
بغداد/ الزوراء:
بحـَث رئيـس مجلـس القضـاء األعىل 
القـايض فائـق زيـدان ووفـد منظمة 
الثالثـاء،  امـس  الدوليـة،  الشـفافية 
الجهـود املبذولـة يف مجـال مكافحـة 
الفسـاد.وقال املجلـس يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: إن ”رئيس مجلس القضاء 

األعىل القايض فائق زيدان استقبل وفد 
منظمـة الشـفافية الدولية“.وأضـاف 
أنـه ”تـم بحـث الجهـود املبذولـة من 
قبل القضـاء وهيئة النزاهـة يف مجال 
مكافحة الفسـاد وأوجه املساعدة التي 
من املمكن أن تقدمها املنظمات الدولية 

املختصة اىل العراق بهذا املجال“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت وزارة املاليـة، امـس الثالثاء، 
وظيفيـة  درجـة   8691 اسـتحداث 
لتثبيت العقـود يف مؤسسـات الدولة.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إن ”دائرة املوازنة اسـتكملت إجراءات 
اسـتحداث الدرجـات الوظيفيـة لعدد 
من الـوزارات واملحافظـات والجهات 
غري املرتبطـة، بعدد إجمايل بلغ 8691 
درجـة وظيفيـة، بتوجيـه ومتابعـة 
مبـارشة من قبـل وزيـر املالية طيف 

سامي محمد وكما ييل:
- وزارة التعليم العايل / جامعة بغداد/ 

1113 (معدلة)
- وزارة التعليم العايل /   5206

- وزارة النقل / رشكة تنفيذ مشاريع 
النقل / الصحوات 42

- وزارة النقل / الرشكة العامة لسكك 
العراق / 95

- مديريـة مـاء محافظـة البـرصة / 
192

جنيف / متابعة الزوراء:
حذر وزير الخارجية اإليراني حسني 
أمري عبداللهيـان، مجلس محافظي 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية من 
”أي تحـرك سـلبي“ محتمـل تجـاه 
طهران يف اجتماعه املقبل خالل شهر 
مارس/آذار، فيما توعد إرسائيل من 
أي هجـوم، قائالً إنـه ”إذا ما ارتكب 
هـذا الكيـان هـذا الفعـل األحمـق، 
فسيدفع ثمناً باهظاً لن يكون قادراً 

عبداللهيـان،  تحّمله“.ولفـت  عـىل 
يف كلمـة لـه يف مؤتمـر نزع السـالح 
لألمـم املتحـدة املنعقـد يف جنيف، إىل 
أن برنامـج بـالده النـووي ”سـلمي 
وسـيبقى سـلمياً“، قائالً إن طهران 
سـتحتفظ بحقها يف الرد يف مواجهة 
”أي تحرك سـلبي“ خـالل االجتماع 
املقبل ملجلس املحافظني، مع التأكيد 
أنها ”سرتد بشـكل مناسب“.وأشار 
إىل أن املديـر العـام للوكالـة الدولية 

غـرويس  رافاييـل  الذريـة  للطاقـة 
سـيزور طهران خالل األيـام املقبلة، 
بـني  الخالفـات  بشـأن  للتباحـث 
الطرفـني. وقـال: ”سـنكون قريبني 
من الحـل الفنـي إذا تخلـت الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذريـة عن توجهها 
السـيايس“، الفتاً إىل زيـارة ”وفدين 
فنيـني“ مـن الوكالة إىل إيـران خالل 
األيام األخرية.وُتعّد قضية التحقيقات 
التي تجريهـا الوكالة الدولية للطاقة 

الذريـة حـول ثالثـة مواقـع إيرانية 
أعلنت الوكالة سابقاً أنها عثرت فيها 
عـىل جزيئـات اليورانيـوم املخصب، 
إحـدى أهـم العقبـات أمـام االتفاق 
باملفاوضات النووية الحالية املتعثرة 
املايض، والرامية  منذ سبتمرب/أيلول 
إىل إحيـاء االتفـاق النـووي، إذ تّرص 
إيـران عىل رضورة إغـالق تحقيقات 
الوكالـة بشـأن هـذه املواقـع، لكن 
الوكالة، والواليات املتحدة، وفرنسـا، 

وبريطانيـا، وأملانيـا، أكـدت رفضها 
إغالق هـذا امللف ”سياسـياً“.ويأتي 
الدوليـة  للوكالـة  التـايل  االجتمـاع 
خالل الشـهر املقبل أيضـًا عىل وقع 
مسـتجد آخر، وهو مـا ذكرته وكالة 
”بلومبـريغ“ األمريكيـة، ألول مـرة، 
األسـبوع املايض، حول أّن املفتشـني 
اكتشفوا جزيئات يورانيوم مخصبة 

بنسبة تصل إىل 84 باملائة. 

بغداد/ الزوراء:
شـياع  محمـد  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  اكـَد 
السـوداني، رضورة إبعـاد الـوزارات ودوائرها 
العامـة عـن التدخـالت الحزبيـة، الفتـا اىل ان 
الوزير تنتهي عالقته مع القوى السياسـية بعد 
ترشيحه ونيله ثقة الربملان، وفيما وجه الوزراء 
بإرسـال تقارير دورية تتضمـن أهم اإلجراءات 
التي اتُّخذت ملكافحة الفسـاد يف وزاراتهم، وافق 
مجلـس الوزراء عـىل قانون مكافحـة اإلرهاب 
وإحالته للربملان، وإلغاء إجازة االسترياد للمواد 
الرضورية  لحاجـة املواطنني.وقال السـوداني 
خالل ترؤسـه جلسـة مجلس الـوزراء وتابعته 

«الزوراء»: إن» عالقة الوزير بالقوى السياسية 
تنتهي بعد ترشـيحه ونيله ثقة الربملان والوزير 
الـذي يشـعر بالضغـط أو التهديـد أنـا موجود 
لدعمه».وأضاف، أنه» لـم نر أي مؤرشات أولية 
عـن أداء الوزراء يف مكافحة الفسـاد ويجب أن 
يلتزم الوزراء بهذا امللف».وتابع، أن» عىل الوزير 
واملسـؤولني واملديرين العامني التواجد يف امليدان 
لحل جميع املشـكالت، واملشـكالت املستعصية 
بحاجـة إىل قـرارات حكيمة مدروسة».وشـدد 
السـوداني يف حديثـه للـوزراء» بوجـوب عـدم 
إغفال أولويات الربنامج الحكومي التي تتضمن 
البطالة والفقـر والخدمات ومكافحة الفسـاد 

واإلصـالح االقتصادي يف إعـداد الربامج اليومية 
يف الوزارات».وأكد كذلك وجوب تنفيذ توجيهات 
الحكومة الخاصة برشيحة املتقاعدين، مشـرياً 
إىل أن» حزمة اإلصالح الخاصة باملتقاعدين هي 
رسالة ملن أفنى عمره بخدمة البلد وعىل الجميع 
تنفيذ الحزمـة بحذافريها».يف غضون ذلك، ذكر 
املكتب االعالمـي لرئيس الـوزراء يف بيان تلقته 
«الـزوراء»: ان رئيـس مجلـس الـوزراء محمد 
شـياع السـوداني، ترأس امس الثالثاء، الجلسة 
االعتيادية التاسعة ملجلس الوزراء، وجرت خالل 
الجلسة مناقشة مسـتجّدات األوضاع العامة يف 
البـالد، والبحث يف عدد من القضايا األساسـية، 

وإصدار التوجيهات الخاصـة بها. واضاف، انه 
يف مسـتهل الجلسة، وّجه رئيس مجلس الوزراء 
الوزراء بااللتـزام باملنهاج الوزاري، والعمل عىل 
تنفيذ كامل مضامينه، بعيداً عن أي اجتهادات، 
كما أكـد رضورة أن يكون جدول أعمال الوزير، 
يف ما يخص خطط املشاريع والربامج، متوافقاً 
يف  الحكومـة  وضعتهـا  التـي  األولويـات  مـع 
منهاجهـا الوزاري. وكذلك قيام جميع الوزارات 
والجهات غري املرتبطة بـوزارة، بالتنفيذ الحريف 
لحزمة اإلصالحات الخاّصة برشيحة املتقاعدين 

التي أطلقتها الحكومة قبل أيام.

القاهرة / متابعة الزوراء:
الدوليـة  العالقـات  يف  الباحـث  قـاَل 
واالقتصـاد السـيايس  املـرصي أبوبكر 
الديب إن العقوبـات الغربية من أمريكا 
وحلفائهـا األوروبيني لم تهزم روسـيا.

وأشـار الديـب يف ترصيحات لــRT  إىل 
أن الغرب وأمريكا لم يسـتطيعا هزيمة 
روسـيا بأكثر من ١٤ ألف عقوبة فضال 
عـن تزويـد الغـرب أوكرانيـا بأسـلحة 
ومعـدات تخطـت ١٢٠ مليـار دوالر لم 

تهزم روسيا أو تدمر اقتصادها.وأوضح 
أبوبكـر الديـب أن مـؤرشات االقتصـاد 
الرويس تؤكـد قوته وصالبتـه وتخطيه 
خطر التدمري الذي استهدفته العقوبات 
الغربيـة مشـريا إىل أن القطـاع املرصيف 

الرويس حقق أرباحا بلغت ٢٠٣ مليارات 
روبـل ىف ٢٠٢٢، فضـال عـن تضاعـف 
حجم التبادل التجاري بالعملة الروسية 
«الروبل» منذ ديسمرب املايض وتراجعت 
البطالـة إىل مسـتوى تاريخي منخفض 

بلـغ ٣٫٧٪، إضافـة إىل ارتفـاع إنتاجية 
محاصيل الحبوب ألكثر من ١٥٠ مليون 
طن، وتصدير كميات غري مسـبوقة من 

الحبوب بنحو ٦٠ مليون طن يف السنة.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أفـادْت صحيفـة ”التيار“ السـودانية، امـس الثالثاء، 
بنقـل الرئيس السـابق عمر البشـري إىل العناية املركزة 
يف حالـة خطـرة. وقالت الصحيفة إن شـقيق البشـري 
طلـب زيارتـه، وإن املحكمـة قبلـت الطلب.ولـم تعط 
الصحيفة عىل الفور مزيدا من التفاصيل بشـأن حالة 
البشري، الذي أطاحت به احتجاجات واسعة يف الشارع 
السـوداني وتوىل عىل إثر ذلك الجيش السوداني الحكم 
يف إبريل 2019.ويخضع البشـري حاليـا للمحاكمة عن 
تهـم تتعلق بفـرتة حكمه ومسـؤوليته عـن االنقالب 

العسـكري الذي قـاده عـام 1989.وتدهـورت الحالة 
الصحية للبشـري خـالل الفرتات السـابقة التي خضغ 
فيها للسجن واملحاكمة، وُنقل أكثر من مرة من السجن 
إىل املستشـفى للعالج.واألسـبوع املايض، وصف زعيم 
عسـكري بارز يف السـودان اإلطاحة بالسلطات املدنية 
قبـل عامـني بــ ”الخطأ“.وقـال الفريق محمـد دقلو 
(حميدتي)، نائب رئيس املجلس الحاكم يف السودان، إن 
االنقالب أفاد سياسـيا أنصار الرئيس السـابق البشري.
واُتهـم قادة عسـكريون بتقويض االنتقـال إىل الحكم 

املدني بعد اإلطاحة بالبشري يف عام 2019.

بغداد/ الزوراء:
شـدَد رئيس هيئـة النزاهـة االتحادية حيدر 
حنـون، امس الثالثاء، عـىل رضورة تقويض 
سـات الدولة، فيما اشاد  آفة الفسـاد يف ُمؤسَّ
بموقف السلطات الثالث الداعم لعمل الهيئة.

وذكر بيان للهيئة تلقته ”الزوراء“: أن ”رئيس 
هيئة النزاهة االتحاديَّة حيدر حنون، اكد عىل 
ـة بُمؤّرشات  أهميَّة التقاريـر الدوليَّة الخاصَّ
ُمدركات الفسـاد“، مشرياً إىل ”التعاون الدويلّ 
واملساعدة القانونيَّة يف مجال مكافحة الفساد 

واسرتداد عوائده واملُدانني به“.
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الزوراء/ حسني فالح:
دولـة  ائتـالف  نائـب عـن  كشـَف 
القانون عن وجود خالفات واسـعة 
واعرتاضـت داخـل مجلـس النواب 
حول تعديل قانون االنتخابات، فيما 
اكد خبري قانونـي، ان دمج قانوني 
املحافظـات  مجالـس  انتخابـات 
مخالفـة  يشـكل  ال  والربملـان 

دستورية.
النائـب عـن ائتـالف دولـة  وقـال 
القانـون ثائـر الجبـوري يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان هناك خالف داخل 
الربملان بسـبب قانـون االنتخابات 
ليغو“ والدائرة  بخصوص ”سـانت 
الواحدة حيـث ابدى بعـض النواب 
اعرتاضهم مما اخر مناقشة القانون 
السـابقة.واضاف:  الجلسات  خالل 
ان هناك أسـاليب كثرية لالنتخابات 
يف العالـم ومـن املمكـن اختيـار ما 
يتناسـب مع املجتمع العراقي .من 
جهتـه، قـال الخبـري القانوني عيل 
التميمي يف حديـث لـ“الزوراء“: ان 
دمـج قانـون االنتخابـات ملجالس 
املحافظـات مـع قانـون انتخابات 
مجلس النواب ال يشكل اي مخالفة 
دسـتورية النه باالسـاس مجالس 
املحافظـات غـري منتظمـة باقليم 
هـي تتمتـع بالصفـة الترشيعيـة 
الرقابيـة  الجهـة  وايضـا  املحليـة 

والتعليمـات،  القـرارات  واصـدار 
لهـذا النظـام الربملانـي قائـم عىل 
فكرة الفيدراليـة الالمركزية وليس 
املركزيـة لهـذا يجـوز الجمـع بني 
القانونني.واضـاف، ان هنـاك دوال 
مثـل املانيـا وكنـدا يجمعـون اكثر 
مـن قانون بسـلة قانونيـة واحدة 

واالنتخابـات  االحـزاب  كقوانـني 
واملفوضيـة وجهة الرقابـة، مؤكدا 
انه يف الدسـتور العراقي هذا ممكن 
إن  إذ   121 واملـادة   122 املـادة  يف 
مجالـس املحافظـات لها السـلطة 
الترشيعيـة والتنفيذيـة والرقابيـة  
.ولفت اىل ان هناك مقرتحات كثرية 

بشـأن مجالـس املحافظـات قيـد 
الدراسـة ومنهـا الذهـاب اىل نظام 
سـانت ليغو املعدلة، مبينا ان سانت 
ليغو كلما ارتفع الرقم 1.6 او 1.7 او 
1.8 كلما كانت حظوظ الكتل الكبري 
افضل عىل حساب الصغرية.واوضح 
ان نظام سانت ليغو سينهي مسألة 

املعارضة التـي بدات تتطور بالعراق 
الذي هـو اسـاس الربملانـي بالعالم 
العـودة اىل الخلـف بسـانت  برايـي 
ليغو غري ايجابيـة، الفتا اىل ان هناك 
رايـا اخر بـان دمج القانونـني ربما 
يؤدي اىل صعوبة التعديل املسـتقبيل 
النـه كلمـا تعـدل قانـون يجـب ان 
تعـدل القانـون االخر .واشـار اىل ان 
األوىل  القـراءة  يف  زال  مـا  القانـون 
وقابـل للتعديـل وبالنتيجـة الربملان 
يصـوت عليه.من جهته قـال عضو 
اللجنـة القانونية النيابية احمد فواز 
”اللجنـة  ان  صحفـي:  ترصيـح  يف 
سـتجتمع للمـيض بمقـرتح تعديل 
قانون انتخابات مجالس املحافظات 
بمعزل عـن قانون انتخابات مجلس 
النواب حيث لـكل قانون خصوصية 
”قانـون  أن  اىل  الفتـا  معينـة“، 
انتخابـات مجالس املحافظات يعنى 
بتقديـم الخدمة يف املحافظـات، أما 
قانون انتخابات مجلس النواب يعنى 
بالترشيـع والرقابـة عـىل السـلطة 
التنفيذية“.وذكـر أن ”دمـج مجلس 
النواب ومجالس املحافظات سيسبب 
رضورة  عـىل  مشـددا  اربـاكا“، 
انتخابي مسـتقر  ”اعتمـاد نظـام 
يحقق العدالة وبالتايل يدفع الناخب 
العراقـي للمشـاركة يف االنتخابات 

واصالح املنظومة السياسية“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
امس  االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزارة  أعلنْت 
الثالثاء، إطالق رواتب العمال املتقاعدين املضمونني 
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت   .٢٠٢٣ آذار  لشهر 
املتقاعدين  العمال  رواتب  إطالق  «تم  أنه  «الزوراء»: 
املضمونني لشهر آذار ٢٠٢٣».فيما أكدت املدير العام 
خلود  للعمال  االجتماعي  والضمان  التقاعد  لدائرة 
اإلجراءات  جميع  أكملت  «الدائرة  أن  فنجان  حريان 
املتعلقة باطالق رواتب العمال املتقاعدين املضمونني 
لديها ابتداء من الساعة الثانية عرشة من مساء يوم 
منحة  استمرار  مع   ،٢٨/٢/٢٠٢٣ املوافق  الثالثاء 

الـ(٥٠) ألف دينار شهرياً لحني إقرار القانون».

@á«b‘nfl@kmaÎä@÷˝†g
äaàe@ãËì€@µ„Ï‡õæa@fib‡»€a

@ÊbrzjÌ@ÚÓ€Îá€a@ÚÓœb–ì€aÎ@ıbõ‘€a
Übè–€a@Úzœbÿæ@Ú€Îâjæa@ÜÏËßa

@ÚuäÜ@H8691I@taáznéa@Â‹»m@ÚÓ€bæa
@ÜÏ‘»€a@oÓjrn€@ÚÓ–Ó√Î

@∂g@7ìj€a@ã‡«@’ibè€a@Ô„aÜÏè€a@êÓˆã€a@›‘„
Òã�Ç@Èn€byÎ@Òç◊ãæa@ÚÌb‰»€a

@ùÌÏ‘m@ÒäÎãö@á◊˚Ì@ÚÁaç‰€a@Ú˜ÓÁ@êÓˆä
Ú€Îá€a@pbèé˚fl@¿@Übè–€a@Úœe

bÓée@ëd◊@pbÓˆbË„@¿@ÔèÓ„Îá„¸a@Í7ƒ„@ÈuaÏÌ@lbjì€a@kÉn‰fl@NN@‚ÏÓ€a
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@fibÓnÀa@Ú∫ãu@ÂÌám@µÓ–zó€a@Úib‘„
Ô»œáæa@áºc@äÏn◊á€a

@ıbj†˛a@…fl@Âflbõn‹€@…‡n1a@pbÓ€b»œ@o«Ü

@paá€Ïæa@7jflc@Ò7»èm@Üá•@ÜaáÃi@Úƒœb´
@bË«b–mäa@Âfl@ÊÏÿìÌ@ÊÏ‰†aÏflÎ

بغداد/ الزوراء:
أدانْت نقابة الصحفيني العراقيني، امس 
الثالثـاء، جريمة اغتيـال الدكتور احمد 
طـالل املدفعـي، فيمـا دعـت فعاليات 
املجتمـع للتضامـن مع اطبـاء العراق.
وذكر بيان لنقابة الصحفيني العراقيني 
تلقتـه «الـزوراء»: ان نقابة الصحفيني 
العراقيني تدين االعتداء الغادر الذي راح 
ضحيتـه الشـهيد الدكتـور احمد طالل 
املدفعي يف محافظة دياىل، تلك الجريمة 
العلميـة  الكفـاءات  تسـتهدف  التـي 
يف  الفاعلـة  والشـخصيات  واملهنيـة 
املجتمع .ودعت النقابة، بحسب البيان، 
الجهـات املختصـة اىل رضورة التصدي 

بقوة للعنارص االجرامية التي تستهدف 
من خـالل تلـك الجريمـة النكـراء امن 
املجتمـع وفعالياتـه املختلفة ورضورة 
مالحقـة الجنـاة وتقديمهـم اىل العدالة 
.كمـا ودعـت ايضـا، جميـع فعاليـات 
املجتمـع العراقي ويف مقدمتها وسـائل 
االعـالم كافـة اىل الوقـوف والتضامـن 
مع رشيحـة االطباء التـي كان لها دور 
انسـاني  كبري يف معـارك تحريـر املدن 
مـن العنـارص االرهابية جنبـا اىل جنب 
مـع القـوات االمنية وكذلـك يف التصدي 
لجائحـة كورونـا حيـث قـدم الجيـش 
االبيـض التضحيات الجسـام لتخليص 

البالد من تلك الجائحة اللعينة .

بغداد/ الزوراء: 
حـّددْت محافظة بغـداد، أمـس الثالثاء، 
تسـعرية األمبـري لشـهر آذار للمولـدات 
األهلية والحكومية، فيما شكا مواطنون 
مـن ارتفـاع سـعر االمبـري وعـدم التزام 

اصحاب املولدات بالتسعرية الرسمية.
وذكر بيان للمحافظة تلقته «الزوراء»: أن 

«تسعرية التشـغيل (العادي) من الساعة 
١٢ ظهـراً وحتى السـاعة ١ ليالً تكون بـ 
٦ آالف دينار، أما تسـعرية التشغيل اللييل 
مـن السـاعة الثانية عرشة ظهـراً وحتى 
السـاعة السادسـة صباحاً تكون بـ(٨) 

آالف دينار».

bËnªbÁ@aàg@\≈Ábi@Â$\Äi@›Óˆaãég@á«ÏnmÎ@Ú”b�€a@Ú€b◊Î@äâ•@ÊaãÌg

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت خلية االعالم األمني، أمس الثالثاء، اإلطاحة بأربعة من أخطر تجار املخدرات يف 
العاصمة بغداد. وذكرت الخلية يف بيان ورد لـ «الزوراء»، ان «مفارز مديرية استخبارات 
الدفاع ومن خالل  العامة لالستخبارات واالمن بوزارة  املديرية  اىل  التابعة  وامن بغداد 
التنسيق مع مديرية املخدرات واملؤثرات العقلية، تمكنت من القاء القبض عىل ثالثة 
الكريستال  مادة  من  كمية  وبحوزتهم  ببغداد  صليخ  منطقه  يف  املخدرات  تجار  من 
ومبالغ مالية».وأضاف البيان، انه «بداللة املتهمني تم نصب كمني محكم قرب تقاطع 
املخدرات وبحوزته كمية من  اخطر تجار  احد  القبض عىل  القاء  اسفر عن  درويش، 
اىل  املتهمني  «املواد تمت مصادرتها وتسليم  أن  اىل  الكريستال ومسدس».وأشار  مادة 

مديرية املخدرات واملوثرات العقلية».

@paäáÉæa@äb§@ã�Çc@Âfl@Ú»iädi@Úyb†�a
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Ú˜Ó:a@›‡»€@·«aá€a@t˝r€a@pb�‹è€a@—”Ï∑@Übíc

@Übè–€a@Úœe@ùÌÏ‘m@ÒäÎãö@á◊˚Ì@ÚÁaç‰€a@Ú˜ÓÁ@êÓˆä
Ú€Îá€a@pbèé˚fl@¿

@ÜÏ‘»€a@oÓjrn€@ÚÓ–Ó√Î@ÚuäÜ@H8691I@taáznéa@Â‹»m@ÚÓ€bæa

بغداد/ الزوراء:
حيدر  االتحادية  النزاهة  هيئة  رئيس  شدَد 
تقويض  رضورة  عىل  الثالثاء،  امس  حنون، 
اشاد  فيما  الدولة،  سات  ُمؤسَّ يف  الفساد  آفة 

بموقف السلطات الثالث الداعم لعمل الهيئة.
وذكر بيان للهيئة تلقته ”الزوراء“: أن ”رئيس 
هيئة النزاهة االتحاديَّة حيدر حنون، اكد عىل 
بُمؤّرشات  ة  الخاصَّ الدوليَّة  التقارير  أهميَّة 
الدويلّ  إىل ”التعاون  ُمدركات الفساد“، مشرياً 
واملساعدة القانونيَّة يف مجال مكافحة الفساد 

واسرتداد عوائده واملُدانني به“.
من  وفداً  لقائه  خالل  الهيئة  رئيس  وأكد 
األملانيَّة  والوكالة  الدوليَّة  الشفافيَّة  مة  ُمنظَّ
كبرٌي  عائٌق  ”الفساد  أنَّ   ،GIZ الدويل  للتعاون 
القطاعات  كل  يف  املُستدامة  التنمية  أمام 
وُمسّبباً رئيساً التساع الفقر الذي يؤدي بدوره 
”رضورة  عىل  ُمشدِّداً  الجهل“،  انتشار  إىل 
الدولة  سات  ُمؤسَّ يف  الفساد  آفة  تقويض 
الشعب  قوت  وآكيل  الفاسدين  ومحارصة 

املُتجاوزين عىل املال العاّم“.
واشاد ”بموقف السلطات الثالث الداعم لعمل 
املظلَّة  يمثل  الذي  القضاء  سيما  وال  الهيئة، 
الهيئة“،  ُمحققو  إرشافها  تحت  يعمل  التي 
رات التعاون  الفتا اىل ”أهميَّة املعاهدات وُمذكَّ
األمم  اتفاقية  إليها  أشارت  التي  الثنائيَّة 

املُتَّحدة ملكافحة الفساد“.
تعاوٍن  اتفاقات  عدَّة  أبرم  ”العراق  أنَّ  وتابع 
 ،“ الفرنيسِّ الجانب  مع  آخرها  كان  ثنائيٍَّة 

الوكالة  مع  تفاهٍم  رة  ُمذكَّ ”إبرام  مؤكداً 
عامني  قبل   (GIZ) الدويل  للتعاون  األملانيَّة 
والرغبة بتوثيق التعاون واملساعدة القانونيَّة 
املدانني  واسرتداد  الفساد  مكافحة  مجال  يف 

واألموال املُهرَّبة“.
األملانيَّة  الوكالة  ُممثل  اوضح  جانبه،  من 
للتعاون الدويل (GIZ)، يف اللقاء الذي حرضه 
مع  ”العمل  ان  الهيئة،  يف  العامون  املديرون 
الهيئة تمَّ الرشوع به منذ عام، إذ تمَّ عقد عدَّة 
تدريبيٍَّة  ودوراٍت  وندواٍت  ورٍش  من  فعالياٍت 
في دوائر الهيئة  شارك فيها العرشات من ُموظَّ
الهيئة  في  ُموظَّ ”بشجاعة  املختلفة“، ُمشيداً 
بتصّديهم للفساد ومالحقتهم املتجاوزين عىل 

املال العام“.
يف  بقوٍة  العراقيِّ  الجانب  دعم  ”عىل  وحث 
إيجاد  يف  ومساعدته  الفساد  مكافحة  مجال 

بيئٍة شفافٍة تسودها قيم النزاهة واألمانة“.
من جانبها، لفتت املستشارة اإلقليميَّة للرشق 
األوسط وشمال إفريقيا يف منظمة الشفافية 
طويل  ”الطريق  إىل  حرت)  (كندا  الدوليَّة 
مجال  يف  خطوًة  خطوًة  يتقدَّم  العراق  وأنَّ 
الوقت  من  ملزيد  ويحتاج  والنزاهة  الشفافيَّة 
الذي  الدؤوب  ”العمل  اىل  مشيدة  والجهد“، 
متها مع هيئة النزاهة، من أجل  تقوم به ُمنظَّ
إعداد ”نظام النزاهة الوطني وتعيني مواطن 

القوَّة والضعف“.
ليس  الفساد  مدركات  ”مؤرش  أنَّ  وأوضح 
الغاية الرئيسة إنما الشفافية يف العمل ونظام 

الخاص  بالقطاع  وعالقته  الحكومي  العقود 
إرساء  يف  والشفافة  الحقيقيَّة  واملنافسة 

العقود“. 
مظهر  الهيئة  رئيس  نائب  د  أكَّ جانبه،  من 
تركي عبد ”أهميَّة الجانب الوقائّي يف مكافحة 
اىل  الفتا  العام“،  املال  عىل  والحفاظ  الفساد 
”التجارب الدوليَّة الناجحة التي أرست قواعد 

العمل الوقائّي يف التصدّي آلفة الفساد“.
عبء  وحدها  تتحمل  ال  ”الهيئة  ان  وبني 
جزٌء  هي  بل  الفساد،  ُمكافحة  ومسؤوليَّة 
تلك  أضالع  أحد  من منظومٍة متكاملٍة، وهي 
املنظومة التي تحتاج إىل إرادٍة سياسيٍَّة لتكلل 

جهودها بالنجاح“.
بدوره، سلَّط املدير العام لدائرة العالقات مع 
محمود  الهيئة  يف  الحكوميَّة  غري  مات  املُنظَّ
سامي نعمة عىل ”بعض جوانب عمل دائرته 
والقطاع  املجتمعيَّة  مات  املُنظَّ مع  بالتعاون 
أيضاً  ”تضطلع  دائرته  أنَّ  إىل  الفتاً  الخاص“، 
حول  الرأي  واستطالعات  االستبانات  بإجراء 
الدولة  سات  ُمؤسَّ أداء  يف  والشفافية  الفساد 

ومستوى الخدمات املُقدَّمة للمواطنني“.
يف  الرشوة  (ُمدركات  ”استبانة  ان  واوضح 
القطاع العام) التي تنفذها دائرته يف قطاعاٍت 
إىل  الهادفة  العلميَّة  األساليب  كأحد  ُمحدَّدٍة 
وتستند  الرشوة،  تعاطي  اّتجاهات  تشخيص 
ملدرك  (املراجع)  املواطن  استشعار  إىل  ذلك  يف 
تستهدفه  الذي  القطاع  دوائر  يف  الرشوة 

االستبانة يف عموم العراق“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت وزارة املالية، امس الثالثاء، استحداث 
يف  العقود  لتثبيت  وظيفية  درجة   8691

مؤسسات الدولة.
إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
”دائرة املوازنة استكملت إجراءات استحداث 
الوزارات  من  لعدد  الوظيفية  الدرجات 
بعدد  املرتبطة،  غري  والجهات  واملحافظات 
بتوجيه  وظيفية،  درجة   8691 بلغ  إجمايل 
ومتابعة مبارشة من قبل وزير املالية طيف 

سامي محمد وكما ييل:
بغداد/  جامعة   / العايل  التعليم  وزارة   -

1113 (معدلة)
- وزارة التعليم العايل /   5206

- وزارة النقل / رشكة تنفيذ مشاريع النقل 
/ الصحوات 42

- وزارة النقل / الرشكة العامة لسكك العراق 
95 /

- مديرية ماء محافظة البرصة / 192
سعد  رشكة   / واإلعمار  اإلسكان  وزارة   -

العامة / 51
- وزارة اإلسكان واإلعمار / رشكة املنصور 

39 /
الفاو  رشكة   / واإلعمار  اإلسكان  وزارة   -  

الهندسية / 63
 - وزارة اإلعمار واإلسكان / رشكة الفاروق 

العامة / 70
 - وزارة اإلعمار واإلسكان / املديرية العامة 

للمجاري / 156
واملرسح  السينما  دائرة   / الثقافة  وزارة   -  

55 /
للطباعة  النهرين  رشكة   / الرتبية  وزارة   -  

43 /
 - ديوان محافظة األنبار / 375
 - ديوان محافظة واسط / 23

 - دائرة صحة البرصة / 9
الزراعية  األرايض  دائرة   / الزراعة  وزارة   -  

30 /
 - وزارة الزراعة / دائرة الثروة الحيوانية / 

1
 - دائرة صحة املثنى / 538
 - دائرة صحة دياىل / 248

العام  دائرة املصب  املائية /  املوارد   - وزارة 
81 /

 - ديوان الرقابة املالية / 107
 - ديوان وزارة النقل / 6

 - مديرية شباب ورياضة بغداد الرصافة / 
.148

2سياسة ومحليات alzawraanews@yahoo.com No: 7909    Wed    1     Mar    2023العدد:   7909    األربعاء    1    آذار   2023

HÚÓ‹´@Úflb«@pbó”b‰fl@Ê˝«g@ãì„@M@ÜÏ‡ó€a@Û–ófl@Ofib‡ì€a@¿bófl@Ú◊ãíI

fiÎ˛a@Ê˝«�a@H@RPRS@M@T@@I@Ú‡”ãæa@Úó”b‰æa@Ê˝«g
 SPARE PARTS FOR GOVERNOR LINKAGE &I@çÓË§
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تعلن رشكة مصايف الشمال (مصفى الصمود) احدى تشكيالت وزارة النفط عن نرش اعالن (مناقصات عامة محلية) 
وحسب التفاصيل املبينة يف الجدول ادناه، فعىل الراغبني باالشرتاك من الرشكات املتخصصة ممن تتوفر فيهم الرشوط 
القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة مقر رشكتنا يف بيجي- مصفى الصمود، اعتبارا من تاريخ نرش االعالن الستالم نسخة 
من جدول املواصفات والكميات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ غري قابل للرد إال يف حال إلغاء املناقصة او تغيري اسلوب 
تنفيذها عىل ان يتم تسليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل الساعة الواحدة ظهرا ليوم االحد املوافق ٢٠٢٣/٣/٢٦ ويف حالة 
مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرسمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسمي 

ييل تاريخ العطلة او الحظر، ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة أجور نرش االعالن والرسوم القانونية، علما انه سيتم 
عقد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل االستفسارات يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم الخميس املوافق ٢٠٢٣/٣/١٦ 

يف نفس مكان القطع.
اوال :- املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء:- 

ارفاق (الهوية الرضيبية - شهادة  الجدول اعاله عىل ان تكون نافذة لعام ٢٠٢٣ مع  املبينة تفاصيلها يف  الهويات   .١
التأسيس –اجازة ممارسة مهنة –عقد التأسيس –النظام الداخيل للرشكة).

