
بغداد/ الزوراء:
دعا وزير النفط، حيان عبد الغني، امس 
الس�بت، الجه�ات املعنية يف مؤسس�ات 
الدول�ة إىل رضورة دع�م دي�وان الرقابة 
النف�ط، يف بي�ان  املالية.وذك�رت وزارة 
تلقت�ه “الزوراء”: أن�ه “نيابة عن رئيس 
مجل�س ال�وزراء، رع�ى نائ�ب رئي�س 
ال�وزراء لش�ؤون الطاق�ة وزي�ر النفط 
حي�ان عب�د الغن�ي، احتفالي�ة الذكرى 
)96( لتأس�يس دي�وان الرقاب�ة املالي�ة 
“الوزير  أن  البي�ان  االتحادي”.وأض�اف 
نقل خالل االحتفالية التي نظمها ديوان 
الرقابة املالية االتحادي ملناسبة الذكرى 
وتربي�كات  تهان�ي  لتأسيس�ه،   )96(
رئي�س مجل�س ال�وزراء محمد ش�ياع 
الس�وداني، إىل رئي�س الديوان، مش�يداً 
بالجه�ود املهنية والوطني�ة للعاملني يف 

االتحادي”.ودعا  املالي�ة  الرقاب�ة  ديوان 
وزي�ر النف�ط جميع الجه�ات املعنية يف 
مؤسس�ات الدول�ة إىل “رضورة تقدي�م 
الدعم واإلس�ناد لدي�وان الرقاب�ة املالية 
االتح�ادي  للقيام بواجباتها عىل أس�س 
تضمن الحف�اظ عىل املال العام، والعمل 
عىل االستجابة ملتطلبات الديوان بتعديل 
وتصحيح املس�ارات املالية واملحاس�بية 
الخاطئة يف دوائر الدولة، خدمة للصالح 
العام”.وأض�اف، خ�الل كلم�ة ألقاه�ا 
باملناس�بة: إن “األجهزة الرقابية تحظى 
بدعم واضح من رئيس وأعضاء مجلس 
ال�وزراء املؤق�ر، ألداء مهامه�ا بمهني�ة 
واس�تقاللية، انس�جاماً مع م�ا تضمنه 
الربنام�ج الحكوم�ي من خط�ط ورؤى 

الحكومة .
تفاصيل أخرى ص5   

بغداد/ الزوراء:
قرر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
الصدر، امس السبت، تجميد عمل التيار 
يف محافظة دياىل.وقال الس�يد الصدر يف 
رد له عىل وثيقة حول إتمام لجنة متابعة 
سري العمل يف املحافظات أعمالها بدياىل 
وتوجهها إىل البرصة، وتلقته “الزوراء”: 
“للتأكي�د: عمل الرسايا يف دياىل مجمد... 
وال يح�ق ألحد أي�ًا كان أن يتكلم باس�م 
الرسايا”.وأضاف أن “ذلك يعترب من اآلن 
حتى )التيار( يف دياىل مجمداً وإىل إشعار 

آخر”.

بغداد/ الزوراء:
بل�غ منتخبن�ا نص�ف نهائ�ي كأس آس�يا للش�باب ع�ىل 
حس�اب نظريه اإليراني، ليصبح ثاني منتخب عربي يصل 
نهائيات كأس العالم للش�باب التي ستقام يف مايو املقبل 
يف إندونيس�يا.ونجح “أس�ود الرافدي�ن” يف هزيم�ة إيران 
يف ربع نهائي كأس آس�يا للش�باب املقامة يف أوزبكستان 
به�دف نظي�ف “قات�ل” يف الوقت بدل الضائ�ع عن طريق 
عيل جاس�م.ووصل بذلك املنتخب العراقي للمربع الذهبي 
يف بطول�ة آس�يا، وبالت�ايل التأه�ل تلقائي�ا إىل موندي�ال 
الش�باب.وكان املنتخب التونيس قد تأه�ل ملونديال 2023 
بعد حلوله رابعا يف بطولة أمم إفريقيا للش�باب املقامة يف 
مرص.ويمل�ك األردن فرصة حجز املقع�د العربي الثالث يف 
املونديال عندما يواجه اليابان، األحد، يف مباراة ربع نهائي 
بطولة آسيا للشباب، حيث سيتأهل الفائز يف اللقاء لنصف 
نهائي البطولة وللمونديال أيضا.وستستضيف إندونيسيا 
مونديال الشباب يف الفرتة بني 20 مايو و11 يونيو املقبل.

وسيش�ارك املنتخ�ب العراق�ي يف مونديال الش�باب للمرة 
الخامس�ة بتاريخه، وكان أبرز إنجاز احتالل املركز الرابع 

يف نسخة 2013 التي أقيمت يف تركيا.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس السبت، 
ع�ن حال�ة الطق�س يف الب�الد لألس�بوع 
الح�ايل، فيم�ا توقعت تس�اقطاً لألمطار 
وارتفاع�اً يف درج�ات الحرارة.وذكر بيان 
للهيئ�ة، تلقت�ه “ال�زوراء”: أن “ طقس 
اليوم األحد س�يكون يف املنطقة الوسطى 
غائم�ا جزئي�ا واحيانا غائم�ا، ودرجات 
أم�ا  الس�ابق،  للي�وم  الح�رارة مقارب�ة 
املنطقة الش�مالية فالطقس غائم جزئي 
واحيان�اً غائم، ودرجات الح�رارة ترتفع 

قلي�ال عن اليوم الس�ابق، فيما س�يكون 
الطقس يف املنطقة الجنوبية غائما جزئيا 
واحيانا غائما مع تساقط امطار خفيفة 
اىل متوس�طة الش�دة لي�ال م�ع ح�دوث 
عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع 

قليال عن اليوم السابق”. 
أن “طق�س ي�وم غ�د  البي�ان  وأض�اف 
االثن�ني يف املنطقة الوس�طى غائم جزئي 
واحيانا غائم مع فرصة لتس�اقط زخات 
مطر خفيفة يف اقس�امها الغربية تكون 

رعدية.

باريس / متابعة الزورء: 
ش�هدت فرنس�ا، الس�بت، احتجاج�ات 
إيمانوي�ل  الرئي�س  لخط�ط  مناهض�ة 
ماكرون إلجراء تعديالت يف نظام التقاعد 
لليوم السابع عىل التوايل، وسط إرضابات 
مستمرة أثرت عىل مصايف النفط والنقل 

العام وجم�ع القمامة.ونظمت النقابات 
العمالية يف فرنسا قواها يف جولة سابعة 
من املظاهرات ضد مرشوع قانون إصالح 
نظام التقاع�د، فيما تأم�ل الحكومة أن 
يتم تبني التعديل بشكل نهائي يف مجلس 
الش�يوخ بعد مس�ار برملان�ي مضطرب.

وقال�ت مص�ادر يف الرشطة إنه�ا تتوقع 
مش�اركة م�ا ب�ني 800 أل�ف إىل ملي�ون 
ش�خص يف 230 احتجاج�ا م�ن املزم�ع 
تنظيمه�ا يف أنح�اء البالد، منه�م ما بني 
70 إىل 100 أل�ف متظاهر يف باريس التي 
س�تبدأ فيها املظاهرات عند الس�اعة 14 

انطالقا م�ن س�احة الجمهورية وصوال 
االحتجاج�ات  األمة.وع�ن  س�احة  إىل 
واإلرضاب�ات، قال�ت إيل�ودي بوس�اري، 
وهي معلمة ونقابية من مرس�يليا خالل 
احتج�اج الجمع�ة: “م�ا أزال مصمم�ة 
للغاي�ة ألن�ه لدين�ا الخربة م�ع القوانني 

السابقة التي تم إلغاؤها الحقا”. تضيف 
فريجين�ي أكليوات من الفدرالية النقابية 
املوحدة: “لن نستسلم وسنواصل الكفاح 
حت�ى يت�م التخ�يل الت�ام ببس�اطة عن 

مرشوع اإلصالح”.

البرصة / الزوراء/ نينا :
 اك�د نقي�ب الصحفي�ني رئي�س اتحاد 
الصحفي�ني العرب، مؤي�د الالمي، دعم 
االرسة الصحفي�ة إلج�راءات الحكومة 
يف مكافح�ة الفس�اد.يأتي ه�ذا خ�الل 
احتف�ال األرسة الصحفية يف محافظة 
الب�رصة بالعي�د الثال�ث والثالث�ني بعد 
املائ�ة للصحاف�ة البرصي�ة ع�ىل قاعة 
جامع�ة املعق�ل االهلية برعاي�ة نقيب 
الصحفي�ني العراقي�ني رئي�س اتح�اد 
الالم�ي  مؤي�د  الع�رب  الصحفي�ني 

اس�عد  الب�رصة  محاف�ظ  وبحض�ور 
العيداني ونواب عن املحافظة وقنصيل 
اي�ران وتركي�ا يف الب�رصة ومس�ؤولني 
حكوميني ورؤساء اتحادات ومنظمات 
ومثقف�ني وجمع من ابناء املحافظة ». 
وق�ال الالمي خالل كلمت�ه يف احتفالية 
املائ�ة  بع�د  والثالث�ني  الثال�ث  العي�د 
للصحاف�ة البرصية: انن�ا نحتفل اليوم 
بعي�د الصحاف�ة البرصية التي نش�أت 
وع�ربت عن وج�دان البرصيني بش�كل 
عام.واش�اد  بش�كل  والع�راق  خ�اص 

الالم�ي بجهود محافظ البرصة اس�عد 
العيدان�ي يف نجاح بطول�ة خليجي ٢٥ 
التي احتضنتها البرصة مؤخرا. مؤكدا: 
ان صحفيي البرصة كان لهم دور كبري 
يف نقل ص�ورة ناصعة بنق�ل البطولة. 
كما اش�اد نقيب الصحفي�ني العراقيني 
بجهود رئي�س الوزراء ون�واب البرصة 
ووزارة الرياضة والشباب واتحاد الكرة 
يف نجاح البطولة ونقل الصورة الجميلة 

عن البرصة اىل العرب.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بحس�ب بيان�ات ومواقف ص�ادرة عن 
تركيا وباكس�تان وإيران والس�عودية 
وقط�ر والكوي�ت واإلمارات وس�لطنة 
عمان والبحرين ومرص واألردن والعراق 

والجزائر ولبنان والسودان وفلسطني
كما رحبت ب�ه كل من منظمة التعاون 
اإلس�المي ومجلس التع�اون الخليجي 
وحرك�ة  اإلس�المي  العال�م  ورابط�ة 
واملجل�س  الفلس�طينية  »حم�اس« 
االنتق�ايل اليمن�ي، رحبت تركي�ا ودول 

ومنظمات عربية وإس�المية، الجمعة، 
ع�ىل  اإليران�ي  الس�عودي  باالتف�اق 
الدبلوماس�ية بعد  العالقات  اس�تئناف 
انقطاعها منذ ٢016 إثر خالفات، وفق 
منفصلة.والجمع�ة،  رس�مية  بيان�ات 
أعلنت الس�عودية وإيران، االتفاق عىل 
اس�تئناف العالق�ات الدبلوماس�ية بني 
البلدين وإعادة فتح السفارات يف غضون 
ش�هرين، وذلك عقب مباحثات برعاية 
صيني�ة يف بك�ني، توج�ت اس�تضافة 
ب�ني ٢0٢1  الع�راق وس�لطنة عم�ان 

و٢0٢٢ لحوارات مماثلة.وجاء االتفاق 
عقب استضافة بكني يف »الفرتة من 6 � 
10 م�ارس/ آذار الجاري مباحثات بني 
وفدي السعودية وإيران«، بحسب بيان 
مش�رتك للس�عودية وإي�ران والصني. 
-س�عوديا، قال وزي�ر الخارجية األمري 
فيصل بن فرح�ان، يف تغريدة، إن إبرام 
بالده االتفاق »تفضيل للحل الس�يايس 
والحوار وحرصها ع�ىل تكريس ذلك يف 

املنطقة«.

الالمي يؤكد دعم األسرة الصحفية إلجراءات احلكومة يف مكافحة الفساد

ترحيب عربي ودولي باتفاق السعودية وإيران على استئناف العالقات 

خالل احتفال صحفيي البصرة بعيدهم الثالث والثالثني بعد املائة 

الخرطوم / متابعة الزوراء:
أكدت القوات املس�لحة السودانية التزامها بمجريات العملية 
السياس�ية الجاري�ة والتقيد الصارم بما ت�م التوافق عليه يف 
االتفاق اإلطاري مع القوى السياسية يف البالد الذي يفيض إىل 

توحيد املنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية.
وقال املتحدث باس�م القوات املس�لحة يف بي�ان إن “مزايدة” 
البع�ض بمواقفه�م “لن تنطيل” عىل الش�عب، مش�رياً إىل أن 
القوات املس�لحة كانت أول م�ن بادر بالخروج م�ن العملية 
السياس�ية.وأضاف البي�ان أن الحديث عن ع�دم رغبة قيادة 
القوات املسلحة يف إكمال مسرية التغيري والتحول الديمقراطي 

محاول�ة مكش�وفة “للتكس�ب الس�يايس” وعرقلة مس�رية 
االنتقال.هذا وكان رئيس مجلس السيادة االنتقايل يف السودان 
، يوم الخميس املايض، عن أمله يف  عبد الفتاح الربهان قد عربرّ
أن تميض العملية السياسية يف البالد بسالسة حتى نهاياتها.

وق�ال املجلس يف بيان إن الربهان عربرّ أيضاً عن أمله يف توافق 
جمي�ع األطراف “بما يحقق الخروج اآلم�ن للبالد من األزمة 
السياس�ية الراهنة وصوالً النتخابات حرة ونزيهة”.كما أكد 
الربهان عىل التزام القوات املس�لحة باالنس�حاب من العملية 
السياس�ية، وتشكيل حكومة مدنية ذات قاعدة واسعة تقود 

البالد خالل ما تبقى من الفرتة االنتقالية، بحسب البيان.

كييف/ موسكو/ متابعة الزوراء:
يف ي�وم جديد م�ن العملي�ات القتالية، 
تتواصل العملية العس�كرية الروس�ية 
الجي�ش  يح�اول  حي�ث  أوكراني�ا،  يف 
الرويس بسط الس�يطرة عىل مزيد من 
األرايض األوكراني�ة، فيما تقاوم كييف 
بدعم عسكري ولوجيستي من الغرب. 
ويتواصل القتال العني�ف يف باخموت، 

حيث تزيد القوات الروسية من الضغط 
وتطوي�ق املدين�ة االس�رتاتيجية.وقال 
قائ�د ق�وات “فاغنر” الخاص�ة فاغنر 
يفغيني بريغوجني أن القوات الروسية 
أصبح�ت ع�ىل مس�افة 1.2 ك�م م�ن 
املنطقة اإلدارية وس�ط باخموت التي 

تشهد معارك طاحنة منذ أشهر.

اخلارجية لـ            : االتفاق اإليراني السعودي يأتي تتوجيا جلهود العراق لتحقيق االستقرار يف املنطقة
أكدت أن الدبلوماسية العراقية جنحت يف استقطاب الوفود وإجراء احلوارات يف بغداد

الزوراء/ حسني فالح:
حددت وزارة الخارجية أهمية االتفاق الذي 
جرى بني إيران والسعودية برعاية صينية 
لعودة العالقات الدبلوماس�ية بني البلدين، 
وفيما اش�ارت اىل ان االتفاق يأتي تتويجا 

لجهود العراق لتحقيق االمن واالس�تقرار 
باملنطقة، اكدت ان الدبلوماس�ية العراقية 
واج�راء  الوف�ود  اس�تقطاب  يف  نجح�ت 
الح�وارات ببغداد.وق�ال املتح�دث باس�م 
يف  الصح�اف،  احم�د  الدكت�ور  ال�وزارة، 

حديث ل�”الزوراء”: إن الخارجية العراقية 
كان�ت ق�د انتهجت من�ذ اكثر م�ن عامني 
مب�دأ الح�وارات الجماعية لتعزي�ز االمن 
واالس�تقرار يف املنطق�ة، وارتكان�ا له�ذا 
املشوار الذي كان يحفل باملزيد من الحكمة 

العراقي�ة كان�ت الخارجي�ة العراقي�ة قد 
اس�تضافت العديد من ج�والت الحوار بني 
العربي�ة الس�عودية والجمهورية  اململكة 
االسالمية االيرانية ونجحت يف البعد االعقد 
م�ن هذه الحوارات بأن تنقلها من املس�ار 

االمن�ي اىل املس�ار الدبلوم�ايس وتوض�ع 
منصة التفاهمات عىل سدة جديدة ليدرك 
من خالله�ا الجانب�ان بأن الحوار س�بيل 

إلكمال هذا الشوط. 

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:
افتتاح  السبت،  امس  الداخلية،  وزارة  اعلنت 
اليوم االحد. مكتب جوازات االعظمية –الرسيع 
وذكرت يف بيان لها، تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
االعظمية  جوازات  مكتب  افتتاح  »سيتم  انه 
-الرسيع صباح يوم االحد املوافق ٢0٢3/3/1٢«.

تثبيت  برضورة  »املراجعني  اىل  الوزارة  ونوهت 
الحجز قبل مراجعة مكتب الجوازات«.ويف وقت 
الشمري  االمري  عبد  الداخلية  وزير  وجه  سابق، 
والبطاقات  الجوازات  بإنجاز  االرساع  برضورة 

الوطنية املوحدة.

الداخلية تفتتح مكتب 
جوازات األعظمية - السريع

السيد الصدر جيمد عمل التيار 
الصدري يف دياىل

منتخبنا للشباب يهزم نظريه اإليراني ويبلغ نهائيات املونديال 

وزير النفط يؤكد ضرورة تقديم الدعم 
واإلسناد لديوان الرقابة املالية

األنواء: أمطار وارتفاع بدرجات 
احلرارة األسبوع احلالي

قوات موسكو على ُبعد حنو كيلومرت اجليش السوداني يشدد على التقيد الصارم باالتفاق اإلطاري
من بامخوت وسط معارك طاحنة

وزير النقل: ميناء الفاو الكبري سيحدث نقلة نوعية يف البلد

األخريةمنتسب أمن عراقي يعلن زواجه مبهر 1000 دينار ومثله مؤجل

ص 5

أكد ثقته باحلكومة اللبنانية لرعاية الطلبة العراقيني 

السوداني يوافق على استحداث 
كلية الشرطة الثانية يف البصرة

بغداد/ الزوراء:
املس�لرّحة  للق�وات  الع�ام  القائ�د  واف�ق 
محمد ش�ياع الس�وداني، امس الس�بت، 
ع�ىل اس�تحداث كلي�ة الرشط�ة الثاني�ة 
ومقرها البرصة، فيما أكد ثقته بمساعي 
الطلب�ة  لرعاي�ة  اللبناني�ة  الحكوم�ة 
العراقيني.وق�ال املكت�ب اإلعالمي لرئيس 
مجلس الوزراء يف بي�ان تلقته »الزوراء«: 
ان »رئي�س مجلس ال�وزراء، القائد العام 
للقوات املس�لحة محمد شياع السوداني، 
وافق عىل استحداث كلية الرشطة الثانية، 
ويكون مقررّها محافظة البرصة، من أجل 
رف�د تش�كيالت وزارة الداخلية بالضباط 
واس�تيعاب الدورات التأهيلية التي ُتفتح 
ه رئيس الوزراء بأن »يجري  سنوياً«.ووجرّ
إعداد هي�كل تنظيمي خاص بالكلية، بما 
يتناس�ب مع مهامها وواجباتها، استناداً 
إىل قان�ون كلي�ة الرشطة رقم 37 لس�نة 
٢000«.ُيش�ار إىل أنرّ الكلي�ة املس�تحدثة 
س�تكون له�ا موازن�ة مالي�ة مس�تقلة، 
وترتبط بمكتب وزير الداخلية من جميع 

النواحي، أسوًة بكلية الرشطة الحالية.
يف غضون ذلك، أك�د رئيس الوزراء محمد 
ش�ياع الس�وداني، ام�س الس�بت، ثقته 
لرعاي�ة  اللبناني�ة  الحكوم�ة  بمس�اعي 
الطلب�ة العراقيني.وق�ال املكتب اإلعالمي 

لرئي�س مجل�س ال�وزراء يف بي�ان تلقته 
»ال�زوراء«:  ان »رئي�س مجل�س الوزراء 
محمد ش�ياع السوداني، تلقى اتصاالً من 
رئيس الوزراء اللبنان�ي نجيب ميقاتي«.
وأعرب ميقاتي خالل االتصال عن أس�فه 
»مل�ا حصل من إس�اءة معامل�ة لعدد من 
الطلب�ة العراقي�ني الدارس�ني يف لبن�ان«، 
مقدما »اعتذار حكومته وسعيها إىل تذليل 
العقب�ات أمامه�م وتس�هيل معامالتهم 
ومتطلباتهم«.ب�دوره، أكد رئيس مجلس 
الوزراء »ثقته يف مسعى الحكومة اللبنانية 
لرعاية متطلبات أبنائنا الطلبة العراقيني 
يف لبن�ان«، مقدما ش�كره مليقاتي »لقاء 
االهتم�ام واملتابع�ة الحثيثة الت�ي أبدتها 

السلطات اللبنانية«.

لليوم السابع .. احتجاجات مناهظة لتعديل نظام التقاعد يف فرنسا
مبشاركة ما يقرب من مليون شخص يف 230 احتجاجا

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، امس السبت، إحباط محاولة تهريب أكثر من ثالثة ماليني 
»حبة مخدرة« يف منفذ القائم الحدودي.وقالت الهيئة يف بيان تلقته »الزوراء«: إنه« ضمن 
األبرياء،  املواطنني  استهداف  محاوالت  وإفشال  الوطن  أعداء  محاربة  يف  املستمر  سعيها 
عمر  اللواء  من  مبارشة  بمتابعة  الحدودي  القائم  منفذ  يف  الحدودية  املنافذ  هيئة  تمكنت 
عدنان الوائيل من ضبط كمية كبرية من )الحبوب املخدرة( تبلغ أكثر من ثالثة ماليني حبة 
مختلفة االنواع مخبأة داخل صناديق تحتوي فاكهة التفاح محملة داخل براد«.وأضافت 
أن« عملية الضبط تمت من خالل املعلومات الواردة من مصادرنا الخاصة وتعزيز املعلومة 
من قبل أمن الحشد الشعبي«، مبينة أنه« تم تشكيل لجنة مشرتكة وتنظيم محرض ضبط 
أصويل وإحالة السائق واملواد املخدرة إىل مركز رشطة كمرك القائم لعرض املوضوع أمام  

القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة«.

إحباط حماولة تهريب أكثر من 3 ماليني 
»حبة خمدرة« يف األنبار
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اخلارجية لـ         : االتفاق اإليراني السعودي يأتي تتوجيا جلهود 
العراق لتحقيق االستقرار يف املنطقة

النزاهة: جيب تضافر جهود األجهزة الرقابية والقطاع اخلاص لتقويض آفة الفساد

أكدت أن الدبلوماسية العراقية جنحت يف استقطاب الوفود وإجراء احلوارات يف بغداد

جلنة نيابية تؤكد دعمها هليئة النزاهة وتدعو لتعديل قانونها

احللبوسي يرتأس اجتماع اجملموعة 
العربية الحتاد الربملان العربي

األنواء: أمطار وارتفاع بدرجات احلرارة األسبوع احلالي

القبض على 3 أشخاص ميارسون النصب واالحتيال يف حمافظتني

الزوراء/ حسني فالح:
االتفاق  أهمية  الخارجية  وزارة  حددت 
الذي جرى بني إيران والسعودية برعاية 
الدبلوماسية  العالقات  لعودة  صينية 
ان  اىل  اشارت  وفيما  البلدين،  بني 
العراق  لجهود  تتويجا  يأتي  االتفاق 
باملنطقة،  واالستقرار  االمن  لتحقيق 
نجحت  العراقية  الدبلوماسية  ان  اكدت 
الحوارات  واجراء  الوفود  استقطاب  يف 

ببغداد.
الدكتور  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
لـ”الزوراء”:  حديث  يف  الصحاف،  احمد 
إن الخارجية العراقية كانت قد انتهجت 
الحوارات  مبدأ  عامني  من  اكثر  منذ 
يف  واالستقرار  االمن  لتعزيز  الجماعية 
املنطقة، وارتكانا لهذا املشوار الذي كان 

يحفل باملزيد من الحكمة العراقية كانت 
الخارجية العراقية قد استضافت العديد 
العربية  اململكة  بني  الحوار  جوالت  من 
االسالمية  والجمهورية  السعودية 
االيرانية ونجحت يف البعد االعقد من هذه 
االمني  املسار  من  تنقلها  بأن  الحوارات 
منصة  وتوضع  الدبلومايس  املسار  اىل 
ليدرك  جديدة  سدة  عىل  التفاهمات 
سبيل  الحوار  بأن  الجانبان  خاللها  من 

إلكمال هذا الشوط. 
وتابع: انه تلت بعد ذلك مساعي سلطنة 
عمان اىل ان وصلنا اىل لحظة تتويج هذه 
املساعي إلعالن االتفاق الثالثي بحضور 
اليوم  نحن  مؤكدا:  الصيني.  الجانب 
شأنها  من  جديدة  مرحلة  تدشني  امام 
املنطقة  واستقرار  امن  عىل  تنعكس  ان 

بمزيد من التنسيق والتعاون.
عىل  تنعكس  وايضا  بالقول:  ومىض 
فرص  وتمكني  الجماعية  املصالح 
التعاون ملا يمس مصالح شعوب املنطقة 
ان  ذلك  الوضوح،  مؤرشات  من  بمزيد 
عىل  تتوافر  جماعي  بشكل  املنطقة 
استثنائية وموارد حيوية وبلورة  فرص 
االطراف  جميع  يعني  الحوار  من  فضاء 
اىل  واالتكال  التكامل  هذا  تحقيق  عىل 
هذه الفرص ومواجهة التحديات بحوار 

جماعي.
واشار اىل: ان هذه السياسة التي انتهجتها 
الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس 
تلقفتها  السوداني  الوزراء محمد شياع 
قصوى،  بأولوية  العراقية  الخارجية 
وهي  الدبلوماسية  الوفود  نالحظ  حيث 

تثرى اىل بغداد ومخرجات هذه الحوارات 
التي ننظمها برؤية واعدة ونطور اجندة 
فاعلة من خاللها تتضح مؤرشاتها هنا 
تتويجا  الثالثي  االعالن  وكان  وهناك، 

لهذا املسعى.
وواقعية  حقيقية  بوصلة  انها  واكد: 
عن  للتعبري  بغداد  خاللها  من  تساهم 
للحوارات  مستقر  بغداد  أن  أي  امنها، 
للمباحثات.  ومنبع  للتفاهمات  وملتقى 
الحوار  ان  تماما  ندرك  اننا  مضيفا: 
اصبح هو املسار الذي يلتزم به الجانبان 
املفاصل  من  جملة  املسار  بهذا  وترتبط 
ان  بعد  حال  تنتظر  التي  وامللفات 

استعصت لسنني طويلة .
هي  ستصبح  التفاهمات  ان  اىل:  ولفت 
والتنسيق  والتوافق  املشهد  املخيمة عىل 

يقال  ان  يمكن  ما  سيد  هو  والتعاون 
عنه، واالطار الجماعي هو حصيلة هذه 
يجد  ال  العراق  ان  مبينا:  التفاهمات. 
الذي  االستقرار  هذا  عن  بمنأى  نفسه 

يتحقق تباعا.
وأوضح: ان املصالح الثنائية بني طهران 
امن  عىل  عضويا  تنعكس  والرياض 
العراق واستقراره ادراكا منا بأن مفهوم 
املصالح  وان  يجزأ،  ان  يمكن  ال  االمن 
وتكامل  واالستثمارية  االقتصادية 
الجهود عىل مختلف االصعدة ستفتح لها 
بوابات بمسار صحيح يحظى بالتعاون 
تعريفات  هالك  وستكون  والتوافق، 
ان  مؤكدا:  التحديات.  ألهم  واضحة 
بعملية  ورائدا  واعدا  نفسه  يجد  العراق 

تحقيق هذا االتفاق الذي جرى.

