع رضائـب مـن قبـل 
عمالقـة التكنولوجيـا، بمـا يف ذلك 
نتفليكـس التـي كانت تعمـل دون 

مكاتب محلية.
وتقـول الرشكات إنها تفتقر إىل آلية 
مناسـبة لدفـع الرضائـب يف فيتنام 
رغم أن هذا تـم تناوله العام املايض 
من خـالل إنشـاء بوابـة إلكرتونية 

لهذا الغرض.
وواجهـت رشكات وسـائل التواصل 
االجتماعـي ضغوطا خاصة بشـأن 
املحتوى، بما يف ذلك القواعد املتعلقة 
بنـرش املحتـوى املرتبـط باألخبـار 
التواصـل  وسـائل  حسـابات  عـىل 

االجتماعي.
وحصـل ذلـك عـىل الرغـم مـن أن 
هدفـا  أحيانـا  كانـت  نتفليكـس 
ألوامر عامة مـن قبل الحكومة ملنع 
الوصول املحـيل إىل املحتوى الذي تم 
الحكـم عليـه بأنه ”ميسء للشـعب 

الفيتنامي ”.
فيلـم  ذلـك يف عـام ٢٠٢٢  وشـمل 
هوليـوود آنشـارتد، الذي أشـار إىل 
الصـني  بحـر  يف  الصينيـة  املزاعـم 
الجنوبي، والدراما الكورية الجنوبية 
ليتل وومن، التي احتوت عىل مشاهد 

من حرب فيتنام.
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كركوك/نينا:
احتفـل الصحفيون يف كركوك بالذكرى 112 لتأسـيس الصحافـة الرتكمانية يف العراق 
وصـدور اول صحفية هي الحوادث. واقيم حفل نظمته جمعية االعالميني والصحفيني 
الرتكمان عىل قاعة جامعة كركوك بحضور رئيس لجنة حقوق االنسان ارشد الصالحي 
والزميـل عبـاس البياتي رئيس فرع نقابـة الصحفيني العراقيني وعدد من املسـؤولني 

ورواد الصحافة واالدب والثقافة يف كركوك.

تونس/متابعة الزوراء:
 قضـت محكمـة تونسـية غيابيـا بسـجن 
الصحفية والناشطة الفرنسية - الجزائرية 
أزمـة  يف  تسـببت  والتـي  بـوراوي،  أمـرية 
دبلوماسـية بني الجزائر وباريس، بالسجن 
ثالثـة أشـهر لدخولهـا البـالد بشـكل غري 

قانوني.
وعـىل الرغم من قرار منع السـفر املفروض 
عليهـا، غـادرت بـوراوي الجزائـر ودخلت 
تونـس يف الثالـث من فرباير الحـايل، قبل أن 
يتـم اعتقالهـا أثنـاء محاولتهـا السـفر إىل 

باريس عرب مطار تونس قرطاج.
وظلت موقوفة بشـكل مؤقـت إىل حني مثولها أمام القضاء بعد ثالثـة أيام، والذي قّرر 

إطالق رساحها وتأجيل النظر يف قضيتها.
وتمكنت الناشـطة من الصعود يف اليوم نفسـه عىل متن رحلة متجهة إىل فرنسـا، عىل 

الرغم من محاولة السلطات التونسية ترحيلها إىل الجزائر.
وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبداملجيد تبون سفري بالده لدى فرنسا 
”للتشـاور“، واصفا ما جرى بأنه ”عملية إجالء رسية“ تّمت بمسـاعدة دبلوماسـيني 
وأمنيني فرنسيني. وبحسب محاميها هاشم بدره، فقد حكمت محكمة تونسية غيابيا 
عـىل بوراوي الجمعـة بتهمة ”الدخول غري القانوني إىل تونس بدون وثيقة سـفر“ من 

الجزائر.
ويمكـن لبـوراوي، إذا رغبت يف العـودة إىل تونـس، الطعن يف هذا الحكـم وفًقا ألحكام 
القانون، بحسـب املحامي. وأعلنت النيابة العامة الجزائرية وضع أربعة أشـخاص قيد 
التوقيـف االحتياطـي، ومّتهمـة ”تحت الرقابـة القضائية“، يف إطـار تحقيق يف قضية 
مغادرة الناشـطة بوراوي بصورة ”غري رشعية“ األرايض الجزائرية. وبوراوي فرنسية 
- جزائريـة ُعرفـت خصوصـا يف عام 2014 خالل مشـاركتها يف حركـة ”بركات“ ضد 
ترشـح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لوالية رابعة، لتنخرط بعد ذلك يف ”الحراك“ 
الشـعبي. ويف يونيـو 2020 ُحكم عىل بـوراوي، وهي يف األصل طبيبـة وتبلغ 46 عاما، 

بالحبس عاما واحدا لكنها استفادت من إطالق رساح مرشوط يف يوليو.

بغداد/الزوراء:
يطلـق املجلـس الوطنـي العتمـاد برامج 
كليـات اإلعـالم يف العـراق التابع لـوزارة 
التعليـم العـايل والبحث العلمـي (معايري 
االعتمـاد الربامجـي لكليـات اإلعـالم يوم 
خـالل    2/3/2023 املوافـق  الخميـس 
احتفـال باملناسـبة بالتعـاون مـع كليـة 
اإلعالم -جامعة بغداد وكلية بالد الرافدين 
الجامعـة. وقال رئيـس املجلس االسـتاذ 
الدكتـور عـيل الشـمري ان ”هـذا الحدث 
يمثل نقطـة مفصلية يف البيئـة اإلعالمية 
األكاديميـة كونـه ثمرة جهـود متواصلة 
عكـف عليهـا املجلـس بجميـع اعضائـه 
طيلة اربع سـنوات“. واشـار الشمري اىل 
ان ”معايري اإلعتماد الربامجي التي سـيتم 
اطالقهـا تتضمـن تسـعة معايـري ، عمل 
املجلـس عىل تكييفها لتتـواءم مع  البيئة 

األكاديمية العراقية“، مضيفا ان ”من شأن 
اعتماد هذه املعايري تحسني جودة التعليم 

يف كليـات اإلعـالم بمـا يسـهم يف تحقيق 
جملة مـن األهداف مـن بينها خلـق بيئة 

تعليمية تدعم االبتكار والتمكني وتحسني 
الجودة ومساعدة اعضاء فريق التقويم يف 
اتخاذ قرارات بشأن جودة الربامج وتزويد 
الطلبة باملعلومات واملعارف التي تمكنهم 
من مواكبة متطلبات سوق العمل ومعايري 

االعتماد“.
من جانبهـا اكدت مقرر املجلس االسـتاذ 
الدكتـور سـحر خليفـة ان ”املجلس قام 
بدراسة معايري عدد من مؤسسات االعتماد 
 (AQAS) االقليمية والدولية ومنها منظمة
 (ACEJMC) االملانية واملنظمـة االمريكية
التـي تمنـح االعتمـاد لربامـج الصحافة 
واالتصـال الجماهـريي“. واضافـت انـه 
”هـذه املعايـري التسـعة املعتمـدة تحـدد 
أهداف التعليم املهني يف تخصصات اإلعالم 
العامة  املختلفـة (الصحافـة والعالقـات 

واالذاعة والتلفزيون واإلعالم الرقمي)“.

 لندن/متابعة الزوراء:
منذ بدء الغـزو الرويس ألوكرانيا قبل عام، ارتكبت انتهاكات 
عدة ضد الصحفيني ووسـائل اإلعالم، كما ترافقت العمليات 
العسـكرية مع سـيل من التضليل اإلعالمي املدافع بمعظمه 
عن موسـكو، عرب التشـكيك يف عدد من األعمال الوحشـية، 
ووصـف األوكرانيـني بالنازيني، والحديث عـن تراجع الدعم 

الغربي لهم.
بداية الغزو الرويس، حصل 12 ألف صحفي، أوكراني وأجنبي، 
عـىل بطاقـة االعتماد لتغطيـة الحـرب الدائـرة يف أوكرانيا، 
”حيـث يخاطـرون بحياتهـم كل يـوم يف سـبيل نقل صورة 
الوضع، رغم اسـتهدافهم عمداً من قبل القوات الروسـية أو 
سـقوطهم ضحايـا للقصف املكثـف“، وفق ما أشـارت إليه 
منظمة مراسـلون بال حدود التي نبهت إىل أن وسائل اإلعالم 

األوكرانية كلها ترضرت بشكل كبري من الرصاع وتداعياته.
ُقتل ثمانية صحفيني خالل األشـهر الستة األوىل من الحرب. 
تـويف معظمهـم أو فارقوا الحيـاة متأثرين بجـروح نتيجة 
إصابتهـم بطلقـات نارية، ومـن بينهم الصحفـي الفرنيس 
فريديريك لوكلريك-إيمهوف الذي استهدفته القوات املسلحة 
الروسـية عمـداً عندما كان عىل متن سـيارة. وكان االغتيال 
مصري البعض اآلخر، مثل املصور الصحفي األوكراني ماكس 
ليفني الذي ُقتل بدم بارد، يف حني ال تزال ظروف وفاة آخرين 
مجهولـة حتـى اآلن، ومن بينهـم مخرج األفـالم الوثائقية 
الليتواني مانتاس كفيدارافيسـيوس الـذي ُعثر عليه ميتاً يف 

ماريوبول.
ومـن بـني الصحفيني الخمسـني الذيـن طالتهـم الطلقات 
النارية أو نريان القصف، حسـب إحصائيات ”مراسـلون بال 
حدود“، اسـتهدف 26 منهم عىل األقل بسبب طبيعة عملهم 
اإلعالمي. ومن بني الصحفيني العرشين املصابني األوكرانيني 
واألجانب، كانت جروح أربعة عىل األقل خطرية للغاية، وكان 
معظمهم من ضحايـا القصف الرويس، بينما أصيب آخرون 
بالرصـاص، ومن بينهـم الصحفيان الدنماركيان سـتيفان 
فيتـرشت وإميـل فيلتنبورغ ميكيلسـن اللذان اسـتهدفهما 

مسلح مجهول يف شمال رشق أوكرانيا.
وُتعـد البنى التحتية املدنية املخصصة لإلرسـال من األهداف 
التي تركز عليها القوات الروسية، وتشري اإلحصائيات إىل أن 
ما يقرب من نصف الهجمات استهدف أبراج البث التلفزي يف 
جميـع أنحاء أوكرانيا خالل األيام األوىل من الحرب، يف مطلع 
مارس/ آذار 2022، علماً أن الجيش الرويس استهدف خالل 

العام املايض أبراج اإلرسـال التلفـزي األوكراني بإجمايل 16 
مرة.

باإلضافـة إىل أبـراج اإلرسـال التلفـزي، يسـتهدف الجيش 
الرويس بانتظام األبـراج الخلوية، وغريها من الُبنى التحتية 
املُسـتخدمة يف االتصاالت. ففي ميليتوبول، سيطرت القوات 
الروسـية عىل برج اإلرسـال الهوائـي عند دخولهـا املدينة، 
وقطعـت بث الربامـج التلفزيونيـة األوكرانيـة برمتها، مع 
التشويش ثالث مرات عىل موجة القمر االصطناعي املخصصة 
لقنـاة UA Pershiy التابعـة للهيئة العامـة األوكرانية للبث 
اإلذاعي والتلفزي (Suspilne). كما سـيطر الجيش الرويس 
عىل جميـع رشكات اإلنرتنت والهواتـف املحمولة يف املناطق 

املحتلة، وحرم سكانها من الحق يف الوصول إىل املعلومات.
ويف هذا السـياق، رفعت ”مراسـلون بال حـدود“ إىل املحكمة 
الجنائيـة الدولية واملدعي العـام ألوكرانيا 7 دعاوى قضائية 
تتعلـق بجرائـم حـرب، بعدما أحصـت ارتـكاب 44 انتهاكاً 
عىل األرايض األوكرانية، شـملت أكثر مـن مئة صحفي و11 
هجومـاً عـىل أبراج للبـث اإلذاعـي والتلفزي أو بنـى تحتية 

مخصصة لوسائل اإلعالم.
كما تتواصل الحرب عىل املعلومات يف شـبكة اإلنرتنت، حيث 
تتخذ شكل هجمات إلكرتونية وقرصنة وتهديدات ومهاجمة 
حسـابات وصفحات وسـائل اإلعـالم يف منصـات التواصل 
االجتماعية، وسـجلت مـا ال يقل عن 42 جريمـة إلكرتونية 
خالل العام املايض. وُنسـب الهجـوم اإللكرتوني األخري الذي 
-Ukri  استهدف املوقع اإللكرتوني لوكالة األنباء األوكرانية
form إىل قراصنـة لهـم صـالت باالسـتخبارات العسـكرية 
الروسية. وال تقف متاعب وسائل اإلعالم األوكرانية عند هذا 
الحـد، إذ اضطرت 217 منها إىل وقف نشـاطها، إما بسـبب 
ع سالسل التوريد، أو فقدان املشرتكني وتراجع عائدات  تقطُّ
اإلعالنـات، أو انقطاعها تماماً، ناهيـك عن فقدان املوظفني 
بسبب فرار عدد منهم إىل املنفى، وتفاقم األزمة املالية بسبب 
ما لحـق بنيتها التحتيـة من دمار. ووفقاً السـتطالع أجراه 
معهـد اإلعالم، فإن 15 يف املئة مـن العاملني يف مجال اإلعالم 

