
التفاصيل ص2

بغداد/ الزوراء: 

أعلَن االتحياد العام للصحفيين العرب، 

تضامنه ميع نقابة الصحفين اليمنين، 

فيما استنكر وبشيدة االعتداء الذي وقع 

عيى مقرها يف محافظة عدن.وذكر بيان 

لالتحاد تلقته “الزوراء”: ان االتحاد العام 

للصحفيين العيرب يتضامن ميع نقابة 

اليمنين ويسيتنكر بشيدة  الصحفيين 

ما قامت به قوات مسيلحة تتبع الحزام 

االمنيي يف محافظية عدن وتسيتويل عى 

مقر النقابة ، مبينا ان هذه القوات قامت 

باقتحام مقر نقابة الصحفين اليمنين 

بمحافظة عدن وقامت بإرهاب العاملن 

يف املقير وممارسية الوصايية املسينودة 

بالقوة العسكرية وكذلك لفرض اجندات 

ال عالقية لها بمهنة الصحافة . وأضاف، 

ان اقتحيام مقر النقابة اململيوك لنقابة 

الصحفين اليمنين يشيكل تعديا سافرا 

عى الحيياة النقابية بالرغيم من وقوف 

النقابية اليمنية عى مسيافة واحدة من 

كل االطيراف باعتبارهيا منظمة مهنية 

هدفها حماية وصون الحريات. واشيار 

البييان اىل إن االتحياد العيام للصحفين 

العيرب يتضامين بيكل قيوة ميع نقابة 

الصحفيين اليمنيين ويطاليب بإخيالء 

مقر النقابية عى الفيور وإعادته اليها، 

ويطاليب املنظميات اإلعالميية الدوليية 

ومنظميات حقيوق االنسيان بإدانية ما 

تعرضت ليه نقابة الصحفيين اليمنين 

والتضامن مع النقابة اليمنية .  

بغداد/ الزوراء:

والشيؤون  العميل  وزارة  أعلينيْت 

االجتماعيية، أميس األربعياء، إطيالق 

اإلعانية االجتماعيية لشيهر اذار.وقال 

رئيس هيئة الحماية االجتماعية أحمد 

املوسيوي يف بييان تلقتيه “اليزوراء”: 

باإلعانية  املشيمولة  االرس  “عيدد  إن 

االجتماعية بلغ أكثر من مليون و)684( 

أليف أرسة بمبلغ إجميايل يصل اىل أكثر 

مين )365( ملييار دينار”.وأضياف أن 

“عدد األرس املشمولة التي يعيلها رجال 

بلغ أكثر من مليون و)219( ألف ارسة، 

بمبليغ يصيل اىل أكثير )295( ملييار 

دينيار، فيما بلغ عدد األرس التي تعيلها 

نساء أكثر من )465( ألفاً، بمبلغ يصل 

إىل أكثر مين )69( ملييار دينار”.ودعا 

املوسوي، “األرس املشيمولة اىل التوجه 

اىل منافذ الرصف الستالم اعاناتهم”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تفاصييٌل جديدة كشيفت يف تل أبيب 
حول فشل الخطة اإلرسائيلية الغتيال 
صدام حسين، عام 1992، وسقوط 
الكومانيدوز  جنيود  مين  خمسية 
املكلفين بتنفيذها وإصابة خمسية 
آخريين بجراح. وبحسيب ما أوردته 
صحيفية “اليرف األوسيط”، فإن 
التحقيقات التيي بقيت رسية طوال 

30 سينة، كشيفت أن فشيل الخطة 
يعود إىل “خطأ بري”، إذ إن األزرار 
املسيؤولة عين إطيالق الصاروخن 
والتدرييب  “الجياف”  التدرييب  يف 
“الرطب” كانت متشيابهة، فأصيب 
وأطليق  بينهيا،  بالبلبلية  الضابيط 
الصياروخ الحيي بدالً مين صاروخ 
الكرتيون التدريبيي. كما ُكشيف أن 
الصاروخ اليذي أطلق خالل التدريب 

لغرض قتل صيدام، لم يقتل الجندي 
الذي مّثل دور صدام حسن. فعندما 
دخيل إىل املكان املخصيص له، وراح 
يلوح بيديه “للجمهور” عى طريقة 
صدام، سقط الصاروخ بالقرب منه 
وأصابه يف ساقة لكنه لم يقتله، لذلك 
يقيال إن الخطة فشيلت مرتن. ولو 
أنها نفذت بالطريقة التي خططوا لها 
لكانت فشيلت يف االغتيال أيضاً. جاء 

هذا الكشف يف مسلسل وثائقي يبث 
يف “القناة 13” للتلفزيون اإلرسائييل 
عيى 8 حلقات من 4 سياعات، حول 
يف  النخبويية  الكومانيدوز  وحيدة 
الجييش، وتسيمى “دورية رئاسية 
األركان”، التيي باتت معيياراً لرتبية 
قيادة عسيكرين وحتى سياسيين 
يف إرسائييل. وبعيض خريجيي هذه 
بلغيوا منصب  الوحيدة شيخصيات 

رئيس حكومة، مثل بنيامن نتنياهو 
وإيهود باراك، ووزراء ووكالء وزارات 
وغريهيم. وميع أن املسلسيل يظهر 
باألسياس نجاحيات هيذه الوحدة، 
فإنيه تطيرق إىل اإلخفاقيات أيضياً، 
أبرزها خطة اغتيال صدام، بحسيب 

“الرق األوسط”.

بغداد/ الزوراء:
أكَد األمن العام لألمم املتحدة انطونيو غوترييش، 
استعداد االمم املتحدة لدعم العراق ازاء التحديات، 
وفيما اشار رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال 
رشيد، اىل سعي العراق للحصول عى حصة مائية 
عادلة، اوضح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السيوداني ان الحكومة تعمل عى ايجاد رشاكات 
اقتصادية مع الدول، ثمين رئيس مجلس النواب 
محميد الحلبيويس جهيود يوناميي يف مسياعدة 
العراق.يأتي هيذا بعد وصول األمين العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوترييس إىل بغداد مساء الثالثاء 

يف زييارة هيي األوىل ليه إىل العراق منذ 6 سينوات 
،يسيعى من خاللهيا إىل »دعم جهود« السيالم يف 
هيذا البلد.وذكر بيان لرئاسية الجمهورية، تلقته 
»اليزوراء«: أن »رئييس الجمهوريية عبد اللطيف 
جمال رشيد، استقبل يف قرص بغداد، األمن العام 
لألميم املتحدة أنطونيو غوتريييش والوفد املرافق 
ليه، والذي ضيم وكيل األمن العيام لألمم املتحدة 
للشيؤون السياسية وبناء السيالم روزماري دي 
كارلو، واملمثل الخاص لألمن العام لألمم املتحدة 
يف العيراق جينن بالسيخارت«، مبينيًا أن »اللقاء 
بحث الجهود املتحققة لرتسيخ األمن واالستقرار 

يف البيالد، وآلييات عميل بعثية األميم املتحيدة يف 
العيراق، والدور الذي تضطلع به إىل جنب الجهود 
الوطنيية ودور املنظمات والدول الصديقة يف دعم 
النازحين واملهجرين«.وأضياف أن »اللقاء بحث 
ايضياً آخير املسيتجدات والتطورات السياسيية 
والجهيود املبذولية لتعزييز السيلم واألمين عيى 
الصعيديين اإلقليمي والعاملي، إضافة إىل القضايا 
ذات االهتمام املشيرتك«.وأّكد رئيس الجمهورية، 
وفقياً للبييان »تطلّيع العيراق إىل دعيم املجتمع 
اليدويل والتعاون والعمل املشيرتك لالسيتجابة إىل 
االحتياجات اإلنسيانية للعوائل النازحة«، مشرياً 

اىل أن »هناك آالف العوائل النازحة تعيش أوضاعا 
مأسياوية ومعقدة جدا ونأمل بالتعاون مع األمم 
املتحدة لحسم هذا امللف اإلنساني بعودة النازحن 
إىل مناطق سكناهم وإعادة إعمار مدينة سنجار 
طبقيا التفاقيية سينجار«.ولفت إىل أن »العيراق 
يعد من أكثير البلدان تأثرا بالتغيريات املناخية إذ 
يعاني من شيحة املياه والجفياف والتصحر مما 
انعكس سيلبا عى أوجه الحياة املختلفة«، مؤكداً 
أن »العيراق يسيعى  للحصول عيى حصة مائية 

عادلة«.

الريسا/ متابعة الزوراء:
ُقتيَل 36 شيخصاً وُجيرح 85 آخيرون، 
يف اليونيان بحيادث اصطيدام وقيع بن 
أثينيا  بين  برحلية  يقوميان  قطاريين 
وتيسالونيكي، بحسب ما أفادت به فرق 
اإلغاثة امس األربعياء، ما أدى إىل موجة 
اسيتياء عارمة تنديداً بانعدام السيالمة 

عى خط سيكة الحديد هذا.وأعلن وزير 
النقل اليوناني كوسيتاس كارامانليس، 
خلفيية  منصبيه عيى  مين  اسيتقالته 
حادث تصيادم القطارين.وقيال مصدر 
يف الرطة لوكالة فرانس برس إن مدير 
محطة الريسا يف وسط البالد، وهي بلدة 
غري بعيدة عن مكان الحادث اوقف أمس 

األربعاء.وقيال املتحدث باسيم الحكومة 
يانيس أويكونومو إن القطارين، لسيبب 
مجهول، كانا يسيريان عى نفس املسار 
فاسييليس  كيلومرتات«.وقيال  »لعيدة 
فيرق  باسيم  املتحيّدث  فاثراكويانييس 
اإلطفياء للصحفيين إّن »عيدد القتيى 
ارتفع اآلن اىل 36« مضيفا أن العمليات ال 

تزال جارية إلخراج الركاب الذين ما زالوا 
عالقين يف العربيات املترضرة.واوضيح 
ان »66 شيخصا نقلوا اىل املستشيفيات 
بينهم ستة يف العناية املركزة« يف حن ان 
الحصيلة السابقة تحدثت عن سقوط 85 
جريحا.وكان قطار الركاب يقوم برحلة 
بن العاصمة أثينا ومدينة تيسيالونيكي 

يف شيمال رشق البالد فيما قطار الشحن 
كان يقيوم بالرحلية نفسيها باالتجياه 
املعاكس.واسيتنكر رئيس نقابة سائقي 
القطارات، كوستاس جينيدونياس الذي 
توجيه إىل مكان املأسياة انعيدام انظمة 
األمان عى هذا الخط الذي يربط املدينتن 

الرئيستن يف اليونان.

يف زيارة هي األوىل له منذ 6 سنوات...غوترييش يؤكد على دعم اجملتمع الدولي للعراق

36 قتيال و85 جرحيا يف حادث اصطدام بني قطارين باليونان

الرئاسات الثالث تؤكد تطلع البالد لدعم اجملتمع الدولي النهاء ملف النازحني

بـ »فاجعة« تطيح بوزير النقل اليوناني

أنقرة / متابعة الزوراء:
أعليَن الرئيس الرتكي، رجب طييب أردوغان، أن 
االنتخابيات الرئاسيية والربملانيية سيتجرى يف 
موعدها املحيدد يف 14 مايو، رغم الزلزال املدمر.

وقال أردوغان يف كلمية أمام برملانين من حزب 
العدالة والتنمية الحاكم يف أنقرة، إن “هذه األمة 
سيتفعل ميا يلزم ييوم 14 مايو إن شياء الله”. 
وكان يشيري إىل التارييخ اليذي ذكير يف السيابق 

أن االنتخابات سيتجرى فيها.وأثريت الشيكوك 
بشيأن إمكانية إجيراء االنتخابيات يف موعدها، 
بعد الزلزال املدمر الذي رضب تركيا وسيوريا يف 
6 فرباير، وأودى بحياة اآلالف، ورشد املالين من 
األشيخاص.وكان من املقرر إجيراء االنتخابات 
يف يونيو املقبل، وهيو املوعد األصيل، قبل أن يتم 

تقديمها إىل مايو تجنباً للعطالت يف يونيو.

الزوراء/ مصطفى فليح:
شيخصْت وزارة املوارد املائية أبرز أسيباب الجفاف يف 
العراق ويف حن اشارت اىل رضورة احداث ثورة زراعية 
يف مجال الري اكدت ان الخزين املائي االسيرتاتيجي يف 
حالة حرجة.وقال املتحدث باسم وزارة املوارد املائية، 
خالد شمال، يف حديث لي”الزوراء” ان “موسم الجفاف 
هذا يشمل املنطقة والعراق من اكثر الدول ترضرا وهو 
خاميس دولة يف العالم من ناحية تأثري الجفاف عليها 

“.واشيار اىل ان “ االيرادات املائية التيي ترد اىل العراق 
وسياسيات دول الجيوار املائي تركيا وسيوريا وايران 
وميدى التزامهيا بتأمين الحصيص وقيامهيا بتنفيذ 
مشياريع اإلروائيية الكربى مثل السيدود ومشياريع 
االسيتصالح الكربى التي ال تراعي حقيوق العراق وال 
تنسيق مع الجانب العراقي كذليك االحتباس الحراري 

والتغيريات املناخية التي تشهدها املنطقة” .

رئيس الوزراء يهنئ املعلم بعيده ويؤكد حرص احلكومة على توفري سكن آمن له
رئيسا اجلمهورية والربملان يتقدمان بالتهنئة اىل األسرة التعليمية

بغداد/ الزوراء:
االرسة  الثيالث،  الرئاسيات  هنيأِت 
التعليميية بمناسيبة عييد املعليم الذي 
يصيادف األول مين اذار مين كل عيام، 
وفيميا اكدت أهمية توفري مسيتلزمات 

االرتقاء بالتعليم، شيددت عى رضورة 
توفري سكن امن للمعلمن وارسهم.

وقال رئييس الجمهورية عبيد اللطيف 
جمال رشييد، يف تغريدة بمناسيبة عيد 
املعليم، تابعتهيا “اليزوراء”: “نتقيدم 

بأسيمى آييات التهانيي والتربيكات اىل 
األرسة التعليميية”، مثمنيًا “جهودهم 
الكبرية وإخالصهم يف مهامهم الرتبوية 
دعمهيم  “رضورة  والتعليمية”.وأكيد 
وتوفيري كل ميا مين شيأنه االرتقياء 

بالتعليم”.من جانبه، هنَّأ رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني معلمات العراق 
ومعلمييه بعيدهم.وذكر رئيس الوزراء 
السيوداني يف تغريدة عى تويرت تابعتها 
“اليزوراء”: “ إىل كّل معلميات العيراق 

ومعلمييه، إىل ُصّنياع األجييال، الذيين 
ينحتيون األطفيال حرفا حرفيا، تهنئة 
بعيدهيم وتلويحية محبية لجهودهيم 

العظيمة.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء: 
أعلَن مرصفا الرافدين والرشيد، امس األربعاء، عن 
توزيع رواتب املتقاعدين لشهر آذار.وقال املرصف 
بتوزيع  املبارشة  »تم  إنه  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف 
آذار  لشهر  والعسكري  املدني  املتقاعدين  رواتب 
اإللكرتوني«.وأضاف،  الدفع  أدوات  طريق  عن 
أي  من  رواتبهم  استالم  املتقاعدين  »بإمكان  إنه 
الرشيد  مرصف  اعلن  فيه«.فيما  يتواجدون  مكان 
والعسكري،  املدني  املتقاعدين  رواتب  رفع  عن 
داعيا املستفيدين كافة اىل مراجعة فروع املرصف 
مستحقاتهم  الستالم  االلكرتوني  الدفع  ومكاتب 

املالية.

الرافدين والرشيد يعلنان 
توزيع رواتب املتقاعدين

احتاد الصحفيني العرب يستنكر االعتداء 
على مقر نقابة الصحفيني اليمنيني 

إطالق اإلعانة االجتماعية لشهر آذار

أردوغان يبقي موعد االنتخابات الرتكية 
املقرر يف 14 آيار رغم الزلزال املدمر

املوارد املائية تشخص لـ         أبرز أسباب اجلفاف 
يف العراق 

اليوم .. الربنابيو يستقبل كالسيكو جديدا بني برشلونة وريال مدريد

ص 8اهلند األوىل عاملياً يف حجب اإلنرتنت للعام اخلامس على التوالي

ص 7

أصدرت حكما بشأن احلقوق التقاعدية لفئة من الصيادلة 

احملكمة االحتادية حتكم بعدم 
دستورية بند بقانون جوازات السفر

بغداد/ الزوراء:

اصيدرْت املحكمية االتحاديية، اميس 

دسيتورية  بعيدم  حكميا  األربعياء، 

البنيد رابعياً من امليادة 10 مين قانون 

جيوازات السيفر، فيميا قضيت بعدم 

دسيتورية منيع الحقيوق التقاعديية 

لفئة مين الصيادلة.وقيال بيان العالم 

املحكمة تلقته »الزوراء«: إن« املحكمة 

االتحاديية العلييا قررت الحكيم بعدم 

دسيتورية نص البند )رابعاً( من املادة 

)10( مين قانون جوازات السيفر رقم 

)32( لسينة 2015 التيي نصيت عيى 

))ال يمنح من صيدر بحقه قرار حكم 

بيات باإلدانة اسيتناداً إىل أحيكام البند 

)ثانيياً( مين هذه امليادة جواز سيفر 

جدييد إال بعد ميي ثالثة أشيهر تبدأ 

مين تاريخ صيدور الحكيم وللوزير أو 

مين يخوليه يف الحياالت التيي يقدرها 

منحيه جواز سيفر قبيل انتهياء املدة 

املذكورة(( ملخالفتها احكام املادة 44/ 

اوالً من دستور جمهورية العراق لعام 

2005«.كميا أعلنت املحكمة االتحادية 

العلييا، عدم دسيتورية منيع الحقوق 

التقاعديية لفئة مين الصيادلة.وقالت 

املحكمة يف بيان، تلقتيه »الزوراء«: إن 

»تعدد الجنسية للعراقي حق دستوري 

مكفيول بموجب احيكام املادة ) 18 / 

رابعاً( من دسيتور جمهوريية العراق 

لعيام )2005(«.وأضافيت أن »املادة ) 

السادسية والعريين /1( من قانون 

صنيدوق تقاعيد الصيادلة رقيم ) 44 

لسينة 1970 ( حرم الصييديل املتقاعد 

مين الحقوق التقاعدية ليه ولعياله اذا 

تجنس بجنسيية غري عربية، لذا قررت 

املحكمة الحكم بعدم دسيتورية النص 

القانونيي املذكيور آنفياً لتعارضه مع 

احكام دسيتور جمهورية العراق وفقاً 

ملا جاء يف املادة )18(«، مؤكدة »وجوب 

التيزام الدولية بتوفري العييش الكريم 

لرعاياها من املتقاعدين«.

بعد 30 عاما.. إسرائيل تكشف تفاصيل فشل خطتها الغتيال صدام
خطأ تسبب يف الكبس على زر الصاروخ احلي فقتل مخسة جنود

بغداد/ الزوراء:
ارتفعْت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار، امس األربعاء، يف البورصة 
الرئيسة واالسواق املحلية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان، لتتخطى حاجز 
والحارثية  الكفاح  بورصتي  إن  مصدر  .وقال  دوالر   100 لكل  دينار  ألف   155
دينار مقابل  بلغ 155500  بغداد سجلتا، صباح امس، سعر رصف  املركزيتن يف 
100 دوالر، فيما كانت االسعار صباح الثالثاء 153900 دينار مقابل 100 دوالر.

باألسواق  الصريفة  محال  يف  ارتفعت  والراء  البيع  اسعار  أن  اىٕل  املصدر  وأشار 
بلغت  بينما  دوالر،   100 لكل  دينار   156500 البيع  سعر  بلغ  إذ  بغداد،  يف  املحلية 
اسعار  فإن  كردستان،  اقليم  عاصمة  اربيل  يف  دينار.أما   154500 الراء  أسعار 
لكل 100  دينار  البيع 156100  الدوالر  بلغ سعر  إذ  ايضا  ارتفاعا  الدوالر سجلت 

دوالر، وبلغ سعر الراء 155100 دينار.

ارتفاع أسعار صرف الدوالر يف بغداد وأربيل

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   
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إعالن دعوة تقديم العطاء
إعالن رقم )13(

رقم الطلبية 2023/2003
تعلن شركة مصايف الوسط شركة عامة عن املناقصة احمللية

)تدريب وختويل مهندسي حلام )cw Eng( عدد 6(

الرئاسات الثالث تؤكد تطلع البالد لدعم اجملتمع الدولي النهاء ملف النازحني

يف زيارة هي األوىل له منذ 6 سنوات ..غوترييش يؤكد على دعم اجملتمع الدولي للعراق

واثنان وسبعون  )مائة  دينار عراقي   )172,500,000( تخمينية مقدارها  وبكلفة  )األوىل(  للمرة 
يمكن  التي  والرشوط  املواصفات  بموجب  يوم   )60( ملدة  عراقي(  دينار  الف  وخمسمائة  مليون 
الف  )مائتان وخمسون  دينار  لقاء مبلغ قدره )250,000(  الصندوق  امانة  الحصول عليها من 
دينار ال غري( غري قابل للرد فعىل املقاولني الراغبني باملشاركة تقديم عرض بالدينار العراقي )مع 
مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض( ويكون نافذا ملدة ال تقل عن )120 يوماً( مع إرفاق التأمينات 
االولية والبالغة )1,725,000( دينار عراقي )واحد مليون وسبعمائة وخمسة وعرشون الف دينار 

عراقي( عىل أن يتضمن العرض املعلومات التالية:-
- رقم املناقصة- موضوعها

- تاريخ الغلق
- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

- تاريخ نفاذ التأمينات االولية
- العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب 

وتسلم اىل استعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة 
اقصاها الساعة )الواحدة( بعد الظهر ليوم 2023/3/26 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 

نرش اإلعالن.. مع التقدير.
مالحظة:-

1. يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة 
القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.

2. جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :-
أ - كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ .

ب - هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه . 
3. إذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة.

4. تقدم التأمينات االولية باسم الرشكة او مديرها املفوض او أحد املساهمني يف الرشكة او الرشكات 
بموجب عقد مشاركة.

5. بإمكان كافة ممثيل الرشكات واملقاولني املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة لحضور 
ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحاً.

6. يف حالة وجود مخالفات من قبل املناقصني توجه اإلنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا دون 
الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.

الفنية  الدراسة  اثناء  للمراسالت  االستجابة  عدم  حالة  يف  للرشكات  االولية  التأمينات  تصادر   .7
والتجارية للطلبيات .

او سفتجة( ومن املصارف  التأمينات االولية عىل شكل )خطاب ضمان او صك مصدق  8. تقدم 
املعتمدة العراقية داخل بغداد عىل ان يكون خطاب الضمان املقدم داخل ضمن املنصة االلكرتونية 

وان لم يكن خطاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي(. 

9. سيتم استبعاد العطاء الذي يزيد عن الكلفة التخمينية بأكثر من 20% وتقبل العطاءات التي تقل 
عن الكلفة التخمينية دون تقييد ذلك بنسبة معينة رشيطة االلتزام باملواصفات املطلوبة واملنشأ 
املحدد من قبل جهة التعاقد عالوة عىل جميع املتطلبات والرشوط الواردة يف وثائق املناقصة فيما 

يتعلق بالسلع املجهزة او الخدمة املطلوبة.
www.mrc.oil.gov.iq-:10. يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات و عىل املوقع االلكرتوني
11. سيتم استقطاع )1000 دينار( ألف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض االطفال.

12. يتم استقطاع مبلغ )25000( ألف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السنة من الرشكات العراقية 
الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.

 , املدى   , )الزمان  اآلتي  من  صحيفتني   + الحكومية  الصباح  صحيفة  يف  االعالن  نرش  سيتم   .13
الزوراء , الصباح الجديد , البينة الجديدة , املرشق , الرشق , العراق االخبارية , كل االخبار, املستقبل 

العراقي , املواطن , النهار ,الدستور , العدالة , العالم(.
14. يف حالة رسو املناقصة عىل إحدى الرشكات املقدمة للعطاءات سواء كانت عراقية او جنبية 
او عربية يتم توقيع العقد يف القسم القانوني يف رشكتنا وبخالفه تلغي االحالة ويتم اتخاذ كافة 

االجراءات القانونية بحقها.
15. ال ترصف أي مستحقات اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 

للرشكات العراقية او املسجلة يف العراق.
16. تقديم اثبات لتوفر سيولة نقدية: كشف مرصيف يبني حركة التدفق املايل آلخر سنة او كفاءة 
مالية من خالل تسهيالت مرصفية بمبلغ ال يقل عن )34,500,000( دينار عراقي )اربعة وثالثون 

مليون وخمسمائة الف دينار عراقي( وللفرتة من تاريخ االعالن ولغاية تاريخ غلق املناقصة.
17. تقديم كافة املستمسكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة وان ال يقل الحد االدنى لرأس 
الرشكة  لرأس مال  االدنى  الحد  دينار وال يقل  املساهمة عن )2,000,000( مليوني  الرشكة  مال 
عن  الرشكات  بقية  مال  لرأس  االدنى  الحد  يقل  وال  دينار،  مليون   )1,000,000( عن  املحدودة 

)500,000( خمسمائة الف دينار.
18. يتم استقطاع )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع.

19. عىل كافة الرشكات املشاركة التعهد بعدم العمل يف عقود او مشاريع يف قطاع النفط يف اقليم 
ثالثة  بإنهائها خالل  الرشكات  تتعهد  حالية  او مشاريع  العراق ويف حال وجود عقود  كردستان 
أشهر من تاريخ اعالمهم وبخالفه يتم وضع هذه الرشكات يف القائمة السوداء ويحظر التعامل 

معها.
تقل  التي  للعقود  العقد  مبلغ  15% من  نسبة  تتجاوز  ال  املجهز  تأخريية عىل  غرامة  تفرض   .20
مبالغها عن 5 مليار دينار عراقي و 10% للعقود التي تساوي مبالغها 5 مليار دينار عراقي فأكثر 

يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.
د. عائد جابر عمران
                                                                                                  املدير العام

بغداد/ الزوراء:
انطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  أكَد 
لدعم  املتحدة  االمم  استعداد  غوترييش، 
العراق ازاء التحديات، وفيما اشار رئيس 
الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اىل 
سعي العراق للحصول عىل حصة مائية 
الوزراء  مجلس  رئيس  اوضح  عادلة، 
الحكومة  ان  السوداني  شياع  محمد 
تعمل عىل ايجاد رشاكات اقتصادية مع 
الدول، ثمن رئيس مجلس النواب محمد 
مساعدة  يف  يونامي  جهود  الحلبويس 

العراق.
يأتي هذا بعد وصول األمني العام لألمم 
بغداد  إىل  غوترييس  أنطونيو  املتحدة 
إىل  له  األوىل  زيارة هي  يف  الثالثاء  مساء 
العراق منذ 6 سنوات ،يسعى من خاللها 

إىل “دعم جهود” السالم يف هذا البلد.
تلقته  الجمهورية،  لرئاسة  بيان  وذكر 
الجمهورية  “رئيس  أن  “الزوراء”: 
يف  استقبل  رشيد،  جمال  اللطيف  عبد 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  بغداد،  قرص 
له،  املرافق  والوفد  غوترييش  أنطونيو 
لألمم  العام  األمني  وكيل  ضم  والذي 
املتحدة للشؤون السياسية وبناء السالم 
الخاص  واملمثل  كارلو،  دي  روزماري 
العراق  يف  املتحدة  لألمم  العام  لألمني 
“اللقاء  أن  مبيناً  بالسخارت”،  جينني 
األمن  لرتسيخ  املتحققة  الجهود  بحث 
بعثة  عمل  وآليات  البالد،  يف  واالستقرار 
الذي  والدور  العراق،  يف  املتحدة  األمم 
الوطنية  الجهود  جنب  إىل  به  تضطلع 
ودور املنظمات والدول الصديقة يف دعم 

النازحني واملهجرين”.
آخر  ايضاً  بحث  “اللقاء  أن  وأضاف 
السياسية  والتطورات  املستجدات 
واألمن  السلم  لتعزيز  املبذولة  والجهود 
عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي، إضافة 

إىل القضايا ذات االهتمام املشرتك”.
للبيان  وفقاً  الجمهورية،  رئيس  وأّكد 
الدويل  املجتمع  دعم  إىل  العراق  “تطلّع 
والتعاون والعمل املشرتك لالستجابة إىل 
االحتياجات اإلنسانية للعوائل النازحة”، 
مشرياً اىل أن “هناك آالف العوائل النازحة 
جدا  ومعقدة  مأساوية  أوضاعا  تعيش 
ونأمل بالتعاون مع األمم املتحدة لحسم 

إىل  النازحني  بعودة  اإلنساني  امللف  هذا 
مدينة  إعمار  وإعادة  سكناهم  مناطق 

سنجار طبقا التفاقية سنجار”.
ولفت إىل أن “العراق يعد من أكثر البلدان 
من  يعاني  إذ  املناخية  بالتغريات  تأثرا 
مما  والتصحر  والجفاف  املياه  شحة 
انعكس سلبا عىل أوجه الحياة املختلفة”، 
مؤكداً أن “العراق يسعى  للحصول عىل 

حصة مائية عادلة”.
“شكره  عن  الجمهورية  رئيس  وأعرب 
وتقديره لألمني العام لألمم املتحدة عىل 
مؤتمر  يف  واملشاركة  للحضور  دعوته 
املستدامة”،  التنمية  أجل  من  املياه 
يف  يسهم  وأن  النجاح  “للمؤتمر  متمنياً 

معالجة مشكلة شحة املياه”.
الحكومي  “الربنامج  إىل  تطرق  فيما 
األمن  ترسيخ  يشمل  الذي  الطموح 
وإعادة  الفساد  وكبح  واالستقرار، 
أفضل  وتقديم  التحتية  البنى  إعمار 
وخلق  للعراقيني،  الرضورية  الخدمات 
فرص استثمارية جيدة لتشغيل املعامل 
جديدة”،  عمل  فرص  وإيجاد  واملصانع 
أن “هناك جهودا مستمرة إلدامة  مبيناً 
الحوار بني اإلقليم والحكومة االتحادية، 
من أجل التفاهم ووضع الحلول الناجعة، 
قانون  االتفاق إلقرار  العمل عىل  وكذلك 

النفط والغاز”.
لألمم  العام  األمني  أعرب  جانبه،  من 
املتحدة عن “سعادته لزيارة العراق التي 
عن  معرباً  األفضل”،  بالزيارة  وصفها 

“رسوره بلقاء رئيس الجمهورية”.
االستقرار  حالة  من  ملسه  “بما  وأشاد 
يبذلها  التي  والجهود  البالد  يف  األمني 
معاناة  لتخفيف  الرئيس  السيد 
النازحني”، مؤكداً “وقوف األمم املتحدة 
املساعي  جميع  ودعم  العراق  جانب  إىل 

والجهود لحماية أمنه واستقراره”.
يف  الدولية  املنظمة  “التزام  إىل  وأشار 
تقديم الدعم للنازحني وإنهاء معاناتهم 
اإلنسانية”، معرباً عن “سعادته ملشاركة 

العراق يف مؤتمر املياه يف نيويورك”.
قد   العراق  يف  “الظروف  أن  وأوضح 
تغريت اآلن نحو األفضل، وأن العراقيني 
متحدون وبوحدتهم وتعاونهم يحولون 
“دعم  مؤكداً  األجنبية”،  التدخالت  دون 

املنظمة الدولية للحكومة العراقية”.
يف غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء 
محمد شياع السوداني، أن العراق تجاوز 
لحل  مفتاحاً  واصبح  السياسية  أزمته 