بغداد/ الزوراء: 
شدد رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، 
تضافر  رضورة  عىل  السبت،  امس 
والقطاع  الرقابية  األجهزة  جهود 
فيما  الفساد،   آفة  لتقويض  الخاص 
األجهزة  جهود  تضافر  أهمية  اكد 
لتقويض  الخاص  والقطاع  الرقابية 

آفة الفساد.
تلقته  بيان  يف  النزاهة،  هيئة  وذكرت 
املنهاج  مع  “انسجاماً  أنه  “الزوراء”: 
الوزراء  مجلس  لرئيس  الحكومي 
ن  الذي تضمَّ السوداني(  )محمد شياع 
ة حول دعم جهود مكافحة  فقرات ُمهمَّ
فيما  الخاص  القطاع  ودعم  الفساد 
يصبُّ يف عمليَّة التنمية واإلعمار وتقليل 
عقدت  والبطالة،  الفقر  مستويات 
مع  بالتعاون  االتحاديَّة  النزاهة  هيئة 
ورشة  العراقي  االقتصادي  املجلس 
بني  التعاون  )تعزيز  بعنوان  العمل 
يف  الخاص  والقطاع  الرقابيَّة  األجهزة 

مجال مكافحة الفساد(”.
وأكد حنون خالل ورشة العمل املنعقدة 
ملكافحة  العراقيَّة  األكاديميَّة  مقر  يف 
الفساد، وحرضها رئيس لجنة النزاهة 
النيابيَّة ونائب رئيس الهيئة وعدٌد من 
املديرين العامني فيها، وثلٌة من ممثيل 
القطاع  “أهمية  عىل  الخاص،  القطاع 
الفقر  نسب  من  التقليل  يف  الخاص 
الظهري  إياه  عاداً  البالد،  يف  والبطالة 
التي  األزمات  تجاوز  يف  للدولة  القويَّ 
أنَّ “تضمني  إىل  قد تعصف بها”، الفتاً 

املنهاج الوزاري لحكومة )محمد شياع 
ظاهرتي  مكافحة  لفقرة  السوداني( 
الخاص  للقطاع  أتاح  والفقر  الفساد 
عمل  تعضيد  واصفاً  ذلك  يف  اإلسهام 
الوطنيِّ  بالواجب  الدولة  سات  ُمؤسَّ

املُقدَّس”.
القطاع  ممثيل  الهيئة  رئيس  ودعا 
القطاع؛  هذا  أداء  “تطوير  إىل  الخاصِّ 
التي اليستطيع  العمالة  استيعاب  عرب 
القطاع العام توظيفها، والحفاظ عىل 
لهم  ضماناٍت  ومنح  العاملني  كرامة 
اإلرضار  حال  يف  والتعويض  كالتقاعد 
الجسدي”، ُمشدِّداً عىل “رضورة طرح 
القطاع الخاص نفسه ُمنافساً للقطاع 
عالية  منتجاٍت  تقديم  عرب  العام 

الجودة”.
النفوس  “ضعاف  من  حنون  وحذر 
في  ُموظَّ بعض  مع  يتواطؤون  الذين 
الفساد  لتمرير صفقات  العام  القطاع 
الخاص”،  القطاع  سمعة  وتشويه 
حاثاً عىل “اإلبالغ عن حاالت املساومة 

واالبتزاز التي يتعرَّضون لها”.
املقاولني  “لجوء  أنَّ  إىل  ولفت 
النزاهة وتقديم  إىل هيئة  واملستثمرين 
هيئة  تحقيقات  تدعم  التي  األدلة 
أركان  لتقويض  ضمانًة  يمثل  النزاهة 
جهة،  من  القطاع  هذا  يف  الفساد 
إصدار  من  العراقي  القضاء  وتمكني 

القرارات الرادعة بحقهم”.
النزاهة  لجنة  رئيس  شدَّد  جانبه،  من 
“رضورة  عىل  الجنابي،  زياد  النيابيَّة، 

كافة  الدولة  سات  ُمؤسَّ جهود  تضافر 
الخاص  والقطاع  الرقابيَّة  واألجهزة 
وُمالحقة  الفساد  مسالك  لتقليص 

مرتكبيه”.
لهيئة  بقوة  “دعمه  الجنابي  وأكد 
فاعلٍة،  إجراءاٍت  عدَّة  عرب  النزاهة 
النافذ  منها اإلسهام يف تعديل قانونها 
املُتصّدية  القانونيَّة  املنظومة  وإكمال 

له”.
املجلس  رئيس  أشاد  جهته،  من 
االقتصادي العراقي، إبراهيم البغدادي، 
بـ”الجهود الكبرية التي تبذلها مالكات 
ض عنها أوامر قبٍض  الهيئة التي تمخَّ
الفاسدين،  كبار  بحق  واستقداٍم 
وصدور قرارات بإدانة البعض منهم”، 
النزاهة  بني  “التعاون  أنَّ  إىل  الفتاً 
نوعيًَّة  نقلًة  سيمثل  الخاص  والقطاع 
لهذا القطاع بفك حصار الفاسدين عنه 
والرضب عىل أيديهم وعدم السماح لهم 
واملساومة  االبتزاز  أعمال  بممارسة 

والرىش للمقاولني واملستثمرين”.
ونبه البغدادي بأنَّ “البعض يعدُّ القطاع 
الدولة  الخاص وأمواله ليس جزءاً من 
“أموال  أنَّ  ُموضحاً  العام”،  واملال 
من  ُتَعدَّ  أن  ينبغي  الخاص  القطاع 
القطاع  تعضيد  يف  تسهم  التي  األموال 
سيما  ال  عنه  االختناقات  وفك  العام 
والسكن  واإلعمار  التوظيف  بمجال 

وتقليل الفقر يف البالد”.
واشتملت الورشة عىل جلستني، تناولت 
الجلسلة األوىل ثالثة محاور، األول منها 

العراقية  األكاديميَّة  دور  حول  كان 
ملكافحة الفساد يف نرش ثقافة النزاهة 
نائب  خالله  قدَّم  الفساد  ومكافحة 
لألكاديميَّة  العام  املدير  الهيئة  رئيس 
العراقيَّة ملكافحة الفساد مظهر تركي 
عبد، موجزاً عن عمل دائرته، مشرياً إىل 
النزاهة،  هيئة  تشكيالت  “إحدى  أنَّها 
 10( املادة  أحكام  بموجب  تشكلت 

تاسعاً( من قانون الهيئة النافذ”.
نظاٍم  إيجاد  إىل  “تهدف  أنها  وبنّي 
تدريبيٍّ وتعليٍم إبداعيٍّ شامٍل ُيبَنى عىل 
ويسهم  الرقابيَّة  الجهات  احتياجات 
خالل  من  الفساد  ظاهرة  من  الحد  يف 
الرقابيَّة  واملهارات  القدرات  تطوير 
وتخدم  سات  املُؤسَّ بواقع  تنهض  التي 
فضالً  إليها،  تصبو  التي  األهداف 
والشفافية  النزاهة  ثقافة  نرش  عن 

واملساءلة والخضوع للمحاسبة”.
املجلس  قدَّم ممثل عن  “فيما  وتابع:   
املحور  خالل  العراقي  االقتصادي 
الدعم  فيها  ناقش  الثاني ورقة بحثيَّة 
االتحاديَّة  النزاهة  هيئة  بني  املتبادل 
العوائق  إىل  مشرياً  الخاص،  والقطاع 
الخاص  القطاع  تطوير  تعرتض  التي 
النافذة  تفعيل  وعدم  كالبريوقراطيَّة، 
والترشيعات  القوانني  وقدم  الواحدة، 
تواكب  ال  التي  واألنظمة  والتعليمات 
عدم  عن  فضالً  املرحلة،  تحّديات 
التنمية  بدعم  املرصيفّ  القطاع  قيام 
األمنيَّة”،  والتحديات  املستدامة، 
مقرتحا “بعض الحلول التي يمكنها أن 

تنهض بالقطاع الخاص بصورٍة عامٍة 
الحقيقيَّة،  التنمية  ملرحلة  واالنتقال 
وتأليف  الواحدة،  النافذة  تفعيل  منها: 
اللجنة الدائمة لتحسني بيئة االستثمار 
هيكلة  وإعادة  العراق،  يف  واألعمال 
جميع  وإحالة  الحكومي،  القطاع 
الرشكات واملصانع الحكوميَّة الخارسة 
إىل االستثمار، إضافة إىل العمل عىل بناء 
العمل  يف  والتفاني  الصالحة  املواطنة 
والحد  أبنائه،  وجميع  البلد  أجل  من 
وتحسني  واملايل،  اإلداري  الفساد  من 
الحكومي،  الجباية  نظام  وتطوير 
والنظم  اإللكرتونيَّة  األتمتة  وإدخال 

املُتطوِّرة”.
واشاد “بموافقة رئيس مجلس الوزراء 
عىل مقرتح املجلس االقتصادي بتضمني 
والهيئات  الوزارات  يف  الرأي  هيئات 
من  لعضوين  االقتصادي  الطابع  ذات 
؛ للمشاركة يف مناقشة  القطاع الخاصِّ
القطاع  وتمثيل  االقتصاديَّة  القرارات 

الخاص فيها”.
وتناول املدير العام لدائرة التحقيقات يف 
الهيئة، رائد فاضل دهموش، يف ورقته 
آليات اإلخبار عن  الثاني  ضمن املحور 
صندوق  منها  عاداً  الفساد،  جرائم 
والخط  اإلفادة  وتدوين  الشكاوى 
والرصد  اإللكرتوني  والربيد  املجاني 
كتٍب  عرب  للهيئة  يصل  وما  الصحفي 
الدولة واللجان  سات  رسميٍَّة من ُمؤسَّ
ة، ُمضيفاً إنَّ “الخطوة  النيابيَّة املُختصَّ
املطابقة  هو  البالغات  لتلقي  التالية 

والتأكد من عدم  املعلومات  قاعدة  مع 
ومن  الشأن،  بهذا  سابٍق  بالٍغ  وجود 
والتقيص  التحرّي  عمليَّات  تجري  ثمَّ 
ة  لصحَّ التوصل  عنها  ض  تمخَّ إن  التي 
الهيئة  البالغ فإنَّ  الواردة يف  املعلومات 
إرشاف  تحت  التحقيق  تجري  سوف 
إىل  اإلحالة  ثمَّ  ومن  املُختصِّ  القايض 
إلصدار  الجنح  أو  الجنابات  محكمة 
بحق  املناسبة  األحكام  قرارات 

املُتَّهمني”.
بحسب  الثانية،  الجلسة  وتضمنت 
املدير  سلَّط  محاور  “أربعة  البيان، 
معتز  الهيئة  يف  االسرتداد  لدائرة  العام 
الرابع منها  املحور  العبايس، يف  فيصل 
الضوء عىل إجراءات دائرته يف اسرتداد 
الذين  املُتَّهمني واملدانني بقضايا فساد 
ومالحقتهم  العراق  خارج  إىل  هربوا 
االتفاقيات  مستخدمة  قضائياً 
جمع  عرب  النافذة  الدوليَّة  والقوانني 
بتحديد  الكفيلة  والبيانات  املعلومات 
املُهرَّبة  واألموال  الهارب  املُتَّهم  مكان 
خارج األرايض العراقيَّة، وإعداد قاعدة 
بياناٍت تحوي املعلومات كافة عن محل 
إقامة املُتَّهمني املدانني واألموال املهربة، 
ذات  الجهات  مع  والتعاون  والتنسيق 
بخصوص  والدوليَّة(  )املحليَّة  العالقة 
بعد  للعدالة  وتقديمهم  اسرتدادهم 

إعداد ملف اسرتداٍد ُمتكامٍل”.
الخامس  املحور  “ويف  البيان:  وواصل 
رشح معاون املدير العام لدائرة الوقاية 
يف الهيئة )باسم العتابي( كيفيَّة إعداد 

استمارات  وفحص  ومتابعة  وتسلُّم 
البيانات  وتدقيق  املاليَّة  الذمة  كشف 
باإلجراءات  والقيام  فيها،  املذكورة 
البيانات  ة  صحَّ من  ق  للتحقُّ الالزمة 
عن  والتقيصِّ  االستمارة،  يف  املُثبتة 
ٍح  ُمرصَّ غري  أموال  أو  معلوماٍت  أية 
املُكلف  أموال  وتحليل  وتدقيق  عنها، 
أوالده ومدى تناسبها مع  أو  أو زوجه 
“كيفيَّة  ُمبيِّناً  االعتياديَّة”،  مواردهم 
األموال والكسب  م  كشف حاالت تضخُّ
اإلجراءات  واتخاذ  املرشوع  غري 
يف  املتورطني  بحقِّ  الالزمة  القانونيَّة 
م الحاصل  ذلك واستعادة قيمة التضخُّ
يف أموالهم، ُمستعرضاً إجراءات دائرته 
بصدد حاالت تضارب املصالح، وتكليف 
غري  مات  واملُنظَّ السياسيَّة  التنظيمات 
النقابات  و  واالتحادات  الحكوميَّة 
والجمعيَّات؛ إلثبات مرشوعيَّة مصادر 

التمويل وأوجه اإلنفاق”.
مع  العالقات  دائرتي  مديرا  واختتم 
والتخطيط  الحكوميَّة  غري  مات  املُنظَّ
والبحوث )محمود سامي( و )منال عبد 
باستعراض  الجلسة  محاور  الهادي( 
والتثقيفيَّة  التوعويَّة  الجوانب 
الفساد،  مكافحة  يف  الهيئة  لعمل 
للنزاهة  الوطنيَّة  واالسرتاتيجيَّة 
 –  2021 لألعوام  الفساد  ومكافحة 
بني  التعاون  “أهميَّة  دين  ُمؤكِّ  ،2024
الخاص  والقطاع  العام  القطاعني 
مات غري الحكوميَّة؛ للُمساهمة  واملُنظَّ

يف إنجاح تطبيق االسرتاتيجيَّة”.

بغداد/ الزوراء: 
امس  الحلبويس،  محمد  الربملان  رئيس  العربي  الربملان  اتحاد  رئيس  ترأس 
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال  لالتحاد.  العربية  املجموعة  اجتماع  السبت، 
العربي  الربملان  اتحاد  “رئيس  إن  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  النواب  مجلس 
لالتحاد،  العربية  املجموعة  اجتماع  ترأس  الحلبويس  محمد  الربملان  رئيس 
وذلك عىل هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة 146 لالتحاد الربملاني 
الدويل”. وتوجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، اول أمس الجمعة، إىل 
البحرين.وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس النواب يف بيان: ان الحلبويس 
“الزيارة  أن  البحرين.وأضاف  مملكة  عاصمة  املنامة  إىل  الجمعة،  توجه، 
 211 146، والدورة  جاءت للمشاركة يف أعمال اجتماعات الجمعية العامة 

للمجلس الحاكم لالتحاد الربملاني الدويل”.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس السبت، حالة الطقس 
يف البالد لألسبوع الحايل، فيما توقعت تساقطاً لألمطار 
تلقته  للهيئة،  بيان  الحرارة.وذكر  درجات  يف  وارتفاعاً 
املنطقة  األحد سيكون يف  اليوم  أن “طقس  “الزوراء”: 
ودرجات  غائما،  واحيانا  جزئيا  غائما  الوسطى 
الشمالية  املنطقة  أما  السابق،  لليوم  مقاربة  الحرارة 
فالطقس غائم جزئي واحياناً غائم، ودرجات الحرارة 
الطقس  فيما سيكون  السابق،  اليوم  قليال عن  ترتفع 
مع  غائما  واحيانا  جزئيا  غائما  الجنوبية  املنطقة  يف 
مع  ليال  الشدة  متوسطة  اىل  خفيفة  امطار  تساقط 
الحرارة ترتفع قليال  حدوث عواصف رعدية، ودرجات 
يوم غد  أن “طقس  البيان  السابق”.وأضاف  اليوم  عن 

غائم  واحيانا  غائم جزئي  الوسطى  املنطقة  يف  األثنني 
اقسامها  يف  خفيفة  مطر  زخات  لتساقط  فرصة  مع 
الغربية تكون رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع 
يف  الطقس  سيكون  فيما  السابق،  اليوم  عن  درجات 
الحرارة  ودرجات  جزئيا،  غائما  الشمالية  املنطقة 
مقاربة لليوم السابق، أما املنطقة الجنوبية فالطقس 
مع  الشدة  متوسطة  امطار  بتساقط  مصحوب  غائم 
حدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة 
درجات عن اليوم السابق”.وأشار إىل أن “الثالثاء القادم 
جزئيا،  غائما  الوسطى  املنطقة  يف   الطقس  سيكون 
أما  السابق،  اليوم  عن  قليال  ترتفع  الحرارة  ودرجات 
املنطقة الشمالية فالطقس غائم جزئي واحياناً غائم، 
السابق، فيما سيكون  لليوم  الحرارة مقاربة  ودرجات 

ودرجات  جزئيا،  غائما  الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس 
الحرارة ترتفع بضع درجات”.

القادم  األربعاء  ليوم  الجوية  “الحالة  أن  إىل  ولفت 
غائم  اىل  جزئي  غائم  فالطقس  الوسطى  املنطقة  يف 
احياناً  غزيرة  اىل  متوسطة  امطار  بتساقط  مصحوب 
مقاربة  الحرارة  ودرجات  رعدية،  عواصف  وحدوث 
غائم  فالطقس  الشمالية  املنطقة  أما  السابق،  لليوم 
جزئي اىل غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة اىل 
غزيرة احياناً وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة 
مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس يف املنطقة 
بتساقط  مصحوبا  غائما  اىل  جزئيا  غائما  الجنوبية 
عواصف  وحدوث  احياناً  غزيرة  اىل  متوسطة  امطار 

رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

بغداد/ الزوراء:
إلقاء  السبت،  امس  الوطني،  األمن  جهاز  أعلن 
يمارسون  امرأة  بينهم  أشخاص   3 عىل  القبض 
األرشف  النجف  محافظتي  يف  واالحتيال  النصب 

واألنبار.
الوطني  األمن  لجهاز  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 
جهاز  يبذلها  التي  الجهود  إطار  يف  أنه”  بيان  يف 
األمن الوطني بمتابعة شبكات التزوير واالحتيال 
ومكاتبها الوهمية التي يعملون باسمها، ونتيجة 

التدقيق  وبعد  االستخباري،  الجهد  لتكثيف 
ومتابعة شكاوى املواطنني، تمكنت مفارز جهاز 
وفق  األرشف  النجف  محافظة  يف  الوطني  األمن 
مذكرات قضائية من إلقاء القبض عىل شخصني 
النصب  عمليات  يمارسان  امرأة  بينهما  اثنني 
بتسيري  املواطنني  إيهام  طريق  عن  واالحتيال 
وبيع  املالية  القروض  الستحصال  معامالتهم 
السيارات لهم بطريقة الدفع باألقساط”.وأضاف 
”تم إلقاء القبض عىل املتهمني بعدما انتحال صفة 

محاٍم، وإغالق مكتبني وهميني يعودان إليهما”.
وأشار البيان إىل أن” قوة من جهاز األمن الوطني 
يف محافظة األنبار تمكنت خالل كمني محكم من 
إلقاء القبض عىل موظف يوهم املواطنني بالتعيني 
عىل مالك إحدى الوزارات التي ينتسب إليها مقابل 
”جرى  أنه  مبينا  مالية”،  مبالغ  عىل  الحصول 
جميعاً  وإحالتهم  أصولياً  املتهمني  أقوال  تدوين 
عىل الجهات القضائية املختصة التخاذ اإلجراءات 

الالزمة بحقهم”.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                                        العدد :11/ اعرتاضية / ب /2022
رئاسة محكمة استئناف ذي قار                               التاريخ :2023/3/8

محكمة بداءة الرفاعي
م/ إعالن

سـتبيع محكمـة بداءة الرفاعي عن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل 1281 الكرد وخالل ثالثة ايام اعتبـارا من اليوم التايل للنرش وإذا 
صادف اليوم الثالث عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا يف قاعة املحكمة، فعىل الراغبني بالرشاء الحضور 
يف الزمان واملكان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسـبة 10% بصك مصدق مع رسـم تسـجيل العقار بنسبة 2% وال نقبل 
املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء، علما أن الداللية عىل املشرتي علما انه تم بيع العقار املرقم اعاله عىل املشرتي )عيل فيصل حسني( 
مبلـغ قـدره )142,250,500( مائة واثنان واربعون مليون ومائتان وخمسـون الف دينار ال غريها وتم كرس القرار من قبل الوريث )هادي 

عزيز كرم( بمبلغ قدره )149,362,000( مائة وتسعة واربعون مليون وثالثمائة واثنان وستون الف دينار.
القايض
علوان خليف الركابي

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

2- اوصـاف العقـار: عبارة عن دار سـكن مسـيجة من االمام بواجهـة 10 م ونزال 85,14 م ويوجـد فيها باب حديد كبـري وممر خارجي 
بمسـاحة 10×2 واسـتقبال بمسـاحة 4×5م2 وحمام داخيل بمساحة 1×1 وصالة داخلية بمسـاحة 5×3م وهول بمساحة 3×4م وحمام 
داخيل بمساحة 1,5×3 ومطبخ بمساحة 3×4 ونمور بمساحة 3×3 وغرفتني نوم بمساحة 3×4م ويوجد درج يؤدي اىل الطابق االول يحتوي 
عىل صالة بمساحة 3×4م وغرف نوم عدد ثالثة بمساحة 3×4 م ومطبخ بمساحة 3,5×3 وسطح الدار مرصوف بالشتايكر والدار مشيدة 

بمادة الطابوق واالسمنت ومسقفة بالكونكريت املسلح ومجهز باملاء والكهرباء وكاملة االبواب والشبابيك وتقع عىل شارع مبلط.
3- مساحة العقار:148,40  م2.

4- درجة العمران : متوسط.
5- مالـك الـدار: عزيـز كـرم مهـدي.

4- القيمة املقدرة للعقار: 150,000,000 مائة وخمسـون مليون دينار .

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل                                        العدد :686/ ب /2022
رئاسة محكمة استئناف ذي قار                              التاريخ :2023/3/6

محكمة بداءة الرفاعي
م/ إعالن

سـتبيع محكمـة بداءة الرفاعي عـن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل 434/300 الرساي وخالل ثالثـون يوما اعتبارا 
مـن اليـوم التايل للنرش وإذا صادف اليوم الثالثون عطلة رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهرا 
يف قاعة املحكمة، فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف الزمان واملكان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسـبة 
10% بصك مصدق مع رسـم تسـجيل العقار بنسـبة 2% وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء علما أن الداللية 

عىل املشرتي.
القايض
علوان خليف الركابي

األوصاف:-
1- عنوان العقار: الرفاعي/ الرساي /اقرب نقطة دالة/ مدرسة شمس العلوم االهلية.

2- اوصاف العقار: عبارة عن دار سـكن بواجهة 10 م وسـاحة مكشـوفة يف مقدمة الدار بمساحة 7×7 وكليدور بمساحة 
2×2 وغرفتي نوم مسـاحة الواحدة 5×5 واسـتقبال بمسـاحة 6×4 وحمام بمسـاحة 1×1 ومطبخ بمساحة 3×3 وصالة 
بمسـاحة 4×3 وصحيـات داخلية بمسـاحة 2×3 والدار تحتوي عىل طابـق علوي يوجد فيه بيتونة بمسـاحة 2×3 وغرفة 
بمسـاحة 5×4 آيلة للسـقوط ومتآكلة والدار مشـيدة بالطابوق واالسـمنت ومسـقفة بالكونكريت املسـلح وارضية الدار 

مرصوفة بالسرياميك وسطح الدار مكسو بمادة الطني وغري مشغولة حاليا ويقع عىل شارع فرعي .
3- مساحة العقار: 200 م2.

4- درجة العمران : رديء.
5- مالك العقار: باعتبار 14784 سهم منها 14539 سهم اىل اسعد حلو صالح و 98 سهم اىل باقر عبد الغني عبدالله و 49 

سهم اىل كل من زهراء وفاطمة والقارصة زينب بنات عبد الغني عبدالله.
4- القيمة املقدرة للعقار: ارضا ومشيدات  75,000,000 خمسة وسبعون مليون دينار .

جمهورية العراق
رقم االضبارة/2022/3466 وزارة العدل       

دائرة التنفيذ        التاريخ 2023/3/9
مديرية تنفيذ النارصية

اعالن 
تبيُع مديرية تنفيذ النارصية العقار تسلسـل )23510/110( جزيـرة الواقع يف حي اريدو العائد للمدين )مفتن 
شـويطر ثامـر( املحجوز لقاء طلب الدائـن )حمديه عاجل جـازع( البالغ )85,000,000( دينـار. فعىل الراغب 
بالـرشاء مراجعـة هذه املديرية خـالل مدة ثالثني يومـا تبدأ من اليوم التايل للنرش مسـتصحبا معـه التأمينات 
القانونيـة عـرشة من املائة من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية العراقية وان رسـم التسـجيل و الداللية عىل 

املشرتي عىل ان تكون املزايدة يف هذه املديرية يوم 30 من تاريخ نرش االعالن.
املنفذ العدل
عيل عوده حنيحن

املواصفات:
1- موقعه ورقمه : 23510/110 جزيرة الواقع يف حي اريدو

2- جنسه ونوعه : عقار سكن يتكون من استقبال وهول وغرفتي نوم 
3- حدوده واوصافه: من الرشق 23509/110 ومن الغرب 23512/110 جزيرة  

4- مشتمالته : استقبال وهول غرفتي نوم ومطبخ ومرافق صحية 
5- مساحته:204 م2 

6- درجة العمران: متوسطة
7- الشاغل : ال يوجد 

8- القيمة املقدرة: )92,760,000( اثنان وتسعون مليون وسبعمائة وستون الف دينار.

م / متديد مدة اعالن مناقصة رقم 2023/1
اسـتنادا اىل تعليمات تنفيـذ العقود الحكومية رقم 2 لسـنة 
2014 والضوابط امللحقة )الضوابط رقم 2( اجراءات االعالن 

عن املناقصة.
تعلـن دائرة البحوث الزراعية عـن تمديد مدة اعالن مناقصة 
تجهيـز اكياس بـذور الرتب العليا ملحصـول الحنطة اىل يوم 

االحد املوافق 2023/3/19 بدال من 2023/3/8.
فعىل الراغبني يف املشاركة مراجعة مقر الدائرة /شعبة العقود 
الستالم املواصفات والنموذج مقابل مبلغ )250000( مئتان 

وخمسون الف دينار غري قابلة للرد.
املدير العام
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برعاية نقيب الصحفيني العراقيني 

ترحيب عربي ودولي باتفاق السعودية وإيران على استئناف العالقات 
بد/ متابعة الزوراء:

بحس�ب بيانات ومواقف ص�ادرة عن 
تركيا وباكس�تان وإيران والس�عودية 
وقط�ر والكويت واإلمارات وس�لطنة 
واألردن  وم�ر  والبحري�ن  عم�ان 
والع�راق والجزائر ولبنان والس�ودان 

وفلسطني
كما رحبت به كل من منظمة التعاون 
اإلس�امي ومجلس التعاون الخليجي 
وحرك�ة  اإلس�امي  العال�م  ورابط�ة 
واملجل�س  الفلس�طينية  “حم�اس” 

االنتقايل اليمني
ومنظم�ات  ودول  تركي�ا  رحب�ت 
عربية وإس�امية، الجمع�ة، باالتفاق 
اس�تئناف  ع�ى  اإليران�ي  الس�عودي 
العاقات الدبلوماس�ية بعد انقطاعها 
من�ذ 2016 إثر خاف�ات، وفق بيانات 

رسمية منفصلة.
والجمع�ة، أعلنت الس�عودية وإيران، 
العاق�ات  اس�تئناف  ع�ى  االتف�اق 
وإع�ادة  البلدي�ن  ب�ني  الدبلوماس�ية 
فت�ح الس�فارات يف غضون ش�هرين، 
وذل�ك عقب مباحث�ات برعاية صينية 
يف بك�ني، توج�ت اس�تضافة الع�راق 
وس�لطنة عم�ان ب�ني 2021 و2022 

لحوارات مماثلة.
وج�اء االتفاق عقب اس�تضافة بكني 
يف “الف�رة م�ن 6 � 10 م�ارس/ آذار 
الجاري مباحثات بني وفدي السعودية 
مش�رك  بي�ان  بحس�ب  وإي�ران”، 

للسعودية وإيران والصني. -
س�عوديا، قال وزي�ر الخارجية األمري 
فيصل بن فرحان، يف تغريدة، إن إبرام 
باده االتفاق “تفضيل للحل السيايس 

والح�وار وحرصها عى تكريس ذلك يف 
املنطقة”.

الوطن�ي  األم�ن  مستش�ار  وأوض�ح 
أن  العيب�ان،  مس�اعد  الس�عودي 
املباحث�ات الت�ي ج�رت يف بك�ني “تم 
خالها مراجعة مس�تفيضة ملسببات 
الخافات والسبل الكفيلة ملعالجتها”، 
آم�ا “االس�تمرار يف مواصل�ة الحوار 

البناء مع إيران”.
إيراني�ا، ق�ال وزير الخارجية حس�ني 
أمري عبد اللهي�ان يف تغريدة، إن عودة 
العاق�ات ب�ني ب�اده والس�عودية إىل 
طبيعتها “ستوفر قدرات كبرية للبلدين 

واملنطقة والعالم اإلسامي”.

كما قال عيل ش�مخاني، أمني املجلس 
األع�ى لألمن القوم�ي، إن “املحادثات 
بني البلدي�ن كانت رصيحة وش�فافة 
وشاملة وبناءة”، متمنيا أن “تؤدي إىل 

تنمية االستقرار واألمن اإلقليميني”.
من جانبه�ا، رحب�ت وزارة الخارجية 
، يف بيان، باالتفاق وهنأت الس�عودية 
وإي�ران ب�”هذه الخط�وة املهمة التي 
اتخذه�ا البل�دان”، معربة ع�ن ثقتها 
ب�أن “التقدم يف العاق�ات بني البلدين 
اس�تقرار  يف  كب�ري  بش�كل  سيس�هم 

وازدهار املنطقة”.
كما عرب وزير الخارجية الركي مولود 
تشاووش أوغلو، خال اتصال هاتفي 

مع نظريه الس�عودي األمري فيصل بن 
فرحان، ع�ن ترحيب ب�اده باالتفاق، 

وفق وكالة األنباء السعودية.
الخارجي�ة  وزارة  رّحب�ت  كم�ا 
الباكستانية، يف بيان، باالتفاق مؤكدة 
أنه “تطور دبلومايس مهم بني البلدين 
سيساهم يف إحال االستقرار باملنطقة 

وخارجها”.
من جانبه، قدم رئيس الوزراء القطري 
الش�يخ محم�د ب�ن عب�د الرحم�ن آل 
ثان�ي، ترحيب ب�اده باالتف�اق، وذلك 
خ�ال اتصال�ني هاتفيني م�ع وزيري 
الخارجية الس�عودي األمري فيصل بن 
فرح�ان واإليران�ي حس�ني أم�ري عبد 

اللهي�ان، وفق ما نقلت�ه وكالة األنباء 
القطرية.

وأع�رب رئي�س وزراء قط�ر عن األمل 
بأن “تس�اهم هذه الخط�وة يف تعزيز 

األمن واالستقرار يف املنطقة”.
ويف تغريدة عرب حس�ابه بتوير، رحب 
املستش�ار  أن�ور قرق�اش،  باالتف�اق 
الدبلوم�ايس لرئيس اإلمارات الش�يخ 
محمد ب�ن زاي�د آل نهي�ان، مؤكدا أن 
“أب�و ظبي مؤمن�ة بأهمي�ة التواصل 

اإليجابي والحوار بني دول املنطقة”.
كما أكدت الكويت، يف بيان للخارجية، 
“دع�م” االتف�اق، آملة أن “يس�هم يف 
تعزي�ز ركائ�ز األم�ن واالس�تقرار يف 

املنطقة”.
ورحب�ت البحرين يف بي�ان للخارجية، 
باالتف�اق، آمل�ة أن “يش�كل خط�وة 
إيجابي�ة ع�ى طري�ق ح�ل الخافات 
كاف�ة  اإلقليمي�ة  النزاع�ات  وإنه�اء 

بالحوار والطرق الدبلوماسية”.
كم�ا رحب�ت س�لطنة عم�ان، إح�دى 
بلدان الوس�اطة بني الرياض وطهران 
أن  أمله�ا  ع�ن  معرب�ة  باالتف�اق، 
“تس�اهم تلك الخطوة يف تعزيز ركائز 
األمن واالس�تقرار يف املنطقة وتوطيد 
التع�اون اإليجابي البن�اء”، وفق بيان 

لوزارة الخارجية.
كما رحب العراق، أحد وسطاء تقريب 
وجه�ات النظر بني الري�اض وطهران 
باالتف�اق، مؤكدا أنه “س�ُيعطي دفعة 
نوعي�ة يف تعاون دول املنطقة” واعترب 
أن�ه “صفح�ة جدي�دة م�ن العاقات 
الدبلوماس�ية بني البلدي�ن الجارين”، 

وفق بيان للخارجية العراقية.

وأعلنت مر يف بيان لوزارة خارجيتها، 
أنه�ا “تتاب�ع باهتمام ه�ذا االتفاق”، 
معربة عن تطلعها ألن “يسهم االتفاق 
يف تخفيف حدة التوتر يف املنطقة، وأن 
يع�زز من دعائم االس�تقرار والحفاظ 

عى مقدرات األمن القومي العربي”.
ورحب�ت وزارة الخارجي�ة األردنية، يف 
بي�ان باالتف�اق، معربة ع�ن أملها أن 
“تس�هم هذه الخط�وة يف تعزيز األمن 

واالستقرار يف املنطقة”
ووصف�ت الجزائر يف بي�ان للخارجية 
االتف�اق، بأن�ه “ه�ام”، متوقع�ة أنه 
“س�يمّكن البلدين من ح�ل الخافات 
مما سُيسِهم يف تعزيز السلم واألمن يف 

املنطقة ويف العالم”.
ورح�ب الس�ودان، يف بي�ان للخارجية 
باالتفاق، مؤكدا أنه “ستنعكس حتما 
آث�اره اإليجابي�ة عى مجم�ل األوضاع 

اإلقليمية حارضاً ومستقباً”.
كما رحب�ت وزارة الخارجية اللبنانية 
يف بيان باالتفاق، مؤكدة أنه “س�يرك 
أث�ره اإليجابي ع�ى مجم�ل العاقات 

اإلقليمية يف املرحلة املقبلة”.
بيان�ني  يف  أيض�ا  رحب�ت  فلس�طني 
للرئاس�ة والخارجي�ة باالتفاق، ورأت 
أنه أن “سيس�اهم يف معالجة القضايا 
واألزم�ات العالق�ة يف املنطق�ة ويعزز 

املناخ اإليجابي بها”.
وع�ى مس�توى املنظم�ات والحركات 
العربي�ة واإلس�امية، رحب�ت منظمة 
التعاون اإلس�امي، يف بي�ان، باالتفاق 
السعودي اإليراني، معربة عن أملها أن 
“تس�اهم هذه الخطوة يف تعزيز ركائز 

االستقرار يف املنطقة”.

ورحب مجل�س التع�اون الخليجي يف 
بي�ان باالتف�اق، معرب�ا ع�ن أمله أن 
“يس�هم يف تعزي�ز األم�ن والس�ام يف 

املنطقة ودعم استقرارها”.
كم�ا رحب�ت رابطة العالم اإلس�امي، 
يف بي�ان باالتفاق، آملة أن “ُيس�ِهم يف 
تعزيز االس�تقرار واالزده�ار اإلقليمي 

والدويل”.
“حم�اس”  حرك�ة  رحب�ت  كم�ا 
الفلس�طينية باالتف�اق، واصف�ة إياه 
بأن�ه “خطوة مهمة ع�ى تعزيز األمن 
والتفاهم العربي واإلس�امي وتحقيق 
اس�تقرار املنطقة”، وف�ق بيان لعضو 
املكتب السيايس للحركة، خليل الحية.

ورحب باالتفاق أيضا املجلس االنتقايل 
الجنوبي املشارك يف الحكومة اليمنية، 
معربا يف بيان عن أمله أن “يسهم ذلك 
يف توطيد األمن واالستقرار يف منطقتنا 

والعالم”.
ويف خط�اب متلف�ز الجمع�ة، وص�ف 
أمني عام جماعة “حزب الله” اللبناني 
حس�ن نر الله، االتفاق السعودي � 
اإليران�ي بأنه “تطور مه�م”، متابعا: 
“ل�و س�ار يف مس�اره الطبيع�ي م�ن 
املمك�ن أن يفتح آفاق�ا يف كل املنطقة 

ومن ضمنها لبنان”.
 ،2016 الثان�ي  كان�ون  يناي�ر/  ويف 
قطعت السعودية عاقاتها مع إيران، 
إث�ر اعت�داءات تعرض�ت لها س�فارة 
الرياض يف طهران وقنصليتها بمدينة 
مش�هد )رشق(، احتجاجا عى إعدام 
اململكة رجل الدين الشيعي السعودي 
منه�ا  بته�م  إلدانت�ه  النم�ر،  نم�ر 

اإلرهاب.