يواصلون عملهم من دون أي مقابل.
وترتافق العمليات العسكرية مع سيل من التضليل اإلعالمي 
املدافع بمعظمه عن روسيا، عرب التشكيك يف عدد من األعمال 
الوحشية، ووصف األوكرانيني بالنازيني، والحديث عن تراجع 

الدعم الغربي لهم، وفقاً ملا رصدته وكالة فرانس برس.
وروجت السلطات الروسية، مراراً وتكراراً، فكرة أن األعمال 

الوحشـية املرتكبة يف أوكرانيا هي أحـداث مفتعلة، وهو ما 
جرى عىل سـبيل املثال إثر اكتشـاف جثـث مدنيني يف مدينة 

بوتشا، بالقرب من كييف، مطلع إبريل/ نيسان املايض.
وتنتـرش عـىل املنصات االجتماعية ”بشـكل واسـع“ العديد 
من املنشـورات التي تسـتهدف وسـائل إعـالم غربية كربى 
بشكل مضلل. عىل سبيل املثال، تداول العديد من مستخدمي 
اإلنرتنـت لقطـات عىل أسـاس أّنهـا لصور من عىل شاشـة 
التلفزيـون إلثبات أّن قناة يس أن أن تسـتخدم صوراً قديمًة 
يف تقاريرها ال عالقة لها بالنزاع الدائر. واتهم آخرون قنوات 
تلفزيونية ببث صور ملصابني مزيفني يضعون عصابات عىل 
الـرأس ملطخة بالدمـاء، وهم يف الواقع ضحايـا حقيقيون 

استهدفوا خالل رضبات روسية.
وتدّفق سيل من املنشورات املزيفة عىل اإلنرتنت يرّوج خطاب 
موسكو الذي يصّور الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي 
أّنه يرتأس مجموعة من ”النازيـني“ أو ”مدمني املخدرات“. 
وهكـذا انتـرشت يف جميع أنحاء العالم لقطـات تظهر رجالً 
مغطى بالوشـم النـازي ُعرف عنه عىل أّنـه قائد للرشطة يف 
مدينة كييف، أو لقطات ممنتجة يظهر فيه زيلينسكي وهو 

يرتدي قميص كرة قدم يحمل صليب النازية املعقوف.
وُنرشت أخبار مضلّلة عن املهاجرين األوكرانيني، وخصوصاً 
املوجودين منهم يف دول مجاورة عىل غرار بولندا وسلوفاكيا، 
انترشت عىل نطاق واسـع، من خالل صـور ومقاطع فيديو 
جرت فربكتها بهدف تقديم هؤالء الالجئني عىل أّنهم نازيون 
جدد أو مجرمون أو مسـؤولون عـن أكوام القمامة املرتوكة 
يف القطارات.كذلك، ُنرشت أنواع أخرى من األخبار املضللة يف 
العديد من البلدان األوروبية تزعم أّن املهاجرين يتلقون أمواالً 
مـن الحكومات أكثر من تلك التـي يتقاضاها املتقاعدون أو 

الجنود القدامى.
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أودعت سـكون الليل آخر رصخاتها ، وتمخضت 
آالم األيـام الثالثـة االخرية عن طفـل جميل ظل 
صامتـاً وعينـاه مغلقتـان عـىل الرغـم من كل 
املحـاوالت التي بذلـت النقاذه .. هطـل الصمت 
مرة أخرى غـب تلك الفوىض التي أعرتت الطبيب 
واملمرضـة يف محاوالتهمـا اليائسـة السـتعادة 
أنفـاس الطفـل التـي أطفأتهـا تقلصـات املرأة 
ورصخاتهـا .. هكـذا ومن دون تردد َهـّم الرجل 
بحمل الطفل مـن الغرفة املجاورة لردهة الوالدة 
، وغَذ خطاه ناشـداً املصعد الكهربائي ملتمسـاً 
نسـيم الليل بعد ان أُشبع بروائح املنظفات وعبق 
الحـزن املتفاقـم يف أوصالـه .. لن يسـأله أحد يف 
تلك السـاعة املتأخرة مـن الليـل إذ كان الجميع 
يخلدون للنوم، الخفـراء من األطباء  واملضمدين 
واملـرىض الراقدين يف ردهة الطـوارئ .. كل يشء 
كان يوحـي بالصمـت والخيبـة .. بعـد لحظات 
وجد نفسـه يذرع الشارع محتضناً جسد الطفل 
الغض ، كانت االضاءة تكافح الظالم املسـرتخي 
ببالده عىل البيـوت واالزقة واملتنزهـات الخالية 
مـن كل خـرضة . لـم يكـن ليسـمع غـري وقـع 
خطواته عىل االسـفلت وعـواء الكالب السـائبة 
وهي تبحث عـن بقايا طعام .. الول مرة يداهمه 
هذا االحسـاس الغريب ، وألول مرة يرتك الدموع 
تنهمر بال هـوادة  من دون رقيب .. بأمكانه االن 
أن يبكـي كمـا يشـاء ، لقد أعد نفسـه ملثل هذه 
اللحظات من سـنني بعيـدة، إذ رزق بعرش بنات 
أسـتقرت ، كرباهـن يف بيت الزوجيـة. لم يتوقف 
عـن التفكري لحظة واحدة يف أنتظـار هذا الطفل 
الجميـل الراقد بـني ذراعيه، كشـف الغطاء عن 
وجهه وتأمل مالمحه الشـاحبة املسرتخية تحت 
أضوية الشـارع الكابية.. ذرع الشـوارع وسـلك 
االزقة وتجنب الحفر ومسـتنقعات املياه اآلسنة 
.. كاد يسـقط يف احـدى الحفـر لكنه تماسـك يف 
اللحظة االخرية وفطـن اىل انه يحمل بني ذراعيه 
حصاد الليايل الثالث املنهكة يف ردهات املستشفى 
املسـكونة بروائـح املعقمات وذهـول املنتظرين 
عىل أبواب االمنيات الخارسة .. سـيميض االن اىل 

بيته مثل محارب مهزوم خرس آخر أسلحته مهيأ 
السـتقبال نظراتهن العاتبة وهـو يرتكن جانباً ، 
عليـه أن يرتكـه عـىل املطاولة قليـًال ليلقني آخر 
النظرات وليتأملن جيداً سحنته الشاحبة وما من 
شـك يف أنهن سيكشـفن عنه الغطاء ويتلمسنه 
بتوجـس. كان عليـه ان يمنحنهن هـذا االمتياز 
بعـد ثالثني عاماً من االنتظـار املمض وهو يدرك 
بيقظة حواسـه املتواصلة ما يضمرن من شعور 
يختلط بكثـري من البغض والخيبـة واملذلة .. لن 
يحفلـن به وبقامتـه املديدة وصوتـه الزاجر بعد 
االن ، وهن يشـهدن فاجعته االخرية .. لن ينفعه 
الـكالم أبداً وما تبقى له غري ان يدثره جيداً بعيداً 

عن االنامل العابثة باطرافه واجزائه الرقيقة ..
قبل ان ترشق الشمس كان عند بوابة املقربة ، أية 
هيبة وقدسية تلك التي تلبسته وهو يدخل املدفن 
وحيداً مع قطعة من لحم بارد .. أستقبله ضباب 
كثيـف هبط مع الفجر. كان يمنع الرؤية تماماً ، 
نقل خطواته بحذر شديد لكي ال يرتطم بشاهدة 
قـرب أو يسـقط يف حفرة معـدة لضيـف جديد .. 
حاول أن يسـرتجع يف ذاكرته صورة املقربة لكي 
يزن خطواته ويحسب لها أتجاهاتها .. أيقن االن 
أن الرؤية أصبحت شـبه معدومة .. وشعر فجأة 
أن قبضتني قويتني تمسكان بذراعيه وتسحبانه 
بقوة وشعر وكأنه يهبط اىل حفرة ضيقة شديدة 
الظالم أو أن شيئاً  أشبه بمخالب نرس خرايف رشع 

يحلق به اىل فضاء يغمره الصمت والضباب ..

ZÊÜä¸a@O@—Ó�€@‚˝è€a@áj«@O@Üaá«a
ZôbÇ@O@ıaäÎç€a

هي ليست حالة طارئة فردية أن يجتمع الطب واألدب 
يف شخص واحد، بل هي ظاهرة تمتد جذورها يف الرتاث 
العاملي والعربي، فهناك أطباء برعوا يف ميدان الشـعر 
، وهناك من اشـتهر يف مجـايل القصة والرواية والنقد 
اضافة اىل تحصيلهم الـدرايس يف مجال الطب ، ولكي 
نسـلط األضواء عىل هذه الظاهرة تم اختيار اسـماء 
بعناية، وينرتك املجال للباحث الذي يريد معرفة املزيد 

من هؤالء االطباء األدباء.

 - أنطون تشيخوف
«الطب زوجتي واألدب عشيقتي» هكذا  يصف الطبيب 
واألديـب الرويس تشـيخوف عالقته بالطـب واألدب، 
ورغم عشـق تشـيخوف للمرسح منذ سـن الـ ١٣ إال 
أنه لم يبدأ يف الكتابة والتأليف إال أثناء دراسته يف كلية 
الطب بموسـكو، وقد كان يفعل ذلـك يف البداية بحًثا 
عن املال، حتى فـازت مجموعته القصصية القصرية 

”يف الشفق“
عـام ١٨٨٧ بجائزة بوشـكني، ومنذ ذلـك الحني لفت 

تشيخوف أنظار كبار األدباء والنقاد وقتها.
اسـتطاع تشـيخوف إثراء املرسح الرويس واألوروبي 
بمجموعة كبرية مـن املرسحيات أهمها ”العم فانيا“ 
و“األخوات الثالث“ و“بسـتان الكرز والنورس“، كما 
ألف مجموعـات هائلة من القصـص القصرية، حتى 
اعترب البعض تشيخوف أفضل كاتب للقصة القصرية 
يف زمنه. لم يتوقف تشـيخوف عن مزاولة مهنة الطب 
حتى بعد أن أصبح من أشـهر األدباء، فقد كان يعالج 
الفقـراء بدون مقابـل حتى تويف عـام ١٩٠٤ بمرض 

السل وهو يف عمر الـ٤٤ فقط. 

 وليام سومرست موم

بـدأ الكاتب الفرنـيس املولد إنجليزي الجنسـية وليام 
موم كتاباته األدبية حينما كان طبيًبا متدرًبا يف إحدى 
مستشـفيات لندن، وكان يستمد شخصيات قصصه 
ورواياتـه مـن املجتمع املحيـط به، فتميـزت أعماله 
بالواقعية، اشـتهر موم بعد أول روايـة يؤلفها والتي 
كانـت بعنـوان ”ليـزا أوف المبث“ وقد القـت نجاًحا 

مبهرًا.
ولـم يجد موم يف الطـب ما يجذبه لذلك لـم يربع فيه 
وفضل األدب والكتابة، خاصة عندما زاره أحد املرىض 
وكان أسـتاًذا جامعًيا، وتلعثـم موم يف رشح املرض – 
كانت عقدة موم منذ الصغر – فكتب للمريض صفحة 
طويلـة يصف لـه فيهـا مرضـه وتاريخـه وعالجه، 
فنصحه األسـتاذ الجامعي املريض بالكتابة ألنه خلق 
ليكـون أديًبا – مثلما ذكر مـوم يف روايته األوىل – أخذ 
موم يؤلف املرسحيات الهزلية والتي لم تجد لها مكاًنا 
عىل مسارح إنجلرتا وفرنسـا، حتى قبل أحد املسارح 
عـرض مرسحيته ”الـالدي فريدريك“ والقـت نجاًحا 

منقطع النظري مما فتح له أبواب املسارح األخرى.
أكثر ما سـاعد مـوم يف كتابـة رواياتـه الواقعية هو 
سـفره الدائم وتنقله بني فرنسـا وإنجلـرتا وإيطاليا 
وأملانيـا وأمريكا والصني وروسـيا، وأكثر ما أخذ عىل 
موم أنـه اتجه يف أواخر أعمالـه إىل الكتابات اإلباحية 
واملبتذلـة، ويعتـرب موم من أغـزر األدبـاء إنتاًجا بني 
عامـي -١٩٠٢-١٩٢٧ فقد كتب حتى وفاته عن عمر 
الــ ٩٠ عام ١٩٦٥، ٢٧ مرسحية، واشـتهرت رواياته 

ومنها ”القمر وستة بنسات“ و“حد املوس“ التي
 أعلن فيها أنه ملحد فاقد اإليمان بوجود إله، و“القناع 
امللـون“ و“الريالة“ و“السـاحر“ والتـي تدور بعض 

أحداثها يف مرص و“شجرة الجازورينا“.