أزمات املنطقة.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
أن  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الوزراء، 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  “رئيس 
ملنظمة  العام  األمني  استقبل  السوداني، 
الذي  غوترييش،  أنطونيو  املتحدة  األمم 
وصل إىل العاصمة بغداد مساء أمس، يف 

زيارة رسمية”.
اللقاء  خالل  “جرى  أنه  البيان،  وأضاف 
العراق  بني  الثنائية  العالقات  بحث 
آفاق  واستعراض  الدولية،  واملنظمة 
والدور  النازحني  ملفات  يف  التعاون 
تحديات  ومواجهة  املطلوب،  الدويل 
الدولية  للمساعدة  والحاجة  املناخ 
يف  العراق  جهود  وكذلك  امللف،  هذا  يف 
وتعزيز  اإلنسان  حقوق  ثقافة  ترسيخ 
يف  الريادي  ودوره  املستدامة،  التنمية 
وضمان  باملنطقة  التوترات  خفض 

استقرارها”.
البيان،  بحسب  الوزراء،  رئيس  وقدم 
العراق  يف  املتحدة  األمم  لبعثة  “شكره 
)يونامي(، وجهودها يف مساعدة العراق 
“العراق  أن  مؤكداً  مختلفة”،  بمراحل 

تجاوز أزمته السياسية، وتركزت جهوده 
عىل التحديات االقتصادية والبيئية، وقد 
أولويات ملواجهة  الحكومة عدة  وضعت 

تلك التحديات”.
وبنّي السوداني، أن “انتصار العراق عىل 
عصابات داعش اإلرهابية، حصل لتالحم 
السلمي،  بالتعايش  وإيمانهم  العراقيني 
ليصبح العراق اليوم مفتاحاً لحل الكثري 
من أزمات املنطقة، والقيام بدور إيجابي 

يف تسوية األزمات اإلقليمية”.
“خطط  اللقاء،  خالل  واستعرض 
الشباب  قطاع  لتطوير  الحكومة 
وإمكانياتهم،  قدراتهم  واستثمار 
عن  فضالً  االقتصاد،  لتنويع  وسعيها 
االقتصادية  الرشاكات  مبدأ  انتهاجها 

املتعددة يف عالقاتها الخارجية”.
لألمم  العام  األمني  وصف  جانبه،  من 
بـ”املميزة”،  للعراق  زيارته  املتحدة 
للعراق  الدويل  املجتمع  “دعم  مؤكداً 
وملف  املناخية،  التحديات  ملف  يف 

النازحني”.
وأشاد غوترييش، بـ”أولويات الحكومة 
الفساد  مكافحة  ملف  عىل  وتركيزها 
إىل  النازحني  إلعادة  قرارها  وثمن 
الشجاع  بالقرار  ووصفه  مناطقهم، 

واإليجابي”.
لدعم  املتحدة  األمم  “استعداد  وأكد، 

التي  التحديات  إزاء  العراق  حكومة 
تواجهها”، معرباً عن “تفاؤله بما تقوم 
به الحكومة العراقية من جهود يف جميع 

املجاالت”.
شياع  محمد  الوزراء  رئيس  أكد  كما 
السوداني، العمل عىل اإلعداد ملؤتمر بغداد 
الحكومة  رؤية  وفق  الثالثة  بنسخته 
الجديد، فيما اشار اىل ان مواقع مدرجة 
بسبب  مهددة  العاملي  الرتاث  الئحة  يف 

شح املياه.
صحفي  مؤتمر  خالل  السوداني،  وقال 
املتحدة  لالمم  العام  االمني  مع  عقده 
أنطونيو غوترييش، “بانتظار دعم االمم 
االقتصادية  االصالحات  بشأن  املتحدة 
ومحاربة الفساد”، مشريا اىل “امليض يف 

إرساء معادلة االستقرار”.
من  حالة  القت  “الحكومة  ان  واضاف، 
والعراق  واألمني،  السيايس  االستقرار 
مفتاح للحل يف املنطقة ونعمل عىل جمع 
دوراً  يلعب  “العراق  ان  مبينا  الفرقاء”، 

ريادياً بني االشقاء واالصدقاء”.
رشاكات  ايجاد  عىل  “نعمل  واردف، 
يتمتع  العراق  ان  والسيما  اقتصادية، 
عن  فضال  وبرشية،  طبيعية  بثروات 

موقعه الجغرايف”.
بغداد  ملؤتمر  االعداد  عىل  “نعمل  وتابع، 
الحكومة  رؤية  وفق  الثالثة  بنسخته 

يجب  “الجميع  ان  مؤكدا  الجديدة”، 
االقتصاد  رؤية  وفق  بغداد  يف  يلتقوا  ان 

والرشاكة”.
تحديات  يواجه  “العراق  ان  واوضح، 
وهناك  التصحر،  نسبة  وارتفاع  املناخ 
العاملي  الرتاث  الئحة  يف  مدرجة  مواقع 
مهددة بسبب شح املياه”، الفتا اىل “اننا 
الجهود  دعم  املتحدة  االمم  من  ننتظر 

ملواجهة تلك التحديات”.
من  بالتنسيق  “االستمرار  اىل  واشار 
اجل محاربة مجرمي داعش”، موضحا 
يف  مهما  شوطا  قطع  “العراق،  ان 
مناطق  اىل  وإعادتهم  النازحني  إغاثة 

سكناهم”.
من جانبه، أكد األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوترييش، عىل التطلع ملشاركة 
سيعقد  الذي  املياه  مؤتمر  يف  العراق 
الدويل  املجتمع  دعا  فيما  الحايل،  الشهر 
البيئة  التحديات  بمعالجة  العراق  لدعم 

وتنويع االقتصاد.
صحفي  مؤتمر  يف  غوترييش،  وقال 
مشرتك مع رئيس مجلس الوزراء محمد 
العراق  بزيارة  “سعيد  السوداني،  شياع 
مؤكداً  مختلفاً”،  اليوم  ونراه  مجدداً، 
عىل  للتأكيد  تأتي  بغداد  إىل  “زيارتي  أن 

التضامن ودعم األمم املتحدة للعراق”.
يواجهها  التي  “التحديات  أن  وأضاف 
العراق جاءت نتيجة عقود من الحروب 
أمالً  “هناك  أن  مؤكداً  والتدخالت”، 

لتحقيق التقدم”.
الحكومة  تشكيل  “يشجعني  وتابع: 
العراقية الجديدة وبرنامجها اإلصالحي”، 
الوزراء يف معالجة  “التزام رئيس  مثمنا 
بما فيها  البالد  تواجهها  التي  التحديات 
الخدمات  وتحسني  الفساد  محاربة 

وتنويع االقتصاد”. 
لدعم  مستعدة  املتحدة  “األمم  أن  وأكد 
محاربة  يف  العراقية  الحكومة  جهود 
فرص  وخلق  االقتصاد  وتنويع  الفساد 

العمل”.
العراق  “ملشاركة  تطلعه  عن  وأعرب 
الشهر  سيعقد  الذي  املياه  مؤتمر  يف 
بني  من  “العراق  أن  إىل  مشرياً  الحايل”، 

الدول األكثر تاثراً بالتغريات املناخية”.
إىل  الدويل  املجتمع  العام،  األمني  ودعا 

التحديات  معالجة  يف  العراق  “دعم 
البيئية وتنويع االقتصاد”.

ومركزي”،  مهم  “العراق  أن  إىل  ولفت 
مشيداً بـ”دبلوماسية الحكومة العراقية 

عىل أساس حسن الجوار”.
العراق  لحكومة  “امتنانه  عن  وعرب، 
وشعبه عىل التضامن مع ضحايا الزلزال 
“العراق  أن  موضحا  وسوريا”،  برتكيا 
سيكرس دائرة عدم االستقرار والهشاشة 
ويتجه نحو املزيد من الحرية والسالم”.

املتحدة  لألمم  العام  األمني  ووصل 
أنطونيو غوترييش، فجر أمس األربعاء، 

إىل العاصمة بغداد يف زيارة رسمية.
لرئيس  االعالمي  املكتب  ذكر  جهته  من 
ان  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الربملان 
الحلبويس  محمد  النواب  مجلس  رئيس 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  استقبل 
اللقاء  خالل  وجرى  غوترييش  أنطونيو 
العراق  بني  الثنائية  العالقات  بحث 
التعاون  آفاق  الدولية، وتعزيز  واملنظمة 
النازحني،  بملف  الدولية  واملساعدة 
وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان واملساواة 
تطورات  بحث  عن  فضالً  تمييز،  دون 
األوضاع اإلقليمية والدولية ودور العراق 

يف املنطقة.
وأكد رئيس مجلس النواب، خالل اللقاء، 
عىل رضورة إنهاء ملف النازحني بالعراق 
داعيا  صعبة،  أوضاعا  يعيشون  والذين 
املتحدة  األمم  التعاون مع  إىل مزيد من  
وعودتهم  اإلنساني  امللف  هذا  لحسم 
النواب  مجلس  أن  مؤكدا  مناطقهم،  إىل 
يدعم الحكومة بهذا امللف الذي أكد عليه 
جهود  ن  ثمَّ كما  الحكومي،  برنامجها 
العراق )يونامي(،  املتحدة يف  بعثة األمم 
ملواجهة  العراق  مساعدة  يف  وجهودها 

التحديات.
من جانبه، عربَّ األمني العام لألمم املتحدة 
عن  معرباً  العراق،  لزيارة  سعادته  عن 
العراقي،  النواب  مجلس  مع  تضامنه 
عىل  للعراق  الدويل  املجتمع  دعم  مؤكداً 
كافة الصعد، كما أشاد غوترييش بجهود 
بغداد ودورها خالل هذه الفرتة لخفض 
استقرارها،  وضمان  باملنطقة  التوترات 
االتحاد  مؤتمر  انعقاد  أهمية  إىل  مشريا 
الربملاني العربي يف بغداد وزيارة سوريا.



شددت على ضرورة توفري سكن آمن للمعلمني وُأسرهم

بعد 30 عاما.. إسرائيل تكشف تفاصيل فشل خطتها الغتيال صدام
خطأ تسبب يف الكبس على زر الصاروخ احلي فقتل مخسة جنود

بغداد/ متابعة الزوراء:

تفاصي�ٌل جدي�دة كش�فت يف ت�ل أبيب 

حول فش�ل الخطة اإلرسائيلية الغتيال 

صدام حس�ن، ع�ام 1992، وس�قوط 

خمس�ة من جنود الكوماندوز املكلفن 

آخري�ن  خمس�ة  وإصاب�ة  بتنفيذه�ا 

بجراح.

وبحس�ب ما أوردته صحيفة “الرشف 

األوس�ط”، فإن التحقيقات التي بقيت 

رسية طوال 30 س�نة، كشفت أن فشل 

الخط�ة يعود إىل “خطأ ب�رشي”، إذ إن 

األزرار املسؤولة عن إطالق الصاروخن 

يف التدريب “الجاف” والتدريب “الرطب” 

كان�ت متش�ابهة، فأصي�ب الضاب�ط 

بالبلبلة بينه�ا، وأطلق الصاروخ الحي 

بدالً من صاروخ الكرتون التدريبي.

كما ُكش�ف أن الص�اروخ ال�ذي أطلق 

خ�الل التدري�ب لغ�رض قت�ل الرئيس 

العراق�ي، لم يقت�ل الجندي ال�ذي مّثل 

دور ص�دام حس�ن. فعندم�ا دخل إىل 

املكان املخصص ل�ه، وراح يلوح بيديه 

“للجمهور” عىل طريقة صدام، س�قط 

يف  وأصاب�ه  من�ه  بالق�رب  الص�اروخ 

س�اقة لكنه لم يقتل�ه، لذل�ك يقال إن 

الخطة فش�لت مرتن. ول�و أنها نفذت 

بالطريق�ة الت�ي خطط�وا له�ا لكانت 

فشلت يف االغتيال أيضاً.

جاء هذا الكشف يف مسلسل وثائقي يبث 

يف “القن�اة 13” للتلفزي�ون اإلرسائييل 

ع�ىل 8 حلق�ات م�ن 4 س�اعات، حول 

وحدة الكوماندوز النخبوية يف الجيش، 

وتسمى “دورية رئاسة األركان”، التي 

بات�ت معي�اراً لرتبية قادة عس�كرين 

وحتى سياسين يف إرسائيل.

وبعض خريجي هذه الوحدة شخصيات 

بلغ�وا منص�ب رئي�س حكوم�ة، مثل 

بنيامن نتنياهو وإيهود باراك، ووزراء 

أن  وم�ع  وغريه�م.  وزارات  ووكالء 

املسلس�ل يظه�ر باألس�اس نجاح�ات 

هذه الوحدة، فإنه تطرق إىل اإلخفاقات 

أيض�اً، أبرزه�ا خط�ة اغتي�ال صدام، 

بحسب “الرشق األوسط”.

هذه الخطة التي أعدت يف س�نة 1991 

من دون معرفة رئيس الوزراء إس�حق 

ش�مري، بادر إليها رئيس أركان الجيش 

يف حينه إيهود باراك، الذي أراد االنتقام 

م�ن ص�دام إلطالق�ه صواري�خ ع�ىل 

إرسائيل.

فف�ي حين�ه، تحدي�داً م�ن 17 يناي�ر 

وحتى 25 فرباير 1991، قصف الجيش 

العراقي ت�ل أبيب وحيف�ا ومحيطهما 

بإط�الق 43 ص�اروخ “س�كاد”. وكان 

الهدف االسرتاتيجي والسيايس للحملة 

العراقية هو جر إرسائيل للحرب بغرض 

إح�راج ق�وات التحال�ف العربي�ة التي 

اتح�دت ضد احتالله الكوي�ت، وبالتايل 

إحداث صدع يف هذا التحالف.

وبحس�ب ما تم الكش�ف عنه الحقاً يف 

تل أبيب، فإن إرسائيل كانت قد توقعت 

س�يناريو كهذا واستعدت للحرب، لكن 

الواليات املتحدة مارست عليها ضغوطاً 

شديدة وردعتها. وخالل 39 يوماً تلقت 

الرضبات وقتل إرسائيليان اثنان وجرح 

ح�وايل 700 ودم�ر 28 مبن�ى وت�رضر 

4100 مبن�ى آخ�ر، وهي ال تس�تطيع 

الرد وق�ادة الجيش يتأففون. ومن هنا 

جاءت فكرة اغتيال صدام حسن.

وتضيف “الرشق األوس�ط” أن الفكرة 

القت معارضة شديدة من رئيس شعبة 

االس�تخبارات العس�كرية يف الجي�ش، 

أوري س�اجيه، ومن رئيس “الدورية” 

املق�دم دورون أفيت�ال. ف�األول قال إن 

اغتي�ال رئيس عرب�ي س�يوحد العرب 

ضد إرسائيل، والثاني قال إن احتماالت 

نج�اح العملي�ة ضئي�ل ج�داً وتعرض 

حي�اة املقاتل�ن للخطر. وق�د رد باراك 

بأن العرب يكرهون صدام بس�بب غزو 

الكويت، وأن املقاتلن الذين سريسلون 

إىل العراق سيس�جلون متطوعن وهم 

يدركون املخاطر.

وع�ىل خ�الف تقالي�د الجي�ش، ع�ن 

ب�اراك الجن�رال عم�ريام ليف�ي، قائ�د 

دوري�ة هيئة األركان الس�ابق بمنصب 

العملي�ة،  ع�ن  خ�اص”  “مس�ؤول 

متج�اوزاً جميع القادة. وتمت دراس�ة 

تح�ركات وترصف�ات ص�دام حس�ن 

بدقة، آخذي�ن باالعتبار أنه بعد الحرب 

ل�م يعد يكثر من التنقل العلني، وال يتم 

نرش نش�اطاته ببث مب�ارش ويوجد له 

عدة بدالء.

حتديد موعد االغتيال
الب�دالء  أن قص�ة  للمخاب�رات  وتب�ن 

مبال�غ فيها، وأن صدام يظهر بنفس�ه 

يف غالبية املواقع، وأنه بس�بب إصابته 

بجراح لدى اغتيال الرئيس عبد الكريم 

قاس�م، يعاني من أوجاع بسبب ضغط 

الحزام، خصوصاً وهو يحمل املسدس، 

لذلك يضع يده عىل خرصه من آن آلخر، 

وله�ذا يمكن التأكد م�ن أنه هو وليس 

الشخص البديل.

وتم اختيار موعد االغتيال بعد التوصل 

لربنام�ج زياراته، واكتش�اف أن خاله 

ال�ذي رب�اه ويك�ن ل�ه حب�اً واحرتاماً 

مميزي�ن، خري الله طلف�اح، مريض يف 

املستشفى، وأنه سيصل حتماً لزيارته. 

فتقرر، وفقاً لخط�ة العملية، أن تطري 

فرق�ة االغتي�ال إىل العراق باس�تخدام 

الج�و اإلرسائييل،  مروحيت�ن لس�الح 

والتحرك إىل موقع العملية باس�تخدام 

سيارتي جيب، ومن هناك يتم االنقسام 

إىل فريق�ن: فريق تمويه عىل مس�افة 

مئات أمت�ار من هدف االغتيال، وفريق 

ث�اٍن عىل بعد 12 كيلوم�رتاً منه ليكون 

املس�ؤول عن تنفي�ذ إط�الق صواريخ 

“تموز”.

التقرير التلفزيوني غطى يوم الخامس 

من نوفمرب 1992 الذي يحاكي العملية 

املفرتضة يف العراق، يف قاعدة التدريبات 

العس�كرية “بتس�ئليم” يف النقب. وقد 

أرشف الجنرال لف�ن عىل التدريب، مع 

مسؤولن آخرين.

وخالل التدريب، يف الساعة 06:10، كان 

من املف�رتض أن يكون الجزء األول من 

التدريب “جاف�اً”، أي بعدم اس�تخدام 

ن�ريان حية. لكن الطاقم املس�ؤول عن 

إط�الق الن�ار ق�ام بالضغط ع�ىل الزر 

الخطأ، ما أدى إىل إطالق صواريخ حية 

م�ن طراز “تموز” تج�اه مجموعة من 

الجن�ود الذين قاموا بمحاكاة حاش�ية 

صدام حسن.

وكان من املف�رتض أن يتم إطالق هذه 

الصواريخ يف الج�زء الثاني و”الرطب” 

للتدري�ب، الذي خطط لتنفي�ذه عندما 

تك�ون املنطق�ة خالية. فقتل خمس�ة 

جن�ود، ولم يك�ن بينهم م�ن مثل دور 

صدام حسن.

بع�د التحقيق ج�رت محاكمة عدد من 

املس�ؤولن بتنزي�ل رتبه�م درجات أو 

تس�جيل مالحظ�ة يف ملفاته�م. وت�م 

تجميد خطة االغتيال.

الزوراء/ مصطفى فليح:
ش�خصْت وزارة امل�وارد املائي�ة أبرز أس�باب 
الجفاف يف العراق ويف حن اشارت اىل رضورة 
اح�داث ثورة زراعية يف مج�ال الري اكدت ان 

الخزين املائي االسرتاتيجي يف حالة حرجة.
وقال املتحدث باسم وزارة املوارد املائية، خالد 
ش�مال، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” ان “موس�م 
الجفاف هذا يشمل املنطقة والعراق من اكثر 
ال�دول ترضرا وهو خامس دولة يف العالم من 

ناحية تأثري الجفاف عليها “.
واش�ار اىل ان “ االي�رادات املائي�ة التي ترد اىل 
العراق وسياس�ات دول الج�وار املائي تركيا 
بتأم�ن  التزامه�ا  واي�ران وم�دى  وس�وريا 
الحصص وقيامها بتنفيذ مش�اريع اإلروائية 
الكربى مثل الس�دود ومش�اريع االستصالح 
الك�ربى الت�ي ال تراع�ي حق�وق الع�راق وال 
تنس�ق مع الجانب العراق�ي كذلك االحتباس 
الح�راري والتغيريات املناخية التي تش�هدها 

املنطقة” .
ولف�ت اىل ان “ %70 من ايرادات العراق تأتي 
م�ن خارج�ه  والباق�ي م�ن الداخ�ل وحاليا 
االيرادات الخارجية اقل من %30 “، مبينا ان 
“االشكال بن العراق و تركيا و العراق وايران 
ه�و يف عدم وج�ود اتفاقية ملزم�ة  مع دول 
الج�وار املائي لتلبي�ة الحصة املائي�ة للعراق 

ضمن استحقاقه الطبيعي والعادل للمياه”.
املش�كلة  يخ�ص  االخ�ر  واضاف”الجان�ب 
الداخلية وهي التجاوزت عىل الحصص املائية 
فضال ع�ن ان %70 من اجم�ايل احتياج املاء 
يذهب للزراعة و املجال الزراعي عندنا مجال 
بدائ�ي واس�اليب ال�ري بدائية وهن�اك عدم 
ترش�يد استهالك املياه وال تزال وزارة الزراعة 
تعيش يف وه�م وفرة املياه”، مؤك�دا الحاجة 
اىل “ث�ورة زراعي�ة  بهذا الجان�ب ونحتاج اىل 

ترشيع”.ومىض بالق�ول ان “الوضع واملناخ 
السيايس و البيئة السياسية بالعراق مناسبة 
جدا لتحقيق ذلك الربع أس�باب هي ان رئيسا 
الجمهورية  والوزراء والنواب لديهم شهادات 
وخ�ربة يف ه�ذا املج�ال وعمل�وا يف مناص�ب 
تنفيذي�ة ومنهم م�ن يمتلك عالق�ات وتأثري 
قوي عىل دول الج�وار املائي كرئيس مجلس 
النواب كذلك وج�ود املهندس عون ذياب عىل 
رأس ادارة املوارد املائية وهو من  كبار خرباء 

الري بالعراق و الوطن العربي”.
وكشف عن ان “الفريق التفاويض من كوادر 
الوزارة ينتظ�ر زيارة قريبة اىل تركيا والوزير 
كان قب�ل اس�بوعن يف  ايران وش�ارك يف احد 
املؤتمرات وعىل هامش املؤتمر التقى املعنين 
ب�ادارة املي�اه يف ايران وتباح�ث معهم يف هذا 

الجانب”.
وأش�ار اىل انن�ا “ننتظ�ر موس�م الفيضانات 
الربيعي�ة املرتبطة بالثلوج يف  الش�هر الثالث 
والراب�ع التي تتس�بب برفع مناس�يب نهري 

دجلة والفرات”.
واوضح”حاليا تحركنا عىل س�د دوكان الذي 
اطلقن�ا من�ه 80 م�رتا مكعب�ا بالثانية حتى 
نعزز ايرادات نهر دجلة “، مشريا اىل ان “لدينا 
اش�كال بالخزين االس�رتاتيجي الن السنوات 
الث�الث املاضية كانت س�نوات جافة وبالتايل 
اث�رت يف الخزي�ن االس�رتاتيجي”، مؤكدا انه 
“بحالة حرجة ويقدر حاليا ب�8 مليارات بعد 

ان كان يف نهاية 2019 يقدر ب�60 مليارا”.
 واشار اىل ان “مياه الرشب والسقي التقليدي 
البس�يط مؤمن�ة لك�ن وض�ع املياه س�يؤثر 
يف الخط�ة الزراعي�ة، ولن نتمكن م�ن تنفيذ 
خطة كبرية كالس�ابق”، مشددا عىل رضورة 
“الضغ�ط ع�ىل دول الجوار املائ�ي للحصول 

عىل حصة مائية عادلة”.

بغداد/ الزوراء:
بحَث رئيس مجلس القضاء األعىل القايض 
فائ�ق زيدان، ام�س األربعاء، مع الس�فري 
الفرنيس يف العراق ايريك ش�وفاليه الدعوة 

املوجهة له لزيارة باريس.
تلقت�ه  القض�اء،  ملجل�س  بي�ان  وذك�ر 
“ال�زوراء”: أن “رئي�س مجل�س القض�اء 

األعىل القايض فائق زيدان استقبل السفري 
الفرنيس يف العراق ايريك شوفاليه”.

وأض�اف البي�ان، أن “اللقاء بح�ث الدعوة 
املوجه�ة إىل رئيس مجل�س القضاء األعىل 
والتوقي�ع ع�ىل مذك�رة  باري�س  لزي�ارة 
التفاهم مع املدرس�ة الوطني�ة للقضاء يف 

فرنسا”.

بغداد/ الزوراء:

هن�أِت الرئاس�ات الث�الث، االرسة 

التعليمي�ة بمناس�بة عي�د املعل�م 

ال�ذي يص�ادف األول م�ن اذار من 

كل عام، وفيما اكدت أهمية توفري 

بالتعلي�م،  االرتق�اء  مس�تلزمات 

ش�ددت عىل رضورة توفري س�كن 

امن للمعلمن وارسهم.

عب�د  الجمهوري�ة  رئي�س  وق�ال 

اللطيف جم�ال رش�يد، يف تغريدة 

تابعته�ا  املعل�م،  عي�د  بمناس�بة 

“ال�زوراء”: “نتقدم بأس�مى آيات 

األرسة  اىل  والتربي�كات  التهان�ي 

“جهوده�م  مثمن�اً  التعليمي�ة”، 

الكب�رية وإخالصه�م يف مهامه�م 

الرتبوية والتعليمية”.

وأك�د “رضورة دعمهم وتوفري كل 

ما من شأنه االرتقاء بالتعليم”.

م�ن جانب�ه، هنَّ�أ رئيس ال�وزراء 

محمد ش�ياع الس�وداني معلمات 

العراق ومعلميه بعيدهم.

وذك�ر رئيس ال�وزراء الس�وداني 

تابعته�ا  توي�رت  ع�ىل  تغري�دة  يف 

“الزوراء”: “ إىل كّل معلمات العراق 

ومعلميه، إىل ُصّناع األجيال، الذين 

ينحت�ون األطف�ال حرف�ا حرف�ا، 

تهنئ�ة بعيده�م وتلويح�ة محبة 

لجهودهم العظيمة، ونعدهم بأّننا 

سنميض معا لصناعة جيل ينهض 

بهذا البلد، وس�نعمل لكّل ما يخدم 

املعلّم العراقي ويرفع من مستوى 

البيئة التعليمية.

كما أكد رئيس الوزراء محمد شياع 

األبني�ة  معالج�ة  ان  الس�وداني، 

املدرسية ستسهم يف تخفيف العبء 

عن كاهل املالكات التعليمية، فيما 

الحكوم�ة حريص�ة  ان  اىل  أش�ار 

ع�ىل توفري س�كن آم�ن للمعلمن 

وأرُسهم.

وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س 

مجل�س ال�وزراء يف بي�ان تلقت�ه 

مجل�س  “رئي�س  ان  “ال�زوراء”: 

ال�وزراء محمد ش�ياع الس�وداني 

حّيا، صب�اح امس األرسة الرتبوية 

والتعليمي�ة، بمناس�بة عيد املعلم 

الذي يواف�ق األول م�ن آذار، وذلك 

خ�الل االحتفالي�ة الت�ي أقامته�ا 

العراقي�ن”،  املعلم�ن  نقاب�ة 

مثمنا “الرس�الة الس�امية للمعلم 

وجهوده يف تعزيز الجانب الرتبوي، 

كونه ركيزة أساسية يف بناء أجيال 

تسهم يف بناء مستقبل العراق”.

املعلم�ن  الس�وداني  وخاط�ب 

بالقول: “أقف الي�وم بينكم مهنئاً 

ومحتفي�اً باملعلِّ�م يف عي�ده األغ�ر 

الذي يوافق األول م�ن آذار من كلِّ 

عام، واس�تذكر الرسالة الساميَة، 

للمعلِّ�م”،  النبيل�َة  واأله�داَف 

مش�ريا اىل “انن�ا أَفردن�ا للمعل�م 

وقط�اع الرتبية والتعليم مس�احًة 

واس�عًة من االهتم�ام يف منهاجنا 

الحكومي”.

وذك�ر ان “ املنه�اُج اش�تمل ع�ىل 

تش�كيل فري�ق وطن�يٍّ مخت�صٍّ 

لرف�ع  ومدع�وم بخ�رباٍت دولي�ة 

كف�اءة التعلي�م”، موضح�ا ان “ 

�ن اإلرشاف املب�ارش  املنه�اج تضمَّ

عىل تنفيذ االس�رتاتيجيِة الوطنيِة 
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بما فيه�ا م�ن تطوي�ٍر للمناهج، 

ٍع يف طرائق التدريس”. وتنوِّ

وأكد ان “ املنه�اج الحكومي اهتمَّ 

برفع ق�درات الهيئ�ات التعليمية، 

ع�ن  اإلداري�ة  امله�ام  وإبع�اد 

املحاصصة والحزبية، اعتماداً عىل 

الكف�اءة وحس�ن اإلدارة”، الفت�ا 

اىل ان “الحكوم�ة تبن�ت النهوض 

بواق�ع املدارس، واعتب�ار معالجة 

مش�كالتها مرشوع�ًا وطني�اً يقع 

ع�ىل عاتق القط�اع الع�ام، ودعم 

القط�اع الخ�اص لتنفي�ذ األبني�ة 

املدرسية”.

األبني�ة  “معالج�ة  ان  اىل  ولف�ت 

املدرسية ستسهم يف تخفيف العبء 

ع�ن كاه�ل امل�الكات التعليمي�ة، 

إلنهاء ازدواج الدوام، ودفع التالميذ 

لالنتظ�ام يف مدارس�هم”، مش�ريا 

اىل “انن�ا س�نظلُّ مدين�ن للمعلم، 

والحكومة لن تدَّخر جهداً يف توفري 

كلِّ ما يحفظ للمعلِم كرامَته”.

حريص�ة  “الحكوم�ة  ان  وتاب�ع 

ع�ىل توفري س�كن آم�ن للمعلمن 

وأرُسه�م، وهو اس�تحقاٌق وليس 

ان  موضح�ا  تكرُّم�اً”،  أو  من�ًة 

“الحكومة حسمت يف أيامها األوىل 

املجاني�ن  املحارضي�ن  موض�وع 

الذين يص�ل عدده�م إىل 300 ألف 

محارض، لنرف�د العملية التعليمية 

بدماء شابة”.

وبن ان “العراَق تعرَّض إىل موجات 

م�ن التش�وهات بس�بب الحروب 

النس�يِج  يف  الت�ي أحدث�ْت خرق�اً 

االجتماع�ي، واس�ترشاء خطابات 

الكراهية، وتفيش الفس�اد”، الفتا 

اىل ان “معالجة تلك التش�وهات ال 

تك�وُن بالعقوب�ة القانونية فقط، 

إنم�ا بتضم�ن املناهج الدراس�ية 

قيم املواطنة، والتعايَش الس�لمي، 

واملساواة، وحقوَق اإلنسان”.

واك�د ان�ه “بعد عق�د م�ن الزمن 

يكتس�ُب  جي�ٌل  لدين�ا  س�يكون 

مهارات التعايش الس�لمي، وينبذ 

الكراهية، ويتمت�ُع بقيم الوطنية، 

وهذا يقع عىل عاتق املعلمن”.

اىل ذلك، هن�أ رئيس مجلس النواب 

محمد الحلبويس، املعلمن بمناسبة 

عيده�م، مؤكداً ع�ىل رضورة دعم 

قطاع الرتبية والتعليم.

وق�ال الحلبويس، يف تغريدة له عرب 

تويرت، تابعته “الزوراء”: “نستذكر 

باعتزاز يوم املعلم ومربي األجيال، 

ونهنئ معلمينا بهذه املناسبة”.

وأك�د ع�ىل “رضورة دع�م قط�اع 

الرتبي�ة والتعليم، والعمل عىل رفع 

كفاءة هذه املؤسسة التي تضطلع 

بصناعة املستقبل”.