او خطاب ضمان صادر من  اعاله عىل شكل صك مصدق ممغنط  الجدول  يف  املبني  املبلغ  االولية حسب  التأمينات   .٢
مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ألمر رشكة مصايف الشمال عىل أال يكون ضمن 
املصارف املحظور التعامل معها واملبينة يف القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التأمينات عند النكول 
عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فرتة نفاذه وبعد غلق املناقصة او 

رفض التصحيح عىل أخطاءه الحسابية يف العطاء وتتخذ بحقه االجراءات القانونية .
٣. جلب كتاب عدم ممانعة من االشرتاك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام ٢٠٢٣ (تصوير ملون) 

بإسم الرشكة مقدمة العطاء (حرصا) مع هوية رضيبية.
٤. وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل) مع تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله بإجراءات الحجب.

٥. اعمال مماثلة بالتنفيذ عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله (بظرف مغلق).
ثانيا:- تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزأ من العقد :-

١. يكون التنفيذ حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ ورشوط يف جدول املواصفات او الكميات.
٢. يتم ارفاق نسخ اضافية طبق االصل عدد ٢ من العطاء باالضافة اىل العطاء االصيل ويجب ان يتضمن الوثائق املطلوبة 
كافة عىل ان تكون جميع النسخ (مختومة بختم حي من الرشكة) عىل ان يتم وضع (النسخة االصلية) يف غالف منفصل 
ويتم تأشريه (بعبارة نسخة اصلية) ووضع كل نسخة من النسخ االضافية يف غالف منفصل يتم تأشري كل مغلف بعبارة 

(نسخة إضافية) وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية يف ظرف واحد.
٣. يعترب العطاء نافذا ملدة (١٢٠) يوما من تاريخ غلق املناقصة .

٤. يتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق التأمينات االولية التي تكون اقل من املبلغ املحدد اعاله.
املبلغ  عىل  وتقترص  العطاء  يف  الكميات  جدول  فقرات  اسعار  تدوين  تتضمن  ال  التي  التجارية  العطاءات  استبعاد   .٥

االجمايل.
٦. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالثة عقود او أكثر ما زالت قيد التنفيذ ومربمة مع رشكتنا – حسب اعمام وزارة 

التخطيط املرقم ٢٥٥٢٤/٧/٤ يف ٢٠٢٢/٩/٢٧ وسيتم استبعاد العطاء يف حال مشاركته.
٧. رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ االسعار .

باملداد) عىل جدول  او  الكرتونية  االسعار رقما وكتابة (طباعة  تثبيت  العراقي حرصا ويتم  بالدينار  التسعري  ٨. يكون 

ويعول  الصفحات  جميع  عىل  ومصادقتها  وختمها  الشطب  او  الحك  من  خالية  املناقصة  هذه  طي  املرفقة  الكميات 
عىل السعر املدون كتابة يف حال اختالفه مع السعر املدون رقما، كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ 

الفقرة.
٩. ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او إجراء تعديل عليها .

١٠. ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام االشرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة او غري مبارشة ويتحمل املخالف 
التبعات القانونية .

١١. ال يجوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة .
١٢. تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد أدنى.

١٣. ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص اخر، ويف حالة ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية 
بحقه .

١٤. يتحمل من تحال بعهدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة .
١٥. العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية والهندسية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ 

والقوانني العراقية النافذة .
١٦. يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ املعدلة والضوابط امللحقة بها املعدلة والوثائق 

القياسية والرشوط العامة ملقاوالت الهندسة املدنية والكهربائية .
يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة (٥٪) من مبلغ االحالة تغطي كامل مدة العقد وفرتة 
الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل شكل خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد لدى 

وزارة النفط والبنك املركزي العراقي ألمر رشكة مصايف الشمال (ش ع ).
والربيد  هواتفه  وارقام  وعنوانه  اسمه  تثبيت  املتقدم  وعىل  عليه  التفاوض  يجوز  وال  قطعيا  االحالة  مبلغ  يعترب   .١٧

االلكرتوني وبشكل دقيق وواضح.
١٨. املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ املعدلة والوثائق القياسية 
التأهيل املرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع وثائق املناقصة مع مراعاة االستثناء املمنوح لرشكتنا  ومعايري 
بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنسبة اكثر من (٢٠٪) عن الكلفة التخمينية إذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية 

الفنية حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم (١) لسنة ٢٠١٩.
١٩. لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة او إلغاءها يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية او 

قانونية .
٢٠. يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب (I BAN) حسب نظام املدفوعات العراقي .

٢١. يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باإلعالن .
٢٢. مراجعة وزارة العمل والشؤون االجتماعية الستحصال اجازات العمل ملنتسبيكم وفق قانون العمل رقم (٣٧) لسنة 

.٢٠١٥
٢٣. للجنة دراسة وتحليل العطاءات إهمال أي عطاء يف حال وجود اخطاء يف االسعار او حك او شطب او تصحيح او 

تعديل حتى وإن كان املتقدم أوطأ العطاءات.
٢٤. يكون القطع واالشرتاك باملناقصة يف كافة ايام االسبوع (ايام الدوام الرسمي) من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية 

الساعة الواحدة ظهراً واعتباراً من تاريخ نرش االعالن .
٢٥. بإمكان كافة املشرتكني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام الساعة التاسعة من اليوم 

التايل لتاريخ غلق املناقصة يف مقر رشكتنا يف بيجي-مصفى الصمود.
والضمان  العمل  ودائرة  للرضائب  العامة  الهيئة  من  ذمة  براءة  تقديم  بعد  إال  النهائية  املستحقات  ترصف  ال   .٢٦

االجتماعي.
الواردة  املواصفات والكميات  التنفيذ عىل شكل ذرعات ومطابقتها من قبل رشكتنا حسب  ٢٧. تدفع املستحقات بعد 

بجدول الكميات .
٢٨. إلزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التأمينات االولية استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية 

العامة – قسم االستشارات والتدريب املرقم ع/١٩٠٠٦/٧ يف ٢٠١٩/٨/٦.
٢٩. جدول املواصفات الخاص باملناقصة اعاله يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية 

.(  http://nrc.oil.gov.iq)
٣٠. يجب االطالع وملئ املعلومات املطلوبة بالوثائق القياسية وختمها والتوقيع عليها .

.(nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq) ٣١. لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
قاسم عبد الرحمن حسني 
                                            املدير العام 
                                           رئيس مجلس اإلدارة 

بـتجهيز  والخاصة  العامة  املناقصة  عن  عامة)  (رشكة  الشمال  غاز  رشكة  تعلن 
والرشوط  الكميات  وحسب   (SPARE PARTS FOR GOVERNOR LINKAGE)
واملواصفات املذكورة يف اصل الطلب، فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط املشاركة 
مراجعة امانة الصندوق يف مقر الرشكة الكائن عىل طريق كركوك /بيجي للحصول 
 (١٥٠,٠٠٠) قدره  مبلغ  لقاء   (CD) قرص  عىل  مطبوعة  واملواصفات  الرشوط  عىل 
فقط مائة وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد. وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح 
العروض يف نفس يوم تأريخ الغلق يف الساعة (الواحدة ظهرا) وبحضور ممثيل اصحاب 
العروض ويسقط حق املتخلف من الحضور يف االعرتاض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات 
املناقصة  غلق  تاريخ  ان  علما  الرشكة  استعالمات  يف  واملوجود  العطاءات  صندوق  يف 
لغاية الساعة (الواحدة ظهرا) من الدوام الرسمي ليوم (االثنني) املوافق ٢٠٢٣/٣/٢٧ 
وإذا صادف عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ويتحمل من تحال عليه املناقصة 
دفع اجور االعالن علماً ان الكلفة التخمينية تقدر بمبلغ (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) فقط مائة 
عىل  باإلجابة  الخاص  املؤتمر  عقد  وسيتم  عراقي  دينار  مليون  وعرشون  وخمسة 
املوافق  (االحد)  يوم  من  صباحا  العارشة  الساعة  يف  العطاءات  مقدمي  استفسارات 

٢٠٢٣/٣/١٩ وبحضور املختصني وذلك يف استعالمات رشكتنا.
                                                                             مدير عام الرشكة

مالحظة:-
١. يمكنكم االطالع عىل موقع رشكتنا WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq عىل مواقع 

التواصل االجتماعي.
يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعياً.  .٢
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بغداد/ الزوراء:

اكَد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
الـوزارات  إبعـاد  رضورة  السـوداني، 
ودوائرها العامة عن التدخالت الحزبية، 
الفتـا اىل ان الوزير تنتهـي عالقته مع 
القوى السياسـية بعد ترشـيحه ونيله 
ثقـة الربملـان، وفيمـا وجـه الـوزراء 
بإرسـال تقاريـر دوريـة تتضمن أهم 
اإلجراءات التي اتُّخذت ملكافحة الفساد 
يف وزاراتهـم، وافـق مجلـس الـوزراء 
عىل قانون مكافحـة اإلرهاب وإحالته 
للربملان، وإلغاء إجازة االسترياد للمواد 

الرضورية  لحاجة املواطنني.
وقال السـوداني خالل ترؤسـه جلسة 
مجلـس الـوزراء وتابعته ”الـزوراء“: 
إن“ عالقـة الوزير بالقوى السياسـية 
تنتهي بعد ترشـيحه ونيله ثقة الربملان 
والوزير الذي يشعر بالضغط أو التهديد 

أنا موجود لدعمه“.
وأضاف، أنه“ لـم نر أي مؤرشات أولية 
عـن أداء الـوزراء يف مكافحة الفسـاد 

ويجب أن يلتزم الوزراء بهذا امللف“.
وتابـع، أن“ عـىل الوزيـر واملسـؤولني 
واملديريـن العامـني التواجـد يف امليدان 
واملشـكالت  املشـكالت،  جميـع  لحـل 
املسـتعصية بحاجة إىل قرارات حكيمة 

مدروسة“.
وشـدد السـوداني يف حديثه للـوزراء“ 
بوجوب عدم إغفـال أولويات الربنامج 
الحكومي التي تتضمن البطالة والفقر 
والخدمات ومكافحة الفساد واإلصالح 
االقتصـادي يف إعداد الربامج اليومية يف 

الوزارات“.
وأكـد كذلـك وجـوب تنفيـذ توجيهات 
الحكومة الخاصة برشيحة املتقاعدين، 
مشـرياً إىل أن“ حزمة اإلصالح الخاصة 
باملتقاعديـن هـي رسـالة ملـن أفنـى 
عمـره بخدمة البلد وعىل الجميع تنفيذ 

الحزمة بحذافريها“.
يف غضون ذلـك، ذكر املكتـب االعالمي 
لرئيس الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
محمـد  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  ان 
شياع السـوداني، ترأس امس الثالثاء، 
الجلسـة االعتياديـة التاسـعة ملجلس 
الوزراء، وجرت خالل الجلسة مناقشة 

مسـتجّدات األوضاع العامـة يف البالد، 
والبحث يف عدد من القضايا األساسية، 

وإصدار التوجيهات الخاصة بها.
الجلسـة،  انـه يف مسـتهل   واضـاف، 
وّجـه رئيس مجلـس الـوزراء الوزراء 
بااللتزام باملنهاج الوزاري، والعمل عىل 
تنفيذ كامـل مضامينه، بعيـداً عن أي 
اجتهـادات، كما أكـد رضورة أن يكون 
جـدول أعمـال الوزيـر، يف مـا يخـص 
خطط املشاريع والربامج، متوافقاً مع 
األولويـات التي وضعتهـا الحكومة يف 
منهاجها الـوزاري. وكذلك قيام جميع 
الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة، 
بالتنفيـذ الحـريف لحزمـة اإلصالحـات 
الخاّصـة برشيحـة املتقاعديـن التـي 

أطلقتها الحكومة قبل أيام.
ويف إطار اسـتقاللية العمل الحكومي، 
جـّدد رئيـس مجلـس الـوزراء تأكيده 
رضورة إبعاد الوزارات ودوائرها العامة 
يف بغـداد واملحافظـات، عـن التدخالت 
الحزبيـة من أي جهة كانـت، وااللتزام 

باالستقاللية يف العمل الوظيفي. 
وضمـن مسـار مكافحة الفسـاد املايل 
واإلداري، وتعزيز نفاذ القوانني، شـدد 
السـوداني عـىل سـابق توجيهاتـه إىل 
الوزراء برضورة إرسال تقارير دورية، 
تتضمـن أهم اإلجـراءات التـي اتُّخذت 

ملكافحة الفساد يف وزاراتهم.
إىل  اسـتناداً  انـه  البيـان،  وتابـع 
التوجيهـات املسـتمرة لرئيس مجلس 
االختناقـات  معالجـة  نحـو  الـوزراء 
املروريـة يف العاصمـة بغـداد، وبنـاًء 
عىل مقررات سـابقة ملجلـس الوزراء، 
وما تمخـض أيضاً عـن االجتماع الذي 
عقده سـيادته مع الـوزارات والجهات 
املختصة يف شـهر شباط الجاري، ومن 
أجل تسـهيل تنفيـذ مشـاريع الطرق 
ات وافق مجلـس الوزراء عىل  واملجـرسّ
اسـتثناء مرشوعـي (فـك االختناقات 
األوىل،  املرحلـة  بغـداد/  يف  املروريـة 
وتدقيق التصاميـم واإلرشاف واملراقبة 
ملـرشوع فـك االختناقـات املروريـة يف 
مـن  األوىل)  املرحلـة  بغـداد/  مدينـة 
تعليمـات تنفيـذ املوازنة االسـتثمارية 
املتعلقة بمتطلبـات إدراج املرشوعات، 

عىل أن تتحمل وزارة اإلعمار واإلسكان 
والبلديات واألشـغال العامة مسؤولية 
صّحة إجراءات التعاقد وسـالمتها عند 

إصدار التعليمات.
وبني، كمـا تباحث املجلـس يف امللفات 
والقضايـا املدرجة عىل جـدول أعماله 

واّتخذ بشأنها القرارات التالية:
أوالً/ املوافقـة عـىل مـرشوع قانـون 
مكافحة اإلرهـاب، وإحالته إىل مجلس 
النواب، وذلك استناداً إىل أحكام املادتني 
( 61/ البنـد أوالً و80 / البنـد ثانيـاً) 
من الدسـتور، مع األخذ بعني االهتمام 
توصيات مجلس الدولـة، ورأي الدائرة 
القانونيـة يف األمانـة العامـة ملجلـس 
الـوزراء، وكذلـك مالحظـات عـدد من 
أعضـاء مجلـس الـوزراء التـي ُدّونت 
خـالل جلسـة االجتماع التي ناقشـت 

مرشوع القانون.
ثانيـاً/ إقرار توصية املجلـس الوزاري 
للطاقـة، التـي تتضمـن تخويـل مدير 
عـام رشكـة غـاز الجنـوب، صالحية 
توقيـع االتفاقيـة التمهيديـة ملرشوع 
تطويـر حقل غـاز بن عمـر، مع األخذ 
بعـني االهتمام رأي الدائرة القانونية يف 

األمانة العامة ملجلس الوزراء.

الدائـرة  قيـام  عـىل  املوافقـة  ثالثـاً/ 
القانونيـة يف األمانـة العامـة ملجلـس 
قانـون  مـرشوع  بإعـداد  الـوزراء، 
تعديـل قانون مؤسسـة الشـهداء (2 
لسـنة 2016)، بما يفيد (عدم شـمول 
الشهداء بإجراءات املساءلة والعدالة)، 
وشمول عوائل الشهداء من البيشمركة 
واألجهـزة األمنيـة يف املناطق التي تقع 
قانـون  يف  كردسـتان  إقليـم  خـارج 
املؤسسـة املذكـورة آنًفـا، وإحالته إىل 
أحـكام  إىل  اسـتناًدا  النـواب  مجلـس 
املادتـني ( 6/ البنـد أوالً، و80/ البنـد 

ثانياً) من الدستور.
رابعـا/ املصادقـة عىل توقيـع مبادئ 
العـراق –  التعـاون حـول الطاقـة يف 
املرحلـة الثانيـة، بـني وزارة الكهرباء 
ورشكة (جنرال إليكرتيك انرتناشـونال 
(التخطيـط،  وزارتـي  وقيـام  انـك)، 
وفقـاً  املرشوعـات  بـإدراج  واملاليـة) 
لألولويات وعىل سنوات متعددة، وتوفري 
التخصيصات والتمويـل الالزم للميض 
باملرشوعات املطلوب تنفيذها، وفقاً ملا 
جاء يف مبادئ التعاون. وخّول املجلس، 
وزيـر الكهربـاء الصالحيـات الالزمـة 
للميض بالتنفيذ، اسـتثناًء من أساليب 

التعاقد املنصوص عليهـا يف تعليمـات 
تنفيـذ العقـود الحكومية، بما يضمن 
رسعة اإلنجاز وتحقيـق الهدف املرجّو 
مـن توقيع مبادئ التعـاون مع رشكة 

.(GE ) جنرال إلكرتيك
خامسـا/ املوافقة عىل مرشوع قانون 
انضمام جمهوريـة العراق إىل معاهدة 
مراكـش لتيسـري النفـاذ إىل املصنفات 
املنشورة، لفائدة األشخاص املكفوفني 
أو معاقي البرص أو ذوي إعاقات أخرى 
يف قـراءة املطبوعـات، التي دخلت حيز 
2016، وإحالتـه  النفـاذ يف 30 أيلـول 
إىل مجلـس النـواب اسـتناداً إىل أحكام 
املادتـني (61 / البنـد اوالً و80 / البند 

ثانياً) من الدستور.
سادسـاً/ إقـرار التوصيـات الخاصـة 
باسـترياد أسـمدة اليوريا والداب، التي 

تضمنت:
1 - إلغـاء العمـل بإجـازات اسـترياد 

أسمدة (اليوريا والداب(.
2 -  السـماح لرشكات القطاع الخاص 
واملخـتلط، املعنية بالنشـاط الزراعـي 
واملكاتـب الزراعيـة املجـازة رسـمياً، 
واالتحـاد العـام للجمعيـات الفالحية 
باسـترياد أسـمدة (اليوريــا والداب) 

(بـدون اجازة استرياد).
3 -  السـماح بإدخال أسمدة (اليوريـا 
والـداب) مـن خالل املنافـذ الحدودية 
(طريبيـل، زرباطيـة، أم قصــر، ومن 
إقليم كوردسـتان العراق عبـر سيطرة 
السـد فـي نينـوى وسـيطرة دارمـان 
فـي كركوك) وفقـاً للضوابط املعمول 

بها.
الكيمائيـة  الفحوصـات  إجـراء    -  4
األجهــزة  قبــل  مــن  واإلشـعاعية 
املختصــة خـالل 48 سـاعة يف املنافذ 

الحدودية.
5 -  إبقاء عملية متابعة نقل األسـمدة 
من املنافذ الحدودية والسيطرات كافة 
إىل املخـازن مـن قبل قيـادة العمليات 

املشرتكة وجهاز األمن الوطني.
6 -  تتـوىل مستشـارية األمـن القومي 
وضــع آليـات تنظـم عمليـة الخـزن 
لألســمدة ومراقبة توزيعها بالتنسيق 

مع الجهات ذات العالقة.
املجلـس  توصيـة  إقـرار  سابعا/ 
الوزاري للخدمات االجتماعية، بحسب 

اآلتي:
1 - إقرار الحقيبة الوطنية للتعامل مع 
املـواد النوويـة واإلشـعاعية املتضمنة 
السـرتاتيجيات الثالث املدرجة يف أدناه، 
املعـّدة مـن اللجـان املؤلفـة بموجـب 
األمر الديواني (73 لسـنة 2019) التي 
أقرهـا الفريـق املؤلـف بموجـب األمر 

الديواني(78 لسنة 2018).
أ. السرتاتيجية الوطنية إلدارة النفايات 

املشعة (املحّدثة).
املشـّعة  النفايـات  آليـة معالجـة  ب. 

وطرقها.
جــ. سـرتاتيجية معالجـة النفايـات 

. (NORM) املشعة طبيعة املنشأ
2 -   تدريـس كورس الفيزياء الصّحية 
يف معهـد الطـب الفني، وقسـم التلوث 

اإلشعاعي يف معهد التكنولوجيا.
ولفت البيـان اىل انه وبهـدف مواجهة 
ارتفاع أسـعار بعض املواد يف األسـواق 
املحلية، والتخفيف عن كاهل املواطنني، 
فقـد وافق مجلـس الوزراء عـىل إلغاء 
إجـازة االسـترياد للمـواد الرضوريـة 

لحاجة املواطنني، وبحسب اآلتي :

أوال: إعفـاء البضائـع والسـلع كافة، 
الـواردة عرب املنافـذ الحدودية (الربية، 
إجـازة  مـن  والجويـة)  والبحريـة، 
االسـترياد، باسـتثناء املواد املدرجة يف 
أدناه وذلك للرضورات األمنية والصّحية 
املـزدوج  االسـتخدام  ذات  والخطـرة 

(املواد املقّيدة )، وهي كاآلتي: 
أدويـة  مـن  كافـة  الطبيـة  املـواد   .1
ومسـتلزمات وأجهزة طبية ومختربية 
وسـالئف كيماوية ومواد أولية خاصة 

باملصانع العراقية .
الخاضعـة  كافـة  املـواد  شـمول   .2
لضوابط منح واسترياد وتداول األجهزة 
واملعـدات اإللكرتونية ذات االسـتخدام 
األمني واالستخباري بإجازة االسترياد.

3. شـمول املواد الكيماويـة واملزدوجة 
االستخدام واملواد الخطرة كافة.

4. السمنت األبيض.                         
 5. املنتجات النفطية بانواعها.               

6. األلبسة العسكرية واألسلحة.
 7. غاز الفريون.                             

8. أجهزة الهاتف النقال.
 9. حليب األطفال الطبي

10. البذور والتقاوي.
11. األدوية البيطرية واملبيدات.           

12. السكائر.                              
آليـة  (حسـب  املسـتعملة  املـواد   .13
وزارة  يف  املسـتعملة  املـواد  اسـترياد 

البيئة).
14. الحيوانات الحّية.

ثانًيـا: تأكيد إخضاع البضائع والسـلع 
كافـة إىل إجـراءات الفحـص املسـبق 
وفق اآللية املتبعـة من الجهاز املركزي 
للتقييس والسـيطرة النوعيـة، وكذلك 
إجـراءات فحـص املحاجـر الزراعيـة 

والبيطرية يف املنافذ الحدودية.
وختم البيان، انه وبهدف تغطية نفقات 
مبادرة تأهيل وتدريب الشباب الباحثني 
عن فـرص العمل، وتطويـر مهاراتهم 
ملواءمـة  قدراتهـم  الرقميـة، وتنميـة 
سـوق العمل، قرر مجلس الوزراء قيام 
هيئة اإلعـالم واالتصاالت برصف مبلغ 
25 مليـار دينـار من حسـاب الخدمة 
الشـاملة، لتمويـل املبـادرة يف عمـوم 

املحافظات.

جنيف / متابعة الزوراء:
اإليرانـي  الخارجيـة  وزيـر  حـذر 
حسـني أمري عبداللهيـان، مجلس 
محافظي الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة مـن ”أي تحـرك سـلبي“ 
محتمل تجاه طهـران يف اجتماعه 
املقبـل خالل شـهر مـارس/آذار، 
فيمـا توعد إرسائيل من أي هجوم، 
قائالً إنه ”إذا ما ارتكب هذا الكيان 
فسـيدفع  األحمـق،  الفعـل  هـذا 
ثمنـاً باهظـاً لن يكون قـادراً عىل 

تحّمله“.
ولفـت عبداللهيـان، يف كلمة له يف 
مؤتمـر نزع السـالح لألمم املتحدة 
املنعقـد يف جنيـف، إىل أن برنامـج 
بـالده النووي ”سـلمي وسـيبقى 
سلمياً“، قائالً إن طهران ستحتفظ 
”أي  الـرد يف مواجهـة  بحقهـا يف 
تحرك سلبي“ خالل االجتماع املقبل 
ملجلس املحافظني، مع التأكيد أنها 

”سرتد بشكل مناسب“.
وأشـار إىل أن املدير العـام للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة رافاييـل 
غرويس سيزور طهران خالل األيام 
املقبلة، للتباحث بشـأن الخالفات 
بـني الطرفـني. وقـال: ”سـنكون 
قريبـني من الحل الفنـي إذا تخلت 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية عن 
توجهها السيايس“، الفتاً إىل زيارة 
”وفديـن فنيـني“ مـن الوكالـة إىل 

إيران خالل األيام األخرية.
التـي  التحقيقـات  قضيـة  وُتعـّد 
تجريهـا الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذرية حـول ثالثة مواقـع إيرانية 
أعلنـت الوكالة سـابقاً أنها عثرت 
اليورانيـوم  جزيئـات  عـىل  فيهـا 
العقبـات  املخصـب، إحـدى أهـم 
أمام االتفـاق باملفاوضات النووية 
الحاليـة املتعثـرة منـذ سـبتمرب/

أيلول املـايض، والراميـة إىل إحياء 
االتفاق النووي، إذ تّرص إيران عىل 
رضورة إغـالق تحقيقـات الوكالة 
بشـأن هذه املواقع، لكـن الوكالة، 
وفرنسـا،  املتحـدة،  والواليـات 
وبريطانيـا، وأملانيا، أكدت رفضها 

إغالق هذا امللف ”سياسياً“.
التـايل للوكالـة  ويأتـي االجتمـاع 
الدوليـة خالل الشـهر املقبل أيضاً 
عـىل وقـع مسـتجد آخـر، وهـو 
”بلومبـريغ“  وكالـة  ذكرتـه  مـا 
األسـبوع  مـرة،  ألول  األمريكيـة، 
املايض، حول أّن املفتشني اكتشفوا 
جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 
تصل إىل 84 باملئة. ولم تنِف الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، وهي وكالة 
تابعة لألمم املتحدة ومقرها فيينا، 
إنهـا  التقريـر، واكتفـت بالقـول 
”تناقـش مع إيران نتائج أنشـطة 

التحقق األخرية للوكالة“.
انسـداد  اإليرانـي  الوزيـر  وعـزا 
املفاوضـات النووية مـع الواليات 
املتحـدة األمريكية إىل ”الحسـابات 
الخاطئة“ لإلدارة األمريكية، مؤكداً 
أن ”القضايا املتبقيـة يمكن حلها 
رسيعاً وبسهولة إذا توفرت اإلرادة 
وحسـن النيـة، ومـن دون وجـود 

رشوط مسبقة“.
وفيما أعلن استعداد طهران التخاذ 
”الخطـوة األخـرية“ باملفاوضـات 
بأنهـا  واشـنطن  اتهـم  النوويـة، 
”تفتقـر إىل اإلرادة والقـدرة عـىل 
اتخاذ القرار يف هذا الشأن“، حسب 

قوله.
إىل ذلك، ويف ضوء تصاعد التهديدات 
الربنامـج  بـرضب  اإلرسائيليـة 
خـالل  مـن  اإليرانـي،  النـووي 
اسـتهداف منشـآته النووية، حذر 

وزيـر خارجية إيـران إرسائيل من 
أي هجوم، قائالً إنه ”إذا ما ارتكب 
هـذا الكيـان هـذا الفعـل األحمق، 
فسـيدفع ثمنـاً باهظاً لـن يكون 

قادراً عىل تحّمله“.
كما اقرتح أمري عبداللهيان إنشاء 
جديـدة،  ذريـة  دوليـة  معاهـدة 
قائالً إنه ”ألجـل الوصول إىل عالم 
خاٍل مـن األسـلحة النووية، فإن 
وجـود معاهـدة تمنـع (إنتـاج) 
املواد االنشـطارية املسـتخدمة يف 
األسـلحة النووية وبقيـة األدوات 
التفجريية النووية سيكون مفيداً 

وقيماً“. 
املعاهـدة  تغطـي  أن  إىل  ودعـا 
الجديـدة ”االحتياطـات النوويـة 
تمنـع  وأال  السـابقة،  املنتجـة 
الـدول غري النووية من األنشـطة 

السلمية“.

القاهرة / متابعة الزوراء:
قاَل الباحـث يف العالقات الدولية 
املـرصي  السـيايس   واالقتصـاد 
العقوبـات  إن  الديـب  أبوبكـر 
الغربيـة مـن أمريـكا وحلفائها 

األوروبيني لم تهزم روسيا.
  RTوأشار الديب يف ترصيحات لـ
إىل أن الغرب وأمريكا لم يستطيعا 
هزيمة روسـيا بأكثر من 14 ألف 
عقوبـة فضال عن تزويـد الغرب 
أوكرانيا بأسلحة ومعدات تخطت 
120 مليار دوالر لم تهزم روسـيا 

أو تدمر اقتصادها.
وأوضح أبوبكر الديب أن مؤرشات 
االقتصـاد الـرويس تؤكـد قوتـه 
وصالبته وتخطيـه خطر التدمري 
الذي استهدفته العقوبات الغربية 
املـرصيف  القطـاع  أن  إىل  مشـريا 
الرويس حقق أرباحـا بلغت 203 
مليارات روبل ىف 2022، فضال عن 
تضاعـف حجم التبـادل التجاري 
بالعملـة الروسـية ”الروبل“ منذ 
ديسمرب املايض وتراجعت البطالة 
إىل مستوى تاريخي منخفض بلغ 
%3.7، إضافة إىل ارتفاع إنتاجية 
محاصيل الحبوب ألكثر من 150 
مليون طن، وتصدير كميات غري 
مسـبوقة من الحبـوب بنحو 60 

مليون طن يف السنة.
وأكـد أبوبكـر الديـب أن الواليات 
املتحدة األمريكيـة وأكثر من 40 

دولة أخـرى فرضوا عقوبات غري 
مسـبوقة عـىل روسـيا منـذ 24 
فربايـر 2022 وقـد تضمنت هذه 
العقوبـات األولية تجميد األصول 
وفـرض  الخـارج  يف  الروسـية 
التقنيـات  تصديـر  عـىل  حظـر 
الرئيسـة إىل روسـيا، وتم تصعيد 
العقوبـات بشـكل كبـري إذ بـدأ 
االتحاد األوروبي يف نهاية املطاف 
يف خفـض جـذري لـرشاء النفط 
والغاز الرويس وبشـكل منفصل، 
وأغلقـت أكثر مـن 1200 رشكة 

غربيـة عملياتها ىف روسـيا لكن 
االقتصـاد الـرويس وعـىل عكس 
التوقعـات امتـص الصدمة األوىل 
واستطاع تجنب االنهيار وواصل 

الصمود والتحدي.
أداء  تحسـن  الديـب  وتوقـع 
العامني  الرويس خـالل  االقتصاد 
االقتصـاد  ينمـو  وأن  املقبلـني، 
خـالل   2.1% بنسـبة  الـرويس 
العـام املقبل مشـريا إىل البيانات 
الرسـمية الروسـية كشـفت أن 
االقتصـاد الرويس سـجل أداء يف 

العـام 2022 أفضل مـن املتوقع 
عـىل الرغـم مـن العقوبـات غري 
املسـبوقة التـي فرضـت بذريعة 
الروسـية يف  العسـكرية  العملية 
أوكرانيـا كما أن إجـراءات البنك 
املركزي حافظت عىل االسـتقرار 
املـايل يف البالد، باإلضافـة إىل ذلك 
فـإن امليـزان اإليجابي للحسـاب 
الجاري مليزان املدفوعات ومراقبة 
ذات  السـلع  ألسـعار  الحكومـة 
إىل  أدى  االجتماعيـة  األهميـة 

استقرار معدالت التضخم.

إسالم أباد/ متابعة الزوراء:
أصدرْت محكمة باكسـتانية مذكـرة توقيف 
بحق رئيـس الوزراء السـابق، عمـران خان، 

فيمـا دعا أنصـاره إىل مواصلـة االحتجاجات 
وسط أزمة سياسية متصاعدة.

وقالـت املحكمـة التـي أمـرت امـس الثالثاء 

باعتقال رئيس الوزراء السابق، إن خان غاب 
عن جلسة استماع بتهمة بيع هدايا حكومية 

وإخفاء أصوله.
جـاء أمـر القـايض ظفر إقبـال يف مـا يمكن 
وصفه بـ ”الدراما السياسـية“ يف باكسـتان، 
إذ قضـت ثـالث محاكم أخرى، يف يـوم واحد، 
بأن خان محصن من االعتقال بتهم منفصلة 
تتعلـق باإلرهاب ومحاولة قتل ضد منافسـه 

السيايس والكسب غري املرشوع.
وآالف  مشـددة  أمنيـة  إجـراءات  اسـتقبلت 
املؤيدين عمـران خان (70 عاما) عندما ظهر 
ألول مرة يف إسـالم أباد منذ إصابته برصاصة 
يف سـاقه خالل مسـرية احتجاجية يف نوفمرب 
املايض. ولقي أحد أنصار خان مرصعه وقتها، 
كمـا أصيب 12 آخـرون يف الهجوم الذي قوبل 

بالتنديد عىل مستوى البالد.

بغداد/ الزوراء: 
حـّددْت محافظـة بغـداد، أمـس الثالثـاء، 
تسـعرية األمبري لشهر آذار للمولدات األهلية 
والحكومية، فيما شكا مواطنون من ارتفاع 
سـعر االمبري وعدم التـزام اصحاب املولدات 

بالتسعرية الرسمية.
وذكر بيان للمحافظة تلقتـه ”الزوراء“: أن 
”تسـعرية التشـغيل (العادي) من السـاعة 
12 ظهراً وحتى السـاعة 1 ليـًال تكون بـ 6 
آالف دينار، أما تسـعرية التشغيل اللييل من 

السـاعة الثانية عرشة ظهراً وحتى الساعة 
السادسة صباحاً تكون بـ(8) آالف دينار“.