آرثر كونان دويل
عـىل غرار تشـيخوف فـإن دويل بدأ كتابـة القصص 
الخياليـة والبوليسـية منـذ التحـق بكليـة الطـب يف 
جامعة أدنربة االسكتلندية، لكن لم تنجح قصته األوىل 
الخياليـة يف االنتشـار والتـي كانت بعنـوان ”مزرعة 
جورسـثورب“، بعد ذلـك بثالث سـنوات نرش قصته 
الخيالية الثانية ”لغز وادي ساساسـا“، والتي تزامن 
نرشها مـع نرش دويل ألول مقال أكاديمي طبي له يف 

املجلة الربيطانية الطبية.
يف  كطبيـب  وعمـل  الدكتـوراه  عـىل  دويـل  حصـل 
بورتسموث ولكنه وبحسب ما أورده يف مذكراته فإنه 
لـم يكن يأتيه مريض واحد، لذلـك كان يتفرغ لكتابة 
القصص البوليسـية القصرية حتـى أصبح واحًدا من 

أهم كتابها ومؤلفيها.
كتـب كونان دويل ألول مرة عن شـخصيتا شـريلوك 
هوملز والدكتور واطسون عام ١٨٨٦ يف رواية ”دراسة 

بالقرمـزي“، إىل أن وصلـت عدد القصـص التي كان 
شـريلوك هوملز بطال لها ٥٦ قصة قصرية و٤ روايات 
آخرهـا نرش عـام ١٩٢٧. األمـر الذي أثر عـىل كتابة 
مؤلفني آخرين وتبنوا شخصية شريلوك يف كتاباتهم.

ولم تتوقف مسـرية دويل الطبية حتى أنه تطوع عام 
١٩٠٠ كطبيـب أثناء حرب البوير يف جنـوب أفريقيا، 
ولدويل مؤلف سيايس واحد بعنوان «الحرب يف جنوب 
أفريقيـا: أسـبابها ومسـارها» وقد برر فيه لسـلوك 
بريطانيا خالل حرب البوير رغم إدانة العالم لسلوكها 

آنذاك.

يوسف ادريس
أحـد رواد فـن القصـة القصـرية بالعالـم العربـي، 
تخصـص الطبيب املرصي يوسـف إدريـس يف الطب 
النفيس عام ١٩٥١ وبالفعل فقد حاول ممارسته لكن 
انتهى به األمر موظًفا ومفتًشا بوزارة الصحة. لينتج 
عـن ذلك أوىل محاوالته األدبية عام ١٩٥١ عندما كتب 
أوىل قصصـه القصرية والتي نرشها يف مجلته الثورية 
التـي كان يصدرهـا كمعارضـة لنظام امللـك فاروق 
وكسيكرتري تنفيذي للجنة الدفاع عن الطلبة، وهو ما 

أبعده عن الدراسة لعدة أشهر.
لقـب إدريـس بأمري وملـك القصـة القصـرية، وبعد 
انسـحابه من مهنة الطب بشـكل كامل عمل محرًرا 
صحفًيـا بالجمهوريـة وكاتًبا بجريـدة األهرام، األمر 
الـذي أتاح لـه – كأديب – السـفر إىل الكثري من بلدان 
العالـم كفرنسـا وأمريـكا وإنجلرتا واليابـان وتايلند 

وسنغافورة وبالد جنوب رشق آسيا.
ليوسف إدريس عرشات املؤلفات القصصية والروائية 
القصصيـة  مجموعتـه  القصـة  مـن  واملرسحيـة، 
”أرخص ليايل“ التي نرشت ألول مرة يف روز اليوسـف، 
و“جمهوريـة فرحات“ و“البطـل“ و“حادثة رشف“ 
و“النداهـة“ و“بيت مـن لحم“، ومـن الرواية أعمال 
هامة ومشـهورة منهـا ”الحرام“ و“رجـال وثريان“ 
و“العيب“ و“البيضاء“ و“السـيدة فيينا“ و“نيوورك 
٨٠، أمـا أعماله املرسحيـة فتميزت بإظهـار الفارق 
بـني املدينة والقرية ومنها ”ملـك القطن“ و“اللحظة 
الحرجـة“ و“الفرافـري“ و“املخططـني“ والتي انتقد 
فيها نظام الرئيس جمال عبد النارص حتى أنها منعت 

من العرض عام ١٩٦٩.
حصل إدريس عىل عدة جوائز وأوسمة مرصية وعربية 
منها وسام الجمهورية يف عامي ١٩٦٣ و١٩٦٧ ووسام 
العلوم والفنون من الطبقة األوىل ووسام الجزائر، وقد 

تويف عام ١٩٩١ عن عمر ٦٤ عاًما. 

رجاء الصانع
نرشت الطبيبة السعودية رجاء الصانع أول رواية لها 
بعنوان ”بنـات الرياض“ عام ٢٠٠٥ لتحدث بها جدًال 
مجتمعًيـا كبـرًيا بعرضهـا لتفاصيل الحيـاة اليومية 
لفتيات املجتمع السعودي املحافظ، وكانت الصانع قد 
تخرجت من جامعة امللك سعود كطبيبة أسنان، وبعد 
تخرجها اختريت للسفر إىل الواليات املتحدة الستكمال 
دراسـتها ضمن برنامج امللك عبدالله لالبتعاث، ولكن 
بسبب روايتها املثرية للجدل كادت تفقد تلك الفرصة، 
لـوال تدخـالت وزير التعليـم خالد العنقـري، حصلت 
الصانـع عىل درجـة الدكتـوراه من جامعـة إلينوي 
بواليـة شـيكاغو األمريكية، كما حصلـت عىل جائزة 
جامعـة إلينوي السـنوية لإلنجـازات العظيمة، وذلك 

عن أبحاثها يف علم الخاليا الجذعية السنية.
هيفاء بيطار

عملت طبيبـة العيون السـورية هيفاء بيطـار بالكتابة 
األدبيـة منذ عـام ١٩٩٢، بعـد تخرجها مـن كلية الطب 
بجامعة ترشين السـورية بعرش سـنوات تقريًبا، لتصدر 
أوىل مجموعاتهـا القصصية بعنـوان ”ورود لن تموت“، 
ولتحصـل بتلك املجموعة القصصية عـىل عضوية اتحاد 
الكتاب العرب عام ١٩٩٤، ولتحصل عام ٢٠٠٢ عىل جائزة 
أبي القاسـم الشـابي األدبية عـن مجموعتها القصصية 
”الساقطة“. ال تزال بيطار تعمل كطبيبة عيون يف إحدى 
مستشـفيات دمشـق بجانب عيادتها الخاصة، كما أنها 
لـم تتوقف عن إنتاجها األدبي الـذي تميز بالغزارة، فمنذ 
عـام ١٩٩٢ أصـدرت أكثر مـن ٢٥ عمًال أدبًيـا بني رواية 
ومجموعـة قصصية.تتميـز أعمـال الكاتبـة والطبيبـة 
السـورية باالهتمام بقضايـا املرأة وخروجهـا عىل ظلم 
املجتمعات الذكورية، حتى أنها رصحت يف إحدى الحوارات 
الصحفية معها يف مطلع العام الجاري وبمناسبة صدور 
روايتها ”امرأة يف الخمسـني“ أنها ال تنزعج من مصطلح 
«األدب النسـوي» بل تحاول من خالل شـخصية املرأة يف 

كتاباتها االنتصار للمرأة املظلومة وكرس صمت النساء.

ZáÓ»é@Ún–€@Ô‹«O@÷aã»€a
يف روايـة زياد محمد مبارك تبدو 
تعتمـد عـىل  اإلنتاجيـة  اللعبـة 
مفعول اللغة التي تعد هي البّوابة 
الثانيـة بعد بوّابة العنـوان الذي 
يأتي مفعوله من محتواه  الداليل 
واملوسـيقي الذي يسـهل نطقه 
مقطعـني(رشق  مـن  كان  وإن 
ماركو – أطنان امللح واملسافات) 
فهو مكاٌن فوق مـكاٍن، واتجاٌه 
باتجـاه مـكان، ورؤيـٌة تأخـذ 
املتلّقـي اىل البحث عن خريطٍة ال 
مكانيٍة واحدة.. بل هناك بّوابات 
صغـريٌة قبـل الدخـول اىل مدينة 
الروايـة، تتمّثـل باختيـار مهاٍد 
ألديبني عامليني، ليس باعتبارهم 
مشهورين ليتعّكز عليهما، بل ألن 
الفكرة ترتبط باملعنى، فقصيدة 
ال  اإلنكليـزي كولريدج  الشـاعر 
تختلف باإلزاحة عن الفيلسـوف 
الفرنـيس فولتري، وسـيتم الربط 
الحقـا بالتأويـل حـني تتوّسـع 
النوافـذ الصغرية لتنظم اىل بوّابة 

العنوان.
إن الروايـة تشـتغل عـىل اللّغة. 
اىل  والدليـل  الـداليل  مفعولهـا 
املحتـوى.. والبّوابـة الثانية التي 
تفتـح عـني املتلّقي للدخـول اىل 
وعناوينهـا  فصولهـا  معـرتك 
الداخليـة  الفصـول  وعناويـن 
وتقسـيماتها. ’نه اشـتغاٌل عىل 
لعبـة املراوغـة يف اللّغـة، إلعالء 
شأن الفكرة واإلبقاء عىل مفعول  
الحكايـة لتكـون هـي الهاجس 

األخري.
إن اللّغـة الفّعالـة هي مـن تمّد 
األنسـاق بالنسـع الـذي يحيـي 
التدويـن  وطريقـة  الصـورة 
ولعبتهـا، لتقـرتب مـن صـورة 

املتلّقـي، ألن الروايـة تحتاج اىل 
متلـٍق يفّكـر وليـس اىل قـارٍئ 
يتمتع بحكاية . فاللّغة انعكاس 
وعي حني تبـدأ الروايـة بعنوان 
(خلـف القضبان) لكـن العنوان 
الفرعي (البحر يا روستيشيلو..) 
وكأنـه صيغـة الـروي املقبلة.. 
يـاء املنادى هنا يأخـذ مفعولها 
عـرب التدويـن املقصـود.. ولهذا 
فإن انتهاج املستوى التصويري 
العكس وكأنه  اإلخباري وليـس 
يعطي خارطًة لغوية (بدا يف ذاك 
الصباح كمرآة شاسعة األطراف 

تعكـس أخيلة بيضـاء متموجة 
ألرساب مـن الطيـور املتالحقـة 
لتنـرسب إىل دفء الجنـوب كما 
مـن  الفصـل  ذلـك  يف  اعتـادت 
اسـتهالل  وهـو  سـبتمرب...) 
سيؤدي اىل إخضاع الكل اىل  الفعل 
اللّغـوي، واىل إخضـاع اللّغـة اىل 
إرادة التدوين. ولهذا فإن طريقة 
األنا املتكلّم لـم تكن منزويًة، بل 
متوّجهًة اىل املخاطب/ هو، وهو 
متنـّوع وليس شـخًصا واحدا.. 
وهو ما يتيـح للمتلّقـي اإلبقاء 
عىل مرحلـة التفكـري واملتابعة، 

وأن يبقى لصيًقـا مراقًبا للّعبة، 
حـني يأخذ الروائي بيـده لينتج 
متـن النـّص بحرفّية مـن يدرك 
كيف يصّور املشاهد عرب اللّغة.. 
محـرتف،  تصويـر  هنـا  اللّغـة 
اتجاهاٍت عديدًة لتسـجيل  لعبة 
أهـداف معنويـة.. وهـي املـرآة 
الكربة وعىل املتلّقي امتالك أكثر 
من عينني ليـس ملالحقة الحدث 
املتنّوع، بل ملتابعة مفعول اللّغة 
وقصديتهـا وتأويلهـا يف امليدان  
والخـارج  للداخـل  وتصويرهـا 
سواء للشـخصيات أو األمكنة ، 

لألزمنة أو األحداث.
إن الحـدث يعتمـد عـىل حوادث 
وأنيـة..  تاريخيـة  عديـدة.. 
(اسـتلمت كأي تاجر من أثرياء 
البندقية أمر الدوق بصنع مركب 
ربابنـة  إىل  واالنضمـام  حربـي 
أسـطول الجمهورية يف رصاعها 
الطويل مـع دوقية جنـوة الذي 
ال يهدأ إال ليتجـّدد، وال يخمد إال 

ليشتعل يف أسطح املاء) ص٩
ونـرى إن اللغة بهـذه الطريقة 
تنتـج أسـئلة. وهـو أي الروائي 
املبنـى.  لينّسـق  متنـه  يعـني 
فالسؤال ليس بحًثا عن إجابة. بل 
لزيـادة الضخ بالفكرة وقوامها. 
ولهذا نرى املقطع الرسدي ليس 
قطعـة رسدية خالصـة، بل هي 
لعبة شـعردية أن صح املزج بني 
الشعر والرسد، حتى أن األسئلة 
تتحّول اىل مقطٍع شعري، وحتى 
الشـعر يتحّول اىل متـٍن رسدي، 
وحتى املتـن ينتج صورًة تختزل 
الظاهر لتستبطن الداخل (كيف 
لوطـأة  احتمالـك  عـن  أسـألك 
السـجن وأنت لم تذق طعم املاء 
يف أطـراف األنهـار القصّية، ولم 
تر وجهك مرتـدا إليك مع قرص 

الشـمس مـن أسـطح العيـون 
 . ص١٣  الصحـراء)  يف  املوغلـة 
إن هذه العبـة واملناورة يف اللغة 
وطريقـة الروي جعلـت الحوار 
يكون يف أغلبـه داخل املتن. وإن 
وجد ظاهرًا كصوٍت للشخصيات، 
فإنه مقطٌع لرتتيب أوضاع اللغة 
والفكرة، وليس لتفعيل الحكاية. 
ولهذا يكون صوت الشـخصّيات 
الـراوي.  صـوت  خـالل  مـن 
لصـوت  وعـاًء  ليـس  فالحـوار 
الشـخصّيات فحسـب، بـل هو 
لوحُة مساعدة لسـماع األسئلة 
وقطف األفكار(- هل دخلت هذا 
القـرص؟!) ص١٣٥، فهـي تتبع 
طريقـة ما يشـبه الحريـر لكن 
املـكان مختلف. مـن املرسح اىل 
الروم اىل الكنيسة اىل املجوس اىل 
بيـت لحم اىل القسـطنطينية اىل 
البندقيـة اىل هوالكـو وبغداد اىل 
النيل. إذ يكـون املركز كما يبدو 
هو (ويف ميلوديا انتهى كل يشء 

)ص١٧
إن اللعبـة التدوينيـة ليسـت يف 
املتن الشـعردي فقط، بل اللّعبة 
يف كرس االستمرارية والتحّول من 
أنا املتكلّم / الراوي اىل املخاطب/ 
أنت/ هو.. حدثني ماركو.. إرشب 
يا ماركو.. ارسم يا روستيشيلو، 
ارسـم. وغريهـا  وكأنـه يحيلها 
اىل مذّكـراٍت أو حديٍث مباٍرش أو 
مناوبٍة بني طـرق الرسد يف املتن 
الواحد، وهذه ترتبط بالعنوان.. 
ولهذا فإن اللّغة هنا سواء كانت 
تتنـاوب مع التاريـخ أو الحارض 
الراوي، فألنها حبكة ومساومة.