املوارد املائية تشخص لـ           أبرز 
أسباب اجلفاف يف العراق 

زيدان يبحث مع السفري الفرنسي 
الدعوة املوجهة له لزيارة باريس

أكدت أن اخلزين املائي االسرتاتيجي يف حالة حرجة

الرئاسات الثالث تهنئ األسرة التعليمية بعيدها وتؤكد أهمية االرتقاء بالتعليم

أنقرة / متابعة الزوراء:
أعل�َن الرئيس الرتكي، رجب طي�ب أردوغان، 
أن االنتخابات الرئاس�ية والربملانية س�تجرى 
يف موعده�ا املح�دد يف 14 مايو، رغ�م الزلزال 

املدمر.
وق�ال أردوغ�ان يف كلم�ة أم�ام برملانين من 
ح�زب العدال�ة والتنمية الحاك�م يف أنقرة، إن 
“هذه األمة س�تفعل ما يل�زم يوم 14 مايو إن 
شاء الله”. وكان يشري إىل التاريخ الذي ذكر يف 

السابق أن االنتخابات ستجرى فيها.
إج�راء  إمكاني�ة  بش�أن  الش�كوك  وأث�ريت 
االنتخاب�ات يف موعده�ا، بع�د الزل�زال املدمر 
الذي رضب تركيا وسوريا يف 6 فرباير، وأودى 

بحياة اآلالف، ورشد املالين من األشخاص.
وكان م�ن املق�رر إجراء االنتخاب�ات يف يونيو 
املقبل، وهو املوعد األصيل، قبل أن يتم تقديمها 
إىل مايو تجنباً للعطالت يف يونيو، لكن الزلزال 

خلط حسابات الحكومة.
وبعد أيام من الزلزال، قال مس�ؤول تركي إن 
الكارث�ة تس�ببت يف وج�ود “صعوبات جمة” 
أم�ام إج�راء االنتخاب�ات يف موعده�ا، لك�ن 
مقربن من أردوغان قالوا إن الحكومة لم تعد 

تؤيد فكرة التأجيل، وفق “رويرتز”.

وذك�ر مس�ؤول حكوم�ي للوكال�ة أن هن�اك 
أس�باباً عدة أدت للرتاجع ع�ن فكرة التأجيل، 
منها االعتقاد بأن الحكومة تتجنب االنتخابات 
م�ن جهة، ورّد الفعل الس�لبي م�ن املعارضة 
عىل مقرتح التأجيل من جهة أخرى، إىل جانب 

املسائل القانونية املتعلقة بالدستور.
ويف وقت سابق، قالت هيئة الكوارث والطوارئ 
الرتكي�ة، األم�س األربع�اء، إن ع�دد القتىل يف 
تركيا ج�راء الزلزال املدمر ال�ذي رضب البالد 
الش�هر امل�ايض ارتف�ع إىل 45,089، لريتف�ع 
العدد اإلجمايل لقتىل الزلزال يف تركيا وس�وريا 

إىل حوايل 51 ألفا.

كما تس�بب الزلزال واله�زات القوية الالحقة 
يف إصابة أكثر من 108 آالف ش�خص يف تركيا 
وإيواء املالين يف خيام أو س�عيهم لالنتقال إىل 

مدن أخرى.
وتعه�د الرئيس رجب طيب أردوغ�ان بإعادة 
بن�اء املن�ازل يف غض�ون ع�ام، لك�ن األم�ر 
سيس�تغرق عدة أش�هر قبل أن يتمكن اآلالف 
من مغادرة الخيام أو الس�كن داخل حاويات 
بضائ�ع والطواب�ري اليومي�ة للحص�ول ع�ىل 

الطعام واالنتقال إىل مساكن دائمة.

وأكثر من 160 ألف مبنى تركي بما يضم 520 
ألف شقة انهارت أو ترضرت بشدة يف الكارثة، 

وهي األسوأ يف تاريخ البالد الحديث.
وقال�ت اإلدارة يف بيان إن نح�و مليونن فروا 
م�ن املنطقة التي تعرض�ت ألكثر من 11 ألف 

هزة ارتدادية منذ الزلزال األول.
وقالت إنها أقامت أكث�ر من 350 ألف خيمة، 
مع إنش�اء م�دن من الخي�ام يف 332 مكانا يف 

جميع أنحاء املنطقة. وتم إنشاء مساكن من 
الحاويات يف 162 مكانا.

وق�ال املدي�ر الع�ام ملنظمة الصح�ة العاملية، 
تيدروس أدهانوم غيربيسوس، أمس الثالثاء، 
اس�تجابتها  يف  أنق�رة  س�تدعم  املنظم�ة  إن 
للزلزال.وقال تيدروس إن تركيا “تبذل قصارى 
جهده�ا” لكنها ال تزال بحاج�ة إىل دعم دويل 

ملساعدة الضحايا.

ــة املقرر يف 14 آيار رغم  ــان يبقي موعد االنتخابات الرتكي أردوغ
الزلزال املدمر

3 www.alzawraapaper.com

تقارير
No: 7910    Thu    2     Mar    2023العدد:   7910    الخميس    2    اذار   2023



جمهورية العراق                         العدد: 315/ش/2023
مجلس القضاء األعىل                         التاريخ: 2023/3/1 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار       
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اعالن

اىل/ املدعى عليه / عذراء عبد الرحمن مانع
ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املرقمة اعاله واملقامة من قبل املدعي 
)كام�ل حافظ حم�ود( واملتضمنة طلب�ه الحكم بتصدي�ق واقعة الطالق 
الرجع�ي، وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة بموع�د املرافع�ة املص�ادف 
2023/3/8 وعن�د عدم حضورك او إرس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تستكمل املحكمة اجراءاتها بحقك غيابيا. 
القايض
عقيل ستار جابر

إعالن
اىل الرشيك )ش�هيد س�لمان فنيخ( اقتىض حضورك 
اىل صندوق االس�كان الكائن يف النج�ف وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكك )س�الم فاهم 
غايب( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
)54/29( املقاطع�ة )31( اب�و ش�ورة ح�دود بلدية 
العباس�ية ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

جمهورية العراق                                                                 العدد/81/ج/2023
مجلس القضاء األعىل                                                    التاريخ 2023/2/28 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار    
محكمة جنح سوق الشيوخ

م/اعالن
اىل/ املتهم / قاسم خريبط جويد عسكر / يسكن النارصية / حي الحسني/ سابقاً/ 

مجه�ول مح�ل االقام�ة حالي�اً
بالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب القائم بالتبليغ ق�ررت املحكمة اجراء املحاكمة 
بحق�ك غيابياً وفق احكام املادة 456 من قانون العقوبات تقرر تبليغك بالحضور امام 
هذه املحكمة بتاريخ 2023/4/2 وإذا صادف يوم املحاكمة عطلة رسمية فيعترب يوم 
العم�ل الذي يليه موعداً للمحاكم�ة وملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك بصحيفتني 
محليتني ويف حالة عدم حضورك وتس�ليم نفس�ك اىل اقرب مركز رشطة فس�وف تتخذ 

االجراءات بحقك غيابياً وحسب االصول.

القايض
عدنان هاشم سلمان

جمهورية العراق                   العدد: حجة وفاة /351
مجلس القضاء االعىل               التاريخ : 2023/1/25

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
م/ اعالن

قدَم طالب حجة الوفاة )فالح حس�ن عب�د( طلبا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق املدعو )زهراء حس�ن عبد( 
ق�ررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلي�ة فعليك الحضور امامها 
خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون. 
القايض                                                                                                                                
حسني عباس سمني 

جمهورية العراق                                        العدد: حجة وفاة /1101
مجلس القضاء االعىل                                   التاريخ : 2023/2/28

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

م/ اعالن 
قدَم طالب حجة الوفاة )حس�ن عبد زيد ع�ي( طلبا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو )س�هام حس�ن عبد زيد( 
ق�ررت املحكم�ة  تبليغك يف الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها 
خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب 

وفق القانون
القايض                                                                                                    
حسني عباس سمني 

جمهورية العراق                         العدد:3394/ب/2021
مجلس القضاء االعىل                       التأريخ: 2023/3/1

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية            
محكمة بداءة النارصية

اعالن
اىل املدعى عليه )اسامة سليم عبد الحسني(

أص�درْت محكمة ب�داءة النارصية بتأري�خ 2022/6/2 قرارها الغيابي 
بحق�ك والقايض بتجديد الق�وة التنفيذية للقرار الص�ادر من محكمتنا 

بالعدد 1952/ب/2012.
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�رر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
ول�ك حق االعرتاض واالس�تئناف والتميي�ز خالل امل�دة القانونية ووفق 

االصول.
القايض
حسني عبد حاتم

إعالن 
اىل الرشيك�ة )غفران عرفان عبد الرزاق( 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
البن�اء  إج�ازة  اص�دار  لغ�رض  االرشف 
للرشيك )وس�ام هادي محسن( للقطعة 
املرقمة )3/54930( يف النجف حي النداء 
مقاطع�ة 4 خ�الل عرشة اي�ام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

جمهورية العراق                                                                                                                                                      العدد: 1834/ب/2022
مجلس القضاء االعىل                                                                                                                                                                التأريخ: 2023/2/20

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة سوق الشيوخ

اع�����الن

س�تبيُع محكمة بداءة س�وق الشيوخ وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلس�ل 319/567 نجادة وخالل ثالثون يوماً اعتباراً من اليوم التايل للنرش 
وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة بداءة سوق الشيوخ فعىل الراغبني 
بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية بنس�بة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة 3% وال 

نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي .
القايض االول
بسام فريد حسن

االوصاف:-
1-  العق�ار عب�ارة ع�ن دار س�كن وتحتوي عىل : اس�تقبال بأبع�اد 4م×45م وهول بأبع�اد 4م×5م ومطبخ بأبع�اد 4م×3م وغرف�ة بأبعاد 4م×6م 
وغرف�ة ثاني�ة بأبعاد 4م×4م وغرف�ة بأبعاد 4م×6م وغرفة ثانية بأبع�اد 4م×4م وحمام داخي بأبعاد 2م×1م ومطب�خ بأبعاد 1,5م×3م وصحيات 
بأبع�اد 4م×2م وكلدور بأبع�اد 4م×5م وحمام داخي بأبعاد 2م×2م وصحيات خارجية بأبعاد 2م×1م علما ان العقار مبني من الطابوق ومس�قف 

بالكونكريت ومبلط بالكايش ومجهز باملاء والكهرباء  .
2-   مساحة العقار 2 اولك و18 مرت مربع.

3- القيمة املقدرة للعقار: مائة وتسعة مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار )109,505,000(.
4- الدار مش�غولة من قبل املدعى عليه ايهاب عبد العزيز ويرغب بالبقاء بالعقار بصفة مس�تأجر بعد ازالة ش�يوع العقار وكذلك يوجد مس�تأجر يف 

الطابق الثاني ويرغب بالبقاء بالعقار بصفة مستأجر بعد ازالة شيوع العقار.
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أمن ومجتمع
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بغداد/ الزوراء:
هنأ وزير الرتبي�ة، ابراهيم نامس الجبوري، 
امس االربعاء، بعيد املعلم العراقي يف 1 آذار. 
فيما وجهت لجنة الرتبية النيابية خرباء من 
ذوي االختصاص لدراسة أهمية إدخال مادة 
)علم األرض( ضمن مناهج مرحلة الخامس 
اإلعدادي بفرعه التطبيقي، ومدى االستفادة 

منها.
وقال وزير الرتبية، ابراهيم نامس الجبوري، 
يف كلم�ة له بمناس�بة يوم املعل�م: »تجمعنا 
الي�وم مناس�بة مهم�ة وعزيزة ع�ىل قلوبنا 

ُمطِرزاً شهر آذار من كل عام بديباجة الفرح 
وال�رور نق�ف جميعنا بإج�الل وفخر ملن 
حمل�وا عىل عاتقهم مس�ؤولية بناء األجيال 
منذ َرْسَمها للحرف األول يف بالد الرافدين« .

واض�اف: »فاملعل�م العراق�ي كان وم�ا زال 
نرباس�ًا للتح�والت الوطنية وق�وة من قوى 
التق�دم والنه�وض باملجتم�ع، ل�ذا نتق�دم 
باسمي أنا والعاملني يف وزارة الرتبية جميعاً 
بالتهان�ي والتربي�كات اىل معلم�ّي الع�راق 
بهذه املناس�بة الس�عيدة، متمن�ني ان تعود 
يف كل ع�ام، وهم يزهون بالخري والس�عادة 

والرِفعة«.
ولف�ت اىل إن »وزارة الرتبي�ة قطع�ت الوعد 
للنه�وض بواق�ع املعلم العراق�ي، واحاطته 
بالرعاي�ة والعناي�ة، ونحن مس�تمرين عىل 
العه�د وس�تبقى مطالبك�م نص�ب اعيين�ا 

وعملنا وجهدنا«. 
من جانب اخر، وجهت لجنة الرتبية النيابية 
خرباء من ذوي االختصاص لدراس�ة أهمية 
إدخال م�ادة )عل�م األرض( ضم�ن مناهج 
مرحلة الخامس اإلعدادي بفرعه التطبيقي، 

ومدى االستفادة منها.

وقال�ت عض�و اللجن�ة، زيت�ون الدليمي، يف 
ترصي�ح صحف�ي إن :«مختص�ني باملناهج 
تربوي�ني،  وخ�رباء  للمرشف�ني  وكروب�ات 
بارشوا دراس�ة الجوان�ب املتعلق�ة بإدخال 
م�ادة )علم األرض( ضم�ن مرحلة الخامس 
اإلعدادي بفرعه التطبيقي، ومدى اس�تفادة 

الطلبة من املادة«. 
وبينت أنه »تم التنس�يق يف الس�ياق ذاته مع 
مديرية املناهج وهيئة الرأي يف وزارة الرتبية 
من أج�ل معرفة أهمية تدري�س هذه املادة 
لطلب�ة الفرع العلمي وم�دى أهميتها لهم«. 

مش�رية إىل أن�ه »م�ن املؤم�ل كتاب�ة تقرير 
متكام�ل عن ه�ذه املادة، بع�د الوقوف عىل 
جميع جوانبها واملعلومات التي يتناولها هذا 

املنهج يف طياته«.
وكانت وزارة الرتبية ق�د أدخلت منهاج علم 
األرض حديث�ًا إىل مرحلة الخام�س العلمي، 
وه�و كت�اب يتك�ون م�ن خمس�ة فصول، 
يتن�اول يف طياته كل ما يتعل�ق بعلم األرض 
والتغريات املناخي�ة والجيولوجية والطبيعة 

وغريها.
م�ن جهته، أكد عض�و لجنة الرتبي�ة، جواد 

الغ�زايل، امس األربعاء، حاج�ة املحافظة إىل 
400 مدرسة لسد النقص يف ابنيتها وللقضاء 
ع�ىل ال�دوام الثالث�ي، مبين�ا أن الحكومات 
امل�دارس يف  بن�اء  اهمل�ت مل�ف  الس�ابقة 

املحافظة. 
وق�ال الغزايل يف حديث صحف�ي: ان »العجز 
الرقمي ملحافظة النجف فيما يخص املدارس 

يصل اىل 400 مدرسة ». 
وأضاف أن » املحافظة تعاني من نقص حاد 
بالهيئة التدريسية من االختصاصات العلمية 

وبسبب كثرة عدد الطلبة واكتظاظهم ».

واش�ار اىل ان » النج�ف تعاني من مش�كلة 
قل�ة  بس�بب  امل�دارس،  يف  الثالث�ي  ال�دوام 
التخصيصات املالية ل�وزارة الرتبية إلضافة 
ابني�ة جدي�دة«. وأوضح » أن أكث�ر املدارس 
يف النج�ف ثنائية وثالثي�ة وكرفانية ونقص 
باملستلزمات والرحالت تتطلب من الحكومة 
ووزارة الرتبي�ة وقف�ة اس�تثنائية«. وأكدت 
س�ابق،  وق�ت  يف  األرشف،  النج�ف  تربي�ة 
تدري�ي يف  أكث�ر م�ن 2000  إىل  حاجته�ا 
مختلف االختصاصات العلمية، وفيما حددت 

موعد استالمها 32 مدرسة.

اللجنة النيابية تدرس إدخال مادة }علم األرض{ للخامس اإلعدادي

الرتبية: قطعنا وعدا للنهوض بواقع املعلم العراقي وإلحاطته بالرعاية والعناية



بغداد/ الزوراء:
كش�فت لجنة النفط والغاز والثروات 
الطبيعي�ة يف مجلس النواب عن توجه 
وزارة النف�ط لبن�اء مص�اف جدي�دة 
وتأهي�ل القديم�ة منه�ا، مؤك�دة أن 
زي�ادة أعدادها ستغطي حاجة البالد 
من املش�تقات ما يوفر للبالد س�نويا 
5.1 مليار دوالر. من جانب اخر، أظهر 
مس�ح أن إنتاج أوب�ك النفطي ارتفع 
يف فرباير/ش�باط مدفوع�ا بمزيد من 
التع�ايف يف إمدادات الع�راق ونيجرييا، 
ع�ى الرغم م�ن التزام كب�ار املنتجني 
باتفاق تحالف أوبك+ األوس�ع نطاقا 

لخفض اإلنتاج لدعم االتحاد.
وقال�ت عض�و لجن�ة النف�ط والغاز 
والثروات الطبيعية يف مجلس النواب، 
زينب املوس�وي، يف ترصيح صحفي: 
إن “وزارة النفط تسعى إىل زيادة عدد 
املصايف الجديدة وتأهيل القديمة منها، 
مش�رية إىل وج�ود 14 مصف�ى حاليا 
يف الع�راق، منها اثنان تحت اإلنش�اء، 
أحدهم�ا يف قض�اء الف�او يف البرصة 

واآلخر ضمن محافظة األنبار”.
الطاق�ة  “مجم�وع  أن  وأضاف�ت 
اإلنتاجي�ة للمصايف العامل�ة يصل إىل 
مليون و336 ألف برميل يوميا، وم�ع 
إدخ���ال مصف�ى كرب�الء س�رتفع 
الطاقة اإلنتاجية إىل الحد الذي سيقلل 

من اس�ترياد املش�تقات النفطية، ما 
س�يضيف إىل املوازن�ة م�ن ملي�ار إىل 
كان�ت  دوالر،  ملي�ون  و500  ملي�ار 

تستنزف سنويا يف استريادها”.
من جانب اخر، أظهر مس�ح أن إنتاج 
أوبك النفطي ارتفع يف فرباير/شباط 
مدفوعا بمزيد م�ن التعايف يف إمدادات 
الع�راق ونيجريي�ا، ع�ى الرغ�م م�ن 
التزام كب�ار املنتجني باتف�اق تحالف 

أوبك+ األوس�ع نطاقا لخفض اإلنتاج 
االتحاد.ووجد مس�ح لرويرز  لدع�م 
أن منظم�ة البلدان املص�درة للبرول 
)أوبك( ضخ�ت 28.97 مليون برميل 
يومي�ا هذا الش�هر بزي�ادة 150 ألف 
برمي�ل يوميا عن يناير كانون الثاني. 
وال ي�زال اإلنتاج منخفض�ا بأكثر من 
700 ألف برميل يوميا منذ س�بتمرب/
وحلفاؤه�ا،  أوب�ك  أيلول.وع�ززت 

املعروفون باسم أوبك+، اإلنتاج ملعظم 
عام 2022 مع تعايف الطلب من الوباء، 
لك�ن لش�هر نوفم�رب، م�ع انخفاض 
أس�عار النفط، قامت املجموعة بأكرب 
خف�ض لها من�ذ األي�ام األوىل لكوفيد 

19- يف عام 2020.
وق�رروا خفض ه�دف إنت�اج أوبك+ 
بمقدار مليون�ي برميل يومي�ا، منها 
نح�و 1.27 ملي�ون برمي�ل يوميا من 

الدول العرش املش�اركة يف أوبك، وظل 
الهدف يف مكانه لشهر فرباير.

وخلص املسح إىل أن اإلنتاج النيجريي 
س�جل أكرب زيادة يف أوبك قدرها 100 
أل�ف برمي�ل يوميا يف فرباير ش�باط، 
مما جعل الب�الد أقرب إىل هدف زيادة 
اإلنت�اج إىل 1.6 ملي�ون برمي�ل يوميا 

هذا الربع.
وج�اءت ثاني أكرب زي�ادة من العراق 
ثان�ي أكرب منتج يف أوب�ك والذي وفقا 
لبيان�ات رفينيتيف ايك�ون ورشكات 
أخرى تتبع التدفقات عززت صادرات 

الجنوب هذا الشهر.
وفاقت الزيادة من الجنوب انخفاًضا 
يف الص�ادرات الش�مالية ع�رب مين�اء 
جيه�ان الرك�ي، الذي تعط�ل لفرة 
وجي�زة بس�بب الزل�زال ال�ذي رضب 

تركيا وسوريا.
وخل�ص املس�ح إىل أن منتج�ي أوبك 
والكوي�ت  الس�عودية  الخليجي�ني، 
واإلم�ارات العربية املتح�دة، حافظوا 
االمتث�ال  م�ن  ع�اٍل  مس�توى  ع�ى 

ألهدافهم بموجب اتفاقية أوبك+.
اإلنت�اج  ذات  البل�دان  ب�ني  وم�ن 
املنخف�ض، كان أك�رب انخفاض قدره 
80 ألف برميل يومًيا يف أنغوال بس�بب 
برنامج تصدير صغري نسبًيا يف فرباير 

والصيانة امليدانية لتيار داليا.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تعت�زم دول االتح�اد األوروبي تجديد 
العم�ل بآلي�ة خفض اس�تهالك الغاز 
خ�الل الش�تاء املقب�ل، بحس�ب م�ا 
ناقشه وزراء دول التكتل ال� 27 خالل 

اجتماع يف ستوكهولم الثالثاء.
الفرنس�ية  الطاق�ة  وزي�رة  وقال�ت 
دول  إن  بانييه-روناش�يه  آنيي�س 
االجتم�اع  خ�الل  ناقش�ت  االتح�اد 
“تمدي�د عدد م�ن إج�راءات الطوارئ 
لكي نتمكن من م�لء مخزوناتنا من 
الغ�از برسعة والتمكن م�ن مواجهة 
توترات محتمل�ة”، بما يف ذلك “وضع 

االستهالك تحت السيطرة”.
ويف مواجهة أزمة الطاقة التي نجمت 
وتراج�ع  أوكراني�ا  يف  الح�رب  ع�ن 
دول  اتفق�ت  الروس�ية،  اإلم�دادات 
االتح�اد األوروبي يف يوليو املايض عى 
خفض طلبه�ا عى الغاز خالل الفرة 
املمتدة بني أغس�طس 2022 ومارس 
2023 بنس�بة 15 باملئة باملقارنة مع 
متوس�ط الطلب الذي سجل يف الفرة 
الخم�س  الس�نوات  خ�الل  نفس�ها 

املاضية.
ونجحت ال�دول األوروبي�ة يف تحقيق 
ه�ذا الهدف “الطوعي” بل تم تجاوزه 
بق�وة وذل�ك بفضل الطق�س املعتدل 
وارتفاع أس�عار الغاز األمر الذي دفع 

يف  االقتص�اد  إىل  وال�رشكات  األرس 
استهالك الطاقة.

وبحس�ب معهد يوروستات لإلحصاء 
فقد انخفض استهالك الغاز يف االتحاد 
األوروب�ي بنس�بة 19.3 باملئ�ة ب�ني 

أغس�طس ويناير، مقارنة بمتوس�ط 
االس�تهالك خ�الل الفرة نفس�ها يف 
2017-( الفائت�ة  الخم�س  األع�وام 

 .)2022
وكان�ت مفوض�ة الطاق�ة يف االتحاد 

قال�ت  سيمس�ون  كادري  األوروب�ي 
مس�اء اإلثنني: “ال يمكنن�ا أن نكتفي 
بما حققناه. يج�ب أن نواصل تنويع 
)مص�ادر الطاق�ة(، وتعزي�ز مصادر 
الطاق�ة املتج�ددة، وتخزي�ن الغ�از، 

وخفض الطلب”.
وأضاف�ت أن اإلجراء الطارئ الذي أقر 
العام املايض لخفض الطلب األوروبي 
عى الغ�از “ينته�ي يف نهاية مارس” 

واملفوضية “تعتزم تمديده”.
وشددت سيمسون عى أن هذا اإلجراء 
“رضوري لالس�تعداد لفصل الش�تاء 
املقبل، ولتحقيق الهدف املتمثل بملء 
مخزون�ات الغ�از بنس�بة 90 باملئ�ة 
بحلول األول من نوفمرب”، وهو هدف 
بات مدرجاً بصورة مستمرة يف قانون 

االتحاد األوروبي لكل شتاء.
ولتمديد العمل باإلجراء الطارئ الذي 
أقر العام املايض، سواء لجهة خفض 
االستهالك بنسبة 15 باملئة، أم بنسبة 
أكرب كما تطالب بذلك أملانيا عى وجه 
التحديد، ينبغي عى الدول األعضاء يف 

االتحاد أن توافق عى ذلك.

بغداد/ الزوراء:
 التقت وزيرة املالية طيف سامي 
محمد وف�دا من اعض�اء مجلس 
النواب ونوابا سابقني ضم كال من 
)سميعة غالب / عائشة املساري 
/ زيتون الدليمي / كامل العكييل 
/ احمد رش�يد السلمان / يوسف 

الكالبي(.
واعربت وزي�ر املالية خالل اللقاء 
تعزي�ز  لجه�ود  تقديره�ا  “ع�ن 

اوارص التعاون والتنسيق املشرك 
الترشيعي�ة  ماب�ني  املؤسس�تني 
والتنفيذية، عى النحو الذي يضمن 
تحقيق أه�داف املنهاج الحكومي 
الذي اق�ره مجلس الن�واب، ومن 
شأنه تقديم الخدمات للمواطنني 
وإنج�از  الرشائ�ح  وملختل�ف 
ملصلح�ة  التنموي�ة  املش�اريع 

االقتصاد الوطني” .
اه�م  “مناقش�ة  اللق�اء  وش�هد 

املح�اور املتعلقة بالجوان�ب املالية 
واالقتصادية، والركيز عى رضورة 
وزارة  ماب�ني  الجه�ود  مضاعف�ة 
الربملانية،  املالي�ة  املالي�ة واللجن�ة 
فض�ال عن بحث اه�م الربامج التي 
تتضمنها مس�ودة م�رشوع قانون 
املوازنة املقبل�ة، والوصول اىل رؤى 
مش�ركة به�دف انض�اج القوانني 
الالزمة لتحقي�ق متطلبات التنمية 

الشاملة لالقتصاد العراقي”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أس�عار خامي البرصة املتوسط والثقيل 
بش�كل طفيف، امس األربعاء، مع ارتفاع اسعار 

النفط عامليا .
وارتف�ع خام البرصة املتوس�ط املصدر آلس�يا 9 
سنتات بما يعادل %0.11 ليصل اىل 79.30 دوالراً 

للربميل الواحد.

وارتف�ع خ�ام الب�رصة الثقي�ل املصدر آلس�يا 9 
سنتات ايضا بما يعادل %0.12 ليصل اىل 73.55 

دوالرا.
وشهدت أس�عار النفط العاملية، الثالثاء، ارتفاعا 
بأكثر من %1 مع خطط روسيا لخفض انتاجها 
النفطي وانتعاش الصناع�ات الصينية مما يولد 

طلبا عى النفط الخام.

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت مبيعات البنك املركزي العراقي من الدوالر يف مزاد امس األربعاء، 

بنسبة %40 لتسجل 140 مليون دوالر .
وذك�ر مصدر أن البنك املركزي باع خالل م�زاده، امس، لبيع ورشاء الدوالر 
االمريك�ي، 140 مليون�ا و390 الفا و 285 دوالراً وبنس�بة انخفاض 40% 
مقارن�ة بيوم امس الثالثاء التي بلغ�ت املبيعات فيه 233 مليونا و921 ألفا 
و34 دوالرا، غطاها البنك بس�عر رصف اس�اس بلغ 1305 دنانري لكل دوالر 
لالعتمادات املس�تندية والتس�ويات الدولية للبطاقات االلكرونية وبس�عر 
1310 دنانري لكل دوالر للحواالت الخارجية وبسعر 1310 دنانري لكل دوالر 

بشكل نقدي.
واضاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبت لتعزيز األرصدة يف الخارج عى 
ش�كل )حواالت، اعتمادات( وبواق�ع 99 مليونا و 890 الف�ا و 285 دوالرا، 
فيم�ا ذهبت البقي�ة البالغة 40 مليونا و500 الف دوالر عى ش�كل مبيعات 
نقدية .وأشار املصدر اىٕل ان املصارف التي اشرت الدوالر النقدي بلغ عددها 
14 مرصفا، فيما بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخ�ارج 24 مرصفا فيم�ا كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوس�ط 

املشاركة يف املزاد 133 رشكة.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االربعاء، مرتفعا 
بنس�بة )%0.01(.وجاءت مؤرشات التداول لس�وق العراق لألوراق املالية 
لي�وم امس كما ييل: بلغ عدد االس�هم املتداولة )771.857.627( س�هما، 
بينما بلغت قيمة االسهم )1.179.606.228( دينارا. واغلق مؤرش االسعار 
ISX 60 يف جلس�ة امس عى )637.11( نقطة مرتفعا بنس�بة )0.01%( 
عن اغالقه يف الجلسة الس�ابقة البالغ )637.07( نقطة.وتم تداول اسهم 
)40( رشك�ة م�ن اص�ل )103( رشك�ة مدرج�ة يف الس�وق، واصبح عدد 
ال�رشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات 
االفص�اح املايل )3( رشكات.وبلغ عدد االس�هم املش�راة من املس�تثمرين 
غري العراقيني يف الس�وق )177( مليون س�هم بقيمة بلغت )251( مليون 
دين�ار من خ�الل تنفيذ )56( صفقة عى اس�هم أرب�ع رشكات.بينما بلغ 
عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق )193( مليون 
س�هم بقيمة بلغت )366( مليون دينار من خالل تنفيذ )69( صفقة عى 
ث�الث رشكات.يذكر ان س�وق العراق ل�ألوراق املالية قد اس�تخدم انظمة 
التداول االلكروني وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويسعى إلطالق نظام 
التداول عرب االنرنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا 
م�ن االحد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مس�اهمة عراقية تمثل 
قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والت�أمني واالس�تثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

 بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن، ام�س األربع�اء، عن املب�ارشة بإنتاج 

النيروجني للقطاعني العام والخاص، فيما حددت حجم اإلنتاج اليومي.
وق�ال مدير عام الرشكة العامة للصناع�ات التعدينية يف الوزارة، رافد عبد 
الجليل، يف ترصي�ح صحفي: إن “منتجات الرشكة تحمل مواصفة عالية، 
وهن�اك إرصار من قبل قاع�دة الصويرة ومصفى كرب�الء بأخذ املنتجات 
م�ن الرشكة، وه�ذا يدل عى م�دى اح�رام املواصف�ة العراقية”.وأوضح 
عب�د الجلي�ل أن “الرشكة تقوم برفد وزارة الصناع�ة والكهرباء بالزيوت، 
وهن�اك مخاطب�ات جارية م�ع وزارة الدفاع من أج�ل تزويدهم بمختلف 
أن�واع الزيوت املوجودة”، الفتاً إىل أن “التوجه الحكومي خالل العام الحايل 
أن تك�ون املنتجات املصنعة داخ�ل وزارة الصناعة واملعادن لها األولوية”.