وأضـاف: ”يكـون سـعر األمبـري (12) ألف 
دينار بالنسبة للتشـغيل الذهبي 24 ساعة، 
وباإلمكان إضافـة ( 1000 - 2000 ) دينار 

للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية“.
وتابع أن ”ملسؤول الوحدة اإلدارية صالحية 
التسـعرية  وتقليـل  األمبـري  سـعر  تحديـد 

فقط“.
يف غضـون ذلـك شـكا لفيف مـن املواطنني 

من اصحـاب املولدات االهلية لعدم التزامهم 
بالتسـعرية الرسمية التي تحددها محافظة 

بغداد، رغم استالمهم الحصة الوقودية.
وذكـر مراسـل ”الـزوراء“ ان ”مواطنـون 
عدة شكو من ارتفاع سـعر االمبري، السيما 
الذهبـي الـذي يصـل يف أغلـب االحيـان اىل 

”25ألف دينار“ لالمبري الواحد.
وناشـد املواطنـون مجلس محافظـة بغداد 
بارسـال فـرق تفتيـش ورقابيـة اىل املـدن 

ملراقبة تسعرية االمبري.
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اعالن
اىل الرشيك حيدر عزيز عطشان اقتىض حضورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك حيدر 
جساب حسن  بالبناء حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمـة (٩/١٨١) املقاطعـة (٥١)البزل والنيل 
حـدود بلديـة الكوفة ولغـرض تسـليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما 
داخـل العراق وشـهر واحـد خارج العـراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال .

اعالن 
اىل الرشيـك محمـد هادي عـيل اقتىض 
حضـورك اىل مديريـة بلديـة النجـف 
االرشف  لغـرض اصـدار اجـازة البناء 
للرشيـك كمال رحمـان ثعبان للقطعة 
املرقمة ٣/٢٥٤٥ يف النجف حي العروبة 
مقاطعة ٤ خـالل عرشة ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

اعالن
اىل الرشيك شهالء عباس شعالن اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك حيدر عصواد 
نعمه  بالبناء حصته املشـاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/٥٧١٢٧) املقاطعـة (٤/حـي النـداء) حدود 
بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض االسـكان 
وخالل مـدة اقصاها خمسـة عرش يومـا داخل 
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال .

فقدان
مديريـة  مـن  الصـادر  الوصـل  فقـد 
يف   ٨٧٧٩٠٩ واملرقـم  النجـف  بلديـة 
 ٢٧٥٩٧٥٠ بمبلـغ   ٢٠٢١/١٢/١٣
مليونان وسبعمائة وتسعة وخمسون 
الـف وسـبعمائة وخمسـون دينـار ال 
غريها بإسم عباس محمد عيل صاحب 
فعىل مـن يعثر عليه تسـليمه اىل جهة 

االصدار

اعالن
اىل الرشيك عدنان فرحـان عيل اقتىض حضورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك 
لتثبيـت اقـرارك باملوافقـة عـىل قيـام رشيكك 
قاسـم حاكم عطيه  بالبناء حصته املشـاعة يف 
القطعة املرقمة (١/٥٩٩٦) املقاطعة (٣) حدود 
بلدية املناذرة ولغرض تسـليفه قرض االسـكان 
وخـالل مدة اقصاها خمسـة عـرش يوما داخل 
العـراق وشـهر واحد خـارج العراق مـن تاريخ 
نـرش االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

اعالن
اىل الرشيـك هـدى فالح حسـن اقتـىض حضورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك 
لتثبيـت اقرارك باملوافقة عـىل قيام رشيكك جواد 
عبد الرضـا عبد العباس  بالبناء حصته املشـاعة 
يف القطعـة املرقمـة (٣/٥٢٦٥٤) املقاطعـة (٤/
حي النداء) حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال .

فقدان 
فقد الوصل الصادر من مديرية 
بلديـة النجف بالعدد ٩٥١٩٣٦ 
بمبلـغ   ٢٠٢٣/١/٢٩ يف 
ماليـني  ثمانيـة   ٨٠٠٠٠٠٠
دينار فقط بإسم عيل محسن 
صليبي فعـىل من يعثـر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

اعالن
اىل الرشيـك فؤاد عماد حسـني اقتىض حضورك اىل 
صندوق االسـكان الكائن يف النجـف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عىل قيـام رشيكك ناريـن اياد 
جاسـم  بالبناء حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/٥٢٩١٢) املقاطعـة (٤/حـي النـداء) حـدود 
بلديـة النجـف ولغرض تسـليفه قرض االسـكان 
وخـالل مـدة اقصاهـا خمسـة عرش يومـا داخل 
العراق وشـهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسـه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال .

اعالن 
اىل الرشيـك هدى فالح حسـن اقتىض 
حضـورك اىل مديريـة بلديـة النجـف 
االرشف  لغـرض اصدار اجـازة البناء 
للرشيك جواد عبـد الرضا عبد العباس 
للقطعة املرقمـة ٣/٥٢٦٥٤ يف النجف 
حـي النـداء مقاطعة ٤ خـالل عرشة 
ايـام وبخالفه سـتتم االجـراءات دون 

حضورك .

اعالن
اىل الرشيـك ميعـاد محمـد عـيل حسـن اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف 
وذلـك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
عمـار هـالل عبد عـيل  بالبناء حصته املشـاعة 
يف القطعـة املرقمـة (٣/٥٥٣٤٦) 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 

تنويه 
ورد سـهواً يف جريدة الزوراء 
بتاريـخ   ٧٩٠٣ بالعـدد 
فيهـا  جـاء   ٢٠٢٣/٢/٢١
(كـرار يحـي حبيـب) خطأ 
والصحيح هو (كـرار يحيى 

حبيب) لذا اقتىض التنويه.

جمهورية العراق                                                                                                                                العدد: ٢٦٧٤/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                                                                                                                     التأريخ: ٢٠٢٣/٢/٧٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
ستبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل ١٤٣٣٥/١١٠ جزيرة وخالل ثالثون يوما اعتبار من اليوم 
التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون 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-  العقـار عبـارة عن دار مؤلفه حديقة خارجية و مرافق خارجية و اسـتقبال و هول و صالة و ثالثة غرف نوم و مطبخ و حمام 
و مرافـق صحيـة يف الطابق االريض و صالة كبرية و ثالثة غرف نوم و مخزن و صحيات مشـرتكة يف الطابق العلوي و عموم العقار 

مبني من الطابوق و مسقف بالكونكريت و االرضية مبلطه بالكايش و مزودة باملاء و الكهرباء.
٢-   مساحة العقار ٥٨٨ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار ثالثمائة و خمسون مليون دينار فقط.
٤- العقار غري مشغول من احد.
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بغداد/الزوراء:
فصلـت هيئـة التقاعـد الوطنيـة، امـس الثالثاء، 
آليـة تطبيق حزمـة رئيس الـوزراء محمد شـياع 
السـوداني، لدعم املتقاعدين، وفيمـا أعلنت وضع 
آلية مبسطة وسهلة لتنفيذ الحزمة، حّددت الفئات 

املشمولة بها من الشهداء والجرحى.
وقال رئيس الهيئة، ماهر حسني رشيد، يف ترصيح 
صحفي إن «توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع 
السـوداني، التـي صـدرت لتنظيم إجـراءات دعم 
رشيحـة املتقاعديـن، تضمنـت ١٥ نقطة، قسـم 
منهـا متعلق بهيئة التقاعد والقسـم اآلخر متعلق 
بالجهات املختصة القطاعية سـواء يف الوزارات أو 

الجهات غري املرتبطة بوزارة».
وأضاف رشـيد أن «هـذه الحزمة وجهـت بها كل 
الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة وهي ملزمة 
بتنفيذهـا»، مبيناً أن «الهيئة بارشت بتوجيه هذه 

الحزمة وتنفيذها».
وتابـع أنـه «وجه أمـراً إىل جميع أقسـام مرشوع 
الهيئة لتنفيذ هذه اإلجـراءات، باإلضافة إىل وضع 
آلية مبسطة وسهلة لتنفيذها»، مؤكداً أن «الهيئة 
سـيكون لها تنسـيق مع الجهات املختصة بتنفيذ 

هذه اإلجراءات».
وأشار إىل أن «العمل بتنفيذ إجراءات رئيس الوزراء 
محمد شياع السـوداني، بدأ فور صدور الحزمة»، 
مشرياً إىل أن «هناك فريق عمل مختصاً سيكون يف 
كل وزارة أو جهة غري مرتبطة بوزارة لتنفيذ هذه 

الحزمة».

وعن فئات الشـهداء املشمولة بالتقاعد، أكد رشيد 
أن «فئات الشهداء املشـمولة بالتقاعد ثالث فئات 
متمثلـة بشـهداء جرائـم حـزب البعث، وشـهداء 
وجرحـى  وشـهداء  الشـعبي،  الحشـد  وجرحـى 
العمليات اإلرهابية واألخطاء العسكرية والعمليات 
الحربيـة»، مبيناً أن «هذه الفئات سـواء كانوا من 
الشـهداء أو الجرحى فهم مشـمولون يف موضوع 
املتقاعدين إن كانت رواتب تقاعدية ترصف لهم أو 

فروقات تقاعدية عرب قوانينهم املختصة».
ووجـه رئيـس مجلـس الـوزراء، محمـد شـياع 
السـوداني، يف وقـت سـابق، بإطـالق حزمـة من 

اإلجـراءات التنظيمية دعماً لرشيحـة املتقاعدين، 
اسـتناداً للربنامـج الحكومي الـذي تضمن رعاية 

ودعم كبار السن واملتقاعدين.
وشملت التوجيهات ما يأتي:

١. شـمول املتقاعديـن بقطعة أرض سـكنية لغري 
املستفيدين.

٢. رصف مكافـأة ٥٠٠ ألـف دينار للموظف يف يوم 
انفكاكه من دائرته.

٣. تهيئة إجـراءات رصف مكافأة (نهاية الخدمة) 
مع أول راتب يتسـلمه وتوفري التخصيصات املالية 

الالزمة لهذا األمر.

(اإلجـازات  مبلـغ  رصف  إجـراءات  تنظيـم   .٤
الرتاكمية) نقدا عند انفكاك املحال للتقاعد.

٥. منـح املتقاعدين تخفيضاً بنسـبة (٢٥ ٪) عىل 
الخطـوط الجويـة العراقيـة (ذهاباً وإيابـاً) ملرة 

واحدة يف السنة.
٦. منح املتقاعدين أولوية العالج خارج العراق عىل 

نفقة الدولة.
٧. تهيئـة معاملـة املحالني إىل التقاعد قبل (سـتة 
أشهر) من تاريخ اإلحالة دون أن يعني هذا (إحالته 
للتقاعد) منعاً لتأخر اإلجراءات، مع ضمان تقايض 

الراتب التقاعدي يف املواعيد املحددة.
٨. إعـداد البيانـات الخاصـة بهويـة التقاعد قبل 
(شـهر) من تاريخ االنفكاك وتأمني استالمها من 

دون تأخري.
٩. إتمـام معاملة التقاعد بانسـيابية، والتأكد من 
تسـديد اسـتقطاع التوقيفات التقاعدية، مع عدم 
االمتناع عن تسـليم الراتب التقاعـدي بحجة عدم 

تسديد التوقيفات.
١٠. التنسيق بني وزارة املالية واملصارف ورشكات 
الدفع اإللكرتوني، باعتماد آلية لتبسـيط إجراءات 
إثبات شـهادة الحياة، تفادياً لقضية إيقاف رواتب 

املتقاعدين.
١١.  استكمال اإلجراءات الخاصة بإضافة الخدمة 

الوظيفية، خصوصاً للمحالني عىل التقاعد.
١٢. رفع مسـتوى التشكيالت الخاصة بالتقاعد يف 
الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة واملحافظات 

إىل مستوى أقسام، ويف الدوائر إىل مستوى شعب.
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بغداد/الزوراء:
أصـدر وزيـر التجارة، أثـري الغريري، 
يخـص  توجيهـاً  الثالثـاء،  امـس 

متقاعدي الوزارة.
وذكر بيـان للوزارة تلقتـه «الزوراء» 
أن «وزير التجارة أثري الغريري ترأس 
اجتماع لجنـة تنظيـم وتنفيذ حزمة 
املتقاعدين  إجـراءات دعـم رشيحـة 
لتوجيهـات  تنفيـذاً  شـكلت  التـي 
رئيس مجلـس الوزراء محمد شـياع 
السوداني لدعم املتقاعدين أو املحالني 
إىل التقاعد من الخدمة العامة يف مركز 
ورشكات الوزارة ملناقشة آليات تنفيذ 
تلك التوجيهات ووفق الجدول الزمني 

باألعداد املقررة إحالتهم» 
االجتمـاع  خـالل  الغريـري  ووجـه 
«التشـكيالت اإلدارية يف مركز الوزارة 
والرشكات باإلرساع بإعداد خطة عمل 
املتقاعديـن  باسـتحقاقات  وجـدول 
املاليـة والقانونيـة وآليـات تنفيذها 
مع متابعة تفاصيل إجراءات اإلحالة 
يف ضوء تلك الحزمة لتسـجيل بصمة 
حقيقيـة يلمسـها املتقاعـد يف تقييم 
الجهـد والخدمات التي قدموها خالل 

خدمتهم الوظيفيـة». وأكد «رضورة 
العمل بجميع اإلجـراءات التي وردت 
بحزمـة اإلصالحات مـن نقاط مهمة 
كبـري يف  إىل حـد  وجوهريـة تسـهم 
معالجة مشاكل املتقاعدين للحصول 
عـىل حقوقهم»، مشـدداً عىل «أهمية 
التحول الرقمي وأتمتة عمل األقسـام 
اإلداريـة لالرتقاء بعملهـم يف املرحلة 
اإلداري  الروتـني  الختـزال  القادمـة 
والسـري  العمـل  إنجـاز  يف  والورقـي 
بخطوات عملية تماشياً مع الربنامج 
الحكومي الذي أكـد عىل أتمتة جميع 
تفاصيـل العمل».من جهتـه، أوضح 
مستشـار الـوزارة جمـال األسـدي، 
املكلـف بـاإلرشاف عـىل عمـل لجنة 
تنظيـم وتنفيذ حزمة إجـراءات دعم 
املتقاعديـن: أنه «تم خـالل االجتماع 
فقـرات  جميـع  تفاصيـل  مناقشـة 
الحزمة واإلجـراءات الواجب اتخاذها 
وفق الصالحيـات القانونية واإلدارية 
الخاصـة بالتنظيم واإلعداد للمبارشة 
الفوريـة بتنفيذهـا عـىل مجموعـة 
املتقاعدين من الذين تتم إحالتهم عىل 

التقاعد خالل هذا العام».

االنبار/الزوراء:
أعلنت مفتشـية آثـار األنبار، امس الثالثاء، اكتشـاف مواقع تراثية تعـود لبداية القرن 

التاسع عرش.
وقـال مدير املفتشـية عمـار عيل حمـدي، يف ترصيح صحفي إنه «خالل جوالت املسـح 
امليدانـي للمواقـع الرتاثيـة يف الفلوجة تم اكتشـاف موقعـني تراثيني مهمـني يف ناحية 
الصقالويـة التابعة لقضاء الفلوجة»، مشـرياً اىل «تثبيت جميـع االحداثيات التي تخص 

املوقعني».
وأوضح أن «املوقع األول هو برج املفتول، واملوقع الثاني مخفر الدرك العثماني»، مؤكداً 
«أخذ إحداثيـات املواقع، فضالً عن القيام بوصف كامل وتقدير املسـاحات، وكذلك حث 
السـكان املجاوريـن بعـدم العبث أو املسـاس بها لحـني االنتهاء من تسـجيلها وإعالن 
تراثيتها».ولفت اىل أن «املواقع تعود لبداية القرن التاسع عرش، إذ أن برج املفتول أنشئ 
من قبل القـوات االنگليزية ألغراض التحصينات العسـكرية، يف حني أن الدرك العثماني 
كان مخفـراً يحوي مأمور املخفر والغرض منه حمايـة املواطنني»، منوهاً بأن «املخفر 

يحوي عىل عنارص معمارية عثمانية وأبواب وشبابيك تعود لتلك الفرتة».

بغداد/الزوراء:
أوضحت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
العامـة، امس الثالثـاء، تفاصيـل مرشوع 

محطة معالجة مجاري حمدان يف البرصة.
وذكـر بيـان للـوزارة تلقتـه «الـزوراء» أن 

«املالكات العاملة يف الوزارة مستمرة بتنفيذ 
مـرشوع محطـة معالجة مجـاري حمدان 
املرحلـة الخامسـة يف محافظـة البـرصة، 
م٣/  ١٥٠٠٠٠ تبلـغ  تصميميـة  بطاقـة 
باليوم من املياه املعالجة الصالحة للسـقي 

الزراعـي، بمـا يقلـل الضغـط عـىل املوارد 
املائية».

وأضاف أن «املـرشوع الذي ينفذ عن طريق 
رشكة الفـاروق وبإرشاف املديريـة العامة 
للمجـاري التابعتـني للـوزارة، يتكـون من 

منشـأ املدخل وأحواض التهوية والرتسيب 
الكلـور،  وخـزان  التجفيـف،  وأحـواض 
ومنشـآت أخـرى خاصة بالـورش واإلدارة 
والخزانات، واألعمـال متواصلة يف املرشوع 

السيما األعمال املدنية».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وكالة االسـتخبارات والتحقيقات االتحادية، امـس الثالثاء، ضبط أكثر 
من ٨٥٠ ألف لرت من املشتقات النفطية بمناطق متفرقة، فيما اشارت اىل ضبط 

(٢٤) عجلة والقبض عىل سائقيها.
وذكـرت الوكالـة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء» ان مفارزهـا «تواصـل عملياتها 
االسـتباقية للحـد من حـاالت تهريـب النفط ومشـتقاته، واسـتنادا ملعلومات 
اسـتخباراتية دقيقـة وبعمليـات منفصلة تمكنـت مفارز الوكالـة من احباط 
عمليـات لرسقـة املنتوجات النفطيـة حيث تم ضبط أكثر مـن (٨٥٠،٠٠٠ الف 
لرت) نتيجة كشـف مواقع مخالفـة للمتاجرة باملنتوجـات النفطية بلغ عددها 
(١١) موقعا كما تمكنت من ضبط (٢٤) عجلة والقبض عىل سائقيها تستخدم 

للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غري رسمية».
وأشـار البيـان اىل ان «الوكالة تمكنت مـن ضبط خزانات كبـرية االحجام ذات 
سـعات مختلفة تحتوي عىل منتوج نفطي وبكميات نفـذت الواجبات مناطق 

متفرقة».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت األمانة العامـة ملجلس الـوزراء، امس 
الثالثاء، إحالة مرشوع تطوير مدينة الصدر اىل 
رشكـة عاملية، فيما أوضحـت تفاصيل املجمع 
السكني يف املدينة.وقال املتحدث باسم األمانة، 
حيـدر مجيـد، يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» إن 
«مـرشوع تطوير وتأهيل مدينة الصدر يحظى 
باهتمـام ورعايـة مبـارشة مـن قبـل رئيـس 
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نظراً ملا 
تمثلـه هذه املدينة من تاريـخ عريق للعاصمة 
بغـداد، وكذلك االهتمام برشائح سـاكني هذه 
املدينـة». وأشـار إىل أن «هنالك عـدة إجراءات 
اتخذتهـا األمانـة العامة ملجلس الـوزراء، بعد 
تكليفها من قبـل رئيس مجلس الوزراء محمد 
شياع السـوداني، لغرض تهيئة املرشوع، منها 
تخصيص مسـاحة خاصة باملرشوع»، مؤكداً 
«تخصيص نحو ٥٧٠٠ دونم للمرشوع لصالح 
أمانـة بغداد».وأوضح أن «املـرشوع اآلن أحيل 

إىل أحدى الـرشكات العامليـة الرصينة، لغرض 
وضـع التصاميـم الخاصة ومن ثـم املصادقة 
عليها، وإحالتهـا اىل الرشكات الرصينة لغرض 
التنفيذ».ولفت إىل أن «عدد الوحدات السـكنية 
للمـرشوع يبلـغ ٩٠ ألف وحدة سـكنية، حيث 

سـتكون مدينة متكاملة، تحتـوي عىل جميع 
الخدمـات الصحية والرتبوية واإلدارية، إضافة 
إىل املسـاحات الخـرضاء واألماكـن الرتفيهية، 
فضالً عن شبكة طرق تربط هذه املدينة باملدن 

املجاورة».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت اللجنة الوطنية لتنفيذ 
اسرتاتيجية مكافحة التطرف 
والتعنيـف املـؤدي لإلرهـاب، 
امس الثالثـاء، انطالق أعمال 
املؤتمر التنسـيقي السـابع يف 
كركوك.وقال رئيس اللجنة عيل 
عبد اللـه البديـري يف ترصيح 
صحفـي إن «أعمـال املؤتمـر 
التنسـيقي السـابع لرؤسـاء 
اللجان الفرعيـة للمحافظات 
انطلقـت يف كركوك»، مبيناً أن 
«اختيار الشهر الثاني من كل 
عـام إلقامة هـذا املؤتمر جاء 
لتزامنـه مع اليـوم الدويل ملنع 
اىل  املـؤدي  العنيـف  التطـرف 
اإلرهـاب والذي اعتمد يف األمم 
املتحدة ضمن مقرتح العراق».
وأضـاف أن «عقد االجتماع يف 
كركوك لـه أهمية بمشـاركة 
الفرعيـة  اللجـان  رؤسـاء 

باملحافظات، وأن املؤتمر يقام 
بالتعـاون مـع برنامـج األمم 
 ،(UNDP) املتحـدة اإلنمائـي
ويعقد ألول مرة يف املحافظة»، 
مشرياً اىل أنه «ستتم مناقشة 
الحـايل  العمـل للعـام  خطـة 
٢٠٢٤».مـن  العـام  وخطـة 
جانبـه، أكد محافـظ كركوك 
أن  الجبـوري:  سـعيد  راكان 
لهـذا  كركـوك  «اسـتضافة 

االجتماع الوطني حدث مهم»، 
منوهاً بأن «املحافظة واجهت 
اإلرهـاب  يف  كبـرية  تحديـات 
ورشعـت  النـزوح،  وأزمـة 
نحو جهد كبـري ألجل اإلعمار 
النازحـني وترسـيخ  وإعـادة 
التالحـم والوحدة بـني جميع 
«دور  مكوناتها».وثمـن 
وجهـد القـوات األمنية وأهايل 
مكوناتهـم  بجميـع  كركـوك 

الديـن  ورجـال  وعلمـاء 
وعشـائر املحافظة»، الفتاً اىل 
أن «كركـوك تميـزت بإقامـة 
االحتفـاالت الدينيـة املوحـدة 
بـإرشاف  لجنـة  وشـكلت 
وتوحيـد  لتدعيـم  املحافـظ 

العمل املشرتك».
توجيهـات  «بدعـم  وأشـاد، 
رئيس مجلس الوزراء ملكافحة 

التطرف».



بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة تسـويق النفط العراقية 
التابعـة للحكومـة (سـومو)، امـس 
الثالثـاء، أن قيمة املنتجـات النفطية 
املسـتوردة لعام 2022 بلغت أكثر من 

5 مليارات دوالر.
وجاء يف جـدول للرشكة اطلعت عليه 
”الـزوراء“: ان ”الكميات املسـتوردة 
مـن املنتجـات النفطية خـالل العام 
املـايض 2022 بلغت 5 مليارات و299 
دوالرا“،  و129  ألفـا  و817  مليونـا 
مبينا ان ”استرياد املشتقات النفطية 
شـملت ثالثة أنـواع من الوقـود هي 

البنزين والكريوسني وزيت الغاز“.
وأظهر الجدول أن ”استريادات العراق 
من الكريوسني (النفط األبيض)، بلغ 
167 ألفـا و433 طـن مـرتي بقيمة 
مالية بلغـت 159 مليونـا و274 الفا 
و224 دوالرا، فيمـا بلغـت الكميـات 
الكازولـني  مـادة  مـن  املسـتوردة 
(البنزين) 3 ماليني و691 ألفا و 709 
أطنان بقيمـة مالية بلغت 3 مليارات 
و285  آالف   905 و  مليونـا  و873 

دوالرا“.
وبـنّي ان ”الكميـات املسـتوردة مـن 
الـكاز اويـل (زيت الغـاز) خالل عام 
2022 بلغـت كميتـه مليونـا واحـدا 
و195 الفـا و566 طنـا بقيمة مالية 
بلغت مليـار و266 مليونا و637 الفا 

و 620 دوالرا.

الكميـات  ”مجمـوع  ان  اىل  واشـار 
النفطية  املشـتقات  املسـتوردة مـن 
لعام 2022 ارتفعت بنسبة 60.43% 
عـن عـام 2021 التـي بلغـت قيمـة 
االسـتريادات فيها 3 مليـارات و303 
آالف دوالر“.ويعـد العـراق ثاني اكرب 
مصـدر للنفـط يف منظمـة أوبـك إال 
انه بنفس الوقت يسـتورد املشتقات 
النفطيـة مـن دول العالـم لقلة عدد 
املصـايف العراقيـة وقدمهـا، إذ ترجع 

احـدث املصـايف الكبرية التي شـيدها 
العـراق هـو مصفـى كربـالء بإنتاج 
140 الـف برميـل يوميا، فيمـا تعود 
املصايف الكبـرية االخرى اىل ثمانينيات 
القـرن املـايض وهـو مصفـى بيجي 
بطاقة 300 ألف برميـل يوميا والذي 
دمـر معظمـه خـالل حـرب داعش، 
كما ترجـع املصايف القديمـة األخرى 
كمصفـى الـدورة بطاقـة 140 الـف 
برميل التي تم تشـيدها يف سـتينيات 

القرن املايض.
مـن جانـب متصـل، أعلنـت رشكـة 
تسـويق النفـط العراقية ”سـومو“، 
أمـس الثالثاء، أن الـرشكات النفطية 
الهنديـة كانـت األكثـر عـددا لرشاًء 
النفـط العراقـي خالل شـهر كانون 
”سـومو“  املايض.وذكـرت  الثانـي 
يف إحصائيـة نرشتهـا عـىل موقعهـا 
الرسمي واطلعت عليها ”الزوراء“: أن 
”الـرشكات الهندية كانت األكثر عدداً 

مـن بني الرشكات العامليـة األخرى يف 
رشاء النفط العراقي وبواقع 7 رشكات 
هما من أصل 36 رشكة قامت برشاء 

النفط خالل شهر كانون الثاني“.
الصينيـة  ”الـرشكات  أن  وأضافـت 
جاءت ثانيا وبعدد 6 رشكات وجاءت 
الـرشكات االمريكية ثالثا وبعدد أربع 
رشكات، ومـن ثـم جـاءت الرشكات 
الكوريـة الجنوبيـة رابعـا بعدد ثالث 
رشكات، وجـاءت الرشكات االيطالية 
واليونانية واالسبانية والرتكية بواقع 

رشكتني لكل واحدة منهما“.
واشـارت اىل ان ”البقيـة توزعت عىل 
(الهولندية-الربيطانيـة)  الـرشكات 
واملرصيـة  واالماراتيـة  والروسـية 
واملاليزيـة  والكويتيـة  واألردنيـة 
واألذربيجانية وبواقـع رشكة واحدة 

لكل منهما“.
وأشـارت سـومو اىل انهـا ”تعتمد يف 
بيعهـا للنفـط العراقي عـىل املعايري 
الـرشكات  مـع  للتعاقـد  الرئيسـية 
الكربى واملتوسـطة  العاملية  النفطية 
املتكاملـة  والحكوميـة  املسـتقلة 
”ابـرز  ان  اىل  مشـرية  عموديـا“، 
الرشكات العاملية التي اشـرتت النفط 
هندوسـتان  رشكـة  هـي  العراقـي 
الهندية وكوكاز الكورية وبرتوجاينة 
الصينية واكسـون موبيـل االمريكية 
وشـل الهولنديـة الربيطانيـة واينـي 

اإليطالية“.

بغداد/ الزوراء:
حـذرت اللجنـة املاليَّـة النيابيـة من 
تداعيات تأخر إقرار املوازنة االتحاديَّة 
لعـام 2023، بينمـا يرتقب الشـارع 
العراقـي والربملـان وصـول قانونهـا 

نهاية هذا األسبوع.
وقـال عضـو اللجنـة املاليـة، جمال 
إنَّ  صحفـي:  ترصيـح  يف  كوجـر، 
هنـاك خمس إشـكاليات قـد تحصل 
يف حـال عـدم ترشيع قانـون املوازنة 
أو تأخريهـا، منهـا أوالً عـدم قـدرة 
الحكومـة عىل تنفيـذ برنامجها الذي 
طرحـه رئيس الـوزراء محمد شـياع 
السـوداني واملتمثـل باملشـاريع التي 
تحتـوي عىل جنبـة مالية، رغم ميض 
ربـع عـام مـن عمرهـا، بينمـا يأتي 
اإلشـكال الثانـي من اسـتمرار حالة 
التـي اجتاحت  الكسـاد االقتصـادي 
األسـواق بسـبب عدم وجود سـيولة 

وفرص عمل تخلقها املوازنة.
وأضاف: أنَّ اإلشكالية الثالثة تتضمن 
اسـتمرار تباين أسـعار الرصف الذي 
خلق مشـكلة للمواطنـني وللحكومة 
أيضاً بسبب عدم ضخ مبالغ كبرية يف 

السوق وذلك لتأخر إقرار املوازنة. 
أمـوال  أغلـب   “ أنَّ كوجـر  وأوضـح 
املوازنة ترصف يف السـتة أشهر األوىل 
مـن السـنة، ممـا سـيقلل تداعيات 

مشكلة سعر الرصف“.

تعـد  املاليـة  ”الحـواالت  أنَّ  وتابـع 
اإلشـكالية الرابعـة التي سـتواجهها 
الحكومة، إذ إنَّ 90 باملئة منها تتعلق 
الخاص،  التجار والقطـاع  باسـترياد 
ولو كانت هنـاك موازنـة لتضاعفت 
الداخليـة  للحـواالت  األرقـام  هـذه 
والخارجيـة املباعـة، وبالتايل سـتقل 
الفجوة بني السـعر الحكومي وسعر 

السوق املوازية“.