إنها روايًة ليست ملتعة الحكاية. 
بل هـي روايٌة السـتنطاق فكرٍة 
،تحتـاج اىل متلـقٍّ يفقـه اللّعبة 

ويقدر عىل مالحقة صور اللّغة.
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  متخم بالفراغ
اصلبه ويصلبني… 

     اتحسس الدمع تحت وسادة ميتة
شغف مر 

واردان عانس
ويش يشبه امللح بفمي
       ربما بقايا ارتباك 

وانا اقف الول مرة امام مجرة عينيها.. 
  *

 هل كنت احلم
ام كان صيدا جائر

وانا اسبح يف مستنقع 
ذاكرتك

      ال ابحث عن حظوظ اخرى 
        يف الحب.. 

احببتك كثريا
خارج الريموت كونرتول

ولعبة التكنولوجيا
       التي استعارتها سهوا…. 

  *
لم يحدث يشء

سوئ انني اصلب
تحت غابات شعرك…. 

او حني تضعني اصابعك بفمي
    كي ال اقول احبك

واتئد… 
****

اريد ان احتفظ
بكل اسماء

فراشات العواطف
       لن ابوح الحد 

اخاف ان يغتال فرحتي
     اعداء االنسانية…. 

***
قالت 

هل تحبني
قلت

ايتها املجنونة 
اذا ملاذا استدعي قوافل

عواطفي كي يوم
لتنتظر بريق شوقك… 

   انت االشهى 
واالجمل

يف عيوني… 
      وخالصة النساء…
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1 - ال تترسع يف إصـدار األحكام ولكن 

عليك باالنتظار ومراقبة املواقف:

إن اإلدراك والفهـم العميـق للمشـكلة 

يجعلك تنظر إىل الحل بإيجابية أكثر، ألن 

املواقف السـلبية التي تحدث يف حياتنا 

يمكـن أن تتحـول إىل مواقـف إيجابية 

تفيدنا وتكون يف صالحنا، إذا تناولناها 

بيشء من الحكمـة والتأني، برشط أن 

نتعلـم كيف نطـور مـن مواقفنا تجاه 

التغريات التي تمر بنا ىف الحياة.

2 -ال تلتفت إىل األمور التافهة:

مليئـة  اليوميـة  الحيـاة  أمـور  إن 

بالرصاعات التي تمثل عبئاً عىل جسـم 

اإلنسـان بـل وعـىل حالتـه النفسـية، 

وعليك بتوفري قواك للمشـاكل واألمور 

الحاسمة فقط.

أثنـاء  قصـرية  بإجـازات  القيـام   -3

العمل:

وال أقصد هنا اإلجازات ملدة أسـبوع أو 

حتـى يـوم أو يومني وإنمـا أقرص من 

ذلك بكثري، ولتكـن 10 - 20 دقيقة كل 

ساعتني أي إجازة لالسرتخاء القصري، 

بني فرتات العمل الطويلة.

4- االستجمام:

وهنا البـد من القيـام بإجـازة طويلة 

عىل البحر، أو ممارسـة األنشطة التي 

تحبها من: امليش - السباحة - الرسم - 

يجـب أن تكون مرحاً طوال هذه الفرتة 

وأن تنىس كل يشء يضايقك.

5- روح الدعابة:

إن الضحك أسـهل الطـرق للتعامل مع 

الضغوط اليوميـة، ال تأخذ الحياة عىل 

أنهـا رصاع وإنمـا كمغامـرة، ال تكـن 

جاداً يف تناول تفاصيلها.

6 -الصداقة:

البـد وأن يكـون هنـاك وقتـاً للعائلـة 

واألصدقـاء ألن الحـب والدعـم الـذي 

تسـتمده من هؤالء األشـخاص املحبة 

لـك هو بمثابـة الغذاء الروحـي لك، بل 

ويسـاعد عـىل تقوية جوانـب التعاون 

والحب ملن حولك.

لكل واحد منـا مشـاكله الخاصة وإذا 

شـاركت مـن يحبونـك هذه املشـاكل 

فإنـه ال يعطـي الفرصة لـك فقط بأن 

تبـوح بما يجول بداخلـك، والذي يعترب 

يف الوقت نفسـه نوعاً مـن أنواع العالج 

النفيس، وإنما يسـاعدك أيضا للوصول 

إىل قرار صحيح ألن البعيد عن املشـكلة 

سيقدم لك وجهة نظر مختلفة وبالتايل 

سيكون حكمه أصح يف معظم األحيان. 

وكن عىل يقني تماماً أنك لسـت وحدك 

يف هذه املشاكل وإنما كل من هم حولك 

يشاركونك فيها أيضاً.

7- الطعام:

ال تتناول الطعام وأنت جالس يف املكتب 

وسـط األوراق، أو أن تكـون ىف عجلـة، 

عليـك باالسـتمتاع بطعامـك فهـو لن 

يسـاعدك عىل االسـرتخاء فقط وإنما 

سيقلل أيضاً من الكميات التي تأكلها.

8- النشاط الريايض:

عليك بممارسته ثالث مرات يف األسبوع 

عـىل أن تسـتغرق كل مـرة 20 دقيقة، 

فالنشـاط الريايض ال يخفف التوتر أو 

يريـح الذهـن أو يقوي الجسـم فقط، 

وإنما يمدك بطاقة كبرية وقوة احتمال 

عىل فعل األشـياء إلنجازهـا يف املواعيد 

املحددة لها أي يسـاعدك عـىل االلتزام 

بجدول أعمالك.

هنـاك العديد من الفروق بني كل من 
النوعني، وهو ما سوف نوضحه لكم 

يف فيما ييل: 
بطاطس القيل

مـن خـالل التعـرف عـىل السـمات 
الرئيسـة التي تميـز بطاطس القيل 
أو بطاطس التحمـري يمكن التفرقة 
بينها وبني بطاطس الطبخ، وسوف 
نذكر يف النقاط التالية أهم خصائص 

بطاطس القيل:
بأنهـا  القـيل  بطاطـس  تتصـف 
منخفضـة الرطوبة، وعالية النشـا، 
ومـن املمكن أن يكون لونها مائل إىل 

األبيض من الداخل.

يجـب أن يتـم االنتباه إىل لـون حبة 
البطاطـس إذ إن كل مـن البطاطس 
الحمراء أو الصفراء يكون بعد القيل 
أكثر قرمشـة وهو ما يكون مطلوب 

يف بطاطس التحمري.
بطاطـس القـيل تحتـوي عىل قرشة 
خارجيـة رقيقة، مـع أن تكون حبة 

البطاطس صلب.
بطاطس الطبخ

بطاطـس الطبخ أقـل فيما تتضمنه 
من نشـا مقارنـًة ببطاطـس القيل، 
ويكـون لونهـا مائل لإلصفـرار من 
الداخل، ويجب عند اختيارها أن يتم 

مراعاة األمور التالية:

تميل قرشتها إىل اللون الداكن.
تكـون حبـة البطاطس مـن الداخل 
طريـة، ويعد من اليسـري تقشـريها 

باليد.
الفاتـح  البطاطـس  بـني  الفـرق 

والغامق
يوجـد مـا يقـرب مـن سـتة عـرش 
نوعـا مختلفا مـن البطاطس، ولكن 
املشـهور تجارياً مـن بينها هم ثالث 
أنواع فقط، ولكن الكثريون يظنونها 
نـوع واحد فقط دون أن يالحظوا ما 
يوجـد بينها من فرق من حيث اللون 
والشـكل، وهـو مـا يرتتـب عليه يف 
أحوال عدة أن تصبح البطاطس التي 

تـم طهيها ليسـت ذات مـذاق جيد، 
وسوف نوضح الفرق بني البطاطس 

الفاتحة والداكنة فيما ييل:
البطاطس الفاتحة

تصلـح البطاطس الفاتحـة الذهبية 
أو الصفـراء إىل كافة األغراض، ومن 

أهم مميزاتها ما ييل:
يقـرتب طعمهـا بعـض الـيشء من 
طعم املكرسات، أما نسبة النشا فهي 
متوسـطة مقارنًة بغريهـا من أنواع 
البطاطـس األخرى، ويكـون مذاقها 
كريمي مما يجعلها صالحة كثرياً إىل 
الهرس، ولكن حـني يتم قليها فإنها 

ال تمنح الطعم املطلوب الهش.

ولكـن ذلـك النـوع مـن البطاطـس 
يصلـح إىل مختلـف األغـراض فإنها 
ال تمنـح أي وصفة تدخـل بها مذاق 
سـيئ ومن املمكـن أن يتم طهيها يف 

وجبة، أو قليها.
البطاطس الحمراء

كالً مـن نوع البطاطـس الحمراء أو 
البيضـاء تميـزت بأنها النـوع األقل 
نشـوية وعاليـة السـكر والرطوبة، 
تلك النوعيـة ال تتكرس خالل الطهي 
بسـهولة، وهـو مـا يجعلهـا هـي 
الشـوربة،  يف  لالسـتخدام  األفضـل 
والطواجـن، والجراتـان وغريها من 
تظـل  أن  يفضـل  التـي  الوصفـات 

محتفظة بقوامها.
البطاطس الداكنة

غالبـاً مـا يكـون ذلـك النـوع مـن 
البطاطس ذو نسبة نشويات عالية، 
ورطوبـة منخفضـة، أمـا قرشتهـا 
فتكـون سـميكة، لـذا فإنهـا عادًة 
مـا تعد هـي النـوع املثـال يف القيل، 
أو الخبـز داخـل الفـرن، كمـا يعـد 
ذلـك النوع مـن البطاطس مناسـب 
لالسـتخدام يف طهي الشوربات مثل 
شـوربة الخرضوات، وذلـك ملا تقوم 
بامتصاصه من نسـبة مياه عالية، 
وهو ما يجعل قوام الشـورية غليظ، 

والبطاطس تكون سهلة التفتت.
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مكونات التتبيلة

ولعمـل التتبيلـة يلـزم إحضـار 

ثمرتـني فلفـل أحمـر مطحون 

مع فصني مـن الثوم، وملعقتني 

والبصـل  الخـل  مـن  كبريتـني 

البـاودر  والثـوم  البـاودر 

والبقدونس املفـروم مع ملعقة 

شطة، وملعقة كبرية من الكاري 

والزعرت اليابس والبابريكا وامللح 

والفلفل األسود، وملعقة صغرية 

من البهارات.

طريقة التحضري

ضعـي الثوم مـع الفلفل األحمر 

والخـل، وامزجيهـم مًعـا جيًدا، 

ثم ضعي هـذا الخليط عىل قطع 

الدجاج.

تبـيل الدجـاج بامللـح والفلفـل 

والبهـارات، واتركيـه منقوًعا يف 

هـذا الخليط داخـل الثالجة ملدة 

ثالث ساعات.

ضعي الدقيق مع باقي التوابل يف 

إناء، وأضيفي الحليب مع البيض 

والفلفل وامللح يف إناء آخر.

اغمـيس قطـع الدجـاج يف اللبن 

والبيـض، ثم اغمسـيه يف خليط 

الدقيق والتوابل.

ضعـي قطـع الدجـاج املتبلة يف 

مقالة بهـا زيـت، واتركيه حتى 

يتلون باللون الذهبي، ثم قدميه 

يف إناء تقديم.