وأض�اف أن “قرار الحكومة بإعط�اء األولوية للصناعة العراقية مس�ألة 
س�تنجح الصناعة والبلد بش�كل عام”، مبيناً أن “الرشكة بارشت بإنتاج 
النيروج�ني ورف�د القطاعني الخاص والعام، إذ بل�غ اإلنتاج نحو 50 مراً 

مكعباً يف اليوم، وهناك مساٍع للوصول إىل إنتاج 200 مر مكعب يومياً”.
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العراق ونيجرييا يرفعان إنتاج نفط “أوبك” خالل شهر شباط

ملواجهة أزمة الطاقة النامجة عن حرب أوكرانيا وتراجع اإلمدادات الروسية

النفط النيابية: بناء املصايف سينهي هدر مليار و500 مليون دوالر سنويا

مبيعات مزاد العملة تتجاوز 140 
مليون دوالر

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية أحمد األسدي، اليامسوم األربعاء، 
عن إطالق منصة )مهن( لتوظيف الباحثني عن العمل يف القطاع الخاص.

وقال األس�دي يف مؤتمر صحفي عقده امس تابعته “الزوراء”: إن “وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية، اطلقت منصة )مهن( لتوظيف الباحثني عن 
العم�ل يف القط�اع الخاص”.وأش�ار اىل ان “املنصة س�تمكن الباحثني عن 

العمل يف القطاع الخاص من الحصول عى وظيفة”.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت اللجنة املالي�ة عن قرب إرس�ال الحكومة لس�لم رواتب موظفي 
الدول�ة الجديد.وقال عضو اللجنة النائب، جمال كوجر: إن “قانون س�لم 
روات�ب املوظفني ما زال عى طاولة مجلس الوزراء، وحتى اآلن لم ترس�ل 
اىل الربمل�ان أية صيغة جدي�دة للقانون”.وأضاف كوجر أن “القانون يجب 
االط�الع عليه قب�ل التصويت عى موازن�ة 2023، مبيناً ان�ه “بخالف ذلك 
ال يمك�ن التصويت ع�ى تعديالت القانون”. وأش�ار إىل “معلومات ترد إىل 
اللجنة باس�تمرار عن قرب إرس�اله من الحكومة ألج�ل اعتماده من قبل 
مجل�س النواب”.إىل ذل�ك، أكد النائب مرتىض الس�اعدي مخاطبته األمانة 
العام�ة ملجلس الوزراء األس�بوع املايض من أجل معرف�ة آخر ما توصلت 
إليه الجهود الحكومية بش�أن س�لم رواتب املوظفني.وتابع الس�اعدي أن 
“الس�لم ما زال لدى الحكومة فهي املسؤولة عن وضعه وننتظر أن يصلنا 

إىل مجلس النواب”. 

إطالق منصة “مهن” للباحثني عن 
العمل يف القطاع اخلاص

خماطبات برملانية لإلسراع يف 
إجناز سلم الرواتب

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا

الصناعة تباشر إنتاج النيرتوجني 
للقطاعني العام واخلاص

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أس�عار الذهب “االجنبي والعراقي” يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس األربعاء.
وقال مصدر: إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد س�جلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والركي واألوروبي بلغ 396 الف دينار، وس�عر الرشاء 392 الف 
دين�ار، فيما كانت اس�عار الذهب لي�وم الثالثاء 386 الف دين�ار للمثقال 

الواحد.
وأش�ار املصدر اىٕل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 

سجل ارتفاعا ايضا عند 366 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 362 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليج�ي عيار 21 ي�راوح بني 400 الف دين�ار و 410 آالف، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 370 الفاً و 380 الف دينار.
أما اس�عار الذهب يف اربيل فقد ش�هدت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 485 ألف دينار، وس�جل عيار 22 بيع 445 الف 
دينار، وسجل عيار 21 بيع 425 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 365 

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

املعدن األصفر يرتفع يف حمال 
الصاغة
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املالية تناقش أهم احملاور املتعلقة باجلوانب 
املالية واالقتصادية

ارتفاع طفيف بأسعار خام البصرة

االحتاد األوروبي يعتزم مواصلة سياسته خبفض استهالك الغاز خالل الشتاء املقبل



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7910    Thu    2     Mar    2023العدد:   7910    الخميس    2    اذار   2023

أركان جنيب: مالعب تدريب كأس آسيا 
للشباب ال تصلح للعب

بغداد/ متابعة الزوراء:
أبدى الالعب الدويل السابق أركان نجيب استغرابه من سوء أرضية مالعب التدريب يف بطولة كأس آسيا 
للش�باب تحت 20 عاما، التي تقام منافس�اتها يف العاصمة األوزبكية طش�قند. وقال نجيب »لألسف 
ظه�رت مالعب التدريب يف أوزبكس�تان بص�ورة يرثى لها«. وواصل: »هل يعق�ل أن تتدرب املنتخبات 
اآلس�يوية يف مالع�ب ال تصلح حتى للخي�ول، كما تعرض بعض الالعبني لإلصاب�ات مثلما حدث ألحد 
العب�ي منتخ�ب األردن«. وأضاف العب الطلبة الس�ابق: »االتحاد اآلس�يوي لم يك�ن موفقا يف اختيار 
أوزبكس�تان لتنظي�م ثالث أكرب حدث كروي يف القارة«. وأردف: »س�وء التنظي�م ظهرت مالمحه من 
التأخري يف املطارات وتوفري حافالت قديمة لنقل املنتخبات، عالوة عىل سوء أرضية مالعب التدريب«.

أصفر وأمحر

حممد: فوزنا على اندونيسيا كان مستحقاً ولقاء اوزبكستان سيكون صعبا 

 اللجنة العليا لتشريع قانون الرياضة املوحد تعقد اجتماعها الدوري

الرباط/ عدي    صبار:
لك�رِة  الوطن�ّي  منتخبن�ا  خ�ر 
الصاالت مباراته الودّية األوىل التي 
لعبها أمام نظريه املغربي بخمسِة 
أه�داٍف مقاب�ل هدف�ني يف املباراِة 
االربع�اء يف  ام�س  أقيم�ت  الت�ي 
صالة موالي عبد الله يف العاصمِة 

الرباط. 
 وجاءت املباراة حماس�يًة وقويًة 
م�ن الطرف�ني، وتق�دم املضي�ُف 
أه�داٍف  بثالث�ة  األول  الش�وط  يف 
نظيف�ة، ويف النص�ِف الثان�ي من 
املباراِة تمك�َن منتخبنا من إحراز 
بف�وز  اللق�اُء  لينته�ي  هدف�ني، 
املنتخ�ب املغربي بخمس�ة أهداٍف 

مقابل هدفني.
اللق�اُء ُحض�ور الس�فري  وش�هد 
العراق�ي ل�دى اململك�ة املغربّي�ة، 
ونائب رئيس االتحاد العراقّي لكرة 
الق�دم عيل جب�ار وعض�و املكتب 
التنفيذي فراس بحر العلوم، فضالً 

عن عدٍد من موظفي السفارة. 
وأش�اد س�عادُة الس�فري الدكت�ور 
بوت�ان دزه يى خ�الل لقائه العبي 
املنتخب واملالك اإلداري، باملستوى 
الكبري الذي قدمه الالعبون والطاقم 
التدريب�ي يف هذه املباراة، مؤكداً إن 
الس�فارَة تق�دم الدعَم واملس�اندة 
الالزم�ة للمنتخ�ب ووف�د االتحاد 
العراقّي بكرة القدم بالتنس�يِق مع 

الجهاِت املغربّية املعنية.
ووّج�ه الس�فري التحي�َة ع�ىل ما 
املغرب�ي  املنتخ�ِب  أم�ام  قدم�وه 
املع�روف بقوت�ه يف ق�ارِة أفريقيا 
الثام�ن  التصني�ف  وصاح�ب 
ع�ىل العال�م، كم�ا ق�ام الس�فرُي 

بإعطاء العب�ي املنتخب مجموعًة 
م�ن النصائ�ح املهم�ة، مواص�اًل 
تش�جيعه لهم، واع�داً إياهم بأنه 
مبارياته�م  جمي�َع  س�يحرض 
الودّية، باإلضافِة إىل أخذ مجموعٍة 
من الص�ور التذكارّية مع أعضاء 
س�عادته  ع�ن  تعب�رياً  املنتخ�ب 

بالتواجد معهم .
النائ�ُب األول  ثّم�ن  م�ن جهت�ه، 
لرئيس االتح�اد عيل جبار حضوَر 
ومؤازرت�ه  الس�فري  س�عادة 
يف  العراق�ّي  الوطن�ي  للمنتخ�ِب 
مبارات�ه الودّي�ة األوىل، موضح�اً 
جهوَد االتحاد العراقَي لكرِة القدم 
يف توفري األجواِء املُناس�بِة إلنجاح 
تحضريات وطنّي الصاالت لبطولِة 

كأس العرب املُقبلة.
م�ن جانبه، أش�اد ُعض�و املكتب 
التنفي�ذّي لالتح�اد ف�راس بح�ر 
قّدم�ه  ال�ذي  باملُس�توى  العل�وم 
يف  يض�م  فري�ٍق  أم�ام  منتخبن�ا 
صفوف�ه العب�ني لهم ب�اٌع طويٌل 
يف ك�رِة الصاالت، خصوص�ًا أنهم 
يلعب�ون يف الدوري�اِت األوروبّي�ة. 
علي�ه  ظه�ر  ال�ذي  األداء  مثمن�اً 
الالعبون الش�باب الذي�ن يلعبون 

أول مباراة دولّية لهم.
وسيخوض منتخبنا وديته الثانية 
أم�ام املنتخِب املغربي يف الس�اعِة 
الثامن�ة بتوقيت بغداد من مس�اء 
الي�وم الخمي�س، إذ تأت�ي هاتان 
اس�تعداداِت  إط�اِر  يف  الوديت�ان 
منتخبن�ا لخ�وض غم�ار بطول�ِة 
يف  س�تقام  الت�ي  الع�رب  كأس 
اململكِة العربية السعودّية يف شهر 

حزيران املقبل .

منتخب الصاالت خيسر املواجهة 
الودية األوىل أمام املغرب خبماسية

درجال: الوطين سيواجه نظريه الروسي بعد الغاء ودية ايران 

طشقند/ الزوراء: 
عرّب مدرُب منتخب الش�باب عماد محمد 
الع�راق  ملب�اراِة  الصحف�ّي  املؤتم�ر  يف 
وإندونيس�يا، الذي ج�رى يف قاعِة ملعب 
س�عادته  ع�ن  طش�قط،  لوكوموتي�ف 
بتحقي�ق ث�الث نقاٍط مهم�ة يف انطالقِة 
ِمش�وار مباري�اِت املنتخ�ب يف نهائي�اِت 

كأس آسيا للشباب.
وأش�اَر محم�د إىل إن الش�وَط األول كان 
بالنسبة يل ش�خصياً للنسيان، لم يظهر 
املنتخُب باملس�توى الحقيقي له، لكن يف 
الش�وِط الثاني، ورغم النق�ِص العددي، 
لكنن�ا قدمن�ا أداًء جميالً، وكن�ا قريبني 
م�ن أن نخ�رَج بك�ٍم كبرٍي م�ن األهداف، 
ل�وال رسعة التعام�ل مع الك�رة وبعض 

النهايات غري املُستثمرة.
وح�ول حال�ِة الط�رد الت�ي تع�رَض لها 
الالعب رشبل ش�معون، أوض�َح محمد: 
لم أش�اهد الحال�َة، لك�ن يف كل األحوال 
فأنا أحرتُم ق�راراَت الحكم وهو مختٌص 

بذلك.
مبيناً ش�اهدنا املنتخ�َب األوزبكي وكان 
فريقاً متمي�زاً، وأعتقد س�تكون املباراة 
صعبًة عىل املنتخب�ني، منتخبنا ال يعتمد 
عىل العٍب واحٍد، والدليُل إن البدالء قدموا 
مس�توى جي�داً، وهذا دليٌل ع�ىل كالمي، 

جي�ٌد،  منتخ�بٌ  اإلندوني�ي  املنتخ�بُ 
وس�يحرج املنتخباَت التي س�يلتقيها يف 

املقابل.
ونجح منتخُب العراق للش�باب بتحقيِق 
اآلس�يوي  مش�واره  يف  األول  انتص�اره 
عندم�ا تغل�ب  ع�ىل إندونيس�يا بهدفني 
مقاب�ل اليشء، امس األربع�اء، يف املباراِة 
الت�ي أقيم�ت  عىل س�تاد لوكوموتيف يف 

العاصمِة األوزبكية طشقند.
 أهداف منتخبنا سجلت عن طريق حيدر 
عب�د الكري�م يف الدقيق�ة )28( ومحم�د 

جميل يف الدقيقة )90+6(.
وبعدها، ثّم�ن رئيُس وفد منتخبنا عضو 
اتحاد الكرة محمد ن�ارص الدوَر البطويل 
لالعبني والجهاز التدريبي، وحث الالعبني 
عىل االستمرار بتحقيق النتائج اإليجابية 
واالنتص�ارات يف هذه البطولة، ونقل لهم 
تهنئَة الفوز م�ن قبل رئيس اتحاد الكرة 
عدنان درجال، وأعضاء املكتب التنفيذي 
التحاد الكرة، كما وعد بمكافأِة الفوز يف 

هذِه املباراة.
 ه�ذا وس�يلتقي منتخبنا الش�بابي يوم 
الخامس�ة  الس�اعِة  يف  املقب�ل  الس�بت 
بتوقيت الع�راق منتخَب أوزبكس�تان يف 
ملع�ِب بونيودكور يف العاصمِة األوزبكية 

طشقند.

بغداد/ الزوراء: 
عق�دت اللجن�ة العلي�ا الخاص�ة بإع�داد وتهيئ�ة 
القانون الريايض املوحد برئاس�ة مستش�ار رئيس 
مجل�س ال�وزراء لش�ؤون الش�باب والرياضة إياد 
بني�ان امس االربعاء اجتماعها الدوري الخامس يف 

مقر مجلس الوزراء .
وأك�د رئي�س اللجنة إياد بنيان أن “اللجنة ش�كلت 
ب�إرشاف ومتابعة من قبل رئي�س مجلس الوزراء 
محمد ش�ياع الس�وداني من أجل العمل عىل إعداد 
و تهيئة مرشوع قانون موح�د  للرياضة العراقية 
ينهي كاف�ة التقاطع�ات والخالف�ات التي وجدت 

بسبب اختالف القوانني الرياضية” .

و أش�ار إىل أن “تأس�يس ه�ذه اللجنة يت�الءم مع 
الحكوم�ي  التوج�ه  و  العراقي�ة  الدول�ة  فلس�فة 
وف�ق املادة 36 من الدس�تور العراقي والتي تش�ري 
إىل أن )ممارس�ة الرياض�ة ح�ق ل�كل ف�رد وع�ىل 
وتوف�ري  رعايته�ا  و  أنش�طتها  تش�جيع  الدول�ة 

مستلزماتها(. 
وتاب�ع أن “اغلب القوان�ني الرياضية النافذة كانت 
معدة من قبل النظام البائد والتي أصبحت ال تتالءم 
م�ع املرحلة الجدي�دة لذلك تم يف الس�نوات االخرية 
إق�رار قان�ون اللجنة األوملبي�ة العراقي�ة و قانون 
جدي�د لالتح�ادات الرياضية الل�ذان يحتويان عىل 
عدد م�ن النقاط الخالفية والتي اس�همت يف صنع 

أزم�ة جديدة يف الوضع الري�ايض باالضافة اىل عدم 
وج�ود قانون خاص باألندية يتناس�ب مع التطور 

الكبري الذي شهدته الرياضة .
وب�ني إىل أن “املرحلة املقبلة تتطل�ب إيجاد قوانني 
بفلس�فة واح�دة ال تقاطع فيما بينه�ا لذلك تقوم 
اللجن�ة عىل التهيئة لترشيع قانون موحد للرياضة 
العراقية يتم فيه معالجة وإنهاء جميع التقاطعات 
والسلبيات املش�خصة من قبل الخرباء واملختصني 

ليساهم يف إصالح الوضع الريايض بشكل عام .
الجدي�ر بالذك�ر أن رئي�س مجلس ال�وزراء محمد 
ش�ياع الس�وداني اص�در أم�رًا ديوانياً ش�كل فيه 
لجن�ة عليا إلعداد قانون موح�د للرياضة العراقية 

تتألف من مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب 
والرياضة د. إياد بنيان رئيًس�ا وعضوية كل من د. 
ش�هباء أحمد مستش�ار رئيس مجل�س الوزراء و 
د. حس�ن كريم مستش�ار وزير الشباب والرياضة 
ودكتور أك�رم عطوان مدير عام - وزارة الش�باب 
والرياض�ة و د. حس�ني محمد س�كر مستش�ار - 
مجل�س الدولة وانمار فؤاد عبد الوهاب مستش�ار 
قانون�ي - األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء وغيث 
عبدالغني - مكتب رئيس مجلس الوزراء وجاس�م 
حس�ن هاش�م مش�اور قانون�ي - مكت�ب رئيس 
مجلس الوزراء و حكيم ش�ماع عبدالله من مكتب 

رئيس مجلس الوزراء مقررا للجنة .

اجلوية يهزم نوروز ويتوج بطال للمرحلة االوىل والزوراء يواصل مسلسل التعادالت
الطلبة يتعثر امام النجف يف الشعب 

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة / حسنني الصبيحاوي

ف�از القوة الجوي�ة عىل ضيف�ه نوروز 
)0-1(، يف املب�اراة الت�ي ج�رت بينهما 
 19 الجول�ة  ضم�ن  األربع�اء،  ام�س 
واألخ�رية م�ن مرحلة الذه�اب للدوري 

املمتاز.
وخط�ف نيديفريكي ي�ودو هدف الفوز 
الوحيد لفريقه القوة الجوية يف الدقيقة 
49 م�ن زمن املباراة، بعد مجهود فردي 
رائع، تمكن فيه من التوغل من دفاعات 
ن�وروز ليضع كرته بس�هولة يف ش�باك 

الحارس أمجد رحيم.
وبه�ذا االنتص�ار رف�ع الق�وة الجوي�ة 
رصي�ده إىل 41 نقط�ة ليقف�ز لص�دارة 
الرتتي�ب، فيما تجم�د رصيد نوروز عند 

النقطة 22 يف املركز ال� 12.
ورغم إه�دار القوة الجوي�ة عدة فرص 
س�هلة ع�ن طريق مهن�د عب�د الرحيم 
وحس�ني جب�ار يف الش�وط األول، إال أن 
نيديفريك�ي نج�ح من اقتن�اص نقاط 
املب�اراة وص�دارة الرتتي�ب، ع�الوة عىل 
حص�د فريق�ه لقب بط�ل الش�تاء بعد 

نهاية مرحلة الذهاب .
وزج املدرب قحطان جثري عنارص جديدة 
يف الشوط الثاني للمحافظة عىل تقدمه 
بإدخال محمد قاسم وكريست موجالو 
ومنتظ�ر عب�د األم�ري وع�يل محس�ن، 
لينجح بتفوق�ه وحصد االنتصار الثالث 
تواليا وال� 12 هذا املوس�م، بينما تلقى 

نوروز هزيمته ال� 9.
وتعث�ر فريق الطلبة امام النجف بعد ان 
تعادل م�ع ايجابيا بهدف يف اللقاء الذي 
اقي�م امس االربعاء عىل ملعب الش�عب 
ال�دويل، وس�جل هدف الطلب�ة محرتفه 
الس�وداني رشف الدين ش�يبوب، بينما 
اح�رز ه�دف النجف الالع�ب مصطفى 

عبد الجليل.
واس�تمرت نتائج فريق الزوراء السلبية 
يف الف�رتة االخرية بعد تعادل�ه االيجابي 
بهدف مع مضيفه دهوك يف اللقاء الذي 
اقي�م امس االربعاء ع�ىل ملعب دهوك ، 
واحرز هدف دهوك الالعب برنس ابوكو 
وع�ادل النتيج�ة للن�وارس الالعب لؤي 

العاني. 
وتغل�ب نفط البرصة ع�ىل ضيفه زاخو 

بنتيجة 2-3، عىل ملعب الفيحاء بمدينة 
البرصة الرياضية. 

وس�جل نفط الب�رصة، هدف�ه األول يف 
الدقيق�ة الخامس�ة عن طري�ق الالعب 

عيل خليل.

وعاد عيل خليل لتس�جيل الهدف الثاني 
لنفط البرصة يف الدقيقة 21.

ويف الدقيق�ة 32، قل�ص زاخ�و النتيجة 
ع�ن طري�ق عم�ر منصوري م�ن ركلة 
ج�زاء، قب�ل نج�اح بات�رك إنجومبي يف 

إحراز الهدف الثالث ألصحاب األرض يف 
الدقيقة 35.

ويف الدقيقة 51، تمكن زاخو من تسجيل 
هدف�ه الثاني عن طري�ق الالعب محمد 

عمر الغنيمي.

وبه�ذا االنتص�ار، رف�ع نف�ط البرصة 
رصي�ده إىل 27 نقطة يف املرك�ز الثامن، 
وتجم�د رصي�د زاخو عن�د 21 نقطة يف 

املرتبة 13.
وتع�ادل فريق ك�ربالء صاحب االرض 
والجمهور مع ضيفه نفط الوس�ط من 

دون اهداف.
وق�ررت لجن�ة االس�تئناف يف االتح�اد 
العراق�ي لكرة القدم، ع�ىل قبول الطلب 
املقدم من قبل نادي الرشطة باستئناف 
العقوبات التي فرضتها لجنة االنضباط 
يف اتحاد الكرة عىل خلفية احداث مباراة 

الرشطة والقاسم يف الدوري املمتاز.
وذك�ر بي�ان التح�اد الك�رة أن” لجنُة 
االس�تئناف يف االتح�اد العراق�ّي لك�رِة 
طل�َب  وناقش�ت  اجتمع�ت  الق�دم، 
االستئناف املقدم من قبل نادي الرشطة 
الري�ايض، وق�ررت قبول�ه ش�كالً من 
الناحي�ة القانونّية، وبع�د االطالع عىل 
األولياِت وقرار لجن�ة االنضباط بالعدد 
ق�ررت  علي�ه   ..15/2/2023 يف   18
اللجن�ة ، إلغ�اء ق�رار لجن�ة االنضباط 
بالع�دد 18 يف 15 /2/2023 و معاقبة 
عيل جويد الش�حماني ) عض�و الهيئة 
اإلداري�ة لن�ادي الرشط�ة ( باإليق�اف 
ملرحل�ٍة كامل�ٍة، وابت�داًء م�ن املرحل�ة 
الثاني�ة م�ن املوس�م الك�روي الح�ايل 
الفري�ق،  مرافق�ة  م�ن   2022/2023
وبغرامٍة مالي�ٍة مقدارها عرشة ماليني 
دينار حس�ب املادة 52 /4 و52/7 من 
الئح�ِة االنضب�اط ومعاقب�ة ع�يل عبد 
الجبار ) مدرب نادي القاس�م الس�ابق 
( باإليق�اف ملرحلٍة كامل�ٍة، وابتداًء من 
املرحلة الثانية من املوسم الكروي الحايل 
الفري�ق،  مرافق�ة  م�ن   2022/2023
وبغرام�ٍة ماليٍة مقدارها مليونني دينار 
حس�ب املادة 52 /4  و52/7 من الئحِة 
االنضباط ومعاقبة العب نادي الرشطة 
)عالء عب�د الزهرة( باإليق�اف مبارتني 
حسب املادة 50/5 من الئحِة االنضباط 
ومعاقبة العب نادي القاس�م )مجتبى 
محسن عيال( باإليقاف بمباراٍة واحدٍة 
حسب املادة 50/3 من الئحِة االنضباط 
و معاقب�ة ب�الل حس�ني )إداري نادي 
الرشطة( باإليقاف مباراة حسب املادة 

52/2 من الئحِة لجنة االنضباط.

بغداد/ متابعة الزوراء
 أك�د رئي�س االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم 
عدن�ان درج�ال، إلغاء مب�اراة إي�ران الودية 
املق�ررة يف طه�ران، فيم�ا أش�ار إىل أن لقاء 
املنتخب الروس�ية هو املب�اراة البديلة. وقال 
درج�ال إن “االتحاد لم يتوص�ل إىل اتفاق مع 
الجانب اإليراني إلقامة مباراة ودية تجريبية 
كانت مقررة يف بغداد، ومن ثم يف إيران نهاية 
الشهر املقبل، موضحاً أن “االتحاد قرر حسم 

موض�وع  لق�اء منتخ�ب إي�ران، وأصبح�ت 
ملغية رسميا، وتم االتفاق مع روسيا لخوض 
لق�اء ودي معها”. وأضاف رئيس االتحاد، أن 
“نفس املوع�د الذي كان مقررا إلقامة مباراة 
الع�راق وإيران، أصب�ح املوعد للقاء روس�يا 
والعراق، يف روس�يا وهو يوم 27 من الش�هر 
الج�اري”، مبيناً أن “املوعد يق�ع ضمن أيام 
الفيف�ا دي”. وأش�ار إىل أن “االتحاد وصل إىل 
اتفاق مع املدرب خيس�وس كاساس، لوضع 

منه�اج خاص العداد املنتخ�ب لتجمع قصري 
لالعب�ني قب�ل اللقاء يف بغداد، ع�ىل أن يلتحق 
في�ه الالعب�ون املحرتف�ون أيض�ا كونه يقع 
ضمن أي�ام الفيفا دي”. وخل�ص درجال، إىل 
القول إن “املنتخب الوطني س�يالقي روس�يا 
ودياً يف مدينة س�ويش، يف الس�ابع والعرشين 
من شهر آذار الجاري، بتواجد جميع الالعبني 
املحرتف�ني الذي�ن تم�ت دعوته�م لتش�كيلة 

املنتخب.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اوراق  انه قدم  الرياضة خالد كبيان  الوزراء لشؤون  اكد مستشار رئيس 
ترشيحه ملنصب النائب األول للجنة االوملبية يف االنتخابات التكميلية التي 
اذار  من املقرر ان تقام يوم السبت املقبل املوافق الحادي عرش من شهر 

الحايل .
 واضاف اعاهد الوسط الريايض والجمعية العامة للجنة االوملبية عىل العمل 

الجاد من أجل تطوير عمل اللجنة األوملبية من حال اىل افضل.
ان تقلد  للسباحة وسبق  العراقي  االتحاد  ان خالد كبيان يرتأس  اىل  يشار 

العديد من املناصب الرياضية املختلفة يف الفرتة السابقة.

بغداد/ الزوراء: 
القدم  لكرِة  العراقّي  االتحاُد  وقع 
لالليغا  اإلسباني  الدوري  ورابطة 
ثالثة  ملدِة  املحرتفني  دوري  اتفاقيَة 
وتم  املقبل،  املوسِم  من  تبدأ  مواسم 

التوقيُع إلكرتونيا. 
وشملت االتفاقيُة اإلرشاَف عىل إقامِة 

يتم  أن  عىل  العمرّية،  الفئات  دوري 
رسمي  بحفٍل  الطرفني  بني  التوقيع 

يقام يف العاصمِة بغداد يحدد الحقاً.
وتأتي هذه الخطوُة من اتحاِد الكرة 
العراقّية،  الكرة  تطوير  أجل  من 
عىل  ووضعها  بواقعها  والنهوض 

طريِق االحرتاف.

كبيان يرشح ملنصب النائب األول 
للجنة األوملبية 

احتاد الكرة يوقع اتفاقية مع رابطة 
لالليغا إلقامة دوري احملرتفني 



باريس / متابعة الزوراء:
تويف أسطورة كرة القدم الفرنسية جوست فونتني عن عمر ناهز 
89 عاًما.ويعّد الفرنيس صاحب الرقم القيايس بعدد األهداف يف 
1958.وخاض  عام  هدًفا(   13( العالم  كأس  من  واحدة  نسخة 
فونتني 21 مباراة دولية مع منتخب “الديوك” سّجل خاللها 30 
هدًفا.وكان فونتني أحد نجوم منتخب فرنسا يف مونديال السويد 
النهائي  نصف  الدور  إىل  بالده  منتخب  قاد  عندما   ،1958 عام 

للمرة األوىل يف تاريخه قبل أن يخرس أمام الربازيل بقيادة بيليه.
وباالضافة اىل إنجازه يف املونديال، يملك فونتني سجال رائًعا عىل 
بينها  4 مرات،  الفرنيس  للدوري  األندية حيث توج بطال  صعيد 
 ،1960  ،1958( رينس  مع  مرات  و3   )1956( نيس  مع  مرة 
نيس  )مع  مرتني  فرنسا  كأس  إحرازه  إىل  باإلضافة   ،)1962

1954 ومع رينس 1958(، كما خاض نهائي كأس األندية 
مع  حالًيا(  األبطال  )دوري  البطلة  األوروبية 

ريال  أمام  وخرس   1959 عام  رينس 
مسريته  اإلسباني.انتهت  مدريد 

بعمر  مفاجئ  بشكل  الكروية 
كرس  بسبب  والعرشين  الثامنة 

مضاعف يف ساقه.
مدينة  يف  املولود  فونتني  دخل 
معرتك  املغربية،  مراكش 
التدريب واستلم منتخب فرنسا 
يمكث  لم  لكنه   1967 عام 
طويال عىل رأس الجهاز الفني 
مباراتني  أول  خسارته  بعد 

وديتني.

تورينو / متابعة الزوراء:
ضيفه  عىل  بفوزه  مويل  ديال  ديربي  يوفنتوس  حسم 
تورينو 4-2، محققاً فوزه الرابع توالياً يف الدوري وذلك 
اإليطايل  الدوري  من   24 املرحلة  منافسات  ختام  ضمن 
إىل  بتأهله  منتشياً  اللقاء  يوفنتوس  القدم.وخاض  لكرة 
ثمن نهائي الدوري االوروبي »يوروبا ليغ« بفوزه إياباً عىل 

نانت الفرنيس 3-0 بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.
افتتح تورينو التسجيل بعد دقيقتني من صافرة البداية إثر 
الفرنيس يان كارامو يف  ركلة ركنية تابعها املهاجم 
املرمى، قبل أن يعادل الكولومبي خوان كوادرادو 
باملدافع  اصطدمت  قوية  بتسديدة  النتيجة 
وخدعت  رودريغيز  ريكاردو  السويرسي 
ميلينكوفيتش- فانيا  الرصبي  الحارس 

سافيتش .)16( 
بهدف  الثانية  للمرة  تورينو  وتقدم 
بعدما  سانابريا  أنتونيو  الباراغوياني 
استفاد من تمريرة أرضية للرصبي إيفان 

ركنية  من  جديدة  مرة  التعادل  يوفنتوس  ليدرك   ،)43( إيليتش 
لعبها األرجنتيني أنخل دي ماريا إىل رأس املدافع دانيلو .)1+45( 
وأخذ يوفنتوس األسبقية للمرة األوىل برأسية العب تورينو السابق 
الربازييل بريمر إثر تمريرة من فيديريكو كييزا بعد دقيقتني من 
بفضل  الرابع  يضيف  أن  قبل   ،)71( ماريا  دي  من  بدالً  دخوله 

الفرنيس أدريان رابيو .)81( 
وشهدت املباراة مشاركة العب الوسط الدويل الفرنيس بول بوغبا 
تعرضه  جراء  املايض  نيسان/ابريل   19 منذ  املالعب  عن  الغائب 
لإلصابة خالل خسارة فريقه السابق مانشسرت يونايتد االنكليزي 

أمام ليفربول برباعية نظيفة يف الربيمريليغ.
البدالء  مقاعد  عىل  جلس   69 الدقيقة  يف  دخل  الذي  بوغبا  وكان 
مرة واحدة هذا املوسم يف الخسارة أمام مونتسا صفر-2 نهاية 

كانون الثاني/يناير.
وصعد يوفنتوس الساعي ملقعد أوروبي بعد حسم 15 نقطة من 
رصيده لتالعب مايل للمركز السابع برصيد 35 نقطة، فيما تجمد 
الذي لم يفز يف عقر دار بيانكونريي منذ نيسان/ رصيد تورينو 

أبريل 1995 عند 31 يف املركز التاسع.