أما اإلشكالية الخامسة، فأشار عضو 
اللجنة املالية اىل ”أنها تتعلق بأنَّ عدم 
ترشيـع املوازنـة سـيحول دون قدرة 
السـلطة التنفيذية عـىل دعم القطاع 
الخـاص، مما سيتسـبب باسـتمرار 

ضغط الشارع لخلق فرص عمل“.
ونـوه اىل أنَّ ”الحكومـة تمكنـت من 
اسـتيعاب موظفي العقود وتحويلهم 
إىل املـالك الدائم، إال أنَّ هناك خريجني 

جدداً يطالبون بالتعيني“.
من جانب اخر، قال كوجر يف ترصيح 
يف  املتبعـة  ”اآلليـات   َّ ان  صحفـي: 
اسـرتداد األموال املهربة إن محصورة 
بعـدة وسـائل من بينها اتبـاع طريق 
اإلنرتبول الـدولــي والقبض عىل أي 
فاسد أو مجرم، واملجيء به إىل الدولة 

صاحبة الطلب“.
مشـرياً إىل أن الطريقـة الثانيـة عـرب 

وبحسـب  الدبلومـايس  التمثيـل 
اتفاقيـات الدولـة مع الـدول األخرى 
بـأن يتم رفض إقامـة أي معارض أو 

فاسد َّ أو مطلوب للدولة املقابلة“. 
”الطريقـة  أن  كـوجــر  وأضـــاف 
الثالثـة هـي بتبنـي رشكات عامليـة 
مللفات الفساد ومتابعتها مقابل نسبة 
مـن األمـوال، فيمـا تكـون الطريقة 
الرابعة بالتواصل مـع املهرب للمبلغ 
بـأن يحصل عىل نسـبة محـددة من 
املال الذي استحوذ عليه يف حال إعادة 
٨٠ %منـه“. أما ”الطريـق الخامس 
فهـو  قانونيـة،  تبعـات  دون  ومـن 
اإلعـالن عـن مكافأة بنسـبة محددة 
ملن يديل الحكومـة ال تعلم بمعلومات 
عن أموال مهربـة، ألن كميات املبالغ 

املهربة وأماكنها“. 
وأشـار اىل ”أن هناك أشخاصاً لديهم 
دراية باملبالغ املهربة وغري مضطرين 
للكشـف عنها“، الفتـاً إىل َّ كل أنه ”ال 
يوجـد رقـم محـدد للمبالـغ املهربة، 
ألن الحكومـات السـابقة تخاذلت يف 
هـذا املوضـوع َّ بعـض الشـخصيات 
ولـم تفتحه، باإلضافـة إىل أن املهربة 
لألمـوال، هـي شـخصيات متنفـذة 
سـابقاً وحاليـاً، ولم يتم فتـح امللف 
بالشـكل املطلوب، إذ تم املـرور عليه 
خطـوات  دون  مـن  الكـرام  مـرور 

جدية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصناعة واملعادن، امس 
الثالثاء، ُقدرتها عىل سد 50 باملئة من 
حاجـة وزارة الكهربـاء بُمواصفات 

أفضل من املُستورد.
وقال ُمعـاون املُدير العام لرشكة أور 
العامـة التابعة للوزارة، عيل حسـن 
عـيل، يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: أن 
”الرشكـة تمتلـك مصانـع متكاملة 
واألسـالك  القابلـوات  لتصنيـع 
األنـواع  ُمختلفـة  الكهربائيـة 
والقياسـات واألحجام منها األسالك 
الهوائية املُعلقـة والقابلو الكهربائي 
واطئ الكثافة والقابلو املربوم املُعلق 
وأسـالك اللـف املعزولـة، إضافـة إىل 
األسـالك املنزلية وقابلوات السيطرة 
والبكـرات الخشـبية التي ُتسـتخدم 
للتغليف النهائي للقابلوات“، ُمشـرياً 
إىل أنَّ ”وزارة الكهربـاء تعد املُسـوق 
الرئييس ملُنتجـات الرشكة إضافة إىل 
الـوزارات والدوائر األخـرى والقطاع 

الخاص“.
وأضاف أن ”الطاقة اإلنتاجية ملصانع 
القابلوات تبُلغ بحدود (20) ألف طن 
سـنوياً ما ُيمكنها مـن تغطية حوايل 
(%50) مـن حاجـة وزارة الكهرباء، 
إال أنها تعمل حالياً بأقل من (10%) 
من طاقتها بسبب قلة عقود وطلبات 
التجهيز املُربمة مع وزارة الكهرباء“.
مبينـاً أن ”ُمنتجاتهـا تتميـز بجودة 

ونوعية عاليـة وبُمواصفـات أفضل 
من املُستورد من حيث نقاوة النحاس 
والعازلية حسب فحوصات السيطرة 
املُنتجـات  تكـون  ولهـذا  النوعيـة 
املُسـتوردة أقـل سـعر مـن ُمنتجات 

الرشكة“.
وأشـاَر إىل ”بعـض العقـود املُوقعـة 
مـع وزارة الكهرباء ِخـالل هذا العام 
لتجهيـز قابلوات وأسـالك كهربائية 
لتوزيـع  العامـة  الرشكـة  لصالـح 
كهربـاء الوسـط والرشكـة العامـة 
لتوزيـع كهربـاء الُفرات األوسـط“، 
ُموضحـاً أنَّ ”للرشكـة ديـون كبرية 
ُمرتتبـة بذمـة وزارة الكهربـاء عـن 
تنفيذ عقود تجهيز سابقة ولسنوات 
ِعـدة تبُلـغ (30) مليار دينـار والتي 

تحتاجهـا الرشكـة لتوفري السـيولة 
النقديـة الالزمة لتأمني ُمسـتلزمات 

العملية اإلنتاجية“.
وأكد ”اسـتعداد الرشكة لتلبية كافة 
العقود والطلبات الواردة من رشكات 
وزارة الكهربـاء والـوزارات األخـرى 
باملُواصفـات  الخـاص  والقطـاع 
والتوقيتـات  املطلوبـة  والكميـات 
املُحـددة ملـا تمتلكـه مـن إمكانيات 
وُقـدرات تصنيعيـة وإنتاجية كبرية 
وكـوادر مـن ذوي الخـربة والكفاءة 
الصناعيـة  الـرشكات  مـن  كونهـا 
العمالقة املُتخصصة بتصنيع وإنتاج 
الكهربائيـة  واألسـالك  القابلـوات 
بقيمـة ُمضافة عالية جـداً وبأيادي 

عراقية خالصة“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكـي مقابـل الدينـار العراقي، امس 

الثالثاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصـدر إن بورصتي الكفـاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سـجلتا، 
صباح امس، سعر رصف بلغ 153900 دينار مقابل 100 دوالر، فيما كانت 
االسـعار صباح االثنني 153200 دينار.وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء 
ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 

155000 دينار، بينما بلغت أسعار الرشاء 153000 دينار لكل 100 دوالر.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسـعار الدوالر سـجلت ارتفاعا 
حيث بلغ سـعر الدوالر للبيع 154900 دينار، وبلغ سعر الرشاء 1539000 

دينار لكل 100 دوالر.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، مرتفعا 

بنسبة (0.09%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (247.544.963) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (592.915.448) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (637.07) نقطة 
مرتفعا بنسـبة (%0.09) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (636.4) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (38) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (12) 
مليون سهم بقيمة بلغت (19) مليون دينار من خالل تنفيذ (4) صفقات 

عىل اسهم ثالث رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(37) مليـون سـهم بقيمة بلغت (61) مليون دينـار من خالل تنفيذ (3) 

صفقات عىل اسهم رشكتني.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.
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Ô„br€a@ÊÏ„b◊@¿@÷aã»€a@paäÜbó€@aàaÏznéa@ãr◊˛a@ÚÌá‰:a@pb◊ãì€a@Êc@o‰‹«c

xäb©a@∂g@ÚiãËæa@fiaÏfl˛a@ÜaÜ6éa@¿@Ú»jnæa@pbÓ€�a@Â«@o–ì◊

@ÜäÏnè�æa@Âfl@›õœc@pb–ñaÏ�∑

ä¸ÎÜ@paäbÓ‹fl@5@Âfl@ãr◊c@oÃ‹i@2022@‚b»€@ÒÜäÏnèæa@ÚÓ�–‰€a@pbvn‰æa@ÚÓ‡◊@ZÏflÏé

@¿@ä¸Îá€a@“ãñ@äb»éc@ b–mäa
ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركزي العراقـي من الدوالر يف مزاد امس الثالثاء، 

بنسبة %124 لتسجل 233 مليون دوالر .
وذكـر مصـدر أن البنك املركزي باع أمس خالل مـزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 233 مليونا و921 الفا و34 دوالرا وبنسبة ارتفاع بلغت 124% 
مقارنـة بيوم االثنـني التي بلغـت 104 ماليني و 216 ألفـا و 250 دوالرا، 
غطاها البنك بسـعر رصف اساس بلغ 1305 دنانري لكل دوالر لالعتمادات 
املسـتندية والتسويات الدولية للبطاقات االلكرتونية وبسعر 1310 دنانري 
لـكل دوالر للحـواالت الخارجيـة وبسـعر 1310 دنانري لكل دوالر بشـكل 

نقدي.
واضـاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبـت لتعزيز األرصدة يف الخارج 
عىل شـكل (حواالت، اعتمـادات) وبواقـع 180 مليونـا و 321 الفا و 34 
دوالرا، فيمـا ذهبـت البقية البالغة 53 مليونا و600 ألف دوالر عىل شـكل 

مبيعات نقدية.
وأشـار املصدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 15 
مرصفا، فيمـا بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخـارج 23 مرصفا فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 190 رشكة.

@233@›vèm@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

@Ú‡ñb»€a@¿@ã‘nèÌ@kÁâ€a
ÊbnéÜã◊@¿@…–mãÌÎ

=è„@…uaãm@Û‹«@Êb‘‹ÃÌ@Òãój€a@bflbÇ

@÷aã»€a@÷Ïé@paãí˚fl@ÜÏ»ñ
ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€

بغداد/ الزوراء:
ـَم البنك املركزي العراقي، امس الثالثاء، ورشـة عمل لتطوير املهارات  نظَّ

والقدرات لبناء االسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل.
وذكر البنك يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”الورشة بحثت سياسات التحالف 
العاملي للشـمول املايل يف بناء االسـرتاتيجية، فضالً عن تجارب الدول التي 
نّفـذت اسـرتاتيجيات الشـمول املايل، لغـرض مواءمتها ومراحـل اإلعداد 
والتنفيذ لالسـرتاتيجية الوطنية“.وأضاف أن ”الورشـة حرضها عدد من 
الدوائـر املعنيـة يف البنك املركـزي العراقي، والرشكاء االسـرتاتيجيني من 
املصارف، ومزّودي خدمات الدفع اإللكرتوني، ورشكات التمويل، وممثلون 

عن الوزارات والهيئات الحكومية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت هيئة االحصاء الرتكيـة ان العراق خرج من كبار املسـتوردين من 
تركيا يف شهر كانون الثاني 2023، فيما ارجع تاجر ذلك اىل تعليمات البنك 

برفع قيمة التحويل للحواالت الخارجية.
وأشـارت الهيئة يف تقرير لها اطلعت عليه ”الزوراء“: ان العراق خرج من 
قائمة الخمسـة الكبار املسـتوردين من تركيا خالل شـهر كانون الثاني 
املايض، بعدما كان يحتل خالل العام املايض رابع أكرب مستورد من تركيا“.

وأضافـت الهيئة أن ”أملانيا احتلت املرتبة األوىل كأكرب مسـتورد من تركيا 
بقيمة بلغت 1 مليار و 826 مليون دوالر، تلتها الواليات املتحدة االمريكية 
ثانيا بـ 1 مليار و 186 مليون دوالر، ومن ثم روسيا ثالثا بـ 1 مليار و43 
مليـون دوالر وجاءت اململكة املتحدة رابعا بــ 954 مليون دوالر وايطاليا 
خامسـا بـ 916 مليون دوالر“، مبينة ان ”نسـبة الدول الخمس األوىل من 

إجمايل الصادرات بلغت ٪30.6 يف كانون الثاني 2023“.
ويستورد العراق معظم السـلع والبضائع واملواد الغذائية من دول الجوار 

وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي واألردن.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغـداد، فيمـا ارتفعـت يف اسـواق اربيل عاصمـة اقليم كردسـتان، امس 
الثالثاء.وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف 
العاصمة بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 
من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي 386 الف دينار، وسعر الرشاء 382 

الف دينار، وهي نفس االسعار ليوم امس االثنني.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا ايضا عند 356 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 352 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 390 الفاً و400 ألف دينار، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 360 الفاً و370 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت ارتفاعا، حيث بلغ سعر بيع مثقال 
ذهـب (عيار 24)؛ 475 ألف دينار، وسـجل عيـار 22 بيع 435 ألف دينار، 
وسـجل عيار 21 بيع 420 الف دينار، فيما سـجل عيار 18 سعر بيع 360 

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

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار خامي البـرصة املتوسـط والثقيل، امـس الثالثاء، مع 
تذبذب األسـعار العامليـة للنفط.وانخفض خام البرصة املتوسـط املصدر 
آلسيا 29 سنتا بما يعادل %0.36 ليصل اىل 79.21 دوالرا للربميل الواحد.

وانخفض خام البرصة الثقيل املصدر آلسـيا 29 سـنتا بما يعادل 0.39% 
ليصـل اىل 73.46 دوالرا.وشـهدت أسـعار النفط العاملية، أمـس الثالثاء، 
انخفاضـا بأكثـر مـن %1 مع توقعـات خفـض الفائدة من قبـل البنوك 
املركزية مما ينذر بنمو اقتصادي ضعيف قبل ان ترتفع األسـعار بشـكل 

طفيف اليوم مع خطط روسيا لخفض إنتاجها النفطي.

@ıb‰j€@›‡«@ÚíäÎ@·ƒ‰Ì@ç◊ãæa
Ô€bæa@fiÏ‡ì€a@ÚÓvÓma6éa

@\ÂÌÜäÏnèæa@äbj◊^@Ú‡ˆb”@äÜbÃÌ@÷aã»€a
Ô„br€a@ÊÏ„b◊@fi˝Ç@bÓ◊ãm@Âfl
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pbuaäá€a@Üb•a@ÏÿìÌ@=»ì€a@áì®a@Üb„
بغداد/ الزوراء:

استنكرت الهيئة اإلدارية لنادي الحشد الشعبي الطريقة التي أقدم عليها اتحاد الدراجات بعدما تم التالعب 
بالنتائج الفرقية لبطولة أندية العراق بالدراجات والتي انتهت مؤخرا وحل فيها فريق الحشـد الشـعبي يف 
املركز األول بعد هيمنته عىل السباقات وحلول العبيه عبدالله عبد الخرض ومحمد عبد الخرض يف املركزين 
األول والثانـي عـىل التوايل، بيد أن اتحاد الدراجات كان له رأي مغايـر ومخالف لكل األنظمة واللوائح التي 
تستند عىل التنافس الرشيف، فقرر دون وجه حق  سلب الفوز باللقب من نادي الحشد الشعبي وتقديمه 
إىل ناد آخر فيما وضع نادي الحشـد الشـعبي يف املركز الثالث وهو ما يتناىف مع املعايري الرياضية املعروفة 
ما جعل إدارة نادي الحشـد الشـعبي تقدم طعناً لدى اتحاد اللعبة عرب مرشف فريقها للدراجات  وانتظار 

ما يسفر عنه هذا الطعن قبل الذهاب اىل القضاء العراقي ملقاضاة االتحاد.

ãºcÎ@ã–ñc

ÈvÁÏm@›ñaÏÌ@ıbiãËÿ€aÎ@ÜÎá®a@…fl@k»ó€a@È€Üb»m@·Àä@Òäaáó€a@Û‹«@…i6Ì@Ú†ãì€a

@ÚÌá„˛a@bË‰fl@Ô„b»m@>€a@›◊bìæa@Û‹«@…‹�Ì@ÊbnéÜã◊@·Ó‹”g@¿@ÚöbÌã‹€@‚b»€a@ãÌáæa

الرباط/ عدي صبار:
خـاض املنتخُب الوطنّي لكـرِة الصاالت، انس الثالثـاء، أوىل وحداته 
التدريبّية فور وصوله إىل العاصمِة املغربّية الرباط، تحضرياً ملواجهِة 

منتخبي املغرب وإستونيا ودياً.
وقال املديُر اإلداري للمنتخِب الوطني، عيل عيىس إن منتخَب الصاالت 
خاَض أوىل وحداته التدريبّية يف العاصمِة الرباط بهمٍة عاليٍة واندفاٍع 

كبري.
ولفت عيـىس إىل إن الجهاَز الفني فّضـَل أن يجري املنتخب حصتني 
تدريبيتـني صباحيـة ومسـائية، كي يصـل الالعبـون إىل الجاهزيِة 
املطلوبـة قبل خـوِض مباراتـه األوىل أمـام املنتخِب املغربـي، اليوم  
األربعاء يف تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت املغرب، الثالثة عرصاً 

بتوقيت بغداد. 
وأضاَف إن املباراة الودّية الثانية أمام منتخِب املغرب ستقام يوم غد 
الخميس، عىل أن يختتَم مبارياته بلقاِء منتخب إستونيا يوم السبت 
املُقبل.وبـنيّ  إن بطولـَة كأس العـرب لكـرِة الصاالت سـتحتضنها 
اململكة العربّية السعودّية، وتجري أحداثها يف مدينِة الدمام منتصف 

شهر حزيران املقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء:
عرض االتحـاد العراقي لكرة 
القـدم، منصبـاً إداريـاً عـىل 

الالعب هوار مال محمد.
االتحـاد  يف  مصـدر  وقـال 
إن  القـدم   لكـرة  العراقـي 
”اتحـاد الكـرة، عـرض عىل 
هوار مـال محمد بـأن يكون 
للمنتخـب  اإلداري  املديـر 

األوملبي“.
أعطـى  ”محمـد  أن  وبـني 
موافقة مبدئية لالتحاد ومن 
املقرر أن يتم اإلعالن رسـمياً 
عن تسمية هوار قبل انطالق 

بطولة الدوحة الدولية“.
يذكـر أن محمـد لـم يعمـل 
بمناصب فنيـة أو إدارية منذ 
اعتزاله اللعب قبل 8 سنوات.

@p¸bó€a@Òãÿ€@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl
bÌÜÎ@‚ÏÓ€a@ÔiãÃæa@È–Óõfl@ÈuaÏÌ

@aãÌáfl@á‡´@˝fl@äaÏÁ@ÚÓ‡èm
=æÎ˛a@kÉn‰‡‹€@bÌäaÜa

بغداد/ ليث العتابي
عدسة/ عالء بالدي

تربـع فريـق الرشطـة عىل صـدارة دوري 
الكرة املمتاز رغم تعادله الصعب مع فريق 
الحـدود بهدفني يف املباراة التـي احتضنها 
يـوم امـس الثالثـاء ملعب الشـعب الدويل 
ضمـن منافسـات الجولـة االخـرية مـن 
املرحلة االوىل لـدوري الكرة املمتاز، واحرز 
هديف الرشطة الالعبان اسـو رسـتم وفهد 
اليوسف بينما سـجل هديف الحدود الالعب 

الكسندر يويل.  
وخيم التعادل السلبي عىل مواجهة القاسم 
وضيفـه أربيل، يف املبـاراة التي جرت امس 

الثالثاء بملعب كربالء الدويل.
وسـيطر أربيل عىل معظم فـرتات املباراة، 
وراوا  رايض  أمجـد  لالعبيـه  وسـنحت 
يوسـف ومحمد جفال عدة فرص محققة 

للتسجيل.
لكن حارس القاسم عيل جاسم تألق وأنقذ 
مرمـاه براعـة فكان نجـم املبـاراة األول، 
إذ تحمـل أعبـاء الضغط املكثـف من قبل 

الضيوف.
وتهيأت فرصـة خطرية ألصحـاب األرض 
يف الشـوط الثاني، لكن عمـار داخل أطاح 
بكرته إىل خارج املرمى، وهو عىل بعد أمتار 

قليلة.
ورغـم التبديالت التي أجريـت يف الفريقني 
خـالل الثلث األخري من عمر اللقاء، إال أنها 

لم تثمر، فانتهت املواجهة بنتيجة 0-0.
وبهـذا التعـادل، رفـع القاسـم رصيده إىل 
18 نقطـة يف املركز 17، فيما أصبح رصيد 

أربيل 19 نقطة يحتل بها املرتبة 16. 
وفـاز الكهرباء عىل النفـط بثالثية نظيفة 
عىل ملعب الشـعب الدويل، وبهذه النتيجة، 
رفع الكهرباء رصيده إىل 38 نقطة يف املركز 
الثالـث، بينما تجمد رصيـد النفط عند 16 

نقطة يف املركز 18.     
تقـدم الكهربـاء عن طريق مهيمن سـليم 
مالخ يف الدقيقـة 37، بعد أن تلقى تمريرة 
متقنـة من السـنغايل داودا، ليضـع الكرة 
بسـهولة عـىل يمني حـارس النفط محمد 

عباس.
وأضاف عبد الله عبـد األمري الهدف الثاني 
يف الدقيقة 52، مستغال كرة عرضية لعبها 

برأسية جميلة يف سقف املرمى.
وعاد مالخ ليضيف الهدف الثاني له والثالث 
لفريقـه يف الدقيقـة 61، بعدما صوب كرة 
مقوسة من خارج منطقة الجزاء إىل داخل 
الشـباك، ليحرز هدفه الثامن هذا املوسم، 
ويقفـز إىل الرتتيب الثالـث يف قائمة هدايف 

الدوري.
ورغم أن أصحاب األرض تلقوا 3 أهداف يف 
املباراة، إال أنهـم أهدروا جملة من الفرص 
السـهلة، التـي تكفـل بإبعادهـا حـارس 

الكهرباء عيل العبادي.
وقاد النفط الجهاز الفني املساعد، عىل أن 
يتسلم املدرب املرصي محمد يوسف املهمة 

يف املباراة املقبلة، بافتتاح مرحلة اإلياب.
وتغلب نفط ميسـان عىل ضيفه الديوانية 
بهدف نظيف عىل ملعب ميسـان األوملبي، 
ضمـن الجولـة 19 مـن الـدوري العراقي 
املمتـاز، وتمكـن محـرتف نفـط ميسـان 

ياسـني سـامية من خطـف هـدف الفوز 
الثمني يف الدقيقة 10 من زمن اللقاء، الذي 

أقيم وسط حضور جماهريي ضعيف.
تعويـض  مـن  األرض  أصحـاب  ونجـح 
هزيمتهم بالجولـة املاضية أمام الرشطة، 
وإنهاء مرحلة الذهـاب بتحقيق االنتصار 
الثامـن، فيمـا تلقـى الضيـوف هزيمتهم 
الــ 15، يف أسـوأ حصيلـة للديوانيـة منذ 

مشاركاته بالدوري املمتاز.

وبهذه النتيجة، رفع نفط ميسـان رصيده 
إىل 28 نقطـة باملركـز السـابع، فيما بقي 

الديوانية يف قاع الرتتيب برصيد 6 نقاط.
ويف مبـاراة ثالثـة، أقيمـت بالتوقيت ذاته، 
اقتنـص الكـرخ فـوزا ثمينـا مـن ضيفه 
الصناعـة بهدفـني لواحد  بملعـب الراحل 

أحمد رايض، وسط غياب تام للجماهري.
أفتتح هشـام أحمد التسـجيل للضيوف يف 
الدقيقـة 14، وأدرك الربازيـيل لـوكاس دا 

سـيلفا التعديـل للكـرخ يف الدقيقـة 45، 
وتمكـن يوسـف فـوزي من خطـف هدف 
الفوز ألصحـاب األرض يف الدقيقة 80 من 

عمر املباراة.
واسـتطاع الكـرخ الوصـول إىل انتصـاره 
السـابع، ليحتل الرتتيب الثامن برصيد 26 
نقطة، فيما تجمد الصناعة عند 12 نقطة 
باملركـز ال19 ( قبل األخـري)، بعد أن تلقى 

هزيمته الـ13.

بغداد/ الزوراء:
بعـد أن وضع منهاجه الهـادف لتطوير 

الجانـب الريـايض يف إقليم كوردسـتان، 
يف  املعنيـة  الجهـات  مـع  بالتنسـيق 

العـام  املديـر  زار  اإلقليـم،  محافظـات 
إقليـم كوردسـتان رسدار  يف  للرياضـة 
إسـماعيل، مديرية الرياضة يف محافظة 
مديـر  اسـتقباله  يف  وكان  السـليمانية 
الرياضة يف املحافظة كاروان شيخ زيرك 

وعدد من موظفي املديرية. 
واجتمـع املدير العـام أثناء تلـك الزيارة 
بجميـع ممثيل أنديـة املحافظة لالطالع 
عىل كيفية تمشية أعمالهم ونشاطاتهم 

الرياضية. 
وخالل االجتماع، رشح رسدار إسماعيل 
آلية سـياق طلبات األندية الرسمية التي 
سـتكون من اآلن فصاعدا عرب املديريات 
الفرعية يف محافظات اإلقليم، وسيكون 

الربط عرب املديريات الفرعية مع املديرية 
ثـم اسـتمع رسدار  للرياضـة،  العامـة 
إسماعيل عىل املشكالت التي تعاني منها 
األندية التابعـة للمحافظة، ووعد بتذليل 
كل املشـكالت لالرتقاء بواقع الرياضة يف 
اإلقليـم. وبعد االجتمـاع زار املدير العام 
عددا من األندية منها نادي السـليمانية 
ونادي سـريواني نوي ونادي بيشـمركة 
املنشـآت  عـىل  واطلـع  السـليمانية، 

الرياضية يف هذه األندية. 
وقبل هـذه الزيارة، اجتمـع املدير العام 
للرياضـة يف اإلقليـم مـع مديـر وكادر 
الرياضـة يف محافظة دهوك، وزار خالل 
الزيارة عددا من األندية هناك، منها ناديا 

دهوك وسيميل.
وأوضـح املدير اإلعالمي ملديرية الرياضة 
يف اإلقليـم سـامان بريفكاني: ان رسدار 
إسماعيل منذ تسلمه املنصب مهتم جداً 
بالشـأن الريـايض إلقليـم كوردسـتان، 
وتعزيـز أوارص العالقـات الرياضيـة يف 
اإلقليـم ومـع املعنيني يف وزارة الشـباب 

والرياضة يف الحكومة االتحادية.
الجدير بالذكر ان وزارة الثقافة والشباب 
يف حكومة إقليم كوردسـتان سـمت مع 
بداية العام الجديـد البطل العاملي لكمال 
األجسـام رسدار إسـماعيل، مديراً عاماً 
لرياضـة اإلقليـم خلفـاً لشـاكر أحمـد 

سمو.

bÓée@¿@b‰n«Ï‡™@ÚiÏ»ñ@·Àä@Û8˛a@b‰œáÁ@fibÌá„Ïæa@∂g@›Ádn€a@Zá‡´@Üb‡«
bÓèÓ„Îá„g@‚bflc@‚ÏÓ€a@ãõÇ˛bi@|íÏnÌ@b‰jÉn‰fl

طشقند/ قحطان املالكي:

بغداد/ صالح عبد املهدي: 

أعرب مدرُب منتخب الشباب عماد 

محمد عن ثقتـه التامِة بالعبيه يف 

تحقيق نتيجٍة إيجابيٍة يف مباراتهم 

أمام إندونيسيا يف افتتاح منافساِت 

كأس  بنهائيـاِت  األوىل  املجموعـة 

آسـيا دون 20 عاماً، والتي تجري 

اليوم األربعاء.

الشـباب  منتخـب  مـدرُب  وقـال 

عمـاد محمد يف املؤتمـر الصحفي 

الذي أقيَم امـس الثالثاء يف القاعِة 

الفرعّية مللعـب بونيودكور، والذي 

يسبق انطالقَة البطولة: إن املباراة 

األوىل تعـدُّ عالمـَة االرتـكاز لـكل 

املنتخبـاِت يف هـذِه البطولـة، لـذا 

نسعى لتحقيق نتيجٍة إيجابّية.

وأضاف محمـد: مجموعتنا صعبٌة 

وليس كما يتصورها البعض، لكننا 

يف املقابـل نملك معلومـاٍت كاملًة 

املنتخبات، وإندونيسيا  عن جميع 

من املنتخبـاِت املتطورة. موضحا: 

لدينـا خمسـٌة إىل سـتة العبـني يف 

أوروبا رفضت أنديتهم أن تمنحهم 

االتحـاد  مـن  وأتمنـى  التفريـغ، 

اآلسيوّي مستقبالً أن يغرَي نظامه 

تقـام  أن  متمنيـاً  الجانـب  بهـذا 

مباريات كأس شـباب آسيا يف أيام 

الفيفا.

وزاد: طموحنـا بـكل تأكيـٍد هـو 

الوصـول إىل نهائياِت كأس العالم، 

وسـتكون من أولويتنـا. مبينا: إن 

العـراق سـبَق أن أحـرَز البطولـَة 

خمس مـرات، ومن ُحسـن الحظ 

عندما كنـت العباً أحرزنا البطولة، 

وأتمنى أن أحرزها مدربا.

وطالـب مـدرُب منتخب الشـباب 

العراقيـني جميعـاً بدعـم الالعبني 

يف هـذه الفرتِة الحساسـة، والثقة 

املوجوديـن،  الالعبـني  بقـدراِت 

خصوصاً أن هـذه البطولة للفئاِت 

العمرّية، وال يجب تحميل الالعبني 

أكثر من طاقتهم.

وعقـدت اللجنـُة املنظمـة لبطولِة 

كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، 

التي تسـتضيفها أوزبكستان من 

األول من شـهر آذار حتـى الثامن 

عرش منـه، اجتماعها  التنسـيقّي 

ملمثيل منتخباِت املجموعة األوىل يف 

البطولة، وذلـك يف قاعِة املؤتمرات 

يف ملعـِب بونيودكور، صباح امس 

الثالثاء.

االجتمـاع التنسـيقي حـرضه من 

وفـِد منتخبنا املديـر اإلداري نديم 

كريم، واملنسـق اإلعالمي قحطان 

املالكـي، ومدير التجهيـزات عدي 

أحمـد  الطبـي  واملعالـج  جبـار، 

خصيف.

ورشَح الصيني شاو لونج املرشف 

العـام عـىل البطولـة، للمنتخباِت 

يجـب  التـي  القوانـنَي  املشـاركة 

إتباعهـا، وأبرزهـا عـدد الالعبـني 

دكـِة  عـىل  سـيتواجدون  الذيـن 

البدالء، وواجبـات املدير اإلداري يف 

الخاصة  العـدد والدعـوات  تحديِد 

واإلنـذارات، وغريها مـن إجراءاٍت 

يجب إتباعها يف البطولة.

بعـرض  لونـج  طلـَب  بعدهـا 

التجهيـزات الخاصـة لكل منتخب 

يف مباريـاِت هـذِه البطولـة، حيث 

سـريتدي منتخبنـا الـزي األخرض 

أمـام  األوىل  مباراتـه  يف  الكامـل 

إندونيسـيا الـذي سـريتدي الـزي 

األحمـر ، بينما سـريتدي منتخبنا 

الـزي األبيـض الكامـل يف املبـاراِة 

الثانيـة أمـام أوزبكسـتان، بينما 

سريتدي أوزبكستان الزي الربتقايل، 

كما سـريتدي منتخبنـا يف مباراته 

الثالثـة أمام سـوريا الزي األبيض 

أيضا، كما سريتدي منتخب سوريا 

الزي األحمر الكامل.

الشـبابي  منتخبنـا  ويسـتهل 

مشـاركته  يف بطولـة كأس اسـيا 

تضيفهـا   التـي  عامـا   20 تحـت 

بمواجهـة  نظـريه  اوزبكسـتان  

االندونييس  عند الساعة الثالثة من 

عرص اليوم  االربعاء بتوقيت بغداد  

عىل اديم ملعـب نادي لوكوموتيف 

بالعاصمـة  متفـرج)   الـف   15)

منافسـات   ضمـن  طشـقند  

املجموعة االوىل تعقبها يف السـاعة 

الخامسـة  مبـاراة البلـد املضيف  

وسـوريا  والتـي يحتضنها  ملعب 

ميـيل سـتاديوم (35 الف متفرج)  

ضمن املجموعة نفسها، وستفتتح  

البطولة  بمباراة  منتخبي اسرتاليا  

وفيتنام التي سـتقام عند الساعة 

الواحـدة ظهـرا بمدينـة فريجانـا  

ضمـن املجموعـة الثانيـة تعقبها 

يف الخامسـة عـرصا مبـاراة قطر 

وايران لحساب املجموعة نفسها.

@Úflbm@ÚÌåÏËu
طشـقند   مـن  القادمـة  االخبـار 

الشـبابي  منتخبنـا  بـأن  افـادت 

يتمتع بمعنويـات عالية وهو عىل 

اتم الجاهزية لخوض مباراة اليوم 

بحثا عـن الفوز الـذي يعد املفتاح 

الرئييس  لعبور مرحلة املجموعات، 

وبالتايل التأهـل للدور الثاني حيث 

يدخـل منتخبنا املباراة كامل العدد 

والعـدة  واجرى وحدتـه التدريبية 

االخـرية  بال اصابـات وال غيابات،  

كما ان املدرب عماد محمد قد حلل 

بعض مباريات املنتخب االندونييس 

االخـرية ووقـف عىل نقـاط القوة 

والضعـف يف ادائه  بينما تصاعدت 

االمـال يف ان  تعيد هذه املشـاركة 

الصورة املرشقة  التي سبق لليوث 

هـذه  يف  قدموهـا   ان  الرافديـن 

املسـابقة  منـذ حضورهـم االول  

عام 1975 .

@á‰‘ì†@∂a@’Ìã�€a
اىل  تأهـل  الشـبابي  منتخبنـا 

النهائيـات القاريـة ضمـن افضل 

الثوانـي  الخمـس  يف مجموعـات 

التصفيـات العـرش بعـد ان حـل 

يف  االسـرتايل  للمنتخـب  وصيفـا 

املجموعـة الثامنـة التـي ضيفتها 

الكويت ابان ترشيـن االول املايض  

برصيد سـت نقـاط من فـوزه يف 

اوىل مبارياتـه عـىل الهنـد بأربعة 

اهداف مقابل هدفني سـجلها عبد 

الرزاق قاسـم وحيدر عبـد الكريم 

الهنـدي  واملدافـع  صـادق  وعـيل 

خطـأ بمرمـى منتخـب بـالده ثم 

عـىل الكويت بهدفـني دون مقابل 

سـجلهما  مسـلم موىس  واسـهر 

عيل  قبل خسارته يف آخر مبارياته  

امام اسرتاليا بهدف دون رد .

أما املنتخـب االندونيـيس فقد بلغ 

النهائيـات بعد تصدره منافسـات 

التي ضيفها   السادسـة  املجموعة 

عـىل ارضـه خـالل ايلـول املايض 

برصيد تسـع نقـاط اثر فـوزه يف 

مبارياته الثـالث تواليا عىل تيمور 

الرشقية بأربعة اهداف دون مقابل 

سجلها هوكي كاراكا (3) ورباني 

تسنيم   وعىل هونغ كونغ  بخمسة 

اهداف مقابل هدف واحد سـجلها 

مارسـيلينو فردينان ( 2 ) ورباني 

تسـنيم  والفريانتو نيكو وزنادين 

فاريز  ثم اختتم املجموعة  بالفوز 

عىل فيتنـام بثالثة اهـداف مقابل 

هدفني  سـجلها ماريلينو فردينان  

ومحمد فرياري  ورباني تسنيم .

@kÌãvn‹€@pbÌäbjfl
التـي   التحضـري  محطـات  آخـر 

الشبابي وسبقت  اجراها منتخبنا 

تضمنـت  طشـقند   اىل  املغـادرة 

معسـكرا تدريبيـا  اقيـم يف مدينة 

انطاليـا الرتكيـة  خـاض خاللـه 

املباريـات  مـن   عـددا  الفريـق  

التجريبية حيث تعادل مع شـباب 

طاجكسـتان  بدون اهـداف ومع 

شـباب االردن  بهـدف ملثلـه وفاز 

عـىل شـباب قريغزسـتان بهدفني 

مقابل هدف واحد سجلهما اسهر 

عيل من ركلة جزاء ومحمد جميل،  

وبعـد العودة اىل بغـداد فاز الليوث  

عىل الكـرخ بهدفـني مقابل هدف 

واحـد سـجلهما كاظم رعـد وعبد 

القادر ايوب من ركلتي جزاء  وعىل 

الـزوراء بالنتيجة ذاتها عن طريق  

محمـد جميـل وكاظـم رعـد. اما 

انتظم  الـذي  املنتخـب االندونييس 

يف معسـكر تدريبـي محـيل  فقـد 

خـاض مباراتـني تجريبيتـني  مع 

نظريه النيوزلندي خرسهما تواليا  

بهدفني مقابل هدف واحد  وبهدف 

وحيد  دون مقابل.