توصلت دراسـة حديثة إىل أن كثرياً من السـيدات 
يبقـني املاكياج ومسـتحرضات التجميل لفرتات 
طويلة قد تصل إىل ستة أعوام ما يجعلهن عرضة 
للكثري من املخاطـر الصحية واألمراض الجلدية. 
وأوضحـت األبحـاث أن الكثري مـن الربيطانيات 
يتمسـكن بمسـتحرضات التجميل الخاصة بهن 
ألطول فـرتة ممكنـة تتخطى تاريـخ الصالحية 
مما يعرضهن للسـموم والبكترييا التي تؤدي إىل 
الكثري مـن املخاطر الصحية مـن أهمها إلتهاب 

العينني.
وشدد الباحثون عىل أن ظالل العيون يعد من أهم 
عنـارص التجميل التي تسـهم يف زيـادة املخاطر 
التـي تتعرض لهـا السـيدات، خاصـة أنها تظل 
لفرتات طويلة يف أسفل حقيبة التجميل لسنوات 

قد تمتد إىل ست سنوات.. كما يعد ظالل الجفون 
من أهم العنارص وأخطرها يف نقل العدوى خاصة 
يف العني يليها أحمر الشـفاه الذي يتم االحتفاظ 

به لنحو أربعة أعوام يف املتوسط.
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تقـوم األطعمة يف املسـاعدة يف عملية 
القيـام  الدهـون مـن خـالل  حـرق 
لتفتيـت  األيـض  عمليـة  بتنشـيط 
كافـة الدهـون املتواجـدة بالجسـم، 
إذ تسـاعد هـذه األطعمة عـىل زيادة 
فاعليـة حـرق الجسـم للدهـون مع 
الحفاظ عىل وظائفه األساسـية، أي 
احتفاظه بنسبة الدهون والربوتينات 

والفيتامينات التي يحتاج إليها.
البيض

يعّد البيض أحد أهم العنارص الغذائية 
التـي يحتاج إليها الجسـم فهـو يعّد 
أحد املصـادر الرئيسـة للحصول عىل  
الربوتينـات، لذلك ينصح لألشـخاص 
الـوزن  إنقـاص  إىل  يسـعون  الذيـن 
إذ تحتـوي  بتناولـه بشـكل يومـي، 
البيضـة الواحـدة مـن عـىل سـبعة 
جرامات مـن الربوتـني، باإلضافة إىل 
احتـواء البيـض عـىل عـدد قليل من 
الكربوهيدرات وهذا األمر ما يسـاعد 

يف حرق الدهون برسعة كبرية. 
الخرضوات

شـعور  عـىل  الخـرضوات   تسـاعد 
الجسـم بالشبع واالمتالء مما يساعد 
ذلـك عىل تقليـل من نسـبة الوجبات 
التـي يتناولها الجسـم، باإلضافة إىل 
احتوائهـا عىل عدد كبري مـن األلياف 
واملياه، حيث تسـاعد املياه املوجودة 
يف الخـرضوات عـىل حـرق الدهـون 

برسعة كبرية.
العنب

يعـّد العنـب أحد أهـم الفواكـه التي 
تساعد عىل التخلص من كمية الوزن 
الزائد، ألنه يحتوي عىل مياه تسـاعد 
عىل التخلـص من الشـعور بالجوع، 
ويسـاعد ذلك عىل التقليل من نسـبة 
إليهـا  التـي يحتـاج  الكربوهيـدرات 

الجسم.
التفاح

يعّد التفاح أحد أهم أنواع الفواكه التي 
ينصـح بتناولها يف األنظمـة الغذائية 
التـي تسـعى إىل التخلص مـن زيادة 
الـوزن الزائـد، ألنه يحتـوي عىل عدد 
قليل مـن الكربوهيدرات والسـعرات 
الحرارية التي تسـاعد عـىل التخلص 
من الـوزن، باإلضافة إىل احتوائه عىل 
مـواد مضادة لألكسـدة تسـاعد عىل 
التخلـص مـن االلتهابـات واألمراض 

الجلدية الخطرية.
البطيخ

 يعـّد البطيـخ أحد أهم أنـواع الفواكه 
التـي يتم اسـتخدامها بكثرة يف فصل 
الصيـف ألنهـا تسـاعد عـىل إعطـاء 
يحتاجهـا،  التـي  الرطوبـة  الجسـم 
فهو يعمل كمهـدئ للجهاز الهضمي 
ويسـاعد عـىل التخلـص مـن كافـة 
االلتهابـات واألمـراض التـي يعانـي 
منهـا الجسـم، نتيجـة احتوائـه عىل 

مواد مضادة لألكسـدة، باإلضافة إىل 
احتواء الحبة الواحدة من البطيخ عىل 
عدد قليل جداً من السـعرات الحرارية 
ينصـح  لذلـك  والكربوهيـدرات، 
األشخاص الذين يسـعون إىل إنقاص 
الوزن الزائـد إىل تناول ثمـار البطيخ 

إلنقاص الوزن.
الشاي األخرض

 ينصـح أخصائي التغذية األشـخاص 
الذين يسـعون إىل التخلص من زيادة 
الدهـون إىل تنـاول الشـاي األخرض، 
ألنـه يحتوي عـىل مـادة الكتاكيتني، 
وهي مادة تساعد عىل تفتيت الدهون 
برسعة كبرية، لذلك يفضل تناول هذا 
الشاي بشكل يومي حتى نتخلص من 

الوزن الزائد.
القرفة

 تعّد القرفة أحد أهم الخرضوات التي 
تساعد عىل تقليل نسبة الكوليسرتول 

الضار بالجسـم، وأيضاً تسـاعد عىل 
الخفض من شهية الشخص، وتنظيم 
مسـتوى السـكر يف الدم، لذلك يفضل 
تناولهـا بالنسـبة لألشـخاص الذين 
يعانـون مـن داء السـكري، وأيضـاً 
ينصح بإضافة القرفة عىل املرشوبات 
املختلفـة للمسـاعدة يف التقليـل من 
يف  املتواجـدة  الكربوهيـدرات  نسـبة 
هـذه املرشوبات، وبالتـايل يؤدي ذلك 

إىل زيادة رسعة حرق الدهون.
األسماك

يعّد السمك أحد أهم مصادر التي يتم 
الحصـول  من خاللها عىل الربوتينات 
وأيضـا يحتـوي عىل عـدد قليـل من 
الدهـون التـي تسـاعد عىل تحسـني 
صحة القلـب، باإلضافـة إىل احتوائه 
عـىل مجموعـة مـن األحمـاض التي 
تسـاعد عـىل التخلـص مـن الدهون 
املتواجدة واملرتاكمة يف الجسم، ولذلك 

يفضل تناول السمك  يف نظام الكيتو 
دايت، ألنة يسـاعد عىل  التخلص من 

الوزن الزائد.
الفشار

الفشـار هو عبـارة عن حبـوب يتم 
وتجفـف  الـذرة  مـن  اسـتخالصها 
وبمجـرد قيل هذه الحبـوب يف الزيت 
تنتـج نفـث صالـح لـألكل، ويتميز 
الفشـار يف احتوائـه عـىل أقـل قـدر 
مـن السـعرات الحراريـة والدهـون 
والسـكريات، لذلك يفضل استخدامه 
بـدال من املكرسات، ألنه يسـاعد عىل 

التخلص من الوزن الزائد.
الفستق

يعّد الفسـتق أحد أهم املكرسات التي 
تحتـوي عىل عـدد كبري مـن األلياف 
الغذائية التي تسـاعد عىل إحسـاس 
عـىل  وتسـاعد  باالمتـالء،  الجسـم 
حمايـة الجسـم مـن األرضار لذلـك 
يفضـل اسـتخدامه لدى األشـخاص 
الذين يسعون إىل التخلص من الوزن 

الزائد.
السلطات

تعـّد السـلطة بمختلـف أنواعها أحد 
الوصفات التي تسـاعد عىل التخلص 
من الوزن حيث تحتوي السـلطة عىل 
عدد كبري من الخرضوات التي تساعد 
عـىل حـرق الدهـون، لذلـك يفضـل 
استخدامها لألشخاص الذين يسعون 

إىل التخلص من الوزن الزائد.
الشوفان

تتميز حبوب الشـوفان عىل احتوائها 
عـىل عدد كبري مـن األليـاف الغذائية 
وكمية كبـرية من املاء حيث يسـاعد 
الشـوفان بمختلـف أنـواع سـواء تم 
اسـتخدامه كحبوب كاملة أو كدقيق 
يف إحسـاس الجسم بالشـبع، وأيضاً 
يسـاعد عـىل التخلـص مـن الـوزن 

بفاعلية كبرية.

كشف فريق من الباحثني أن عدم تناول 
اإلفطار يسـبب رد فعل يف الدماغ يؤدي 

إىل انخفاض يف وظيفة جهاز املناعة.
وأجرى العلمـاء تجربة عىل مجموعتني 
من الفرئان، تناولـت إحدى املجموعات 
وجبة اإلفطار، بينما لم تتناول املجموعة 

األخرى الوجبة.
مـن  دم  عينـات  الباحثـون،  وجمـع 
املجموعتـني، بعـد أربع سـاعات، وبعد 

ثماني ساعات.
والحظ الباحثون بعـد التجربة اختالفا 
واضحـا يف العينات املأخـوذة عىل وجه 
الخصـوص، اختـالف يف عـدد الخاليـا 
الوحيدة مؤكدين أنه بعد أربع ساعات، 
انخفض عددها بنسـبة 90 باملئة يف دم 

الفرئان التي لم تتناول وجبة اإلفطار.
وتعـّد هـذه الخاليـا املناعية، نـوع من 
خاليـا الدم البيضـاء التي يتـم إنتاجها 

يف نخـاع العظـام بحيـث تلعـب العديد 
مـن  الجسـم،  يف  املهمـة  األدوار  مـن 
مكافحـة االلتهابات إىل أمـراض القلب 

والرسطان.
ووجـد العلماء أنه يف الفـرئان الجائعة، 
انخفض إنتـاج الخاليا الجديدة يف نخاع 
العظـام، يف الوقت نفسـه، بدأت الخاليا 
الوحيـدة التقـدم يف العمـر بشـكل غري 
متوقع، عىل الرغم من أنها تعيش لفرتة 

أطول، وتسـببت هذه الخاليـا الوحيدة 
املتغـرية يف حـدوث التهـاب، مما يجعل 

الجسم أقل مقاومة للعدوى.
وحدد العلماء مناطق معينة من الدماغ 
تتحكـم يف اسـتجابة الخاليـا الوحيـدة 
أثناء الصيام بحيث يف السنوات األخرية، 
أظهـرت العديـد مـن الدراسـات فوائد 
الصيام لفقدان الوزن، والسـيطرة عىل 

مرض السكري وأمراض أخرى.
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يصابون  الذين  األشخاص  أن  كرييتشينكو،  إيرينا  الدكتورة  أعلنت 

التهاب  بينها  من  ملضاعفات  يتعرضون  ما  غالبا  فريوسية  بعدوى 

الجيوب األنفية والتهاب الحنجرة والتهاب األذن الوسطى.

هذه  يتجاهلون  ما  غالبا  املرىض  أن  إىل  الروسية  الطبيبة  وتشري 

املضاعفات مع أنها قد تؤدي إىل املوت.

الذين  األشخاص  املضاعفات  لهذه  املعرضني  بني  من  لها،  ووفقا 

وليست  منترشة  حالة  وهذه  األنفي.  الحاجز  يف  انحراف  من  يعانون 

نادرة ويعاني منها حوايل ٧٠ باملئة من الناس، ولكن معظمهم ال يهتم 

األنفي  التنفس  لضعف  املسببة  العوامل  أحد  أنها  مع  املشكلة،  بهذه 

وتطور التهاب الجيوب األنفية.

وتضيف: يجب عىل من لديه سليلة «بوليب» يف األنف، االهتمام باألمر 

الجيوب  مفاغرة  ويسد  يكرب  أن  يمكن  تركه  ألن  الطبيب.  ومراجعة 

األنفية، ما يؤدي إىل منع خروج اإلفرازات من الجيوب األنفية لتصبح 

األنفية  الجيوب  التهاب  إىل  ليتطور  البكترييا  لتكاثر  خصبة  أرضا 

املزمن.

بسيط  بتحسن  يشعروا  أن  بعد  املرىض  بعض  أن  إىل  الخبرية،  وتشري 

يف حالتهم الصحية يذهبون إىل العمل ويعودون إىل حياتهم الطبيعية. 

املسببة  العوامل  أحد  هو  هذا  بأن  يعلمون  ال  يبدو  كما  ولكنهم 

للمضاعفات مثل التهاب الجيوب األنفية. لذلك لتجنب هذه املضاعفات 

يجب عالج املرض تماما ومن ثم العودة إىل الحياة الطبيعية.

وباإلضافة إىل ذلك يستخدم العديد من املرىض قطرات وأدوية مضيقة 

لألوعية الدموية من دون انضباط.

بإمكان  يصبح  أي  املخاطي.  الغشاء  جفاف  إىل  هذا  «يؤدي  وتقول: 

يعود  ولن  رقيب.  دون  األنف  املرور عرب  الحساسية  أو  املرض  مسبب 

إىل  الشخص  يضطر  لذلك  األنف،  يف  تراكم  ما  كل  إخراج  باإلمكان 

استخدام اصبعه إلخراج ما تراكم يف أنفه، ما يؤدي بالتايل إىل حدوث 

التهابات بما فيها التهاب الجيوب األنفية».

و اإلجهاد هو من عوامل الخطر أيضا، لذلك يجب أخذه باالعتبار.