كييف/ موسكو/ متابعة الزوراء:
يف ي�وم جديد م�ن العمليات القتالي�ة، تتواصل 
العملية العس�كرية الروس�ية يف أوكرانيا، حيث 
يح�اول الجي�ش الرويس بس�ط الس�يطرة عى 
مزي�د م�ن األرايض األوكراني�ة، فيم�ا تق�اوم 
كييف بدعم عس�كري ولوجيس�تي من الغرب. 
ويتواصل القتال العنيف يف باخموت، حيث تزيد 
القوات الروس�ية من الضغ�ط وتطويق املدينة 

االسراتيجية.
وق�ال قائ�د ق�وات “فاغن�ر” الخاص�ة فاغنر 
يفغيني بريغوجني أن القوات الروسية أصبحت 
عى مس�افة 1.2 كم من املنطقة اإلدارية وسط 
باخموت التي تشهد معارك طاحنة منذ أشهر. 
وق�ال بريغوج�ني يف مقط�ع فيديو، مش�ريا إىل 
مبن�ى عى مس�افة من املكان ال�ذي يقف فيه: 
“هذا مبنى إدارة املدينة، هذا هو وسط املدينة”. 
وأضاف “يبعد )من هنا( مسافة كيلومر و200 
م�ر”، مش�ريا إىل أن أهم يشء اآلن ه�و “تلّقي 

الذخرية” و”مواصلة التقدم”.
يف املقابل، أكد قائ�د املجموعة الرشقية للقوات 
األوكراني�ة يف باخم�وت رضورة تعطيل القوات 
الروس�ية وكس�ب الوق�ت للتحض�ري لهج�وم 
مضاد قريبا، فيما قال مس�ؤولون عس�كريون 
بريطانيون يف تقييم إن القوات الروس�ية تحرز 

تقدًما يف باخموت.
يأت�ي ذلك فيم�ا أعلنت وزارة الدفاع الروس�ية، 
امس السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية 
أس�قطت 4 صواري�خ م�ن ط�راز “هيمارس” 
و”أوراغ�ان” واعرضت 4 صواري�خ من طراز 
“هارم” املض�ادة للرادارات، كم�ا أعلنت تدمري 
محطتي رادار أمريكية الصنع مضادة للمدفعية 

يف جمهورية دونيتسك الشعبية.
ويف آخ�ر التطورات، كش�ف مس�ؤول باالتحاد 
األوروبي عن احتمالية ضخ االتحاد ل�3.5 مليار 
ي�ورو إضافي�ة يف الصن�دوق املس�تخدم لرشاء 
األسلحة ألوكرانيا. وأشار املسؤول األوروبي إىل 
أن األم�ر مروك لدول االتحاد لتقرر ما إذا كانت 
تري�د املوافقه عى ه�ذا املبلغ املق�رح من قبل 
االتح�اد، حيث جاء ذلك االق�راح األوروبي عى 
خلفية الراج�ع األوكران�ي يف الجبهة الرشقية 

للباد.
وميداني�ا، قال�ت الس�لطات املوالية لروس�يا يف 
زابوروجيا إن الجيش األوكراني يقوم بنقل قوات 
من زابوريجيا إىل باخموت )أرتيموفس�ك(، مع 
اشتداد املعارك امليدانية يف رشق الباد. وبحسب 
س�لطات زابوريجي�ا ف�إن الجي�ش األوكران�ي 
يحش�د اآلن مجموعة قوات يصل قوامها إىل 70 

ألف عسكري.
ويف املقاب�ل، أعلنت وزارة الدفاع الروس�ية أنها 
ليس�ت بصدد التخطيط لتنفي�ذ تدابري إضافية 
يف إطار التعبئة العس�كرية الجزئي�ة. جاء ذلك 
بعدم�ا جاء ازدياد يف عدد التماس�ات للمهتمني 
بإمكانية استئناف التجنيد يف الخدمة العسكرية 
يف إط�ار التعبئ�ة الجزئية، وف�ق املركز الوطني 

للرقابة الدفاعية يف روسيا.
وميداني�ا، أعل�ن املكت�ب التمثي�يل لجمهوري�ة 

دونيتس�ك باملرك�ز املش�رك ملراقب�ة وتنس�يق 
القضاي�ا املتعلق�ة بجرائم الح�رب يف أوكرانيا، 
أن الق�وات األوكراني�ة أطلقت مس�اء الجمعة، 
4 قذائ�ف من عيار 155 ملم يس�تخدمها حلف 
“الناتو” عى منطقة بروفسكي بالجمهورية.

وبحس�ب ما نقلت وكال�ة “س�بوتنك” لألنباء، 
جاء يف بيان املكتب الذي نرشه، عرب “تليغرام”: 
“تم تس�جيل قصف من التش�كيات املس�لحة 
األوكراني�ة باتج�اه مح�ور التجم�ع الس�كني 
“إليينكا” بمنطقة بروفس�كي يف دونيتسك، تم 
إط�اق أربع قذائف عيار 155 ملم يس�تخدمها 
حل�ف “الناتو”. وتق�ع منطقة بروفس�كي يف 
مدينة دونيتس�ك عى املشارف الغربية لعاصمة 
جمهورية دونيتس�ك الش�عبية، وهي أبعد جزء 

من املدينة بالنسبة للمركز.
ومع اش�تداد املع�ارك ع�ى األرض والخس�ائر 
البرشية التي يتكبدها الطرفان يف الحرب، باتت 
التعبئ�ة العس�كرية أزمة ظهرت يف روس�يا ثم 
يب�دو أنها انتقلت إىل أوكرانيا اآلن، الس�يما مع 
ع�دم وج�ود آمال بإنه�اء الراع يف املس�تقبل 

املنظور.
وح�ذر مؤس�س مجموع�ة “فاغنر” الروس�ية 
العسكرية الخاصة من أن أوكرانيا تستعد لشن 
هجوم مضاد، بينما تشتعل املعارك حول مدينة 
باخموت. كما أعلن عن فتح 58 مركزا للتجنيد 
يف 42 مدينًة روس�ية الس�تقبال املقاتلني الجدد 
الذين س�يدافعون عن باده�م وعائاتهم، عى 

حد قوله.
البي�ارويس  الرئي�ُس  أص�در  بياروس�يا،  ويف 
ألكسندر لوكاشينكو مرس�وما باستدعاء عدد 
من ضباط االحتياط للخدمة العس�كرية، حتى 
س�ن 27 عام�ا، باإلضافة إىل 20 ش�خصا ممن 
تلق�وا تدريب�ات يف الربام�ِج الخاص�ة بتدري�ب 
ضب�اط االحتياط، ويحملون رتبة ضابط يف تلك 

القوات.
قب�ل ذل�ك، رج�ح مستش�اُر مكت�ب الرئاس�ة 
األوكراني�ة ميخائيل بودولياك، أن تقوم القوات 
األوكراني�ة بش�ن هج�وم مض�اد يف غض�ون 
شهرين. وقال بودولياك يف مقابلة مع صحيفة 
“س�تامبا” اإليطالي�ة، إن الق�وات األوكراني�ة 
بحاجة إىل زيادة إمدادات القذائف من عيار 155 

ملم لتنفذ الهجوم.
هذا وقال مس�ؤولون، إن العاصم�ة األوكرانية 
اس�تعادت معظم إمداداتها م�ن الطاقة، حيث 
تس�تجيب الب�اد م�رة أخرى برسع�ة وتتحدى 
أحدث موجة من هجمات الصواريخ والطائرات 
املس�رية الروس�ية التي اس�تهدفت بني�ة الباد 
التحتية الحيوية.وقال رئيس اإلدارة العسكرية 
للمدينة، إن الكهرباء واملياه أعيدا إىل كييف، وإن 
ح�وايل %30 من املس�تهلكني يف العاصمة ظلوا 
بدون تدفئة وإن أعمال اإلصاح مستمرة. وقال 
مسؤولون محليون إن إمدادات الكهرباء أعيدت 
إىل أكثر من تس�عة من كل عرشة مستهلكني يف 
منطقة خاركيف الش�مالية الرشقية ألوكرانيا، 
بينما أعيد التيار الكهربائي إىل ثلث املستهلكني 

يف منطقة زابوروجيا بجنوب أوكرانيا.

البرة / الزوراء/ نينا :
 اك�د نقيب الصحفيني رئيس اتحاد 
الصحفي�ني الع�رب مؤي�د الام�ي 
دع�م االرسة الصحفي�ة الج�راءات 

الحكومة يف مكافحة الفساد.
يأت�ي ه�ذا خ�ال احتف�ال األرسة 
الصحفي�ة يف محافظ�ة الب�رة ، 
بالعي�د الثال�ث والثاثني بع�د املائة 
قاع�ة  ع�ى  البري�ة  للصحاف�ة 
جامعة املعقل االهلية برعاية نقيب 
الصحفيني العراقي�ني رئيس اتحاد 
الصحفي�ني الع�رب مؤي�د الام�ي 
وبحض�ور محافظ البرة اس�عد 
املحافظ�ة  ع�ن  ون�واب  العيدان�ي 
وقنص�يل اي�ران وتركي�ا يف البرة 
ورؤس�اء  حكومي�ني  ومس�ؤولني 
ومثقف�ني  ومنظم�ات  اتح�ادات 

وجمع من ابناء املحافظة “ .
يف  كلمت�ه  خ�ال  الام�ي  وق�ال 
احتفالية العيد الثالث والثاثني بعد 
املائة للصحافة البرية اننا نحتفل 
الي�وم بعيد الصحافة البرية التي 
نشأت وعربت عن وجدان البريني 

بشكل خاص والعراق بشكل عام.
محاف�ظ  بجه�ود  الام�ي  واش�اد 

الب�رة اس�عد العيدان�ي يف نجاح 
بطول�ة خليجي ٢٥ التي احتضنتها 

البرة مؤخرا
مؤك�دا ان صحفي�ي الب�رة كان 
لهم دور كبري يف نقل صورة ناصعة 

بنقل البطولة .

الصحفي�ني  نقي�ب  اش�اد  كم�ا 
العراقي�ني بجه�ود رئيس ال�وزراء 
ون�واب الب�رة ووزارة الرياض�ة 
والش�باب واتح�اد الك�رة يف نجاح 
البطولة ونقل الصورة الجميلة عن 

البرة اىل العرب.

الرك�ي  القنص�ل  الام�ي  ودع�ا 
بالبرة اىل اباغ حكومته برضورة 

اطاق الحصص املائية للعراق.
م�ن جانبه ق�ال محاف�ظ البرة 
اس�عد العيدان�ي يف كلمة ل�ه: اليوم 
نحتفل بالعي�د الثالث والثاثني بعد 

املائة للصحافة البرية والذي يمر 
علين�ا بعد الحدث الك�روي لبطولة 
خليجي 25 التي احتضنتها البرة 
والتي نجحت يف تنظيمها املحافظة 
واك�دت للعال�م والع�رب ان العراق 

هكذا وكذلك حال البرة.
واش�اد املحافظ بجهود الصحفيني 
ويف مقدمته�م نقي�ب الصحفي�ني 
العراقيني رئي�س اتحاد الصحفيني 
كان  ال�ذي  الام�ي  مؤي�د  الع�رب 
مواظب�ا يف العم�ل اثن�اء البطول�ة 
وه�و الي�وم يحرض ويش�ارك معنا 

احتفالية عيد الصحافة البرية .
وتضمن�ت االحتفالية اس�تذكارات 
لعدد من الصحفيني الرواد والحديث 
عن الصحف عرب تاريخ الصحافة .

وعى هامش املؤتمر افتتح محافظ 
الب�رة املعرض الخ�اص بجمعية 

املصورين يف املحافظة .
اس�عد  الب�رة  وق�دم محاف�ظ 
نقي�ب  اىل  هدي�ة  العيدان�ي 
مؤي�د  العراقي�ني  الصحفي�ني 
الام�ي تثمين�ا ل�دوره الفاعل يف 
دع�م االرسة الصحفي�ة يف العراق 

والبرة بشكل خاص .

قوات موسكو على ُبعد حنو كيلومرت 
من بامخوت وسط معارك طاحنة

كييف حتشد 70 ألف عسكري

صحفيو البصرة حيتفلون بالعيد الثالث والثالثني بعد املائة 
للصحافة البصرية 

باريس / متابعة الزوراء: 
شهدت فرنسا، السبت، احتجاجات مناهضة 
لخط�ط الرئي�س إيمانويل ماك�رون إلجراء 
تعدي�ات يف نظام التقاعد لليوم الس�ابع عى 
التوايل، وس�ط إرضابات مس�تمرة أثرت عى 

مصايف النفط والنقل العام وجمع القمامة.
فرنس�ا  يف  العمالي�ة  النقاب�ات  ونظم�ت 
قواه�ا يف جولة س�ابعة م�ن املظاهرات ضد 
م�رشوع قانون إصاح نظ�ام التقاعد، فيما 
تأم�ل الحكومة أن يتم تبني التعديل بش�كل 
نهائي يف مجلس الش�يوخ بعد مسار برملاني 

مضطرب.
وقال�ت مص�ادر يف الرشط�ة، إنه�ا تتوق�ع 
مش�اركة ما بني 800 ألف إىل مليون شخص 
يف 230 احتجاجا من املزمع تنظيمها يف أنحاء 
الب�اد، منهم ما بني 70 إىل 100 ألف متظاهر 
يف باري�س التي س�تبدأ فيه�ا املظاهرات عند 
الس�اعة 14 انطاقا من س�احة الجمهورية 

وصوال إىل ساحة األمة.
وعن االحتجاجات واإلرضابات، قالت إيلودي 
بوس�اري وهي معلمة ونقابية من مرسيليا 
خ�ال احتج�اج الجمع�ة: “ال أزال مصممة 
للغاية ألنه لدينا الخربة مع القوانني السابقة 
الت�ي تم إلغاؤه�ا الحقا”. تضي�ف فريجيني 
أكليوات م�ن الفدرالية النقابية املوحدة: “لن 
نستسلم وسنواصل الكفاح حتى يتم التخيل 

التام ببساطة عن مرشوع اإلصاح”.
وكانت النقاب�ات قد حققت الثاثاء مش�اركة 
قياسية ملعاريض اإلصاح إذ بلغ عدد املتظاهرين 
1,28 ملي�ون ش�خص بحس�ب وزارة الداخلية 

وأكثر من ثاثة مايني وفقا للنقابات.

وامس الس�بت هو س�ابع يوم م�ن تحركات 
مس�تمرة من�ذ 19 يناير/كان�ون الثاني ضد 
هذا اإلصاح بما يحمله من رفع لسن التقاعد 
من 62 عاما إىل 64 عاما، األمر الذي تعارضه 
غالبية الفرنس�يني وفقا الستطاعات الرأي، 
معتربة أن�ه “غري عادل” خصوصا بالنس�بة 

للنساء والعاملني يف الوظائف الشاقة.
يف نف�س الس�ياق، قال متحدث باس�م توتال 
إنرجي�ز إن الرشك�ة ل�م تتمكن من تس�ليم 
الش�حنات من مص�ايف ومس�تودعات النفط 
الجمعة، يف ظل تمديد العمال إلرضابهم لليوم 
الرابع. وأفاد املتحدث بأن حوايل 40 باملئة من 
العاملني يف املصايف يف نوبات العمل الصباحية 

يواصلون اإلرضاب.
كم�ا تعطل�ت عملي�ات التس�ليم يف مصفاة 
ف�وس، الت�ي تديره�ا رشك�ة إس�و التابعة 
إلكسون موبيل، حس�بما قال متحدث باسم 
اتحاد نقابات )يس.جي.ت�ي( للعمال. وتابع 
املتحدث: “تم وقف اإلرضاب يف ميناء جريوم 
منذ األربعاء، لكننا نأمل يف إعان إرضاب آخر 

األسبوع املقبل”.
واس�تمرت االضطرابات أيضا يف موانئ الغاز 
الطبيعي املسال حيث قالت رشكة فلوكسيس 
إن العم�ل توق�ف يف رصي�ف مين�اء دنكريك 
ومنطقة تحميل الشاحنات وانخفضت طاقة 
التس�ليم إىل الحد األدنى. وتتوقع فلوكسيس 

استمرار االضطرابات حتى الثاثاء.
كم�ا قال املتح�دث باس�م “يس.جي.تي” إن 
إم�دادات الطاقة الفرنس�ية انخفضت أيضا 
14,4 غيغ�اوات يف محط�ات الطاقة النووية 
والحرارية والكهرومائي�ة. وتواصلت حاالت 

انقطاع التيار الكهربائي ألكثر من أسبوع.
وأظه�رت بيان�ات من رشك�ة “آر.ت�ي.إي” 
املش�ّغلة لش�بكة الطاق�ة أن هذا يع�ادل 25 
باملئة من إجم�ايل إمدادات الطاق�ة الحالية. 
وم�ع ذلك، ل�م تس�تورد فرنس�ا الطاقة من 
جريانها، مما يشري إىل أن العرض املحيل يلبي 
الطلب. ونرشت رشكة كهرباء فرنسا تنويها 
بشأن إرضاب آخر من مس�اء الثاثاء 14 إىل 

مساء األربعاء 15 مارس/آذار.
ومساء األربعاء، أقر مجلس الشيوخ الفرنيس 
ال�ذي يهيم�ن علي�ه اليمني مادة رئيس�ية يف 
امل�رشوع تن�ص عى رف�ع س�ن التقاعد من 
62 إىل 64 عام�ا، إث�ر معرك�ة إجرائية حادة 
مع اليس�ار. وصّوت 201 من أعضاء املجلس 
لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا 

صوتوا ضده.
 ولجأ وزير العمل أوليفييه دوس�و إىل س�اح 
دستوري )املادة 44,3 من الدستور( الجمعة 
لع�رض النص ع�ى مجل�س الش�يوخ الذي 
س�يصوت عى مرشوع القان�ون بأكمله مع 
اإلبق�اء ع�ى التعديات املقرح�ة أو املقبولة 
فقط من قبل الحكوم�ة بحلول األحد، املهلة 

التي حددتها بنفسها.
وردا ع�ى هذا الق�رار، حّذر اتح�اد العاملني 
يف مج�ال الطاق�ة من “تصعي�د الغضب”. يف 
املقاب�ل، قال ماك�رون يف رس�الة إىل االتحاد 
إن الحكوم�ة س�تبقى  النقاب�ي الخمي�س، 
“مس�تمعة” بش�أن هذا اإلصاح، مؤكدا أنه 

رضوري.
ويجازف إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه 
رئيسا يف أبريل/نيسان 2022 بجزء كبري من 

رصيده السيايس عى هذا النص الذي يهدف، 
بحس�ب الحكوم�ة، إىل االس�تجابة للتدهور 
املايل يف صناديق معاش�ات التقاعد وتش�يخ 

السكان.
ويف ربي�ع 2020 وخ�ال واليته األوىل، اضطر 
ماك�رون للتخيل ع�ن إصاح س�ابق لرواتب 
التقاع�د القى أيض�ا احتجاجات يف الش�ارع 
لك�ن لم يجم�ع جبهة نقابي�ة بالحجم الذي 

هي عليه اليوم.
ويف نظ�ام التقاع�د الفرن�يس القائ�م ع�ى 
1945 ويرتك�ز  أنش�ئ يف  التوزي�ع، وال�ذي 
ع�ى أس�اس التضامن ب�ني األجي�ال، تمول 
املساهمات التي يدفعها األشخاص العاملون 
معاش�ات التقاع�د التي يحص�ل عليها كبار 

السن.
وتعّول الحكومة الفرنس�ية عى هذا اإلصاح 
الضم�ان  نظ�ام  تموي�ل  حس�بها لضم�ان 
االجتماعي الذي يش�كل أح�د ركائز النموذج 
االجتماعي الفرنيس. كما اختارت رفع س�ّن 
التقاع�د القانوني اس�تجابة للتده�ور املايل 
الذي تش�هده صناديق التقاعد ولش�يخوخة 

السكان.
وتظهر استطاعات للرأي أن غالبية الناخبني 
يعارضون خطة ماكرون لرفع س�ن التقاعد 
عام�ني ليكون عند 64 عام�ا، لكن الحكومة 
تق�ول إن تغي�ري السياس�ة رضوري لضمان 

عدم إفاس منظومة املعاشات.
وفرنس�ا م�ن ال�دول األوروبية الت�ي تعتمد 
أدنى س�ن للتقاعد من دون أن تكون أنظمة 
التقاع�د قابلة للمقارنة مع غريها من الدول 

بشكل كامل.

النقابات العمالية يف فرنس��ا تنظم جولة س��ابعة من االحتجاجات 
ضد إصالح نظام التقاعد

3 www.alzawraapaper.com

تقارير
No: 7916   Sun    12     Mar    2023العدد:   7916    األحد   12    آذار   2023



فقدان
فقد مني الوصل الصادر من مديرية 
بلدي�ة النجف واملرق�م 722759 يف 
2022/8/1 بمبل�غ 11,000,000 
احد عرش مليون دينار بإسم )هادي 
عبد الحسني موىس( فعىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق                   العدد: 79/ ج /2023                                   
مجلس القضاء االعىل                                       التاريخ: 7 /3 /2023

رئاسة محكمة استئناف النجف 
محكمة جنح الحيدرية 

اىل املتهم الهارب )فاطمة رسول جعفر حسني(
م/ اعالن

ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يا )فاطمة رس�ول جعفر حس�ني / اس�م 
االم: حده�ن عبد املهدي، تولد:1970( تق�رر تبليغك باالعالن نرشا يف 
صحيفت�ني محليت�ني للحضور امام هذه املحكمة خ�الل فرتة امدها 
)30( يوما من تاريخ االعالن يف الدعوى املرقمة اعاله املش�تكي فيها 
)يون�س كطران س�لطان( وفق اح�كام امل�ادة 1/456/أ من قانون 
العقوبات واثناء الدوام الرس�مي وبعكس�ه س�تجري املحكمة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض 
كرار زهري محمد

إعالن 
اىل الرشيك )منى طاهر جاس�م( اقتىض 
النج�ف  بلدي�ة  مديري�ة  اىل  حض�ورك 
االرشف لغ�رض اص�دار اج�ازة البن�اء 
للرشي�ك )ازهار بدي�ر كري�م( للقطعة 
املرقم�ة 3/51133 يف النجف حي النداء 
مقاطع�ة 4 خالل عرشة اي�ام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

جمهورية العراق                                       العدد: 78/ ج /2023                                   
مجلس القضاء االعىل                                التاريخ: 7 /3 /2023

رئاسة محكمة استئناف النجف 
محكمة جنح الحيدرية 

اىل املتهم الهارب )يوسف محمد عبد الحسني العاديل(
م/ اعالن

ملجهولية محل اقامتك يا )يوس�ف محمد عبد الحس�ني/ اسم االم: زهره 
ج�واد، تول�د:1992( تقرر تبليغ�ك باالعالن ن�رشا يف صحيفتني محليتني 
للحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة خالل ف�رتة امدها )30( يوم�ا من تاريخ 
االعالن يف الدعوى املرقمة اعاله املشتكي فيها )صالح مهدي عباس( وفق 
احكام املادة 1/459 من قانون العقوبات واثناء الدوام الرسمي وبعكسه 

ستجري املحكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.

                                                                                                                         
القايض 
كرار زهري محمد

جمهورية العراق                                 العدد: 8437/ش/2023
مجلس القضاء االعىل                 التاريخ : 2023/3/8                      

رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي قار
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

م/ تبليغ بالحكم الغيابي
اىل/ املدعى عليه )حسني هاني زيدان(

بتأري�خ 2022/12/29 اص�درْت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 
8437/ش/2022 حكم�ا غيابيا بينك وبني املدعية )زينب جاس�م 
م�رار( والذي اقتىض الحكم بتأييد حضان�ة املدعية البنها القارص 
)عيل( وبالنظر ملجهولية محل إقامتك يف الوقت الحارض عليه تقرر 
تبليغك يف صحيفتني رس�ميتني محليت�ني يوميتني بالحكم املذكور 

اعاله.
القايض  
                                                                 حسن وايل حسني

إعالن
اقت�ىض  حس�ن(  محم�د  )احس�ان  الرشي�ك  اىل 
حض�ورك اىل صندوق االس�كان الكائ�ن يف النجف 
وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافقة ع�ىل قيام رشيكك 
)س�وزان ادور مهدي( بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطع�ة املرقم�ة )3/51981( املقاطع�ة )4/ 
ح�ي النداء( حدود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وش�هر واح�د خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

جمهوري�ة الع�راق                                        الع�دد: 80/ ج /2023                                   
مجلس القضاء االعىل                            التاريخ: 7 /3 /2023

رئاسة محكمة استئناف النجف 
محكمة جنح الحيدرية 

اىل املتهم الهارب )يوسف محمد عبد الحسني العاديل(
م/ اعالن

ملجهولية محل اقامتك يا )يوس�ف محمد عبد الحس�ني/ اسم االم: 
زه�ره جواد، تولد:1992( تقرر تبليغك باالعالن نرشا يف صحيفتني 
محليت�ني للحضور امام هذه املحكمة خالل فرتة امدها )30( يوما 
من تاريخ االع�الن يف الدعوى املرقمة اعاله املش�تكي فيها )كاظم 
س�ند غازي( وفق احكام املادة 1/459 من قانون العقوبات واثناء 
الدوام الرسمي وبعكسه ستجري املحكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.
القايض 
كرار زهري محمد

فقدان 
فقد س�ند العق�ار املرق�م 11717 
حي الجمعية والصادر من مديرية 
التس�جيل العقاري يف النجف بإسم 
العراقي )كريم عبد مهدي عبدالله( 
فعىل م�ن يعث�ر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار.

مديرية الزراعة يف محافظة النجف االرشف            العدد/ 4643
قسم االرايض واملساحة                                التاريخ / 2023/3/9

التعاقد والتوزيع                                      
إنذار

اىل/ ورثة الفالح املتويف )رزاق علوان حس�ني( املوزع عليه مساحة 7 دونم 
ضمن الس�لف 1/2 مقاطعة 21 /ابو واوية بموج�ب قرار التوزيع املرقم 

4600 يف 1976/9/19.
 بالنظ�ر الرتحالكم ع�ن املنطقة وترككم املس�احة املوزع�ة عن مورثكم 
اع�اله عرض�ة للتج�اوزات واالس�تغالل م�ن قبل الغ�ري وع�دم امتثالكم 
للتعليم�ات رقم )4( لس�نة 1970 ل�ذا ننذركم بوجوب التقي�د بما اوجبه 
القان�ون واس�تغاللكم املس�احة خالل ف�رتة )10( ايام م�ن تاريخ النرش 
ومراجعة مديريتنا / قسم االرايض واملساحة وبخالفه سوف نقوم بإلغاء 

التوزيع وفق الضوابط والتعليمات املعمول بها.
منعم شهيد حسني 
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف/وكالة

حيقق لك اإلنتشار األوسع
E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

لالستفسار : 07810090003

إعالنك في 

4 alzawraanews@yahoo.com

أمن ومجتمع
No: 7916    Sun   12     Mar    2023العدد:   7916    األحد    12    آذار   2023

بغداد/الزوراء:

كش�فت وزارة التخطيط، امس السبت، عن 

إجراءاتها تج�اه فحص نقاوة الذهب خالل 

عام، وفيما أش�ارت إىل وجود فرق تفتيشية 

لضم�ان س�المة الذهب، ح�ددت اإلجراءات 

القانوني�ة املتخ�ذة عن�د ضب�ط أي غش أو 

تالعب.وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، عبد 

الزهرة الهنداوي، يف ترصيح صحفي سالمة 

الذهب املت�داول يف العراق، م�ن خالل جملة 

م�ن اإلج�راءات املهمة«.وأض�اف الهنداوي 

أن »هذه اإلج�راءات تتمثل بإل�زام الصاغة 

ومستوردي الذهب بفحص مصوغاتهم لدى 

الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية 

للتأكد من س�المتها، ومن ثم وسمها بوسم 

خ�اص، إضاف�ة إىل وجود ف�رق خاصة  من 

الجه�از تتواجد يف املناف�ذ الحدودية )مطار 

بغداد ومطار النج�ف األرشف( تتوىل عملية 

فحص الذهب املس�تورد«.وتابع: »ومن بني 

اإلجراءات أيضاً، قي�ام فرق الجهاز املركزي 

للتقيي�س والس�يطرة النوعي�ة، بالتفتي�ش 

املستمر ملحال الصاغة يف جميع املحافظات، 

وأخ�ذ عينات عش�وائية لفحصه�ا، لضمان 

س�المة الذهب ال�ذي يتعامل�ون به«.ولفت 

إىل أن »الجهاز املركزي للتقييس والس�يطرة 

النوعي�ة، يت�وىل منح إجازة ممارس�ة مهنة 

الصياغ�ة«، مؤك�داً أن�ه »يف ح�ال ضبط أي 

غش أو تالعب يتم إحالة الصائغ إىل املحاكم، 

وس�حب إجازة ممارس�ة املهنة«.وأشار إىل 

أنه »خالل عام 2022، تمت معايرة )1785( 

ميزان�اً لصياغة الذهب يف عموم العراق، وتم 

منح )632( إجازة ممارسة مهنة الصياغة، 

وكش�ف وتفتيش )7658( مح�اًل للصاغة، 

وضب�ط )48( صائغاً مخالفاً، أحيلوا جميعاً 

إىل القضاء«.

بغداد/الزوراء:
أك�د النائب ع�ن محافظة ذي قار، وليد الس�هالني، امس الس�بت، أن الواقع 
الزراعي يف املحافظة يمر بأس�وأ حاالته بس�بب ازمة الجفاف الخانقة.وقال 
السهالني يف ترصيح صحفي إن »األرايض الزراعية يف محافظة ذي قار، بدأت 
بالتقلص التدريجي يف ظل عدم توفر مياه كافية لتغطية املساحات املزروعة 
بس�بب ازمة الجف�اف التي يمر بها العراق خالل الف�رتة األخرية«.وأضاف ان 
» الحكوم�ة املركزي�ة، مطالبة بدعم الفالحني يف محافظ�ة ذي قار من خالل 
إيج�اد قروض ميرسة لرشاء منظومات ري حديث�ة للتقليل من علميات هدر 
املياه يف املواسم الزراعية«.وأشار السهالني اىل ان »الحكومة العراقية بحاجة 
اىل فت�ح قنوات دبلوماس�ية جديدة مع تركيا للحديث ح�ول زيادة االطالقات 
املائي�ة للحد من ازمة الجف�اف«. ويعاني العراق من أزم�ة مياه حادة بلغت 
مس�تويات قياسية خالل األس�ابيع األخرية، وس�ط توقعات بموسم جفاف 

رابع يرضب البالد.

بغداد/الزوراء:
ق�رر وزير الدف�اع، ثابت محمد س�عيد 
ش�مول  الس�بت،  ام�س  العب�ايس، 
بن�اء  جمعي�ة  بقرع�ة  املتقاعدي�ن 
املس�اكن.وذكرت وزارة الدفاع، يف بيان 
تلقته »الزوراء« أنه »تنفيذاً لتوجيهات 
رئي�س مجل�س ال�وزراء القائ�د العام 
للقوات املس�لحة املهندس محمد شياع 
السوداني، ودعماً لرشيحة املتقاعدين، 
نس�ب وزير الدفاع ثابت محمد س�عيد 
العب�ايس، ش�مول املتقاعدي�ن بقرع�ة 
جمعية بناء املس�اكن للضباط لتوزيع 
بالجمعي�ة،  املش�رتكني  م�ن  األرايض 
والذين لم يس�تلموا قطع�ة أرض لغاية 
اآلن، وتبسيطاً لإلجراءات ورفع املعاناة 
ع�ن س�كنة املحافظ�ات يف التنق�ل اىل 
بغداد«.وأضاف�ت أن »مكاتب املحاربني 

ستفتح يف املحافظات أبوابها الستقبال 
الطلبات املتضمنة كل ما يؤيد االنتساب 
للجمعي�ة، وعدم اس�تالم قطع األرايض 
العام�ة  املديري�ة  مق�ر  يف  إليداعه�ا 
لش�ؤون املحاربني للتنسيق مع جمعية 
بناء املس�اكن بش�كل مب�ارش، وتبليغ 
املش�مولني بالنتائج عن طريق مكاتب 
املحافظات«.ولفت�ت إىل أن »أوامر وزير 
الدف�اع، تضمنت ش�مول العس�كريني 
يف  والع�الج  باملراجع�ة  املتقاعدي�ن 
مستشفى الحسني العسكري، ولتقليل 
املعان�اة ع�ن س�كنة املحافظ�ات ت�م 
اإليع�از اىل مدي�ري مكات�ب املحارب�ني 
يف املحافظ�ات اىل مراجع�ة املحافظني 
إلصدار األوامر للمستش�فيات املركزية 
يف املحافظات، الستقبال املتقاعدين من 

العسكريني وتقديم الخدمة والعالج«.