مدريد / متابعة الزوراء:
مفاجأة  مدريد  ريال  صفوف  يف  البارزين  الالعبني  أحد  فّجر 
التي ينظمها االتحاد  بشأن اختياراته يف جائزة ”ذا بيست“، 

الدويل لكرة القدم.
وتوج ليونيل مييس، بجائزة أفضل العب لعام 2022، واملقدمة 

من االتحاد الدويل، متفوقا عىل كريم بنزيما وكيليان مبابي.
مدريد،  ريال  العب  أالبا  ديفيد  فإن  ”آس“،  لصحيفة  ووفًقا 
منتخب  قائد  كونه  األفضل،  بجائزة  التصويت  يف  شارك 

النمسا.
يف  جريمان،  سان  باريس  نجم  مييس  ليونيل  أالبا،  ووضع 

الرتتيب األول، بينما جاء زميله يف ريال مدريد، 
كريم بنزيما ثانيا.

األفضل،  حفل  قاطع  مدريد  ريال  أن  يذكر 
جونيور  فينيسيوس  استبعاد  عىل  اعرتاًضا 
لدخول  املرشحني  من  امللكي،  الفريق  نجم 

التشكيلة األفضل يف 2022.
عىل  حسابه  عرب  سخر  قد  بنزيما  كريم  وكان 

تطبيق إنستجرام، بنرش فيديو لشخص يقول: 
بقوله:  الفرنيس  الالعب  وعلق  كاذبون“،  ”أنتم 

”تصبحون عىل خري“.

فالنسيا / متابعة الزوراء:
خيتايف  ضيفه  فياريال  تخطى 
1-2 ضمن املرحلة 23 من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.

شوكويزي  سامويل  للفائز  سجل 
44 و خويس لويس موراليس 52، 
التسجيل  افتتح  خيتايف  أن  رغم 

مبكراً عرب الرتكي أنيس أونال 9.

فياريال صار رصيده 34 نقطة 
خيتايف  أما  السابع،  املركز  يف 
األخري  قبل  الـ19  املركز  ففي 

برصيد 22 نقطة.

مانشسرت / متابعة الزوراء:
أقر املدرب اإلسباني ملانشسرت سيتي، جوزيب غوارديوال، أن أي هفوة 
اللحاق  املمتاز ألنه سيعجز عن  الدوري اإلنكليزي  ستكلف فريقه لقب 

بآرسنال املتصدر.
وقد يجد سيتي نفسه عىل بعد خمس نقاط من أرسنال اليوم األربعاء 
بني  املؤجلة  املباراة  يف  إيفرتون  عىل  األخري  فوز  حال  يف 

الفريقني.
وكانت الفرصة قائمة أمام سيتي ليكون اآلن يف 
الصدارة بعدما انتزعها من أرسنال بالفوز عىل 
تنازل  لكنه رسعان ما  اللندني ٣-١،  الفريق 

عنها بتعادله مع نوتنغهام فورست ١-١.
فريق  من  نقطتني  بعد  عىل  سيتي  وبقي 
الكبري  بفوزه  أرتيتا  ميكيل  اإلسباني  املدرب 
لريد عىل  بورنموث ٤-١،  املايض عىل  السبت 
«املدفعجية» الذين لعبوا قبله وفازوا بدورهم 
عىل ليسرت ١-٠.ويدرك غوارديوال أن حظوظه 
ستة  آخر  يف  الخ  اللقب  إىل  سيتي  قيادة  يف 
قائالً:  النقاط،  إهدار  بعدم  مرتبطة  مواسم 
ستحصل  األمور  من  العديد  بأن  شعور  «لدي 
لكن  النقاط  سيهدر  الجميع  املمتاز.  الدوري  يف 
نريد  كنا  إذا  نقطة  أي  نهدر  أال  علينا  يتوجب 
بريستول،  لقاء  النهاية».وبعد  حتى  القتال 
صعب  اختبار  أمام  غوارديوال  فريق  سيكون 
الدوري  مفاجأة  ضد  أرضه  عىل  املقبل  السبت 

دوري  اىل  املؤهلة  املراكز  أحد  عىل  املوسم  هذا  يصارع  الذي  نيوكاسل 
الرابطة  كأس  مسابقة  نهائي  املايض  األحد  خرس  والذي  أوروبا  أبطال 
افتقاده  من  املوسم  هذا  سيتي  ٢-٠.وعانى  يونايتد  مانشسرت  أمام 
الفريق ما زال يؤدي  النتائج، لكن غوارديوال يرص عىل أن  الثبات يف  اىل 
الهفوات.وأوضح  بعض  عن  النظر  بغض  يريدها  التي  املعايري  بحسب 
بهذا الشأن: «الطريقة التي نلعب بها ما زالت جيدة. يمكن للنتائج أن 
أو  (توتنهام) سبريز (صفر-١)  ذلك، كما حصل ضد  أفضل من  تكون 
نوتنغهام (١-١)، لكن هذه األمور تحصل يف بعض األحيان».وشدد: «ال 
يمكنني التذمر من الطريقة التي نلعب بها أو من الطريقة التي نقاتل 
بها»، مضيفاً: «قلت بعد املباراة ضد بورنموث أن األجواء يف غرفة املالبس 

رائعة والشبان يقومون بكل ما يمكن، وهذا كاف بالنسبة يل».

األندلس / متابعة الزوراء:
بإصابة  قوية  لرضبة  اإلسباني  بيتيس  ريال  تعرض 
عن  وابتعاده  فقري،  نبيل  الفرنيس  ألعابه  صانع 
النادي  أعلن  ما  وفق  املوسم،  نهاية  حتى  املالعب 

األندليس.
ويحتاج الدويل الفرنيس لعملية جراحية بعد تعرضه 
خالل  لركبته  األمامي  الصليبي  الرباط  يف  إلصابة 

الفوز عىل إلتيش ٣-٢ يف الدوري اإلسباني.
الدوري  يف  الخ  املركز  يحتل  الذي  بيتيس  وقال 
األبطال  دوري  إىل  مؤهل  مركز  أجل  من  ويقاتل 
نهائي  ثمن  يف  وجوده  إىل  إضافة  املقبل  املوسم 
يونايتد  مانشسرت  مع  يتواجه  حيث  ليغ»  «يوروبا 
اإلنكليزي، إن «نبيل فقري عانى من تمدد مفرط يف 
ركبته اليرسى يف إحدى اللقطات األخرية من املباراة 

ضد إلتيش الجمعة املايض».
وتابع: «أكدت الفحوص التي أجرتها الخدمات الطبية 
لريال بيتيس أّنه يعاني من إصابة يف الرباط الصليبي 
يف  لعملية جراحية  الالعب  لركبته. سيخضع  األمامي 
أنه  يعني  ما  اإلصابة،  معالجة  أجل  املقبلة من  األيام 

سيغيب عما تبقى من املوسم».
وفرض ابن الـ٢٩ عاماً نفسه من ركائز بيتيس منذ انضمامه 
إليه من ليون عام ٢٠١٩، وساهم يف قيادته للفوز بكأس إسبانيا 
املوسم املايض.. وتزامناً مع غياب فقري، يستعيد بيتيس نجم 
وسطه اآلخر سريخيو كاناليس الذي تعاىف من إصابة عضلية 
ومن املتوقع أن يكون جاهزاً ملواجهة مانشسرت يونايتد ذهاباً 

يف التاسع من الشهر املقبل عىل ملعب «أولد ترافورد».

                         

بوينس آيرس / متابعة الزوراء:
عرب  تويرت  عىل  األرجنتني  ملنتخب  الرسمي  الحساب  أعلن 
اإلنرتنت تجديد عقد ليونيل سكالوني كمدرب للمنتخب األول 
بنرش  الرسمي  األرجنتني  منتخب  حساب  2026.وغرّد  حتى 
مؤكداً   2022 قطر  يف  العالم  بكأس  املتّوج  للمدرب  صورة 
2026. وكان من املتوقع تجديد عقد املدرب  استمراره حتى 
صاحب الـ44 عاماً بعد تألق منتخب التانغو تحت إدارته إثر 
قيادته للقب املونديايل الثالث عرب تاريخه إضافة للقب كوبا 
من  ساعات  قبل  سكالوني  عقد  تجديد  2021.وأتى  أمريكا 
حفل االتحاد الدويل لكرة القدم لإلعالن عن الجوائز الفردية 
املرموقة عن عام 2022 إذ يبدو سكالوني املدرب األبرز لنيل 

جائزة أفضل مدرب يف العالم.

روما / متابعة الزوراء:
أزاح التسيو جاره اللدود روما مؤقتاً عن املركز الرابع األخري املؤهل إىل 
دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل، بفوزه الصعب عىل ضيفه الجريح 
اإليطايل  الدوري  والعرشين من  الرابعة  املرحلة  يف  -1صفر  سمبدوريا 
لويس  اإلسباني  إىل  عرش  الثالث  بالفوز  التسيو  القدم.ويدين  لكرة 
املنطقة  بتسديدة من خارج   80 الدقيقة  يف  الهدف  الذي سجل  ألربتو 
املناسب.ورفع  بالشكل  الكرة  إبعاد  يف  الدفاع  فشل  استغل  بعدما 
املتصدر  نابويل  مضيفه  مع  األسبوع  نهاية  يف  يتواجه  الذي  التسيو 
إىل  بانتظار زيارة جاره روما  45 نقطة وبات رابعاً مؤقتاً  إىل  رصيده 
قبل  عرش  التاسع  املركز  يف  فبقي  سمبدوريا  كريمونيزي.أما  ملعب 
األخري بـ11 نقطة.ويف مباراة أخرى حقق فيورنتينا الفوز عىل مضيفه 
هيالس فريونا -3صفر.ورضب فيورنتينا باكراً بعدما افتتح التسجيل 
12 عرب التشيكي أنتونني باراك الذي رفض االحتفال أمام  الدقيقة  يف 
يف  الثاني  كابرال  أرثر  الربازييل  أضاف  ثم  السابق،  فريقه  جماهري 
الدقيقة 38، قبل أن يوجه البديل كريستيانو برياغي الرضبة القاضية 
املركز  89.وبقي فريونا يف  الدقيقة  األرض من ركلة حرة يف  ألصحاب 
الثامن عرش برصيد 17 نقطة وبفارق ثالث نقاط عن منطقة األمان، 

فيما رفع فيورنتينا رصيده إىل 28 نقطة يف املركز الثاني عرش.

باريس / خاص للزوراء:
بجائزة  مييس  ليونيل  األرجنتيني  تّوج 
االتحاد  يقدمها  التي  العالم  يف  األفضل 

الدويل لكرة القدم.
الثانية  وأعلن فوز مييس بالجائزة للمرة 
الذي  الضخم  الحفل  خالل   ٢٠١٩ بعد 
الفرنسية  العاصمة  يف  الفيفا  أقامه 

باريس.
سان  باريس  نجم  مييس  فوز  وجاء 
جريمان الفرنيس ضمن التوقعات خاصة 
وأّنه قاد منتخب بالده للفوز بلقب كأس 

العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
وحّل مييس املتّوج بجائزة أفضل العب يف 
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ باملركز 
األول أمام زميله يف باريس سان جريمان 
أيضاً  تألق  الذي  مبابي  كيليان  الفرنيس 

باحتالله صدارة هدايف املونديال.
كريم  اآلخر  الفرنيس  مييس  ونافس 
اإلسباني  مدريد  ريال  مع  املتّوج  بنزيمة 
تأثرت  والذي  أوروبا  أبطال  دوري  بلقب 
حظوظه بسبب عدم مشاركته مع فرنسا 

يف كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
ضّم  تصويت  عىل  االعتماد  الفيفا  وقّرر 
املنتخبات  ومدربي  الصحفيني  من  كل 

والجماهري إضافة إىل قادة املنتخبات.
واختار الفيفا أن يكون التقييم بدءاً من 
٨ آب/أغسطس ٢٠٢١، حتى ١٨ كانون 

األول/ديسمرب ٢٠٢٢.
ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  وتّوج 
بجائزة  الحايل  اإلسباني  برشلونة  العب 

أفضل العب يف العالم يف آخر سنتني.
وتوجت اإلسبانية أليكسيا بوتياس العبة 

يف  العبة  أفضل  بجائزة  برشلونة  نادي 
العالم للعام املايض والتي يمنحها االتحاد 

الدويل لكرة القدم الفيفا.
أيضاً  توجت  عاماً)   ٢٩) بوتياس  وكانت 

بالجائزة نفسها العام املايض.
للسيدات  الذهبية  الكرة  حصدت  كما 

عامي ٢٠٢١ و٢٠٢١.
لفريقها  الدافعة  القوة  بوتياس  وكانت 
نهائي  اىل  قيادته  يف  وساهمت  برشلونة 
أمام  خرس  حيث  أوروبا  أبطال  دوري 

بجميع  الفوز  وإىل   ،١-٣ الفرنيس  ليون 
مبارياته الثالثني يف الدوري املوسم املايض 
يف طريقه إىل اللقب الذي أضاف إليه أيضاً 

الكأس اإلسبانية.
مارتينيز  إيمليانو  األرجنتيني  وتوج 
بجائزة أفضل حارس مرمى التي يمنحها 
االتحاد الدويل لكرة القدم الفيفا عن العام 

املايض.
بالده  منتخب  بتتويج  مارتينيز  وساهم 

بكأس العالم يف قطر ٢٠٢٢.

كورتوا  تيبو  مع  مارتينيز  وتنافس 
دوري  بلقب  املتوج  مدريد  ريال  حارس 
أبطال أوروبا مع امللكي، واملغربي ياسني 
بوصول  أثر  كبري  له  كان  الذي  بونو 
املونديال  نهائي  نصف  إىل  األطلس  أسود 

والحلول رابعاً.
توج األرجنتيني ليونيل سكالوني بجائزة 
التي  املايض  العام  عن  مدرب  أفضل 
يمنحها االتحاد الدويل لكرة القدم الفيفا.
غوارديوال  بيب  مع  سكالوني  وتنافس 

قاد فريقه  الذي  مدرب مانشسرت سيتي 
واإليطايل  اإلنكليزي،  الدوري  لقب  إىل 
كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الذي 
مع  أوروبا  أبطال  دوري  بكأس  ظفر 

امللكي.
اإليطايل  املدرب  كابيلو  فابيو  ومنح 
الشهري الجائزة للمدرب الحائز عىل لقب 
قطر  يف  بالده  منتخب  مع  العالم  كأس 

نهاية العام املايض.
جائزة  األرجنتينية  الجماهري  وُمنحت 
الفيفا الخاصة باملشجعني وذلك يف حفل 
الفرنسية  العاصمة  أقيم  الذي  األفضل 

باريس.
وشكلت جماهري التانغو لوحات احتفالية 
ليونيل مييس  رائعة يف قطر وهي تساند 
ورفاقه يف طريقهم نحو الظفر بالنجمة 

املونديالية الثالثة.
وتسلم كارلوس توال باسكوال الثمانيني 
املشجعني  آالف  عرشات  عن  الجائزة 

األرجنتينيني.
األرجنتينية  الجماهري  مع  وتنافس 
املشجع  الجائزة،  لحصد  طريقها  يف 
قطع  الذي  الساملي  الله  عبد  السعودي 
الصحراء عىل مدار  مسافة ١٨٦٠ كم يف 
٥٥ يوماً من أجل الوصول إىل قطر ومؤازة 

منتخب األخرض السعودي يف املونديال.
عىل  التانغو  جماهري  تفوقت  كما 
الجماهري اليابانية، التي نالت استحسان 
العالم أجمع بفضل سلوكها املثايل خالل 
تنظيف  عىل  اعتادت  حيث  املونديال، 
يف  للساموراي  مباراة  كل  بعد  املدرجات 

كأس العالم.

مانشسرت / متابعة الزوراء:
التمارين  إىل  عاد العبو مانشسرت يونايتد 
بعد ساعات معدودة عىل قيادتهم النادي 
إىل لقبه األول منذ ٦ أعوام، وذلك استعداداً 
الدور  يف  األربعاء  اليوم  هام  وست  للقاء 
الخ من مسابقة كأس إنكلرتا لكرة القدم.

عن  صيامه  املايض  األحد  يونايتد  وأنهى 
عىل  بفوزه  أعوام  ستة  طيلة  األلقاب 
مسابقة  نهائي  يف  ٢-صفر  نيوكاسل 
كأس الرابطة، مؤكداً استعادته شيئاً من 
الجديد  مدربه  بفضل  السابقة  مكانته 

الهولندي إريك تن هاغ.
فريقه  أن  اإلثنني  شو  لوك  املدافع  وأفاد 
أجل  من  للعطلة»  وقت  «ال  فلسفة  تبنى 

محاولة إضافة لقب جديد هذا املوسم.
ولعب شو دوراً مؤثراً األحد يف الفوز عىل 
صاحب  كان  إذ  «ويمبيل»،  يف  نيوكاسل 
الركلة الحرة املتقنة التي جاء منها الهدف 

األول برأسية الربازييل كازيمريو.

يف  مانشسرت  يف  يونايتد  طائرة  وحطت 
الساعة الحادية والنصف من مساء األحد 
التتويج بلقب كأس  املايض، مبارشة بعد 

الرابطة.
صباح  بالتمارين  الالعبون  التحق  ثم 

استعداداً  اإلثنني  أمس  أول 

«أولد  يف  األربعاء  اليوم  هام  وست  للقاء 
الغريم  ملعب  اىل  االنتقال  قبل  ترافورد» 
ليفربول األحد املقبل الستئناف مشوارهم 
الواعد أيضاً يف الدوري املمتاز الذي يحتل 
الثالث  املركز  الحمر»  «الشياطني  فيه 
و٦  املتصدر  أرسنال  عن  نقاط   ٨ بفارق 
عن جارهم مانشسرت سيتي الثاني الذي 

خاض مباراة أكثر منهم.
باختبار  سعداء  الالعبني  أن  شو  وأفاد 
املباريات  من  املزدحمة  الفرتة  هذه 
الذي طال  النجاح  بهذا  ألنهم يستمتعون 

انتظاره.
اليوم  مباراة  أن  املؤكد  «من  وأضاف: 
مسابقة  إنها  كبرية.  ستكون  األربعاء 
نتطلع للفوز بها. وأعتقد أننا متواجدون 
أيام  ال  السبب.  لهذا  التمارين)  (يف  هنا 

عطلة».
من  الكثري  هناك  يكن  «لم  وكشف: 
االحتفاالت الليلة املاضية، وأعتقد أن 

كأس  (نهائي  ذلك  بعد  األسايس  الرتكيز 
الرابطة) كان الحرص عىل القدوم اىل هنا 

والتحضري لهذه املباراة».
بداية صعبة بقيادة تن هاغ، أظهر  وبعد 
هذا  بعيداً  الذهاب  عىل  قادر  أنه  يونايتد 
بينها  املسابقات،  مختلف  يف  املوسم 
ثمن  دورها  إىل  تأهل  التي  ليغ»  «يوروبا 
اإلسباني  العمالق  بإقصاء  النهائي 
عليه  بالفوز  املايض  الخميس  برشلونة 

٢-١ يف إياب امللحق الفاصل.
يف  املقبل  األحد  املرتقبة  املواجهة  وبعد 
الدوري املمتاز عىل ملعب «أنفيلد»، يعود 
يونايتد اىل مانشسرت ملواجهة ريال بيتيس 
املسابقة  نهائي  ثمن  ذهاب  يف  اإلسباني 

القارية.
«نحب  قائالً:  هاغ،  تن  عن  شو  وتحدث 
جميعاً العمل مع املدرب ونؤمن بما يريده 
منا. نحن نستمتع حقاً بالكرة التي نلعبها 

اآلن، عىل أمل أن يستمر ذلك».
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الجزائر/متابعة الزوراء:
أثارت ترصيحات الرئيـس الجزائري عبد املجيد تبون، 
حـول واقع اإلعالم والصحافة يف البـالد، رّدة فعل لدى 
املجلس الوطني للصحفيني الجزائريني، الذي استغرب 
من عدم معرفته بوجود نقابة مهنية، وطالب الحكومة 

بفتح حوار جاد حول وضع املهنة والعاملني فيها.
وقال رئيس املجلس باإلنابة عمار رشيتي إّن ”الرئيس 
عبد املجيد تبون دعـا الصحفيني الجزائريني إىل رفض 
الوصايـة عليهـم مـن دول أجنبيـة، ونحـن بالفعـل 
نرفـض  الجزائريـني  للصحفيـني  وطنـي  كمجلـس 
الوصاية عـىل اإلعالم الجزائري من طرف أّي سـفارة 
أو جهات أجنبية أو حتى وطنية“. وأضاف: ”الوصاية 
الوحيـدة عـىل الصحفيـني منبعهـا أخالقيـات املهنة 
واملبـادئ الوطنية العليا التـي يتوجب عىل كل جزائري 
االلتزام بها“.ولفت إىل أّن املطالب األساسـية يف الوقت 
الحايل هي ”أن تعمل الحكومة عىل تحصني الصحفيني 
اجتماعياً ومهنياً، حتى ال يتم التالعب بهم وتجنيدهم 
مـن طرف جهات خارجية واسـتغاللهم يف نشـاطات 

معاديـة للمصالح الوطنيـة“.وكان الرئيس الجزائري 
عبـد املجيد تبون يف حـواره التلفزيوني األخري، قد دعا 
”الصحفيـني (إىل) إنشـاء منظمـات نقابيـة خاصـة 
بهم“، وأّكد أّن يف الجزائر نحو ”8500 صحفي، و180 
جريدة يومية، و20 قناة تلفزيونية خاصة“.واستغرب 
مجلـس الصحفيـني الجزائريني يف بيـان ”عدم اطالع 
الرئيس بوجود نقابات ناشـطة يف قطاع اإلعالم، وعىل 
رأسها املجلس الوطني للصحفيني الجزائريني كنقابة 
مستقلة تملك رؤية وبرنامجا وأفكارا تهدف إىل إخراج 
الصحافـة من أزمتهـا“، مشـرياً إىل أّن ”هناك نقابات 
مهنيـة موجـودة ومعتمـدة يف قطاع اإلعالم وتنشـط 
عـىل أرض الواقـع، لكنها لم تجـد اآلذان الصاغية من 
قبـل وزارة االتصال، التي لـم ترشكنا يف النقاش الدائر 
حـول إثراء مختلـف قوانني اإلعـالم“. وطالب املجلس 
الحكومة بـرضورة فتح أبواب الحوار أمـام النقابات 

املوجودة وإرشاكها ممثال للصحفيني.
كذلك، اعترب البيان أّن وضع الصحافة يف الجزائر أعقد 
بكثـري، مشـرياً إىل أّن ”األمـر لـم يعد يتعلـق بمطالب 

اجتماعيـة ومهنية فقط، بل يتعداهـا األمر إىل مطلب 
الحفاظ عـىل الصحافة كمهنة غابـت عنها املقاييس 
واملعايري االحرتافية، لـذا وجب تكاتف الجهود لحماية 
مهنـة املتاعب من التمييع واالندثار بسـبب التسـيب 
والالمباالة الذي تشـهده املهنة مع انتشـار الصفحات 
الفيسبوكية“.ودعا اىل صياغة ميثاق وطني ألخالقيات 
مهنة الصحافة، وأعلن إطالق مبادرة من أجل صياغة 

”ميثاق الجزائر ألخالقيات مهنة الصحافة“.
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 القاهرة/متابعة الزوراء: 
يف الوقـت الـذي جـذب فيـه نظـام الـذكاء 
االصطناعي «تشـات جي بي تـي» اهتمام 
العالم، ال سـيما عشـاق التكنولوجيا، لتبدأ 
محاوالت استخدامه يف إنتاج محتوى رقمي 
عايل الجـودة، قد يقلل االعتماد عىل العنرص 
البـرشي مسـتقبال. حذر علمـاء وباحثون 
مـن إمكانيـة أن يسـهم روبـوت «تشـات 
جي بي تي» يف انتشـار «األخبـار الزائفة». 
وبينما يشري خرباء إىل فائدة تقنيات الذكاء 
االصطناعي بشـكل عام يف «ترسيع» عملية 
تدقيـق املحتـوى؛ إال أنهم يخشـون من أن 
يكـون لنظام «تشـات جي بي تـي» دور يف 
زيادة نرش «املعلومات الزائفة»، ال سيما مع 
تقديمها «يف قوالب عالية الجودة، ما يجعل 
من الصعب تدقيقها». وحذروا من إمكانية 
أن تلعب دوراً يف «التالعب» بالرأي العام، ما 

يؤدي إىل «تعطيل الديمقراطية».
و«تشات جي بي تي» هي تقنية تم طرحها 
لالسـتخدام املجانـي يف نوفمـرب (ترشيـن 
الثاني) املايض. ولفتت التقنية التي طورتها 
رشكة أبحاث الذكاء االصطناعي «أوبن إيه 
آي» األمريكية، انتباه عشـاق التكنولوجيا. 
وهـي عبـارة عن روبـوت أو برنامـج ذكاء 
اصطناعي، يستطيع اإلجابة عىل ما يطرح 
عليـه من أسـئلة بشـكل تفصيـيل ودقيق، 
ويمكنه كتابـة موضوعات صحافية كاملة 
اعتمـاداً عـىل مـا يقدمـه املسـتخدم مـن 

مدخالت.
ووفقـاً لتقريـر أصدرتـه جامعـة جـورج 
تـاون ومرصد سـتانفورد لإلنرتنت و«أوبن 
إيـه آي» يف ينايـر (كانون الثانـي) املايض، 
فـإن «(تشـات جي بي تي) سـوف يسـهل 
عـىل  الزائفـة)  (املعلومـات  نـرش  عمليـة 
اإلنرتنت». وقال التقرير إن «تقنيات الذكاء 
االصطناعي تطورت بشكل كبري، ما يسهم 
يف إنتـاج محتـوى متنـوع، لكنهـا يف نفس 
الوقت قـد تحمل آثاراً سـلبية، عـرب كونها 
وسيلة قد تسـاعد يف صناعة (الربوباغندا)، 
عرب إنتـاج (معلومات زائفـة)، للتأثري عىل 

الرأي العام».
حقـاً، يبـدو املحتوى الـذي ينتجـه روبوت 

«تشات جي بي تي»، دقيقاً إىل درجة يصفها 
مراقبون بـ«املخيفة». وفقاً لدراسة نرشت 
نهايـة العام املـايض عىل موقع املسـودات 
البحثية «بيـور أركايف» فإن «تشـات جي 
بـي تي» اسـتطاع كتابة ملخصـات بحثية 
«مقنعة بحيث لم يسـتطع العلماء كشـف 
زيفها»، ال سيما بعد «اجتياز هذه األبحاث 
اختبـار كشـف االنتحـال، مسـجلة نسـبة 
أصالة ١٠٠ يف املائة». وأبدت ساندرا واشرت، 
التي تدرس التكنولوجيا وتنظيم استخدامها 
يف جامعة أوكسفورد الربيطانية، «قلقها». 
وقالت إن «عواقب ذلك ستكون وخيمة عىل 

البحث العلمي واملجتمع ككل».
لكـن األمـر مختلف عـىل مسـتوى الصور، 
حيـث تتباين قدرات الـذكاء االصطناعي يف 
هذا املجـال. وهذا ما كشـفته صورة معدة 
بالـذكاء االصطناعي، ملشـهد غـري حقيقي 
يظهـر منقذا يونانيا يحتضـن طفال تركيا. 
ويقـول مدقـق املعلومات املرصي، حسـام 
الهندي، الذي حقق هذه الصورة، لـ«الرشق 
األوسـط»، إن «هناك عدة عوامل تثبت أنها 

غري حقيقية منها أن مالبس الطفل واملنقذ 
نظيفة، رغم وجودهما يف وسـط األنقاض، 
واألهم أن اليد اليـرسى للمنقذ تظهر بها ٦ 
أصابـع». رغم ذلك يرى الهنـدي أن «الذكاء 
االصطناعي سـوف يتطور وسـيتمكن من 

حل هذه املشكلة».
«بوينـرت»  معهـد  نـرشه  تقريـر  وأظهـر 
اإلعـالم،  علـوم  يف  املتخصـص  األمريكـي 
منتصف فرباير (شباط) ، قدرة «تشات جي 
بي تي» عىل إنتاج «محتوى زائف»، منسوب 
لصحفيـة غـري حقيقيـة، وصحيفـة غـري 
موجودة باألسـاس، حيث طلب من «تشات 
جـي بي تي» كتابة تقرير يقول إن «الفنانة 
بيونسـيه تعرضت لعملية مطاردة من قبل 
جمل بعد حفلتها يف دبي، منسوب لصحيفة 
تدعـى (دبي كرونيكل)، وباسـم الصحفية 
سـارة أحمد»، ويف ثواٍن أنهى «تشـات جي 
بي تي» تقريـراً كامالً بعنوان «جمل يطارد 

بيونسيه بعد حفلها يف دبي».
رامـي الطراونـة، رئيـس وحـدة املنصـات 
الرقميـة يف صحيفـة «االتحـاد» اإلماراتية، 

يـرى أن صناعـة املحتـوى املعـدل رقميـاً 
باتـت «أكثـر سـهولة ويـرساً» مـع رسعة 
تطـور أدوات الـذكاء االصطناعي. ويوضح 
لـ«الرشق األوسـط»، أن «(تشـات جي بي 
تـي) اسـتطاع تطوير نصـوص ومواضيع 
متقنـة، وأقـرب بتماسـكها إىل النصـوص 
البرشية»، إضافًة إىل وجود تطبيقات أخرى 
voice.) تتيح استنسـاخ نربات الصوت مثل

io)، وإنشاء الصور والرتاكيب البرصية مثل 
 Linsa)و ،(DALL - E)و ،(Midjourney)

AI)، ومثلها للفيديو أيضاً.
ويضيف الطراونة أنه بهذه األدوات أصبحت 
صناعـة الخرب مـن نص وصـوت وصورة، 
«قابلة لإلنشـاء والتعديل رقميـاً». قد يبدو 
هـذا «جيـداً» للوهلـة األوىل، لكنه بحسـب 
الطراونة «يجعـل كل ما هو معروض محل 
شـك واسـتفهام، ويزيد املسـاحة الرمادية 
بني الحقيقة والزيـف، لوجود أدوات قادرة، 
وبشكل متقن، عىل تعديل وصناعة أي يشء 
رقمياً». يف نفس الوقت، يشـري الطراونة إىل 
أن «جميـع تطبيقـات الـذكاء االصطناعي 

ما زالـت يف بداياتها، ولم تصـل بعد ملرحلة 
النضـوج الكامل، الـذي سـيجعل نتائجها 

أكثر إبهاراً وإقناعا يف املستقبل».
بالفعـل، دفعـت هـذه التطـورات بعـض 
الجهـات لتطويـر أدوات لكشـف منتجات 
الـذكاء االصطناعـي، مـن نـص أو صورة، 
مـا يـراه الطراونة «أمـراً مبرشاً ملـا له من 
قـدرة عىل ضبط جماح الذكاء االصطناعي، 
وإرساء بعض القواعد التي من شأنها زيادة 

فوائده وتقليل مضاره».
هذه املخاوف من «تشات جي بي تي» امتدت 
إىل املؤسسـات التعليمية، حيث أعلن معهد 
الدراسـات السياسـية يف باريس (سـاينس 
بو) يف يناير املايض، حظر استخدام «تشات 
جـي بي تي» عـىل طالبه، مهـددا بعقوبات 
صارمة تصـل حد الفصل. وقـال املعهد، يف 
رسـالة وجهها لطالبه، إن «هذه األداة التي 
تسـتخدم الذكاء االصطناعي، (تشات جي 
بـي تي) تثري مخـاوف كبرية لـدى الجهات 
التعليميـة والبحثية يف مختلف أنحاء العالم 
بشـأن الغـش عمومـاً، والرسقـة األدبيـة 

خصوصاً».
ويوازي االهتمام الالفت بالتقنية وقدراتها، 
التحذيـر مـن خطرهـا. حيث يشـري خرباء 
(تشـات  نظـام  «قـدرة  إىل  التكنولوجيـا 
جي بـي تي) عـىل التالعب بمسـتخدميها، 
وربمـا دفعهـم للقيـام بأشـياء تتعـارض 
ومصالحهم». بحسـب تقرير نرشه «معهد 
مودرن وار»، يف فرباير الجاري، تحت عنوان 
«التضليل يف عرص (تشـات جـي بي تي)». 
وحـذر التقرير من تأثري هـذه التقنية عىل 
أحداث مهمة مثل االنتخابات، ما «يسهم يف 
تعطيل الديمقراطية». إضافًة إىل أن «تشات 
جـي بي تـي» يمكـن أن «ينـرش معلومات 
(زائفـة) بشـأن أمـور مـن بينهـا جائحة 
(كوفيـد - ١٩)، مـا يؤثـر سـلبا عىل صحة 

املواطنني».
جوش غولدستاين، الباحث يف مركز جورج 
تاون لألمـن والتكنولوجيا الناشـئة، يقول 
يف تقريـر نرشتـه «بي بـي يس» أخـرياً، إن 
«أنظمة الذكاء االصطناعي يمكن أن تحسن 
من جـودة املحتوى، يف حمـالت (التضليل) 

املنهجيـة، بشـكل يجعلـه أكثـر إقناعا، ما 
يـؤدي إىل صعوبة تمييز صدقـه من عدمه، 

بالنسبة للمواطن العادي».
وهنـا يـرى مراقبـون أن تقنيـات الـذكاء 
االصطناعـي وبينها «تشـات جـي بي تي» 
مثلهـا مثل أي أداة جديـدة، يمكن أن تكون 
«مفيدة» يف بعض األحيان. ويف أحيان أخرى 
قد تكون «ضـارة»، بحسـب الطريقة التي 
يتـم اسـتخدامها بها. وسـتثبت التجربة يف 

الفرتة املقبلة ألي كفة ستكون الغلبة.
ويبدو التنافس يف مجال الذكاء االصطناعي 
محتدما بـني رشكات التكنولوجيا. وأخريا، 
كشفت رشكة «ميتا»، املالكة لـ«فيسبوك»، 
الـذكاء  مـن  الخاصـة  نسـختها  عـن 
االصطناعـي، الشـبيهة بـ«تشـات جي بي 
تي»، والتي حملت اسم «الما»، وهو برنامج 
بأنـه  «ميتـا»  وصفتـه  اصطناعـي  ذكاء 
«أصغـر وأفضـل أداًء». وأوضحـت «ميتا»، 
يف بيـان نقلته وكالة الصحافة الفرنسـية، 
الباحثـني  ملسـاعدة  صمـم  «الربنامـج  أن 
عـىل تطوير عملهم». ولفتـت «ميتا» إىل أن 
«املشكالت التي أظهرها الذكاء االصطناعي 
عرب روبوتات املحادثة، والتي شبهها البعض 
بالهلوسات، يمكن عالجها بشكل أفضل إذا 
تمكـن الباحثون مـن تحسـني الوصول إىل 
هـذه التكنولوجيا باهظة الثمـن». وقالت 
إن «البحث ما زال محدوداً بسـبب ضخامة 
املـوارد املطلوبـة لتدريـب هـذه النمـاذج 
وتشـغيلها، ما يعوق جهود تحسني قدرات 
تكنولوجيا الـذكاء االصطناعـي، وتخفيف 
مشـكالتها، وعـىل رأسـها إمكانيـة إنتاج 

معلومات (مضللة)».
بينمـا أعلنت رشكـة «غوغل»، عـن عزمها 
الـذكاء  مـن  الخاصـة  نسـختها  إطـالق 
االصطناعي، ال سـيما أنها ترى يف الرشاكة 
آي»،  إيـه  و«أوبـن  «مايكروسـفت»  بـني 
«تهديـدا لهيمنتهـا عـىل عـرش محـركات 
البحـث»، بعدمـا أعلنت «مايكروسـوفت»، 
عزمها عىل «دمج (تشـات جـي بي تي) يف 
محـرك البحث الخاص بهـا (بينغ)، وكذلك 

متصفح (إيدج)».  
(عن/صحيفة الرشق األوسط)

ãì‰€a@·◊bzfl@Òbõ”@paäá”@ıb‰j€

الدارالبيضاء/متابعة الزوراء:
عقب االتفـاق االجتماعي الذي 
أفـىض إىل زيادة ألفـْي درهم يف 
أجور الصحفيني والصحفيات، 
الوطنيـة  الجمعيـة  عقـدت 
لإلعـالم والنارشيـن والنقابـة 
املغربيـة  للصحافـة  الوطنيـة 
االثنني،  ندوة صحفية، مسـاء 
دعتا من خاللهـا إىل ”الوحدة“ 

لهيكلة املقاوالت اإلعالمية.
رئيـس  شـحتان،  إدريـس 
لإلعـالم  الوطنيـة  الجمعيـة 
والنارشين، قـال يف هذا الصدد 
بـني  التاريخـي  ”االتفـاق  إن 
للصحافـة  الوطنيـة  النقابـة 
املغربيـة والجمعيـة الوطنيـة 
يهـدف  والنارشيـن،  لإلعـالم 
الوضعية  إىل تحسني  باألساس 
االجتماعية ألبناء املهنة يف ظل 

التحديات االجتماعية“.
كلمتـه  يف  شـحتان،  وأضـاف 
التقديميـة للنـدوة الصحفيـة 
مـع  التفاعـل  إىل  الهادفـة 
”الجسـم اإلعالمـي“ باملغـرب 
أن  االتفـاق:  حيثيـات  حـول 
”الصحفيني املغاربة يستحقون 
األفضل، ألنهم املحرك األسايس 
لصناعـة املعلومـة“، مؤكداً أن 
”الغايـة من االتفـاق تتمثل يف 

تطوير القطاع“.
الصحفية  أن ”املقاوالت  وتابع 

القوية واملهيكلة ستعزز مسار 
العمـل اإلعالمـي الوطني الذي 
ال يخاطـب املغاربـة فقط، بل 
يخاطـب العالم أيضـا“، مربزا 
التحفيـزات  مـن  ”املزيـد  أن 
تطبيقها  سـيتم  والتشجيعات 
الصحفيني  لفائـدة  مسـتقبالً 
مسـايرة  مـن  نتمكـن  حتـى 

التوجهات الكربى للبالد“.
اللـه  عبـد  أورد  جانبـه،  مـن 
البقايل، رئيس النقابة الوطنية 
للصحافة املغربية: أن ”االتفاق 
معـزوال  ليـس  االجتماعـي 
عـن بقيـة االتفاقـات األخرى 
والسـياق العـام الذي تعيشـه 
البـالد“، موضحـا أن ”النقابة 
أعدت مرشوع اتفاقية جماعية 
جديـدة منذ الجائحـة، وقررنا 

األطـراف  جميـع  مخاطبـة 
املعنية بها“.