وتقول: «إذا كان الشخص يعاني من توتر نفيس مستمر فإن قرشة 

الغدة الكظرية تنتج هرمونات التوتر ، ما يؤدي عند اإلصابة بالتهاب 

واألذن  األنف  يف  مضاعفات  إىل  التنفيس  الجهاز  من  العلوي  الجزء 

والحنجرة».
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١٨٩٧ - بريطانيـا تعرتف بسـلطة الواليات املتحدة عـىل نصف الكرة 
الغربي.

١٩٠٠ - تأسيس حزب العمال.
١٩٧٦ - اإلعالن عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 

يف الصحراء الغربية والتي تقول املغرب إنها أراض تابعة لها.
١٩٨٣ - بدء العمل يف جرس امللك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين.

١٩٩٠ - إعادة انتخاب توشيكي كايفو رئيًسا لوزراء اليابان.
١٩٩١ -الرئيس األمريكي جورج بوش يعلن رسمًيا أن دولة الكويت قد 

تحررت من االحتالل العراقي.
رفع علم الكويت الحرة وذلك يف احتفال أقيم يف وسـط العاصمة إيذاًنا 

بعودة السلطة الرشعية إىل الكويت.

٢٠٠٤ - القوات اإلرسائيلية تقتحم املسجد األقىص خالل صالة الجمعة 
مما أدى إىل إصابة ٢٤ شخًصا بينهم نساء.

٢٠١٠ - وقـوع زلـزال يف تشـييل بقـوة ٨٫٨ بحسـب مقيـاس العـزم 
الزلزايل.

٢٠١١ -الوزيـر التونـيس األول محمد الغنويش يسـتقيل من منصبه، 
ورئيـس الجمهوريـة املؤقت فـؤاد املبزع يكلف الباجي قائد السـبيس 

برئاسة الحكومة.
إنشاء املجلس الوطني االنتقايل يف ليبيا عىل إثر إندالع ثورة ١٧ فرباير.

د ُبخاري ِبواليٍة رئاسيٍَّة  ٢٠١٩ -اإلعالن عن فوز الرئيس النيجريي ُمحمَّ
ثالثة بعد أن تفوَّق عىل ُمنافسه عتيق أبو بكر يف االنتخابات التي جرت 

يوم ٢٣ فرباير ٢٠١٩ وحصد ما نسبته ٥٥٫٦٪ من األصوات.
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بتصميمهـا املميـز والفريـد، تـربز مئذنة املسـجد الجامـع الكبري 
يف سـامراء، ”امللويـة“، كشـاهد عـىل إبداعـات العمـارة العراقية 

التاريخية.
وتقـع مدينة سـامراء األثرية عىل ضفاف نهر دجلة، عىل مسـافة 

130 كيلومرتاً شمال العاصمة العراقية بغداد. 
جامع امللوية يف سـامراء من مسـاجد العراق األثرية القديمة، وهو 
املسـجد الجامع الذي بنـاه الخليفـة العبايس املتوكل عـىل الله بن 
الخليفـة املعتصم بالله، بني عامـي 234 - 237هـ/ 848 - 851م، 
عىل أرض مسـتطيلة مسـاحتها 27920 مرتاً مربعـاً وبطول 240 
مـرتاً وبعرض 158 مرتاً، ويسـع املصىل الواسـع ألكثـر من ثمانني 
، وشيد الجامع بمادة الطابوق والجص، وفرشت أرضيته  ألف مصلِّ
كلهـا بطابوق مربع صـف بدقة وإتقان، وجـدران الجامع ضخمة 
ومتميـزة بارتفاعهـا البالـغ 11 مرتاً، وسـمكها البالـغ 2.7 مرتاً، 
بإسـتثناء األبراج، وهذه الجدران مدعمة بأبراج نصف إسـطوانية 
تجلس عىل قواعد مستطيلة عدا أبراج األركان فهي شبه مستديرة، 
حيث يبلغ قطرها خمسـة أمتار، ومجموع أبراج الجامع 44 برجاً، 
وللجامع 15 باباً للدخول إليه، وترتفع األبواب حوايل ستة أمتار عن 

مستوى سطح األرض للجامع وتتوجها نوافذ ذات عقود مدببة.
ولقد كانت منارة مأذنة الجامع من أبرز معالم الحضارة املعمارية 
العباسـية، وهـي فريـدة من نوعها بـني مآذن العالم اإلسـالمي يف 
الطراز املعماري، إذ بنيت املنارة عىل شكل حلزوني من مادة الجص 
والطابـوق الفخاري، ويبلـغ ارتفاعها الكيل حـوايل 52 مرتاً، وتقع 
عىل بعد 27.25 مرتاً من الحائط الشمايل للمسجد، وتقع عىل الخط 
املحوري ملحراب املسجد، وترتكز عىل قاعدة مربعة ضلعها 33 مرتاً 
وارتفاعها 4.2 مرتاً، وتزينها حنايا ذات عقود مدببة عددها تسعة، 
ويعلوها مبنى إسطواني مكّون من خمس طبقات تتناقص سعتها 
باالرتفـاع لألعـىل، ويحيط بها مـن الخارج سـلم حلزوني بعرض 
مرتان يلتف حول جسم املئذنة وبعكس اتجاه عقارب الساعة ويبلغ 
عدد درجاته 399 درجة. ويف أعىل القمة طبقة يسميها أهل سامراء 
«بالجاون» وهذه الطبقة كان يرتقيها املؤذن ويرفع عندها األذان.

وتضـم املدينة، التي كانـت قديماً مقر عاصمة إسـالمية ”جبارة“ 
وبسـطت نفوذها عـىل أقاليم الدولة العباسـية التـي امتدت خالل 
قرن من الزمن من تونس إىل وسـط آسيا، ابتكاراٍت هندسية وفنية 
طـّورت محليـاً قبل أن تنقـل إىل أقاليم العالم اإلسـالمي، وأبعد من 
ذلك.ويعد املسـجد الجامع ومئذنته ”امللوية“، اللذان شيدا يف القرن 
التاسـع امليالدي من بني اآلثار العديدة والبـارزة املوجودة يف املدينة 

األثرية.
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من املعـروف أنـه يمكن قص 

الشـعر مـع مراعـاة مراحـل 

القمـر. فهـذا يعـّزز احتمـال 

نمـوه وتجـدده خـالل وقت 

قصـري. وقـد بـات باإلمـكان 

التواريخ املناسبة لذلك  تحديد 

من خالل دورة القمر.

أفضـل تاريـخ قـص الشـعر 

بحسب دورة القمر :

األفضـل  الشـعر  قبـل قـص 

االنتبـاه لـدورات القمر ألنها 

تؤثـر يف صحته ومظهره. ويف 

حال مراعاة تلك الدورات يبقى 

الشعر ناعماً وصحياً، علماً أن 

هناك ٤ مراحـل للقمر: القمر 

الجديد، القمـر الكامل، القمر 

يف الربع األخري والقمر يف الربع 

األول.

القمر الجديد: أفضل التواريخ 

مراحـل  يف  الشـعر  لـقـص 

القمر الجديـد هي: ١٦ يناير، 

٤ فرباير، ٦ مـارس، ٥ أبريل، 

٥ مايـو، ٣ يونيـو، ٢ يوليـو، 

١ أغسـطس، ٣٠ أغسـطس، 

٢٨ سـبتمرب، ٢٨ أكتوبـر، ٢٦ 

نوفمرب و٢٦ ديسمرب.

القمر الكامـل: أفضل تواريخ 

قص الشعر مع القمر املمتلئ 

ينايـر،   ٢١ هـي  الكامـل  أو 

 ١٩ مـارس،   ٢١ فربايـر،   ١٩

أبريـل، ١٧ يونيـو، ١٧ يونيو، 

أغسـطس،   ١٥ يوليـو،    ١٦

١٤ سـبتمرب، ١٣ أكتوبـر، ١٢ 

نوفمرب، ١٢ ديسمرب.

 القمر يف الربع األول: سارعي 

إىل قص الشـعر يف حال تزامن 

مـرور القمـر بمرحلـة الربع 

األول مـن ظهوره مـع هذه 

 ١٢ ينايـر،   ١٤ التواريـخ: 

فربايـر، ١٤ مارس، ١٢ أبريل، 

١٢ مايـو، ١٠ يونيو، ٩ يوليو، 

 ٥ سـبتمرب،   ٦ أغسـطس،   ٧

أكتوبر، ٤ نوفمرب.

القمـر يف الربـع األخـري: من 

املفيـد قـص الشـعر يف حـال 

تزامنـت هـذه املرحلـة مـع 

 ٢٦ ينايـر،   ٢٧ التواريـخ: 

فربايـر، ٢٨ مارس، ٢٧ أبريل، 

٢٦ مايو، ٢٥ يونيو، ٢٥ يوليو، 

٢٣ أغسـطس، ٢٢ سـبتمرب، 

٢١ أكتوبـر، ١٩ نوفمـرب، ١٩ 

ديسـمرب. فإذا اعتمـدت عىل 

هذا التقويـم القمري، يمكنك 

تحديد الوقت األفضل لـ قص 

الشـعر يف العـام  مع الحفاظ 

عىل صحته وجماله.
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ماضنيت احبك كلت فتره تــــــــروح
وكلت شويه ميك بلكي اتــــــــــسله
بس ما حسبت اتعلق اصـــــــــال بيك
بينت من رحت طلـــــــــعت الف عله
شورطني واجيتك واهللا مو عالبــــال

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

دليت الكلب بدروبك الــــــــــــــــعدله
ودروب الغدر ضميت منهه هـــــواي

كلت ايطيح تالي ومنهن اشـــــــمرله
بس حبيت اسألك ليش هيجي ويــاي

من يا دين انته وكلي يا مــــــــــــــله
بس واهللا بسيطه و جايك انته الـــدور
يوصلي السره وهم كلبك اوصـــــــله

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ˛a@pb‡‹ÿ€a

1 وحـدة معلومـات يف الكمبيوتـر o نبـات 
صحراوي

 oمسـؤول  oاألمـان ويعطـي  يـؤوي   2
متشابهان

3 عملـة عربيـة (جمـع ومعكوسـة)o دمر 
وقلب رأسا عىل عقب

4 مؤنس o فول سوداني
5 من اوالد آدم o ندرة (معكوسة)

6 من االطراف o استحسنه
7 تدعو للخجل o وزراء امللك وحاشيته

8 جهنم (معكوسة) o وبخ
9 توقـف o مـن يعطـي الناس دينـا مقابل 

فائدة
10 مجموعة (كلمتان)

1 نبتة عشـبية جبلية توضع لتزكية الشاي 
أو للعالج o قوام

2 فضة سائلة o أرشد o نصف فارغ
3 طائر اسـطوري يحيا بعـد احرتاق o كثري 

جدا
4 إمارة عربية

5 ماكنة تحرك ما نركبه برا وبحرا وجوا
 o نصف راية o 6 انخفـاض درجـة الحـرارة

العزوة واملكانة العائلية
7 احد الوالدين o صباحك مثله o يابسة

8 نبـات طيب يف السـلطة o منطقة متنازع 
عليها يف جنوب مرص

9 قبول حسن
10 مثـل عربي قديم يقـال يف توافق اثنني يف 

الشكل أو الشخصية
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أخبـار سـاّرة وانفراجـات مهّمـة تطـال الوضـع املهني يف 
الدرجـة األوىل. تتحّمـس لكل ما هو جديـد وجريء تّرصفاتك 
اسـتفزازية، بحيث ال تعجبك إطالًقا تحـركات الحبيب وال تقتنع 
باألعذار التي ُيقّدمها بعض النشـاط  الفكري أو الجسـدي بني يوم 
وآخر ال ينعكس إال إيجاباً عىل نفسـيتك وصحتك، حاول ان تحسن 
من صورتك امام رؤسـائك يف العمل، الناحية العاطفية فهي حرجة 

جدا واألفضل أن ال ترى حبيبك قبل غد.

التفـرّد يف الرأي مسـألة خطرية وذات أبعاد، وال سـيما إذا 
كان ذلك سـينعكس سـلباً عـىل طبيعة العالقة مـع الزمالء 
الفكـرة التي تكوّنت عند الرشيك، قـد تدفعه إىل القيام بخطوات 
غري مدروسـة، فسـارع إىل توضيح األمورالتخفيف قدر املستطاع 

من ساعات العمل، ومضاعفة ممارسة الرياضة قرار صائب.

ال يسمح هذا اليوم بارتكاب األخطاء ألّنك بذلك تعرّض نفسك 
لخسارة الفرص الثمينة املقبلة. لذلك حاول قدر اإلمكان إنجاز 
كل مـا عليـك انجازه عـىل نحو صحيح وسـليم أطلب املسـاعدة 
إذا شـئت، وضع كربياءك جانباً! تسعى لرتسـيخ العالقة بالرشيك، 
ونجاحك يف تحقيق ذلك مرتبـط بمدى قدرتك عىل إقناعه بجديتك ال 

تتهاون يف بعض املسائل الصحية، وحّكم عقلك يف حلها.