بريستول/متابعة الزوراء:
بلغ مانشسرت سيتي الدور 
ربع النهائي من مسابقة 
اإلنكليزي  االتحاد  كأس 
مضيفه  عىل  بفوزه 
سيتي  بريستول 
الثاني  املستوى  من 
 » نشيب مبيو تشا «
الخ. الدور  يف   0-3
وأراح مدرب مانشسرت 
بيب  اإلسباني  سيتي 
هدافه  غوارديوال 
إرلينغ  النرويجي 
هاالند وأرشك بدالً منه 
خوليان  األرجنتيني 
باإلضافة  ألفاريز 
مكان  فودن  فيل  إىل 
مركز  يف  غريليش  جاك 
األيمن.ونجح  الجناح 
التسجيل  افتتاح  يف  فودن 
مستغالً تمريرة من الجزائري 
دقائق.  7 مرور  بعد  محرز  رياض 

من  بتمريرة  الثاني  فودن  أضاف  ثم 
ألفاريز، املتوج بطالً للعالم مع منتخب 
نهاية  قبل  قطر،  مونديال  يف  بالده 

املباراة بربع ساعة.

األلعاب  صانع  اختتم  ما  ورسعان 
التسجيل  بروين  دي  كيفن  البلجيكي 
يحارب  سيتي  يزال  وال   )81(. لسيتي 
عىل 3 جبهات حيث يحتل املركز الثاني 
وانتزع  املمتاز،  االنكليزي  الدوري  يف 
يف   1-1 األملاني  اليبزيغ  من  التعادل 
دوري  من  النهائي  ثمن  الدور  ذهاب 
من  بالكبرين  أوروبا.وحقق  أبطال 
من  مفاجأة  »تشامبيونشيب«  دوري 
سيتي  ليسرت  باخراجه  الثقيل  العيار 
حامل لقب املسابقة عام 2021 بفوزه 
ليسرت  داره.وعانى  عقر  يف   1-2 عليه 
وواجه  املوسم  مطلع  يف  كثرياً  سيتي 

مدربه براندن رودجرز ضغوطات كبرية 
الفتتني  نتيجتني  حقق  الفريق  ان  بيد 
مضيفه  عىل  بفوزه  مؤخراً  الدوري  يف 
آستون فيال 4-2 ثم عىل ضيفه توتنهام 
4-1، لكنه عاد وسقط يف آخر مباراتني 
يف الدوري أيضاً أمام مانشسرت يونايتد 
صفر-1.وعاد  أرسنال  ثم  صفر-3 
برايتون من أرض ستوك سيتي بالفوز 
فريغسون  ايفان  سجله  نظيف  بهدف 
يونايتد  ليدز  عىل  فولهام  )30(.وتغلب 
الربتغايل  سجلهما  نظيفني  بهدفني 
جواو باولينيا )21( ومانور سولومون 

 )56(.

                         

لندن / متابعة الزوراء:
انتقد الربازييل تياجو سيلفا، قائد تشيليس، اختيار األرجنتيني 
ألفاريز، مهاجم مانشسرت سيتي، يف املركز السابع  جوليان 

بجائزة أفضل العب يف العالم.
بيست”  “ذا  جائزة  اخيارات  ضمن  سابعاً،  ألفاريز  وحل 
املقدمة من االتحاد الدويل لكرة القدم “فيفا”، وهو ما وصفه 

قلب دفاع تشيليس بأنه “مزحة”.
وعرب حسابه عىل “إنستجرام”، كتب سيلفا: “اختري ألفاريز 
سابع أفضل العب يف العالم، وهو بديل يف السيتي، ولم يكن 
العبا أساسياً مع األرجنتني، وكان يف ريفر بليت يتأقلم معظم 

الوقت، هذه مزحة”.
مواجهات  تشهد  أن  الترصيحات  هذه  بعد  املتوقع  ومن 
رشسة  منافسة  املستقبل،  يف  وتشيليس  سيتي  مانشسرت 
بني ألفاريز وسيلفا.وحصد األرجنتيني ليونيل مييس، جائزة 
أفضل العب يف العالم لعام 2022، بينما جاء الفرنيس كيليان 

مبابي ثانياً، ومواطنه كريم بنزيما ثالثاً.

ميونيخ / متابعة الزوراء:
تنبأ ستيفان إيفينبريج، أسطورة بايرن ميونيخ، بهوية الالعب 
الذي سيحتل عرش كرة القدم خالل السنوات املقبلة، مستبعداً 

وجود أي منافسة من أحد الالعبني األملان.
وخالل ترصيحات عرب قناة “سبورت1”، قال إيفينبريج: “كيليان 

مبابي سيحكم كرة القدم يف املستقبل القريب”.
ولهذا  املستوى،  قريب من هذا  أملاني  أي العب  أرى  “ال  وأكمل: 
يف  األفضل  وهو  العبينا  أحد  لرؤية  طويال  لالنتظار  سنضطر 
مع  أملانيا،  منتخب  أسطورة  ماتيوس،  لوثار  العالم”.واختلف 
مهارات  امتالكه  أظهر  موسياال  “جمال  قال:  حيث  إيفينبريج، 
فريتز،  فلوريان  أيضا  “هناك  األمل”.وأضاف:  تمنحنا  مميزة 
الثنائي  ليفركوزن”.وهيمن  باير  عن  محالة  ال  سريحل  والذي 
ليونيل مييس وكريستيانو رونالدو عىل أغلب الجوائز الفردية يف 
السنوات املاضية، حيث فاز مييس بالكرة الذهبية 7 مرات مقابل 

5 للربتغايل.

مدريد / خاص للزوراء:
اىل  الخميس  اليوم  ليلة  األنظار  تتجه 
اسبانيا  ملك  كأس  نهائي  نصف  ذهاب 
الذي يجمع ريال مدريد وضيفه برشلونة 
يف مباراة الكالسيكو االسباني عىل ملعب 

)سانتياغو برنابيو( يف مدريد.
ريال  اإلسبانية،  الكرة  عمالقا  ويصطدم 
هذا  الثالثة  للمرة  وبرشلونة،  مدريد 
املوسم، ويتجدد اللقاء إيابا يوم 5 أبريل/

نيسان يف كامب نو، معقل البارسا.
إيجابية  بدوافع  اللقاء  الفريقان  يخوض 
استغالل  يريد  امللكي  فالفريق  مختلفة، 
أمام  اعتباره  ورد  األخرية،  صحوته 
قبل شهر ونصف يف  الذي هزمه  البارسا 

نهائي كأس السوبر اإلسباني.
أما برشلونة، يسعى أيضا لرد اعتباره من 
كالسيكو  يف   )3-1( برنابيو  يف  الخسارة 
من  والخروج  الليجا،  من  األول  الدور 
النفق املظلم الذي دخله الفريق عىل مدار 
املحيل  املستويني  عىل  األخري  األسبوع 
بعد  نسبيا  امللكي  الفريق  والقاري.ارتبك 
أمام برشلونة،  اإلسباني  السوبر  خسارة 
أنشيلوتي  كارلو  اإليطايل  املدرب  أن  إال 

نجح يف تصحيح املسار تدريجيا.
فياريال  عقبتي  املدريدي  العمالق  تجاوز 
إسبانيا  ملك  كأس  يف  مدريد  وأتلتيكو 
انتصارات   4 وحقق  بالغة،  بصعوبة 
بلباو  وأتلتيك  فالنسيا  أمام  الليجا  يف 

مع  تعادلني  مقابل  وإلتيش  وأوساسونا 
ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، وخسارة 

أمام ريال مايوركا.
ريال  تتويج  كانت  التحول،  نقطة  لكن 
املغرب  يف  لألندية  العالم  بكأس  مدريد 

بعد فوزين عىل األهيل املرصي )4-1( ثم 
بعدها  لرتتفع   ،)3-5( السعودي  الهالل 
معنويات الفريق ويدك ليفربول يف معقله 
)5-2( يف ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال 

أوروبا.

تتويجه  بعد  مباراة   11 برشلونة  لعب 
يجد  فلم  بقوة،  انطلق  السوبر،  بكأس 
وريال  سبتة  أتلتيكو  تجاوز  يف  صعوبة 

سوسيداد يف كأس إسبانيا.
كما تجاوز تشايف هرنانديز مدرب البارسا 

أصعبها  الليجا،  يف  اختبارات   6 والعبيه 
وإشبيلية،  وفياريال  بيتيس  ريال  أمام 
جريونا  أمام  أخرى  انتصارات   3 بخالف 

وقادش وخيتايف.
للفريق  القوية  االنطالقة  هذه  لكن 
الكتالوني، كان لها نقطة تحول صادمة، 
بعد  األوروبي  الدوري  من  الخروج  وهي 
 )2-2( يونايتد  مانشسرت  مع  التعادل 
ذهابا يف كامب نو، والخسارة إيابا بنتيجة 
الشياطني  ترافورد، معقل  أولد  )1-2( يف 

الحمر.
وزاد الطني بلة بخسارة البارسا يف معقل 
أملرييا )1-0(، وتفريطه يف فرصة ذهبية 
لتوسيع الفارق إىل 10 نقاط مع مالحقه 
الجولة  نفس  يف  تعثر  الذي  مدريد  ريال 
الديربي،  يف  مدريد  أتلتيكو  مع  بالتعادل 
ليتقلص الفارق بني الغريمني من 8 إىل 7 

نقاط.
تشايف  بدا  أملرييا،  أمام  الخسارة  وعقب 
أداء  واصفا  للغاية،  ومحبطا  غاضبا 
املوسم  بداية  منذ  األسوء  بأنه  فريقه 

الجاري سواء دفاعيا أو هجوميا.
واكتملت منظومة تشايف الدفاعية بوجود 
يف  شتيجن  تري  أندريه  األملاني  الحارس 
حالة جيدة بمعظم فرتات املوسم الحايل، 
حيث كثريا ما أنقذ البارسا وساعده عىل 
حصد العديد من النقاط يف الليجا بفضل 

تصدياته الحاسمة.

لوس أنجليس / متابعة الزوراء:
ممفيس  وقاد  خارًقا  ثانًيا  شوًطا  مورانت  جا  قّدم 
ليكرز  أنجليس  لوس  ضيفه  عىل  للفوز  غريزليز 
املنقوص من ليربون جيمس 121-109، فيما حقق 
ميلووكي باكس فوزه الخ عرش توالًيا بتفوقه عىل 
مضيفه بروكلني نتس 118-104، ضمن منافسات 

دوري كرة السلة االمريكي للمحرتفني.
ليدخل  االول  الشوط  يف  نقاط  بست  اكتفى  أن  بعد 
ليكرز اىل االسرتاحة متقدًما 49-46، انفجر مورانت 
وحده  الثالث  الربع  يف  نقطة   28 مسجال  الثاني  يف 

ليقلب الطاولة عىل الضيوف.
حقق »تريبل دابل« منهًيا املباراة مع 39 نقطة، 10 

متابعات و10 تمريرات حاسمة.
انتصارات  ثالثة  من  سلسلة  بذلك  ممفيس  وأنهى 
مركز  لخطف  مسعاه  يف  محنه  من  وزاد  لليكرز 
اإلقصائية  األدوار  اىل  املؤهل  امللحق  خوص  يخّوله 

»بالي أوف«.
شوهد جيمس الذي يواجه الغياب عدة أسابيع بعد 
إصابته يف قدمه اليمنى خالل فوز ليكرز عىل داالس، 

يرتدي حذاًءا وقائًيا من جانب  التقارير، وهو  وفق 
امللعب.

ليتلقى  دانجيلو راسل  املصاب  ليكرز  كما غاب عن 
الفريق الخسارة 33 هذا املوسم مقابل 29 انتصاًرا 

يف املركز الثاني عرش يف الغربية.
الذي  الدعم من كزافيري تيلمان  حصل مورانت عىل 
جارين  من  كل  أيًضا  أضاف  فيما  نقطة   18 سجل 

جاكسون جونيور وديزموند باين 16.
وقال مورانت بعد املباراة إنه كان مصمًما عىل تقديم 

شوط ثان قوي بعد أداء متواضع يف األول.
أخفقت  التي  التسديدات  حورصت.  »لقد  أضاف: 
يف  بها  نجحت  التي  تلك  هي  األول  الشوط  يف  فيها 
إنني  االسرتاحة  عند  لزمالئي  قلت  الثالث.  الربع 
أنتوني  ما حصل«.وكان  هذا  منها،  الكثري  أهدر  لن 
ديفيس األفضل من جانب ليكرز مع 28 نقطة فيما 
االحتياط.وقال  مقاعد  من   21 ووكر  لوني  أضاف 
الالعبني  بعض  »لدينا  هام:  دارفني  ليكرز  مدرب 
الغائني طبًعا ولكن لدينا العبون قادرون عىل القيام 

باملهمة وعلينا أن نلعب الكرة السهلة«.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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موسكو/متابعة الزوراء:
واملستش�ار  ال�رويس  الصحف�ي  ُنق�ل 
السابق لوكالة الفضاء الروسية، إيفان 
س�افرونوف، إىل إصالحي�ة ذات نظ�ام 
مش�دد يف إقليم كراسنويارس�ك الواقع 
يف س�يبرييا، وفق�ًا ملا أوردت�ه صحيفة 

“كومريسانت”.
وأصدر القضاء الرويس حكماً بس�جن 
س�افرونوف 22 عاماً، بتهم�ة الخيانة 
العظم�ى، يف س�بتمرب/ أيل�ول املايض. 

ويجهز محاموه للطعن يف الحكم.
وكش�ف املحام�ي دمي�ري كاتش�يف 
ع�ن وصول س�افرونوف إىل اإلصالحية 
رق�م 7 يف قري�ة أريس�كويه، التابع�ة 
لإلدارة العامة للهيئة الفيدرالية لتنفيذ 

العقوبات يف إقليم كراسنويارسك.
ويف بداية يناي�ر/ كانون الثاني املايض، 

ليفورتوف�و  مرك�ز  الصحف�ي  غ�ادر 
للحب�س االحتياط�ي يف موس�كو الذي 
ق�ى فيه عامني ونصف العام تقريباً، 
ونق�ل إىل مرك�ز الحب�س االحتياط�ي 
رقم 4 يف موس�كو، بينما ظلت وجهته 

النهائية مجهولة لفرة طويلة.
وقال كاتش�يف إنه وباقي فريق الدفاع 
ع�ن س�افرونوف علم�وا س�ابقاً أن�ه 
األورال  وراء منطق�ة  م�ا  إىل  س�ينقل 
الفاصلة ب�ني أوروبا وآس�يا، ولكن لم 
يعلم�وا املكان عىل وجه الدقة. وفضلوا 
ع�دم الكش�ف ع�ن موقعه أخ�رياً قبل 

زيارته، وهذا ما حصل.
وفقاً للرواية الرسمية، فإن سافرونوف 
كان يس�لم بيانات رسية حول التعاون 
الدف�اع  وقط�اع  والتقن�ي  العس�كري 
الرويس لألجهزة االستخباراتية التابعة 

لحل�ف ش�مال األطل�ي )نات�و(. وقد 
نددت األوس�اط الصحفي�ة والليربالية 
ع�ىل  املفروض�ة  بالرسي�ة  الروس�ية 

القضية ومالبساتها، وشككت يف التهم 
الت�ي وجه�ت إىل س�افرونوف وأدي�ن 

بموجبها.
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تونس/ متابعة الزوراء:
أعل�ن   ،2021 يوليو/تم�وز   25 يف 
الرئيس التوني قيس س�عيد، تعليق 
الربمل�ان وإقال�ة رئي�س الحكوم�ة، 
بينما كانت تون�س تعاني من أزمات 
سياس�ية وصحي�ة واقتصادي�ة عىل 

مدى شهور.
واستند سعيد إىل املادة 80 من الدستور 
التون�ي لع�ام 2014، والت�ي تمنح 
الرئي�س س�لطة اتخ�اذ »اإلج�راءات 
الت�ي تفرضه�ا حال�ة الط�وارئ« يف 
حال�ة وجود »خطر وش�يك«، وواجه 
الرئي�س التون�ي انتقادات واس�عة 
بشأن تفسريه لهذه املادة، كما شكك 

الخرباء يف دستورية أفعاله.
وبعد م�رور أكثر من ع�ام عىل هذه 
س�لطته  س�عيد  ع�زز  اإلج�راءات، 
بإصدار دس�تور جديد يف أغسطس/

آب 2022، والذي يشكل عودة »لنظام 
رئ�ايس عىل غرار ما كانت عليه البالد 
قب�ل ث�ورة 2011«، وفًق�ا لهيوم�ن 
رايت�س ووت�ش، وذل�ك يف إش�ارة إىل 
الفرة التي غ�ادر فيها الرئيس آنذاك 
زي�ن العابدي�ن بن ع�ّي - الذي حكم 
تون�س ملدة 24 عاًم�ا - من البالد بعد 

تظاهرات حاشدة.
ويف الوق�ت ال�ذي زادت في�ه س�لطة 
الرئي�س، تراجعت حري�ة الصحافة، 
إذ تراج�ع تصنيف تون�س من 73 إىل 
94 يف م�ؤرش حرية الصحافة ملنظمة 
مراس�لون ب�ال ح�دود، يف الف�رة ما 
ب�ني 2021 و2022. وم�ن جانبه�ا، 
الوطنية للصحفيني  النقاب�ة  أطلقت 
التونس�يني )SNJT(، يف 30 نوفمرب/

ترشين الثاني 2022، حملة منارصة 
ملعارضة »قمع الصحفيني« و«حماية 

حرية الصحافة والرأي«.
السياس�ية  البيئ�ة  ه�ذه  ظ�ّل  ويف 
حيث تواج�ه الديمقراطي�ة منعطًفا 
خطرًا، يواج�ه الصحفيون املزيد من 
التحديات، ويتنقل املراس�لون ما بني 
القي�ود املفروض�ة عىل الوص�ول إىل 
املعلومات، والقيود الجديدة املفروضة 

ع�ىل التمويل، والتهدي�دات بتعريض 
سالمتهم وحريتهم للخطر.

»الرئاس�ة قلعة منيع�ة«.. هكذا قال 
ثام�ر مك�ي، رئي�س تحري�ر »نواة« 
- وه�ي منص�ة جماعي�ة مس�تقلة 
 ،2004 أبريل/نيس�ان  يف  تأسس�ت 
يف ظ�ل البيئ�ة السياس�ية الخاضعة 
للرقاب�ة الصارمة تحت حكم الرئيس 
بن عّي. وأشار مكي إىل أّنه عىل الرغم 
من أنه كان يوج�د بعض الصعوبات 
يف الوصول إىل املعلومات يف تونس قبل 
انتخ�اب س�عيد يف 2019، إال أن األمر 

ازداد صعوبة يف ظل إدارته.
فع�ىل س�بيل املث�ال، ف�رض س�عيد 
قيوًدا ع�ىل وصول الصحفيني للقرص 
الرئايس بعد فرة وجيزة من انتخابه، 
وأج�رى ع�دًدا قلي�اًل م�ن املقاب�الت 
الصحفية منذ ذل�ك الحني، وبداًل من 
ذل�ك، يعتمد مكت�ب الرئيس اآلن عىل 
صفحة الرئاس�ة عىل فيسبوك لنرش 

الخطابات الرسمية.

ويؤدي االفتقار إىل التواصل فضاًل عن 
س�لطات الرئيس الجدي�دة إىل إحباط 
عمل الصحفيني. وم�ن جانبها، ترى 
هيفاء مزلوط رئيسة تحرير النسخة 
الفرنس�ية م�ن منص�ة التحقيق�ات 
االس�تقصائية، إنكفاض�ة، أّن »ه�ذا 
األمر ال يش�كل مفاجأة«. وأوضحت: 
يف  صعوب�ة  بالفع�ل  هن�اك  »كان 
الوصول إىل بع�ض الوزارات من قبل، 
ولك�ن اآلن ص�وت الرئاس�ة ح�ارض 
بق�وة، مما يزيد من صعوبة الوصول 

إىل املعلومات«.
إىل  االفتق�ار  أّن  إىل  مك�ي  وأش�ار 
الوص�ول إىل املعلومات أبطأ أيًضا من 
رسعة تقديم الصحفيني لتقاريرهم، 
مشريًا إىل أّنه »بسبب كل هذه القيود، 
نحتاج إىل أسبوعني لكتابة مقالة بداًل 

من كتابتها يف يومني أو ثالثة«.
ويف غض�ون ذلك، ش�هد الصحفيون 
تضييًقا لنوع املعلومات التي يمكنهم 
الوصول إليها، وقالت مزلوط: »عندما 

كانت تتم مناقش�ة قانون يف الربملان 
املناقش�ات،  متابع�ة  بإمكان�ك  كان 
واليوم عندما يصدر مرس�وم رئايس 
إىل م�اذا  الثاني�ة صباًح�ا،  الس�اعة 

تسعى أيًضا؟«.
ويف أغس�طس/آب امل�ايض، وصف�ت 
للصحفي�ني  الوطني�ة  النقاب�ة 
الت�ي  الحالي�ة  الف�رة  التونس�يني، 
تعيش�ها تون�س بأنها »أزم�ة اقتناء 
املعلوم�ات«، وبالفع�ل، فإّن املس�ار 
القانوني للوصول إىل املعلومات، وهو 
املع�ادل التوني لطل�ب قانون حرية 
املعلومات األمريكي، ال يتم االلتزام به 
كثريًا. وعىل الرغم من أّن حق الوصول 
إىل املعلوم�ات مقن�ن بموجب قانون 
رق�م 22، إال أّن مكي الح�ظ زيادة يف 
طلبات الوصول إىل املعلومات التي لم 
يتم الرد عليها أو كانت اإلجابات عىل 

هذه الطلبات غري كاملة.
التمويل يواجه منعطًفا خطرًا

أغل�ب  مث�ل  وإنكفاض�ة،  ن�واة  إّن 

املس�تقلة  اإلعالمي�ة  املؤسس�ات 
م�ن  جزئًي�ا  ممولت�ان  تون�س،  يف 
منظم�ات أجنبية مث�ل منظمة دعم 
اإلعالم ال�دويل، والصن�دوق األوروبي 
للديمقراطي�ة، ومؤسس�ات املجتمع 

املنفتح.
إال أّن�ه يف م�ارس/آذار امل�ايض، ت�م 
ترسيب مرشوع قانون بشأن تنظيم 
املؤسس�ات، والذي ذك�ر فرض حظر 
عىل التموي�ل األجنبي. وم�ن جانبه، 
أكد س�عيد فيما بع�د رغبته يف حظر 
التمويل الخارجي، متهًما املؤسسات 
»امت�داًدا  ليكون�وا  التموي�ل  بتلق�ي 

لألحزاب السياسية«.
ويرى مكي أّن »هذا الحظر سيش�كل 
أزم�ة كب�رية للصحافة املس�تقلة يف 

تونس«.
سيف ُمَسلَّط عىل الرقاب

وق�ال تقرير »مراس�لون ب�ال حدود« 
لعام 2022، إّنه من�ذ 2019، »أصبح 
الصحفي�ون ووس�ائل اإلع�الم هدًفا 

املنتخب�ني،  املس�ؤولني  لهجم�ات 
ويواجه�ون فيًضا غري مس�بوق من 

الكراهية والعنف«.
ووفًق�ا ملرك�ز األمن يف عم�ل النقابة 
الوطنية للصحفيني التونسيني، الذي 
يتاب�ع الهجم�ات التي يتع�رض لها 
الصحفي�ون، فهن�اك أمثلة ش�هرية 
ض�د  تح�دث  اس�تفزازية  ملواق�ف 
الصحفي�ني واملصوري�ن الصحفيني، 
فضاًل عن وقائع لحدوث عنف لفظي 
و«معوق�ات  وتهدي�دات،  وجس�دي، 
تق�ف أمام ممارس�تهم لوظيفتهم«. 
وس�ّجل املركز 250 حالة اعتداء عىل 
الصحفيني يف الفرة ما بني أغسطس/

آب 2021 ويوليو/تموز 2022، وهو 
ما يش�كل زيادة عن الع�دد الذي كان 

216 العام املايض.
وأش�ار مك�ي إىل أّنه ع�ىل الرغم من 
عدم تعرض صحفيي نواة لالعتداءات 
الجسدية، إال أّن قوات األمن احتجزت 
اثن�ني م�ن صحفي�ي املنص�ة لفرة 
وجيزة يف مارس/آذار 2022. وأوضح 
أّن ه�ذا االحتج�از ح�دث بينم�ا كان 
الصحفيان يقومان بتغطية تظاهرة 
يف جنوب تونس يف رادس، ومنع ضباط 
الرشط�ة الصحفي�ني م�ن التصوير.

بالحماي�ة  الصحفي�ون  ويتمت�ع 
االس�مية بموج�ب مرس�وم قان�ون 
رق�م 115 بش�أن حري�ة الصحاف�ة، 
إال أّن�ه غالًب�ا م�ا تت�م مقاضاته�م 
بموج�ب قان�ون العقوب�ات أو أمام 
املحاكم العس�كرية. ويف أغس�طس/

آب، حكمت املحكمة العس�كرية عىل 
عطي�ة  التون�ي ص�الح  الصحف�ي 
بالسجن ثالثة أش�هر بعدما قال عىل 
قن�اة الجزي�رة إّن الرئي�س التوني 
قيس س�عيد طلب من الجيش إغالق 
مكاتب االتحاد العام التوني للشغل، 

الذي ُيعد االتحاد الرئيي للبالد.
ويف سبتمرب/أيلول، ُسّن قانون بشأن 
نرش املعلوم�ات املضللة عىل اإلنرنت 
يف تون�س، وبالتحدي�د تعاق�ب املادة 
رق�م 24 م�ن القان�ون عىل انتش�ار 

»الشائعات واألخبار املزيفة« بأحكام 
تصل إىل 10 سنوات يف السجن إذا كان 
»الشخص املستهدف موظًفا حكومًيا 

أو ما شابه«.
معن�ى  يح�دد  ل�م  القان�ون  أّن  إال 
مصطلح�ي »الش�ائعات« و«األخبار 
املزيف�ة«. وم�ن جانب�ه، ق�ال ممثل 
يف  ح�دود  ب�ال  مراس�لون  منظم�ة 
ش�مال إفريقي�ا، خال�د درارين�ي، يف 
بي�ان صحفي: »ه�ذا القانون الجائر 
يه�دف إىل ردع الصحفيني عن القيام 
م�ن  من�اخ  وإىل خل�ق  بوظيفته�م، 
الخ�وف، ويدفع الصحفي�ني لفرض 

رقابة عىل أنفسهم«.
واس�تخدمت الس�لطات هذا املرسوم 
ألول م�رة يف نوفمرب/ترشين الثاني، 
 Business ضد رئي�س تحرير موق�ع
News، ن�زار بهلول، الذي اس�تدعته 
الرشط�ة للتحقيق بع�د نرشه مقالة 
عن رئيس�ة الوزراء التونس�ية نجالء 

بودن.
ووصف مكي املرس�وم بأّنه »س�يف 
ُمَسلَّط عىل الرقاب« ببساطة، مشريًا 
إىل أّن »املرس�وم ُيصع�ب للغاي�ة من 
إمكانية املمارسة الصحفية اليومية، 
لدرجة تش�كيله عقبة خط�رية أمام 

حرية الصحافة«. 
ويف ظ�ل األوض�اع الحالية، يتس�اءل 
دوره�م يف وق�ت  الصحفي�ون ع�ن 
األزمات، حيث تستمر زيادة الضغط 
عليهم. وقالت مزلوط، إّنه منذ تعليق 
الربمل�ان التوني يف 2021، تتس�اءل 
»كيف يس�تمر امل�رء يف أّن يكون قوة 

مضادة« للتوجهات االستبدادية؟
ويف أثن�اء ذلك، ف�إّن إنكفاضة ونواة 
من بني املنظمات اإلعالمية املس�تقلة 
الت�ي تواصل نرش املقاالت التي تنتقد 
الرئيس وإدارته عىل الرغم من وجود 
املخاط�ر. وقال مك�ي: »ال نتجنب يف 
نواة الكتابة ع�ن موضوعات محددة 
خوًفا من االنتقام؛ ألن الجرأة متأصلة 

فينا دائًما«.
عن شبكة الصحفيني الدوليني

مع تزايد المخاوف األمريكية من تطبيق تيك توك

 لندن/متابعة الزوراء:
أقّر رئيس رشكة فوكس كوربوريش�ن، 
روب�رت م�ردوخ، ب�أّن بع�ض املعلقني 
ع�ىل ش�بكة فوك�س ني�وز األمريكي�ة 
أّي�دوا املزاع�م الكاذب�ة الت�ي أطلقه�ا 
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب 
وحلف�اؤه ب�أّن االنتخاب�ات الرئاس�ية 
لعام 2020 قد رُسقت، وبأّنه لم يتدخل 
ملنعه�م م�ن الروي�ج له�ذه املزاع�م، 
وفق�اً ملقتطفات من ش�هادة قّدمها يف 
املحكمة، يوم االثنني، بحسب ما أوردته 

وكالة أسوشييتد برس.
س�ياق  يف  م�ردوخ  ش�هادة  وج�اءت 
مواجهة “فوكس” لدعوى تش�هري ضّد 
ش�بكتها التلفزيوني�ة، قّدم�ت من قبل 

رشكة دويمنيون فوتينغ سيستم.
وتتضّم�ن الوثائ�ق التي جرى الكش�ف 
عنه�ا مؤخ�راً، مقتطفات من ش�هادة 
ُسئل فيها مردوخ عّما إذا كان عىل علم 
بأّن بعض املعلقني عىل الشبكة، مثل لو 
دوبس وماري�ا بارتريومو وجانني بريو 
وش�ون هانيتي، أّيدوا يف بعض األحيان 
االدعاءات االنتخابي�ة الكاذبة، وأجاب: 

“نعم. لقد فعلوا ذلك”.
وتع�ّد ه�ذه أح�دث ش�هادة يف قضي�ة 
“فوك�س”،  تواجهه�ا  الت�ي  التش�هري 
والتي تكش�ف عن كيفية تعامل القناة 
م�ع مزاع�م ترام�ب الكاذب�ة، بع�د أن 
أدى إعالنه�ا عن فوز ج�و بايدن بوالية 
أريزونا، إىل إغضابه وأنصاره، مّما أثر يف 

نسب املشاهدة.
وأظهر تسجيل س�ابق وجود تمايز بني 
مزاع�م رسق�ة االنتخابات الت�ي كانت 
القن�اة تبثه�ا يف أوق�ات ال�ذروة، وبني 

الشكوك التي كانت تثريها هذه الرسدية 
بني نجومه�ا يف الكواليس. يف نٍص يعود 
إىل 16 نوفم�رب/ ترشي�ن الثاني 2020، 
ق�ال مضي�ف قن�اة فوكس ني�وز تاكر 
كارلس�ون إّن محامية ترامب “سيدني 
ب�اول تك�ذب” بش�أن وج�ود أدلة عىل 

تزوير االنتخابات.
وتق�ّدم هذه القضية أمثل�ة جديدة عىل 
أّن أولئك الذين كانوا ينرشون معلومات 
كاذبة ح�ول انتخابات 2020 كانوا عىل 
عل�ٍم بأّنه ال يوجد ما يدع�م ادعاءاتهم. 
وكانت لجن�ة الكونغرس الت�ي حّققت 
يف هج�وم 6 يناير/ كانون الثاني 2021 
ع�ىل مبن�ى الكابيت�ول، قد كش�فت أّن 
العدي�د م�ن كب�ار مستش�اري ترامب 
ح�ذروه م�راراً وتك�راراً م�ن أّن املزاعم 
الت�ي يرّوجها ح�ول تزوي�ر االنتخابات 

مغلوطة، لكّنه استمر يف استعمالها.
وحّث مردوخ يف سبتمرب/ أيلول 2020، 
قبل أس�ابيع من االنتخاب�ات، عىل طرد 

املذيع ل�و دوبس ألّن�ه كان “متطرفاً”. 
كذل�ك، قال امللياردير إّن�ه يعتقد أّنه من 
“السيئ” أن يقوم عمدة مدينة نيويورك 
السابق رودي جولياني بتقديم املشورة 
لرامب، ألّن “حكم جولياني كان سيئاً” 
وس�يطرت عليه “العصبي�ة الحزبية”، 

وفقاً إلفادته يف املحكمة.
وبحس�ب “أسوش�ييتد ب�رس”، ُس�ئل 
مردوخ عّم�ا إذا كان بإمكانه أن يطلب 
ع�رب  وجوليان�ي  ب�اول  ظه�ور  ع�دم 
“فوكس”، فأجاب: “كان بإمكاني ذلك، 

لكنني لم أفعل”.
وجاءت ش�هادة م�ردوخ ضمن دعوى 
التش�هري التي رفعتها رشكة دومينيون 
فوتين�غ سيس�تم، ضّد ش�بكة فوكس 
نيوز والرشكة األّم فوكس كوربوريشن. 
واعت�ربت الرشك�ة، التي تق�ع يف دنفر، 
أّن بع�ض العامل�ني يف “فوك�س نيوز” 
عم�دوا إىل تضخي�م االدع�اءات الكاذبة 
الت�ي رّوجه�ا مؤي�دو ترامب ب�أّن آالت 

“دوميني�ون” ق�د غ�رّيت األص�وات يف 
انتخاب�ات عام 2020، معتربًة أن القناة 
قّدمت منصة لضيوف يروجون ملعلومات 

كاذبة وتشهريية بحّق الرشكة.
ويؤّكد محامو “دومينيون” أّن املديرين 
التنفيذي�ني يف كّل م�ن “فوك�س نيوز” 
أّن  عرف�وا  كوربوريش�ن”  و”فوك�س 
الش�بكة تبّث “أكاذيب واضحة، وكانت 
لديه�م الق�درة ع�ىل إيقافه�ا، لكنه�م 

اختاروا السماح باستمرارها”.
من جهتهم، حاج�ج محامو “فوكس” 
بأّن مردوخ شهد بأّنه لم يناقش مطلقاً 
تزوي�ر  أو  دوميني�ون  رشك�ة  قضي�ة 
الناخب�ني مع أّي من مذيع�ي ومقدمي 
“فوكس ني�وز” املتهم�ني، واعتربوا أّن 
“دوميني�ون” لم تقّدم أّي إثباتات تدعم 
ادعاءاتها بأّن مديرين تنفيذيني رفيعي 
املس�توى يف رشكة فوكس ك�ورب كان 
له�م دور يف إنش�اء أو ن�رش البيان�ات 

الكاذبة.
كذلك، اعت�ربوا أّن مطالبة “دومينيون” 
بتحمي�ل الرشك�ة األّم املس�ؤولية، ألّن 
م�ردوخ كان�ت لدي�ه الق�درة رّبما عىل 
التدخل ومن�ع بث ترصيحات كاذبة “ال 
أس�اس لها يف قانون التش�هري، ويمحو 
التميي�ز ب�ني الرشك�ة األم وال�رشكات 

التابعة لها، كما أّنه يفتقد لألدلة”.
إضاف�ًة إىل ذلك، لف�ت محامو “فوكس 
نيوز” إىل أّن القناة بّثت البيانات الصادرة 
ع�ن رشكات تكنولوجي�ا التصوير التي 
نفت مزاعم ترامب، وأّن بعض املقدمني 
الذين دعم�وا ترامب، كانوا يمارس�ون 
حّقه�م بالتعبري عن رأيهم، الذي يحميه 

القانون.