التخطيط: فرق تفتيشية يف املنافذ وحمال الصاغة لضمان سالمة الذهب

نائب عن ذي قار: واقع احملافظة 
الزراعي مير بأسوأ حاالته

وزير الدفاع يقرر مشول املتقاعدين 
بقرعة مجعية بناء املساكن

االنبار/الزوراء:
اعل�ن عضو لجنة النزاهة النيابية يف مجلس النواب فهد الراش�د، امس 
السبت، عن رفع الحجب عن الرواتب التقاعدية لذوي الشهداء وجرحى 

العمليات االرهابية يف االنبار. 
وقال الراش�د يف ترصيح صحفي ان »هيئة التقاعد الوطنية وبالتنسيق 
مع الحكومة املحلية وتقاعد االنبار ومؤسس�ة الشهداء رفعت الحجب 
ع�ن جمي�ع الرواتب التقاعدية الت�ي تم ايقافها مؤخ�را ضمن الوجبة 

)14400( والوجبات التي فيها قرارات الهيئة القضائية ».
واض�اف ان« اللجنة املختص�ة رفعت الحجب املف�روض عىل املعامالت 
التقاعدية بعد التأكد م�ن صحتها«، مبينا ان« الجهات املعنية خاطبت 
وزارة املالي�ة لغ�رض تخصيص مبالغ لهم وس�يتم اطالقها يف غضون 
االي�ام القليل�ة املقبل�ة«، مؤك�دا ان« اللج�ان املختصة مات�زال تجري 
عملي�ات تدقيق لكافة املعامالت التقاعدية واحالت كل من يثبت تالعبه 

معامالت املتقدمني اىل القضاء “.
يش�ار اىل ان لج�ان التدقي�ق يف هيئة التقاع�د الوطني�ة وتقاعد االنبار 
ومؤسس�ة الش�هداء حجبت 4500 معاملة تقاعدية للمترضرين جراء 
العملي�ات االرهابي�ة عىل خلفي�ة وجود عملي�ات تزوي�ر يف املعلومات 

املرسلة »

رفع احلجب عن مجيع الرواتب 
التقاعدية املتوقفة لذوي 

الشهداء يف األنبار

الشمري يوجه مبعاقبة عدد من الضباط واملنتسبني يف 
أحد أقسام الشرطة

اهلجرة: دول كثرية بدأت بسحب رعاياها من اهلول بعد زيارة 
غوترييش للعراق

الرتبية حتدد موعد افتتاح املدرسة اإللكرتونية احلكومية

وزير الكهرباء من دياىل: سننفذ خطة خدمية نوعية للطاقة 
يف احملافظة

املوارد املائية تستنفر إلزالة التجاوزات املشيدة على دجلة والفرات

حددت اإلجراءات القانونية املتخذة عند ضبط أي غش أو تالعب

بغداد/الزوراء:

وجه وزير الداخلية، عبد األمري الشمري، 

امس الس�بت، بمعاقبة عدد من الضباط 

واملنتس�بني املقرصين ب�أداء الواجب يف 

قسم رشطة الشعب بالعاصمة بغداد.

وذكر املكت�ب اإلعالمي لوزي�ر الداخلية، 

يف بي�ان ورد ل� »ال�زوراء« أن�ه » بهدف 

متابع�ة عمل أقس�ام ومراك�ز الرشطة 

يف جان�ب الرصافة م�ن العاصمة بغداد، 

أجرى الش�مري، جولة تفقدية إىل قسم 

رشطة الشعب«.

وأضاف أن »الوزير أطلع عىل سري العمل 

والواجب�ات املناط�ة ب�ه، إذ تبني وخالل 

هذه الزي�ارة وجود تقصري من قبل عدد 

م�ن الضباط واملنتس�بني يف إداء الواجب 

»الش�مري  أن  مبين�اً  ب�ه«،  االلت�زام  و 

وجه بمعاقب�ة املقرصين وفق الضوابط 

والقوانني والسياقات اإلدارية«.

كما أجرى وزي�ر الداخلية جولة ميدانية 

يف منطقة الش�عب لالطالع عىل األوضاع 

األمني�ة وتفقد أح�وال املواطنني يف هذه 

املنطق�ة، مش�دداً ع�ىل رضورة تقدي�م 

أفض�ل الخدم�ات له�م، وتعزي�ز األم�ن 

واالس�تقرار يف جميع مناطق العاصمة، 

بحسب البيان.

 بغداد/الزوراء:
أحصت وزيرة الهجرة واملهجرين 
إيفان فائق، امس السبت، أعداد 
العراقي�ني املتواجدي�ن يف مخيم 
الهول، فيما اش�ارت إىل أن ليس 
لعصاب�ات  ينتم�ون  جميعه�م 

داعش اإلرهابية.
وقال�ت فائق يف ترصيح صحفي 
إن »هن�اك عم�ال تش�اركيا مع 
األمم املتحدة والوكاالت وبعثات 
األمم املتحدة بشأن ملف النزوح 
واإلغاث�ة  اإلي�واء  خ�الل  م�ن 
النف�ي وآخرها هو  والتأهي�ل 
»ه�ذه  أن  مبين�ة  االندم�اج«، 
املشاريع تقوم بها الوزارة حتى 
يف إدارة املخيم�ات والت�ي تكون 

بالتشارك مع األمم املتحدة«.
املتح�دة  »األم�م  أن  وأضاف�ت 

أش�ادت بعم�ل ال�وزارة داخ�ل 
يف  نح�ن  لك�ن  املخيم�ات، 
برنامجنا الحكومي توجهنا هو 
إنه�اء مل�ف النزوح بع�د عودة 
كريم�ة وآمنة ل�كل النازحني إىل 
مناطقهم األصلية«، مش�رية إىل 
أن »زي�ارة األم�ني الع�ام لألمم 
املتح�دة أنطونيو غوترييش هي 
زي�ارة تش�جيعية لباق�ي الدول 
يف س�حب رعاياه�ا م�ن مخيم 
اله�ول، وق�د بدأت الكث�ري منها 

تسحب رعاياها«.
وتابع�ت أن »نس�بة رعاي�ة تلك 
الدول يف الهول ترتاوح بني )50-

60( شخصاً فقط لكل دولة، أما 
النس�بة األكرب فهي للس�وريني 
والعراقي�ني«، موضحة أن »عدد 
العراقيني املتواجدين بهذا املخيم 

ه�و 31 ألف ش�خص لكن ليس 
جميعه�م منتمني لداعش، حيث 
إن م�ن يثب�ت انتم�اؤه يتوجه 
مب�ارشة للمحاكم«.وذك�رت أن 
»عملنا مع األمم املتحدة مرتجم 

بأفع�ال يف داخ�ل املخي�م، وكل 
منظم�ة لديه�ا جزئي�ة معين�ة 
تعمل فيها إذا كان عىل املستوى 
الصح�ي أو الرتبوي أو التعليمي 

أو أي خدمات مقدمة«.

بغداد/الزوراء:
ح�دد وزي�ر الرتبي�ة ابراهيم نام�س الجبوري، 
امس السبت، موعد افتتاح املدرسة اإللكرتونية 

الحكومية.
وقال الجب�وري يف تغريدة عىل تويرت »يف خطوة 
نس�عى م�ن خالله�ا اىل إس�تيعاب م�ن واجه 

النظامي�ة  امل�دارس  اىل  االنضم�ام  صعوب�ات 
وباالخ�ص الطلب�ة الخارجي�ني، س�نضع ب�ني 
ي�دي ه�ذه الرشيح�ة يف االول م�ن تم�وز أول 
مدرس�ة رقمية تتضم�ن مناهج دراس�ية عرب 
نافذة صفوف افرتاضية ) املدرس�ة اإللكرتونية 

الحكومية («.

واالتفاق�ات  تتم�اىش  »الخط�وة  ان  واض�اف 
الدولي�ة مع األم�م املتحدة وتوجهاته�ا الرامية 
اىل تطوي�ر وتفعي�ل التعلي�م عن بع�د )التعليم 
الرقمي( وتوظيفه بشكل حقيقي يف خدمة من 
لم يتس�ن ل�ه الحصول عىل فرص�ة االنتظام يف 

التعليم السباب مختلفة«.

بغداد/الزوراء:
أعل�ن وزير الكهرباء زياد عيل فاضل، امس الس�بت، 
أن ال�وزارة س�تنفذ خط�ة خدمية نوعي�ة للطاقة يف 
املحافظ�ة، مش�دداً ع�ىل رضورة تحقيق اس�تقرار 
الش�بكة.وقال فاض�ل يف كلم�ة ل�ه خ�الل زيارت�ه 
ملحافظ�ة دي�اىل ام�س ولقائ�ه محافظه�ا ونوابها، 
تلقته�ا »الزوراء« إن »رئيس مجل�س الوزراء محمد 
شياع السوداني أوىص بإيالء اهمية قصوى ملحافظة 
دي�اىل«، مبين�ا أن »الكهرب�اء عنرص أس�اس بضبط 
امللف األمني«.وأضاف: »رس�منا خطة خدمية نوعية 
لكهرب�اء دي�اىل وس�ننفذها، وه�ذا ه�دف زياراتن�ا 
امليدانية، حيث نش�خص املشاكل ونعالجها إن أمكن 
فوري�اً وس�رتاتيجيا«، مش�ددا ع�ىل »رضورة العمل 
بس�قف الحمل األع�ىل للمحافظة والب�د من تحقيق 
استقرار الشبكة بدياىل«.وذكر أن »انسجام وتنسيق 
الحكومة املركزية واملحلية س�يحقق قفزات رسيعة 
ملعالج�ة«، الفت�ا إىل »أنن�ا منحن�ا وخولن�ا اإلدارات 
العام�ة والف�روع صالحياتنا الخت�زال الوقت بتنفيذ 
الحل�ول، وخطتن�ا تنوي�ع مصادر الطاق�ة وتحقيق 

إتاحة ومعالجة اختناقات«.وأكد الوزير عىل رضورة 
»وجود مشاريع نوعية وملموسة لتحسن التجهيز«.
فيم�ا أش�ار محاف�ظ دي�اىل مثن�ى التميم�ي إىل أن 

»مالكات الكهرباء كانت سباقة ومن أول القطاعات 
الخدمي�ة م�ع الق�وات األمني�ة التي عمل�ت لخدمة 

املحافظة«.

بغداد/الزوراء:
اعل�ن مدي�ر امل�وارد املائي�ة يف قض�اء 
الفلوجة ورشق محافظ�ة االنبار رائد 
مظهر املحمدي، امس السبت، استنفار 
كوادره إلزالة التجاوزات املش�يدة عىل 
نهري دجل�ة والفرات ملواجهة ش�حة 
ترصي�ح  يف  املحم�دي  وق�ال  املي�اه. 
صحفي ان » وزارة املوارد املائية اوعزت 

لكاف�ة كوادرها ويف جمي�ع املحافظة 
إلزال�ة كاف�ة التجاوزات املش�يدة عىل 
نهري دجل�ة والفرات ملجابهة ش�حة 
املي�اه ع�ىل خلفية االنخف�اض الكبري 
يف مناس�يب مياه الخ�زن يف البحريات 
والس�دود جراء تالعب تركيا بحصص 
العراق املائية ما دعا الوزارة املعنية اىل 
اجراء عملية ترش�يد للحصص املائية 

لكافة املحافظات ».
واضاف ان« وزارة املوارد املائية ابلغت 
املزارع�ني ب�رضورة اس�تخدام نظام 
املراش�ة يف عملي�ة س�قي املحاصي�ل 
الزراعية وازالة محطات س�حب املياه 

املشيدة عىل نهري دجلة والفرات«.
وأش�ار اىل ان« اس�تمرار وزارة املوارد 
املائية باستخدام الخزين املائي للسنة 

الرابع�ة عىل الت�وايل امر في�ه محاذير 
عديدة لعدم وج�ود عمليات تعويضية 
م�ن االطالق�ات ال�وارد م�ن تركيا ما 
يضعن�ا يف موقف صعب خالل موس�م 
االس�تهالك املائ�ي ، مؤك�دا ان دائ�رة 
م�وارد االنب�ار احال�ت ع�دد كبري من 
املتجاوزين عىل حرم�ة نهر الفرات اىل 

القضاء ». 



 بغداد/ الزوراء:
واملع�ادن،  الصناع�ة  وزارة  كشف�ت 
امس السبت، عن تفاصيل صناعاتها 
وحج�م  والكيمياوي�ة  اإلنشائي�ة 
الص�ادرات العراقي�ة للخ�ارج، فيما 
قدمت مقرتحا إلعادة تشغيل املصانع 

املتوقفة.
وقالت املتحدث باسم الوزارة، ضحى 
الجب�وري، يف ترصي�ح صحف�ي: إن 
“هن�اك ع�دة قطاع�ات يف الصناع�ة 
العراقية م�ن املمكن أن تحقق أرباحا 
تدعم االقتصاد الوطن�ي، منها قطاع 
الصناع�ات اإلنشائية متمثلة يف إنتاج 
السمن�ت م�ن قب�ل الرشك�ة العامة 
للسمن�ت العراقية والتي تعترب رشكة 
رائ�دة يف صناع�ة السمن�ت بالع�راق 
وتأسست الع�ام 1936 باسم )رشكة 
السمن�ت العراقي�ة املساهم�ة(، وبدأ 
اإلنت�اج الفعيل الع�ام 1949 يف معمل 
سمنت بغ�داد )بفرن واحد بالطريقة 
الرطب�ة(، وب�ارش الع�راق بتصدي�ر 
كمي�ات منه إىل الخارج ألول مرة عام 
)1951-1950(، وت�م توسي�ع معمل 
بغداد بإضاف�ة ثالثة خطوط إنتاجية 
جديدة عام 1955 حيث بلغت الطاقة 

التصميمية )400( ألف طن/سنة”.
وأضافت أن “القط�اع اآلخر الذي من 
املمكن أن يحقق أرباحا ملوازنة الدولة 
هو قط�اع الصناعات البرتوكيمياوية 
واألسم�دة، حيث إن الرشك�ة العامة 
للفوسف�ات أسهم�ت بشك�ل كب�ر 
يف دع�م االقتص�اد الوطن�ي بمج�ال 
الفوسفاتي�ة  الخام�ات  استخ�راج 
وتصني�ع األسمدة بمختل�ف أنواعها 

والعرضي�ة،  الوسطي�ة  واملنتج�ات 
لبل�وغ أع�ى مست�وى م�ن النم�و يف 
العمل واإلنتاج واعتماد مبدأ الحساب 
االقتصادي وكف�اءة استثمار األموال 
العام�ة وفعاليته�ا يف تحقيق اهداف 
الدول�ة ورف�ع مستوي�ات األداء بم�ا 
يحقق أهداف خطط التنمية”، مشرة 
إىل أن “الرشكة العامة لكربيت املرشاق 
لها هي األخرى دور كبر يف املساهمة 
وتنمي�ة  الوطن�ي  االقتص�اد  بدع�م 
اإلنتاج الصناع�ي يف مجال استخراج 
الكربي�ت يف حقوله يف العراق وتنقيته 
ونقله وتصدي�ره وتصنيعه لألغراض 
الصناعي�ة والزراعي�ة وكذلك تصنيع 

امل�واد الوسطي�ة الالزم�ة لعملياته�ا 
واملنتجات النوعية التي يتم تصنيعها 
باالعتماد عى املواد املنتجة واملصنعة 
واملتوفرة محلي�ا بموجب املواصفات 
املعتم�دة وبم�ا يحقق أه�داف خطة 

التنمية”.
وأكدت أن “النش�اط الرئيس للرشكة 
هو إنت�اج الكربي�ت وتصفيته، حيث 
يعترب الكربيت ه�و املنتج الرئيس أما 
املنتجات األخرى فهي منتجات ثانوية 
تستخدم يف الصناعات الداخلية ودعم 
الحاج�ة املحلي�ة وتشم�ل املنتج�ات 
وحام�ض  الش�ب  م�ادة  الثانوي�ة 
الكربيتيك املركز والكربيت الزراعي”، 

وذكرت الجبوري أن “الرشكة العامة 
لصناع�ة األسم�دة الجنوبي�ة تعت�رب 
املصدر الوحيد لتجهيز اليوريا للقطاع 
الزراعي يف العراق بعد خروج مصانع 
الرشك�ة العام�ة لصناع�ة األسم�دة 
الشمالي�ة يف بيج�ي ع�ن العمل ومنذ 
سنوات، وتشكل م�ا نسبته 60 باملئة 
من سد االحتياج املحيل”، الفتة إىل أن 
“سم�اد اليوريا يعت�رب املنتج الرئيس 
واألساس للرشكة وه�و من األسمدة 
النرتوجيني�ة والتي أصبحت تستعمل 
عى نطاق واسع يف العالم يف تخصيب 
الرتب�ة لألغ�راض الزراعي�ة وصناعة 

األسمدة املركبة والسائلة”.

وبينت أنها “أكثر األسمدة تركيزا من 
حي�ث نسب�ة النرتوج�ن البالغة 46 
باملئة، وهو ضمن املواصفة القياسية 
العراقية )1049(، حيث تنتج الرشكة 
سائ�ل األمونيا كنات�ج وسطي والتي 
م�ن خاللها يتم إنت�اج سماد اليوريا، 
كما ينتج غ�از ثاني أوكسيد الكربون 
كنات�ج عريض م�ن عملي�ات تصنيع 
األمونيا والذي يستخ�دم مع األمونيا 
ان  موضح�ة  اليوري�ا”،  لإلنت�اج 
“الرشك�ة ترتبط سنوي�ا مع الرشكة 
العامة للتجهي�زات الزراعية يف وزارة 
الزراعة لعقد قاب�ل للتجديد لتسويق 
كامل منتجها م�ن اليوريا إىل القطاع 
الزراع�ي، كم�ا تعت�رب وزارة الزراعة 
جه�ة معني�ة بحماية املنت�ج اضافة 
اىل الجه�ة املنتجة ك�ون املنتج يخص 
وزارة الزراع�ة وحسب قانون حماية 

املنتج”.
وذك�رت أن “عملية تحوي�ل املصانع 
إىل الخصخص�ة هو خطوة ايجابية يف 
حال توفرت العوامل والرشوط الالزمة 
لتفعيلها وإعادة ال�روح فيها برشط 
عدم املساس بتقليص اعداد العاملن 
“األسب�اب  أن  إىل  مش�رة  فيه�ا”، 
املوجبة لذل�ك هي عدم تواف�ر مبالغ 
لعودة هذه املصانع املتوقفة إىل العمل 
وفق الطاق�ات التصميمي�ة وإضافة 
خط�وط إنتاجية جدي�دة لسد حاجة 

البلد”.
وش�ددت ع�ى رضورة “أن تعلن تلك 
املصان�ع إىل االستثم�ار ع�ن طري�ق 
إىل  وتحويله�ا  بالتأهي�ل  املشارك�ة 

الخصخصة”.

بغداد/الزوراء: 
دعا وزي�ر النفط، حيان عب�د الغني، 
املعني�ة يف  الجه�ات  السب�ت،  ام�س 
مؤسس�ات الدول�ة إىل رضورة دع�م 

ديوان الرقابة املالية.
وذك�رت وزارة النف�ط، يف بيان تلقته 
“ال�زوراء”: أن�ه “نياب�ة ع�ن رئيس 
مجل�س ال�وزراء، رعى نائ�ب رئيس 
ال�وزراء لشؤون الطاق�ة وزير النفط 
حيان عب�د الغن�ي، احتفالية الذكرى 
)96( لتأسي�س دي�وان الرقابة املالية 

االتحادي”.
وأضاف البي�ان أن “الوزير نقل خالل 
االحتفالية التي نظمها ديوان الرقابة 
الذك�رى  ملناسب�ة  االتح�ادي  املالي�ة 
)96( لتأسيس�ه، تهان�ي وتربيك�ات 
رئيس مجل�س الوزراء محمد ش�ياع 
السوداني، إىل رئي�س الديوان، مشيداً 
بالجهود املهنية والوطنية للعاملن يف 

ديوان الرقابة املالية االتحادي”.
ودع�ا وزير النف�ط، جمي�ع الجهات 
املعنية يف مؤسسات الدولة إىل “رضورة 
تقديم الدعم واإلسناد لديوان الرقابة 
املالية االتحادي للقيام بواجباتها عى 
أسس تضمن الحفاظ عى املال العام، 

والعم�ل ع�ى االستجاب�ة ملتطلب�ات 
الدي�وان بتعديل وتصحي�ح املسارات 
املالية واملحاسبي�ة الخاطئة يف دوائر 

الدولة، خدمة للصالح العام”.
وأضاف، خالل كلمة ألقاها باملناسب: 

تحظ�ى  الرقابي�ة  “األجه�زة  أن 
بدع�م واض�ح م�ن رئي�س وأعض�اء 
مجلس الوزراء املوق�ر، ألداء مهامها 
بمهني�ة واستقاللي�ة، انسجام�اً مع 
م�ا تضمن�ه الربنام�ج الحكومي من 

خط�ط ورؤى الحكوم�ة يف مكافحة 
الفس�اد، والحف�اظ عى امل�ال العام، 
التنموي�ة  الخط�ط  مس�ار  وتعدي�ل 
واالسرتاتيجي�ة، بما يدع�م االقتصاد 

الوطني والتنمية املستدامة”.

وأشار عبد الغني إىل “التاريخ العريق 
لدي�وان الرقابة املالية االتحادي، الذي 
انطلقت مهامه وأعماله الرقابية عام 
1927 ، م�ع بداي�ات تأسي�س الدولة 
العراقي�ة، وه�ذا محلُّ اعت�زاٍز وفخٍر 
لنا جميع�اً، ويضع القائم�ن عليها، 
أم�ام مسؤولي�ات وتحدي�ات عديدة، 
وه�ي تحارب الفساد وتع�ّدل املسار، 
ألنه�ا هيئة مستقل�ة مالي�اً وإدارياً، 
لها شخصية معنوية وهي أعى هيئة 
رقاب�ة مالية ترتبط بمجل�س النواب 

العراقي”.
من جهته، قال رئي�س ديوان الرقابة 
املالية االتحادي، رافل ياسن خضر: 
إن “م�ن أه�م أه�داف االسرتاتيجية 
الت�ي يعمل عليها الدي�وان للفرتة من 
التأكي�د ع�ى تعزيز   )2023-2027(

مفاهيم النزاهة والشفافية”.
وش�دد خضر ع�ى “ال�دور الريادي 
حماي�ة  يف  املالي�ة  الرقاب�ة  لدي�وان 
امل�ال الع�ام لتحقيق أه�داف التنمية 

املستدامة”.
البيان،  وتضمنت االحتفالية، بحسب 
“اإلعالن ع�ن جوائز الدي�وان ألفضل 

التقارير الرقابية خالل العام”.

بغداد/ الزوراء:
أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة أن 
حصة إقلي�م كردست�ان يف املوازنة 
العامة للسن�ة املالية 2023 حددت 
ب��%12.67. وفيم�ا أوضحت عدم 
وجود موعد محدد لوصول املوازنة 
اىل الربمل�ان إلقراره�ا، لفت�ا اىل ان 
اللجنة املالية والربمل�ان ال يتدخالن 
بإص�دار القوانن الجديدة التي هي 

من اختصاص الحكومة.
وقالت عضو اللجنة املالية النيابية، 
السبت،  الدليم�ي، ام�س  اخ�الص 
الديمقراط�ي  ع�ن  نائب�ة  وه�ي 
الكردستان�ي، يف ترصيح صحفي: 
إن “م�رشوع قان�ون املوازنة لعام 
2023، وبحسب املعلومات الواردة، 
ف�إن حص�ة إقلي�م كردست�ان تم 
م�ن   12.67% بنسب�ة  تحديده�ا 

املوازنة العامة”.
وأضافت ان “نسبة إقليم كردستان 
م�ن املوازن�ة العام�ة ستبقى عى 
حالها لحن اجراء التعداد السكاني 
العام يف العراق”.وأش�ارت الدليمي 
اىل ان “موازنة 2023 سيكون سعر 
رصف ال�دوالر الرسم�ي فيه�ا هو 
130 الف دين�ار وسعر الربميل 65 
دوالرا، فيم�ا ستبلغ نسب�ة العجز 

.”% 60
من جانب متصل، اكد عضو اللجنة 
املالية النيابي�ة، جمال كوجر، عدم 
وجود موعد محدد لوصول املوازنة 

اىل الربملان إلقرارها.
وق�ال كوج�ر يف ترصي�ح للوكال�ة 
العراقية لألنب�اء “نينا”:  الوطني�ة 
“ال يوج�د تواصل بن اللجنة املالية 
املوازنة  والحكوم�ة ح�ول قان�ون 
العامة للدول�ة للعام 2023 “، الفتا 
اىل :” ان اللجن�ة املالي�ة والربمل�ان 
القوان�ن  بإص�دار  يتدخ�الن  ال 
الجدي�دة التي هي م�ن اختصاص 

الحكومة”.
واض�اف :” ان اللجن�ة املالي�ة ل�م 
يصله�ا قان�ون سلم روات�ب جديد 
للموظف�ن، وأيض�ا تعدي�ل قانون 
وج�ود  اىل  مش�را   ،“ املتقاعدي�ن 
حدي�ث ع�ن دراس�ة القانون�ن يف 

الحكومة .
واوض�ح :” ان اقرار قانون املوازنة 
يف الربملان سيحت�اج وقتا طويال يف 
حال كان�ت جدلي�ة ، ووقتا قصرا 
إذا ل�م تكن كذل�ك ، ويف كل االحوال 
تحتاج اىل شهر تقريبا إلقرارها بعد 

وصولها اىل الربملان “.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس السبت، 
يف البورص�ة الرئيسي�ة بالعاصم�ة بغ�داد، ويف اقلي�م كردستان.وقال مصدر 
إن بورصت�ي الكف�اح والحارثي�ة املركزيت�ن يف بغداد سجل�ت، صباح امس، 
157050 دين�ارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت االسعار صباح 
ي�وم الخميس امل�ايض 157800 دينار مقابل 100 دوالر.وأش�ار اىٕل أن اسعار 
البيع وال�رشاء انخفضت يف محال الصرفة باألس�واق املحلية يف بغداد، حيث 
بل�غ سعر البي�ع 158000 دينار عراقي لك�ل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسع�ار ال�رشاء 156000 دينار عراق�ي لك�ل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل 
عاصم�ة اقليم كردستان، فإن اسعار الدوالر ال تت�داول ايام العطل الرسمية، 
إال ان مح�الت الصرف�ة تداولت ال�دوالر وسجلت انخفاضا أيض�ا، حيث بلغ 
سع�ر الدوالر البيع 157500 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء 

157000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ نينا:
أك�د الخبر يف الشأن االقتصادي، رعد توي�ج، ان تأخر اقرار املوازنة اكثر من 

هذه الفرتة ستكون له تداعيات سلبية عى اقتصاد البلد .
وق�ال توي�ج يف ترصيح للوكالة الوطني�ة العراقية لألنباء “نين�ا” : إن” تأخر 
اق�رار املوازن�ة يمك�ن ان يكون ل�ه معن�ى يف الصعوبة الجمة لضب�ط دقتها 
واملتابع�ة املبارشة لرئيس الوزراء من اجل تطابقه�ا مع تنفيذ بنود الربنامج 
الحكوم�ي يف تطوير االقتص�اد العراقي، والعمل عى تواف�ق االطراف عليها ، 
هذا م�ن الجانب السيايس ، اما من الجانب االقتص�ادي فإنه سينعكس سلبا 
ع�ى اقتص�اد البلد “.واضاف ان” ه�ذا التأخر قد يك�ون وراءه العجز الكبر 
للموازن�ة ال�ذي تقابله صعوبة التموي�ل، لذلك فإن تأخر اق�رار املوازنة اكثر 
م�ن هذه الفرتة ق�د يكون ل�ه تداعيات اقتصادي�ة ونقدية غ�ر مرغوب بها 
مستقب�ال “.وش�دد الخبر االقتصادي عى “رضورة اق�رار املوازنة قبل فوات 
االوان والدخول بموازنة طوارئ قد تؤثر عى امليزانية التشغيلية وتمس رواتب 

موظفي الدولة وتوقف املشاريع الخدمية لعدم وجود تمويل لها “.

بغداد/ الزوراء:
بلغت مبيعات البنك املركزي العراقي االجمالية من العملة الصعبة للدوالر 

خالل األسبوع املايض أكثر من 883 مليون دوالر.
وذكر مص�در أن البنك املركزي باع خالل األسبوع املايض لأليام الخمسة 
الت�ي فتح بها امل�زاد وابتداء من يوم األحد ولغاي�ة الخميس مقدار 883 
مليون�اً و708 آالف و 462 دوالرا بمتوسط يومي بلغ 176 مليونا و741 
ألفا و692 دوالرا، مقابل 145 مليونا و461 ألفا و 509 دوالرات، مرتفعا 

بنسبة %21.5 عن األسبوع الذي سبقه.
واض�اف ان اعى مبيعات للدوالر خالل األسبوع املايض كان ليوم الثالثاء 
حي�ث بلغ�ت املبيعات في�ه 223 مليون�ا و 406 آالف و 794 دوالرا، فيما 
كان�ت أقل املبيعات لي�وم الخميس التي بلغت في�ه املبيعات 125 مليونا 

و823 الفا و508 دوالرات.
وأشار املصدر إىل أن مبيعات الحواالت الخارجية بلغت 535 مليوناً و808 
آالف و 462 دوالراً مقارن�ة باملبيع�ات النقدي�ة التي بلغ�ت 347 مليونا 

و900 ألف دوالر بنسبة ارتفاع بلغت 35.7%. 
وذهب�ت املبيعات عى ش�كل نق�دي وح�واالت للخارج لتموي�ل التجارة 
الخارجي�ة، فيما بلغ سعر بيع مبالغ االعتم�ادات املستندية والتسويات 
الدولي�ة للبطاق�ات االلكرتونية 1305 دنانر لك�ل دوالر، فيما بلغ سعر 
بي�ع مبالغ الحواالت اىل الخ�ارج وسعر البيع النق�دي 1310 دنانر لكل 

دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أرشت لجن�ة النف�ط والطاق�ة النيابية، ام�س السبت، وج�ود إرادة تمنع 
إدخ�ال وحدة “األزمرة” يف املصايف العراقية من أجل “استمرار االستراد”، 

األمر الذي فاقم من أزمة املنتجات النفطية يف املحافظات الجنوبية.
و”األزم�رة” ه�ي عملي�ة إعادة ترتي�ب لجزيئ�ات الوق�ود والروابط التي 
تربطه�ا لتصب�ح تلك الجزيئ�ات أكثر اقرتاب�اً من بعضه�ا البعض، وهذه 

العملية تستخدم للعديد من أنواع الوقود لتحسن مقاومته.
وق�ال عضو لجنة النفط والطاق�ة النيابية، عيل سعدون الالمي، يف حديث 
صحف�ي: إن “خ�الل جول�ة أجرتها اللجن�ة إىل محافظة الب�رصة، ولقاء 
الرشك�ات النفطية، ج�رت مناقشة أزمة املنتوج�ات النفطية التي حدثت 

مؤخرا يف بعض املحافظات”.
وتابع: “ش�خصنا بعض األخطاء واألمور املهم�ة، وتكونت قناعة بوجود 
إرادة تمن�ع دخ�ول وح�دات )األزم�رة( يف املص�ايف العراقي�ة، وذلك ألجل 

استمرار استراد املشتقات النفطية”.
وأض�اف الالم�ي أن “هناك مرشوع�اً يف مصفى ال�دورة، ومشاريع أخرى 
ومص�ايف الجنوب، مىض عليها أكثر من 8 سن�وات، وبنسب إنجاز وصلت 

إىل %90 لكنها ال تزال لم تر النور بفعل قضايا بسيطة”.
وأوض�ح أن “اللجن�ة استضاف�ت عدداً م�ن املديرين العمومي�ن يف وزارة 
النف�ط، وأن اللجنة تتابع املوضوع وستحاسب املقرص بهذا املوضوع، ألن 

من غر املمكن أن يستمر العراق باستراد املنتجات النفطية”.
وأش�ار الالم�ي إىل أن “هن�اك جهات متنف�ذة تمنع إدخال ه�ذه الوحدات 
إلكم�ال املشاري�ع واملحطات، لتحسن نوعي�ة البنزين واستخ�راج الكاز 

حتى تستمر بتصدير استراد املنتجات النفطية من الخارج”.

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

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس السبت.
وق�ال مص�در إن أسع�ار الذه�ب يف أس�واق الجمل�ة ب   ش�ارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 
من الذهب الخليجي والرتك�ي واألوربي 407 آالف دينار، وسعر الرشاء 
403 آالف دين�ار، فيم�ا كانت االسعار ليوم الخمي�س املايض 397 الف 

دينار للمثقال الواحد.
وأشار اىٕل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا ايضا عند 377 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 373 ألفا.
وفيم�ا يخ�ص أسعار الذهب يف مح�ال الصاغة، فإن سع�ر بيع مثقال 
الذه�ب الخليج�ي عي�ار 21 يرتاوح ب�ن 405 آالف دين�ار و 415 ألفاً، 
فيم�ا تراوح سع�ر البيع مثقال الذه�ب العراقي ب�ن 375 الفاً و 385 

الف دينار.
أم�ا اسعار الذهب يف اربيل فقد ش�هدت ارتفاع�ا أيضا، حيث بلغ سعر 
بي�ع مثق�ال ذهب عيار 24 بي�ع 485 الف دينار، وسج�ل عيار 22 بيع 
345 ال�ف دينار، وسجل عيار 21 بيع 430 الف دينار، فيما سجل عيار 
18 بي�ع 365 الف دينار.. ويساوي املثق�ال الواحد من الذهب )خمسة 

غرامات(.
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قدمت مقرتحا إلعادة تشغيل املصانع املتوقفة

خالل احتفالية الذكرى )96( لتأسيس ديوان الرقابة املالية االحتادي

أكدت أنه ال موعد حمددا لوصول املوازنة إىل الربملان

الصناعة تكشف عن تفاصيل صناعاتها اإلنشائية والكيمياوية وحجم الصادرات للخارج

بغداد/ الزوراء:
ذك�ر وزي�ر النقل العراق�ي، رزاق محيب�س السعداوي، ام�س السبت، أن 
م�رشوع ميناء الفاو الكبر سيحدث نقل�ة نوعية يف اقتصاد البالد يف حال 

إتمامه.
ج�اء ذلك يف ترصيح أدىل به للصحفين امس عى هامش زيارته محافظة 
الب�رصة واطالعه عى م�رشوع ميناء الفاو الكب�ر، ملتابعة سر العمل يف 

املشاريع الخمسة األوىل ضمن املرحلة األوىل إلنشاء امليناء.
وق�ال الوزير يف ترصيحه: ان مرشوع مين�اء الفاو الكبر يتصدر أولويات 
الربنام�ج الحكوم�ي. مش�را اىل: ان�ه سيح�دث نقل�ة نوعي�ة يف اقتصاد 

العراق.
وأكد حرصه عى تذليل اي�ة معوّقات تواجه مشاريع ميناء الفاو، مطالبا 

بمضاعفة الجهود والعمل بمثابرة إلنجاحه.