أخلق الظروف املناسـبة يف حياتك، لكن سيطر عىل انفعاالتك 
وغضبك وترسعك تسـيطر الغرية واملناكفات العاطفية وتخاف 
عىل عالقة ما من االنهيار بادر إىل اختيار مكان صالح للقيام بساعة 
مـيش فيه صباحاً، يوم يتميز بالعديد مـن الضغوطات التي تزعجك فلن 
تجد اليـوم الوقت الكايف للراحة عاطفيا: انـت رومانيس اىل حد كبري كن 

اكثر واقعية، اهتم أكثر بمشاعر من تحب و ال تكن قاسيا معه.

بادر اىل تكثيف التحركات االجتماعية، فهو يوم ممّيز يسـّلط 
األضـواء عىل قدراتك اإلبداعية واإلنسـانية، ولعلـك تنال جوائز 
أو ميداليـات تقديراً لجهودك إذا كنـت عازًبا أعترب هذا اليوم مالئماً 
إلعـادة النظر يف اسـتمرارية عزوبيتك. فأنَت مقبل عـىل مرحلة مهّمة 
وديناميكة من حياتك ال تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، وال سيما 

حني يتعلق األمر بوضعك الصحي .

تخّطـي ذلـك لرتتاح أكثـر قد تمـّر العالقة بالرشيـك بفرتة 
اختبـار غـري معلنة، فكـن أكثر حـذراً وخصوصـاً أن الخطأ 
حالياً ممنوع انتبه إىل نوعية أكلك، واحرص عىل تناول الخايل من 
الدسم والدهون والنشويات، حاول ان تستغل وضعك بشكل جيد مع 

رؤسائك يف العمل، امورك العاطفية يف تحسن مستمر.

التفـاؤل وااليجابية يفتحان الكثري مـن االبواب، وهذا يضمن 
لك مسـتقبالً زاهراً الرشيـك يبحث عن املسـتقبل، فيما تكتفي 
بالتسلية وهنا يظهر سبب الخالف الراحة رضورية بني وقت وآخر، 
فحاول ان تجد الوقت املناسب لذلك، تحاول ان تسرتيح اليوم من اعباء 
و ضغوط العمل عاطفيا: رصاحتك الزائدة تزعج الحبيب منك كن اكثر 
دبلوماسـية، ال تكـن منفردا بقراراتك و حاول ان تشـاور طاقم العمل 

بكل قرار تتخذه.

مهما حـاول بعضهم تشـويه صورتك، فإّنهم لـن يتمكنوا من 
ذلـك، فرصيدك الكبرييحرمهم تحقيق مبتغاهم قد تخرس الرهان 
مـع الرشيك، لكـن عليك الرتيث ثـم انتظار عبـور العاصفة لتنهض 
مجدداً وتنطلق نحو األفضل كن عنيداً ومتشـبثاً بكل ما يعود بالفائدة 
الصحية، وبرهن للجميع حسن قرارات ،تشعر ان العمل و املسؤوليات 
ال تنتهي و ترغب يف اخذ اجازة طويلة ،ال تنفعل عىل من تحب و عامله 

بلطف اكثر.

تكـون الحركة كبرية، وتكون مسـتعداً ألخذ املبادرة وخوض 
تجربـة جديدة. تبدو األمور واضحة وشـفافة، ويسـهل عليك 
اتخاذ القرار ال تضعف أمام بعض املشـكالت الصغرية التي يثريها 
األعـداء يف وجهك واجههم وتغلب عىل نياتهم السـيئة وضعك الصحي 
بني الجيد وغري الجيد، الحل بيدك أنت وحدك، عليك ان تكون اكثر حذرا 

فيما يتعلق بأمورك املادية، ال تدخل يف اي نقاش مع من تحب اليوم.

قـد تربـح قضيـة أو جائـزة، وربما تحصـل عـىل تقدير أو 
ومكافـأة. تحصل عىل منصب جديد أو رشوط أفضل يف العمل 
أو عروض مهمة أو عقد يجعلك فخوراً بنفسك قد تعيش مخاوف 
من عدم القدرة عىل إنجاح  عالقتك العاطفية. تبدو قلقاً أو تضطر اىل 
مسـايرة الرشيك، وربما تجابهه رافضاً ترصفاته معك ترتّدد املراجع 
املؤثـرة يف دعمـك بعد مراحل طـوال، فتخضع لضغط كبـري وتواجه 

بعض االضطرابات الصحية.
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تميل اىل توسيع رقعة نشاطاتك فاملشاريع الكثرية والنشاط 
موجـود. خالفات حول مرياث قد تتطـور. أخبار بعيدة تحمل 
البهجة لألرسة عالقتك العاطفية ستكون مميزة ، السفر سيكون 
مرشوعك املفضل بحيث سـتندفع نحو أفٍق جديدة لتوسـيع أعمالك 
انتبه إىل صحتك وال تجعل كل يشء يرتاكم عليك بصورة مفاجئة ،لديك 
طموح كبري و لكنك لست يف املكان املناسب لتحققه ،ال تخبئ مشاعرك 

اكثر من هذا و اعرتف للحبيب.

االبتعاد عن املشـكالت يسـاعدك عىل الرتكيز أفضـل، فحافظ عىل 
هذه الوتـرية بعض الترصفـات الصبيانية لن يكـون ملصلحتك، وقد 
يزعج الرشيك كثرة الضغوط سـيئة جداً، والبحـث عن الراحة هو الحل 
األنسب لذلك، ويف االخر هو يعّد يوما جيدا تواصل من خالله نجاحاتك يف 
العمل، تزداد محبتك و جاذبيتك للرشيك وال تدقق يف كل كلمة او ترصف 

يقوم به الحبيب.
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طرحت الفنانة أنغام أغنيتها الجديدة ”نسينا نعيش“ ، وهي األغنية الثانية لها 
يف العام 2023، بعد خليني شوية معاك التي حققت نسب مشاهدة واستماع 
أنغام نرشت  اليوتيوب.  املرصية عىل  للمطربة  الرسمية  القناة  مرتفعة عرب 
عرب  طرحها  قبل  نعيش  نسينا  الجديدة  بأغنيتها  الخاص  الرسمي  البوسرت 
حسابها الرسمي بموقع إنستغرام للكشف عن موعد طرح األغنية، وقالت: 
أعمال  آخر  وكان  نعيش“  ”نسينا  اآلخر  ويف  بسنني  اقابلك  ما  قبل  ”حبيتك 
الفنانة أنغام هي أغنية خليني شوية معاك، ونجحت األغنية يف تحقيق نجاح 
التواصل االجتماعي فور طرحها، وتصدر  كبري، حيث تصدرت تريند مواقع 

موقع الفيديوهات يوتيوب، ووصل عدد مشاهداتها إىل مليون و200 ألف.
حفل  فعاليات  ضمن  وذلك  املفضلة،  الفنانة  بجائزة  مؤخراً  أنغام،  وتوجت 
منطقة  يف  الشدي  بكر  مرسح  عىل  أقيم  الذي   ،Joy Awards جوائز  توزيع 
موسم  فعاليات  ضمن  السعودية  العربية  باململكة  سيتي،  رياض  بوليفارد 
نانيس  والفنانة  أصالة  النجمات  من  كل  الجائزة  عىل  وتنافست  الرياض، 

عجرم والفنانة إليسا.
العالم  يف  الرتفيه  بصناع  يحتفي  حفل  أضخم  هي  الرتفيه  صناع  جائزة 
ويقام  والرياضة،  واملوسيقى  والدراما  والسينما  الفن  مجال  يف  العربي 
الحفل يف العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن 
يف  والفنانات  الفنانني  أفضل  فيه  ح  يرشَّ للرتفيه، حيث  العامة  الهيئة  تنظيم 
النجوم واملشاهري يف  أملع  مختلف املجاالت، ضمن ثالث عرشة جائزة. يجمع 

مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

حملًة  جروب“  ميوزك  ”روتانا  أقامت 
من  كلٍّ  يف  عربياً  نوعها  من  األوىل  هي 
ومدينة  السعودية،  العاصمة  الرياض، 
األلبوم  خاللها  أطلقت  اإلماراتية،  دبي 
الذي  املهندس،  ماجد  للفنان  الجديد 

يحمل عنوان ”بديت أطيب“.
مبتكرٍة،   بطريقٍة  الحملة  وجاءت 
وتفاعل معها محبو وجمهور املهندس، 
جميع  الغالف  صور  تصدَّرت  حيث 
سيتي“،  رياض  ”بوليفارد  شاشات 
الرتفيهية  املنطقة  نوافري  تمايلت  كما 
كذلك  التسع.  األلبوم  أغنيات  مع 
حيث  بدبي،  ووك“  ”سيتي  يف  الحال 
أنجزه  ما  ملتابعة  الحضور  تجمهر 
غنائيٍة،  أعماٍل  من  و“روتانا“  ماجد 
واالستمتاع باملفاجآت التسويقية، وعربَّ 

الجميع عن سعادتهم بما شاهدوه.
أيضاً ستطلق ”روتانا“ الحملة يف مدينة 
نيويورك األمريكية عرب شاشات ميدان 

”تايم سكوير“ الشهري.
تسع  أطيب“  ”بديت  ألبوم  ن  ويتضمَّ

نخبٍة  مع  ماجد  فيها  تعاون  أغنياٍت، 
والتوزيع  والتلحني  الشعر  رموز  من 

املوسيقي.
ويف وقٍت سابٍق، أبدى املهندس سعادته 
بإطالق ألبومه الجديد، شاكراً ”روتانا“، 

معه  تعاون  َمن  وكل  العمل،  منتجة 
أعماله  تحقق  أن  متمنياً  لتقديمه، 
تنال  وأن  االستماع،  يف  عالية  أرقاماً 
يف  األغىل  عدَّه  الذي  جمهوره،  إعجاب 

مشواره الفني.
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نزالء  أحد  حصول  العدل  وزارة  أعلنت 

سجن الكرخ املركزي عىل املرتبة األوىل 

االتصال  تكنولوجيا  بجامعة  كليته  يف 

واملعلومات، فيما بينت أن وزيري العدل 

استحداث  عىل  اتفقا  العايل  والتعليم 

مركز للتعليم الجامعي يف السجن.

العدل  «وزير  إن  العدل  وزارة  وقالت 

نزيل  بمكافأة  أوعز  شواني  خالد 

يف  لتفوقه  املركزي  الكرخ  سجن  يف 

الدراسة الجامعية وحصوله عىل املرتبة 

واملسائية  الصباحية  للدراسة  االوىل 

جامعة  يف  األعمال  معلوماتية  كلية  يف 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت».

وأضاف البيان أن «وزير العدل وباتفاق 

املصادقة  تمت  العايل  التعليم  وزير  مع 

واستحداث  النزالء  تعليم  مرشوع  عىل 

مركز التعليم الجامعي يف سجن الكرخ 

املركزي وكان أحد طلبة هذا املركز هو 

النزيل الفائز بالرتتيب األول عن أقرانه 

الطلبة غري املحكومني».

تستعد الفنانة اللبنانية اليسا 

ساهر  غنائي  حفل  إلحياء 

لها يف محافظة أربيل بإقليم 

كردستان، بتاريخ ٢٠ مارس 

نوروز  أعياد  ضمن  املُقبل، 

التي تقام يف كردستان.

اعالم  وسائل  وكشفت 

عربية عن اتفاق مع الفنانة 

اليسا  املعروفة  اللبنانية 

إلحياء حفل يف العراق الشهر 

القادم ضمن احتفاالت إقليم 

باعياد  العراق  كردستان 

اليسا  الفنانة  وتعّد  نوروز. 

تحصل  لبنانية  مطربة  اول 

عىل جائزة املوسيقى الدولية 

مبيعا  االلبومات  ألفضل 

ستحيي  إذ  أعوام،  لثالث 

يف  نوروز  عيد  احتفاالت 

اتفاق  عرب  أربيل  محافظة 

منظمة  خاصة  جهة  مع 

للحفل.

مسلسل  نجح  نتفليكس،  العاملية  املنصة  شاشة  عرب  حلقاته  عرض  بعد 
الصفقة الذي يعّد أضخم إنتاج كويتي عرب شاشة منصة نتفليكس العاملية 
يف أن يتصدر قوائم املشاهدة عرب شاشة املنصة يف كثري من الدول العربية؛ 
واململكة  الكويت  من  بدايًة 
العربية السعودية وحتى عمان 

وقطر.
عرض  إنتهاء  بمجرد 
املسلسل  حلقات 
الصفقة  الكويتي 
والذي دارت أحداثه 
حلقات  ست  يف 
عرب  درامية 
منصة  شاشة 
علم  نتفليكس، 
نية  هناك  أن 
عمل  فريق  من 
لتقديم  املسلسل 
سم  مو
له  جديد 
ن  أ و

القرار النهائي يعود إلدارة نتفليكس إذ ستعلن عنه خالل الفرتة املقبلة. 
واملسلسل يتبنى قصصاً حقيقية من الكويت يف فرتة الثمانينيات؛ إذ ذكرأن 
شخصية منرية التي جسدتها  منى حسني  ضمن األحداث هي شخصية 
مستوحاة من حياة إمرأة كويتية تدعى وفاء الرشيد. وأكدت منى حسني 
من  العديد  تطلب  منرية  لشخصية  تحضريها  أن  الخاصة  بترصيحاتها 
العمل  مخرج  بمساعدة  البورصة  عىل  حساب  بفتح  قامت  إذ  الخطوات 
كريم الشناوي، كما لجأت ملشاهدة العديد من الفيديوهات الخاصة بنساء 
الكويت يف هذه الفرتة الزمنية حتى تتمكن من معرفة التفاصيل الدقيقة 

بهذه املرحلة.