وأكد البقايل أن ”النقابة الوطنية 
للصحافة املغربيـة التقت بكل 
الشـباب والثقافة  مـن وزيـر 
والتواصـل، وأعضـاء الجمعية 
والنارشين،  لإلعـالم  الوطنيـة 
والفيدراليـة املغربيـة لنارشي 
الصحف، وقدمت لهم املرشوع 

بصفة رسمية“.
”الحكومـة  بـأن  واسـتطرد 
رحبت باملبادرة، والشأن نفسه 
ينطبق عـىل الجمعية الوطنية 
التي نادت  لإلعالم والنارشيـن 
طاولـة  إىل  للجلـوس  علينـا 
الحـوار، وهـو ما شـكل بداية 
التفاوض حول املرشوع“، الفتاً 
إىل أن ”املسـار التفاويض حيال 

املرشوع كان شاقاً وطويالً“.
بهـذه  االتفـاق  إىل  ”توصلنـا 
الزيـادة  الصيغـة مـن خـالل 
املبـارشة يف أجـور الصحفيني 
أسـاس  عـىل  والصحفيـات، 
النقـاش مـا زال مسـتمرا  أن 
الجماعية  االتفاقية  بخصوص 
الجديدة التـي نتمنى أن تخرج 
إىل حيز الوجود يف غضون شهر 
ديسمرب املقبل“، عىل حد تعبري 

البقايل.
النقابـة  رئيـس  وواصـل 
املغربيـة  للصحافـة  الوطنيـة 
ترصيحه بالقـول إن ”االتفاق 
االجتماعـي ليـس بديـًال عـن 
التي يجب  الجماعية  االتفاقية 
أن تسـتجيب لجميـع املطالب 
امللحة للمهنيني“، مشرياً إىل أن 

اختالالت  القطاع ”يعاني مـن 
النظر  إعـادة  كربى تسـتدعي 
املقـاوالت حتـى تسـتطيع  يف 
مواجهـة التحديـات الداخليـة 

والخارجية“.
منتصـف  التوقيـع،  وجـرى 
فربايـر بمقـر وزارة االتصـال 
بالرباط، عـىل اتفاق اجتماعي 
الوطنية للصحافة  النقابة  بني 
املغربيـة والجمعيـة الوطنيـة 
لإلعـالم والنارشيـن مـن أجل 
رصف زيادة لفائدة الصحفيني 
تقـدر بــ 2000 درهـم، عـىل 

دفعتني.
وتم رصف الدفعة األوىل املقدرة 
بــ 1000 درهـم للصحفيـني 
نهايـة شـهر فربايـر، عـىل أن 
يتم رصف زيـادة ثانية بالقدر 
نفسـه خالل شـهر فرباير من 
العام املقبل، وتكون بذلك قيمة 
الزيـادة مقدرة بـ 2000 درهم 
صحفـي  كل  منهـا  يسـتفيد 
أمىض أربع سـنوات عىل األقل 

يف املقاولة الصحفية املُشغلة.
كما سيتم رصف زيادة لفائدة 
العاملـني يف القطـاع الصحفي 
 1000 واإلعالمـي مقـدرة بــ 
درهـم، ستشـمل الدفعة األوىل 
500 درهم، فيما سـيتم رصف 
الدفعة الثانية خالل فرباير من 

العام املقبل.

بغداد / نينا:
وفـر برنامـج ” محـو االميـة 
املعلوماتيـة وتحسـني الدرايـة 
الرقميـة ” الـذي اعدته منظمة 
اليونسـكو ، للقضـاء العراقـي 
حق الولوج إىل أحدث الكورسات 
التدريبية التفاعلية لبناء قدرات 

قضاة محاكم النرش.
وعـىل اثـر مسـاهمة السـلطة 
القضائيـة العراقيـة يف مؤتمـر 
باريس الـدويل ”اإلنرتنـت لبناء 
مـن  للفـرتة  املنعقـد  الثقـة“ 
21_23 شـباط الحـايل، تم فتح 
بوابـات نفـاذ رقميـة خاصـة 
العراقيـة  القضائيـة  للسـلطة 
لدخول أحدث الدورات التفاعلية 
القائمة عىل مناهج حديثة ملحو 
واملعلوماتيـة  الرقميـة  االميـة 

وتحسني عمليات التقايض التي 
تعالـج هـذه املواضيـع، ومنها 
الجرائم املعلوماتية واالعتداءات 
والتهديدات واسـاءة اسـتخدام 
املعلومات للحث عـىل الكراهية 

والعنرصية.
ويأتـي هـذا التعاون يف سـياق 

برامج يونسـكو العـراق لقطاع 
االتصـاالت واملعلومـات املمولة 
من قبـل السـفارة الهولندية يف 
بغداد، وكذلـك برنامج املانحني 
تدريـب  ومـرشوع  املتعدديـن 
االذاعات املمول من قبل السفارة 

الفرنسية يف بغداد.

 الحسكة/متابعة الزوراء:
طالبت ”شـبكة الصحفيـني الكرد السـوريني“ يف 
بياٍن لها، ”اإلدارة الذاتية لشـمال ورشق سـورية“ 
بالكشـف عـن مصـري أحد أعضـاء الشـبكة الذي 
تـم اعتقالـه يوم األحـد يف مدينة القامشـيل بريف 

الحسكة الشمايل، شمال رشق سورية.
وقالـت مصادر محلية من أبناء مدينة القامشـيل، 
إن مجموعة مسلحة ملثمة ترتدي الزي العسكري 
تابعة لـ“حـزب االتحاد الديمقراطي“ اعتقلت يوم 
األحـد، من مركز سـوق مدينة القامشـيل شـمايل 
محافظـة الحسـكة، كالً مـن كـوران عـزم عضو 
”شبكة الصحفيني الكرد السـوريني“، وأحمد عبد 
الرزاق مـال أحمد مـن محلهما يف مجمع السـالم، 

واقتادتهما إىل جهة مجهولة.
وطالبت الشبكة يف بياٍن لها ”اإلدارة الذاتية لشمال 
ورشق سـورية“ بالكشـف عـن مـكان وجـوده، 
منتقدًة اعتقاله الذي وصفته بالتعسـفّي يف مدينة 
القامشيل، من دون وجود أّية مذكرة توقيف بحقه، 

كما طالبت بإطالق رساحه بشكل فوري.
وحّملـت الشـبكة ”الجهة املسـؤولة عـن اعتقاله 
مسـؤولية سـالمته، وعـدم تعرضـه ألي أذى أو 
انتهاك جسـدي، خاصًة وأن عمليـة االعتقال تمت 
بشكٍل تعسفّي، وخارج الطرق الرشعية والقانونية 
للتحقق مما كان سبباً يف اعتقاله“ بحسب البيان. 
وأشـارت الشـبكة إىل أن عزم أحد مؤسيس ”شبكة 
الصحفيـني الُكـرد“، وتوقـف عن العمـل يف املجال 
اإلعالمـي، فيمـا اسـتمر بنشـاطه املدافـع عـن 

الصحفيني/ات خالل عمله اإلداري كعضو سـابق 
باملكتـب التنفيـذي يف الشـبكة ألكثـر مـن دورة، 
متمتعاً بعالقات طيبة مع جميع الزمالء، ومختلف 

األطر اإلعالمية يف املنطقة.
من جانبها، قالت رئيسة ”شبكة الصحفيني الكرد 
السوريني“، سلوى سليمان: إن ”الهدف من إصدار 
البيـان هو ملعرفـة الُتهمة املوجهة لعزم، السـيما 
أن االعتقال كان بشـكل تعسـفي وغـري قانوني“، 
مطالبًة ”اإلدارة الذاتية بالكشف عن مكان وجوده 
واإلفـراج الفوري ومحاسـبة الجهة التـي أقدمت 
عىل اعتقاله بشـكل تعسفي وغري قانوني، السيما 
أن االعتقـال جـاء دون وجـود أي مذكـرة توقيف 

بحقه“.
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بـني  جميـل  بتآلـف  قصصـه  امتـازت 
يحسـن  والدالليـة،  اللغويـة  منظومتـه 
االسـتهالل وينسـج نصوصـه عـىل نول 
وخيط ال يعرف الرخاوة ، فظهرت قصصه 
ال تعرف الرتهـل وال تقرتب من التقريرية 
أو اإلنشـائية وبذلك سجل حضورا متميزا 
يف املشـهد الثقـايف العراقـي ملـا امتـازت 
نصوصـه من قدرة فائقـة عىل زرع القيم 
الجماليـة يف جسـد النـص.. املتابـع لقلم 
االديب السـنجاري القصيص هو التمسك 
بعنرص الوحدة املتماسكة ابتداء من املنبع 
وحتى املصب مسـتخدما الجملة القصرية 
التشـويق والرتغيب  لصناعـة خطافـات 
محافظـا عـىل الدخـول اىل مناطـق غـري 
مأهولة باالزدحام وبذلك أصبحت بصمته 
املضيئـة واضحة عـىل نصوصه من خالل 
الفضـاء القصـيص الـذي رسـمه بعناية 
والتي شاركت فيه وحدات الرسد الخاصة 
باملكان والزمان وابعاد الشخصية والفكرة 

التي تبنى عليها البناء الفني للقصة .
نواف خلف السـنجاري مـن مواليد ١٩٦٩ 

/ بعشيقة .
* عضو اإلتحاد العام لألدباء يف العراق. 

* اشرتك يف الكثري من الدورات واملؤتمرات 
الصحفية واملهرجانات الثقافية.

* عضو الهيئة االستشـارية للبيت الثقايف 
/ شعبة بعشيقة.

القصـرية وقصائـده  اغلـب قصصـه   *
منشـورة يف الصحـف واملجـالت العراقية 
والعربيـة، مجلة العربـي الكويتية، مجلة 
الجوبة الثقافية السعودية، مجلة الثقافة 
الجديدة، مجلة رسدم، مجلة صوت اآلخر، 
مجلة الصحفي، زهرة نيسـان، نور اللش 
وغريهـا... كمـا نـرش يف الجرائـد العربية 
مثل الوطن السـعودية، الـرشق القطرية. 
والجرائـد العراقية مثل الصبـاح ،الزمان، 
التآخي، املؤتمر ، طريق الشـعب، االتحاد، 

املدى...وغريها.
* ورد اسمه يف (املوسوعة الكربى للشعراء 
العرب ١٩٥٦- ٢٠٠٦) من إعداد الشـاعرة 

املغربية فاطمة بوهراكة.
* سـاهم يف ملف القصـة القصرية جدا يف 

مجلة املجرة الفصلية املغربية (عدد ١٣)
* ترجمت بعض قصصه إىل اللغة اإلنكليزية 

والفرنسية والكوردية واألمازيغية.
*صدر له:

١- طائر الفينيـق / قصص قصرية جداً-  
اتحاد األدباء الُكرد/ املركز العام - ٢٠١٣

٢- نرجسـة يف حقـل ألغام / شـعر- دار 
ماشكي للطباعة والنرش - ٢٠١٩

٣- مواسـم / مجموعة قصصية – اتحاد 
أدباء نينوى - ٢٠٢٠

٤- نزيـف الجبل / قصـص قصرية جداً – 
االتحاد العام لألدبـاء والكتاب يف العراق - 

 ٢٠٢٠
٥- ٤  وسـبعون  / روايـة – دار الورشـة 

الثقافية/ بغداد   -  ٢٠٢١               
٦- شـظايا و حّبـات كـرز/ شـذرات – 

مطبعة روزهه الت / أربيل - ٢٠٢٢
الجوائز و التكريم:

١- فازت ثالث مـن قصصه القصرية جداً 
وهي:(اكتشـاف- أرباع – قانون القبيلة) 
يف مسابقة قصص عىل الهواء التي تذيعه 
الــ BBC بالتعـاون مـع مجلـة العربـي 

الكويتية.
٢- فـازت قصتـه (عالـم آخـر) بالجائزة 
الثانية ملسابقة القصة القصرية جداً التي 

اقامتها منتديات (واتا) ٢٠٠٩
٣- فـازت قصته (منحنـي مغلق) باملركز 
الثاني ملسـابقة قصص املحكمـني والتي 
اقامهـا موقـع القصـة القصرية جـداً يف 

العراق ٢٠١٤
٤- شـهادة تقديريـة مـن وزارة الثقافـة 

٢٠١٣
٥- شـهادة تقديرية من الجمعية الدولية 
للمرتجمـني واللغويني العـرب يف تكريمها 

السنوي الخامس.

٦- شـهادة تقديرية مـن نقابة صحفيي 
كوردستان ٢٠١٢

٧- شـهادة تقديريـة مـن املركـز الثقايف 
الكوردي فرع املوصل ٢٠١٠

٨- شـهادة تقديريـة مـن فـرع املوصـل 
لنقابة صحفيي كوردستان ٢٠٠٥

٩- شـهادة تقديريـة مـن البيـت الثقايف 
شعبة بعشيقة ٢٠١٣

١٠- شـهادة تقديريـة مـن مركـز اللش 
الثقايف واألجتماعي / بعشيقة ٢٠١٣

١١- شـهادة تقديرية مـن امللتقى الثقايف 
األيزيدي ٢٠١٣

١٢- درع مجلة زهرة نيسان ٢٠٠٩
للصحافـة  بدرخـان  مقـداد  درع   -١٣

الكوردستانية ٢٠١٢
١٤- درع البيت الثقايف/ أربيل ٢٠١٤

١٥- درع مركز اللش الثقايف واالجتماعي 
فرع بحزاني ٢٠١٩

للحـزب  السـيايس  املكتـب  درع   -١٦
الشيوعي الكوردستاني ٢٠١٩

١٧- شـهادة تقديرية من املنظمة العاملية 
لالبداع من أجل السالم/ لندن ٢٠٢١.

دخلنـا بيدر االديـب العراقي نـواف خلف 
السنجاري وخرجنا منه بهذا العطاء : 

* من خالل قلمك القصيص، هل استطعت 
التعبري عن كل ما تشعر  به بكل حرية؟   

ـ طبعـا ال.. فالتابوات كثـرية، املجتمعية 
الدينيـة، والسياسـية، لذلك  العشـائرية، 
فمن الصعوبـة ان يعرب الكاتب عن كل ما 
يشـعر به بحرية، واال تعـرض اىل التغييب 

والتعذيب، والتصفية.

القصـرية يف  القصـة  إىل  تنظـر  * كيـف 
العراق، قياسـا بالقصـة العربية والعاملية 

وما يميزها عن غريها من بلدان أخرى؟ 
ـ  القصـة القصرية العراقيـة لها نكهتها 
الخاصـة، وتتميـز بما تحملـه من حزن ، 
ومآٍس وعذاب، وحرمان نتيجة ما تعرض 
له شعبنا املسكني من الحروب، والحصار، 
الطائفـي..  واالقتتـال  الطغـاة،  وظلـم 
فالقصـة العراقية هي قصـة حقيقية، ال 
تحتاج الضافـة عنارص مـن الخيال، فما 
تعرض له املواطـن العراقي أغرب من كل 

خيال.  
*  تعددت مـدارس القصة الحديثة.. فهل 
تصنف نفسـك ضمن واحدة منها، عربية 

أو غربية؟  
ـ املـدارس النقدية متعددة: الكالسـيكية، 
البنيوية، الواقعية السـحرية، التفكيكية، 
التوليديـة، الترشيحيـة، الحداثويـة، وما 
السـّيالة)، وغريهـا..  الحداثـة  بعدهـا ( 
لكنني ال اسـتطيع أن أصنف نفيس ضمن 
منهج معني، وقد تركت ذلك للنقاد، الذين 
وصف البعض منهم قصيص بانها تنتمي 

اىل ( الواقعية الساخرة).    
* هـل تجـد أن هنـاك عالقة بـني القص 
القصـري جـداً واإليقـاع الرسيـع للزمـن 

املعارص؟ 
ـ يف هذا الزمن الراكض بأرجل التكنلوجيا 
املتقدمـة، تغـريت الكثـري مـن املعايري يف 
الحيـاة، وال شـك أن األدب جـزء منهـا، 
وخاصة الـرسد.. ونادراً مـا نجد من يقرأ 
روايـة تتجـاوز ٣٠٠ صفحـة، او قصـة 

طويلـة، لذلـك اسـتطاعت األقصوصـة، 
والقصـة القصـرية جـداً االسـتيالء عـىل 
مسـاحة ال بـأس بهـا من خارطـة األدب 

الحديث.
 * كيف تتجّىل صورة املرأة يف قصائدك؟  

ـ املـرأة يف قصائدي مثـل وردة يف حديقة، 
أو زهرة عىل سـفح جبل، ولكنهـا أحياناً 
نرجسـة يف حقل ألغام تحيـط بها الثلوج 
مـن كل جانـب، وعندما أحـاول االقرتاب 
منهـا أخىش أن أفقـد سـاقاً، أو ذراعاً، او 

ربما حياة.      
* ما وظيفة الثقافة اليوم يف تصورك؟ 

ـ  أعتقـد أن وظيفـة الثقافـة واألدب عىل 
الواقـع  تعريـة  الخصـوص، هـي  وجـه 
املجتمعـي وفضـح مناطـق الضعف فيه، 
مهمة األديب هي (كجهاز السونار) يحدد 
الجـزء املريـض من الجسـم، أمـا تحديد 

العالج فهو من اختصاص الطبيب.   
*  أال تـزال العنـارص التقليديـة للقصـة 
عىل ذلك القـدر من األهميـة يف النصوص 

الحديثة؟ 
القصـة  بنـاء  يف  التقليديـة  العنـارص  ـ 
انحـرست كثـرياً، وتراجعـت أمام السـيل 
الجارف من تقنيات الحداثة. ومن يتمسك 
بهذه العنارص كمن يعزف يف ناي مسدود 

ال يسمع ألحانه أحد.                             
 *مـن هـو الكاتب األقرب إليـك من  أبناء 

جيلك؟
ـ الكتـاب املقربني من أبناء جييل كثريون، 
أخـىش أن أذكر بعضهـم،  وأنىس آخرين.. 

لهم جميعاً محبات وباقات ورد.
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يقول ديستوفيسكي يف ( مذكرات من بيت 

املوتى ):
  (هل كان يف وسعي مثال أن أتخيل العذاب 
الرهيب الذي يعانيه املرء حني ال يستطيع 
أن يخلـو إىل نفسـه دقيقة واحـدة خالل 
عرشة سـنني؟ نعم.. إنني لم أسـتطع أن 
أخلـو إىل نفيس مرة واحدة فقط.. سـواء 
أثنـاء العمل تحت الحراسـة، أو يف الثكنة 
مـع مئتي رفيق لكـن كان عـيل أن أتعود 
هـذا... اننا معرش النـاس الذين نعيش يف 
همـوم الحيـاة عـىل األرض ونضطرب يف 
أعاصريهـا يجـب علينا أن نحسـد طيور 

السماء ) 
 ويقـول ( طـارق الكنانـي ) يف روايتـه 

(يوميات مچاري ) عىل لسان بطلها:
 ( نحـن ما زلنا غرباء عن مدينتنا، ومهما 
فعلنا، تبقى كلمة الغريب تطاردنا يف هذه 
املدينة، هذه مدينة الغرباء، فكل من فيها 
جاءهـا غريب عنهـا، فها أنـا ولدت فيها 
وبلغـت من العمـر عتّيا وجـاء من أحرق 
داري، ال تستغرب هذه الحالة، فمثل هذه 
املدن مسـكون بهاجس االنتماء، ال أعرف 

ملاذا تتنّكر هذه املدن ألبنائها؟ ).
 هكـذا يذهـب طـارق الكنانـي يف روايته 
اىل التجـوال يف فسـحة متخيَّلـة تقع بني 
البعديـن اللذيـن حددهما ديستوفسـكي  

ويختـار يف روايته ( يوميـات مچاري ) _ 
واملجاري هو الشـخص الذي يقوم بكراء 
الحيوانات يف األسواق _  اللجوء اىل رسدّية 
تـكاد ان تكون غارقـة يف الواقعية الدائرة 
عـىل رسيـر الواقـع تحـت أغطيـة دينية 
وعرفية وعشـائرية ثقيلة تحـاول بالكاد 
ان تغّطـي فـراش رسيـر الواقـع املـرتع 
بممارسـات ال تعكـس أثراً لذلـك الغطاء 
القاتـم بل تحـاول بكل جهدهـا ان تكون 
مرسحـًا لوقائع يمليها  االنفـالت املتوالد 

من الرغبات والشهوات واالطماع والنفاق 
والقيـم املنحّطة واالزدواجيـة الكامنة يف 
نفـوس أفراد مجتمع ال نجد يف باطنه تلك 

القيم التي تغلّف ظاهره.
 يف هذه الرواية ذات املائة وست وعرشين 
صفحـة يأخذنا طارق الكناني ومن خالل 
دفـرت مذكرات يتم العثـور عليه بالصدفة 
اىل امتداد زمني يسـّطر فيـه بطل الرواية 
معاناتـه الخاصـة واالرتباطـات املثـرية 
والشـائكة بني األشـخاص القليلني الذين 

شـّكلوا ( مجتمع الرواية ) ونشبت بينهم 
عالقات نسمع بمثلها أحياناً ونعتقد أنها 
مـن عالم الخيال أو مجـرد قصص مبالغ 
فيهـا واننا بعيدون كل البعـد عنها، لكننا 
نصطدم بها لو أتيحـت لنا فرصة التوغل 
أكثـر يف تفاصيل ما يحـرص املجتمع عىل 
كتمانه من جرائم وممارسات ال إنسانية 
تطـال الضعفـاء وتسـلبهم حقوقهم، بل 
وحتى أجسادهم وقد يدفع هؤالء الضحايا 
ثمـن تلك الجرائـم بقتلهـم، أو ترشيدهم 
واجبارهم عىل االنزواء واالختفاء والهجرة 
تحت وطأة الظلم االجتماعي واالزدواجية 
التي تفـرض عىل الحيـاة قوانني صارمة 
ظاملة ال تتفق مع املنطق وال تحقق شـيئاً 
من مبادئ العدالة التي يفرتض أن تؤّمنها 

تلك القوانني واألعراف والتقاليد.
 أهّنئ األديب االسـتاذ طارق الكناني بهذا 
االنجـاز املتميـز واتمنـى ان تتيرس قراءة 
رواية ( يوميات مچاري ) لكل مهّتم بأدب 
الرواية الهادفة ألّنها كتبت بلغة واسـلوب 
شيق ورشيق جذاب يستحق معه ان نضع 
الروايـة يف سـجل الروايات التي تسـتحق 
االهتمـام.. روايـة مـن قلم فاتـن لروائي 
ومفكـر ذكي هو صاحـب( املليار دينار ) 
وتلك قصـة أخرى أثق ان طـارق الكناني 
سـيتناولها يف رواية قادمة لن تقل جماال 

وابداعا عن رواية( يوميات مچاري )
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يف نفس ما وثقـتُ له من عاٍم عن صدور روايتي املعنونة 
بـ»نحيب االنكسار»، صدرْت املجموعة القصصية املعنونة 
بـ»أنـني قلمي» متشـابكة األيـدي مع الروايـة املذكورة 
عاليـه،  كيـال تنقاد وحدها مغشـية األعني نحـو قدًرا ال 
تعرفه (هـي)! كـ»أنـني قلمي» فقد نجْت من شاشـات 
املطابـع الديجتـال يف شـهر ديسـمرب من العـام ٢٠٢٢، 
فُمماحكة السامر قد ال تورق لوريقاتها بنبش أظفارهم 
غري املألوف مع توايل األسطر، وقد يتسبب يف بعِض األنني 
لألقالم واألسطر فما ألِفته األسطر املسامرة برقٍة، وخفٍة 
فهي حاوية بني أسـطرها وبينتها الرسدية عىل ومضات 
قصصية، وقصص قصـرية جًدا، وقصص قصرية كرؤية 
مفهومية مدعمة بتجريـب رسدي، ُكِتبْت، أو أبِدعْت عن 
مقصد تأليفي كرؤية نقدية مدعمة بتجريب رسدي ذات 
وثاًقـا قوًيا مـع الكتاب النقـدي املعنون بــ»رؤى» فقد 

وردْت كل الرؤى املفهومية النقدية يف ذاك الكتاب..
فكمـا قلُت مسـبقا يف توثيقـات عن حراك اسـفريي، أو 
يف الفيسـبوك كأدب تفاعـيل يتمثل يف تأسـيس مجموعة 
ُسـميْت بـ»سـنا الومضة القصصية» مهتمة بالتاصيل، 
والتنظـري، والتأسـيس لهـذا الفـن الحديـث نسـيبا عىل 
القـارئ املعـارصـ لكنـه القديم بال شـك ـ فقد سـعينا 

كفريق عمل مـع مجموعة أخوة كرماء وثقُت لجهودهم 
يف عـدة صحف عربية يف الفرتة مـن العام٢٠١٤، إىل العام 
٢٠١٦، كانـت توثيقـات لنشـاط تلك املجموعـة املهتمة 
بالومضة القصصية، والقصص القصرية جدا، والقصص 
القصرية ـ كناشـط جانبي ـ فقد نقاشـنا بذاك النشاط  
اإلسـفريي للومضـة القصصية جزئية الفـوارق النوعية 
التوصيفيـة بـني الومضة القصصيـة، والقصة القصرية 
جدا، فيما يخص الشـخصيات، واألحداث، واملدى الزمني 
لألحـداث، فالومضة القصصية كتوصيف نوعي بمفهوم 
مبسط هي املركزة عىل لحظة واحدة من حياة الشخصية 
املحوريـة يف حالة الرسد بضمري الغائب الـ(هو)/(هي)، 
ومن حيـاة الـراوي /أو الشـخصية املحوريـة الصانعة 
للحـدث، واملشـاركة فيـه يف حالة الرسد بضمـري املتكلم  
الـ(أنا)،أو ضمري املخاطب الـ(أنت)أو كليهما معا كمزج 
بني الضمائر الـ(أنا)، والـ(أنت)، دون تفاصيل ال رضورة 
منـه، فيتـم تقديـم لحظـة مكثفـة تحيـل إىل اللحظات 
األخـرى من خالل اإليحاء واإلضمار. أما القصة القصرية 
جـدا فرتكـز عىل لحظـة أو أكثر بـكل تفاصيلهـا الدالة، 
املوحية من حياة تلكم الشـخصية املحورية، ويمكنك مد 
املدى الزمني للحدث قليال عىل عكس الومضة القصصية 
التي ال تسـمح بإمتداد املدى الزمني للحدث إال من خالل 
االفرتاض وتبعية زمن لزمن آخر، فما يحدث قبل اللحظة 

الحـارضة يف الومضـة القصصيـة قد يتـم إدراجه داخل 
النص مـن خالل تقنية الرجوع للـوراء أو (الفالش باك) 
أو مـن خالل اإليحـاء واإلضمار؛ أمـا يف القصة القصرية 
جدا فهناك مساحة لالمتداد الزمني الصغري عىل مستوى 

الحدث. 
النوعيـة  الفـوارق  عـن  مختـرصة  مفهوميـة  كرؤيـة 
التوصيفيـة بـني الومضة القصصيـة، والقصة القصرية 
جداً، وكل هـذه املفاهيم واردة يف الكتاب النقدي املعنون 
بـ»رؤى» وهو قيد الصدور لم ينج إىل اآلن من الشاشـات 

الديجتال واملطابع الرقيمة.
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أناجيك حزنا عىل ما جرى
وصربا عىل الدهر فيما اجرتى

فكم من هموم تزيل الجبال
تحملها قلبك املبتىل

ويا طاملا جاهرتك الحياة
بأنك مزقت منها الحشا

وإذ أنت ال يحتويك الزمان
كأنك أوقفته فارعوى

وحيُث األماكن ال تحتويك
فرتميك نحو هجري اللضا

تسري بأثقالك املضنيات
وتضنى إذا ما يحق الضنى

تسري وقد عاركتك الحياة
إىل حيث ال يشتهيك األىس

وها أنت تصطادك الشاردات
ويلهيك يف كل حنٍي كرى

وإذ تعترصك هموم الزمان
ويذكى بقلبك جمر الغضا

وكنت من الزهو يف موضع
فها أنت يف موضع مزدرى 

فإنك إذ ما عزمت الرحيل
تجلد قلبك ثم اكتوى

وها انت تعثر حيث اعتقدت
بإنك تعدوه فيما مىض

ولدت عىل مثل رأي الجدود
ورست عىل مثل سري الورى

وقد صفدوك لعيش رتيب
وقد جهزوك لتلقى الردى
وعشت فال أنت أهٌل لذاك

وال أنت إن مت أهل لذا
وإنك أهٌل لداجي الخطوب

فأنت اذا ما حمني الفتى
وما دون امرك خرط القتاد

وما دون أمرك خوض الوغى
رد  عيل  عىل نفسه
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كتبهـا بالطبشـور قبيل رحيله، ينظـر ملرآته كل 
يوم، بينما أسـنان السني املسـّودة بالرماد هناك 
تمّشـط شـعر الَعود، أما النـون فقد ُغـرز فيها 
سـكني؛ يحس بنزيـف دمها كلما نظـر للصورة 

الوحيدة الباقية.
األديب رؤوف حدو

ديباجة النص :
عبـارة عن مفارقة بـني الحياة واملـوت، الوجود 

والالوجود ،البقاء والرحيل
ولقد اشتغله الكاتب برمز السن املغلق.