النقل: ميناء الفاو الكبري 
سيحدث نقلة نوعية يف البلد

مبيعات مزاد العملة تتجاوز 
883 مليون دوالر خالل أسبوع

جلنة تؤشر إرادة متنع 
“األزمرة” يف املصايف العراقية

ارتفاع أسعار الذهب يف حمال 
العاصمة واإلقليم

الدوالر يسجل تراجعا نسبيا يف 
البورصة الرئيسة

خبري: تأخر املوازنة له تداعيات 
سلبية على االقتصاد 
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املالية النيابية حتدد نسبة 12.67 % من 
املوازنة العامة إلقليم كردستان لسنة 2023 

وزير النفط: نسعى لتعديل مسار اخلطط التنموية واالسرتاتيجية لدعم االقتصاد الوطين
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علي هاشم: عدم اكتمال النصف وراء فشل إجراء 
انتخابات نادي النجف

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشفت الهيئة اإلدارية لنادي النجف الريايض عن أسباب فشل انتخابات النادي املقررة كل أربع سنوات النتخاب مجلس 
إدارة جدي�د رغم تواجد اللجن�ة االنتخابية وأعضاء الهيئ�ة اإلدارية وعدد من أعضاء الهيئة العام�ة للنادي.وقال عضو 
الهيئة اإلدارية، عيل هاشم إن “سبب تأجيل االنتخابات هو لعدم اكتمال النصاب القانوني”، موضحاً أن “عدم الحضور 
واكتمال النصاب كانت ألسباب كثرية منها عدم القناعة بانتخابات النادي وكذلك منع بعض األعضاء من الدخول لإلدالء 
بأصواتهم من قبل عدد من الجمهور النجفي الذين يرون أن ذلك أفضل لتغيري اإلدارة”.وأضاف هاش�م أن “عدد أعضاء 
الهيئة العامة هو 470 عضواً، أما الحضور كان 186 عضواً فقط، لذلك لم يكتمل النصاب”، مشرياً إىل أن “املوعد الجديد 

سيكون خالل اليومني املقبلني بغية إقامة االنتخابات وفق قانون األندية بإرشاف اللجنة االنتخابية املكلفة باملهمة”.

أصفر وأمحر

الشرطة يتصدر الدوري بفوز صعب على دهوك والطلبة يهزم مضيفه فريق القاسم بثنائية

عمومية األوملبية جتري االنتخابات التكميلية وتصادق على التقريرين اإلداري واملالي

بغداد/ متابعة الزوراء:
واص�ل املدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب الوطن�ي، خيس�وس كاس�اس، جوالته 
التفقدي�ة لتدريبات أندية بغداد، بعد حضوره املران الصباحي للزوراء عىل 
ملعب الشالجية.وتقابل كاساس مع أيوب أوديشو مدرب الزوراء، وتبادال 
الرؤية الفنية فيما يتعل�ق ببعض الالعبني وجاهزيتهم.وقال محمد عماد 
املنس�ق اإلعالم�ي للمنتخب الوطني “زيارات كاس�اس لألندية مس�تمرة 
خ�الل األيام املقبل�ة رفقة الجه�از التدريبي املس�اعد له”.وأضاف عماد: 
رؤية املدرب اإلس�باني للكرة العراقية تتس�ع بش�كل متزايد، ملعرفة واقع 
األندية والالعبني”.وتابع “كاس�اس سيتوجه اليوم األحد إىل البرصة رفقة 
املس�اعد فاريال وم�درب اللياقة البدنية خافري برنادي�ت، من أجل التواجد 
يف مب�اراة القوة الجوية والش�باب الس�عودي بالبطول�ة العربية”. وأعلن 
الجهاز الفني ملنتخبنا الوطني بقيادة اإلسباني خيسوس كاساس، قائمة 
الالعبني املس�تدعاة ملعس�كر أسود الرافدين يف ش�هر اذار الجاري.ويدخل 
منتخبنا الوطني معس�كرا مغلقا يف مدينة سوتيش الروسية، بداية من 21 
آذار الجاري، ويتخلله مباراة ودية أمام منتخب روسيا، يوم 26 من الشهر 
ذات�ه يف مدينة س�انت بطرس�بريج.وضمت القائمة 25 العب�ا، هم جالل 
حس�ن، أحمد باس�ل، فهد طالب، عيل عدنان، مصطفى ناظم، عيل فائز، 
مناف يونس، أحمد يحيى، مريخاس دوسكي، فرانس ضياء، اآلي فاضل، 
أمج�د عط�وان، محمد عيل عب�ود، أمري العم�ار، “زيدان إقبال، الكس�ندر 
اوراها، أسامة رشيد، كيفن يعقوب، إبراهيم بايش، أحمد فرحان، حسني 

جبار، حسني عيل، أيمن حسني، اسو رستم وعيل الحمادي”.

بغداد/ حسني الشمري: 
غادرنا مس�اء امس السبت متوجها 
اىل مدين�ة ش�يفيلد الربيطاني�ة وفد 
اتحاد السباحة الباراملبي  للمشاركة 
يف بطول�ة العال�م للمدة م�ن الثاني 
ع�ر م�ن الش�هر الح�ايل ولغاي�ة 
العرين منه.وقال االمني املس�اعد 
اتح�اد  الباراملبي�ة ورئي�س  للجن�ة 
الس�باحة الباراملب�ي هاش�م ف�رز: 
غادرنا اىل مدينة شيفيلد الربيطانية 
للمشاركة يف بطولة العالم املؤهلة اىل 
االس�ياد للعالم الحايل واىل باراملبياد 
باريس للعام املقبل بمشاركة واسعة 
من افض�ل منتخبات العالم من اجل 
ايجاد موطئ قدم يف االس�تحقاقات 
الخارجية الكبرية االسياد وباراملبياد 

باريس للعالم املقبل.
واض�اف ف�رز: تع�د بطول�ة العالم 
م�ن البط�والت املهم�ة ج�دا ضمن 
اىل  الس�عي  بغي�ة   اتح�اد  منه�اج 

تأهي�ل عدد من س�باحينا اىل افضل 
وه�ي  أال  الخارجي�ة  املش�اركات 
والباراملبي�اد وه�ذا هدفنا  االس�ياد 
الذي نس�عى اىل تحقيق�ه عىل ارض 
الواقع بجهود مدربنا سمري صبحي  
وس�باحينا االبط�ال .واش�ار االمني 
ان   اىل:  الباراملبي�ة  للجن�ة  املس�اعد 
وفدن�ا تأل�ف م�ن املتحدث رئيس�ا 
للوفد وس�مري صبحي مدربا اضافة 
اىل اربعة سباحني وهم قاسم محمد 
ومصطفى هاش�م ومصطفى عماد 
ومحمد عالء، واقترصت مش�اركتنا 
ع�ىل ه�ذه املجموع�ة الن لدينا ثقة 
كبرية بهم يف منافسة منافسيهم من 
املنتخب�ات االخ�رى وتحقيق افضل 
االنجازات الس�يما  يف ه�ذه البطولة 
بعد ان استعد س�باحونا يف معسكر 
تدريبي اقيم يف مدين�ة اربيل بإقليم 
كردس�تان مل�دة ع�رة اي�ام وكان 

املعسكر ناجحا يف كل تفاصيله.

كاساس يزور تدريبات الزوراء ويتوجه إىل 
البصرة ملشاهدة لقاء اجلوية والشباب 

منتخب السباحة البارامليب يشارك 
ببطولة العامل يف بريطانيا

بغداد/ متابعة الزوراء 

عدس�ة/ عالء بالدي

ارتق�ى فري�ق الرطة حام�ل اللقب 

لقمة جدول دوري الك�رة املمتاز بعد 

ف�وزه الصع�ب ع�ىل ضيف�ه الق�ادم 

م�ن اقلي�م كردس�تان الع�راق فريق 

ده�وك بهدف نظي�ف يف اللق�اء الذي 

اقيم عىل ملعب الش�عب الدويل ضمن 

مباريات الجول�ة العرين من دوري 

الك�رة املمتاز، واحرز ه�دف القيثارة 

الخرضاء الوحيد الالعب احمد فرحان 

يف الشوط االول من اللقاء.

ويف مب�اراة ثانية.. ع�اد فريق الطلبة 

بث�الث نق�اط ثمين�ة م�ن محافظة 

باب�ل بعدما تفوق ع�ل مضيفه فريق 

القاس�م بهدفني نظيف�ني تناوب عىل 

الالعبني جولسون دليما  تس�جيلهما 

ومؤم�ل عبد الرضا يف الش�وط االول، 

وبه�ذه النتيجة اصبح رصي�د االنيق 

38 نقطة يف املركز الرابع بينما توقف 

رصي�د القاس�م عن�د النقط�ة 18 يف 

املركز السابع عر.

إىل  به�دف  تأخ�ره  الكهرب�اء  وقل�ب 

انتصار ثمني )1-2(، عىل مستضيفه 

نف�ط الوس�ط، يف املب�اراة التي جرت 

ام�س الس�بت ع�ىل ملع�ب النج�ف 

الدويل.

ووضع حس�ن محمد نفط الوسط يف 

املقدمة، بالدقيقة 31.

وتمك�ن س�تيفن بافور م�ن معادلة 

النتيج�ة، بإحرازه هدف�ا للكهرباء يف 

الدقيق�ة 54، قب�ل أن يخطف عباس 

جاس�م هدف الفوز القاتل للضيوف، 

يف الدقيقة 90+2.

وبهذا االنتصار، رفع الكهرباء رصيده 

إىل 41 نقط�ة محت�ال املرك�ز الثالث ، 

بينما تجمد رصيد نفط الوس�ط عند 

النقطة 21، يف املركز ال�15.  

ويعد هذا الف�وز ال�12 لكتيبة املدرب 

ل�ؤي ص�الح، يف أفض�ل سلس�لة من 

االنتصارات هذا املوس�م، بينما تلقى 

أصحاب األرض هزيمتهم ال�5.

بغداد / إعالم اللجنة األوملبية: 
بحضور ممثل اللجن�ة األوملبية الدولية 
واملجلس األوملبي اآلسيوي حيدر فرمان 
بصفة مراقب، عق�دت الجمعية العامة 
للجنة األوملبية الوطنية العراقية صباح 
االعتي�ادي  إجتماعه�ا  الس�بت  ام�س 
الدوري الس�نوي الثاني للدورة األوملبية 

الحالية برئاسة األستاذ رعد حمودي.
وبعد إعتم�اد كامل النص�اب القانوني 
بحض�ور س�تة وثالث�ني عض�واً، وبناًء 
عىل موافقة الجمعي�ة العامة باالجماع 
ت�م تعدي�ل أس�بقيات ج�دول األعم�ال 
حي�ث إنطلق االجتماع بإج�راء جولتني 
إنتخابيت�ني تكميليت�ني النتخ�اب ثالثة 
نواب لرئيس املكتب التنفيذي وعضوين 

فيه، حيث أدي�رت االنتخابات من لجنة 
قضائية ش�ّكلها مجلس القضاء األعىل 

لهذا الغرض.
وأسفرت الجولتان االنتخابيتان عن فوز 
الدكت�ور عقي�ل مفتن بمنص�ب النائب 
األول وس�مري صادق املوسوي بمنصب 
النائ�ب الثان�ي وزي�اد حس�ن بمنصب 
النائب الثالث فيما فاز عبدالسالم خلف 
وإبراهيم خليل إبراهيم بعضوية املكتب 

التنفيذي.
ثم ناقش�ت الجمعي�ة العام�ة تفاصيل 
التقري�ر االداري ال�ذي كان قّدمه األمني 
الع�ام للجن�ة األوملبية وتم�ت املصادقة 

عليه باالجماع.
وقدم األمني املايل للجنة األوملبية التقرير 

امل�ايل ال�ذي تم�ت املصادق�ة علي�ه بعد 
إع�ادة بع�ض مفردات�ه من قب�ل لجنة 
ثالثي�ة إقرتحها رئيس اللجن�ة األوملبية 
و وافق�ت عليها الجمعي�ة العامة حيث 
تألفت اللجنة م�ن النائب األول الدكتور 
عقي�ل مفت�ن والنائ�ب الثان�ي س�مري 
صادق املوسوي ورئيس االتحاد العراقي 

للراع تحسني عيل.
اىل ذل�ك، فق�د وافقت الجمعي�ة العامة 
ع�ىل عمل جمي�ع اللج�ان التأسيس�ية 
لح�ني  مؤقت�ة  رياضي�ة  كاتح�ادات 
إس�تكمال مستلزمات تأس�يس االتحاد 
الري�ايض ع�ىل وف�ق قان�ون االتحادات 
الرياضي�ة الناف�ذ ذي الرق�م 24 لس�نة 

.2021

عماد حممد: مل خنذل مجاهرينا الوفية ورهاني على البدالء جنح بامتياز
منتخب الشباب يهزم إيران ويتأهل ملونديال إندونيسيا

طشقند/ الزوراء:
عرّب مدرُب منتخب الشباب عماد محمد 
ع�ن فرحتِه بالفوز عىل إي�ران وضمان 
إىل  والعب�ور  العال�م،  كأس  إىل  التأه�ل 
نصِف نهائي كأس آسيا للشباب، حيث 
بارَك للش�عب العراقّي هذا اإلنجاز الذي 

تحقَق بعد جهٍد متواصٍل لعامني.
وق�اَل محمد: لعبن�ا مباراتنا أمام إيران 
خطورت�ه  إليق�اف  مناس�ٍب  بتكتي�ٍك 
ودرس�ناهم جيداً، حيث كان يعتمد عىل 
الك�راِت الطويل�ة، وقللن�ا م�ن ارتكاب 
األخط�اء، اعتمدن�ا طريق�ًة تكتيكي�ًة 
ونجحن�ا يف ذل�ك.. وس�بَق أن قلت إنني 
اعتم�د عىل البدالء ونج�َح رهاني بذلك، 
وقدرن�ا أن نحص�ل عىل ه�دٍف يف وقٍت 

مناسب.
وب�نّي: أم�ا يف املرحلِة الفنّي�ة فقد لعبنا 
بواقعي�ٍة ج�داً، وأبارك لجميع الش�عب 
العراق�ّي ولجمي�ع َمن س�اندنا.. عملنا 
خ�الل عام�ني عىل خل�ق العب�ني بعمٍر 
محدٍد وفق أعم�اٍر حقيقيٍة، عملنا عىل 
تأس�يس جي�ٍل ق�ادٍم للك�رِة العراقّي�ة 
عندما أبعدنا مصالحنا الشخصّية، الله 
كرمن�ا بالتأه�ل لكأس العالم، أسس�نا 

لالعبني يلعبون ملدة 15 عاما، ش�عوري 
ه�و أجمل م�ن تأهلن�ا إىل كأس العالم 
عندم�ا كنت العب�اً، كوني مدرب�اً، ألنه 

جاَء بجهٍد عظيٍم م�ن الجميع، الجهاز 
التدريبي واإلداري والالعبني.

وذكَر محمد: كنت واضحاً مع الُجمهور 

العراق�ي، عندم�ا قل�ت له�م س�أذهب 
للبطولِة العربّية لإلعداد، بينما سأذهب 
إىل تصفياِت ونهائيات كأس آسيا بشكٍل 
مختل�ٍف، وقل�ت للجميع ب�كل وضوٍح 
كأس  إىل  التأه�ل  هدفن�ا  ورصاح�ة، 
العال�م، لدين�ا مب�اراٌة مهم�ٌة يف نصف 
نهائي البطولة، س�نعد لها بشكٍل جيٍد، 
وطموحنا التأهل إىل نهائي كأس آسيا.

أم�ا الالعب ع�يل جاس�م صاحب هدف 
الفوز ملنتخبنا، فقد ق�ال: قدمنا مباراًة 
قتاليًة، هديف أعتربه أغىل هدف يف حياتي 

إىل اآلن.
ومن جهته، بارك رئيُس االتحاد العراقّي 
لك�رِة القدم عدن�ان درج�ال، نيابًة عن 
أرسِة االتح�اد، صعوَد ليوث الرافدين إىل 
نهائياِت كأس العالم للش�باب، وتقديم 
أداٍء رجويل رائٍع أمام منافسهم اإليراني 
يف الدور ربع النهائي لبطولِة كأس آسيا 

دون 20 عاماً الجارية يف أوزبكستان.
وش�كر رئي�ُس االتح�اد العراق�ي لكرِة 
الق�دم  امل�الك التدريبّي بقي�ادِة املدرب 

عماد محمد الذي نجَح بوضع األسلوِب 
األمث�ل لخطف بطاقِة العب�ور إىل كأس 
العب�ي  جمي�ع  إىل  والتقدي�ر  العال�م، 
املنتخ�ب الش�بابي والجهازي�ن اإلداري 
والفني ملا بذلوه من جهوٍد مضنيٍة كان 
هدفها الرئييّس األهم هو بلوغ مونديال 

الشباب.
وأك�د درج�ال: إن الالعب�ني كان�وا عىل 
العه�ِد، ولعب�وا ُمب�اراَة العم�ر كونه�ا 
كان�ت الفاصل�ة، وكان�وا بح�ٍق رجاالً 
يف امللع�ب، وقدم�وا واح�دًة م�ن أفضل 
مبارياتهم، ونجحوا يف مسعاهم بعد أن 
طّبقوا مباراًة انضباطّيًة عاليًة، ونفذوا 
التدريب�ّي بحذافريها  تعليم�اَت امل�الك 
مضيف�اً لقد أس�عَد ه�ذا الف�وز الثمني 
والتأه�ل الرائع ش�عبنا الحبيب، ونحن 
نفتخُر بهذا الجيل الكروّي الجديد الذي 

سيكون له شأٌن يف املُستقبِل القريب.
وخط�ف منتخبنا الش�بابي ف�وزاً قاتالً 
من  نظريه االيراني يف املباراة التي جرت 
ام�س الس�بت، ليحصد البطاق�ة األوىل 

املؤهل�ة ملونديال إندونيس�يا للش�باب، 
ويبلغ نصف نهائي كأس آس�يا املقامة 

حالًيا يف أوزبكستان.
ج�اء ه�دف االنتص�ار القاتل لش�بابنا 
أس�ود  ظه�ر  إذ   ،)90+1( الدقيق�ة  يف 
الرافدين بصورة مثالية، ونجح يف تهديد 
مرمى إيران يف أكثر من مناسبة شكلت 

خطورة كبرية.
وج�اءت أوىل املح�اوالت العراقي�ة ع�ن 
طري�ق تصويب�ة لقائ�ده عب�د ال�رزاق 
قاس�م، إال أنه�ا علت العارض�ة بقليل، 
املحاول�ة  ذات  فاض�ل  عب�اس  وك�رر 
بتسديدة عىل مش�ارف منطقة الجزاء، 
أبعده�ا برباعة الح�ارس اإليراني أديب 

زاري.
وكاد حي�در عبد الكريم أن يضع العراق 
باملقدمة ل�وال تدخل دفاع�ات املنتخب 
اإليران�ي، يف الوقت الذي نش�ط فيه عيل 
جاس�م ومصطف�ى قابي�ل يف املقدمة، 
ليف�رض أس�ود الرافدين س�يطرتهم يف 
الثل�ث الهجوم�ي، ال�ذي كان ينقص�ه 

اللمسة األخرية.
اإليران�ي  املنتخ�ب  ح�اول  وباملقاب�ل، 
بمحاول�ة أم�ني حزب�اوي تص�دى لها 

برباعة الحارس العراقي حسني حسن.
وتراجع أداء املنتخبني يف بداية الش�وط 
الثان�ي، رغ�م أفضلية الفري�ق العراقي 
باالستحواذ، قبل أن يجري عماد محمد، 
مدرب أس�ود الرافدين، عدة تغيريات يف 

املقدمة لتحسني الشق الهجومي.
وقبيل نهاي�ة اللقاء ب�� 8 دقائق أضاع 
مصطفى قابيل أسهل فرصة للمنتخب 
العراق�ي يف اللق�اء، بع�د أن لم يحس�ن 
التس�ديد رغم خلو املرم�ى اإليراني من 
حارس�ه، ليتدخل املدرب بإخراج قابيل 
وإدخال أس�هر ع�يل ورقت�ه الهجومية 

األخرية.
الف�وز  ه�دف  جاس�م  ع�يل  وخط�ف 
الثم�ني للع�راق يف الوقت ب�دل الضائع، 
بع�د مجه�ود ف�ردي رائ�ع ليتوغل من 
جهة اليمني ويض�ع تصويبة عىل يمني 

الحارس اإليراني أديب زاري.



مدريد / متابعة الزوراء:
أعلَن ريال مدريد، عن تحرك رسمي عاجل، عقب توجيه تهمة الفساد 
إىل منافسه برشلونة. واتهم مكتب املدعي العام البارسا بـ”الفساد 
وإساءة األمانة وتزوير سجالت تجارية”، عىل خلفية قضية الدفعات 
نيجريرا،  لخوسيه  الكتالوني  النادي  من  املقدمة  املشبوهة  املالية 

النائب السابق لرئيس لجنة الحكام.
سولر،  وألربت  جراو  أوسكار  إىل  االتهامات  ذات  توجيه  تم  كما 
وهما عنرصان يف فريق الرئيس السابق للبلوجرانا، جوسيب ماريا 

بارتوميو. وعن ذلك، قال ريال مدريد يف بيان رسمي: “نظرًا لخطورة 
برشلونة  نادي  ضد  العام،  املدعي  مكتب  وجهها  التي  االتهامات 

بالنائب  وعالقاتهم  مربرة،  فساد  بشبهة  رؤسائه  من  واثنني 
السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز 

نيجريرا”.
برييز(  )فلورنتينو  الرئيس  “دعا  وتابع: 

لالجتماع،  عاجل  بشكل  اإلدارة  مجلس 
 2023 )آذار(  مارس   12 األحد،  اليوم 

أجل  من  ظهرًا،   12:00 الساعة 
اإلجراءآت  بشأن  قرار  اتخاذ 

التي يراها النادي مناسبًة يف 
هذا الشأن”.

بوينس آيرس / متابعة الزوراء:
األرجنتني،  حارس  مارتينيز  إيمليانو  قفاز  بيُع 
يف  الحاسمة  الرتجيح  ركالت  خالل  ارتداها  التي 
نهائي كأس العالم قطر 2022 ضد فرنسا، يف مزاد 

علني.
للمرة  املونديال  لقب  أحرزت  األرجنتني  وكانت 
 )2  -  4( فرنسا  عىل  بالفوز  تاريخها،  يف  الثالثة 
نارية  مباراة  يف  التعادل  بعد  الرتجيح  بركالت 

.)3-3(
دوالر  ألف   45 بمزاد  مارتينيز  قفاز  قيمة  وبلغت 
أحد  مرىض  ملساعدة  املبلغ  وخصص  أمريكي، 

مستشفيات رسطان األطفال.
األرجنتينية  املؤسسة  كتبت 
عىل  حسابها  عرب  األطفال،  لطب 

“انستجرام”: “45 ألف دوالر أمريكي 
لقفازات إيمليانو من أجل مساعدة 
إىل  إشارة  يف  جاراهان”،  أطفال 
طب  مستشفى  يف  األورام  جناح 

األطفال يف البالد.
وأجري املزاد عىل شبكة االنرتنت، 
الفيديو  تقنية  عرب  إليه  وانضم 

إنجلرتا،  يف  منزله  من  مارتينيز 
حيث يحرتف مع نادي أستون فيال.

“عندما  املزاد:  خالل  الحارس،  قال 
كأس  قفاز  تقديم  فرصة  منحوني 

جيدة  قضية  هذه  أتردد،  لم  العالم، 
العامل  كأس  نهائيات  تلعب  ال  لألوالد.. 

إىل  إشارة  )يف  مميزة  هي  لذلك  يوم،  كل 
القفازات(.. أن تساعد طفال أكثر أهمية من 

وضعي إياها داخل خزانة يف منزيل”.

الرياض/ متابعة الزوراء:
الجولة  لحساب  برباعية  عليه  فوزه  بعد  التعاون  مضيفه  من  الرابع  املركز  الهالل  انتزَع 
العرشين يف الدوري السعودي. أوديون إيغالو وضع الهالل يف املقدمة بهدف يف الدقيقة الثانية 

أن  األول. قبل  الشوط  أنفاس  آخر  الضيوف يف  تقدم  ليعزز  النيجريي  املهاجم  والثالثني. وعاد 
الحادية والخمسني، واختتم محمد  الدقيقة  الزعيم يف  أهداف  ثالث  الربازييل ميشاييل عىل  يوقع 

القحطاني الرباعية يف اللحظات األخرية من اللقاء. ويف مباراة أخرى تعادل أبها مع الفتح 2-2.

برشلونة/ متابعة الزوراء:
الساعات  يف  الصحفية  التقارير  بعض  كشفْت 
املاضية، مفاجأة كبرية بعرض نجم فريق ليفربول 
نفسه عىل فريق برشلونة اإلسباني، من أجل ارتداء 

قميص البارسا بداية من املوسم املقبل.
وحقق فريق ليفربول الفوز يف مباراته األخرية عىل 
سبعة  بنتيجة  يونايتد،  مانشسرت  فريق  حساب 
أهداف دون رد، يف اللقاء الذي جمع بني الفريقني عىل 
ديبورتيفو”  “موندو  صحيفة  وبحسب  أنفيلد.  ملعب 
عرض  فريمينو  روبرتو  الربازييل  الالعب  فإن  اإلسبانية، 
نفسه عىل فريق برشلونة بداية من الصيف املقبل، بعد 

الريدز، هربا من يورجن  بالرحيل عن صفوف  اتخاذ قراره 
كلوب الذي ال يعتمد عليه أساسيا يف املوسم الحايل.

وكانت شبكة سكاي سبورتس، قد أشارت يف األيام املاضية، 
بقراره  النادي  وأبلغ  بالرحيل،  القرار  اتخذ  فريمينو  أن 
الربازييل خوض تجربة جديدة  املهاجم  يريد  النهائي، حيث 
خارج قلعة الريدز. وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن 
فريمينو يعتقد أن ظروفه تتناسب تماًما مع أسلوب تشايف 
البارسا، وقبل أن يبدأ املرحلة األخرية من  هرينانديز مدرب 
الدوري  يف  اللعب  عىل  قادًرا  يكون  أن  يحب  فإنه  مسريته، 
 ،2015 يف  ليفربول  إىل  انضم  فريمينو  أن  يذكر  اإلسباني. 

قادماً من هوفنهايم األملاني.

                         

روما / متابعة الزوراء:
سخَر الربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني لنادي روما، من قرار 
إيقافه ملدة مباراتني، مع غرامة قدرها 10 آالف يورو. وتحصل 
يف  وكريمونيزي  روما  لقاء  خالل  حمراء  بطاقة  عىل  مورينيو 
ماركو  مع  مشادة  بعد  اإليطايل،  الدوري  عمر  من   24 الجولة 
بعدما  اإليقاف،  قرار  من  مورينيو  وسخر  الرابع.  الحكم  سريا 
التواصل  بموقع  الرسمي  حسابه  عرب  له  صورة  بنرش  قام 
باألصفاد.يشار  اليدين  ُمكبل  نفسه  ُيظهر  وهو  إنستجرام، 
إنرت  يف  فرتته  خالل  الصورة  نفس  نرش  قد  كان  جوزيه  أن  إىل 
ميالن، وذلك أمام سامبدوريا يف موسم 2009 - 2010. يذكر أن 
نادي روما أعلن احتجاجه عىل قرار إيقاف مدربه، وقام بفرض 

صمت إعالمي يف املباراتني املقبلتني أمام ساسولو والتسيو.

باريس/ متابعة الزوراء:
ناقَش تقرير صحفي، أسباب خروج باريس سان جريمان من 
دوري أبطال أوروبا خالل املوسم الحايل، عىل يد بايرن ميونيخ.
ووفقا لصحيفة ليكيب، فإن توتر العالقة بني الالعبني ولويس 
كامبوس املستشار الفني لباريس، أرض الفريق كثريا هذا املوسم.
وأشارت إىل أن األمر يعود إىل االشتباك اللفظي الذي حدث داخل 
غرفة املالبس بني كامبوس وبعض الالعبني، عقب الخسارة أمام 
موناكو بالدوري الفرنيس. وزعمت مجموعة تقارير بأن نيمار 
وماركينيوس، قاما بالرد عىل انتقادات لويس كامبوس يف غرفة 
لم  املدرب كريستوف جالتيه  إن  “ليكيب”  املالبس. وقالت  خلع 
بل  الالعبني،  ملواجهة  املالبس  غرفة  إىل  كامبوس  ذهاب  ينكر 
أرص أن “خطابات املديرين أمر مألوف يف األندية األخرى أيضا”.
متناقضة  معلومات  عن  للصحيفة  خاصة  مصادر  وكشفت 
بشأن العالقة بني جالتيه وكامبوس، موضحة: “املدرب غاضب 
من  مقربة  مصادر  نفت  فيما  كامبوس”.  تدخالت  من  بشدة 
جالتيه وجود مشاكل مع كامبوس، مؤكدة أن االحتمال األكرب 

هو بقاء الثنائي يف باريس، عىل األقل ملدة 3 أشهر.

بنتيجة  ثمينا  انتصارا  مدريد  ريال  حقق 
عرص  إسبانيول،  مواجهة  خالل   )1-3(
سانتياجو  ملعب  عىل  السبت،  امس 
برنابيو، ضمن منافسات الجولة 25 من 

عمر الدوري اإلسباني.
فينيسيوس  مدريد  ريال  أهداف  وسجل 
جونيور وإيدير ميليتاو وماركو أسينسيو 
يف الدقائق 23 و39 و)90+3( بينما سجل 
يف  خوسيلو  الوحيد  إسبانيول  هدف 

الدقيقة 8.
وبهذا االنتصار يرفع ريال مدريد رصيده 
إىل 56 نقطة، بفارق 6 نقاط عن املتصدر 
إسبانيول  رصيد  تجمد  بينما  برشلونة، 

عند 27 نقطة يف املركز الثالث عرش.
إذ  الضيوف،  من  بضغط  املباراة  بدأت 
سدد مارتن برايثوايت كرة داخل منطقة 
ريال  مدافع  بميليتاو  ارتطمت  الجزاء، 
يف  األفقية  العارضة  فوق  لتمر  مدريد 
تسجيل  يف  خوسيلو  ونجح   .2 الدقيقة 
هدف التقدم املبكر للضيوف يف الدقيقة 8، 
حيث تلقى تمريرة يف عمق منطقة الجزاء 
أقىص  وسدد  سانشيز  روبني  زميله  من 

يسار الحارس تيبو كورتوا.
من  بتسديدة  الرد  كامافينجا  وحاول 
خارج املنطقة يف الدقيقة 14، تصدى لها 

باتشيكو حارس إسبانيول.
تسجيل  يف  جونيور  فينيسيوس  ونجح 
هدف التعادل لريال مدريد يف الدقيقة 22، 

كروس  توني  من  تمريرة  استقبل  حيث 
شباك  يف  بقوة  وصوب  املنطقة،  داخل 

الحارس باتشيكو.
واستمرت محاوالت ريال مدريد لتسجيل 

كروس  من  بتسديدات  التقدم،  هدف 
الجزاء،  منطقة  خارج  من  ورودريجو 

لكن دون جدوى.
تسجيل  يف  ميليتاو  إيدير  املدافع  ونجح 

الدقيقة  يف  مدريد  لريال  الثاني  الهدف 
زميله  من  عرضية  كرة  استقبل  إذ   ،39
وارتقى  األيرس،  الطرف  من  تشواميني 
بالعارضة  الكرة  لرتتطم  بالرأس  وسدد 

وتسكن الشباك.
مدريد  ريال  بتقدم  األول  الشوط  وانتهى 

بهدفني مقابل هدف وحيد إلسبانيول.
ومع بداية الشوط الثاني، حاول خوسيلو 
تهديد مرمى ريال مدريد بتسديدة مفاجأة 
لكن كورتوا كان يف املوعد وتصدى لها يف 

الدقيقة 48.
وحاول توني كروس التصويب من خارج 
أعىل  مرت  الكرة  لكن  الجزاء،  منطقة 

مرمى إسبانيول يف الدقيقة 70.
الثالث  الهدف  يخطف  أن  رودريجو  وكاد 
لريال مدريد يف الدقيقة 75، بتسديدة من 
األفقية  بالعارضة  ارتطمت  حرة  ركلة 
باملشاهدة  باتشيكو  الحارس  واكتفى 

فقط.
يف  إسبانيول  حارس  باتشيكو  وتألق 
رودريجو  من  بالكعب  لتسديدة  التصدي 
ثم تسديدة أرضية أخرى من فينيسيوس 

جونيور.
الثالث  الهدف  أسينسيو  ماركو  وأضاف 
انطلق  إذ   ،93 الدقيقة  يف  مدريد  لريال 
دفاع  عمق  يف  كرة  له  ومرر  ناتشو 
إسبانيول ومن ملسة واحد بقدمه اليرسى 

سدد عىل يسار الحارس باتشيكو.
وأمن املرينجي النقاط الثالث، قبل املباراة 
ضد  املقبلة  الجولة  واملرتقبة  الهامة 
يف  برشلونة  التقليدي  والغريم  املتصدر 

كالسيكو الدور الثاني بالليجا.