بشأن  إليه،  نسب  توقعا  نفيه  بعد 
البلدان،  من  عددا  تطال  قوية  هزة 
فرانك  الهولندي،  الزالزل  خبري  غرد 
هوغربيتس، كاشفا عن املناطق التي 

يمكن أن تشهد زالزال كبريا.
موقع  من  تغريدة  هوغربيتس  ونرش 
الشميس  النظام  هندسة  ”مؤرش 
خالله  من  يشارك  الذي   ،  SSGEOS
هذه  ”سأناقش  فيها:  قال  توقعاته، 
الفيديوهات  إحدى  يف  الخريطة 

الخاصة بي“.
خريطة   SSGEOS منشور  وتضمن 
تظهر ”املناطق التي تتمتع باحتماالت 
أقل  (قوتها  فيها  قوي  زلزال  نشوء 
مقياس  عىل  درجات   8.5 تساوي  أو 
لفرتة  هادئة  كانت  والتي  ريخرت)، 
تتعرض  أن  يمكن  نسبيا.  طويلة 
يف  كبري  لزلزال  املناطق  هذه  إحدى 

املستقبل القريب“.
 وقال منشور آخر وضعه هوغربيتس 
الخطوط  رسم  يتم  ”ال  حسابه:  عىل 
منشورنا  يف  األحمر  باللون  املظللة 
مرتبطة  إنها  عشوائي.  بشكل 
يجب  املنطقة.  يف  الصدع  بخطوط 
عىل الصحفيني إجراء بعض األبحاث 

لتجنب نرش معلومات كاذبة“.

صباح  رضب،  الذي  الزلزال  بعد 
حدود  قرب  طاجيكستان  الخميس، 
ليتصدر  هوغربيتس،  عاد  الصني، 
عناوين األخبار مجددا، بفضل توقعه 
للزلزال، وتحذيره من ”أول أسبوع يف 

مارس“.
التواصل  مواقع  رواد  وتداول 
االجتماعي، مقطع فيديو نرشه خبري 
اليومية،  نرشته  يف  الهولندي  الزالزل 

بتاريخ 19 فرباير الجاري.
وتوقع هوغربيتس أن هناك ”نشاطا 
زلزاليا باملنطقة الواقعة قرب الحدود 
تحدث  ”ربما  أنه  وأضاف  الصينية“، 
من   22 أو   21 يوم  يف  أرضية  هزة 
الشهر الجاري“، وهو األمر الذي أثار 
زلزال  الكثريين، نظرا لحدوث  دهشة 
من  األوىل  الساعات  يف  طاجيكستان 

صباح الـ 22 من شباط.
”األسبوع  أن  من  هوغربيتس  وحذر 
األول من شهر اذار سيكون حرجا“، 

وذلك يف مقطع فيديو جديد.
وأوضح أنه ”قد تحدث بعض الزيادة 
و26   25 بني  ما  الفرتة  يف  الزلزالية 
الفتا  كثريا“،  ليس  ربما  لكن  فرباير، 
مارس  من  األول  ”األسبوع  أن  إىل 

سيكون حرجا“.

األصغر يف  باحثون من جامعة واشنطن كامريا هي  طور 
العالم من حيث الحجم، إذ ال تتعدى حجم حبة رمل، ما 

يفتح أمام الطب فرصا جديدة الستكشاف أدق تفاصيل 
جسم اإلنسان عند الحاجة.

تقنية  باستخدام   (OV6948) الكامريا  تطوير  وتم 
ابتكرها باحثو الجامعة األمريكية وُصنعت بواسطة 

.OmniVision Technologies رشكة
غينيس  موسوعة  يف  الكامريا  بهذه  االعرتاف  وتم 
متوفر  صور  مستشعر  كأصغر  القياسية  لألرقام 

تجاريا يف العالم.
صور  التقاط  عىل  قادرة  الصغرية  الكامريا  وهذه 
 30 بمعدل  بكسل)   40000)  200  ×  200 بدقة 

إطاًرا يف الثانية.
صورها ليست عالية الدقة، إذ تم تصميم الكامريا 
لتناسب مداخل األوردة البرشية ملساعدة األطباء 

أثناء التشخيص والجراحة.

إنفورميشن)  (ذي  موقع  ذكر 
تويرت  رشكة  أن  اإللكرتوني 
ماسك  إيلون  للملياردير  اململوكة 
رسحت عرشات املوظفني يف إطار 
العمالة  تخفيض  جوالت  ثامن 
أن توىل ماسك رئاسة شبكة  منذ 
يف  الشهرية  االجتماعي  التواصل 

أواخر أكتوبر/ترشين األول.
عىل  أشخاص  عن  التقرير  ونقل 
وقت  يف  باملسألة  مبارشة  دراية 
إن  قولهم  األحد  امس  مبكر 
العديد  شمل  الوظائف  تخفيض 
تلك  بينها  ومن  الهندسية  الفرق 
الدعاية  تكنولوجيا  تدعم  التي 
التحتية  والبنية  تويرت  وتطبيق 
عىل  بالحفاظ  املعنية  الفنية 

تشغيل أنظمة تويرت.
ورسحت تويرت يف مطلع نوفمرب/

ترشين الثاني نحو 3700 موظف 
يف إجراء لتخفيض النفقات اتخذه 
ماسك الذي استحوذ عىل الرشكة 

مقابل 44 مليار دوالر.
إنفورميشن)  (ذي  موقع  وأشار 
األمريكية  بالتكنولوجيا  املعني 
األخري  الوظائف  خفض  أن  إىل 
انخفاض  تعويض  يستهدف 
ماسك  توىل  بعدما  اإليرادات 
عدد  خفض  وأيضا  الرشكة 
 70 بالفعل  تقلص  الذي  العاملني 
ألفي  % عىل األقل ليصل إىل نحو 

موظف.
نوفمرب/ترشين  يف  ماسك  وقال 
من  تعاني  الخدمة  إن  الثاني 
”انخفاض كبري يف اإليرادات“ مع 
إحجام املعلنني عن اإلنفاق وسط 

مخاوف حيال إدارة املحتوى.
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يكشف الصحفي والكاتب عبد الله السّناوي يف كتابه « أحاديث برقاش» 
عن مضامني حواراته الشائقة التي اقرتب فيها من األستاذ محمد حسنني 
عىل  الضوء  سلطت  الحوارات  هذه  فإن  يقال  والحق  حواجز.  بال  هيكل 
اسطورة الصحافة من كافة الجوانب الشخصية والسياسية والصحفية، 
املهنية  حياته  يف  بها  مر  التي  والحوادث  الصحفية  وفتوحاته  وتجاربه 
التي  والصحفية  املهنية  مسريته  يف  أثرت  التي  تلك  وباألخص  الطويلة، 
بدأت منذ العام ١٩٤٢ حني أقدم وكان يف مقتبل العمر عىل تغطية حرب 
بها  يهتم  التي  والخبايا  باألرسار  مليئة  حوارات  وهي  العلمني،  صحراء 
عموم القراء، لكن الذي لفت انتباهي أكثر هي الدروس املهمة يف الصحافة 
الكتاب  هذا  صفحات  بني  من  التقطُتها  التي  والحياة  السياسة  ويف  بل 
الجديدة  الصحفية  لألجيال  مفيدة  شك  وال  دروس  وهي  الجميل،  املمتع 
التي اختلط عليها الحابل بالنابل، وتشابه عليها البقر، وتخلخلت لديها 

املقاييس والقواعد واألخالقيات الرصينة ملهنة الصحافة.
ولعل الدرس املهم هو اإلخالص للمهنة والشغف بها، فقد ظل هيكل حتى 
لحظاته األخرية : « مخلصاً ملهنته، التي لم ير لنفسه مهنة سواها» وكان 
شغوفاً بها حتى وهو عىل فراش املرض، فالصحافة أوالً حتى لو كان له 
نفوذه السيايس، أو وهو يرتيض، أو يقيض إجازة صيف. والدرس اآلخر 
هو احرتام الكبار من رواد الصحافة، فكان ال يذكر اسم محمد التابعي، 
إال مسبوقاً بلقب « األستاذ» مع أنه لم تكن هناك حواجز بينهما، كما كان 
وفياً لهم، وباألخص مع التابعي وكامل الشناوي وقد تأثر بهما يف سنوات 
تكوينه األسايس: كان بوسع «التابعي» و «الشناوي» أن يطلبا ما شاءا يف 
ذروة صعوده الستيني وأن يميش ما يطلبان عىل الرقاب»، يكتب السّناوي 
نقالً عن هيكل: « لم يكن ممكناً أن أمانع يف طلب حتى لو كان فيه خرق 
ارتبط  املواعيد»  يف  االنضباط  الدروس  تلك  ومن  وقواعد».  ونظم  ألصول 
تحكمه  وقواعد  تضبطه  مواقيت  يشء  فلكل  بشخصيته،  عمله  أسلوب 
البيولوجية منضبطة عىل مواعيدها، كل يشء  وطقوس تحرتم، ساعته 
يف حياته منضبط بمواعيد ال تتغري». ولم يكن « يتعجل إصدار أي أحكام 
قبل استبيان الحقائق». ومنها أيضاً موقفه من حفالت تكريم الصحفيني 
ومنح الشهادات الفخرية وسواها، فإن هيكل كان يرفض بصورة قاطعة 
أي تكريم، وقد جسد ذلك عملياً طوال مسريته املهنية، ومن ذلك اجابته 
إن  فيها  أخربه  التي  بالقاهرة  األمريكية  الجامعة  رئيس  رسالة  عىل 
الفخرية  الدكتوراه  درجة  منحه  عىل  باإلجماع  صوت  الجامعة  مجلس 
فرفض ذلك بأدب وكياسة : « إنني شديد التأثر- راٍض وممتن، لكن لدي 
الرأي  أمام  التزمت  أنني  هي  وتلك  أمامكم،  وضعها  أهمية  أرى  مسألة 
العام من بداية عميل عىل أن تكريم الصحفي من حق جمهور قرائه بحكم 
سلطتهم األدبية واملعنوية عليه، ثم إنه مطالب طوال حياته املهنية بأن 
أو  أيًّا كان شكل تعبريه: وساماً  يلتزم بهذا الحق للرأي العام دون بديل 
لقباً أو تقديراً من أي جهة أو من أي نوع «، ويوضح يف رسالته هذه أيضأ 
أنه راعى هذا املبدأ « إزاء دول شاءت أن تهديني أوسمتها بما يف ذلك وطني 
مرص- كذلك راعيته إزاء هيئات تفضلت وأرادت أن تحتفي بي، بما يف ذلك 
جامعات عربية وغري عربية رأت أن تهديني أرفع درجاتها العلمية» . ومن 
دروس األستاذ هيكل، خصوصية الحياة الشخصية للصحفي، فلم يكن 
يفضل التطرق إىل حياته األرسية يف الصحف، وقد « أبعد أوالده عيل وأحمد 
وحسن بقدر ما يستطيع عن شواغله وأزماته». وكانت قد سيطرت عىل 
اإلنسان  قدرات  ألن  خطر»،  يف  «عش  نيتشه  الفيلسوف  عبارة  وجدانه 
أخبار  «أن  يرى:  كان  لذلك  الخطر،  حافة  عىل  إال  تتبدى  ال  رأيه  حسب 
لصحفي  األصلح  التكوين  مجال  يف  مهمان  الحروب  وتغطيات  الجريمة 
يتطلع ملعرفة وثيقة بما يدور يف املجتمع، أو العالم». وهناك الكثري من 
الدروس التي يمكن للصحفي أن يطلع عليها يف مسرية هيكل وحواراته 
وكتاباته وأحاديثه، ومنها أهمية التدوين ألن «الذاكرة خّوانة»، وأن قوة 
مهما  إخبارية  لقصة  قيمة  «وال  واملصداقية:  توقيتها.  يف  تكمن  الكلمة 
بالغ صاحبها يف فنياتها مالم تكن مستندة إىل معلومات صحيحة وأخبار 

تأكدت سالمتها». 
كان هيكل عقالنياً وموضوعياً ودقيقاً ومنضبطاً ومدركاً ملكانة الصحافة 
ورفعتها، لكنه كان أيضاً انساناً له مشاعره وأحاسيسه وأحزانه: « أشعر 
بقلق ألن األحزان أخذت منا يف الفرتة األخرية كثريين ممن نحب، ومع كل 
نازلة حزن فإن مساحة من أرض هذا الوطن تتحول إىل خالء موحش ال 
خرضة فيه وال زهرة، وذلك يشء يثري الخوف ليس فقط بسبب أحزاننا 

عىل رحيل أحبائنا ولكن إشفاقاً عىل هذا الوطن يف ذات الوقت».
وهذا غيض من فيض الدروس الهيكلية التي احتوتها « أحاديث برقاش» 
كما نقلها لنا بال حواجز األستاذ عبد الله السّناوي، رئيس تحرير جريدة 
حرب  يف  النارص  عبد  جمال  «يوميات  كتاب  وصاحب  املرصية،  العربي 
فلسطني»، والذي قال يف آخر حوار تلفزيوني معه: إّن قيمة هيكل تأكدت 

أكثر بعد رحيله.
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