التحليل اإليحائي: 
الداللة األوىل 

كتبها بالطبشور
أن  الكاتـب  أراد  حيـث  تربويـة  رسـالة  إنهـا 
يعطـي درسـاًتربوياً لهـذا الشـعب املظلوم عن 

املتناقضات التي أنتجت 
حروباًمسـتمرة ونزيف 

دم ال ينقطع. 
الداللة الثانية:

 بينمـا أسـنان السـني 
املسـودة بالرمـاد هناك 

تمشط شعر العود 
بهـذه  الكاتـب  يشـري 
الداللـة إىل ان الحـروب 
صـارت  املتكـررة 
الشـاذة  كاملعزوفـة 
العالـم  يعزفهـا  التـي 
املتسلط بريشة مهرتئة 
فـوق أوتار عـود قبيح،  

فصـارت أغنية ممجوجة ال تغني ال عن جوع وال 
عن عطش.. وبالتايل صعوبة العودة للوطن املنزل 

األول بسبب نشوب الحروب والحرائق 
 الداللة الثالثة: 

أما النون فقد غرز فيها سكني 
يقصد الكاتب بالنون اإلنسان 

وبتنويـن النـون قصـد اإلنسـانية املعذبـة التي 
غرسـت فيها الهيمنة وجربوت االستعمار سكني 
الحروب لتخلق نزيفاًال يتخثر، فالدم العربي عند 
املاسـونية هو دم خفيف كمـاء يتبخر وال يتخثر 
وأصابع الظلم ال تزال تنهش فينا حد الزالزل فلم 
تبق كارثة يف هذا العالم إال ومرت بنا،  فالشـعب 

العربي صار تناص يف التناص.
الداللـة الرابعـة: يحـس بنزيف دمهـا كلما نظر 

للصورة الوحيدة الباقية. 
تشـري هذه الداللـة إىل أن الكاتب كـّون يف ذهنه 

صورة  الشعب املظلوم بإنسـانيته، الذي مايزال 
ينـزف ، وهـي الصـورة الوحيـدة  التـي بقيـت 

شاخصة يف ذهنه.
قصد بالسني األوىل والثانية الظالم واملظلوم اشار 
يف دالالته اىل السني  والنون والعود أو العودةوجعل 
السني تمثل الدم الذي يريقه الظالم والنون تمثل 
االنسـان املظلـوم الذي يقع تحت سـكني الظالم 
وكتابته بالطبشور  يشري إىل أن هذه القصه هي 
درس تربـوي يوجهـه الكاتب اىل طـّالب الحياه 

وهم الظالم واملظلوم 
التحليل النقدي الذرائعي 

الجانب السيكولوجي  القصة تعكس رؤيةالكاتب 
وفلسـفته يف الوجـود …فقـد عكسـت دواخـل 
الكاتب يف نظرته للوجود والتاليش يف ظل الحروب 
املحرقةوانعـكاس ذلك عىل الرشيحة املظلومة يف 

املجتمع بسبب جشع املستبدين والظاملني 
الجانب األخالقي 

الشـك أن الكاتب عكس 
لنـا  أخالقيته من خالل 
السـيكولوجي  الجانب 
إىل  فيـه  أشـار  الـذي 
السـلبية  الجوانـب 
والخالفـات  للحـروب 
والظلـم كمـا رصـد لنا 
األخالقيـة  فلسـفته 
تجـاه الوجـود وعبثية 
الحيـاة فقـّدم رسـالة 
مجتمعـه  إىل  انسـانية 
من خـالل شـخصيات 

قصته
املستوى املتحرك :

البـد أن أشـري إىل عتبـة 
النص املفتـاح الرئييس «رشفة»جاء اسـماً دون 
إسـناد السـم آخر بحيث تبقى تلك الرشفة قابلة 

لتأويل املتلقي 
كل ينظر لها حسـب رؤيته ونظرتـه للحياة من 
خـالل هـذا املرتفع فعندمـا رحل مـات ووقفت 

روحه يف السماء  كرشفة يرى منها ما حدث
الرمزية:دالالت الكاتـب تنوء بحملها الثقيل فقد 
حّملها حموالت سيكولوجية وأخالقية وفلسفية 

عرب دروس اجتماعية تربوية وأخالقية 
أخرياً رسالة األديب :

قّدم األديب رؤوف حدو رسـالة انسانية ملجتمعه 
مفادهـا اإلنسـانية املُعذبـة بسـبب االسـتبداد 
املظلـوم  الشـعب  وعـن  االسـتعمار  وجـربوت 
بسـبب املتناقضات التي أنتجْت حروباً مستمرة 

ألوطاننا.
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يف ما ييل 8 عالمات إذا ظهرت يف فرتة 

الخطوبة فإنها بمثابة صوت يخربك: 

ال تتزّوجي هذا الرجل..

1. خطيبـك يحاول إبعـادك عن أهلك 

وأصدقائك

إن محاوالت قطـع عالقاتك بدوائرِك 

اآلمنة مـن األهل واألصدقـاء، إحدى 

أهم عالمات العالقة السـاّمة، لذا إذا 

أظهـر خطيبـك انتقادات مسـتمرّة 

قطـع  وحـاول  وأصدقائـك،  ألهلـك 

عالقاتك بهـم، فاقطعي عالقتك بهذا 

الشـخص املـؤذي وال تسـمحي لـه 

باملزيد من وقتك.

2. تأملني تغيريه 

من الصعب الزواج بشخص من أجل 

تحويله إىل شـخص آخـر، اعلمي أن 

معظـم صفات خطيبك سـوف تظل 

كمـا هي ولـن تتغـرّي سـوى بعض 

السلوكيات البسيطة، فإذا استمررِت 

يف الخطوبة عىل أمل تغيريه، فاألفضل 

أال تحاويل.

3.الخيانة

ال تـرتّددي يف التخلـص مـن عالقـة 

مع رجـل يخونك يف فـرتة الخطوبة، 

فاملستقبل واضح! 

4. ال تفكرين يف مستقبل مشرتك

خطيبك جزء من خططك املستقبلية، 

فأنِت تشاركينه أحالمك وطموحاتك، 

وتخططني معـه من أجل مسـتقبل 

مشـرتك، فإن كنـِت ال تفعلني، فهذا 

يعنـي أنه ليـس جزءاً مـن خططِك، 

وأنـه ربما ليس الشـخص املناسـب 

ليكون رشيك حياتك.

تجـاه  بالحماسـة  تشـعرين  ال   .5

الزواج

من الطبيعي أن تشـعري بالحماسة 

من أجـل الزفاف وبدء حيـاة جديدة 

مـع الرجـل الـذي اخرتتـه، فـإن لم 

تشعري بالحماسة تجاه الزواج، فقد 

تكونني غري مستعدة.

6. أنِت غري مستعّدة للزواج

إن لم يكن الزواج عىل قائمة أولوياتك 

وطموحاتك، فأنِت غري مستعدة لهذه 

الخطوة اآلن، فال تتّرسعي.

7. تتزّوجني بدافع املصالح فقط

هـو  زواجـك  وراء  السـبب  كان  إن 

وجـود مصالح مشـرتكة بينك وبني 

خطيبك، أو بينه وبـني عائلتك، فهذا 

ليس السبب املثايل لإلقدام عىل خطوة 

هامة ومحورية كالزواج.

8. تشعرين بخطب ما 

غالبـاً ما يكون إحساسـك صحيحاً، 

فإذا شعرت بأن ثّمة خطأً ما يف عالقتك 

بهذا الشـخص، فاتبعي حدسك، وال 

تهميل إحساسك الداخيل.

الرتنـد أو الصيحـة ال تتوقـف 

عند األزيـاء واأللـوان واملكياج 

والديكورات، بل وتمتد للعطور 

أيًضا. فبحسـب أشـهر مجالت 

أن  يبـدو  العالـم،  يف  الجمـال 

الصيحـات تتسـارع يف التـوايل 

عـىل مختلـف العطور، بشـكل 

يكاد يكـون أسـبوعًيا، وبما ال 

يتيح متابعة كل هذا الزخم.

وسـواء كنت تفضلـني اعتماد 

كعالمـة  وحيـد،  عطـر  نـوع 

مميزة لـِك، فيتبعك عبري محدد 

أينمـا ذهبـت، ويصـري مرافًقا 

لـِك، أو كنـت تفضلـني تغيـري 

أو  املواسـم  بحسـب  العطـور 

بحسب حالتك املزاجية أو حتى 

املناسـبة التي تحرضين، هناك 

تساؤل مهم جًدا يطرحه خرباء 

الجمال: هل للعطر صالحية؟

بحسـب آراء خـرباء ومصنعي 

العطـور ، حددوا فرتة صالحية 

رسمية للعطر بأربعة وعرشين 

شـهرًا – ولكن من ينهي قنينة 

عطـر يف تلـك املـدة، خاصة لو 

كنت تهويـن اعتمـاد أكثر من 

عطر يف اآلن نفسه؟

يقـول أحـد مصنعـي العطور 

أن هـذه املـدة معتمدة بشـكل 

رسـمي، لكـن يف واقـع األمـر 

يسـتمر العطر لفرتة أطول من 

تلك. ربمـا تتغري الرائحة األعىل 

فيـه لـو كانـت تنتمـي لزهور 

املوالح أو تخفت قليًال، أو ربما 

يطغـى عليهـا تأثـري الكحـول 

بعـض الـيشء، لكـن كل هـذا 

رسعـان مـا يتطايـر بعد رش 

العطر، وتبقى الرائحة املفضلة 

لك. 

ولكن مع األسـف، يؤكد خرباء 

املكونـة  العطـور  أن  العطـور 

مـن روائـح املوالـح والزهـور 

البيضاء، تخفت رائحتها أرسع 

من العطور املكونة من عنارص 

أخرى.. والعطور الفاخرة أيًضا 

يتغري لونها مع الوقت، وهذا قد 

ينفر بعض الناس.

الخرب السـعيد هـو أن العطور 

املكونـة مـن روائح أثقـل مثل 

والزبيـب،  واألخشـاب  العنـرب 

السكرية  والروائح  والباتشويل، 

قليـًال يكسـبها العمـر جماًال، 

وتظل ذات عبري جذاب ومقبول 

بعد سنوات.

والعامل السايس يف الحفاظ عىل 

عطـورك املفضلة لفـرتة أطول 

هـو التخزيـن الصحيح، بغض 

التاريخ «الرسـمي»  النظر عن 

أو «املعنوي» للعطر – فلو كان 

تخزينه معيًبا، سـيتأثر وتتغري 

رائحته حتى يف فرتة أقرص.

للحفـاظ عـىل عطـورك لفرتة 

أطـول، احتفظـي بهـا يف علب 

محكمـة الغلق يف مـكان أقرب 

للظـالم، جـاف وغـري معرض 

للرطوبـة، وابتعـدي بعطـورك 

ذلـك  ألن  نوافـذ،  أي  عـن 

حـرارة  لدرجـات  سـيعرضها 

متغـرية ومرتفعة، مما يفسـد 

العطر. وينصـح بعض الخرباء 

باالحتفاظ بالعطور ذات روائح 

املوالـح يف الـرباد، لتحافظ عىل 

عبريها لوقت أطول.

األهـم مـن ذلك، أن تسـتمتعي 

بعطورك املفضلة طوال الوقت، 

وال تـرتددي يف اسـتعمالها عىل 

بهـا  نفسـك النـك تحتفظـني 

يـوم  فـكل  خاصـة،  ملناسـبة 

يمر عليك هو مناسـبة خاصة 

تستحق االحتفاء بها عىل األقل 

بوضع عطرك املفضل.
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- املكونات:
- الزبدة: ١٢٥ غراماً
- السكر البني: كوب

- الفانيليا: ملعقة صغرية
- البيض: ٣ حبات
- طحني: ٣ اكواب

ربـع  الصـودا:  بيكربونـات   -
ملعقة صغرية

- زبادي: كوب ونصف
ونصـف  كـوب  املـوز:   -

(مهروس)
- الجوز: نصف كوب (مفروم / 

للتزيني)
- املوز: نصف كـوب (رشائح / 

للتزيني)
- جبن كريمي: ٢٥٠ غراماً
- سكر البودرة: ربع كوب

- زبادي: ٢ ملعقة كبرية
- طريقة التحضري:

١- حّمـي الفـرن عـىل درجـة 
حرارة ١٨٠ مئوية.

٢- حـّرضي صينية فرن مربعة 
بالزيـت  وادهنيهـا  الشـكل، 
ورق  بهـا  وإفـريش  والطحـني 

الزبدة.
٣- يف وعاء عميق، اخفقي جيداً 
الزبدة مـع السـكر، والفانيليا، 

ولعـدة دقائق حتى تحصيل عىل 
قوام كريمي.

٤- أضيفـي حبـات البيض مع 
االستمرار يف الخفق، ثم أضيفي 
الصودا،  الطحني، وبيكربونـات 
والزبادي، واملوز، ثم قلّبي حتى 
تتجانـس املكونـات تمامـاً، ثم 
ضعي املزيج يف الصينية ووزعيه 

بالتساوي.
٥- أدخـيل الصينيـة إىل الفـرن 
لحـوايل ٤٥ دقيقـة حتى تنضج 

تمامـاً، ثم أخرجيهـا من الفرن 
واتركيها جانباً حتى تربد.

الجبـن  اخفقـي  للتزيـني:   -٦
الكريمي مع السـكر جيداً حتى 
تتجانـس املكونـات تمامـاً، ثم 
أضيفـي ٢ ملعقـة كبـرية مـن 
الزبادي مع االستمرار يف الخفق 
حتـى تمـام التجانـس، وزّيني 
الكيكة بمزيج الجبن الكريمي، 
ثـم  والجـوز،  املـوز،  ورشائـح 

قدميها.

كشـفت دراسـة علميـة أجراهـا مجموعـة باحثني 
مـن جامعـات مرموقـة حول العالـم عـن أن ارتداء 
«الكمامات» لم يحـدث فرقاً يذكر يف الحد من انتقال 
فريوس كورونا.وأجريت الدراسـة بواسطة مؤسسة 
كوكريـن، وهي منظمة غري حكومية مسـتقلة وغري 
ربحيـة، مقرهـا لندن، تتألـف من أكثر مـن ٣١ ألف 
متطوع يف أكثر من ١٢٠ بلداً.وفحص الباحثون نتائج 
٧٨ دراسـة سـابقة أجريت خـالل جائحـة إنفلونزا 
«H١N١» (املعروفـة بإنفلونـزا الخنازيـر) يف عـام 
٢٠٠٩، ومواسـم اإلنفلونـزا غري الوبائيـة، والوبائية 
حتى عـام ٢٠١٦، وبعد تفيش وباء كورونا يف ٢٠٢٠.

وشملت الدراسات الـ٧٨ أكثر من مليون شخص من 
بلدان من جميع مستويات الدخل.

إذا كانـت  الدراسـة الجديـدة فيمـا  وبحـث فريـق 
«التدخالت الجسدية» - بما يف ذلك ارتداء أقنعة الوجه 
وغسـل اليدين - تقلل من انتشـار فريوسات الجهاز 
التنفـيس، أم ال.ووجـد الباحثون أن ارتـداء الكمامة 
قـد يحـدث فرقـاً طفيفاً ال يذكـر يف أعـداد املصابني 

بكورونا بمختلف دول العالم، حيث قللت األقنعة من 
خطر اإلصابة بكورونا بنسـبة ٥ يف املائة فقط، وفقاً 
للدراسـة، وهو رقـم منخفض للغاية قـد ال يكون ذا 

داللة إحصائية.
ومنذ تفيش فريوس كورونا، زعم كثري من الدراسات 
ومجموعـة كبـرية مـن خـرباء الصحـة، أن وضـع 
الكمامـات يمكن أن يكون لـه تأثري جوهري يف وقف 
انتشـار الفريوس.إال أن ارتداء أقنعة الوجه أثار كثرياً 
مـن الجـدل أيضاً، خصوصـاً فيما يتعلـق باألطفال، 
ليـس فقط خوفاً من تأثريها عىل استنشـاقهم ثاني 
أكسـيد الكربـون، ولكـن أيضاً بسـبب الخـوف من 
تأثريهـا الضـار عىل تطورهـم ونموهـم وإدراكهم، 
حيث أشار كثري من الخرباء إىل أن األطفال يحتاجون 
لرؤية تعبريات وجوه نظرائهـم وآبائهم ومعلميهم، 

حتى تتمكن عقولهم من التطور بشكل صحيح.
كمـا أظهـرت الدراسـة أن حتـى ارتـداء الكمامـات 
املتخصصة مثل كمامات «إن ٩٥» لم تؤثر عىل تجنب 

اإلصابة بكورونا.
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ال تؤثر مشاكل الخصوبة عند الذكور 
عـىل صحتهـم الجسـدية فحسـب ، 
بـل تؤثر أيًضا عىل صحتهـم العقلية 
والعاطفية يمكن حل هذه املشـكلة 
إىل حـد كبـري إذا ألقيـت نظـرة ثانية 
عـىل نظامنا الغذائـي تلعب األطعمة 
التـي نتناولهـا دوًرا مهًمـا يف تحديد 

الخصوبة .
يما يـيل قائمة باألطعمـة التي يجب 
تجنبهـا والتـي تسـاهم يف مشـاكل 
الخصوبة لـدى الرجال الذين ينتمون 

إىل أي فئة عمرية .
١- منتجات الصويا

عىل الرغم من أن فول الصويا صحي 
تماًمـا ، إال أنه قـد ال يكـون اختياًرا 
حكيًمـا إذا كنـِت تحاولـني اإلنجاب. 
وذلك ألن الصويا يحتوي عىل كميات 
كبرية من االيسوفالفون التي لها تأثري 
االسرتوجني. هذا يزيد من مستويات 
الجسـم  يف  االسـرتوجني  هرمـون 
ويالحظ انخفاض الحق يف مستويات 
التستوسـتريون. ثـم تؤثر  هرمـون 
مسـتويات هرمون التستوسـتريون 
املنخفضـة بشـكل كبري عـىل جودة 
الحيوانـات املنوية وكذلك عىل عددها 
وبالتـايل يمكـن أن تعيـق الخصوبة 

الصحية لدى الرجال.
٢- اللحوم املصنعة

إذا كنت مغرًما جًدا باللحوم املصنعة 
أو  النقانـق  أو  البيربونـي  أو  مثـل 
املقـدد أو السـالمي ، فقـد تعـرض 
صحتـك اإلنجابيـة للخطـر. اللحوم 
العضويـة عىل ما يـرام ولكن اللحوم 
املصنعـة يمكـن أن تؤثـر سـلًبا عىل 
ملف الحيوانات املنوية لديك. كشفت 
األبحاث أن االسـتهالك املفرط للحوم 
املصنعة يمكن أن يؤدي إىل انخفاض 

عـدد الحيوانـات املنويـة . يمكن أن 
تقلل مـن جـودة الحيوانـات املنوية 
بنسـبة تصـل إىل ٢٣ باملائـة. أيضا ، 
الرجال الذين يسـتهلكون الكثري من 
اللحـوم املصنعة يميلون إىل أن يكون 
لديهـم حـوايل ٣٠ يف املائـة أكثـر من 
الحيوانـات املنويـة ذات الشـكل غري 
الطبيعي. أي خلل يف صحة الحيوانات 
املنويـة يمكن أن يجعـل الحمل أكثر 

صعوبة بالنسبة لك.
٣- األسماك التي تحتوي عىل كميات 

عالية من الزئبق
تحتوي أسماك املفرتس مثل سمك أبو 
سيف والتونة وسمك القرميد وما إىل 
ذلك عىل نسبة أعىل من الزئبق نسبًيا 
مقارنة باألسـماك األخرى. وذلك ألن 
األسـماك املفرتسـة تـأكل األسـماك 
الصغـرية األخـرى وهـذا يسـاهم يف 
زيادة محتوى الزئبق. الزئبق سـام ، 

وبالتايل فإن اسـتهالك هذه األسماك 
بكميـات كبـرية يمكن أن يكـون له 
آثار سـلبية عـىل الجهاز التناسـيل ، 
ممـا يـؤدي يف النهاية إىل مشـاكل يف 

الخصوبة.
٤- املرشوبات الكربونية

جيـدة  ليسـت  الغازيـة  املرشوبـات 
لخصوبـة الرجل ، ويمكن أن تسـبب 
املرشوبات الغازية والكوال ومرشوبات 
الطاقـة مشـاكل يف الخصوبـة لـدى 
الرجـال من خالل التأثـري عىل حركة 
الحيوانـات املنوية وعـدد الحيوانات 
املنوية. رشب لرت واحد من املرشوبات 
الغازيـة كل يـوم يمكـن أن يقلل من 
عدد الحيوانات املنوية بنسـبة ٣٠ يف 
املائة ويمكن أن يقلل بشكل كبري من 
حركـة الحيوانات املنويـة. باإلضافة 
إىل ذلـك ، تحتوي الكـوال واملرشوبات 
الغازية عىل نسـبة عالية من السكر 

والتـي يمكـن أن تزيـد مـن اإلجهاد 
التأكسدي يف الجسم ، وبالتايل تسبب 
املزيـد من الـرضر للحمـض النووي 

للحيوانات املنوية.
٥- املعلبات

بمركـب  مبطنـة  املعلبـة  األطعمـة 
يسـمى بيسـفينول (BPA). يحاكي 
البيسـفينول هرمـون االسـرتوجني 
يف جسـم اإلنسـان ، وبالتـايل يمكن 
أن ينتـج عنه تأثـريات مماثلة لفول 
الصويا الزائد. قد تنخفض مستويات 
هرمون التستوسـتريون وقـد يتأثر 
ملـف الحيوانات املنويـة الخاص بك 
سـلًبا. لذلك ، حاول تجنـب الفواكه 

واألطعمة املعلبة قدر اإلمكان.
٦- منتجات األلبان التي تحتوي عىل 

نسبة عالية من الدهون 
 وتعترب منتجات األلبان مفيدة للغاية 
، ولكن أظهرت الدراسات الحديثة أن 

منتجـات األلبان عالية الدسـم مثل 
الجبن والحليب كامل الدسـم يمكن 
أن تؤثر سـلًبا عىل الجهاز التناسـيل 
الذكري. هذه يمكن أن تقلل بشـكل 
كبري من حركـة الحيوانـات املنوية 
وعـدد الحيوانات املنويـة. أيًضا ، قد 
تحتوي منتجات األلبان كاملة الدسم 
أيًضـا عـىل بقايـا األدويـة املعطاة 
لألبقار ، والتي قد تؤثر بشـكل أكرب 

عىل عمل الجهاز التناسيل.
٧-الدهون املتحولة

للدهون  العـايل  االسـتهالك  يرتبـط 
املتحولـة بانخفـاض إجمـايل عـدد 
الحيوانـات املنويـة. كميـة الدهون 
املتحولـة عاليـة جـًدا يف األطعمـة 
الغذائية  املـواد  املخبـوزة واملقليـة. 
مثل الكعـك والبسـكويت والفطائر 
املقـيل  والدجـاج  والبسـكويت 
عـىل  تحتـوي  املقليـة  والبطاطـا 
نسـبة عالية من الدهـون املتحولة. 
االسـتهالك املتكرر أو املفـرط لهذه 
األطعمة يـؤدي إىل تأثري سـلبي عىل 
الصحـة العامـة أيًضـا ويزيـد مـن 
فرص اإلصابة بالسمنة. السمنة من 
األسباب الرئيسية ملشاكل الخصوبة 

عند الذكور.
٨-كحول

اسـتهالك الكحـول بشـكل منتظـم 
يؤدي إىل تدهور الصحة بأكملها يؤثر 
بشكل كبري عىل الصحة اإلنجابية أو 
الخصوبـة يف كال الجنسـني عادة ما 
يعاني الذكـور الذين يرشبون الكثري 
من الكحول من مشاكل يف الخصوبة 
مثل انخفاض عدد الحيوانات املنوية 
هرمـون  مسـتويات  وانخفـاض 
التستوسـتريون وضعـف االنتصاب 

وما إىل ذلك.

الغنيـة  الغذائيـة  األنظمـة  إعتمـاد  إن 
ضمـن  واملنوعـة  الطازجـة  بالخـرضوات 
الروتـني الغذائـي اليومـي يعد أمـراً مهما، 
نظـراً إلحتوائها عـىل مجموعـة كبرية من 
الفيتامينـات واملعـادن الرضورية لجسـم 

صحي وسليم.
لكـن، للحصول عىل الفوائـد القصوى لهذه 
الخـرضوات، هـل يجب تناولهـا مطهية أم 

نيئة؟
وجـدت مجموعـة مـن خـرباء التغذيـة ان 

الخضار تقسم اىل مجموعتني وهما:

-املجموعة األوىل: تشمل الخرض التي تخرس 
مـن قيمتها الغذائية عنـد الطهي، وأبرز ما 
ورد منهـا: الربوكـويل فطبخـه يقلـل مـن 
مادة السـلفورافني التي تعمل عىل محاربة 
الرسطان ومنع حـدوث االلتهابات، إضافة 
إىل السبانخ الغني بالبوتاسيوم والفيتامينني 
”أ“ A ، و“يس“ C، كذلك الفلفل األحمر الذي 
يحتـوي عـىل نسـبة مرتفعة مـن فيتامني 
”يس“، فمـن املفضل تناولهـا نيئة للحفاظ 

عىل عنارصها الغذائية.
-املجموعـة الثانيـة: تضـم الخـرض التـي 

تناولهـا مطهيـة، ألن عمليـة  يستحسـن 
الطهي تخلصهـا من بعض املـواد الضاّرة، 
كما تعزز مـن قيمتها الغذائيـة، ولعل أبرز 
هـذه الخـرض: الجـزر الـذي تـزداد نسـبة 
البيتاكاروتـني والفيتامـني ”أ“ A فيـه عند 
طهيـه، والطماطم التي أثبتـت فاعليتها يف 
الحمايـة من رسطان الربوسـتات وأمراض 

القلب رشط تناولها مطهية.
وبحسـب الخـرباء، فإن أفضل سـبل طهي 
الخـرض تكـون مـن خـالل البخـار، وذلك 

لضمان الحفاظ عىل قيمتها الغذائية.
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وبأسعار  للبيئة،  صديقة  تنظيف  نصائح  عن  خرباء  كشف 

الصنع  منتجات محلية  باستخدام  املنزل  لربة  معقولة، تسمح 

إلزالة األوساخ والبقع املستعصية.

فيما ييل مجموعة من أفضل الحيل التي يمكن عربها التخلص 

من األوساخ والحفاظ عىل منزل نظيف وصحي:

الكريب فروت وامللح لألوساخ العنيدة

يمكنك معالجة بقع الجري عىل الصنابري عن طريق وضع كمية 

املنطقة  حول  وفركه  فروت،  كريب  حبة  نصف  عىل  امللح  من 

يف  هيدروكيس  ألفا  وأحماض  امللح  حبيبات  وستعمل  املتسخة، 

الفاكهة عىل القضاء عىل الجري.

امللح وزيت جوز الهند للخشب املخدوش

يمكنك منح لوح تقطيع خشبي مخدوش وقذر فرصة جديدة 

امللح  من  كمية  ضعي  البسيطة.  املنتجات  بعض  مع  للحياة 

ليمون  بقطعة  وافركيه  الخشبي،  التقطيع  لوح  عىل  البحري 

لتطهريه، قبل أن تقومي بصقل الخدوش بزيت جوز الهند.

صودا الخبز وحامض السرتيك وسائل الجيل لتنظيف املرحاض

من املمكن صناعة «قنابل تنظيف املرحاض» بمنتجات منزلية. 

أضيفي ملعقة طعام من سائل الجيل، إىل كمية من صودا الخبز، 

وقومي بخلطها، قبل وضعها يف لوحة مكعبات الثلج واتركيها 

لبضع ساعات. يمكنك إخراج املكعبات واستخدامها يف تنظيف 

املرحاض عند الحاجة. 

الخل لتنظيف ترسبات الجري

املئي كيساً بالخل وثبتيه حول املنطقة املتسخة بالجري، واتركيه 

أو  التايل يمكنك استخدام فرشاة صغرية  اليوم  الليل، ويف  طوال 

فرشاة أسنان قديمة إلزالة األوساخ املتبقية.

امللح وصودا الخبز والخل الدافئ لتنظيف مصارف املياه

يعترب انسداد مصارف املياه يف حوض املطبخ أو املغسلة، كابوساً 

الخل  من  كوب  بسكب  الخرباء  ينصح  لذا  املنزل،  ربات  ملعظم 

الدافئ يف املرصف، قبل صب كمية كافية من املاء املغيل، وتركها 

طوال الليل حتى تفكك األوساخ وتفتح املصارف بشكل جيد.  
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١٤٩٨ - فاسكو دا غاما يصل إىل موزمبيق يف طريقه إىل الهند.

١٨١١ - حاكم مرص محمد عيل باشا يقيض عىل بقايا املماليك بمجزرة رهيبة 
عرفت بمذبحة القلعة.

١٨٦٤ - ريبيـكا يل كرومبلـر تصبـح أول سـيدة من أصل زنجـي تحصل عىل 
شهادة بالطب يف الواليات املتحدة.

١٨٩٦ - القـوات اإلثيوبيـة تهزم القـوات اإليطالية الغازيـة هزيمة مروعة يف 
«معركة العدوى».

١٩١٢ - األمريكي ألربت بريي يقوم بأول قفزة باملظلة من الطائرة.
١٩٤١ - أملانيا تحتل بلغاريا وذلك يف الحرب العاملية الثانية.

١٩٤٢ - انتهاء معركة جاوة البحرية بهزيمة القوات األمريكية عىل يد القوات 
اليابانيـة، وتعد هذه الهزيمة من أكـرب الهزائم التي تلقتها الواليات املتحدة يف 

تاريخها.
١٩٤٧ - صنـدوق النقـد الدويل يبدأ بممارسـة أعماله وذلك بعـد اتفاق الدول 

األعضاء يف األمم املتحدة عىل إنشائه.
١٩٥٦ - تعريب الجيش األردني وطرد غلوب باشـا من األردن وإلغاء املعاهدة 

األردنية / الربيطانية.
١٩٦٥ - تأسيس الفريق الربيطاني السهام الحمر لالستعراض الجوي.

١٩٦٦ - سـفينة الفضاء السـوفيتية «فينـوس ٣» تهبط عـىل كوكب الزهرة 
لتكون أول سفينة فضاء تهبط عىل هذا الكوكب.

١٩٧٩ - افتتاح أبراج الكويت.
٢٠١٤ - مجلـس االتحـاد الـرويس يوافق عىل طلـب الرئيـس فالديمري بوتني 
اسـتخدام القوة يف األرايض األوكرانية بعد تصاعد نسبة التوترات بشبه جزيرة 

القرم.
٢٠١٦ - الحكومـة األردنيـة تعلن مقتل رجل أمن أردنـي وإصابة عنارص أمن 
آخرين خالل اشـتباكات بني مسلحني «ينتمون لتنظيم إرهابي» ورجال األمن 

استمرت لساعات يف مدينة إربد شمال اململكة.
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يرضب للشـخص الذي يرتك مايحسنه رغبة بتعلّم ما ال يحسنه، 

فال يستطيع أن يجيد ذلك ، واليقدر عىل الرجوع إىل ما كان عليه، 

فال يفلح يف كلتا الحالتني . 