عاد ليفربول إىل دوامة النتائج السلبية، فسقط أمام مضيفه بورنموث 
بهدف نظيف مساء امس السبت، يف افتتاح الجولة السابعة والعرشين 
من الدوري اإلنجليزي املمتاز، وأحرز فيليب بيلينج، هدف املباراة الوحيد 
يف الدقيقة 28. وبات ليفربول معرضا بفقدان املركز الخامس، بعد تجمد 
السادس  أمام  الخامس، بفارق نقطة  املركز  رصيده عند 42 نقطة يف 
نيوكاسل، فيما رفع بورنموث رصيده إىل 24 نقطة يف املركز السادس 
اللعب  ليفربول يورجن كلوب، عىل طريقة  عرش مؤقتا. واعتمد مدرب 
4-3-3، حيث لعب إبراهيما كوناتي إىل جانب فريجيل فان دايك يف عمق 
وأندي  أرنولد  ألكسندر  ترينت  الظهريين  من  بإسناد  الخلفي،  الخط 
ستيفان  امامه  وتحرك  االرتكاز،  العب  دور  فابينيو  وأدى  روبرتسون، 
وكودي  صالح  محمد  الهجوم  ثالثي  خلف  إليوت،  وهاريف  بايسيتيتش 
أونيل،  جاري  بورنموث  مدرب  لجأ  ناحيته،  نونيز.من  وداروين  جاكبو 
سميث  آدم  من  الخلفي  الخط  تكون  إذ   ،1-1-4-4 اللعب  طريقة  إىل 
جيفرسون  وتمركز  كييل،  ولويد  سينييس  وماركوس  ستيفنز  وجاك 
دانجو  الجتاحني،  بإسناد من  امللعب،  بيلينج يف وسط  لريما مع فيليب 
أواتارا وجايدون أنتوني، فيما تحرك جو روثويل، حول املهاجم دومينيك 
الخامسة،  الدقيقة  يف  باللقاء  خطرية  فرصة  أول  وجاءت  سوالنكي. 
عندما تلقى جاكبو كرة من إليوت ليمررها إىل صالح، لكن األخري سدد 
نفذ  واحدة،  بدقيقة  وبعدها  محاولته.  نيتو  الحارس  ليلتقط  برعونة، 

الظهري األيمن ألكسندر أرنولد، ركلة ركنية، وصلت رأس فان دايك الذي 
من  أيضا  برأسه  أبعدها  لريما  لكن  الحارس،  متناول  عن  بعيدا  تابعها 

خط املرمى.  
وألغى الحكم هدفا أحرزه جاكبو بداعي التسلل يف الدقيقة 13، ثم مرت 
الدقائق التالية هادئة، حتى تمكن أصحاب األرض من افتتاح التسجيل 
يف الدقيقة 28، عندما تخطى أواتارا فان دايك قبل أن يمرر أمام املرمى 

إىل بيلينج الذي تابعها بلمسة واحدة يف الشباك.

وكافح ليفربول من أجل تشكيل الخطورة عىل مرمى بورنموث، وانتظر 
حتى الدقيقة 41، عندما احتسب الحكم له ركلة حرة، نفذها روبرتسون 

نحو منطقة الجزاء، ليتابعها فان دايك رأسية بجانب القائم القريب.
الدقيقة 41، عندما وصلت  واقرتب بورنموث من تسجيل هدف ثان يف 
الكرة بمهارة، قبل أن  الذي سيطر عىل  عرضية من سميث إىل سينيس 

يمررها ناحية سوالنكي الذي سدد من زاوية ضيقة فوق املرمى.
وأجرى ليفربول تبديال بني الشوطني دخل من خالله ديوجو جوتا بدال 
متحاوزا  مرتدة،  هجمة  يف  بالكرة  الربتغايل  الدويل  وانطلق  إليوت،  من 
يف  باقتدار  الحارس  لها  تصدى  تسديدة  يطلق  أن  قبل  سميث،  املدافع 

الدقيقة 49.
ونفذ بيلينج ركلة حرة لصالح بورنموث نحو القائم البعيد، رمى سينيس 

بنفسه أمامها، لكن محاولته مرت بجوار القائم يف الدقيقة 60.
يد عىل سميث  ليفربول، بعد ملسة  الحكم ركلة جزاء لصالح  واحتسب 
عند محاولته التصدي لرأسية جوتا، ونفذ صالح الكرة، لكنه أطاح بها 

بجانب املرمى يف الدقيقة 69.
وبدا ليفربول مرتبكا بعد إهداره ركلة الجزاء، كما عانى كثريا للتصدي 
قبل  اليرسى،  الناحية  من  أنتوني  وانطلق  املرتدة،  بورنموث  لهجمات 
البديل كريستي الذي سدد من زاوية ضيقة، لكن الحارس  أن يمرر إىل 

أليسون بيكر صد الكرة يف الدقيقة 83.
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مورينيو يسخر من قرار إيقافه

إزاحة الستار عن كواليس 
اشتباك لفظي داخل باريس

إعالم إلكرتوني يقلص الفارق مع املتصدر برشلونة
ريال مدريد يستعيد توازنه بفوزه على إسبانيول بثالثية 

بورمنوث يصعق ليفربول بهدف يف الدوري املمتاز

مفكرة الزوراء

فريمينو يعرض نفسه على برشلونة ريال مدريد يعلن عن حترك عاجل بعد اتهام برشلونة بالفساد

بيع قفاز مارتينيز للمساهمة يف عالج مرضى السرطان

اهلالل ينتصر باألربعة على التعاون
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دروس من مركز التوجيه

باريس/متابعة الزوراء:
تع�ّد التغذي�ة البرصية من أه�م طرق جذب 
املشاهدين وشدهم للقصة املصورة أو األفالم 
أو التقاري�ر، وتأت�ي ع�ن طري�ق مخاطب�ة 

الجماهري.
يف السياق ذاته، أوضح الفنان البرصي محمد 
الق�اق، وهو م�درب ع�ى رسد القصص من 
خالل الوس�ائط اإلعالمية املتعددة، أّن أهمية 
ع�رض الص�ورة تكم�ن يف توثي�ق األح�داث 
الط�رق  اس�تخدام  ع�ى  مؤك�ًدا  البرصي�ة، 
التفاعلي�ة للعرض، التي تعطي تغذية مميزة 

ألساليب التشويق واإلثارة.
وأش�اد القاق يف إح�دى الجلس�ات التدريبية 
ضم�ن برنام�ج مرك�ز التوجيه للمب�ادرات 
اإلعالمية الناش�ئة التابع لشبكة الصحفيني 
الدولي�ني، باس�تخدام اإلب�داع واالخت�الف يف 
إنت�اج الفيديوه�ات القص�رية الت�ي تك�ون 
ذات محت�وى هادف بأٌق�ل التكاليف املمكنة، 
للخ�روج بقصة بس�يطة وواح�دة ومحددة، 

تعتمد عى العرض ال األخبار. 
مصادر األفكار

هن�اك عدة مص�ادر تؤدي إىل تقدي�م التغذية 
البرصي�ة، منها االس�تعانة بربام�ج تصميم 
الص�ور أو تعدي�ل الفيديوه�ات، ع�ن طريق 
الهات�ف املحم�ول أو الكمبيوت�ر، كم�ا تع�د 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي مثل فيس�بوك، 
تطبيق انس�تجرام، وميزة الريل�ز، باإلضافة 
الفيديوهات القصرية عى يوتيوب، ومنصات 

الوسائط املتعددة، مثل »pinterest« وغريها، 
من أهم املصادر لن�ر الصور والفيديوهات 
املح�ررة، الت�ي تحتوي ع�ى ج�زء كبري من 

الغذاء البرصي.
والجدي�ر ذك�ره أّن ه�ذا النوع م�ن املحتوى 
دائًم�ا ما يالقي تفاعاًل كبريًا من الجمهور أو 
املتابعني عى السوش�يال ميديا، لكن البد من 
الرتكي�ز عى جودة هذا املحتوى، أي أن يكون 
فريًدا من نوعه أو إبداعًيا أو مبتكرًا، بالتزامن 

مع التنافس يف عرص التكنولوجيا الحايل.  
التغذية تصنع التمّيز

للتغذية البرصية أهمية يف مساعدة الفرد عى 
التمّيز، والقدرة ع�ى التفكري الفريد والناقد، 
وال�ذي يأتي بع�د »العصف الذهن�ي«، جراء 
مش�اهدته لعدة أعم�ال إبداعية، لتكون لديه 
خ�ربة تراكمية يقدم م�ن خاللها مواد تجعل 
املتلقي متحمًس�ا ملش�اهدتها، وه�ذا اإلبداع 
يولد م�ن خالل الفك�رة التي تك�ون »خارج 

الصندوق«. 
القّصة االلكرتونية تواكب التطّور

تعد القصة الرقمية من أهم االس�رتاتيجيات 
واألس�اليب املتط�ورة املس�تخدمة يف وقتن�ا 
الحايل، والت�ي تأتي بعد عدة ط�رق إلنتاجها 
وتحضريه�ا، منه�ا إع�داد الس�يناريوهات، 
والفك�رة املختارة وكيفية توظيفها، والهدف 
الجمه�ور  وتحدي�د  القص�ة،  اختي�ار  م�ن 
املس�تهدف، واستخدام األس�لوب البسيط يف 
الكتابة، وجمع املواد البرصية املتنوعة والتي 

تكون مناس�بة مع النص املكت�وب، ومن ثم 
تحريرها ونرها يف وقت محدد عى منصات 

معينة.  
الصور املتحركة تعرّب عن وجهات النظر

كتاب�ة القص�ة االلكرتوني�ة تأت�ي من خالل 
فهم الزوايا واألركان من قبل كاتبها، وتحديد 
الجمه�ور املُس�تهدف، وماذا يري�د، والهدف 
من الرس�ائل املوجهة لُه، حي�ث ترتجم هذه 
ُيمك�ن  األدوات م�ن خ�الل ع�دة مكون�ات 
من خالله�ا بناء قص�ة ُمعينة، ع�رب اختيار 
مجموعة من الصور أو الفيديوهات، واختيار 
الع�رض،  النص�وص واملوس�يقى وطريق�ة 
واملحتوى املطلوب، كذلك اختيار األش�خاص 
الذي�ن يجي�دون تقدي�م أو تمثي�ل املواضيع 
واألحداث التي ت�دور حولها القصة املختارة، 

وال نن�ى أهمية املُقدم�ة والخاتمة واملوجز، 
أيض�اً البد م�ن توفر عنرص التش�ويق لش�د 

وجذب الجمهور.
بني الواقع والخيال

أح�داث متتالي�ة ومواضيع مثرية يش�هدها 
العال�م ع�ى جميع األصع�دة، ُترتج�م مراٍت 
عدي�دة إىل قصص فيدي�و، أو صور متحركة، 
باملقاب�ل هنال�ك خي�اٌل واس�ع ل�دى كات�ب 
الس�يناريو يف تفصيل ووصف وبناء األحداث 
الت�ي ُتعرض وف�ق ما يحب و م�ا ُيريد، لذلك 
تارًة ُنش�اهد قصًص�ا واقعي�ة ومتوفرة عى 

أرض الواقع، وتارًة أخرى من وحي الخيال.
القصة االلكرتونية وسيلة للتعلّم

الرقمي�ة  القص�ص  يف  البرصي�ة  التغذي�ة 
املعروض�ة لها أهمي�ة يف تعلي�م الطالب عرب 

ج�ذب انتباهه�م إىل املواد املُقدم�ة، وجعلهم 
يعيش�ون األج�واء الدراس�ية بطريق�ة غري 
تقليدي�ة، وتحقيقه�م ألهداف ُمح�ددة، عرب 
تحويل املوضوعات الصعبة إىل أكثر س�هولة، 
الحتوائه�ا عى املمي�زات الت�ي تجعلهم أكثر 
مرون�ة يف الفهم، بالنظ�ر للمؤثرات الصوتية 

وأنماط التفاعالت واإلطارات املستخدمة. 
النصوص ُتصبح صوراً 

تتحول األف�كار املتعددة التي تكون ُمتجمعة 
يف عق�ل الكاتب أو املنتج أو املخ�رج، تلقائياً 
ألحداث وس�يناريوهات تجعل�ه يعيش واقعاً 
صوري�اً جذاب�اً، وُيمكن تطبيق ه�ذه األمور 
الالمح�دودة عى أرض الواقع بحرفية، رشط 
األدوات املطلوب�ة، لصناعة قّصة جاذبة ذات 
غ�ذاء برصي تجعل من املتاب�ع، أكثر انتباهاً 
وتش�ويقاً يف مش�اهدة محت�وى ُيمك�ن من 
خالل�ه إيص�ال رس�ائل ُمعينة تخ�رتق ذهن 

املشاهدين.
دقة الصوت والصورة

الس�معي  النمط�ني  ب�ني  الجم�ع  ينبغ�ي 
والب�رصي، م�ن خ�الل االختي�ارات الدقيقة 
للمحتوى املُقدم، لشد الجمهور الذين يفضل 
النم�ط األول وذلك الذي يفضل النمط الثاني، 
وضم�ان مدى الوص�ول، إذ ال بد من إنش�اء 
ص�ور أو فيديوه�ات، واختياره�ا ذات دق�ة 
مرتفع�ة تجعله�ا جميل�ة األل�وان واملظهر 
والتأث�ريات، مع أهمية العناية بالصوت الذي 
ُيرتج�م النص املكتوب يف القص�ة املصورة أو 

املُحررة، مع وجود الكثري من الربامج الخاصة 
يف تعديل الفيديوهات واملؤثرات الصوتية التي 

تدخل يف صناعة البودكاست. 
الغذاء البرصي يحّسن من التسويق

يف ه�ذا الوق�ت، تكُث�ر العالم�ات التجاري�ة، 
وكيفي�ة اختياره�ا وتصميمها وتس�ويقها، 
وبني كل هذا الكم م�ن »الرباندات«، ال بد من 
اختي�ار الش�كل ومالءمته مع االس�م، األمر 
أش�به بعناوين الكتب املميزة التي تجعل من 
الق�ارئ أكثر فض�والً ملعرفة م�ا بداخلها، إذ 
مع بداية تكوين مروٍع ما، ال بد من إدخال 
الغذاء الب�رصي فيه، لجعله أكثر ُمش�اهدة، 
كما هو الح�ال يف اختيار غالٍف جّذاب لقصٍة 

أو فيلم معني.
اإلبداع يخلق روح التنافس

بتمّي�ز  املصنوع�ة  القص�ة  تك�ون  عندم�ا 
واحرتافية وتكون الفكرة املس�توحاة ليست 
روتينية، بالطبع تدخل يف عالم املنافس�ة بني 
صانع�ي املحت�وى حتى ل�و لم تك�ن مثلهم، 
فاألم�ر ال يقت�رص ع�ى صانع�ي املحت�وى 
فحس�ب، إذ يمك�ن مل�ن ُيش�اهد القص�ص 
تكوي�ن  واملتنوع�ة  املُلهم�ة  والفيديوه�ات 
أف�كاره الخاصة التي تأت�ي عرب الرتكيز عى 
الجان�ب اإلبداعي. وُيمكن من خالله إنش�اء 
قص�ة خاصة تأت�ي من الخ�ربة التي تكونت 
عند املشاهدة، وتنافس أصحاب االختصاص 
يف مج�ال الغ�ذاء الب�رصي.   )عن/ش�بكة 

الصحفيني الدوليني(

التغذية البصرية يف القصة الرقمية

كربالء/ الزوراء/ نينا:
الصحفي�ني  نقاب�ة  طالب�ت 
كرب�الء  محاف�ظ  العراقي�ني 
بتحدي�د موع�د مح�دد لتوزيع 
قط�ع األرايض ع�ى صحفي�ي 
املحافظة، فيما اش�اد محافظ 
نصي�ف  املقدس�ة  كرب�الء 
الكب�ري  بال�دور  الخطاب�ي 
يف  للصحاف�ة  واالس�رتاتيجي 
تعميق وترس�يخ القي�م العليا 
املجتمع،  الس�امية يف  واملبادئ 
فيم�ا  احتفل صحفي�و كربالء 
لتأس�يس   107 بالذك�رى 

الصحافة الكربالئية.
وقال�ت عض�و مجل�س نقابة 
ب�ان  العراقي�ني،  الصحفي�ني 
ش�ؤون  مس�ؤولة  القبط�ان، 
الصحفيات يف العراق بكلمة لها 
بمناس�بة الذكرى السابعة بعد 
املائة ع�ى تأس�يس الصحافة 
الكربالئي�ة:” نب�ارك لزمي�الت 
وزمالء كرب�الء عيد صحافتهم 
دوام  له�م  متمني�ة  االغ�ر، 
املوفقية واإلبداع يف مس�ريتهم 

املهنية يف املحافظة”.
وأعرب�ت عن ش�كرها ملحافظ 

الخطاب�ي  نصي�ف  كرب�الء 
واألجهزة  العس�كرية  والقوات 
األمنية، لتعاونهم بتسهيل عمل 
باملحافظة  والزم�الء  الزميالت 

وتقديم الدعم لهم.
بتحدي�د  الخطاب�ي  مطالب�ة 
الثالثة  الدفع�ة  لتوزي�ع  موعد 
من قطع األرايض عى صحفيي 

املحافظة.
م�ن جانب�ه، تعه�د املحاف�ظ 
بتحدي�د موع�د جدي�د لتوزيع 

قطع األرايض عى مس�تحقيها 
يف  الصحفي�ة  األرسة  م�ن 

كربالء.
ورد  باق�ة  القبط�ان  وقدم�ت 
الس�ابعة  الذك�رى  بمناس�بة 
بع�د املائة لتأس�يس الصحافة 
الكربالئية لرئيس فرع النقابة 

باملحافظة حسني الشمري.
بدوره، اش�اد محاف�ظ كربالء 
الخطاب�ي  نصي�ف  املقدس�ة 
واالس�رتاتيجي  الكبري  بال�دور 

للصحاف�ة يف تعميق وترس�يخ 
القيم العليا واملبادئ السامية يف 
املجتمع، فيما  احتفل صحفيو 
107 لتأسيس  كربالء بالذكرى 

الصحافة الكربالئية.
وقال الخطاب�ي يف كلمة بحفل 
تأسيس الصحافة الكربالئية:” 
الس�ند  الصحفي�ة  االرسة  ان 
القوي والظهري االكثر مساعدة 
للحكومة املحلي�ة يف كربالء، يف 
االعم�ار ون�ر ثقاف�ة املحبة 

واالخاء ومحارب�ة كل ما يرض 
الوطن واملواطن”.

احتف�ل  يأت�ي ه�ذا يف وق�ت   
صحفي�و كربالء بالذكرى 107 
لتأسيس الصحافة الكربالئية.

محاف�ظ  االحتف�ال  وح�رض 
نصي�ف  املقدس�ة  كرب�الء 
مجل�س  وعض�وا  الخطاب�ي 
نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني 
الع�ام س�عد محس�ن  املرك�ز 
وصادق ف�رج التميمي وممثل 
)يونامي(  املتحدة  األمم  مكتب 
يف املحافظ�ة وع�دد كب�ري من 
والفنانني  الصحفيني واالدب�اء 
والق�ادة االمني�ني والصحفيني 

الرواد.
وت�م ع�رض رشي�ط فيدي�وي 
ع�ن مراح�ل تط�ور الصحافة 
وتوزي�ع ش�هادات  كرب�الء  يف 
للصحفي�ني  ودروع  تقديري�ة 
الرواد والحاصلني عى شهادتي 
م�ن  واملاجس�تري  الدكت�وراه 

الصحفيني.
وع�ى هامش االحتف�ال افتتح 
محافظ كربالء معرضا للصور 

والصحف القديمة .

لندن/متابعة الزوراء:
 قال غاري لينك�ر الالعب اإلنجليزي 
السابق الش�هري إنه ال يخىش إيقافه 
م�ن هيئة اإلذاعة الربيطانية بي.بي.
الحي�اد  ح�ول  خ�الف  بس�بب  يس، 
ج�راء تغريدة تنتقد سياس�ة اللجوء 

الحكومية.
ووص�ف لينكر، الذي يق�دم برنامجا 
رياضي�ا عى بي.ب�ي.يس، يف تغريدة 
توي�رت، اللغ�ة الت�ي ت�م به�ا وضع 
يف  بالالجئ�ني  )املتعلق�ة  الخط�ة 
بريطاني�ا(، بأنها “ال تختلف عن تلك 
التي اس�تخدمتها أملانيا يف الثالثينات 
)إب�ان حكم الزعي�م الن�ازي أدولف 
هتلر(”. وردا عى س�ؤال للصحفيني 
إذا كان ال ي�زال متمس�كا بتغريدت�ه 

قال “بالطبع”.
وقالت وزيرة الثقافة لويس فريزر إن 
تغريدات املذيع كانت “مخيبة لآلمال 
وغري مناس�بة”. وأضافت “من املهم 
بالنس�بة لهيئ�ة اإلذاع�ة الربيطانية 
أن تحتف�ظ بالحي�اد إذا كان�ت تريد 
االحتف�اظ بثقة الجمهور الذي يدفع 

رسوم الرتخيص”.
املراق�ب  آي�ري،  ريتش�ارد  وق�ال 
امل�ايل الس�ابق لسياس�ة التحرير يف 
املؤسس�ة، إن عى لينك�ر أن يفكر يف 
ما إذا كان س�يبقى أم س�يغادر وأن 
يصبح “مؤثرا عى وس�ائل التواصل 

االجتماعي”.
وح�ددت الحكوم�ة خططه�ا ملن�ع 
األش�خاص الذين يصلون إىل اململكة 
املتحدة بشكل غري قانوني، يف محاولة 
ملعالجة ارتفاع عدد األشخاص الذين 

يعربون القنال يف قوارب صغرية.
واعرتض نواب املعارضة والجمعيات 
الخريية بش�دة عى املقرتحات، لكن 
رئيس الوزراء رييش س�وناك ووزيرة 

الداخلية س�ويال برافرمان دافعا عن 
الخط�ة، قائلني إن وقف املعابر يمثل 

أولوية للشعب الربيطاني.
أحاط�ت  الت�ي  الضج�ة  وتس�ببت 
بترصيحات لينكر األخرية يف ضغوط 
ع�ى بي.ب�ي.يس، خاص�ة أن املدير 
الع�ام تيم ديفي، يض�ع حياد الهيئة 

ركنا أساسيا يف قيادته.
لينك�ر  االنتق�ادات غ�رد  وردا ع�ى 
األربعاء املايض قائ�ال “من الرائع أن 
ن�رى أنصار حرية التعب�ري يطالبون 
هذا الصباح بأعداد كبرية بأن يصمت 

أولئك الذين يختلفون معهم”.
ثم تابع بعد ذلك بقليل، موجها كالمه 
لجمه�وره عى تويرت، “لم أعرف قط 
مثل ه�ذا الح�ب والدع�م يف حياتي، 
مثلم�ا تلقيت�ه ه�ذا الصب�اح )ربما 
بغ�ض النظر عن أهداف كأس العالم 
مع منتخب إنجلرتا(. أريد أن أش�كر 

كل واحد منكم. هذا يعني الكثري”.
اإلنجلي�زي  الك�رة  الع�ب  وأض�اف 
السابق وهداف كأس العالم إلنجلرتا 
ع�ام 1986، “سأس�تمر يف املحاولة 
والتح�دث نياب�ة ع�ن تل�ك النفوس 

املسكينة التي ليس لها صوت”.
وردا عى س�ؤال يف مجل�س العموم، 
قالت فريزر “بصفتي شخصا هربت 
جدته من أملانيا النازية يف الثالثينيات، 
أعتق�د أن م�ن املخي�ب لآلم�ال حقا 
ومن غري املناس�ب مقارنة سياس�ة 
الحكومة بش�أن الهج�رة… بأحداث 

أملانيا يف الثالثينيات”.
وأضاف�ت “بي.بي.يس مس�تقلة من 
أن  التش�غيلية ويس�عدني  الناحي�ة 
تتحدث بي.ب�ي.يس مع غاري لينكر 
لتذك�ريه بمس�ؤولياته يف م�ا يتعلق 

بوسائل التواصل االجتماعي”.
وق�ال وزي�ر الثقافة الس�ابق جون 

بي.ب�ي.يس  مطل�ب  إن  ويتينغدي�ل 
بالحي�اد الس�يايس يجب أن يش�مل 
ع�ى  الع�روض  مقدم�ي  “جمي�ع 
بي.ب�ي.يس”، وح�ث ال�وزراء ع�ى 
ضمان أن “تغطي” مراجعة منتصف 
املدة مليث�اق بي.ب�ي.يس “إنفاذ هذه 
القاعدة عى املرتجمني املس�تقلني”، 

وكذلك املوظفني بدوام كامل”.
ويف وقت سابق، قالت الوزيرة سويال 
برافرمان لربنام�ج “بي.بي.يس ونز 
بريكفاس�ت”، إنه�ا ش�عرت بخيبة 
أمل من تعليقات لينكر. وأضافت أن 
“من غري املفي�د مقارن�ة إجراءاتنا، 
التي هي قانونية ومتناسبة ورحيمة 
بالفع�ل، بأملاني�ا يف ثالثينيات القرن 

املايض”.
وق�ال متحدث باس�م رئي�س وزراء 
اململكة املتحدة “من الواضح أنه من 
املخيب لآلم�ال أن ترى ش�خصا يتم 
تمويل راتبه من قبل دافعي الرضائب 
يس�تخدم  الكادح�ني  الربيطاني�ني 
هذا الن�وع من الخط�اب، ويبدو أنه 
يتجاهل مخاوفهم املروعة بش�أن 
عبور القوارب الصغرية والهجرة غري 
الرعية”. لكنه أكد أن معالجة هذه 
القضية مس�ألة تخص هيئة اإلذاعة 

الربيطانية.
كما قام نائب رئيس حزب املحافظني 
يل أندرسون بانتقاد لينكر عى تويرت. 
وقال “هذا مجرد مثال آخر عى مدى 
انقطاع هذه النجوم املدفوعة الزائدة 
عن جمهور الناخبني.. بدال من إلقاء 
املح�ارضات، يج�ب أن يلت�زم لينكر 
بق�راءة نتائ�ج ك�رة الق�دم وتناول 

رقائق البطاطا”.
وق�ال املتح�دث باس�م زعي�م حزب 
العم�ال ك�ري س�تارمر إن املقارنات 
مع أملانيا يف الثالثينات “ليست دائما 

أفضل طريقة لتقديم” دليل.
يذك�ر أن لينكر، الذي يق�دم برنامج 
مب�اراة اليوم من�ذ ع�ام 1999، هو 
النج�م األع�ى أج�را يف بي.ب�ي.يس، 
حيث حصل ع�ى حوايل 1.35 مليون 
جنيه إس�رتليني يف موس�م 2020 – 

.2021
حق�وق  ع�ن  امل�ايض  يف  وتح�دث 
املهاجري�ن وأخ�ذ الجئ�ني إىل منزله. 
املحافظ�ني  حكوم�ات  انتق�د  كم�ا 
املتعاقب�ة بش�أن قضاي�ا م�ن بينها 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

“بريكست”.
ويف أكتوبر، وجدت وحدة الشكاوى يف 
بي.بي.يس أن لينكر قد انتهك قواعد 
الحي�اد يف تغري�دة، عندم�ا تس�اءل 
عما إذا كان ح�زب املحافظني يعتزم 
“تس�ليم تربعاته الت�ي حصل عليها 

من املانحني الروس”.
وردا عى الخالف، قال متحدث باسم 
بي.ب�ي.يس لصحيفة دي�ي تلغراف 
“س�يتم التح�دث إىل غ�اري وتذكريه 
بمس�ؤولياته”. وكان مدي�ر بي.بي.
يس تيم ديف�ي قد قال يف عام 2020، 
إنه مس�تعد إلقالة موظفني لحماية 
التزامها  س�معة بي.ب�ي.يس ح�ول 
بالحياد. وأصدر ديفي دليل إرشادات 
جديدا الس�تخدام موظف�ي بي.بي.
يس لوس�ائل التواصل، وقال إنه عى 
اس�تعداد “إلبعاد الناس عن تويرت”، 
وه�و تعلي�ق رد عليه لينك�ر يف ذلك 
الوقت بقول�ه “أعتقد أن تويرت فقط 
ه�و ال�ذي يمكن�ه إزالة الن�اس من 
تويرت”. واعترب البع�ض أن تغريدات 
لينكر بمثابة اختب�ار لقدرة بي.بي.
يس عى املوازنة بني واجبها الحيادي 
وقدرته�ا عى جذب أفضل املواهب يف 

عرص وسائل التواصل االجتماعي.

 الجزائر/ا.ف.ب:
ق�ّرر الصحفي الجزائري إحس�ان القايض، املوقوف 
من�ذ نهاية ديس�مرب/ كان�ون األول امل�ايض يف إطار 
تحقي�ق يف جم�ع تربع�ات بش�كل غ�ري قانون�ي، 

ومحاموه مقاطعة محاكمته املقّررة اليوم األحد.
وقال بيان نره محامو الصحفي، مس�اء الخميس 
املايض، إّن “الصحفي إحسان القايض وهيئة الدفاع 
عنه قّرروا مقاطعة املحاكمة”، مؤّكدين أّنه “سيلتزم 
الصمت”. وأشاروا إىل أّن القرار يأتي بعد “االنتهاكات 
القانونية التي ش�ابت القضي�ة” ويف غياب “رشوط 
وضمان�ات محاكم�ة عادلة”. ويف�رتض أن ُيحاكم 
القايض، الذي يعمل مديراً إلذاعة راديو إم الجزائرية 
وموق�ع مغ�رب إيمرجنت اإلخب�اري، الي�وم األحد، 
أمام محكمة س�يدي محمد يف العاصم�ة الجزائرية 
بتهمة “تمويل أجنبي لركته”. وسُيحاكم بموجب 
امل�ادة 95 مكّرر من قانون العقوبات التي تنّص عى 
عقوبة بالسجن من 5 إىل 7 سنوات ل�”كّل من يتلقى 
أمواالً أو هبة أو مزية بأّي وس�يلة كانت من دولة أو 
مؤسس�ة أو أّي هيئ�ة عمومية أو خاص�ة أو من أّي 
ش�خص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، 
قصد القيام بأفعال من ش�أنها املساس بأمن الدولة 

أو باس�تقرار مؤسس�اتها”. وأوق�ف القايض يف 29 
ديس�مرب امل�ايض يف إط�ار تحقيق يف جم�ع تربعات 
غ�ري مروعة. وقالت محكمة العاصمة إّنه يش�تبه 
بأّن�ه “تلقى مبال�غ مالية وامتيازات من أش�خاص 
ومنظم�ات يف البالد وخارجها من أج�ل االنخراط يف 
أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها”.
وتحت�ّل الجزائ�ر املرتب�ة 134 من ب�ني 180 دولة يف 
التصني�ف العامل�ي لحري�ة الصحافة ال�ذي وضعته 

منظمة مراسلون بال حدود يف 2022.
وجمع�ت عريضة أطلقتها “مراس�لون ب�ال حدود” 
للحص�ول عى إطالق رساح الس�يد القايض أكثر من 

عرة آالف توقيع.