 بغداد/ متابعة الزوراء:
تصّدرت الهند قائمة الدول األكثر 
حجباً لشبكة اإلنرنت يف 2022، 
للعام الخامس عىل التوايل، وفقاً 
لتقرير أصدرته منظمة أكسس 
ن�او”  ل�”أكس�س  ناو.وفق�اً 
املتخصص�ة يف مج�ال الحقوق 
نيوي�ورك،  ومقره�ا  الرقمي�ة 
حجب�ت الس�لطات يف 35 دول�ة 
اإلنرن�ت 187 مرة خ�الل العام 
املايض. الهند حجبت الشبكة 84 
م�رة، بينها 49 مرة يف كش�مري.
أغلبي�ة  ذات  منطق�ة  كش�مري 
مسلمة متنازع عليها بني الهند 
وباكستان. عام 2019، أصدرت 
القومية  الهندوس�ية  السلطات 
يف الهند مرس�وماً رئاس�ياً ألغى 
الوض�ع الخ�اص لوالي�ة جامو 
وكش�مري )ش�مال( ال�ذي كان 
يضمنه الدس�تور الهندي. ومنذ 
ذلك التاري�خ، فرضت الحكومة 

ع�ىل  االتص�االت  ع�ىل  قي�وداً 
املنطقة ألس�باب أمني�ة. ودانت 
“أكس�س ناو” هذه اإلجراءات، 
ووصفتها بأنها تدابري تستهدف 

اجتثاث املعارضة.
وحلّت أوكرانيا يف املرتبة الثانية 
عىل قائمة “أكسس ناو”، حيث 
قط�ع الجيش ال�رويس االتصال 
بش�بكة اإلنرن�ت 22 م�رة عىل 
 24 يف  اجتياحه�ا  من�ذ  األق�ل 

فرباير/شباط 2022.
املّتحدة  وكانت مفوضّية األم�م 
اإلنس�ان  لحق�وق  الس�امية 
ح�ذرت، الع�ام املايض، م�ن أّن 
ال�ذي تفرضه  حظ�ر اإلنرن�ت 
مختل�ف الحكومات يتس�بب يف 
أرضار جس�يمة تلح�ق بالحياة 
اليومية وحقوق اإلنسان ملاليني 
األش�خاص، ويف مقّدمتها الحّق 

يف حرية التعبري.

 بكني/بي.بي.يس:
اتهم�ت الص�ني الوالي�ات املتح�دة باملبالغ�ة يف رد 
فعله�ا، بعدما أص�درت الحكوم�ة األمريكية أوامر 
للموظف�ني الفيدراليني بإزالة تطبيق الفيديو “تيك 

توك” من الهواتف واألجهزة التابعة للحكومة.
وأمهل البيت األبيض االثنني الوكاالت الحكومية 30 
يوماً لضمان إزالة املوظف�ني التطبيق الصيني عن 
األجهزة الفيدرالي�ة، وذلك بعد خطوات مماثلة من 

كندا واالتحاد األوروبي.
واتهم�ت متحدثة باس�م وزارة الخارجية الصينية 
الواليات املتحدة بإس�اءة اس�تخدام س�لطة الدولة 

لقمع الرشكات األجنبية.
وقال�ت املتحدث�ة، م�او نين�غ، يف مؤتم�ر صحفي 
الثالثاء: “يجب عىل حكومة الواليات املتحدة احرام 

مبادئ اقتصاد السوق واملنافسة العادلة”.
وأضافت: “كيف يمك�ن لقوة عظمى مثل الواليات 
املتحدة أن تكون غري واثقة من نفس�ها، لدرجة أن 

تخىش التطبيق املفضل لدى الشباب؟”.
وخ�الل األش�هر املاضية، عرب مس�ؤولون غربيون 
ع�ن تزايد قلقه�م من التطبيق ال�ذي تملكه رشكة 

“بايت دانس” الصينية.
ويواج�ه تطبيق تيك توك مزاعم بأنه يجمع بيانات 
املستخدمني ويس�لمها للحكومة الصينية، ما أثار 
قلق بعض وكاالت االستخبارات من احتمال كشف 
معلومات حساسة عند تنزيل التطبيق عىل األجهزة 

الحكومية.
من جانبها، تقول إدارة تيك توك إنها لن تمتثل أبداً 
ألي طل�ب بمش�اركة بيانات املس�تخدمني، وترص 
عىل أن التطبيق ال يعمل بشكل مختلف عن رشكات 

التواصل االجتماعي األخرى.
وحظ�رت بع�ض املكات�ب الفيدرالي�ة يف الوالي�ات 
املتح�دة، بما يف ذلك البي�ت األبيض ووزارات الدفاع 
واألم�ن الداخ�ي والخارجية، تطبي�ق تيك توك عىل 

أجهزتها.
ويأتي ذلك عق�ب تمرير مجلس الن�واب األمريكي 
لترشيع يف ديس�مرب/ كان�ون األول املايض، يحظر 

استخدام تيك توك عىل الهواتف التابعة للدولة.
وم�ن املتوقع أن يق�ر الجمهوري�ون يف الكونغرس 
ترشيع�ات أخرى يف األس�ابيع املقبلة، من ش�أنها 
أن تمنح الرئيس بايدن س�لطة حظر التطبيق عىل 

الصعيد الوطني.

اهلند األوىل عاملياً يف حجب اإلنرتنت 
للعام اخلامس على التوالي

الصني تتهم الواليات املتحدة بـ “قمع” 
الشركات األجنبية

مردوخ يقّر: بعض مقّدمي “فوكس نيوز” أيدوا 
مزاعم كاذبة حول االنتخابات

نقل الصحفي الروسي إيفان سافرونوف إىل إصالحية يف سيبرييا

كيف أثرت السلطة الرئاسية يف تونس على عمل الصحفيني؟
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الزوراء / خاص:
االسم: س�عد كريم االحمر- قاص وروائي 

ورسام
ول�دت يف مدين�ة الس�ماوة س�نة 1949، 
والتي عش�ت فيها طفولتي قبل ان انتقل 

مع عائلني اىل بغداد يف سنة 1957.
اكمل�ت الدراس�ة الثانوية ث�م التحقت يف 
معه�د الطريان املدن�ي وتعين�ت يف مطار 
بغداد، وتقاعدت يف س�نة 1992، درس�ت 
خالل فرتة تعييني يف احد املعاهد االيطالية 

يف مجال صيانة الرادار املدني.
كتبت مقاالت متفرقة  يف كثري من الصحف 

العراقية.
عملت يف قناة السالم الفضائية يف برنامج 
توجيه�ي مخص�ص لالطف�ال بمصاحبة 
رسومي املتحركة من سنة 2007 اىل سنة 

.2011
يل عدة مؤلفات هي:

1-االمثال العراقية ..حكايات ورسوم.
القب�ور  ش�واهد  ترويه�ا  2-قص�ص 

وتماثيلها.
)اب�ن  بعن�وان  قصصي�ة  مجموع�ة   -3

السماوة(.
4-مجموع�ة قصصي�ة بعن�وان )ح�الق 

السماوة(
5-مجموعة قصصية بعنوان )االم وابنها 

املجنون(
6-رواية بعنوان )السقوط(

7-مغامرات الس�ندباد- كت�اب مصاحب 
بالرسوم لالطفال.

اقمت يف هولندا من س�نة 1996 اىل س�نة 
2004 حي�ث عدت بعدها اىل بغداد، قبل ان 
اعود مجددا اىل هولندا يف سنة  2013والتي 

م�ا زل�ت اقي�م فيه�ا يف مدين�ة اس�مها 
روتردام.

دخلن�ا بي�در االدي�ب العراقي س�عد كريم 
األحمر وخرجنا منه بهذا العطاء :

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

� هناك حدود اجتماعية معينة ال يمكنني 
تجاوزه�ا، وهذا م�ا يعيقني ع�ن التعبري 

بحرية مطلقة عما اشعر به.     
*كيف تنظر إىل القصة القصرية يف العراق، 
قياس�ا بالقص�ة العربي�ة والعاملي�ة وم�ا 

يميزها عن غريها من بلدان أخرى؟ 
�  ال اج�د فرقا كبريا ب�ن القصة العراقية 
وغريها م�ن القصص العربي�ة واالجنبية 
إال من ناحية الظ�رف االجتماعي الخاص 

بكل بلد.
*  تعددت م�دارس القصة الحديثة.. فهل 
تصنف نفس�ك ضمن واحدة منها، عربية 

أو غربية؟     
� الداف�ع الرئيس لكتابة القصة عندي هو 
ان تعطي للقارئ قيمة اخالقية اجتماعية 
م�ن خالل ق�وة الحبكة املقرون�ة باالثارة 
والت�ي تج�ذب انتباه�ه وتجعل�ه يتتبعها 
بش�وق لكي اصل مع�ه اىل الغاية النهائية 
منه�ا، وه�ذا اهم عن�دي من ال�زم نفيس 
يف مدرس�ة معين�ة م�ن م�دارس القص�ة 

الحديثة.
 *ه�ل تج�د أن هن�اك عالقة ب�ن القص 
القص�ري ج�داً واإليق�اع الرسي�ع للزم�ن 

املعارص؟      

� نع�م هن�اك عالق�ة وثيقة بينهم�ا، النه 
ل�م يع�د لكثري م�ن الق�راء الوق�ت الكايف 
لقراءة القصة الطويلة  بس�بب انشغالهم 
بأمورهم الحياتية التي تفاقمت تعقيداتها 

يف الزمن املعارص.
* كيف تتجلىّ صورة املرأة يف قصائدك؟ 

�  ان�ا من اش�د املنارصين لقضاي�ا املرأة، 
بع�ض  ذل�ك جلي�ا م�ن خ�الل  ويظه�ر 
قصيص القصرية التي كتبتها يف مجموعة 
القصصية املوسومة )االم وابنها املجنون(، 
واخ�ص بالذكر قص�ة) امل�رأة التي تكره 
الرج�ال( وقصة )ابو من�ري( وكذلك قصة 

)اختفاء كريمة(. 
* ما وظيفة الثقافة اليوم يف تصورك..؟ 

حي�اة  يف  مهم�ا  دورا  تلع�ب  الثقاف�ة   �
الش�عوب، كونه�ا  تنظ�م س�لوك الن�اس 
وترصفاتهم. كما انها وس�يلة لتماسكهم 
االجتماعي الناجم عن اشرتاكهم يف الكثري 

من القيم والعادات واآلمال. 
*  أال ت�زال العن�ارص التقليدي�ة للقص�ة 
عل ذلك الق�در من األهمي�ة يف النصوص 

الحديثة؟ 
� نعم، فالطريقة التقليدية هي ان يس�لك 
فيها القاص اس�لوب الت�درج من مقدمة 
القصة ث�م حبكتها وحت�ى نهايتها، لذلك 
فإن العنارص الرئيس�ة فيها هي ذاتها لم 

يشوبها التغيري.  
* م�ن ه�و الكاتب األقرب إلي�ك من  أبناء 

جيلك؟ 
�  إن من اهم الكتاب من ابناء جييل الذين 
اجدهم اق�رب اىل نفيس ه�م القصاصون 
وزي�د  كري�دي  وم�وىس  خض�ري  محم�د 

الشهيد.

  أ0د مصطفى لطيف عارف 
    ناقد وقاص عراقي

يجم�ع املختص�ون عل الق�ول بصعوب�ة االتفاق عل 
ح�د جامع مانع ملفهوم الس�رية الذاتي�ة ، نظرا لعدم 
القدرة ع�ل التمييز العلمي ب�ن مصطلحات متعددة 
يق�ال عنها أنها تنتمي إىل عائلة واحدة ، هي الس�رية، 
أو أنها أجن�اس أدبية صغرى متفرعة من جنس أدبي 
كبري هو الس�رية، مث�ل التجربة الذاتي�ة أو الرتجمة ، 
والس�رية الذاتية ، والذكريات ، واملذكرات ، واليوميات 
، واالعرتاف�ات ، وغريها الكثري م�ن املصطلحات التي 
تش�رتك بكونه�ا رسدا لحي�اة ش�خص يرويه�ا ه�و 
بنفس�ه- وربما يتربع له آخر بروايتها نيابة عنه كما 
يف الس�رية الغريي�ة- معتمدا عل ذاكرته يف اس�رتجاع 
أح�داث وموضوع�ات ماضية، وعل الرغ�م من جهود 
النق�اد والعلماء للفصل بن ه�ذه املصطلحات فصال 
علميا دقيق�ا، إال أننا ما زلنا بإزاء غموض والتباس يف 
تحدي�د مالمح املصطلحات أنفة الذكر ، هذا ما اخربنا 
ب�ه الصدي�ق عبد الكري�م الس�عيدي، ومم�ا زاد األمر 
تعقيدا مس�الة التداخل االجنايس التي هي من صميم 
النق�د األدب�ي الحدي�ث،  ويف رواية ) أزمن�ة ضائعة ( 
نجد أنفس�نا أمام مدة زمنية قص�رية، وحدث مختزل 
جدا إىل أقىص ح�د، و الذي يكون منطلق ملجموعة من 
التداعيات، و الذكريات املتعلقة بحياة  البطل  ملدة قليلة 
، وكذل�ك عالقاته األرسية ، واالجتماعية، والنفس�ية، 
وك�ذا موقفه من الحياة، و الناس والس�لطة ، غري أن 
هذه املدة  الزمنية القصرية تطرح هي األخرى بدورها 
زمنا أطول عل مستوى الخطاب الروائي الذي يخضع 
ملجموع النصوص، واألح�داث الجزئية املكونة للرواية 
كك�ل ، بحي�ث يب�دو لن�ا البناء الزمني للرواية السرية 
الذاتية عنرصا معقدا، ورشيانا حقيقيا من رشايينها 

اس�تطاع الروائ�ي )عب�د اله�ادي وايل ( رسد األحداث 
املاضية بص�ورة ش�عرية، وش�اعرية، وأعطنا صورا 
فوتوغرافي�ة  بأس�لوبه املتميز عل الكتاب�ة، والرسد، 
يق�رتب حامد م�ن طيفه الهارب ، ي�رسح كثريا ، هي 
هناك يف ذلك املكان الذي طاملا حلم ان يلجه ، ليقتطف 
هناءة س�ويعات تربق كالومضات دون ان ينعم معها 
بحلم س�عيد متواصل عيناه�ا الجميلت�ان تزرعان يف 
مخليت�ه حق�وال زاهرة بأمني�ات عذبة مسرتس�لة يف 

أوقاتها التي لها طعم الشهد.

تمتلك الكتابة الس�ريية س�حرا خاص�ا يجعلها تنفرد 
بن أنواع الرسود األخ�رى بامتالكها خاصيتي الذاتي، 
واملوضوع�ي بكفن متوازت�ن ، الذاتي ح�ن تتطابق 
هوية الكاتب مع الس�ارد ، واملوضوعي حن تفرتق أنا 
الكات�ب ، وتحتجب خلفه الش�خصية وتس�ترت بظلها 
لتربز هوية السارد واضحة الشخصية ، والهوية األوىل 
الذاتي�ة ه�ي التي تميز الس�رية الذاتية والس�ري بنحو 
عام ، واملذكرات، عن الرواية طبقا لتقس�يم تودوروف 

وتصنيفه.
ل في�ه الراوي  ورواي�ة الس�رية الذاتية ف�ن أدبي يتكفىّ
برواية أحداث حياته، ويجري الرتكيز فيها عل املجال 
الذي تتميىّز فيه ش�خصيته الحيوية، كأن يكون املجال 
الفني، أو االجتماعي، أو السيايس، أو العسكري، كلىّما 
كان ذل�ك رضوري�اً وممكناً، ويس�عى يف ذلك النتخاب 
زة من سرية هذه الحياة، وحشدها  حلقات معيىّنة مركىّ
ة تضمن له صناعة نص رسدي متكامل  بأسلوبية خاصىّ
، ويح�اول الراوي  ذي مضم�ون مقن�ع ومثري ومس�لٍّ
ه، ودعمه  اإلف�ادة من كلىّ اآلليات الرسدية لتطوير نصىّ
ما أمكن بأفضل الرشوط الفنيىّة، عل أالَّ تخلىّ بالطابع 
الع�ام حتى ال يخ�رج الن�ص إىل ف�ن رسدي آخر، وال 
ل املتكلىّم،  ُيْشرَتَُط عل الراوي االعتماد عل الضمري األوىّ
ف من حدىّة الضمري  ب�ل قد يتقنىّع بضمائر أخ�رى تخفىّ

املتكلىّ�م وانحيازه، برشط أن يعرف املتلقي ذلك لكي ال 
تتحوىّل إىل س�رية غرييىّة، بحيث يظ�لىّ امليثاق التعاقدي 
ب�ن الروائ�ي، واملتلقي قائم�اً ،وواضح�اً، كما ترتكز 
رواية الس�ري الذاتي  عند  )عب�د الهادي وايل(  عل آلية 
الرسد أالس�رتجاعي التي تقوم بتفعي�ل عمل الذاكرة، 
وش�حنها بطاقِة استنهاض حرىّة، وس�اخنة للعمل يف 
حقل الس�رية الذاتي�ة ، ويف رواية )أزمن�ة ضائعة( قد 
تجس�دت بش�كل كيل هذه اآلليات ، يستعرض حامد 
تلك الحقبات املاضية يرفل بنعاسات شاقة من جدران 
معتق�ل كان زاخ�را بالرصاخ والتأوه�ات التي ال تجد 
له�ا منفذا لتخرتق الجدران املوصدة لتطرق اإلس�ماع 
الالهية املنجرفة وس�ط أمواج متالطمة النسيان والال 

مباالة.
ونلحظ ثم�ة اقرتاب يف نص ما بع�د الحداثة من نمط 
الكتاب�ة الس�ريية، تجانس�ا م�ع األلف�ة االجناس�ية 
املتحقق�ة فيه ، التي تندغ�م فيها الكثري من الخطوط 
النوعي�ة إىل الح�د الذي صارت فيه قضي�ة نقاء النوع 
أس�طورة كالس�يكية بالية أو قناع�ا متهرئا ال يصلح 
نقاب�ا للنص�وص الحداثي�ة املش�عة بربي�ق الحداث�ة 
املتن�وع، واملضاد لكل مألوف ومس�كون، وتتجل عند 
الكًتاب املتنوعي اإلبداع الذين تتخلق إبداعاتهم يف دوائر 
فنية مختلفة كالش�عر والرواية، والرس�م، والرتجمة، 

والكتابة الس�ريية، إش�كالية األلفة االجناس�ية فهي 
قائمة لديهم طريقة الفتة للنظر، وبذلك نلمح تشاكال 
غريبا يف القوانن التي تحكم أساليب الفن لديهم وتؤلف 
بينه�ا ، كما تتهجن أس�اليب الحياة خالقة مس�ارها 
العجيب الواحد املتنوع ، و)عبد الهادي وايل(، هو واحد 
من الذين فاضت كتاباتهم بتلك األلفة، ونزفت رشاين 
إبداعه بدم�اء ذات ألوان متباينة تمت�زج، كما تمتزج 
خطوط اللوحة ألوانها ، وهو حن يكتب س�ريته كثريا 
ما يش�ري إىل أن أوراق�ا كثرية قد نف�ذت منها إىل كتبه 
األخ�رى، بينما تقوم الس�رية عل ش�خصية أحادية، 
تخت�زل الثالثة يف واحد، وتس�توعب الفن�ون والعلوم 
يف قال�ب واح�د يصوغه�ا الروائ�ي بالخي�ال املمزوج 
بالحقائق هو السرية الذاتية، وكيف وظفها الروائي يف 
روايته، اقتادت القبضات املتش�ددة )حامد( من وسط 

طريق يعج بالضجيج.
 كان�ت عيناه معصوبتن وقد ارتمى جس�ده مقذوفا 
ككوم�ة من قمامة لريتطم رأس�ه ب�يء صلب داخل 
الس�يارة املنطلق�ة ب�ه م�ع حش�د اخ�ر إىل املجهول، 
ونصوص الحياة ال تماثل نص�وص الكتابة، وتأبى أن 
تنخرط ضمن تراتبية املقوالت االجناسية، والبد لها من 
الدخول يف عمليت�ي التقطيع، واملونتاج الفنيتن ليعيد 
الف�ن أنتاج الحياة ، فينفلت النص ع�ن عالم الكاتب، 
ومهم�ا كان نص التأليف غرائبيا فنجد ثمة مس�افة، 
تق�رتب أو تبتعد م�ن الحياة، تفصل ب�ن نص املؤلف 
ونص الحياة ، ليض�ع املؤلف حدا فاصال بن ما يروي 
وما حدث ، بن من يروي عنهم وبن ذواتهم، ويتخفى 
الراوي وراء صنوف الحكايات واألخبار املتنوعة ، تظل 
امل�رأة األرمل�ة لصيقة تفك�ري حامد وخيال�ه، ال تربح 
ذاكرته لم تع�د األقاويل والزاج�رات التي يتعرض لها 

من املقربن لتثنيه عما خطط له ورسمه يف مخيلته.
والزم�ن الذي يبقى عند طريف الرواية الس�رية الذاتية، 
البداي�ة و النهاي�ة، وبم�ا أن الرواي�ة ليس�ت حدث�ا 
يس�ري أفقيا فإنه م�ن الصعب بم�ا كان تحديد زمنها 
الخارج�ي، ومع ذلك فإننا نعتم�د يف تحديد هذا الزمن 
عل مجموعة من القرائن التي تدل عليه ، كون الحدث 
األول ، مت�ى وق�ع ذل�ك يف اللي�ل، أم يف النه�ار،  فه�ذا 
املقط�ع يدلنا ع�ل أن الزمن هنا يتعلق بم�دة معينة، 
ل�ذا فإن الزمن الخارجي للرواية الس�رية الذاتية يقوم 
عل مدة محددة، و قصرية، ويكون بذلك الزمن اإلطار 

الخارجي لكامل أحداث الرواية السرية الذاتية .

بغداد/ الزوراء:
)ح�رارة  الجدي�دة  الش�عرية  املجموع�ة  ص�درت 
الكلم�ات( للش�اعر عيل التميمي يف خلي�ط من انواع 
الش�عر الحر والعمودي والقري�ض. وقال التميمي يف 
حدي�ث ل�«الزوراء«: ان »ه�ذه املجموعة هي خليط 
مابن الشعر الحر والعمودي و القريض ويف مجملها 
قصائد غزلية رسدت خاللها بعض من مسرية حياتي 

واملحطات التي مررت بها«.

واض�اف ان »قس�م من ه�ذه القصائد ه�ي ترجمة 
لاليح�اءات الوجداني�ة التي تلح عيل فاس�طرها عل 
ال�ورق وبالرغم م�ن حبي للش�عر القريض ورغبتي 
الدائمة بالكتابة عل بحور الش�عر الس�بعة عرش اال 

اني رغبت ان اكتب بلغة العرص الحر«.
وب�ن ان »ه�ذه املجموع�ة تتك�ون م�ن 35 قصيدة 
النم�ط  وص�در يل ايض�ا مجموع�ة قصصي�ة ذات 

البولييس بعنوان جرائم من مرسح الحياة« .
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ثقافية

القاص والروائي العراقي سعد كريم األمحر
 يف ضيافة ثقافية الزوراء

قراءة نقدية يف رواية السرية »أزمنة ضائعة« 
للروائي عبد اهلادي والي

أصداُء أزمنٍة
وصوٌت هارُب

وفحيُح أسئلٍة لهنىّ مخالُب
 فمتى أجيُب

ويل فؤاٌد مولٌع باملسأالِت
وَمْن سواَي ُيجاوُب

آمنُت منُذ املهِد
أنَّ قيامتي قامْت

وموَجَب كلىّ عمٍر سالُب 
ِحَقٌب

وأرساُب الكالِم 
تفرىّ من أعشاِشها
ليطرَي معنًى كاذُب

الشكُّ يغمرني 
وأبحُث الهثاً

عنىّى..
ألوُم قناعتي وأعاتُب

 أسعى إىل الُكتب القديمِة
أرتجي

زمناً إضافياً
ألنىَّي ذاهُب

املوُت وامليالُد
واألرواُح واألجساُد

يف األرجاِء
صمٌت صاخُب

يتزاحُم الضدىّاِن يفَّ
قناعتي 

ي شكىّ
وإيماني لكفرَي صاحُب 

أنا جئُت ال أدري
ملاذا جئُت؟
مْن يدري ؟

وهْل انا لعبٌة أم العُب ؟ 
ُمتورٌط

لكنىّني ورىّطُت أبنائي معي
فأنا وُهْم ومتاعُب

أبكلىّ فائِض قيِظ هذي األرِض
فائِض ملِحها

هطلْت عيلَّ مصائُب
لو كنُت جئُت بغرِي هذي األرِض

هْل أنا قائٌل ما قلُت
أو أنا كاتُب؟

وأنا بمنتصف القصيدِة
جاَءني َولدي

الذي قْد كاَن ماَت
يراقُب

أبتاُه حسُبَك
قال يل :الشعُر
يصبُح جمرًة

ويذوُب قلٌب الئُب
وتدبُّ فوَق بياِضها الكلماُت

سوداً يا أبي
وكأنهنَّ عقارُب 

إضحْك كشمِس الله
ال تحزْن إذا

ما داهمتَك عواصٌف ومغارُب 
أكتْب قصائَد للنساِء البيِض

للُسمِر اللواتي
ِسْحُرُهنَّ ُمشاغُب

أكتْب عن الوطِن العراِق الُحلِْم 
يف معنى العراِق

الشعُر فرٌض واجُب
طرىّ القصائَد بالندى

أكتْب عن األشجاِر ..
عطُر الورِد ِشعٌر ذائُب 

ما عادِت األشجاُر أشجاراً
وال األنهاُر أنهاراً

ألنىَّك غائُب 
حتى وال النسواُن

يا ولدي...
َ طبُعُهنَّ ُهنا تغريىّ

ُفهنىّ نوادُب
وأمرُّ ما يجري مَع الفقداِن

منهوبوَن
واملأموُن فينا الناهُب 
ماذا أقوُل عن العراِق

سأوجُز التفصيَل
فهَو مصائُب ونوائُب

الورطة
  قاسم والي
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»حرارة الكلمات«.. جمموعة شعرية جديدة 
صدرت للشاعر علي التميمي



تتحمل األم الكثري من املس�ؤوليات التي 
تش�عرها بالضغ�ط النف�ي واإلره�اق 
الش�ديد.. يف بعض األحي�ان يكون الحل 
ه�و ترتي�ب األولوي�ات، وعدم التش�بث 
باملثالية.. إذا كن�ِت تعانني من الضغوط 
واإلرهاق الش�ديد بسبب كثرة التزاماتك 
ومس�ؤولياتك، فالتغيريات التالية يمكن 

أن تخفف عنِك الضغوط واإلرهاق.
- وظيفتك

ال يمكن�ِك التخ�ي عن العم�ل، ولكن قد 
تكون وظيفتك مصدر لالستنزاف النفي 
واإلره�اق والتوتر، هنا يج�ب أن تعيدي 
التفك�ري يف وظيفت�ك. ضع�ي خطة من 
أجل تغيري واقع عملك، وابدئي يف التنفيذ 
حت�ى تتمكن�ي من الوص�ول إىل وظيفة 
تحقق لِك الربح وت�ريض طموحاتك ويف 

نفس الوقت ال تشّكل ضغطاً عليِك.
- األعمال التطوعية

إذا كن�ِت مش�ركة يف بع�ض األعم�ال 
التطوعية، وتقدمني خدمات مجانية من 
أج�ل مجتمعك، فقد حان الوقت للتوقف 

قليالً وسؤال نفسك: هل تحققني توازناً 
ب�ني حيات�ك وراحت�ك وه�ذه األعم�ال 
التطوعية؟ إذا كان�ت األعمال التطوعية 
تلتهم وقتك وتستنزف طاقتك، فال بأس 

يف التوق�ف عن بعضها إلعادة التوازن إىل 
حياتك.