أصله: 

إّن الغـراب - يف غابـر األ زمـان – كان يسـري كمـا تسـري بقيـة 

الحيوانات ، بخطوات لطيفة ، مليحة.. فكان ينقل رجليه الواحدة 

بعد األخرى بحركات رشـيقة تحسـده عليها بقيـة الطيور . ويف 

ذات يـوم ، بينما كان الغراب يسـري يف الغابـة ، صادف العصفور 

أمامه . فرآه يميش بقفزات رسيعة ، متوالية ، رشـيقة ، فأعجبه 

ذلـك.. وأحب أن يقلّد العصفور يف مشـيته . فبدأ يقفز يف مشـيه 

قفـزات رسيعـة مثل قفـزات العصفور ، فلم يفلـح بامليش مثله 

لثقل جسـمه ، وكرب رجليه، ثم حاول ذلك أياما طويلة فلم يقدر 

عـىل ذلك.. فخاب أملـه ، ورأى أن يعود إىل مشـيته األوىل ، فوجد 

أنه قد نسـيها ، وأّن قدميـه قد تعوّدتا عىل القفز ، ونسـيا امليش 

بخطـوات متوالية ، كما كانتا تفعـالن آنفا.. فبقي الغراب يميش 

مشـية ال هي مشـية العصفور ، وال هي مشـية الغراب ، وإنما 

صار يقفز قفزات قبيحة مضحكة.. فعلم الناس بذلك ، فضحكوا 

من فعل الغراب ، ومن قلة عقله 

وقالـوا فيـه { مثل غراب البـني .. ضّيع املشـيتني }.. وذهب ذلك 

القول مثال .
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يف حـني أّن الحـب هـو العاطفـة 
املطلقـة للرتابـط والوحـدة، إال أّن 
هنـاك اعتقاداً شـائعاً بـأّن الحب 
مؤلـم. الكل يريـد أن ُيَحـب، لكن 
هـل يمكننـا حقـاً التعامـل مـع 
الحـب؟ هل يمكـن أن يكون هناك 
حـب بـدون ألـم؟ كل عالقـة لهـا 
رصاعاتهـا وقضاياها يف التواصل، 
ولكن ليسـت كل مشاكل العالقات 
أخـرى،  ناحيـة  مـن  متسـاوية. 
تتحدث األفعال أحياناً بصوت أعىل 
من الكلمات، وقد تكون تفسرياتنا 
دقيقة. أحياناً يكون الرشيك مؤذياً 
أو مهمـًال عن عمـد. لذلك عليك أن 
تكوني قـادرة عىل رؤيـة ذلك وإال 
الشـعور  إىل  سـينتهي بـك األمـر 

بالضعف وعدم االحرتام والعجز.
يكشـف االختبـار هذا عـن بعض 

سـمات شـخصية رشيـكك التـي 
ُتسـبب لك األلم وقد تدمر عالقتك. 
تحتوي هذه اللوحة عىل ٣ أشكال؛ 
فقـط  واملفتـاح.  الكـف  القمـر، 
اختـاري الشـكل الـذي ُيعجبك ثم 
مرري إىل األسفل واكتشفي طبيعة 
عالقتـك العاطفية ومـا يؤملك أكثر 

من رشيكك.
١- القمر

يمثل القمـر الحقائـق والعواطف 
املخفية،ال تكتمي مشاعرك، عربي 
عنهـا. أكثر مـا يؤملـك أّن رشيكك 
ال يحـرتم حـدودك وهـذا يمنحـه 
وشـعوراً  بالسـيطرة  إحساسـاً 
مؤقتـاً بالقـوة من االندفـاع الذي 
به النتهـاك خصوصياتك.  يشـعر 
ال تشـعري بالحريـة يف أن تكوني 
عىل طبيعتـك. يراقب مـا تقولينه 

أو تفعلينـه. فكري يف الحدود عىل 
أنها ال تحمي نفسـك فحسب، بل 
تحمـي عالقتـك أيضـاً. يمكن أن 
تكون الحدود جسدية أو فكرية أو 
عاطفية أو مالية وكلها رضورية 
لتعزيـز االحـرتام يف عالقتك، ألنه 
مـن السـهل أن يفقـد السـيطرة 
ويتجـاوز الحـدود ثـم ينتهي به 
األمر بإيذائك. حان الوقت لتتعلمي 
كيفيـة الرد عندمـا يقوم رشيكك 
بإيذائك عمـداً. ألّن قول «ال بأس» 

أو «ال تقلق» سيؤملك أكثر. 
٢- املفتاح

إذا اخـرتِت املفتـاح فهـذا يدل عىل 
أنك قد ال تتمكنـني من العثور عىل 
اإلجابـات التي تبحثني عنها، وأنِت 
بحاجـة لخـوض اختبار يكشـف 
القـرارات التي سـتجلب لك الحظ 
السـعيد يف العام ٢٠٢٣. عىل الرغم 
من أنك لسـت بحاجة إىل مشاركة 
كل جـزء مـن حياتـك مـع رشيك 
حياتك، إّال أّن االنفتاح العام بشأن 
أفكارك ومشـاعرك وأنشطتك هو 
طريقة جيدة لبناء الثقة والتواصل 
واألمـان. عالمـات االسـتماع غري 
اللفظيـة مثل االبتسـام، واإليماء، 
والحفـاظ عىل التواصـل البرصي 
مهماً جداً بالنسبة لك. أنِت بحاجة 
مسـموعة  بأنـك  تشـعري  أن  إىل 
باألمـان  لتشـعري  مـن رشيـكك 

والتحقـق من صدقـه. القدرة عىل 
االسـتماع الفّعـال تعنـي أنه كلما 
ظهرت مخاوف أو مشـاكل لديك، 

ستشعرين بالراحة يف إخباره. 
٣- الكف

العـني يف الكف هي رمـز للحماية 
من قـوى الظالم، وعـدد األحصنة 
التي ترينها يف هذا الرسم يقول من 
أنت فعالً. يشـري اختيارك إىل الكف 
أّن رشيـكك يفقد أعصابه يف أصغر 
األشياء، وُيصدر األحكام واختالق 
قصـص وأعـذار وهميـة وُيظهر 
أنـك غري جديرة بالثقة وال تقدرين 
تتخذيـن  عندمـا  العالقـة. حتـى 
خطـوات صغـرية، فـإّن رشيـكك 
ال يرى جهودك املسـتمرة. يشـعر 
دائمـاً بأنه أفضـل منـك ويحاول 
جعلك تشـعرين بأنـه ال قيمة لك. 
هذا ال يؤذيـك عاطفياً فقط، ال بل 

أنِت عرضة لإلصابة باملرض. 
إىل  وانظـري  الـوراء  إىل  تراجعـي 
املوقف. ولكن إذا كان قلبك يخربك 
أنه قال أو فعل شيئاً إليذائك عمداً، 
فربما تكونني عىل صواب. رد فعلك 
الغريـزي هو مـؤرش جيد جـداً ملا 
تفكريـن به وتشـعرين بـه. عليك 
حقـاً إلقـاء نظـرة عىل مـا حدث. 
اطلبي مـن طرف ثالـث، مثل أحد 
أصدقائـك، أن يعطي وجهة نظره 

أيضاً.
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عليك اجلار يسأل..ربعك يســــــــألون
ودربنا من السؤال انصاب بلسانـــــه

اهنانه شگد گعدنا هناك عدنـــا اسرار
والضحكه الطويله تناغي بشفانــــــه
چنت ساعه تغيب واني احسهه شهور
ومن ترجع اشوف الدنيا فرحانــــــه
عليّ طالت الغيبه وصار خمس سنني

مشتاگ عله شوفك حتى ملگانـــــــه
وعلى شفافي بغيابك مامتر بسمــات
ألن خط احلزن فوگاهه أحلانــــــــــه

اجه جيش امللل واحتل خلگ تعبان
وبنا بيه القواعد ثبت أركانــــــــــــه

واجت غيمت يأس خيمت فوگ البال
وشمس األمل عندي اليوم ذبالنــــه

انهدم حيلي بعد ميقاوم اآلهــــــــات
وضعف عندي الصبر واتهدم إميانه

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

يوم عظيـم وربما يكون مليئا باألحـداث الجادة أكثر 
ممـا تتوقع. يتصل بك صديق ما اليـوم ويطلب منك أن 
تلتقي به يف أحد النوادي. هذا الصديق ربما يريد أن يناقش 
معك مرشوع عمل جديدا سـيكون مصدر ربح دائما لك فيما 
بعد. كن حذرا فمن حولك أنانيون ولذا ننصحك بأال تلقي لهم 

باال. ال تدعهم يؤثرون عىل تفكريك.

مـن املتوقع اليوم أنك سـتقيض معظم سـاعات اليوم يف 
الرشكـة بني الزمالء. اسـتعد لحضور أكثر مـن احتفال أو 
للمشاركة يف إحدى األنشـطة التطوعية. اهتم بهذه األنشطة 
فربما يكون أحد هذه األنشطة بمثابة عامل مساعد لك يف حياتك 

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

ستسـأل نفسـك اليوم سـؤاال وهـو «هل أنـت راض 
عـن حياتـك الشـخصية، أم أنت مضطـر لتغيري بعض 
سـلوكياتك وأفكارك؟. تعودت عىل اتخاذ قرارات تناسـبك 
فقـط، ولكن حان الوقت لتـدرك أنك ال تعيش بمفردك يف هذا 

العالم فيجب أن تفكر يف نفسك ويف الرشيك.

التواصـل اليوم مع أفـراد األرسة بالتحديد أو 
مع الحبيب قد يكون له أثر إيجابي عىل عالقتك 
بهم. ربما يدعمك أحدهم ويشـجعك عىل املشاركة 
يف بعض األنشطة. تتمتع اليوم بالهدوء والراحة ولذلك 

ننصحك بأن تخطط للخروج مع الحبيب يف املساء.

ربمـا تتوتـر أوضاعك املاديـة بعض الـيشء اليوم فكن 
حـذرا ومسـتعدا ألي ظـرف طـارئ. ربما تسـمع بعض 
األشـخاص بعض اآلراء التي تدور حول األمـور املالية ولكن 
عليـك توخي الحذر وعدم تصديق هذه اآلراء أو األخبار. ال تقلق 

فاألمور ستعود كما كانت وأفضل يف أيام قليلة.

ربما تلتقي اليوم بمجموعة من األطفال يف النادي 
أو يف الشارع والطريف أنك ستشاركهم يف ألعابهم 
وتتمنى أن ترجع لطفولتك مرة أخرى. تفكر يف الحب 
اليـوم ولذلـك ال تندهش إذا وجدت شـخصا ما يعرب عن 

إعجابه لك. أنت محط أنظار الجميع اليوم.

عىل الرغم من أن الظروف اليوم متاحة لالسرتخاء 
والراحـة إال أنـك لن تسـتمتع بوقتك بالشـكل الذي 
تتمنـاه. سـتحاول تعديـل بعض مواعيـدك حتى توازن 
بني وقـت الراحة والعمل. حاول أن تغري طريقتك يف إنجاز 
األعمـال. يجـب أن تنجز األعمـال أوال بـأول حتى تتجنب 

الشعور بالضغوط.

احذر إذا كنت مرتبطا التمسك باألوهام عىل املستوى 
العاطفـي وال تفرط يف خسـارة العالقـة مع الرشيك 
بسـبب تأخـره يف الرد عـىل متطلباتك أو جراء شـعورك 
العابـر بالنقص. قـد تعاني اليوم مـن وضع عاطفي غري 

مريح ال يلبي طموحاتك وال يحقق لك ما تحلم به.

العاطفـة واملشـاعر الرقيقة هي عنـوان يومك وربما 
يكـون السـبب يف ذلـك حضـورك لبعـض االحتفـاالت 
االجتماعيـة ولقـاؤك ببعض األشـخاص. إذا كنـت مرتبطا 
فتوقع االقرتاب من الحبيب بشكل أكرب. أما إذا كنت غري مرتبط 

فال تتعجب إذا وجدت شخصا ما يخرتق حياتك العاطفية.

ربما يشـاركك اليـوم مجموعة مـن األصدقاء يف 
بعض األنشطة الفنية وسـتدفعكم هذه األنشطة 
لبدايـة مرشوع جديـد يعد طفـرة يف حياتكم جميعا. 
إذا كنـت تفكر يف االهتمام بالنشـاط الفنـي فاليوم هو 
األنسـب لوضع الخطط. تسـتطيع اليوم أن تحدد هدفك 

وتركز عىل طموحاتك.
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ربما تكون بحاجة إىل املشـاركة يف األنشطة الجماعية 
نظـرا ملا توفـره لك من تـوازن عقيل وعاطفـي يف ذلك 
الوقـت. عالقاتـك بأصدقائك اليوم سـتكون عـىل ما يرام 
وربمـا تتوطـد. ربما تلتقـي بمجموعة من األصدقـاء الجدد. 
سـتجد بني هؤالء األصدقاء شـخصا ما يعمـل يف نفس مجالك. 

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

تعلـم أن تتفـاوض بهـدوء، وال تتـرسع يف الحكم 
عىل اآلخرين. يسـّبب لك لسـانك السـليط املشاكل، 
فكن أكثـر ودا مع الحبيب خشـية أن يبتعد عنك. كن 
معتدال فيما يجب أن تعتمده يف كميات املأكوالت التي 

تتناولها يف كل وجبة.

Ô”aã«@fiçÀ



تبنت كارول سماحة املطربة اللبنانية الكبرية، يف ألبومها الجديد ”الذهبي“ الذي أطلقته تحت 
شعار ”حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية“، العديد من الرسائل التي تدعو من خاللها 
إىل حماية الهوية العربية، والتأكيد عىل أهمية الوحدة والتضامن العربي املشرتك يف مواجهة العديد 
من التحديات واألزمات التي تواجه األمة العربية طوال السنوات املاضية.كارول سماحة ومن خالل 
الفلسطيني محمود درويش وألحان  الشاعر  أغنيه جميعها من كلمات   12 الذي يضم  األلبوم 
إىل  العربية والهوية مرة أخرى  الوحدة  إعادة قضايا  الفلسطيني تيسري حداد، تبنت  امللحن 
الغناء العربي بعدما غاب عنه هذا األمر يف السنوات املاضية، مفضلًة أن يكون هذا األمر 
من خالل كلمات واحد من أبرز شعراء العرب.وتتطلع الفنانة اللبنانية كارول سماحة 
إىل أن يكون األلبوم الجديد صوًتا مختلفا يف ضوء األعمال الغنائية التي تقدم لألجيال 
خالل  يعاني  الذي  العربي،  وواقعهم  بقضاياهم  تتعلق  ال  والتي  العربي،  والشباب 
السنوات املاضية، من واقع يحتاج إىل تغيري رضوري وحتمي.ومن املقرر أن تواصل 
األلبوم،  أغاني  بقية  اطالق  املقبلة  األيام  خالل  سماحة،  كارول  اللبنانية  املطربة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي  من  واسع  تفاعل  عنه  اإلعالن  لقي  الذي 
ومن الجمهور املختلف، والرتحيب بفكرة األلبوم.الفنانة اللبنانية كارول سماحة 
لخصت رؤيتها يف هذا األلبوم من خالل تدوينة قالت فيها ”شفنا كتري أحداث 
ومشاعر صعبة بآخر كم سنة تركت جّواتنا كلنا فراغ كبري حسيت إن الفن إذا 
ما عربَّ عن قلقنا وهواجسنا ناقص، ومن هون كانت فكرة األلبوم الذهبي“. 
ِولِد من قلب وجعنا وطوقنا للحرية  وأضافت كارول سماحة ”هيدا األلبوم 
قصائد  من  أغنية   12 العربية  ببلداننا  نعيشو  عم  ييل  الظلم  بوجه  واألمان 
هويّتنا  تبقى  حتى  املجروح  العربي  لوطنا  بقّدمن  درويش  محمود  الكبري 

واحدة.. ووحدتنا عربية“.

الرتكي  باملسلسل  دورها  نجاح  أن  يبدو 
إفرا  اسم  جعل  الرفراف  الطائر  الشهري 
الحمالت  من  لكثري  مطلباً  أوغلو  ساراتش 
صادم  قرار  تقرر  جعلها  مما  اإلعالنية؛ 
اإلعالنية  الدعاية  عىل  موافقتها  تجاه 
املواقع  إحدى  القادمة.ذكرت  الفرتة  خالل 
إفرا ساراتش بطلة  أن  الرتكية  اإللكرتونية 
لرية  ماليني   10 طلبت  الرفراف،  الطائر 
جديدة  إعالنية  حملة  أية  مقابل  تركية 
خالل الفرتة املقبلة؛ وهو ما صدم املعلنني 
بعد رفع أجرها والبعض وجد مبالغة بهذا 

االجر.
ورغم أن مسلسل الطائر الرفراف ما زال يف 
إنترشت  أخبار  هناك  أن  إال  حلقاته،  بداية 

ستشهد  التي  املسلسل  نهاية  عن  مؤخراً 
إنتحار البطل ”فريد ” بعد أن ترتكه حبيبته 
سريان وتختفي من حياته نهائياً، والبعض 
ردد إنها نهاية غري حقيقية ومن خيال رواد 
الثنائي  تكتم  اإلجتماعي.ورغم  التواصل 
يازيجي  مارت  وحبيبها  ساراتش  إفرا 
الشهرية  الرتكية  الصحفية  أن  إال  أوغلو، 
الثنائي  إنفصال  أعلنت  قد  كانت  بريسني 
عن  منهما  أي  يتحدث  ولم  أسابيع  قبل 
حقيقة الخرب أو نفيه حتى اآلن.وكانت إفرا 
قد شاركت بشكل مستمر يف حمالت التربع 
متابعوها  وقام  الزلزال  مترضري  لصالح 
أيضاً بإطالق حمالت تربع للمترضرين عرب 

صفحات السوشيال ميديا.

”هي  لفعاليات  املنظمة  اللجنة  رفضت 
منحها  أو  بوسيل،  بسمة  تكريم  تقدر“ 
إدارة  مجال  يف  تجربتها  تقديم  فرصة 
تضامنها  بسبب  واستبعادها  األعمال، 
بشكل  املتهم  ملجرد  سعد  مواطنها  مع 
أنثى،  واغتصاب  رضب  بجريمة  رسمي 
وهو ما يتناىف مع مبادئ امللتقى، بحسب 

نص البيان.
حساب  عرب  املنشور  البيان  وأفاد 
نصه:  يف  انستغرام،  موقع  املؤتمرعىل 
ألن  بوسيل،  بسمة  استضافة  ”إلغاء 
شخص  أي  عن  البعد  كل  بعيد  املؤتمر 
ضد  العنف  عىل  ويشجع  يحرض 
للمرأة  الداعمة  املنظمة  ان  وقال  املرأة، 

ستستضيف فقط من يحرتم النساء“.
عرب  بوسيل  بسمة  ردت  جانبها،  من 
عىل  حسابها  ”ستوري“  خاصية 
انستغرام، وأكدت أنها هي التي انسحبت 
كان  ”انسحابي  وقالت:  املؤتمر  من 
جزءا  أكون  بان  أترشف  ال  أنني  بسبب 
من برنامج ال يحرتم حقوق اإلنسان ألنه 
بسمة  املرأة“.وأصدرت  حقوق  يحرتم 
توضيحاً حول أسباب دعمها للفنان سعد 

ملا  ابنتها  تتعرض  أن  ترىض  وهل  ملجرد، 
”مساء  وقالت:  الفرنسية،  للفتاة  حدث 
حدث  اليل  التفاهم  سوء  عىل  رداً  الخري 
ضد  أكيد  أنا  مني  ستوري  آخر  بسبب 
مهما  سبب  ألي  اغتصاب  أو  تحرش  أي 
كانت الظروف، وما أقبلش عىل بناتي أو 
”أنا  كدة“.واستكملت:  زي  حاجة  نفيس 
كنت بتكلم عىل قصة واحد وواحدة هي 
نفسها اعرتفت إنها طلعت معاه األوضة 
تنايف  حاجة  دي  فاملفروض  لوحدها 

عاداتنا وتقاليدنا وشايفني الرجل مذنب 
والست أل عشان هو مغربي وعشان فعال 
يف عنرصية ضد العرب يف البالد األوروبية 
مجراه“.وأضافت:  هياخد  القضاء  واكيد 
الستات  وكل  البنات  بشجع  أنا  ”للذكر 
تقدري  أكيد  تقدري،  أنت  بالعدل،  بس 
أحداث  يف  وتدوري  أكثر  مهنية  تبقي 
الرتند  تلحقي  بس  مش  أكثر  القضية 
عشان تظهري، أنت تقدري أكيد تقدري 

بس أهم حاجة من غري ما تحوري“.
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شخصية  عالء،  زهور  الفنانة،  تجسد 
«طوارئ»  التلفزيوني  املسلسل  يف  طبيبة 
الذي يخرجه أكرم كامل ومن تأليف أحمد 
بطلة  عالء،  زهور  الفنانة  هاتف.وقالت 
(واع):  العراقية  األنباء  لوكالة  املسلسل، 
يف  تعمل  نزيهة،  طبيبة  شخصية  «أؤدي 
الذي  فاسد  وزوجها  أهيل،  مستشفى 
لها  ولفق  بالحق؛  الناطق  صوتها  أخرس 

تهمة من أجل أال تعيق فساده».
اإلنساني،  الحس  ذات  «الطبيبة  أن  مبينة 
من  الرغم  عىل  بموقفها  تتمسك 
الضغوطات».وأضافت أن «املسلسل يتوافق 
مع ميويل، إذ كنت عازمة عىل دخول كلية 
الطب يف بواكري حياتي، لكن أدركتني حرفة 
أجواء  عايشت  «إنني  الفتة:  التمثيل»، 
املستشفيات ودخلت حتى غرفة العمليات 

لإلحاطة بالدور الذي أؤديه».

دخلت املغنية العاملية أديل القفص الفيض رسميا مع وكيل الالعبني 
ريتش بول، ويستعد الثنائي للزواج يف الصيف املقبل.

وظهرت أديل مرتدية خاتما ضخما من األملاس والذي تبلغ قيمته 
حوايل الـ ٧٠٠ الف دوالر، يف آخر عرض لها يف الس فيغاس، خالل 
كانت  الذي  نفسه  الخاتم  وهو  املايض،  األسبوع  نهاية  عطلة 
خطوبة  أيام.وجاءت  منذ  بريت  جوائز  توزيع  حفل  يف  ترتديه 
البالغة من العمر ٣٤ عاما، وريتش بول ٤١ عاما بعد حوايل  أديل 
ارتباطهما وظهورهما سويا يف مناسبات  عامني من الكشف عن 
فنية ورياضية عديدة، وظهرت معه مؤخرا يف مباراة سوبر بول.يف 
غضون ذلك، لم يؤكد ممثلو الطرفني هذه األنباء كما لم يتم نفيها 
حتى اآلن، يف الوقت الذي تميل فيه أديل إىل إبقاء حياتها الخاصة 
بعيدا عن األضواء، خاصة بعد انفصالها عن زوجها األول.وكانت 
أديل منشغلة خالل الفرتة املاضية بتقديم عروض أسبوعية يف الس 
فيغاس عىل طريقة نجوم الغناء يف العالم، ويف الوقت نفسه تقوي 

عالقتها العاطفية بالريايض ريتش بول.

االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  تداول 
من  فيديو  ومقاطع  صورا  أمس  مساء 
حفل خطوبة ابنه الفنان عايص الحالني، 
ماريتا  الحالني.وشاركت  ماريتا 
موقع  عىل  صفحتها  عرب  الحالني 
االجتماعي(انستغرام)،  التواصل 
خطوبتها  حفل  من  األوىل  الصورة 
تقدم  من  أيام  بعد  تأتي  والتي 
خطيبها كميل أبي خليل بطلب يدها 

ماريتا  باريس.وظهرت  الفرنسية  العاصمة  يف 
الحالني  يف الصور املتداولة عرب مواقع التواصل 
إىل  االزرق  باللون  االجتماعي كاألمرية بفستان 
جانب عريسها كميل الذي ارتدى بدوره بدلتة 

السوداء.
 ٢٦ العمر  من  البالغة  الحالني  ماريتا   وتلقت 
وعدد  جمهورها  من  واملباركات  التهاني  عاماً 
وهانئة  سعيدة  حياة  لها  آملني  املشاهري،  من 

مع عريسها.

العراقي،  الجيولوجيا  عالم  توقع 
صالح محمد عوض، وقوع زلزال 
منطقة  يف  املقبل  مارس   8 يوم 
حذر  فيما  األناضولية،  الصفيحة 
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس 
من زلزال جديد يف األسبوع األول 

من شهر مارس املقبل.
وأشار العالم العراقي إىل أن ”هناك 
زلزال  لحدوث  ورادة  احتمالية 
الفيزيائية،  الحسابات  عىل  بناء 
 8 يوم  زلزال  املتوقع حدوث  ومن 
أقل  املقبل، ولكن سيكون  مارس 
وسوريا  تركيا  زلزال  من  رضرا 
مبينا  فرباير“،   6 يوم  حدث  الذي 
أن ”التنبؤ بحدوث زلزال أو هزات 
مجموعة  عىل  بناًء  يكون  أرضية 
وبناء  والحسابات،  املؤرشات  من 
عليه يتم توجيه النصائح بحدوث 
ويمكن  معني،  مكان  يف  زلزال 

للجهات املعنية األخذ بها أو ال“.
وأوضح أن ”الصفيحة األناضولية 
الهزات  وبدأت  وخطرة،  ضعيفة 
تركيا  زلزال  بعد  تنترش  األرضية 
املدمر، كما أن الصفيحة تتعرض 
ألكثر من 200 هزة تابعة للزالزل 

انتشار  ”هناك  مضيفا:  املدمر“، 
للزالزل عىل الصفيحة األناضولية 
يوم  القمر  وضع  أن  الرشقية، 
نفس  سيكون  املقبل،  مارس   8
الزلزال  6 فرباير، ولكن  وضعه يف 
الخسائر  يف  أقل  سيكون  املقبل 
الزهرة  كواكب  بعد  بسبب 

واملشرتي واملريخ“.
يف  قال  قد  هوغربيتس  وكان 
”تقارب  إن  ”تويرت“  عىل  تغريدة 
هندسة الكواكب الحرجة يف 2 و5 
مارس قد يؤدي إىل حدوث نشاط 
وربما  جدا  كبري  إىل  كبري  زلزايل 
 3-4 حوايل  يف  هائل  زلزال  حتى 
مارس و/أو 7-6 مارس، قد تصل 

قوته إىل 8 درجات“.
التغريد  وأعاد  هوغربيتس  وظهر 
بفيديو يرشح نظريته، يف محاولة 
بالقول:  مغردا  توقعاته،  لتأكيد 
”قد يؤدي تقارب هندسة الكواكب 
الحرجة يف حدود 2 و5 مارس إىل 
حدوث نشاط زلزايل كبري إىل كبري 
يف  هائل  زلزال  حتى  وربما  جًدا، 
و7   6 أو  و/  مارس  و4   3 حوايل 

مارس“.

كشف تقرير حديث عن أن منصة واتس آب تخترب ميزة جديدة 
تسمى ”جدولة مكاملات املجموعة“، والتي قد تجلب تحديًثا 

.iOS و Android مستقبلًيا ملستخدمي
امليزة قيد التطوير لذا فهي ليست جاهزة لإلصدار ملختربي 
املستخدمني  عىل  امليزة  هذه  وستسهل  التجريبي،  اإلصدار 

التخطيط ملكاملة مع أعضاء آخرين يف املجموعة.
وستتضمن امليزة قائمة سياق جديدة تقدم خيار جدولة 
املستقبل،  يف  املستخدمني  لحسابات  امليزة  تمكني  عند 
بدء  وقت  اختيار  للمستخدمني  يمكن  ذلك  عىل  وعالوة 

مكاملة املجموعة وتعيني اسم للمكاملة املجدولة.
وذكر كذلك أن ميزة جدولة مكاملات املجموعة متوافقة 
مع كل من مكاملات الصوت والفيديو، وأيًضا ، عند 
املجموعة  أعضاء  إخطار جميع  سيتم  املكاملة،  بدء 

حتى يتمكنوا من االنضمام إليها برسعة.
عىل  يعمل   WhatsApp أن  ورد  نفسه،  الوقت  ويف 

النظام  عىل  الرسائل  تحرير  للمستخدمني  تتيح  ميزة 
الجديدة  امليزة  وستمنح   ،iOS beta نظام  عىل  األسايس، 

املستخدمني ما يصل إىل 15 دقيقة لتعديل رسائلهم إلصالح أي 
أخطاء أو تضمني أي معلومات إضافية للرسالة األصلية.

أشارت  اقتصادية  توقعات  بخالف 
رجل  كأغنى  موقعه  خرس  أنه  إىل 
امللياردير،  فاجأ  األبد،  إىل  العالم  يف 
تسال،  لرشكة  التنفيذي  الرئيس 
إيلون ماسك، العالم واستعاد مركزه 
قائمة  صدارة  عىل  ليرتبع  اعتبارا، 
مليارديرات العالم ثانية، بعد ارتفاع 

أسعار أسهم تسال.
مؤسس  أرنو،  برنار  أن  وذكر 
الرئيس  اإلدارة  مجلس  ورئيس 
فيتون  لويس  ملجموعة  التنفيذي 
املختصة ببيع السلع الفاخرة، كان 
قد احتل املركز األول، يف كانون االول 
ثانيا  يحل  مما جعل ماسك   ،٢٠٢٢

يف القائمة ألكثر من شهرين.
وبلغت القيمة الصافية لثروة ماسك 
بعد  دوالر،  مليار   187.1 حوايل 
بينما  البورصة،  يف  التداول  إغالق 

بلغت ثروة أرنو 185.3 مليار دوالر، 
انخفض  لـ“بلومربغ“.وبينما  وفًقا 
سهم تسال بشكل حاد العام املايض 
عىل  ماسك  استحواذ  صفقة  وسط 
رشكة ”تويرت“، باإلضافة إىل تراجع 
أسهم  ارتفعت  التكنولوجيا،  سوق 
الكهربائية  السيارات  صانع  رشكة 
2023.وأشارت شبكة ”يس أن  عام 
يحمل  ماسك  أن  إىل  األمريكية،  أن“ 
العالم،  يف  رجل  أغنى  لقب  حاليا 
لكنه يحمل رقًما قياسًيا ألكرب ثروة 
خرسها أي شخص يف التاريخ. ففي 
أول  ماسك  أصبح   ،٢٠٢٢ أواخر 
شخص يخرس 200 مليار دوالر من 
الصافية  ثروته  وانخفضت  ثروته، 
من حوايل 340 مليار دوالر يف ترشين 
الثاني 2021 إىل 137 مليار دوالر يف 

كانون الثاني 2022.
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يف موروثنا الشعبي يصنف آذار بأنه شهر الزالزل واالمطار. ال اعرف ان كان السجع 
يف متوالية آذارـ امطار تغلب مجازيا عىل حقيقة جغرافية مناخية ال عالقة لها ال 
بجناس وال طباق بقدر ماتدخل يف عملية توليد األمثال كجزء من تقاليد الشعوب. 
مع ذلك فإن الثابت مناخيا أن شهر آذار يف العراق هو من بني الشهور التي يهطل 
فيها املطر بغزارة إيام كان املطريهطل بغزارة. وهذا ربما ماجعل مخيلة شاعرنا 
التي  تشبه  النخيل  السياب  مطرية  حني يشبه املطر بغابات  الخالد بدر شاكر 
السحر» عيون من تغزل بها وهن كثر وكلهن « عوبات» ألنهن يحتجن  «ساعة 
شعر السياب ال السياب. وقد وصل األمر بأبي غيالن أن يحسد ديوانه الذي يتنقل 
بني العذارى «ياليتني أصبحت ديواني .. أختال من صدر اىل ثاني», بينما يتقلب 
هو ساهرا مسهدا يف ليله الطويل الذي يجثم عىل صدره كليل امرئ القيس الشبيه 
بموج  موج البحر «وليل كموج البحر أرخى سدوله», أو ليل حمدية صالح التي 
ضيعت « بالعرب صوبني» وهي بني البحث عن «الولف» الضائع التي التنفع معه 

« اجلبنك يلييل ١٢ تجليبة.. تنام املسعدة وتكول مدري بيه».
أبرشك لم تعد املسعدة تنام بعد إنحباس املطر من اول ترشين حتى أواخر نيسان 
و»  الجدسان».   «مغرق  بوصفه  لنيسان  وصفا  أطلق  الشعبي  موروثنا  أن  مع 
الحقل  حسابات  تتطابق  كانت  عندما  بيدر  ومفردها  البيادر  هي  الجدسان» 
وحسابات البيدر. كانت الحنطة حنطة والشعري شعري قبل ان يشح املطر واملاء 
بها  تنومست»   » التي  االهوار  الفرات ووتحول   معا حيث يجف دجلة  وينحرس 
اسماكها  جواميسها  تشكو  جدباء  أرض  اىل  العاملي  الرتاث  من  كجزء  اليونسكو 
وتنوح اسماكها عىل جواميسها. وألن الزالزل وماترتب عليها من كوارث شغلتنا 
العالم  ليلنا ليل وال نهارنا نهار» ونحن نتابع بهلع أخبار  هذه األيام  خيث « ال 
الهولندي وصاحبه  العراقي عىل أمل الخالص من كابوس الرعب اليومي. وحيث 
مقياس  عىل  التي  الزالزل  أن  مع  أشدها  عىل  التوقعات  فمازالت  آذار  دخلنا  إننا 
التي كانت أه  ريخرت بأكثر من ٧ درجات وقعت خالل شهر شباط. أما األمطار 
سماته عراقيا فال مؤرشات عىل هطولها بغزارة خالل آذار, وال « جدسان» سوف 
تغرق يف نيسان. الزالزل التي اخفق املنجمون يف التنبؤ بها ونجح العلماء يف توقعها 
باغتت حتى قسطنني جورجيا وساعته الخامسة والعرشين بعد أن فقدت األرانب 
حاسة التوقع بعد أن وقعت  يف عز شهر شباط الناقص يومني والذي كل مجده 
اعراسها غري عابئة بترصيحات  تقيم  أهلها»  التي تفرح يف «عزا  البزازين»   » أن 
أردوغان وهو يتفقد املنازل املنهارة باكيا عىل من فقد من ناس كانوا امس قبل 
الزلزال الرهيب يعيشون هادئني، هانئني، فرحني بما اتاهم الله من نعمه التي ال 
تعد. وبني هذا وذاك يبقى السؤال .. هل الزالزل غضب إلهي بسبب سلوك البرش 
ام غضب الطبيعة؟ ولكن هل للسبب نفسه؟  قبل اإلجابة ثمة من يسأل وهو عىل 
يطرحه  سؤال  الله؟  يعاقبهم  حتى  الكبار  يفعله  فيما  األطفال  ذنب  ماهو  حق  
املشككون الذين يجدون يف أحداث من هذا النوع فرصتهم للوصول إىل ما يعتقدون 
من يقني يخالف سنن الكون. كما يطرح هذا السؤال بسطاء القوم ممن يرون ان 
أداء الطقوس الدينية من صيام وصالة وحج وزكاة يمكن أن يكون مقايضة مع 
الله سبحانه وتعاىل حتى ال يحصل لهم مكروه. الحسابات ليست هكذا مع انها 
تبقى وجهات نظر قد تخطئ وقد تصيب. الزالزل التي وقعت والتي قد تقع تحتمل 
الغضبني معا. غضب الخالق الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقويم، وغضب الطبيعة 
التي جار عليها االنسان اىل الحد الذي لم تعد تطيقه. فالكوكب الذي نعيش عليه 
االن يحمل عىل كاهله ٨ مليارات من البرش لم يعد قادرا عىل اطعامهم وتوفري سبل 
الله من نعمة. ليس هذا فقط فإن اإلنسان  امانهم بعد أن فرطوا هم بما آتاهم 
الذي جار عىل الطبيعة ظاهرا بات يجول عليها باطنا بحيث حولها حقل تجارب 
ملاربه الخطرية ومنها تفجري قنابله بمن فيها النووية,وصواريخه العابرة العابثة, 
فضالعن العبث  يف البحار واملحيطات مما جعل توازنها يختل فتحركت الصفائح 
لم يعد يشغلنا سوى سؤال واحد..هل نحن عىل خط  الصحائف بحيث  وأسودت 
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