واشنطن/متابعة الزوراء:
يف األش�هر األوىل التي أعقبت تويل إيلون ماس�ك إدارة 
موقع تويرت، وم�ا تالها من ضياع وغموض وترسيح 
موظفني، واجهت املنصة انقطاعات عدة. كذلك عرف 
املوق�ع يف مناس�بتني قريبت�ني يفص�ل بينهما ش�هر 
تقريب�اً، تغيريات طفيف�ة عى كود “توي�رت” أدت إىل 
تعطيل�ه. أما اإلس�بوع املايض فمج�دداً بات الوصول 
إىل املوق�ع مس�تحيالً بالنس�بة ملاليني املس�تخدمني، 
وهو ما فتح الباب أمام عرات األس�ئلة حول القدرة 
الحقيقية إليلون ماسك عى إدارة موقع بهذا الحجم، 
ومع هذا العدد الضخم من املستخدمني، خصوصاً أنه 
يدي�ر “تويرت” بالعقلية نفس�ها التي يدي�ر بها باقي 
رشكاته الخاصة، غري مدرك للفرق بني منصة تواصل 
اجتماعي، وبني رشكة لصناعة السيارات الكهربائية 
مثالً.كتب إيلون ماسك بعدما أصبح الرئيس التنفيذي 
لركة تويرت، يف تغريدة: “كان لتغيري بسيط يف واجهة 
برمجة التطبيق�ات تداعيات هائلة. حزمة التعليمات 
الربمجية هشة للغاية من دون سبب وجيه. ستحتاج 
يف النهاي�ة إىل إع�ادة كتابة كاملة”. وكان�ت تلك املرة 
الثانية التي يستخدم فيها كلمة “هشة” عند الحديث 
عن املنصة. من�ذ توليه منصبه القي�ادي يف “تويرت”، 
رّسح ماسك أكثر من ثلثي موظفي الركة، ورشع يف 
خفض التكاليف ولجأ إىل خطة عمل قاسية، دفع من 
خاللها موظفني إضافيني إىل مغادرة الركة بإرادتهم 
رفضاً لظروف عمل وصفوها ب� “متش�ددة للغاية”. 
وكش�فت عمليات الترسي�ح الجماعي ع�ن مخاوف 
كربى بش�أن قدرة “تويرت” عى االحتفاظ بالوظائف 
األساسية، إذ تقلّصت فرق الهندسة املهمة إىل موظف 

واحد أو صفر، كما ألغيت مهام أقسام كاملة.
وق�ال مهن�دس س�ابق عم�ل يف “توي�رت” لصحيف�ة 
واش�نطن بوس�ت، يف ش�هر نوفمرب/ترين الثاني: 
“كل خط�أ يف الكود والعملي�ات مميت اآلن”، موضحاً 
“س�يكونون  الرك�ة  يف  املوجودي�ن  املوظف�ني  أن 
مرهقني، وسيعملون فوق طاقتهم، وبسبب ذلك، من 
املرجح أن يرتكبوا أخطاء”. وهو بالفعل ما بدأ يظهر 
جليا يف األش�هر الثالثة األخرية. قبل اس�تحواذ ماسك 
عى “تويرت” كان ل�دى الركة فريق لتقييم املخاطر 
يفح�ص التغيريات التي تحصل ع�ى مدار اليوم بحثاً 
عن املش�كالت املتوقعة. وكانت عملية تقييم املخاطر 
ترّكز عى اإلبالغ ع�ن األزمات املحتملة قبل ظهورها. 
لك�ن الفريق تعرّض للترسيح بعد اس�تحواذ ماس�ك، 
حس�بما ذكرت الصحيفة األمريكية، مما أدى إىل غرق 
املنصة باألخطاء واملش�اكل. ومنذ توليه منصبه، اتبع 

ماسك خطة لخفض 75 يف املئة من موظفي الركة، 
وخفض التكاليف بشكل كبري، ومتابعة تدفق اإليرادات 
الجدي�دة، مثل فرض 8 دوالرات ش�هرياً عى عالمات 
التحقق الزرقاء املميزة للركة. يحصل كل ذلك بينما 
األقسام األساسية التي يفرتض أن تحمي خصوصية 
املستخدمني، شبه غائبة بسبب رصف موظفيها.لكن 
رصف املوظفني لم يكن املشكلة الوحيدة. بل تخبطت 
الرك�ة يف قرارات خاطئة عدة، مثل الطرح الفاش�ل 
ب من منتحي  ملي�زة عالم�ة التحقق، مم�ا أدى إىل رسرِ
الش�خصية ودفع “تويرت” إىل إيق�اف الخدمة مؤقتاً. 
كما تعهد ماس�ك ب�”إعادة حرية التعبري” إىل املنصة، 
وتزام�ن ذل�ك مع ط�رد مديري�ن عملوا ع�ى حماية 
املنص�ة من خط�اب الكراهي�ة واملعلوم�ات املضللة، 
وه�و ما جع�ل من املنصة، مس�احة لبث الش�ائعات 
ونظريات املؤامرة من جديد. من ضمن وعود ماس�ك، 
كان الش�فافية التامة ح�ول طريق�ة إدارة الركة، 
لكن�ه اتخذ إج�راءات صارمة ضد ترسي�ب معلومات 
من الداخل تحت قيادت�ه. لكن تفاصيل أكثر خطورة 
تعيش�ها الركة حالياً. فحتى قبل اس�تحواذ ماسك 
حذر موظفو “تويرت” م�ن نقاط الضعف يف املوقع يف 
حالة انقط�اع الخدمة، وإمكانية فق�دان البيانات يف 
ظل غياب أي قدرة عى اسرتدادها. لكن رغم املخاوف 
بشأن البنية التحتية الضعيفة ل�”تويرت”، أمر ماسك 
بإغ�الق أكرب مركز بيان�ات للركة، يف س�اكرامنتو، 
يف ديس�مرب/كانون األول، حس�بما ذكرت “واشنطن 
بوس�ت” حينها.يف محادثات جماعية بني املهندس�ني 
الحاليني والسابقني، تكهن البعض بأن انقطاع شهر 
ديس�مرب/كانون األول قد حدث بع�د خطأ يف تحديث 
الربنامج الخ�اص باملوقع. وتكرر ذلك اإلثنني املايض، 
ليقرتح ماس�ك مرة أخرى إع�ادة كتابة كود “تويرت” 
بالكام�ل. لكن�ه حت�ى الي�وم فش�ل يف رشح م�ا هي 
الحاجة امللحة إلعادة كود املنصة وال كيف حصل ذلك، 
ليبق�ى كالم�ه، مجرد تغري�دات، بينما يغ�رق املوقع 

يومياً يف مشاكل متالحقة.

الصحفي اجلزائري إحسان القاضي 
وحماموه سيقاطعون حماكمته

يف األشهر األوىل اليت أعقبت تولي ماسك
 موقع ”تويرت” يغرق يف التخبط واألخطاء املتالحقة يوميًا
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ناهض اخلياط :
عن )دار الصواف للطباعة والنرش ( .. أصدرت 
مجموعته�ا  الواس�طي(  )وداد  الش�اعرة 
الش�عرية ) ف�راغ املعان�ي ( \ الطبع�ة األوىل 
لس�نة 2022م .. تواصل بها ألقها الش�عري 
وق�د   . الس�ابقة  مجموعاته�ا  ب�ن  املمي�ز 
وس�متها الش�اعرة بعن�وان أوىل قصائده�ا 
)فراغ املعاني(، فيس�أل القارئ نفس�ه : ملاذا 
يس�مي الش�اعر مجموعت�ه بعن�وان إحدى 
قصائ�ده ؟ مع ما يقتطع�ه منها يف الواجهة 

األخرى لغالفها .. ومنها :
لن تجف السواقي

ولن نتوقف عن البكاء
سنضحك كثريا

وربما نرقص ونغني
سنكون أكثر صمتا

وأقل ضجيجا
فخلف هذا الجدار

منذ خمسن وأكثر
وهكذا تقدم ) الواس�طي ( س�لتها الشعرية 
)ف�راغ املعاني ( بما تحمله م�ن بديع الثمار 

، وه�ي تصفها بباقة ورد يف إهدائها ألرستها 
يف أوىل الصفح�ات : ) إىل الذي�ن كان�وا .. وما 
زالوا نرباس�ا لحيات�ي \ إىل زوجي وأوالدي \ 

وأحفادي \ باقة الورد هذه (.
فيس�أل القارئ نفس�ه عن العالقة الحميمة 
بينها وبن ال�ورود .. وهذا ما وجهته لنفيس 
ح�ن أطلعت عىل ما تتأجج به قصائدها مما 
نعاني�ه يف حياتن�ا م�ن  فوىض وم�ن ضياع ! 
وقد طلعت به قصيدتها ) فراغ املعاني ( التي 
ترشحت عنوانا لهذه الباقة املزهرة بشعرية 

متَقنة :
نغض الطرف عن الشمس لتي غربت

واألوراق التي تساقطت
وكيف سقطنا يف فراغ املعاني

وآمتهنا النسياَن فآمُتِهنا
وتركنا خطواتنا للفوىض    

فلم ندرك العرض األول 
وال حظينا بالعرض األخري 

يف مجموعتها ) ف�راغ املعاني ( يجد القاريء 
نفس�ه مش�اركا بما تعاني�ه الش�اعرة مما 
تع�رض ل�ه  ش�عبنا يف عيش�ه املري�ر ، وم�ا 

خلفت�ه املصائ�ب وفاجعات الح�روب ! حيث 
نأت بموهبتها الكبرية ع�ن تجليات الطبيعة 
بمش�اهدها وحراك الوجود .. وهي الشاعرة 
الت�ي ننتظر منها الكثريعما تكش�فه لنا من 
رؤى الش�عر يف مش�اهد الطبيعة و مس�ارح 
الجم�ال بلغته�ا املائ�زة بالس�هل العمي�ق ، 
ولكنه�ا انط�وت بباق�ة آالمه�ا وأحزانه�ا يف 
صومعة أفكارها بعيدا عن فضاءات الخيال : 

) حزينة كانت الوردة
تنظر إىل جارتها

وهي تذبل ( \ من قصيدتها ) خربشات ( .
وهاه�ي تبوح لن�ا يف قصيدته�ا األخرية ) يف 

املنتصف ( عما اتخذته من قرار :
) قد أستمربالكتابة  

حتى يتحرر
هذا الحزن

وأفك أرس الحروف (
وبع�د انته�اء س�ياحتي املتأمل�ة  يف ) ف�راغ 
املعان�ي ( ، أع�دت النظ�ر يف م�ا يقولونه عن 
داللة العن�وان بكون�ه العتبة الت�ي نجتازها 
لفض�اءات مس�الكه مع م�ا يثريه حدُس�نا 

حول ما تضم�ره دواخله . فلوال ما اقتطعته 
الش�اعرة من قصيدته�ا األوىل ) فراغ املعاني 
( لواجهته الثاني�ة وما كتبته يف إهدائها لظل 

العنوان ُمرِبكاً لحدسنا حول ما يفيض إليه .

الزوراء / خاص:
ما يمي�ز القاص العراقي مهدي الجابري هو 
اتقانه للجملة القصرية يف البناء الفني لقلمه 
القصيص، وما يالحظ عليه هو التقاط املفردة 
املع�ربة من اج�ل خل�ق متواليات�ه الرسدية، 
اس�لوبه يمتاز بالوضوح والشفافية مبتعدا 
عن كل اش�كال التصحر والوعورة، وما يريد 
ايصال�ه يأتين�ا عن طريق الوضوح متش�بثا 
باملقولة التي تقول بأن الوضوح سيد االبداع 
، يحسن صياغة االستهالل كما يحسن بلورة 
الخاتم�ة فتأت�ي نصوصه متماس�كة ال اثر 

للرتهل او التقريرية فيها:
- عضو اتحاد األدباء والكّتاب يف العراق

الس�ومرية  أمارج�ي  ملجل�ة  فن�ي  مدي�ر   -
سابقا. 

- مدير تنفي�ذي ملجلة لؤلؤة ال�رسد الورقية 
سابقا

- م�رشف عام ملجلة القصة الذهبية املرصية 
األلكرتونية.

- محرر مجلة عروس اآلداب للقصة القصرية 
جدا 

أصدر :
- مجموعة قصصية بعنوان )غناء القصب( 
للقصة قصرية وقص�رية جدا صادرة من دار 

امارجي للطباعة والنرش  202١.
- مجموع�ة قصصي�ة بعن�وان ) أت�و ع�ىل 
قميصن�ا بدم ك�ذب( للقصة القص�رية جدا. 
صادرة من دار احمد املالكي للطباعة والنرش  

.202١
ش�مس   ( بعن�وان  قصصي�ة  مجموع�ة   -
ترشي�ن(  للقصة القص�رية.. صادرة من دار 

السومري للطباعة والنرش  2022.
_ كتاب ش�ذرات ادبية، حوارات مع مجموعة 
م�ن األدب�اء الكرتون�ي.. م�ن لبن�ان .. نرش 

الشاعرة فاطمة منصور
-  كتاب مش�اهداتي من األهوار  بي دي أف، 

من دار امارجي .
- كتاب مشرتك

 للقص�ة القص�رية ج�دا م�ع مجموع�ة من 
االدب�اء بعن�وان انطولوجيا القص�ة قصرية 

جدا. دار امارجي
- كت�اب مش�رتك م�ع مجموعة م�ن األدباء 

)١50 ايقونة عربية ( دار أمارجي.
حاز عىل :

- ش�هادة ش�كر وتقدير م�ن وزارة الثقافة 
واآلثار . 

- درع األب�داع م�ن مهرج�ان وكالة عش�تار 
االبداعي األول. 

- املركز األول للمس�ابقة العربية للققج من 
مجموع ١٨٣ اديبا عربيا. 

- املرك�ز االول يف مس�ابقة القص�ة القصرية 
مللتقى املشكاة االدبي.

ادب�اء  املرك�ز األول يف مس�ابقة  منت�دى   _
الجزيرة السورية للقصة قصرية جدا. 

- املركز الثالث ملسابقة الشيخة نوال الصباح 
يف الكويت من بن ٨١2  مشاركا. 

- هن�اك جوائز عديدة من قبل املواقع االدبية 
االلكرتونية.

دخلنا بيدر الق�اص العراقي مهدي الجابري 
وخرجنا منه بهذا العطاء :

 *البعض يقول بان الرواية تمثل قمة الجبل 
بينما القصة تمثل الس�فح، ما ذا تقول بهذا 

القول؟
� القص�ة أس�اس ف�ن ال�رسد مل�ا تحمل من 

خاصية معينه بالكتابة
ألنها تقترص عىل مشهدية الحدث 

الحبكة املحكمة وحوارية الش�خوص س�واء 
كان السارد شخص او عدة اشخاص 

حملت التكثيف بالفكرة والدهش�ة واملباغتة 
يف الخاتمة. 

حمل�ت  فيه�ا  اخت�زال  ال  تتوس�ع  الرواي�ة 
مش�اهدات عديدة اماكن ش�خوص تبحر يف 

تفاصيل اكثر ممكن تتعدد فيها الفكرة. 
أنا أضع القصة يف القمة والرواية يف الس�فح 
ه�ذا رأيي فيها ألن وقتنا الحايل وقت الرسعة 
م�ن املمك�ن اختزال فك�رة الرواي�ة بالقصة 

القصرية واختزال القصة القصرية بالققج. 
* كيف تنظر اىل املشهد النقدي العراقي ؟

� اإلجاب�ة ع�ىل هذا الس�ؤال، النق�د مدارس 
ومناه�ج  خصائ�ص،  واح�د  وكل  متنوع�ة 
، واألجن�اس األدبي�ة   ) س�ياقية، ونصي�ة( 
منج�زات فنية ل�كل منجز )حن�س ادبي( له 
ممي�زات وخصائص، والنقد حرك�ة  ذائقية 
تبدأ  أوالً بالتفس�ري، وثاني�ا بالتأويل، وثالثا 
بالحك�م النقدي... من هنا  ه�ل هذه الرؤى 
مطبقة يف املش�هد النقدي، حس�ب قناعتي ، 
قطعا اإلجابة )ال(، هذا إذا ما استثنينا  بعض 
الدراس�ات الناضجة األكاديمي�ة وهي قليلة 
ضم�ن ه�ذا الطرح، ام�ا ما نج�ده االن مما 
يس�مى نق�دا يف الحقيقة ال يرتقي ملس�توى 
مقنع نقديا، ومن املستغرب ان هنالك بعض 
من يكتب النقد  وه�و يجهل ابجديات النقد، 
املش�هد العراقي النق�دي يحت�اج الكثري كي 
يرتق�ي اىل ان يكون نقدا يش�ار ل�ه بالبنان، 
لدين�ا قليل م�ن النقاد يعدون ع�ىل  األصابع 
جي�دون، لك�ن م�ع ه�ذا  يحتاج�ون الكثري 

والكثري.
* حدثنا باختصار عن بداياتك مع الكتابة؟

   � م�ن ب�ن باس�قات النخيل وم�زارع الرز 
وهدي�ر نه�ر الف�رات وم�ن أح�د فروع�ه يف 
جن�وب قيص و بيئة معقدة، طبيعتها، أهوار 
مرتامية االط�راف، ولدت ع�ام ١965. كانت 
هناك  صعوبة يف التعليم، و صعوبة يف النقل، 
يف هذه الظروف عشت هناك اكملت دراستي 
االبتدائية واملتوسطة، بعدها انتقلت اىل مركز 

املحافظة التي كانت عاملا ثانيا.    
م�ن  ذاكرت�ي  تختزن�ه  م�ا  اكت�ب   ب�دأت   
األه�وار والريف وما تحمل�ه من عبق املايض 
الفض�اء  عال�م  يف  الش�خصية  مدونت�ي  اىل 
االلكرتون�ي، ومالبث�ت إن قادن�ي قلم�ي إىل 
الكتاب�ة  ع�ن السياس�ة ونق�ص الخدمات، 
كانت هناك فئتان اال وىل ش�جعتني، والثانية 
احبطتن�ي. لكن  قلم�ي حينه�ا  كان جريئا  

لينطق بمعاناة وسطه االجتماعي .
    أدركت أن القلم واألدب العالقة له بالتحصيل 
الدرايس وإنما بالفطرة الغّناء بدوافع اإلبداع 

وعش�ق الح�روف فالظ�روف الت�ي اعاقتني 
عن متابعة تحصييل العلم�ي هي ذاتها التي 
صقل�ت ح�رويف، وانجب�ت الكتاب�ة والقصة 
وكان�ت دافعي فيها. أصبح قلمي عود قصب 

جنوبي يروي حكاية األيام السالفة. 
 كتب�ت القصة والقصة قصرية ج�دا ولم أجد 
الطريق س�هال، كون كتابة القصة تشبة سري 
القطار عىل س�كته، يتصورها البعض س�هلة 
الكتابة، اي خروج منها تكون خاطرة، وبعض 
االحي�ان رسد تاريخي او صحف�ي، او تذهب 
الكتاب�ة اىل التقريري�ة واالخباري�ة، ولضب�ط 
ايقاعها، دخلت ورشات تدريبية، يف دار الرسد 
العراق بعدها اىل فريق كن كاتبا السوري الذي 
امدني بالكثري وتعلمت منه الكثري فكان بحق 
مدرسة تدريبية تخرجت عىل أيديهم كثري من 

األدباء واآلن أنا عضو فيه.
* هل لديك طقوس وانت تمارس الكتابة ؟

� برأيي الكتابة التحتاج اىل طقوس 
االم�ر يح�دث عن�دي بلحظ�ه الفك�رة تأتي 
كصعق�ة كهرب�اء يف عق�يل فأب�ارش ف�ورا 
بكتابتها م�رات كثرية تأتيني وانا نائم كحلم 
يقظ�ة ألنتفض م�ن فرايش مذعور اس�حب 

الورقة والقلم وادونها. 
* لديك عدة مجاميع قصصية ، هل فكرت يف 

كتابة الرواية ؟
نعم اصدرت ثالث مجاميع قصصية. 

- غن�اء القصب / قصة قصرية وقصرية جدا 
من دار امارجي السومرية 202١.

- أت�و عىل قميصنا ب�دم كذب/ قصة قصرية 
جدا من دار احمد املالكي 2022.

- ش�مس ترشي�ن قص�ة قص�رية م�ن دار 
السومري 2022.

ل�م أفك�ر بكتاب�ة الرواي�ة اآلن باعتقادي ان 
وقتن�ا وقت رسعة وال يتحمل املتلقي أن يقرأ 
الكث�ري ممكن اخت�زال فك�رة الرواية بقصة 
قص�رية واخت�زال القص�ة قص�رية بقص�ة 

قصرية جدا..

www.alzawraapaper.com

ثقافية

القاص العراقي مهدي اجلابري يف ضيافة ثقافية الزوراء 

حني يسمي الشاعر جمموعته بعنوان إحدى قصائده

كل القطارات مألى
فقل يل: كيف تسافر؟

كل القطارات مألى فكيف وجدت )التذاكر(؟
وهذا الرصيف األصم.  هذا الرصيف األشج

غدا دمعه كالخناجر
كيف غافلتنا وانطلقت

كمهر جميل املحيا
بأنسام حلم جميل 

وطار كأنفاس طائر
وذبت كزهرة شمع وانبت 

زهر املشاعر
كيف غافتلنا 

وانطلقت بجلبابك القروي
إىل صوب أسيوط ليال

ونظارتك الحانية. تناديك خلف الستائر 
إن لم تأتنازائرا

فتعال كونك شاعرا.
شعر. حمدي طه. مرص.

رجع الكمان
 محدي طه / مصر 

قراءة عقيل هاشم
لق�د أفادت الدراس�ات الثقافية كثريا من 
علم الس�يمياء او السيميولوجيا يف قراءة 
النصوص دالليا، والت�ي يمكن اعتباراها 
إش�ارات أو دوال تحيلن�ا ع�ىل مدل�والت 
استكش�اف  فرص�ة  وتمنحن�ا  أعم�ق 
النص�وص الش�عرية والرسدي�ة وتأويل 
مبتغاه�ا ومقصده�ا. إذ ب�ات جلي�ا ان 
الحدي�ث  الع�رص  يف  الش�اعر  الن�ص/ 
مهموم باإلنس�ان وبقضاي�اه، وأظن أن 
شعره س�يبقى طوياًل، فمثل هذا الشعر 
ال يمك�ن بأي حال من األح�وال أن يندثر 
أو ُيمحى من الذاكرة. ألنه كتب عىل مهل 
وبعناي�ة فائقة ووعي ش�ديد ، ألن لغتها 
هادئة ورائقة وس�امية وجذاب�ة وتبتعد 
عن الصخ�ب املجاني، كما أنها إنس�انية 
للغاية، وتنفتح عىل تأويالت شتى، فتثري 
املتلقي عرب تس�اؤالت متعمق�ة، بعد تلك 
املقدم�ة املخت�رصة؛ أتركك أيه�ا القارئ 
الكريم مع الكتاب، والذي أرجو أن يكون 
إضافة مهمة للمكتب�ة ، وأن يكون مالذا 
للدارس�ن واملهتمن .إذا كانت اللسانيات 
ت�درس كل م�ا هو لغ�وي ولفظ�ي، فإن 
السيميولوجيا تدرس ما هو لغوي وما هو 
غري لغوي، أي تتع�دى املنطوق إىل ما هو 
برصي. السيميولوجيا هو علم العالمات 
أو اإلش�ارات، وبه�ذا نق�ول أنه�ا تدرس 
النص يف نظامه الداخيل عرب دراسة شكل 
املضم�ون واملرجع والحيثيات الس�ياقية 
والخارجية والت�ي ال ننفتح عليها ملعرفة 
التداخ�ل الن�يص وعملي�ات التفاعل بن 
الن�يص  االش�تقاق  النص�وص وطبيع�ة 

للنص املرصود سيميائيا. وعليه، فالهدف 
م�ن دراس�ة النص�وص س�يميائيا ه�و 
البح�ث عن املعنى والداللة و اس�تخالص 
البنية املولدة للنص�وص منطقيا ودالليا.

بالتأكي�د مث�ل ه�ذه الكت�ب له�ا أهمية 
كبرية خصوص�ا إذا كان الباحث الدكتور 
مصطف�ى لطي�ف ع�ارف  ل�ه حض�ور 
أكاديمي فاعل وصاح�ب بصمة واضحة 
يف مجال�ه البحثي قدم العديد من البحوث 
والكتب النقدية ساهمت يف إثراء  الباحثن 

والدارسن والقراء .
ص�در مؤخرا ع�ن دار امارج�ي للطباعة 
»ق�راءات  نق�دي  202٣كت�اب  والن�رش 
س�يميوطيقية لقصائ�د عراقي�ة للكاتب 

الباحث الدكت�ور مصطفى لطيف عارف 
, من يقرأ له يالح�ظ أنه أكاديمي مثقف 
وموسوعي وقارئ جيد للرتاث والحداثة، 
يلتقط بهدوئه وبحسه املرهف وبمهارته 
املغايرة صوًرا لتفكيك النصوص –ش�عرا 
ونثرا-وبأس�لوب علمي وس�لس  غاية يف 
الجمال والروع�ة، باإلضافة إىل أنه يؤمن 
إىل أبع�د مدى بما يكتب، فه�و يعي جيًدا 
معنى النق�د وغاية الحداث�ة. ومما كتب 
م�ن مقارب�ات و م�ا قدم�ه وم�ا يقدمه 
قراءات نقدية عن تجارب الش�عراء، أنها 
سوف تثري املشهد الشعري ألن القصيدة 
س�تظل باقي�ة وحية ول�ن تم�وت نظرًا 
لعمقه�ا ووعيه�ا وم�ا تحمله م�ن رؤى 
جديدة للحياة وللعالم. يف مجملها تصنع 
حالة شعرية ال تتكرر؛ تساعد عىل تزكية 
احت�وى  املس�ارات،  وتصحي�ح  النف�س 
الكت�اب ع�ىل ق�راءات ش�عرية وجوالت 
يف أرج�اء القصي�دة الش�عرية املعارصة، 
حيث التقنية الفنية املبثوثة يف القصيدة/
الش�اعر معا. وأنت تميض إليهما .تشعر 
بيشء من الس�حر ينتاب�ك بحيث يصعب 
أن تغف�ل للحظ�ة ع�ن الق�ول بالعذوبة 
والدهش�ة والحنن قصائد باذخة املتعة. 
والسيما ان الشعر ال ينفصل عن حيواننا، 
ب�كل تمظهراتها االجتماعية والنفس�ية 

والسياسية.
أعتقد أن أهمية الش�كل الشعري النسوي  
يأت�ي من كونه يحك�م موضوع القصيدة 
مفه�وم  خصوصي�ة  م�ن  م�ا  بش�كل 
الحداثة ورصاعاته�ا وهمومها  الجن�در، 
وحساس�ياتها، قصائ�د الش�اعرة عهود 

بني�ة  ف�ان  العم�ودي،  للش�عر  تنتم�ي 
القصي�دة وإيقاع املعني فيه�ا، إذ تأخذنا 
نصوص الشاعرة بتول مسافات يف الحلم 
واألل�م معا، وكيف اس�تطاعت الش�اعرة 
اس�تحضار ه�ذا الش�جن وف�ق املعالجة 
األدبية التي تناسب ذوق املتلقي. الصوت 
النس�ائي »عهود عب�د الواحد » يف قصيدة 
املديح للمؤلف الدكتور مصطفى – ورثاء 
األب – القصائ�د نجده�ا ش�هية  وأكث�ر 
ش�فافية ، عىل الرغم م�ن فيها من القوة 
والرقة والصدق والبالغة ما يكفيها لترتبع 
عىل ع�رش القصي�دة الرتاثية، الش�اعرة 
تمتل�ك جرأة يف البوح ولغة مشاكس�ة إن 
جاز التعب�ري، تف�يض إىل العفوية والحب 
الش�فيف والعمي�ق يف خصوصي�ة املرأة 

وشؤونها والتعبري بحرية ورؤية دالة؟ 
ما يهمنا حقا يف الشعر »املديح -الرثاء« ، 
أن تكون القصيدة من الخفة واالنسيابية 
بحي�ث ال توقف�ك يف مقاط�ع أو كلمات 
لتق�ول ترصيحا تقريري�ا جافا، ذرة من 
القصدي�ة تفس�د القصي�دة وتحولها إىل 
بيان أو اعرتاف أو دعوة لفكرة، أنها مؤرش 
ع�ىل ش�اعرية الش�اعرة وإذاب�ة املعنى 
يف الكلم�ات، يقّدم ه�ذا الكت�اب إضاءة 
ع�ىل مقّومات مرشوع الباح�ث الدكتور 
مصطف�ى الع�ارف  الثق�ايف م�ن خ�الل 
مجموعة من املقاالت واالفتتاحيات التي 
نرشه�ا يف الكتاب، باإلضاف�ة إىل قراءات 
نقدي�ة  ملخت�ارات ش�عرية م�ن قصائد 
شعراء مستنبطة من املصري الرتاجيدي، 
تمث�ل تجرب�ة ش�عراء يف أق�ى درجات 
التحدي�ث يف تاريخ الش�عرية املعارصة، 
بينما تضم مختارات ش�عرية أشد تعبريا 
عن ه�ذه الش�عرية وتمثيال له�ا، لهذه 
االختي�ارات ما يس�وغها ويربره�ا، وما 
ينتظمه�ا ويعمق إش�كاليتها الجمالية. 
و يلح�ظ الكتاب واألدباء حرص الدكتور 
الباح�ث  ع�ىل االحتف�اء دوم�اً ب�األدب 
واألدب�اء يف الوطن هذا هو م�ا يصبوا له  
يف مرشوع�ه  النق�دي ال�ذي يعم�ل عليه   
، ه�و يراه�ا قضي�ة تس�تحّق التضحية 
والعطاء، وجرساً متين�ًا للتواصل يحّقق 

أمانيه وطموحاته كونه مرشوعا قام عىل 
العم�ل والوفاء واإلخالص وكرس النمطية 
والتقليدية، وق�د اتكأ عىل الجهود املبدعة 
والرؤى الخاّلقة الكتاب سياحة ذوقية مع 
ش�عراء انترصوا، منذ البداي�ة، للقصيدة 
املغاي�رة واملعارص. تحرر م�ن كل تصور 
س�ابق عىل الكتاب�ة ذاتها. عىل مس�توى 
ال�رؤى واألس�اليب. إنما الش�عر املعارص 
موقف ش�عري من العالم، وتج�اوز للغة 
باللغ�ة ذاتها. ولعل هذا هو الرصاع الفني 
الذي يكابده الشاعر باستمرار، والتحدي 
الجمايل الذي يعيش�ه املتلقي مع الش�عر 
املعارص. ومن هنا، تقي�م تجربة الدكتور 
مصطفى لطيف عارف ح�وارا مع الكثري 
من املدونات الشعرية املتنوعة يف كتابه . ما 
يضعنا أمام فضاء ش�عري موسع ينتمي 
إليه الش�اعر العراقي يف زمن املحنة, هذه 
الرحل�ة الرتاجيدي�ة للش�اعر، واملحفوفة 
بم�وج املناي�ا ، هي الرحل�ة التي خاضها 
الشاعر نفسه، هذا الكتاب  ليس تجميعا 
لنصوص ش�عرية متفرقة وغري مدروسة 
فنية ، وال محَض مقاربة يف أزمنة الكتابة 
وأفضيته�ا، ولكن�ه عم�ل ذوق�ي جم�ايل 
يجمع ش�عراء تنوعت تجاربهم اإلبداعية 
ما بن إغراض ش�عرية وأجناس ش�عرية 
ثري�ة  .يق�دم يف الكت�اب املؤلف ق�راءات 
نقدية لقصائد ش�عرية  فيها الكثرية من 
الدالالت تش�ّكل عالمات س�يميائية دالّة ، 
معرفا إياه�ا بأنها عل�م “العالمة لتأويل 
الدالل�ة والعالم�ة، مش�ريا إىل أن العالمة 
تتجىل يف”. الذي اس�تخدم لغة جميلة عرب 
املج�از والص�ورة واالس�تعارة والكناية، 
مغني�ا الصمت بصمت يؤس�س الحضور 
املب�ارش للوج�ود. يتوقف  عن�د القصيدة 
بوصفه�ا سلس�لة م�ن القصائ�د وبنية 
م�ن املقاطع املتتالي�ة، مش�ريا إىل أن كل 
قصيدة تكون مس�تقلة بذاتها وبعنوانها 
وفكرتها أو الصورة املعربة أبدع الش�اعر 
يف توظيفه�ا توظيف�اً فنّي�اً مبدعا، فكان 
بحق عبوراً نحو الضفة األخرى يف اكتناه 
الش�عرية املعرّبة ع�ن حساس�ية التلقي 
املعارص.القصائ�د الش�عرية قي�د الدرس 
تمتلك عالقة مرتاوحة يكون املتلقي فاعل 
ورشيك رئي�س يف العملي�ة اإلبداعية، من 
اكتش�اف املكامن وجالء البصرية وابتكار 

التناقض.
ويف الخت�ام أق�ول الكت�اب موس�وعي يف 
تن�اول دواوي�ن متنوع�ة األجن�اس م�ن 
العمودي إىل الحر إىل قصيدة النثر. ولبيان 
ماهّية الشعر يف ما يفككه نهج السيمياء، 
ال�ذي يهت�م بالعالق�ة بن العالم�ة  وبن  
مدلوالتها،  فهو  يدرس  محتوى  العالمات  
والعالقة  القائمة  بن  العالمة  وتفسريها  
وتأويله�ا. التي يريد الش�اعر أن يبّثها إىل 
املتلّقي، لذا فأغلب قصائد الشعراء تتألّف 
من قصائد طويلة وقص�رية وهناك أيضا 
اختيارات من أش�طر قليل�ة مكّثفة، كما 
ن�رى ذل�ك  قصائ�د كتب�ت بإيج�از فّني 
استثمر الشاعر طاقة اللغة الكامنة ليعرَب 

من خاللها إىل ضفاف املعنى اآلخر. 