- أنشطة طفلك اإلضافية
إذا كان طفلك يم�ارس أكثر من رياضة 

وأكث�ر م�ن هواي�ة، بالتأكي�د تش�ّكل 
األنش�طة اإلضافية عبئاً علي�ِك، ولكنِك 
تواصل�ني م�ن أج�ل مصلح�ة طفل�ك، 
ولكن أيض�اً يجب وضع حد لألنش�طة 

اإلضافي�ة، واالكتفاء بنش�اط أو اثنني 
بحيث يس�تفيد طفلك، دون اس�تنزاف 

لطاقتك.
- الرعاية الذاتية

يف  تفكري�ن  ه�ل  نفس�ك:  اس�أيل 
احتياجات�ك ورغباتك؟ أم أن�ِك تكتفني 
بتلبية احتياج�ات اآلخرين فقط؟ عدم 
االهتمام بنفسك يزيد شعورك باإلرهاق 
واالس�تنزاف، ل�ذا احريص ع�ى تقديم 
الرعاي�ة الذاتية لنفس�ك ع�ر االهتمام 
بجمال�ك وصحت�ك وراحت�ك النفس�ية 
وإثراء عقل�ك بالقراءة والثقافة. قدمي 
لنفس�ك ولو يشء واحد كل أسبوع من 

أجل رعايتك الذاتية.
- مصادر الطاقة

بالتأكي�د هناك أش�ياء تم�دك بالطاقة 
وتجعلِك يف حال أفضل، فكري يف مصادر 
طاقت�ك، واهتمي بالحص�ول عى هذه 
املصادر حتى تع�ززي طاقتك اإليجابية 
وتقلي من الشعور بالضغوط واإلرهاق 

والتوتر.

رجي�م التمر ن�وع م�ن الحميات 
الغذائية املقّيدة ج�داً، فهو يعتمد 
عى تناول التمر والحليب أو اللبن 
قلي�ل الدس�م، مل�دة أس�بوع. وال 
ُينص�ح باتباعه لف�رات طويلة، 
وم�ن دون استش�ارة طبي�ب أو 

اختصايص يف التغذية.
رجي�م  ع�ى  الت�ايل  يف  نطل�ع 
التم�ر بالتفصي�ل، وفوائ�د التمر 

الصحية:
يتك�ّون رجي�م التم�ر ع�ادة من 
ع�دد من ثم�رات التمر املقّس�مة 
ع�ى الوجبات الغذائية الرئيس�ية 
خ�الل الي�وم. وكل وجب�ة تكون 
مصحوب�ة بكوب م�ن الحليب أو 

اللبن متوسط الدسم.
وعادًة ما يتم وصف تناول 21 حبة 
تمر متوسطة الحجم مقسمة إىل 

سبع حبات يف الوجبة الواحدة.
كم�ا يش�رط التباع رجي�م التمر 
رشب امل�اء بكميات كب�رية؛ حتى 
ال يتعرّض الجس�م للجفاف، كما 
يسمح بتناول الشاي، أو القهوة، 
أو اليانس�ون، أو البابون�ج، دون 

إضافة السكر.
وعادة م�ا يؤدي اتباع رجيم التمر 
والحليب إىل خسارة ما يقارب 3 - 
4 كيلوجرامات م�ن الوزن، إذا ما 

تمَّ اتباعه ملدة أسبوع كامل.
ولك�ن ُينصح دائماً بعدم اتباع أي 
نظ�ام غذائي من دون استش�ارة 
قب�ل  م�ن  خاص�ة  ومتابع�ة 
اختصاصيني يف التغذية. قد يهمك 

التعرف إىل رجيم التفاح.
فوائد التمر الصحية

- يحت�وي التم�ر ع�ى مجموعة 

مهمة م�ن فيتامينات بي B؛ مثل 
B3 ،B2 ،B1 وB5. ويحتوي أيضاً 
عى فيتام�ني أ A )املفي�د لصحة 
الب�ر خصوص�اً( وفيتامني يس 
C )امله�م يف تقوية جه�از املناعة 
ومحارب�ة  األم�راض  ومحارب�ة 

التجاعيد(.
- ُيسهم معدن املغنيسيوم املوجود 
يف التم�ر، يف التقلي�ل م�ن األل�م 
وااللته�اب يف الجس�م، كما يمتاز 
التمر بخصائص مضاّدة للجراثيم 

قادرة عى تقليل العدوى.
- يس�اعد تناول التم�ر عى تليني 
األمعاء؛ بفضل محتواه العايل من 
األلي�اف الغذائية، وبالتايل الوقاية 

من مشكلة اإلمساك.
- ُيس�هم تن�اول التم�ر يف تنظيم 
رضب�ات القل�ب والحف�اظ ع�ى 

مس�توى ضغ�ط ال�دم طبيعي�اً؛ 
بفضل غناه بمعدن البوتاس�يوم، 
وال�ذي ُيس�هم أيض�اً يف خف�ض 
بالس�كتات  اإلصاب�ة  مخاط�ر 

القلبية والدماغية.
- يحت�وي التمر ع�ى الروتينات 
الغذائي�ة التي تس�اعد ع�ى بناء 

عضالت الجسم.
- يس�اعد التمر عى تنشيط عمل 
املبايض؛ فُيسهم بالتايل يف ترسيع 

حدوث الحمل.
مهم�اً  مص�دراً  التم�ر  يعت�ر   -
لأللي�اف الغذائي�ة والبوتاس�يوم 
والحدي�د. يمكن تلقيب�ه ب�«ملك 
الفواكه املجففة«؛ نسبًة الحتوائه 
الت�ي  األكس�دة  مض�ادات  ع�ى 
تح�ارب الجذور الح�رّة والقضاء 

عى عدد كبري من األمراض.

- يحت�وي التمر عى مواد مضاّدة 
مض�اّدة  وخصائ�ص  لألكس�دة، 
لاللتهابات، التي يمكن أن ُتس�هم 
املفاص�ل  الته�اب  تخفي�ف  يف 

وآالمه.
- لق�د أثب�ت بعض الدراس�ات أنَّ 
تن�اول التمر قد ُيس�هم يف احتواء 

تلّيف الكبد. 
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قمع الدموع لدى األطفال يهدد 
مبشاكل صحية خطرية

احذر وامتنع من أخطاء شائعة...

املطبخ ...

فطائر التوست بالدجاج

تضر أكثر مما تنفع .. احلذر من خماطر اللحى 
والشوارب يف فصل الشتاء

املكوّنات:

توست طري - 8

دجاج مقطع اىل رشائح - 150 

غرام

بقدونس مفروم فرماً ناعماً - 

ملعقتان كبريتان

بصل مفروم فرماً ناعماً - 1

بيض مخفوق - 2

بقسماط - كوب

جزر مبشور - ملعقة كبرية

مايونيز - ملعقتان كبريتان

ملعقت�ان   - س�ائل  جب�ن 

كبريتان

ملح - بحسب الرغبة

فلفل أسود مطحون - بحسب 

الرغبة

طريقة العمل:

- أزي�ي أط�راف التوس�ت ث�م 

افردي القطع عى سطح صلب 

حتى تصبح رقيقة السماكة.

- س�ّخني القليل م�ن الزيت يف 

قدر عى الن�ار، اضيفي البصل 

وقلّبي حتى يذبل.

الج�زر  الدج�اج،  أضيف�ي   -

والذرة ثم نّكهي بامللح والفلفل 

األسود.

- قلّب�ي املكون�ات جي�داً حتى 

تنضج.

- أبع�دي الق�در عن الن�ار ثم 

اضيف�ي املايوني�ز والجبن مع 

التقليب جيداً حتى تتجانس.

- ضع�ي القلي�ل من الحش�وة 

عى طرف كّل قطعة توست ثم 

لفيها جيداً.

- أقفي أطراف التوس�ت جيداً 

ثم غّمس�يها بالبيض املخفوق 

ثم البقس�ماط حتى ُتغلّف من 

كل الجهات.

- حمي زي�ت غزير يف قدر عى 

الن�ار ثم اقي رشائح التوس�ت 

املحش�ية بخليط الدجاج حتى 

تتحّمر.

- ُصف�ي التوس�ت املح�ي يف 

طبق ث�م قدميه مب�ارشة عى 

سفرتك.

ق�ال أندريه تياجيلنيك�وف، كبري املتخصصني يف 
وزارة الصحة يف موسكو بشأن الرعاية الصحية 
األولية للبالغني، إنه يجب االعتناء بنظافة اللحية 
أو الش�ارب أثناء موس�م األنفلونزا وااللتهابات 

الفريوسية التنفسية الحادة.
بعض الن�اس يرون عى أن اللحية والش�ارب 
تدفئ يف الرد، ولكن يف الواقع إنها ترض أكثر مما 

تنفع.
وأش�ار املتخصص إىل  أن ش�عر اإلنس�ان يشبه 
الفل�ر الذي يمت�ص البكترييا ويحتف�ظ بها. يف 
الوقت نفسه، تشكل الرطوبة والحرارة يف الشعر 

الكثيف بئية لتكاثر الكائنات الحية الدقيقة.

تزداد بش�كل كب�ري مخاط�ر تك�ون »حاضنة« 
خط�رية للبكترييا الض�ارة عى الوج�ه يف فصل 

الشتاء، عندما يبدأ موسم نزالت الرد.
يف الوقت نفس�ه، يزيد احتمال تعرض الشخص 
املريض للعدوى مرة أخرى بس�بب شعر الوجه. 
وأوض�ح تياجيلنيكوف أن بقاي�ا البلغم تبقى يف 

الشعر حول الفم.
وق�ال الخب�ري: »يمك�ن أن تنتق�ل الفريوس�ات 
املس�تقرة يف اللحية أو الشارب عن طريق العناق 

والقبالت وغريها من اللمسات«.
كما نصح االختصايص أصحاب اللحى والشوارب 

بالعناية بنظافة الشعر.

طبيبك يف بيتك...

لطلة أبهى...

كل يوم معلومة...

ما أبرز فوائد الكرميات الليلية والنهارية للبشرة؟

ما أسباب الرغبة بتناول احللويات؟

تح�ب الب�رة الرطوب�ة وتتوه�ج 
ترطيبه�ا  بمج�رد  الف�ور  ع�ى 
باملستحرضات الالزمة، يف مقدمها 
كري�م النه�ار، فهو يمن�ح الطبقة 
العلي�ا للب�رة الرطوب�ة الكافي�ة 
النه�ار،  خ�الل  تحتاجه�ا  الت�ي 
لذل�ك،  وش�ابة.  منتعش�ة  لتب�دو 
ف�إن اس�تخدامه يف الصباح خطوة 
رضورية جداً، عى أن يتم اختياره 

وفق نوع البرة.
الحفاظ عى برة ناعمة وصحية

يتس�بب الجل�د املتش�قق يف تراكم 
األوس�اخ والبكتريي�ا ع�ى س�طح 
اتس�اع  يف  والتس�بب  الب�رة، 
املس�امات ال�ذي ي�ؤدي إىل الطفح 
الجل�دي. بالت�ايل، فإن االس�تخدام 
النه�ار  لكري�م  املنتظ�م  اليوم�ي 
يحافظ عى ب�رة صحية وناعمة 
كالحرير، نظ�راً إىل أنه يحتوي عى 

نسبة عالية من املاء.
محاربة التجاعيد املبكرة

يس�اعد الداي كريم عى تدفق الدم 
يف الب�رة، مم�ا يحد م�ن الظهور 
املبكر للتجاعيد والخطوط الدقيقة 
ع�ى الب�رة، إذ يعمل ع�ى تباطؤ 
عملي�ة ش�يخوخة الب�رة، رشط 
اس�تخدامه بش�كل منتظم ودائم. 
ويف هذا الس�ياق، تعد أحماض ألفا 
هيدروكي وبيتا هيدروكي خياراً 
مثالي�اً ملحارب�ة التجاعيد وإصالح 

البرة.
إصالح البرة

يؤدي استخدام كريم النهار بشكل 
يوم�ي منتظم، إىل إزالة خاليا الجلد 
امليت وتعزيز نم�و الخاليا الجديدة 
وانتظ�ام ال�دورة الدموية يف الجلد، 
مم�ا يعم�ل ع�ى إص�الح الب�رة 

ومنحها مظهراً مرق�ًا ومتوهجاً 
وخالياً من الشوائب.

مكافحة جفاف البرة
أش�عة الش�مس والتل�وث عامالن 
تتعرض لهما البرة بشكل يومي، 
ويؤدي�ان إىل جف�اف الب�رة، مما 
يس�هل دخول العرق واألوس�اخ يف 
مس�اماتنا. إال أن كريم النهار يعزز 
ق�درة البرة ع�ى مقاوم�ة هذه 
العوامل الضارة، ويمدها باملغذيات 

واملرطبات الالزمة.
كيفية اختياره وتطبيقه

نظراً إىل وجود الكثري من الخيارات 
يف م�ا يتعلق بكري�م النه�ار، فهذا 
يصع�ب مهمة اختيار املس�تحرض 
ال�الزم. لذلك، احريص ع�ى اختيار 
مس�تحرض مناس�ب لنوع البرة، 
الب�دء باس�تخدامه جرب�ي  وقب�ل 
كمية صغرية منه عى برتك، فإذا 

لم يس�بب ل�ك أي آثار تحسس�ية، 
فهذا يعني أنه يتناسب مع برتك. 
م�ن جه�ة أخ�رى، اح�ريص ع�ى 
تطبيق كري�م النهار ع�ى البرة. 
خذي كمية صغرية منه وس�خنيها 
ب�ني راحتي يديك، وقومي بتطبيقه 
عى برة وجهك بأطراف أصابعك، 
من خ�الل تدليك برتك بعناية من 
الخارج.  الوج�ه باتج�اه  منتصف 
قوم�ي بح�ركات دائري�ة صغ�رية 
ملس�اعدة الكريم عى اخراق الجلد 
وتنش�يط خالي�ا الب�رة. كذل�ك، 

طبقيه عى ذقنك ورقبتك.
كريم�ات الليل تعيد ترطيب البرة 

أثناء النوم
ترطيب البرة

تتعرض برة الوج�ه خالل النهار 
للجف�اف نتيج�ة التل�وث وأش�عة 
الش�مس. إال أن الكريم الليي يعمل 

ع�ى ترطي�ب البرة بعم�ق طول 
الليل، مم�ا يضمن لك االس�تيقاظ 
ببرة منتعش�ة وناعم�ة ونرضة. 
إىل أن الجف�اف ه�و أح�د  ونظ�راً 
أس�باب ظه�ور الهاالت الس�وداء، 
فإن كريم الليل يس�اعد يف معالجة 

هذه املشكلة بفعالية.
العمل عى تهدئة البرة

يس�اعد كري�م اللي�ل ع�ى تهدئ�ة 
الب�رة والتخل�ص م�ن االحم�رار 
أثن�اء الليل، كما يحافظ عى توازن 
الب�رة وتوحيد لونها، فتس�تيقظ 
ومفعم�ة  هادئ�ة  بب�رة  امل�رأة 

بالحيوية واإلرشاقة.
االحتف�اظ بحاج�ز الرطوبة داخل 

البرة
يمتل�ك كريم الليل ق�درة عالية عى 
الحف�اظ عى ترطي�ب البرة، من 
خ�الل االحتفاظ بحاج�ز الرطوبة 

تركيبت�ه  إن  إذ  الب�رة.  داخ�ل 
الس�ميكة املغذية واملرطبة تسمح 
بامتص�اص الرطوب�ة بعمق داخل 

البرة.
تحضري البرة لليوم التايل

يس�اعد كري�م الليل ع�ى تحضري 
الت�ايل  الي�وم  صب�اح  يف  الب�رة 
المتص�اص مس�تحرضات العناية 
بس�هولة  بالب�رة  الصباحي�ة 
أكر، لتعزي�ز قدرتها عى مواجهة 
امللوث�ات وأش�عة الش�مس ف�وق 

البنفسجية.
تعزيز الكوالجني

إنت�اج  م�ن  اللي�ل  كري�م  يزي�د 
الكوالج�ني يف الجل�د، مما يس�اعد 
يف محارب�ة التجاعي�د والخط�وط 
الدقيق�ة، ويحد من تره�ل الجلد. 
إضاف�ة إىل أن�ه يس�اعد يف تعزي�ز 
مرونة البرة، مما يزيد من قدرتها 
ع�ى مقاومة عالمات الش�يخوخة 
املبكرة. ولتعزيز إنتاج الكوالجني يف 
البرة أكثر فأكثر، هناك مجموعة 
عالج�ات لتعزيز الكوالجني  يمكنك 

االطالع عليها واالستفادة منها.
كيفية اختياره وتطبيقه

ككري�م النهار، علي�ك اختيار كريم 
الليل الذي يتناسب مع نوع برتك، 
مع الحرص عى تجربته عى برة 
يدي�ك للتأكد من أنه لن يس�بب لك 
البداي�ة نظف�ي  أي حساس�ية. يف 
برتك من األوس�اخ وآث�ار املكياج 
باستخدام غس�ول الوجه املناسب، 
من ثم طبقي كريم الليل عى كامل 
ب�رة الوجه، م�ع الربي�ت عليها 
بأط�راف أصابع�ك لتعزي�ز تدف�ق 
الدم إىل البرة وتس�هيل امتصاص 

البرة للكريم.

غالب�ا ما تعت�ر الرغبة بتن�اول الحلويات 
من العادات الس�يئة ولك�ن الرغبة بتناول 
أطعم�ة معين�ة غالبا م�ا يمليها الجس�م، 

بسبب نقص بعض العنارص الغذائية. 
إذن م�اذا ينقص الجس�م عندما نش�تهي 

الحلويات؟
الدكت�ور  الش�يخوخة  اخصائي�ا  يش�ري 
فالديمري خافينس�ون والدكتورة سفيتالنا 
تروفيموفا إىل أن الس�بب يمك�ن أن يكون 
اضط�راب ميكروبيوم األمع�اء، ألن الرغبة 
يف تن�اول الحلويات واملعجن�ات، قد يكون 
بس�بب اختالل ت�وازن البكترييا يف األمعاء، 
ويش�ري إىل أن بكتريي�ا املع�دة واألمع�اء ال 

تعمل باملستوى املطلوب.
ووفقا لهما: “زيادة كمية الس�كر تس�اعد 
ع�ى زي�ادة نش�اط البكتريي�ا الس�يئة يف 

األمعاء، وكذلك االرهاق وسوء النوم ويشري 
الخب�ريان إىل أن “الكربوهيدرات الرسيعة، 
ه�ي مصدر الطاق�ة لعمل الدم�اغ بصورة 
طبيعي�ة، م�ا يحس�ن الخلفي�ة العاطفية 
والعواط�ف ه�ي مص�در طاق�ة للخالي�ا 

القرية”.
ويعتر النوم ج�زءا مهما من الراحة، ومن 
الرضوري استعادة الجسم لقواه. ألن عدم 
الحصول عى قس�ط كاف من النوم، يجر 
الجس�م عى تن�اول الس�كر للحصول عى 
“التحفيز” الذي يس�عى إليه ولكن لس�وء 
الحظ، يمكن أن تتحول “إعادة الشحن” إىل 

عادة سيئة وليس بديال للراحة املطلوبة.
وينص�ح األطب�اء لتحس�ني نوعي�ة النوم، 
بتناول مواد غذائية محتوية عى الربتوفان، 

مثل الديك الرومي واملوز واملكرسات.

ويش�ري األطب�اء، إىل أن الج�وع واالكتئاب 
والتدخني، تؤثر س�لبا يف حاسة الذوق وإذا 
ظه�رت الرغبة بتن�اول الحلوي�ات، فإنها 

الك�روم والس�ريوتونني  تش�ري إىل نق�ص 
واملغنيس�يوم والكربوهي�درات املعق�دة يف 

الجسم.
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أكد عالم رويس أن قمع الدموع يمكن أن يهدد األوالد بمشاكل 

صحية خطرية، مبيناً أن البكاء يلعب أيضا دورا مهما يف التواصل 

بني األشخاص.

وأوضح عالم النفس الرويس، فالديمري شليابنيكوف، أن البكاء 

العصبي والغدد  املزاج والجهاز  يرتبط بخصائص  األطفال  لدى 

الصماء، وأن قمع الدموع قد يهدد بمشاكل صحية خطرة لدى 

األطفال.

وعادي  طبيعي  إحساس  هو  »البكاء  شليابنيكوف:  وقال 

رد  البكاء  ألن  يوما،  يبك  لم  إنسان  يوجد  فال  البر،  حياة  يف 

فسيولوجي«.

ظاهرة  الدموع  العلماء،  نظر  وجهة  »من  شليابنيكوف:  وذكر 

طبيعية وحتى مفيدة، بالنسبة للجسم، البكاء هو خروج طبيعي 

يف املواقف العصيبة، وقمع الدموع يمكن أن يكون خطريا«.

ويؤكد أن »قمع الدموع يمكن أن يهدد األوالد بمشاكل صحية 

عى  القدرة  وعدم  اآلخرين  مشاعر  فهم  يف  وصعوبات  خطرية، 

التعبري عن مشاعرهم«.

يف  مهما  دورا  أيضا  يلعب  »البكاء  أن  اىل  شليابنيكوف  وأشار 

التواصل بني األشخاص، بفضل الدموع، نتفهم أن شخصا آخر 

يف مشكلة ويحتاج إىل مساعدتنا«.

ووفقا للطبيب النفي، يحتاج الطفل الباكي إىل الدعم وتعليمه 

للتعامل مع الصعوبات »ومن املهم أن ترح للصبي أن الدموع 

تشري إىل املشاكل التي تحتاج لحل إما بنفسه، أو طلب املساعدة 

من أشخاص آخرين«.

أنه يف بعض األحيان يتالعب األطفال  أيضا  ويالحظ األخصائي 

بالبالغني بمساعدة البكاء من أجل الحصول عى ما يريدون، ويف 

مثل هذه الحاالت، من األفضل تجاهل الدموع.
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حدث يف مثل هذا اليوم
1836 - اإلعالن عن استقالل تكساس عن املكسيك.

1848 - تقليص ساعات العمل يف فرنسا.
1855 - تتويج ألكسندر الثاني إمرباطوًرا عىل اإلمرباطورية الروسية.

1934 - انش�قاق داخل الحزب الحر الدس�توري يف تونس وتأس�يس حزب 
جديد يرأس�ه محمود املاط�ري يتوىل كتابته العامة الحبي�ب بورقيبة، وقد 

عرف الحزب الجديد باسم الحزب الحر الدستوري الجديد.
1941 - وحدات الجيش األملاني تدخل بلغاريا بعد انضمامها إىل دول املحور 

يف الحرب العاملية الثانية.
1943 - وقوع »معركة بسمارك البحرية« وذلك أثناء الحرب العاملية الثانية، 

حيث قامت القوات األمريكية واألسرتالية بإغراق قافلة سفن يابانية.
1955 -ملك كمبوديا »نورودوم سيهانوك« يتخىل عن العرش لصالح والده 

امللك »نورودوم سوراماريت«.
1956 - الحكوم�ة الفرنس�ية تعرتف باس�تقالل املغ�رب يف الترصيح 

املوقع بني امللك محمد الخامس والحكومة الفرنسية.
1977 - إعالن قيام سلطة الشعب يف ليبيا.

1992 - انضم�ام أرميني�ا وأذربيج�ان وكازاخس�تان وقريغيزس�تان 
ومولدوفا وسان مارينو وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان إىل 

األمم املتحدة.
2004 - تفجريات إنتحارية يف كربالء والكاظمية تودي بحياة أكثر من 

220 مدنًيا عراقًيا وجرح 1500 آخرين.
2008 - انتخ�اب دمي�رتي ميدفيدي�ف رئيًس�ا لروس�يا االتحادية بعد 

حصوله عىل 69% من األصوات يف االنتخابات الرئاسية.
2017 - الجي�ش الس�وري يس�تعيد مدينة تدمر بعد أربعة أش�هر من 

سقوطها بأيدي تنظيم داعش للمرة الثانية.
2018 -وفاة 26 شخًصا عىل األقل وإصابة 4 آخرين يف حريق اندلع يف 

العاصمة األذربيجانية باكو.

خاطرة

أواعدك بالوعد واسكيك يا كمون ! 

اختاري فتاة لنخربك أي نوع من الرجال ُيفرح قلبك؟

مساهمة القراء ...

قصة مثل...

اختبارات شخصية ...

كلمات متقاطعة  

هزم�ُت رغباتي أكثر من هزيمت�ي ألعدائي لم أفعل ذلك من فراغ 

...بل احتجت لقرار وارصار وشجاعة وتحٍد للذات ... وهذا أجمل 

ما حققت لم أترك عقيل يغفو أبداً .. داومت عىل التفكري وكس�ب 

األف�كار االيجابي�ة مؤمن�ة بأن ال�ذي ُيحكم عقل�ُه ال يخرس أبداً 

ويبقى ُمنترصاً دائماً عىل ذاته واعدائه.. لم ألهث وراء كل رغبات 

نفيس ، فبعضها تفيض للهالك، تملكتني سعادة ال توصف يف كل 

م�رة هزمت بها رغبة متناقضة مع العق�ل واملنطق .. إنها ذروة 

النجاح والقوة، وانت أيضاً إياك أن ترىض بالهزيمة واجعل قرارك 

كالسيف ال مفر منُه عندما تقرر ُتنفذ .

نور حسن

تدور قصة هذا املثل حول رجل حكيم وأحد طالبه ويدعى كمون، 

تحدى أحدهم اآلخر بصنع ُسم زعاف ملعرفة من منهما األبرع، 

واقرتحا أن يجرباه عىل بعضهما.. صنع كمون السم أوالً وسقاه 

للرجل الحكيم و انتظر.

استطاع الحكيم أن يعالج نفسه بالحجامة أي بتجريح جسده 

ليخرج الدم مع اُلسم، كما وقام بطالء جسمه بالعسل لتتجمع 

عليه الحرشات، لتمتص الدم وتنقيه من اُلسم.

تفاجأ كمون بأن الحكيم لم يمت، وعليه هو اآلن بتنفيذ ما عليه 

من االتفاق أي برشب اُلسم الذي سيصنعه الرجل الحكيم.

ذهب كمون إىل الحكيم و سأله متى تسقني اُلسم؟

فيجيبه الحكيم بربود )سأسقيك.. أسقيك اُلسم يا كمون(.

قلق  ويزداد  البيت،  يف  معتكف  والحكيم  واألسابيع  األيام  تمر 

كمون و يتساءل: ماذا يصنع الحكيم؟! أي ُسم هذا,,,؟

ويرسع إىل الحكيم ويسأله: متى الوعد يا حكيم؟

اُلسم  أسقيك  تعجل )سأسقيك..  بكل هدوء: ال  الحكيم  فيجيبه 

يا كمون(.

يُجن جنون كمون أنه يريد أن يعرف ماذا ُيعد له الحكيم!!

وتمر األيام و يتضاعف هلع كمون فيموت من القلق و الخوف و 

حتى قبل أن يرشب أي ُسماً.

إىل  بصاحبه  يودي  قد  الذي  الكاذب  الوعد  عىل  مثالً  هذا  فصار 

الجزع.
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“طالب صينيون يقدمون الورد ملعلمتهم”

تحل�م كل فت�اة بت�وأم روحه�ا، 
ولديه�ا فك�رة ع�ن ن�وع الرجل 
ال�ذي تري�د أن تق�يض حياته�ا 
أو  مظه�ره  كان  س�واء  مع�ه. 
ش�خصيته أو طبيعته أو سلوكه 
أو أي يشء آخ�ر، هن�اك دائم�اً 
معاي�ري مح�ددة يف ذهنها. تهتم 
بع�ض الفتيات باملظهر الجميل. 
بالنسبة لآلخرين، ال يهم املظهر 
طاملا أن�ه يحبها كما هي ويحب 

عيوبها أيضاً.
يكشف لك االختبار هذا عن نوع 
الرجل الذي تحلمني به، ما عليك 
س�وى إلقاء نظرة عىل الصورة، 
واختي�ار واح�دة م�ن الفتي�ات 
األربع�ة، ثم م�رري إىل األس�فل 
لنخ�ربك الكث�ري ع�ن الصف�ات 
الش�خصية الت�ي تريدي�ن أن أن 

يتمتع بها رشيك أحالمك.
1- الفتاة األوىل

إذا اخ�رتِت الفت�اة األوىل، فأن�ِت 
مش�هورة يف محيط�ك ومحبوبة 
محظوظ�ة؟  أن�ت  ه�ل  ولك�ن 
اإلجاب�ة يف خط�وط كف�ك. أنِت 
تريدي�ن رجالً حقيقي�اً يحتضن 
كل قوته ونقاط ضعفه. واثق يف 
نفسه ومس�الم يف عقله ومدرك 
بجمال�ك  يع�رتف  ملش�اعره. 
األنث�وي  وجوه�رك  ونعمت�ك 
ويف�رح في�ك. لدي�ه الش�جاعة 
ليخ�ربك أن�ه يح�ب ابتس�امتك، 
ويثن�ي علي�ك دون أن يتوقع أي 
يشء يف املقاب�ل. تحلمني بعالقة 
مس�تقرة ومب�ارشة م�ع رج�ل 
ناض�ج عاطفي�اً. لدي�ه اح�رتام 
الذات. يعرف أولوياته وال يخىش 
أن  يمك�ن ألح�د  حمايته�ا. وال 
يؤثرع�ىل قيمته األساس�ية التي 
يعيش بها. يعرف ما يريد، ويعمل 
ع�ىل نفس�ه ويتمت�ع باالكتفاء 

الذاتي. يح�اول أن يكون أفضل 
نسخة من نفس�ه. مهما حدث 
سوف يحميك ويحرتمك، ويأخذ 
رأي�ك يف االعتبار، حت�ى لو كان 

مخالفاً لرأيه. 
2- الفتاة الثانية

ق�د يعني اختيار الفت�اة الثانية 
أّن�ك تمتلك�ني نظ�رة إيجابي�ة 
للحي�اة وحتى أحل�ك املواقف ال 
تزعجك، وطريقة تشابك األيدي 
التي تحبني تكشف امور خفية 
عن�ك. تحلمني برج�ل رومانيس 
ولطيف. يفرح بجمالك ويجعلك 
تدركني ذل�ك. رجل يتحدث دائماً 
م�ن قلب�ه وصادقاً مع نفس�ه. 
أقوال�ه،  م�ع  تتطاب�ق  أفعال�ه 
أفكاره. يمكنك  وكلماته تطابق 
الوثوق به بشكل أعمى، ويعاملك 
باهتمام�ه  وتحظ�ني  باح�رتام 
املب�ارش. يج�ب أن يك�ون لدي�ه 
أف�كار واضح�ة حول املس�اواة، 
ولديه ثق�ة كافية بامرأته لرياها 
قوي�ة. يلهم�ك ويدع�م أحالمك 
ويس�اعدك حق�اً ع�ىل تحقي�ق 
بالتواج�د  النج�اح. تس�تمتعني 
معه ويب�دو كل يشء معه بهذه 
البس�اطة. ممّتن ل�كل يشء، وال 

سيما أنِت.
3- الفتاة الثالثة

إذا اخ�رتِت الفت�اة الثالثة ، فهذا 
ذاتي�اً  مكتفي�ة  أن�ك  إىل  يش�ري 
ومس�تقلة. تبحث�ني ع�ن رشيك 

بنفس الصف�ات. رجل ذو قيمة 
عالي�ة ومس�تقل مادي�اً. رج�ل 
كي�ف  ويع�رف  وواث�ق  ج�ذاب 
يتعامل مع�ك. ي�راك ويقدرك يف 
جوه�رك حت�ى تش�عري بأن�ك 
جميل�ة. تتمن�ني رج�اًل ُيظه�ر 
إيماناً بنفسه وبقدراته ويتعامل 
م�ع كل موقف بس�هولة وبعقل 
ه�ادئ. لدي�ه الش�جاعة ليكون 
صادقاً مع الحف�اظ عىل إيمانه 

الكامل بقوة عالقتكما.
4- الفتاة الرابعة

الرابع�ة،  الفت�اة  اخ�رتت  إذا 
فهذا يش�ري إىل أنك تملك�ني قلباً 
كبرياً وأنِت ش�خص من الس�هل 
التواج�د معه واالرتب�اط به النك 
تش�كلني مص�در ف�رح للن�اس 
من حول�ك. كلمة »أحب�ك« التي 
تجذبك تفصح الكثري عن أحوالك 
العاطفية. تحلمني برجل يمكنه 
أن يظ�ل متمركزاً عندما يبدو أّن 
العال�م كله ينه�ار، حتى لو كان 
خائفاً يف قلبه. يستمع إىل حدسه 
رج�ل  لحظ�ة.  كل  يف  ويتبع�ه 
حقيقي يتش�اور معك ويستمع 
قول�ه.  تريدي�ن  م�ا  إىل  حق�اً 
يلهم�ك لتكون�ي أفضل نس�خة 
من نفس�ك، ويدعم�ك يف كل ما 
تريدي�ن القيام ب�ه. تفضلني أن 
تكوني مع شخص حكيم وذكي 
ويمكنه اتخاذ ق�رارات معقولة 

عند الحاجة.

من الفيسبوك

acebook

صرت نار بدليلي ومنـــــــك ابــــره
شتضن انساك انه ومـــــنك ابـــره
جيب اخليط مني ومـــــــنك ابــره

نخيط كلوبنه ونلتم سويـــــــــه 
====

اسف كلبي حمل ضيمك وهمـــلك 
قرار اصدرت انساك وهمــــــــــلك
بعد ميفيد الدمعك وهمـــــــــلك
جنت دمعة وبجيتك هاي هيــــــه

الكلمات العمودية 

الكلمات األفقية 

1 .جزيرة أكثر م�ن 40 % من كلمات لغتها عربية 
- عراق )مبعثرة(.

2 .للهاتف )معكوسة( - طري لييل - له من االسماء 
يف العربية نحو 100 اسما.

3 .متشابهان - عاب شخصا يف غيابه - والد.
4 .نصاب - ندى أو مطر خفيف - ثلثا منح.

5 .يف املش�ورة ووجهة النظر )معكوس�ة( - اس�م 
خلية النحل بالفصحى.

6 .قصائد شعر كتبت يف الجاهلية بماء الذهب.
7 .والدة - ثالثة حروف من اوان.

8. أكرب بركان يف العالم.
9. تجدها بني البلدان - ورقة من أوراق اللعب.

10 . أول بلد عربي عرف الطباعة - أداة من الخشب 
أو نحوه لصنع الكعك.

 - االنرتن�ت  ع�ىل  واملناقش�ة  للق�اء  مواق�ع   .1
للتعريف.

2 .الترصف يف عمل بدون تحضري- أوىف االصدقاء.
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10 .دولة عربية ليست لها حدود برية - شتم.

أبـــــــراج

لديك رغبة يف تجديد عالقتك العاطفية اليوم. قد يكون 
الحبي�ب يف مكان م�ا بعيد عنك أو ربم�ا يكون يف رحلة 
تس�تغرق أيام�ا، لذلك قد تفكر يف االتصال ب�ه هاتفيا أو يف 
إرسال رسالة لتجديد الحب بينكما. ال داع للشعور باإلحباط. 

اشغل وقتك بقراءة رواية أو مشاهدة فيلم.

هذا هو الوقت املناس�ب للتفكري بحكمة وجدية. لو 
كنت قد حلمت يوما باإلقامة يف مكان ما، فأنت سعيد 
الح�ظ، فاليوم يدفعك لرغب�ة ملحة لالنتق�ال من املكان 
ال�ذي تعيش فيه اآلن. كن متيقًظ�ا دوًما فربما يكون لهذا 

االنتقال نتائج عىل موقفك املهني وعىل حياة أرستك.

ال تتعج�ب الي�وم إذا وج�دت أن صن�دوق ال�وارد مليئ�ا 
بالخطابات والرس�ائل أو إذا نظ�رت يف هاتفك ووجدت أكثر 
م�ن 10 مكاملات فائتة. ال تقلق فاألصدق�اء أو األقارب يحملون 
لك أخبارا س�ارة جدا ومعلومات يف غاية األهمية. قد تدفعك رس�الة 
من هذه الرس�ائل إىل القي�ام ببعض الزيارات املفاجئة ألش�خاص 
تحبه�م جدا. عىل الرغم من االرتباك الذي تش�عر به اليوم إال أن كل 

ما تتعلمه سيكون له مردود إيجابي ومثري.

اس�تغل الطاقة السلبية اليوم يف تحريك بعض 
العقبات والحواجز التي تعرقل طريقك. ال تقلق 
م�ن النتائج مهم�ا كان�ت األج�واء مضطربة من 
حول�ك. ابحث عن األمل والح�ب والحيوية. هناك قوى 

خارجية يف العمل تشجعك عىل البحث عن الحرية.

خط�ط اليوم ملا تس�تطيع القي�ام به فعلي�ا، واعلم أن 
هناك بعض الظ�روف التي قد تعرتض طريقك، فاليوم يف 
الغالب مرهق، لذا ال تحمل نفس�ك فوق طاقتها، ربما تعتقد 
أنك فهمت كل األمور وخططت بطريقة صحيحة، ولكن رسعان 
ما تجد ما يعطلك عن هذا. ننصحك بالهدوء واالس�رتخاء، فربما 

تكون منفعال ولكن الغضب واالنفعال ال يحالن األمور.

ربم�ا تعود الي�وم بعض األم�ور الت�ي تجاهلتها 
فيم�ا س�بق يف عالقتك مع ش�خص م�ا لتطاردك. 
ال تقل�ق من هذه األمور فربما يس�اعدك ش�خص ما 
ع�ىل اجتيازها يف هذا الوقت. الي�وم أنت يف أفضل حاالتك 

العاطفية. األمور قد وصلت منتهاها فكن جاهزًا لذلك.

التح�دث مع ش�خص ما تث�ق فيه الي�وم قد يتيح 
لك فرص عم�ل جديدة. تفكر الي�وم يف تغيري حياتك 
املهني�ة. ه�ذه الف�رص تحت�اج إىل مزي�د م�ن الحرص 
واالنتب�اه ألنك لم تفكر فيها من قبل. األمور هادئة فليس 

هناك أي داع للشعور بالتوتر أو القلق.

ك�ن متيقًظ�ا وح�اول أن تتحمل ما ق�د يحدث لك، 
فالي�وم غ�ري مناس�ب للتعامل مع بعض املش�اكل يف 
الحي�اة اليومي�ة – كإص�الح بع�ض األغراض، املش�اكل 
املادية، وحت�ي بعض األمور الصحي�ة الصغرية. ننصحك 
باالهتم�ام باألم�ور الصغرية، فستس�تغرق وقتا أقل مما 

تتوقعه.

تعرف اليوم طريقا جديدا أو وس�يلة جديدة تزيد 
بها دخل�ك. تعرف الي�وم معلومات جدي�دة ولكنك 
تجد صعوبها يف اس�تيعابها بالكامل اليوم، لذا دون ما 
تريده يف مفكرتك حتى يمكن إعادة النظر فيها فيما بعد. 

استغل وقتك يف املساء يف ممارسة رياضة امليش.

األمور جيدة لديك، لكن عليك اس�تغالل هذا اليوم 
للقي�ام بااللتزامات املتوقفة منذ أس�بوع أو أكثر. 
يف ف�رتة ما بع�د الظهر قد يح�دث يشء أمامك يفقدك 
أعصابك، لكن لن يبقى مزاجك هكذا، فس�يبدأ بالتحسن 
من جديد يف املس�اء لبسبب سماع بعض األخبار التي قد 

تصلك وتخص أمورك املالية أو العاطفيًة.

احلمل

األسد

القوس

اجلوزاء

امليزان

الدلو

الثور

العذراء

اجلدي

السرطان

العقرب

احلوت

ربم�ا تقيض وقتا لطيفا الي�وم مع مجموعة من 
األصدق�اء األعزاء عىل قلبك. ال تخ�ف من املجهول 
واندم�ج م�ع األصدقاء فهم يس�تطيعون أن يفهموك 
ويس�توعبوا احتياجات�ك. علي�ك أن تعل�م أن الحوار هو 

أفضل وسيلة لتخطي أي مشكلة.

ربم�ا تضطر الي�وم إىل تعديل بعض األم�ور- كطريقة 
تفكريك -من أجل التواصل مع طبيعة املواقف من حولك. 
خذ حذرك فعىل الرغم من أن لديك رغبة شديدة يف املجازفة 
واملغام�رة والقي�ام بعمل جدي�د، إال أن لديك ش�عورا أيًضا 

بالحرص والثبات، فاستمع لهذا الشعور، وال تندفع.

غزل عراقي



»تحت  الجديد  مسلسلها  مشاهد  تصوير  زكي،  منى  املرصية  النجمة  استأنفِت 
دمياط  مدينتي  يف  الخارجية  املشاهد  من  انتهائها  بعد  القاهرة  يف  الوصاية« 
مدار  عىل  الخارجية،  املشاهد  من  كبرياً  عدداً  فيهما  صورت  والتي  واإلسكندرية، 
البدني  الجهد  من  سواء  الصعوبة،  شديدة  مشاهد  بينها  من  املاضية،  األسابيع 
املبذول فيها، أو التصوير خالل طقس متقلب شديد الربودة، وهو ما كانت تستلزمه 
بعض مشاهد العمل، إذ تتم بعض املشاهد خالل الربد واألمطار بمدينة اإلسكندرية، 
كما قامت منى بالتصوير يف دمياط وتحديداً منطقة »الطابية« يف »عزبة الربج«، إذ 
صورت عدداً من املشاهد الصعبة تظهر خاللها وهي تقوم بطالء إحدى مراكب 
إحدى  عمال  بني  بالتواجد  وتقوم  سفن،  بناء  عاملة  مالبس  مرتدية  الصعيد، 
الورش املتواجدة باملدينة، وتتحمل الكثري من املضايقات والسخرية يف بداية 
األمر، غري أنها باإلرصار تجربهم عىل احرتامها وتقدير الدور الذي تقوم به، 
وتعيش  زوجها،  تفقد  التي  »حنان«  املسلسل  يف  زكي  منى  تجسد  حيث 
مع طفليها، ابن يف عمر 9 سنوات، وطفلة رضيعة، وال تجد من يحنوا 
عليهم. مسلسل »تحت الوصاية« يناقش قانون الوصاية بعد وفاة األب 
15 حلقة، وهو من تأليف خالد وشريين  الزوج، وهو مكون من  أو 
سعدى  هب  ميديا  وإنتاج  خضري  شاكر  محمد  وإخراج  دياب، 
- جوهر، ويشارك يف بطولته أمام منى زكي، كل من، دياب، 
نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، عيل الطيب، 
مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد 

عبد الحميد وعدد آخر من الفنانني.

البوسرت  حجاج  ريهام  النجمة  طرحِت 
الجديد  ملسلسلها  الرسمي  التشويقي 
“جميلة”، الذي تخوض به السباق الرمضاني 
قناة  شاشة  عرب  ويعرض   ،2023 املقبل 
أيمن  تأليف  “جميلة”  مسلسل  “الحياة”. 
وإنتاج  العزيز  عبد  سامح  وإخراج  سالمة 
العدل،  جمال  للمنتج  جروب  العدل  رشكة 
سوين  صربي،  عبري  حجاج،  ريهام  وبطولة 
اللوزي وعبري صربي، أحمد وفيق،  بدر، يرسا 
عيىس،  نبيل  إسماعيل،  هشام  عادل،  هاني 

حسن،  رحمة  منري،  عبري  ماهر،  عىل  يارس 
العمل  ويتناول  حسني،  رحاب  سامي،  ريم 
والرصاعات  االجتماعية  القضايا  من  العديد 
وكان  املجتمع.  ىف  حولنا  من  نشهدها  التي 
أشار  سالمة،  أيمن  والسيناريست  الكاتب 
“التاسعة”  برنامج  يف  هاتفية  مداخلة  خالل 
أنهم أوشكوا عىل االنتهاء من تصوير مسلسل 
يحدث  ما  يقدم  سوف  العمل  وأن  “جميلة”، 
ظل  يف  تغريت  وكيف  املرصية،  األرسة  داخل 

األحداث األخرية.

الزغبي،  نوال  الفنانة  أشادِت 
أمجاد”  امتداد  “معلقاتنا  بمرسحية 
احتفال  مع  تزامناً  عرضها  تم  التي 
“يوم  بـ  السعودية  العربية  اململكة 
التأسيس” وهو اليوم الذي تحتفل به 

السعودية يف 22 فرباير من كل عام
كما حرصت أيضاً، عىل توجيه إشادة 
خاصة لألمري عبد الرحمن بن مساعد 
الفكرة  صاحب  العزيز،  عبد  بن 
واألرشاف العام عىل املرسحية، هنأته 

من خاللها عىل نجاح هذا العمل.
حسابها  عرب  الزغبي،  نوال  وكتبت 
 “ قائلة  “تويرت”،  عىل  الرسمي 
هذا  مربوك  أمجاد  امتداد  معلقاتنا 
الوطني  العمل  لهذا  العظيم  النجاح 
رائعة  صورة  يعكس  الذي  الراقي 
وتاريخها  اململكة  عن  وحقيقية 

وأهلها”.
الكلمة  ألمري  مربوك  “ألف  وتابعت 

الراقية”.
هو أول عمٍل مرسحي شعري غنائي 
بـ  احتفاًء  ويأتي  السعودية،  يف 
به  تحتفل  الذي  التأسيس”،  “يوم 

السعودية يف 22 فرباير من كل عام.
وطرحت النجمة نوال الزغبي مؤخراً، 
“أنا  اسم  والتي تحمل  أغانيها  أحدث 
باللهجة  قدمتها  التي  بتساب”،  مش 
املرصية بطريقة الفيديو كليب، وذلك 

عرب قناتها الرسمية عىل “يوتيوب”.
“ أنا مش بتساب” من كلمات الشاعر 

عمرو املرصي، وألحان عمرو الشاذيل، 
وإخراج دان حداد.

بنوع  مليئة  األغنية  أحداث  وجاءت 
اإليقاع  عىل  تعتمد  التي  البهجة،  من 
نوال  وظهرت  للموسيقى،  الرسيع 
الكليب بإطاللة جديدة  الزغبي خالل 

ومختلفة.

صباح اخلري ..أيها املعلم وعيدك مبارك
املعلـم حامل لواء املعرفة، واملثال يف التضحية واالخالص، وأكثر الناس حقا يف التكريم 

واالحرتام، والقدوة الحسنة وقائد األجيال، ومهنة التعليم من أهم ركائز تطور املجتمعات 
وتقدمها، وال يمكن للحياة من الوقوف عىل قدمْيها اال باملعرفة والتعليم.

بني الحني واآلخر نسمع أخبارا عن حاالت اعتداء عىل املعلم، أو التعامل معه بطريقة ال تليق 
بمنزلته الرفيعة ودوره الرائد، والسيما من بعض الشباب يف مرحلتي املتوسطة واالعدادية.

ايها املعلمون صباحكم خري وعيدكم مبارك.. وصباحكم حكمة وموعظة حسـنة.. ولوالكم 
ايها املعلمون ما كان أحد منا يعرف القراءة والكتابة. 

   

األخيرة
للدخول إىل موقع 
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“دهن حر”.. مسلسل عراقي يعرض يف رمضان

باسم العلي يؤكد ضرورة تفعيل دور الرقابة 
ملنع األغاني اهلابطة

ريهام حجاج تطرح البوسرت الرمسي 
ملسلسلها الرمضاني »مجيلة«

سناب شات حيصل على روبوت 
مدعوم بتقنيات الذكاء االصطناعي

»تيك توك« يوجه تدقيًقا عاملًيا

انتجت قناة »دجلة« الفضائية العراقية مسلسل 
خالل  شاشتها  عىل  عرضه  أجل  من  كوميدي 

الدورة الرمضانية املقبلة.
وتدور  حر«،  »دهن  عنوان  املسلسل  حمل  إذ 
ويسلط  واجتماعي،  كوميدي  إطار  يف  أحداثه 

ويرصد  العراقية  العائلة  يوميات  عىل  الضوء 
املجتمعية يف نطاق كوميدي  الحاالت والظواهر 

هادف.
وشارك يف تجسيد شخصيات املسلسل نخبة من 
أبرز نجوم الكوميديا يف العراق أمثال إياد رايض، 

وسوالف،  عالء،  وزهور  دعدوش،  وإحسان 
ورضا  مصطفى،  محمد  ومازن  خليفة،  وسعد 
إىل بث  املسلسل  القائمون عىل  طارش. ويهدف 
روح الفكاهة للمتلقي بعد أن ينتهي من عمله 

وصيامه.

أكَد الفنان باسم العيل، رضورة تفعيل دور 
الرقابة الفنية ملنع األغاني الهابطة.

يدخل  أن  قبل  ملحناً  »بدأ  إنه  العيل  وقال 
مجال الغناء«، الفتاً اىل أن »بعض األصدقاء 

كان لهم الدور األكرب يف دخوله اىل الغناء«.
غنائي  أول)كاسيت(  »أصدر  أنه  وأضاف 
فتونة(  )يا  أغنية  األغاني  بني  من  وكانت 
وصار  أشتهر  خاللها  من  التي 
لصوته  يستمع  الجمهور 
انترشت  األغنية  كون 
انتشاراً واسعاً بني األوساط 
الشعبية وقت ذاك وأصبحت 
ومن  مكان،  كل  يف  تردد 
الغنائية  أعماله  توالت  ثم 

تباعاً«. 
وتابع العيل: »جيلنا الفني 

الهوية  إثبات  أجل  من  الصخر  يف  اسمه  حفر 
األغاني  تسجيل  خالل  من  العراقية  الفنية 
تكن  فلم  وأداء،  وغناء  لحناً  املتكاملة  الرصينة 
رخيص  وفن  خادش  وكالم  هابطة  أغنية  لدينا 
لذا  الفنانني لألسف،  اليوم من بعض  يقدم  كما 
الذهبي  الجيل  هو  جيلنا  رصاحة:  وبكل  أقولها 
والجمهور  إطالقاً،  يتكرر  وال  العراقية،  لألغنية 

يعي ذلك تماماً، ومن زرع حصد«.
بعدنا  من  جاؤوا  الذين  املطربني  »جيل  وذكر: 
يف  املسؤولية  من  عال  مستوى  عىل  يكونوا  لم 
العراقية،  األغنية  وأصالة  إرث  عىل  الحفاظ 
فاألغلب منهم أساؤوا اىل الفن العراقي، وأتمنى 
الشباب  املطربني  بأنني ضد  أن ال يفرس كالمي 
بل العكس أتمنى لهم التوفيق وأدعمهم، وأتمنى 
الجمهور  تبهر  فنية  أعماالً  يقدموا  أن  أيضاً 

وترتقي بمستوى األغنية العراقية«.

بتشديد  أخرى  مرة   Twitter يقوم 
قواعده حول ما ُيسمح للمستخدمني 
الرشكة  وقدمت  املنصة،  عىل  بقوله 
املحدثة،  العنيف”  “الكالم  سياسة 
اإلضافات  بعض  عىل  تحتوي  والتي 
السابقة  باإلصدارات  مقارنة  البارزة 
  .engadget من القواعد، وفقا لتقرير
تحظر  الجديدة  السياسة  وقواعد 
عىل املستخدمني التعبري عن “رغبات 
األذى” ومشاعر مماثلة، ويشمل عىل 
وفاة  يف  األمل  الحرص  ال  املثال  سبيل 
األمراض  من  املعاناة  أو  اآلخرين 
التعرض  أو  املأساوية  الحوادث  أو 

لعواقب ضارة جسدية أخرى”.
 Twitter انعكاًسا لسياسة  ويعد هذا 
أن  التي تنص رصاحًة عىل  السابقة، 
“البيانات التي تعرب عن رغبة أو أمل 
يف تعرض شخص ما لرضر جسدي” 

ال تتعارض مع قواعد الرشكة.
السابقة تقول  تويرت  وكانت سياسة 
رغبة  عن  تعرب  التي  الترصيحات  أن 
لرضر  ما  شخص  تعرض  يف  أمل  أو 
جسدى ، أو توجيه تهديدات غامضة 
إجراءات  اتخاذ  أو  مبارشة،  غري  أو 
تسبب  أن  املرجح  تهديدية،  من غري 
يمكن  وال  دائمة  أو  خطرية  إصابة 

بموجب هذه  إجراءات بشأنها  اتخاذ 
-Wayback M لـ وفًقا   السياسة، 
اإلضافة  ليس  التغيري  وهذا   .chine
الوحيدة لسياسة تويرت،  ولكن قواعد 
بشكل  تحمي  اآلن   املوجودة  تويرت 
الرضورية  التحتية  “البنية  رصيح 
أو  املدنية  أو  اليومية  لألنشطة 
الرضر  تهديدات  من  التجارية” 
التهديد  لك  يجوز  وال  القواعد.  من 
باآلخرين،  الجسدي  األذى  بإلحاق 
ال  املثال  سبيل  عىل  يتضمن  والذي 
 ، التعذيب  أو  بالقتل  التهديد  الحرص، 
أو االعتداء الجنيس،  أو إيذاء شخص 
ذلك  ويشمل  أخرى،  بطريقة  ما 
بمنازل  الرضر  بإلحاق  التهديد  أيًضا 
املدنيني ومالجئهم ، أو البنية التحتية 
أو  اليومية  لألنشطة  الرضورية 
املدنية أو التجارية. وقد ال تبدو هذه 
تغيريات مثرية لإلعجاب بشكل خاص 
لترصيحات  نظرًا  ملحوظة  لكنها   ،
كيفية  حول  السابقة   Elon Musk
قبل   Twitter الكالم عىل  التعامل مع 
توليه رئاسة الرشكة، ورصح الرئيس 
تفضيله  أن   Tesla لرشكة  التنفيذي 
القانوني  الكالم  بكل  السماح  هو 

فقط. 

جديد  دردشة  ربوت  إطالق  عن   Snapchat تطبيق  عىل  القائمون  أعلَن 
للتطبيق، مدعوم بتقنيات ChatGPT والذكاء االصطناعي. وتبعا للمعلومات 

ملستخدمي  اختباري  بشكل  حاليا  سيتاح   My AI روبوت  فإن  املتوفرة 
خدمات +Snapchat املدفوعة، مقابل اشرتاك شهري قدره 3.99 دوالر، 

 Snapchat مستخدمي  لجميع  متاحا  سيكون  الوقت  مرور  ومع 
التنفيذي  الرئيس  قال  املوضوع  وحول  عليه.  بالحصول  الراغبني 

لـ Snapchat، إيفان شبيغل: “نحن عىل استعداد للمراهنة عىل 
أن روبوتات الدردشة املدعومة بالذكاء االصطناعي ستصبح 

األشخاص،  من  متزايد  لعدد  اليومية  الحياة  من  جزًءا 
الفكرة الرئيسة هي أنه باإلضافة إىل التواصل اليومي 

الذكاء  إىل  نتحدث  سوف  والعائلة،  األصدقاء  مع 
تقديمه  يمكننا  ما  وهذا  يوم،  كل  االصطناعي 

 My فإن  للمطورين  وتبعا  مراسلة”.  كخدمة 
AI يعّد نسخة مطورة عن روبوت املحادثة 

Snap- لـ  مخصص  لكنه   ،ChatGPT
chat، ومصمم ليكون أكثر محدودية 

يتفاعل مع  األفعال، وال  يف ردود 
ألفاظا  تحوي  التي  العبارات 
الذي يحوي  املحتوى  أو  نابية، 
السياسة  مواضيع معينة مثل 

مثال.

إذ  عاملًيا،  تدقيًقا   TikTok يواجه 
ملكيتها  بشأن  مخاوف  نشأت 
تستغلها  أن  وإمكانية  الصينية 
حول  معلومات  لجمع  بكني 
نرش  أو  الغربيني  املستخدمني 
ومعلومات  للصني  مؤيدة  قصص 
رشكة   ،  ByteDance وتعد  كاذبة، 
صينية نقلت مقرها إىل سنغافورة 

.TikTok يف عام 2020 ، تمتلك
حظرت  املتحدة،  الواليات  وبعد 
الهواتف   عىل   TikTok اآلن  كندا 
-Ti  الفيدرالية الرسمية، ويخضع

Tok حالًيا لتدقيق متزايد من أوروبا 
املتعلقة  املخاوف  بشأن  وأمريكا 
إذ  البيانات،  وخصوصية  باألمان 
قد  التطبيق  أن  من  مخاوف  توجد 
وجهات  لتعزيز  استخدامه  يتم 
جمع  أو  لبكني  املؤيدة  النظر 

املعلومات الشخصية ملستخدميه.
األجهزة  عىل  أنه   Fortier ورصح 
بيانات  جمع  طرق  توفر  املحمولة 
TikTok وصوالً هاًما إىل محتويات 
املخاطر  من  الرغم  وعىل  الهاتف، 

التطبيق،  هذا  الستخدام  الواضحة 
ال يوجد دليل عىل تعرض املعلومات 

الحكومية للخطر.
جاستن  الوزراء  لرئيس  ووفًقا 
بمنع  الحكومة  قرار  فإن  ترودو، 
املوظفني الفيدراليني من استخدام 
قد  عملهم  هواتف  عىل   TikTok
يكون بمثابة إجراء أوىل أو قد يؤدى 
إىل مزيد من اإلجراءات. ويعتقد أن 
الكنديني،  تدفع  قد  الخطوة  هذه 
من األفراد إىل الرشكات إىل التفكري 
اتخاذ  وربما  بياناتهم  أمان  يف 

خياراتهم الخاصة. 
وكإجراء احرتازي لألمن السيرباني 
لالتحاد  التنفيذي  الفرع  أعلن 
األوروبي األسبوع املايض أنه حظر 
هواتف  عىل   TikTok تثبيت  مؤقًتا 

املوظفني.
الذي  للقرار  مشابه  القرار  هذا   
إذ  املتحدة،  الواليات  يف  اتخاذه  تم 
الواليات  نصف  من  أكثر  حظرت 
عىل   TikTok تثبيت  والكونغرس 

األجهزة الحكومية الرسمية.

  

تغريدات

إيفان جابرو

محمد شياع السوداني
رئيس مجلس الوزراء

ــرف الكلمة.. أقوهلا وبكل  ــم يا محلة العلم.. وياش إليك
ــا. كل عام  ــاب الفضل علين ــام وانتم أصح ــر.. كل ع فخ

وحنن مدينون لكم وحلرصكم .
نعم نقف لكم ولكل حرف نطقت به ألسنتكم الطاهرة..
ــكراً لكم ونثمن  أيها املعلمون بل أيها املربون األفاضل ش
ــهركم ومن فيض عقولكم  ــا قدمتموه لنا من وقتكم وس م

الراقية..

نثمن زيارة السيد أنطونيو غوتريش ونشكره 
ــبة  على كلماته يف دعم العراق، كانت مناس
ــرتاتيجيتنا يف اإلصالح  ــى اس ــد عل للتأكي
ــاد. نتطلع ملزيد من  والتنمية ومكافحة الفس
ــة التحديات املناخية  ــم األممي ملواجه الدع

ومعاجلة ملف النازحني.

مطر ساخن 

عىل سواحل مسريتك أصبحت العقول محطات للعطاء والنقاء، وعىل مرافئ 
وعىل  واألدباء،  والشعراء  والعلماء  املفكرين  من  أفواج  تخرجت  تعليمك 
أينعت الرؤوس بكل ثمار االدب واملعرفة والعلم وأنت ال تملك  هدى دروسك 
الطافح  الرتبوي  الفيض  وهذا  السوداء،  والسبورة  االبيض  الطبشور  غري 
تعطرت  تاريخ  يوما عرب  الفساد  ما عرف  والذي  والرشاد  الخري  منابع  بكل 
صفحاته بعطر الحرف وعبري القلم وأريج الكلمة، وكنَت بوصلًة يستدل بك 
عىل رقي األمم وازدهارها، فاذا ما قالوا هذه أمة متحرضة أدركنا عىل الفور 
انك الواضع أسس هذه الحضارة التي أرسيَت دعائمها بنبل مسريتك ورشف 

مهنتك .
تحل علينا اليوم ضيفا كريما عزيزا عىل ضمائرنا وأرواحنا ايها املبجل ونحن 
نحتفل بيوم عيدك األغر بعدما أحرضنا شموع الفرح وأناشيد الفخر ، وأنت 
كما انت سيدي رغم كل ما حصل اال انك تبقى معلما يزرع القيم يف النفوس 
البعض تهميشك اال  املبارك، ومهما حاول  ، ويسقي سنابل الجمال بجهده 
انك تبقى صاحب الوظيفة األسمى، واملثل األعىل، واملعلم األمهر، وحامل راية 
النهضة الشاملة، واالساس يف كل ما وصلت اليه البرشية من تطور، فبفضلك 
خرج املهندس والطبيب، وظهر االقتصادي والسيايس، وبفضل مدرستك كان 
لينمو ويشب عىل طريق  يلتقط حّبات تعليمك، ويرشب زالل حرفك  الطفل 

االستقامة والثبات.
كنَت شجرة وارفة الظل تلقي سخاء كرمها عىل اآلخرين لتحميهم من الجهل 
والخرافة والتخلف، وكنَت ينبوعاً ارتوى منه كل عشاق املعرفة ليبعدهم عن 

كل حاالت التصحر املعريف.
الوفاء  باب  ومن  والشعوب،  األمم  نهضة  يف  وكثرية  كبرية  أفضالك  كانت 

ملسريتك الرائدة املضيئة االنحناء لفضلك الكبري ودورك العظيم.
يف عيدك امليمون دعنا ومن باب الوفاء ان نرتل ما قاله الشعراء يف صومعتك 

املغمورة بشعاع املعرفة:
قم للمعلم وّفه التبجيال         كاد املعلم ان يكون رسوال

أعلمت أرشف أو أجلّمن الذي    يبني وينشء أنفسا وعقوال
ينشئ  من  وأنت  املعرفة،  سفينة  ربان  فأنت  شوقي  أحمد  الشاعر  صدق 
النفوس العامرة بالخري، والعقول القادرة عىل التفكري والسالم، ولوالك لعم 

الخراب النفوس والعقول، وتحولت الدنيا اىل ظالم دامس.
اآلخر،  عيدك  يف  لك  نقدمها  العرفان  حدائق  من  قطفناها  ورد  من  قوافل 
معلم  يا  رقبتك  بها  نتوج  قالدة  صغناها  الفضل  بشذى  معطرة  ونفحات 
املعرفة،  شجرة  لتزدهر  عمرهم  الباذلني  وشيخ  املتعلمني،  وقدوة  االجيال 
ونشيدا من أناشيد الوفاء نسجنا حروفه يف حرضتك لنقول لك: كل عام وانتم 
يف  خري  ..وال  معلميها  تحرتم  ال  امة  يف  خري  وال  مبارك،  وعيدكم  خري،  بألف 

مجتمع ال يدين بالعرفان اال مفكريه.
قبلة عىل جبينك ايها املبجل، وكل عام وانتم بألف خري .

اىل اللقاء 

أمحد اجلنديل

تتوهج النفوس يف 
عيدك أيها املبجل

عـين على العالم

منى زكي تناقش »قانون الوصاية« 
يف مسلسلها اجلديد

نوال الزغيب تشيد مبسرحية »معلقاتنا امتداد أجماد«

تويرت حيدث سياسة الكالم العنيف 
على منصته وحيظر رغبات األذى