» قراءات سيموطيقية لقصائد عراقية«
كتاب نقدي للناقد األكادميي » ا. د مصطفى لطيف عارف«

No: 7916   Sun    12     Mar    2023العدد:   7916    األحد   12    اذار   2023



هل س�بق أن توّددت إم�رأة إىل زوجك 

خالل إحدى السهرات أو املناسبات؟ 

كي�ف ترّصف�ت تج�اه ه�ذا املوق�ف 

املحرج؟ نقرتح عليك بعض النصائح 

حول كيفية الترّصف بطريقة ناضجة 

وسليمة تجاه موقف مماثل:

* ال تبالغ�ي يف التحلي�ل: قبل إصدار 

األحكام املسبقة، تأّكدي من أن املرأة 

تت�وّدد فعالً إىل زوج�ك. كما ننصحك 

بأاّل تبالغي يف التحليل فقد تكون هذه 

امل�رأة م�ن األش�خاص االجتماعيني 

والذين يحّب�ون بطبعهم التحّدث مع 

األخرين من دون أي نوايا سيئة.

* راقب�ي زوجك: ال يمك�ن أن تنجح 

امرأة أخرى يف التوّدد إىل زوجك إن لم 

يكن هو الذي أعطاها الضوء األخرض 

ع�ن قص�د أو غ�ر قصد. ل�ذا راقبي 

ترّصف�ات زوجك أّوالً تجاه املرأة التي 

تح�اول أن تغازل�ه. إن كان زوج�ك 

يأخ�د األمور برباءة وال يعي بأن هذه 

املرأة تح�اول التقرّب منه، يمكنك أن 

تحّذريه أو تلفت�ي انتباهه حول هذا 

األم�ر به�دوء م�ن دون إحراج�ه أو 

لومه.

* صارحي زوجك بما تشعرين: إياك 

وكب�ت املش�اعر الت�ي ق�د تخالجك! 

تحّدثي مع�ه عىل إنف�راد وصارحيه 

تخالج�ك  الت�ي  املش�اعر  بحقيق�ة 

وإنزعاجك م�ن هذا األم�ر ليترّصف 

عىل هذا األساس وال يجرحك.

* ال تح�اويل إش�عال ن�ار الغ�رة يف 

نفس حبيب�ك: ال تعاملي�ه باملثل ألن 

ذلك س�يدّل عىل ترّصف غ�ر ناضج 

م�ن قبل�ك. فإن ح�اول رج�ل التودد 

إليك وسمحت له بذلك فقط لإلنتقام 

م�ن مغازل�ة ام�رأة أخ�رى لزوجك، 

ستتفاقم املشكلة بينكما!

* قومي بمغازل�ة زوجك: إن حاولت 

امرأة التوّدد إىل زوجك خالل السهرة، 

ب�دورك.  الفرص�ة ملغازلته  اس�تغّل 

فمتى كان�ت آخر م�رّة مدحته فيها 

أوع�رّبت ل�ه ع�ن م�دى إعجاب�ك به 

وتقدي�رك ل�ه؟ فالرج�ل يحت�اج ألن 

يس�مع الكالم املعس�ول من وقت إىل 

آخر، وس�يفرح كثراً به�ذه املبادرة، 

ألّن�ك أنِت ح�ّب حياته، التي تنس�يه 

العالم كلّة بكلمة واحدة منها!

* مواجه�ة امل�رأة: إن زادت األم�ور 

عن حّده�ا، كوني حازم�ة وواجهي 

اإلم�رأة التي تغازل زوجك بكّل برودة 

أعص�اب. أعلميه�ا أن فضوله�ا غر 

مرّحب به ب�كّل تهذيب ومن دون أي 

إهانة أو شتيمة.

التوت�ر أو اإلجهاد ه�و رد فعل نفيس 
وجس�دي طبيع�ي تج�اه متطلب�ات 
الحي�اة وال�ذي س�يختربه الكث�رون 
م�ن حني آلخر، وهو ما يؤثر س�لبا يف 

الصحة الجسدية والعقلية.
ويف حني أننا نعلم جميعا أن الش�عور 
بالتوتر ليس جي�دا، فقد ال نكون عىل 
دراي�ة باآلثار الس�لبية الخطرة التي 
يمك�ن أن تحدثه�ا ه�ذه الحالة عىل 

صحتنا العامة.
ويق�ول كري�س نيوب�ري، الصيدالني 
 ،The Independent Pharmacy يف 
يف حديثه ملوقع »مي�رتو« الربيطاني: 
»يتس�بب اإلجه�اد يف مجموعة كاملة 
م�ن األع�راض الجس�دية والعاطفية 
الص�داع  ذل�ك  يف  بم�ا  والس�لوكية، 
والتعب والقلق والتهيج وحتى تغرات 
يف الش�هية واالنس�حاب االجتماع�ي. 
ويمك�ن أن تختل�ف التجرب�ة الكلي�ة 
للتوت�ر بش�كل كب�ر من ش�خص إىل 
آخ�ر، وقد يش�عر بعض امل�رىض أنها 
طاق�ة عصبي�ة غ�ر مريح�ة، بينما 
قد يش�عر بها البع�ض اآلخر عىل أنها 

تهيج وغضب«.
وتاب�ع: »م�ع ذل�ك، ف�إن املوض�وع 
املش�رتك ال�ذي أبل�غ عن�ه العديد من 

امل�رىض الذين يعانون من اإلجهاد هو 
اإلحساس بفقدان السيطرة«.

ويمكن أن تؤدي الكميات الكبرة من 
الضغط الواقع عىل الجسم إىل عدد من 
العواقب الخطرة واملش�اكل الصحية 

عىل املدى الطويل.
الخرف

كشفت دراس�ة حديثة عن أدلة تشر 
إىل أن التوتر يمك�ن أن يزيد من خطر 

اإلصابة بمرض ألزهايمر.
وس�ألت الدراسة، التي قادتها جامعة 
أالبام�ا، أكث�ر م�ن 24 أل�ف بالغ عن 
ع�دد املرات التي ش�عروا فيها بالتوتر 
)اإلجه�اد( أو أنه�م غ�ر قادرين عىل 
التعامل مع كل ما يتعني عليهم القيام 

به.
ووفق�ا للنتائج، ُوج�د أن أولئك الذين 
أبلغوا عن مستويات عالية من التوتر 
كانوا أكثر عرضة بنسبة 37% لإلصابة 

بالخرف يف سنواتهم الالحقة.
أزمة قلبية

يف ورق�ة بحثية ُنرشت ع�ام 2017 يف 
مجلة The Lancet، وجد باحثون من 
جامع�ة هارفارد أن اإلجهاد املس�تمر 
ق�د يزيد من خطر اإلصاب�ة بالنوبات 

القلبية والسكتة الدماغية.

ويتكون البحث من دراستني واقرتحتا 
أن�ه عندما تكون متوت�را، فإن اللوزة 
)منطقة يف الدماغ تتعامل مع اإلجهاد( 
ترسل إش�ارات إىل نخاع العظم إلنتاج 

خاليا دم بيضاء إضافية.
الته�اب  يف  يتس�بب  ب�دوره  وه�ذا 
الرشاي�ني ونعل�م أن االلته�اب يدخل 
يف العملي�ة الت�ي ت�ؤدي إىل النوب�ات 
القلبية والذبحة الصدرية والس�كتات 

الدماغية.
الته�اب  الدراس�ة أيض�ا يف  ونظ�رت 
الرشاي�ني والنش�اط يف الل�وزة ل�دى 
األش�خاص الذين يعانون من اإلجهاد 
عالق�ة  الباحث�ون  ووج�د  الش�ديد. 
مب�ارشة ب�ني ارتف�اع نش�اط اللوزة 

وزيادة التهاب الرشايني.
مشاكل يف الجهاز الهضمي

تؤثر اضطرابات الجهاز الهضمي عىل 
35% إىل 70% من األشخاص يف مرحلة 
م�ا من الحياة. ويمك�ن أن يرجع ذلك 
إىل العدي�د م�ن العوام�ل البيولوجية، 
لك�ن اإلجه�اد يمك�ن أن يلع�ب دورا 

مهما يف مثل هذه األمراض.
 ،Harvard Health ووفق�ا ملؤسس�ة
ف�إن نظامن�ا العصبي املع�وي )الذي 
يتحكم يف س�لوكنا املعدي املعوي( هو 

دماغ ثان.
ف�إن  الجس�م،  يف  اإلجه�اد  كان  وإذا 

الطريقة التي يعمل بها تتغر.
»بع�د  الصحي�ة:  املؤسس�ة  وقال�ت 
استش�عار دخول الطع�ام إىل األمعاء، 
تقوم الخاليا العصبية املبطنة للجهاز 
الهضم�ي بإرس�ال إش�ارات إىل خاليا 
العضالت لبدء سلسلة من االنقباضات 
املعوية التي تدفع الطعام إىل مس�افة 
أبع�د، وتقس�يمه إىل عن�ارص مغذية 
ونفايات. ويف الوقت نفس�ه، يستخدم 
الناق�الت  املع�وي  العصب�ي  الجه�از 
للتواصل  الس�روتونني  العصبية مثل 
العصب�ي  الجه�از  م�ع  والتفاع�ل 

املركزي«.
وهك�ذا، نظ�را ألن اإلجهاد ي�ؤدي إىل 
اس�تجابة »القتال أو الهروب«، يمكن 

إعاقة عمليات الهضم.
زيادة الوزن

يمك�ن أن يؤثر اإلجه�اد أيضا يف قدرة 
وزن  ع�ىل  الحف�اظ  ع�ىل  الش�خص 
صح�ي أو فق�دان ال�وزن. ويمكن أن 
يك�ون هذا نتيجة الرتفاع مس�تويات 
هرمون اإلجهاد الكورتيزول أو بسبب 
السلوكيات غر الصحية التي يسببها 

اإلجهاد.

ويف ع�ام 2015، أج�رى باحث�ون من 
جامع�ة والي�ة أوهايو مقاب�الت مع 
نس�اء حول اإلجهاد ال�ذي تعرضن له 
يف اليوم السابق. ثم تناول وجبة غنية 

بالدهون والسعرات الحرارية.
واكتش�ف الباحثون، يف املتوس�ط، أن 
النساء الالئي أبلغن عن ضغط واحدة 
أو أكثر خالل ال� 24 س�اعة السابقة، 
أحرقن 104 س�عرات حرارية أقل من 

أولئك الالئي لم يتعرضن للتوتر.
ويف ع�ام واحد، يمكن أن يؤدي هذا إىل 
زيادة الوزن بمقدار 5 كغ تقريبا )11 

رط�ال(. ويف الوقت نفس�ه، فإن أولئك 
الالئي ادع�ني أنهن تعرض�ن لإلجهاد 
كان�ت لديه�ن مس�تويات أع�ىل م�ن 
اإلنسولني. ويس�اهم هذا الهرمون يف 

تخزين الدهون.
اكتئاب

ع�ىل م�ر الس�نني، بحث�ت العديد من 
األوراق البحثي�ة يف الصل�ة بني التوتر 
واالكتئ�اب. ويتف�ق الخ�رباء ع�ىل أن 
اإلجهاد العاطفي يمكن أن يلعب دورا 
يف التسبب يف االكتئاب أو أن يكون أحد 

أعراضه.
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تعلمي طرق التعامل احلكيم مع امرأة حتاول التودد لزوجك

من األزمة القلبية إىل اخلرف... هذا ما ميكن أن يفعله اإلجهاد املستمر جلسمك

سلوكيات...حنو مستقبل أفضل ... هلما

5 أشياء مهمة يتعلمها الصيب 
من والدته

املطبخ ...

تدبري منزلي...

شبس البطاطس املنزلي

الطريقة الصحيحة إلزالة الدهون املرتسبة على 
وجه الطعام

املقادير

)كب�رة  حب�ة   2 البطاط�ا:   -

الحجم(

- م�اء ب�ارد: 2 ك�وب )لنق�ع 

البطاطا(

- الزيت: غزير )للقل(

- ملح: حسب الرغبة

طريقة التحضر

- ق�رشي البطاط�ا ث�م تقطع 

باس�تعمال  لرشح�ات رقيق�ة 

املقرشة.

- انقع�ي البطاط�ا يف امل�اء مع 

املل�ح مل�دة نص�ف س�اعة، ثم 

تصفى من املاء.

ورق  ع�ىل  البطاط�ا  ضع�ي   -

املحارم حتى تنشف الرقاقات.

- سخني الزيت، ثم اقل رقائق 

البطاطا، وأخرجي البطاطا من 

الزي�ت عند النض�وج، وتوضع 

الورقي�ة حت�ى  املح�ارم  ع�ىل 

تمتص الزائد من زيت القل.

انتش�ار السمنة وزيادة الوزن  بسبب األكل الذي يحمل 
م�واد دهني�ة عالية وترتس�ب يف الجس�م ويجعله يزيد 
بش�كل كبر وهن�اك أطعم�ة نحبها ونفضله�ا ولكنها 

تحمل مواد دهنية تسبب يف أرتفاع الوزن .
وأيض�ا الده�ون املوج�ودة يف األكل تعم�ل ع�ىل زي�ادة 
الكوليس�رتول يف الدم وتصلب يف الرشايني وذلك بجانب 

السمنة املفرطة التي تأتي بأمراض كثرة .
وعندم�ا نق�وم بعمل مثال ش�وربة الدجاج أو ش�وربة 
اللحم نجد عىل وجه الش�وربة كمية كبرة من الدهون 
الت�ي ترس�بت عىل الوجه ونحن س�وف نس�تخدمها يف 
عمل أطعمة أو نتناولها وهذه الدهون املرتس�بة ثقيلة 

جدا وتسبب زيادةللوزن كبرة  .
وعندما نق�وم بنزعها تس�بب لنا معاناة لع�دم القدرة 
عىل إزالنتها بالكامل فال نس�تطيع عىل إزالة كل الكمية 

املرتسبة ونعد الطعام بهذه املواد الدهنية الضارة .
ولكن هنا طريقة صينية رائعة يف إزالة الدهون من عىل 
زجه الطعام وخاصة الش�وربة فق�ط كل ماعليك فعله 
هو بعد االنتهاء من أعداد الطعام وترس�ب الدهون عىل 

وجهه .
أن تح�رضي ملعقة كب�رة غويطة وتضع�ي بيها ثلج 
وتمرريها عىل دهون س�وف تسحبها وتلتصق باملعلقة 
بش�كل س�حري ل�ن تتخيليه وبذل�ك أصبحت ش�وربة 

صحية غر محملة بالدهون الضارة .

احذر وامتنع من أخطاء شائعة ....!!!؟؟ 

دراسات حديثة...

لطلة ابهى....

تناول اخلضار الورقية يوميا قد يقلل من خطر اإلصابة باخلرف!

نصائح الختيار املالبس املناسبة للمحجبة النحيلة

توصلت دراس�ة إىل أن تناول حصة واحدة 
فقط من الخضار الورقية يف اليوم قد يقلل 
من خطر اإلصابة بالخرف وتدهور عقلك.

وأظه�رت عمليات املس�ح أن كبار الس�ن 
الذين تناولوا ما ال يقل عن ستة أجزاء من 
الخرض لديهم مستويات أقل من اللويحات 
املرتبطة بمرض الزهايم�ر ولديهم أدمغة 

أصغر بأربع سنوات من أقرانهم.
وُيعتق�د أن الخ�رف نات�ج ع�ن بروتينات 
أميلوي�د يف الدم�اغ تتجم�ع معا وتس�بب 
تلفا للخاليا العصبية الرئيس�ة. والخضار 
الورقية الخرضاء غنية بمضادات األكسدة 
الت�ي ق�د تس�اعد يف حماي�ة الدم�اغ من 
اإلجهاد التأكسدي، املرتبط برتاكم لويحات 

األميلويد.
وقالت معدة الدراس�ة بوج�ا أغاروال، من 
جامعة RUSH يف شيكاغو: »هذه النتائج 
مث�رة. كان التحس�ن يف النظ�م الغذائي�ة 
لألش�خاص يف منطقة واحدة فقط - مثل 
تناول أكثر من س�ت حصص من الخضار 
الورقي�ة الخ�رضاء يف األس�بوع، أو ع�دم 
تن�اول األطعمة املقلية - مرتبطا بعدد أقل 

من لويحات األميلويد يف الدماغ«.
ش�خصا   581 ح�االت  الباحث�ون  ودرس 
بمتوس�ط عمر 84 عام�ا بتقييم نظامهم 
الغذائي، وقد وافقوا عىل التربع بأدمغتهم 

عند الوفاة لتعزيز البحث عن الخرف.
الت�ي  الس�نوية  االس�تبيانات  وأكمل�وا 
تس�أل عن كمي�ة األطعم�ة املختلفة التي 

تناولوها.
وق�د تويف املش�اركون يف البحث بعد س�بع 

سنوات يف املتوسط من بدء الدراسة.

وقبل املوت مبارشة، تم تش�خيص إصابة 
39% منه�م بالخ�رف. وعن�د الفحص بعد 
الوفاة، كان قد استوىف 66% معاير مرض 

الزهايمر.
وأثن�اء فح�ص م�ا بع�د الوف�اة، فح�ص 
الباحثون أدمغتهم لتحديد كميات لويحات 
األميلويد وتشابكات تاو. وكالهما موجود 
يف أدمغ�ة األش�خاص املصاب�ني بم�رض 
الزهايم�ر ولك�ن يمك�ن العث�ور عليهم�ا 
أيض�ا يف أدمغ�ة كب�ار الس�ن ذوي اإلدراك 

الطبيعي.

ثم نظر الباحثون مرة أخرى يف استبيانات 
الطع�ام التي ت�م جمعها وصنف�وا جودة 
وت�م  ش�خص.  ل�كل  الغذائ�ي  النظ�ام 
إعطاؤه�م درجات بناء عىل مدى التزامهم 
الصارم بنس�خة من حمي�ة البحر األبيض 
املتوس�ط التي تعطي األولوية للخرضوات 
الورقية مثل السبانخ واللفت والخرضوات 
األخرى. ووجد العلماء أن األشخاص الذين 
اتبع�وا نظام�ا غذائي�ا غني�ا بالخرضوات 
س�جلوا نقطة واحدة أع�ىل، فلديهم نفس 
كمية الب�الك يف أدمغتهم مثل األش�خاص 

الذين كانوا أصغر ب� 4.25 أعوام.
وت�م ربط النظام الغذائ�ي التقليدي للبحر 
األبي�ض املتوس�ط، والذي يحت�وي أغذية 
كزي�ت الزيت�ون واملك�رات واألس�ماك، 
ولكن�ه يرك�ز ع�ىل مجموعة م�ن الفوائد 
القل�ب  أم�راض  ذل�ك  يف  بم�ا  الصحي�ة، 
واألوعية الدموية، وعمر أطول. وبالنس�بة 
لحمية البحر األبيض املتوس�ط، كان هناك 

11 فئة طعام.
حصل األشخاص املختربون عىل درجة من 
صف�ر إىل 55، مع درجات أع�ىل إذا التزموا 
بالنظام الغذائي يف ه�ذه الفئات: الحبوب 
الكاملة والفواكه والخرضوات والبقوليات 
وزيت الزيتون واألسماك والبطاطس. وأدى 
تناول اللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات 
انخف�اض  إىل  الدس�م  الكامل�ة  األلب�ان 
الدرجات. وبالنسبة لتدخل النظام الغذائي 
املتوسطي DASH لتأخر التنكس العصبي 
)MIND(، كان هن�اك 15 فئ�ة. وحص�ل 
األش�خاص الج�اري تحلي�ل غذائه�م عىل 
درج�ة من صف�ر إىل 15، مع نقطة واحدة 
لكل 10 مجموع�ات غذائية صحية للدماغ 
بم�ا يف ذل�ك الخض�ار الورقي�ة الخرضاء، 
والخرضوات األخ�رى، واملكرات والتوت 
والفاصولي�ا والحبوب الكاملة واألس�ماك 
والدواجن وزي�ت الزيت�ون والنبيذ. ووجد 
الباحثون أن األشخاص الذين سجلوا أعىل 
الدرج�ات يف النظام الغذائي للبحر األبيض 
املتوسط كانت لديهم كميات متوسطة من 
الرتس�بات والتش�ابك يف أدمغته�م مماثلة 
لكونهم أصغر ب�18 عاما من األش�خاص 

الذين سجلوا أدنى الدرجات.

يف مقابل قلق النس�اء املمتلئ�ات من اختيار 
مالبس غر مناسبة وسعيهن الدائم إلخفاء 
م�ا يف أجس�امهن من عي�وب، نجد النس�اء 
النحي�الت ينتابه�ّن القل�ق نفس�ه، بس�بب 
الخوف من الظهور بش�كل يعكس النحافة 

املفرطة.
ن�درك حقيقة هذا القلق؛ لذا جمعنا لك عدداً 
م�ن النصائح حول كيفي�ة اختيار املوديالت 

والقّصات واألقمش�ة، التي تظه�رك بأبهى 
حلّة وتمنحك فرصة التألق بأناقة ممّيزة.

فإذا كنت طويلة ونحيلة:
عليك أن تبتعدي عن:

*الخطوط الطولّية، ألّن ذلك يزيد من إظهار 
الطول أكثر من الالزم.

*استخدام موديالت الربينسيس .
مقابل هذا البد  أن تختاري:

*املالبس ذات الجيوب الكبرة.
*املوديالت التي تحّدد خط الوسط.

و  مخال�ف  وبل�ون  العريض�ة  *األحزم�ة 
االكسسوارات امللّونة .

*األقمش�ة الالمع�ة والبلوري�ة واألقمش�ة 
املقلّمة بالعرض .

*وم�ن ال�رضوري الرتكي�ز عىل اس�تخدام 
الخطوط العريضة لتقلّل من حّدة الطول .

أما إذا كنت متوسطة القامة ونحيلة:
عليك أن تتجنبي:

*املالبس امللتصقة عىل الجسم .
*األقمشة السميكة .

*املالبس ذات الفتحات الكبرة .
وعليك أن تختاري:

*القص�ات عىل الصدر كي تزيد اإلحس�اس 
باالمتالء.
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والده،  من  األمور  من  الكثر  يتعلم  الصبي  أن  من  الرغم  عىل 

بما أنه ينشأ ليصبح رجالً مثله، إال أن هناك أشياء مهمة جداً 

يتعلمها من والدته، لينشأ شخصاً معا، ورجالً مهذباً لديه القدرة 

عىل التعامل مع النساء.

إذا كنِت أماً لصبي، فاألشياء الخمسة التالية يجب أن يتعلمها 

ابنك منِك:

1- التواصل الجسدي الصحي

بما أن طفلك يختلف عنِك يف الجنس، فإن تواصلك الجسدي معه 

مع  الصحي  الجسدي  التواصل  كيفية  لتعليمه  طريقة  أفضل 

اآلخرين، خاصة الفتيات.

التي  باألماكن  ابنك  وتعريف  الحانية،  واللمسات  الدافئ  العناق 

ال يمكن ملسها، هو أفضل أسلوب لتعليمه الواصل الجسدي مع 

اآلخرين دون املساس بحرياتهم الجسدية.

2- كيفية التعامل مع املرأة

قد تعتقدين أن االبن يتعلم من والده كيفية التعامل مع املرأة، 

ولكن هناك نصيب كبر من املسؤولية يقع عىل عاتقك، لتعريف 

طفلك بالحدود التي يجب أن يلتزم بها عند التعامل مع امرأة.

التعامل  عند  مقبول  غر  هو  وما  مقبول  هو  ما  طفلك  علمي 

مع املرأة، وكيفية التعبر عن مشاعره تجاه اآلخرين بأسلوب 

لطيف وصحي دون فرض نفسه عىل أحد، خاصة إذا كان الطرف 

اآلخر فتاة.

3- التعبر عن املشاعر

بما أنِك كامرأة كتلة من املشاعر، فإن تعليم طفلك كيفية التعبر 

عن مشاعره بطريقة صحية، سوف يكون مسؤوليتك.

استقبال  وكيفية  املشاعر،  أهمية  طفلك  تعلمي  أن  يجب  أيضاً 

عليهم  أحكام  إصدار  دون  معهم  والتعاطف  اآلخرين،  مشاعر 

إدارة  كيفية  تعليمه  إىل  باإلضافة  النصيحة.  لتقديم  السعي  أو 

مشاعره.

4- تقبل نفسه

لن يحب ابنك أحد حباً غر مرشوط أكثر منِك، لذا ال ترتكي فرصة 

والقبول  بالحب  ابنك  شعور  فإن  له،  وقبولك  حبك  عن  للتعبر 

مما  نفسه،  عن  بالرضا  وشعوره  لنفسه،  تقبله  يعزز  سوف 

ينعكس عىل شخصيته وتعامالته مع اآلخرين بشكل إيجابي.

5- الثقة يف نفسه

وهذه  نفسه،  يف  ابنك  ثقة  يعزز  له  وقبولك  لطفلك  حبك  أيضاً 

الثقة هي جل ما يحتاجه ابنك لينشأ رجالً قوياً وحنوناً، يتمتع 

بالرصامة وااللتزام والرحمة يف نفس الوقت، ويكون قادراً عىل 

تحديات الحياة وتخطي الصعاب بشخصية واثقة وحكيمة.
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حدث يف مثل هذا اليوم

سودوكـــو
وزع األرق�ام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات 
التس�عة الصغرية، ث�م أكمل توزيع باق�ي األرقام يف 
األعمدة التسعة الرأسية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم اال مرة واحدة.

538 - مل�ك الق�وط الرشقي�ن ينهي حصاره لروم�ا ويع�ود إىل رافينا، وترك 
املدينة يف أيدي العامة البيزنطين منترصا.

1812 - زلزال عنيف يدمر العاصمة الفنزويلية كراكاس.
1894 - تعبئ�ة ك�وكا ك�وال يف زجاج�ات وبيعها للم�رة األوىل يف فيكس�بريغ، 

ميسيسيبي، من قبل املشغل املحيل صودا جوزيف بيدينهارن.
1912 - تشكيل حكومة مؤقتة يف الصن برئاسة صن يات سن.

1922 - أرميني�ا وجورجي�ا وأذربيجان يش�كلون جمهورية م�ا وراء القوقاز 
السوفيتية االشرتاكية.

1928 - انهيار س�د القديس فرنسيس والية كاليفورنيا، والفيضانات الناتجة 
تقتل أكثر من 600 شخص.

1930 - املهاتما غاندي يقود مس�رية 200 ميل، واملعروفة باسم مسرية امللح، 
إىل البح�ر يف تح�د للمعارضة الربيطاني�ة، احتجاجا عىل احت�كار الربيطانين 

للملح.
1938 - القوات األملانية تحتل النمسا وذلك يف بدايات الحرب العاملية الثانية.

1971 - وقوع انقالب عسكري يف تركيا.
1983 - اكتشاف عدة فتحات جديدة تحت الحائط الجنوبي للمسجد األقىص، 

ويعتقد أن املتطرفن اليهود قاموا بحفرها أثناء محاولتهم اقتحام املسجد.
1993 - انفج�ار العديد م�ن القنابل بمدينة مومب�اي الهندية يخلف أكثر من 

300 قتيل والعديد من الجرحى.
2003 - اغتيال رئيس وزراء رصبيا زوران جينجيتش يف بلغراد.

2009 - محكم�ة عراقي�ة تحكم عىل الصحفي منتظر الزيدي بالس�جن ثالث 
س�نوات بتهمة إهانة رئيس دولة أجنبي، حيث أنه كان قد رمى فردتي حذائه 
عىل الرئيس األمريكي األسبق جورج دبليو بوش بآخر زيارة له للعراق قبل أن 

تنتهي فرتته الرئاسية.
2016 - حكومة الوفاق الوطني الليبية تبدأ عملها يف تونس العاصمة برئاسة 

فايز الرساج.
�م طائ�رة الرحل�ة 211 ي�و إس بنغال أثن�اء ُهُبوطه�ا يف مطار  2018 - تحطُّ

تريبوڤان الدويل يف كاتماندو مما أدَّى لِمقتل 51 راكًبا وجرح 20 آخرين.

الرجل عاقل

للنساء...اكتشفي شريك احلياة املناسب لك من اختيارك ألحد األحجار
قصة وعربة

اختبارات شخصية 

كلمات متقاطعة  

سمكة  أحدهما  فاصطاد  األسماك  يصطادان  صديقان  ذهب 

كبرية، فوضعها يف حقيبته ونهض لينرصف ..

فسأله اآلخر: إىل أين تذهب ؟! 

جدا  كبرية  سمكة  اصطدت  لقد  البيت  إىل  الصديق:  فأجابه 

تكفيني..

فرد الرجل : انتظر لتصطاد املزيد من األسماك الكبرية مثيل ..

فسأله صديقه: وملاذا أفعل ذلك؟! ..

فرد الرجل: عندما تصطاد أكثر من سمكة يمكنك أن تبيعها..

فسأله صديقه: وملاذا أفعل هذا ؟ 

قال له: كي تحصل عىل املزيد من املال ..

فسأله صديقه: وملاذا أفعل ذلك ؟ 

فرد الرجل: يمكنك أن تدخره وتزيد من رصيدك يف البنك .

فسأله: وملاذا أفعل ذلك؟ 

فرد الرجل: لكي تصبح ثريا..

فسأله الصديق: وماذا سأفعل بالثراء؟! 

تستمتع  أن  تكرب  عندما  األيام  من  يوم  يف  تستطيع  الرجل  فرد 

بوقتك مع أوالدك وزوجتك فقال له الصديق العاقل:

هذا هو بالضبط ما أفعله اآلن وال أريد تأجيله حتى أكرب ويضيع 

العمر.. رجل عاقل .. أليس كذلك !!
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ترتب�ط حياتك بالكثري من العوامل، 
منها يوم والدتك وشهرها وبرجك... 
لكنها تتأّث�ر أيض�اً بالحجر الثمن 
املفّضل لديك. فهو يكش�ف مالمح 
ش�خصيتك واألحرف األوىل من اسم 
رشيك الحياة املناسبة لك وصفاته. 
أح�د ه�ذه األحج�ار  اخت�اري  إذاً 

الكريمة وخويض هذا االختبار.
Garnet العقيق

اآلخري�ن  تجعل�ن  تعرف�ن كي�ف 
س�عداء. لكّن�ك تفّضل�ن الصم�ت 
برفق�ة  وج�ودك  أثن�اء  واله�دوء 
مجموعة كبرية من األشخاص. كما 
أّنك تّتس�من بالوفاء والحساسية، 
رغ�م أّنك تجدين أحيان�اً صعوبة يف 
التعبري عن مش�اعرك الرومانسية. 
أما رشي�ك حيات�ك املناس�ب فيبدأ 
اس�مه بح�رف أل�ف أو ه�اء. وهو 

صادق وعاطفّي وشجاع.
Amethyst الجمشت

يتح�ّدث الكثري من األش�خاص عن 
جاذبيت�ك وأنوثتك. كما أّنهم يثنون 
ع�ىل ذكائ�ك وحكمت�ك وواقعيتك. 
وهك�ذا يب�دأ اس�م رشي�ك حيات�ك 
املرتق�ب بح�رف ب�اء أو دال. وهو 
اله�دوء  الصف�ات:  ه�ذه  يحم�ل 

والحساسّية واللطف.
Aquamarine  الزبرجد األزرق

تتمّيزي�ن بالصدق والكرم واللطف. 
وتبذلن كّل ما يف وسعك لكي يشعر 
الش�خص ال�ذي تحّبن بالس�عادة 
والس�الم واله�دوء. وهك�ذا يحمل 
الرجل الذي قد يصبح رشيك حياتك 
اس�ماً يبدأ بحرف سن أو دال. وهو 
ش�خصّية  وذو  وحال�م  رومان�ي 

مستقلّة.
Diamond املاس

تش�عرين بالش�وق يف حال ابتعدت 
عن األشخاص الذين اعتدت العيش 
إىل جانبه�م والتواص�ل معهم. كما 
أّنك ال تتأقلم�ن مع التغيريات التي 
تط�رأ عىل حيات�ك بس�هولة. إال أّن 
هذا ال يحول دون تمّتعك بالجاذبية. 
وهكذا يبدأ اسم زوجك املقبل بحرف 

ياء أو جيم. وهو: شجاع وكريم.
Pearl اللؤلؤ

الوق�ت  تمضي�ة  اآلخ�رون  يح�ّب 
برفقتك. فأنت تضفن عىل أجوائهم 
الكثري من الحيوّي�ة واملرح. وهكذا 
يمكنه�م نس�يان م�ا يزعجهم. أما 
أكثر ما يجعلك تش�عرين باالستياء 
فه�و رؤيت�ك ش�خصاً م�ا يظل�م 

ش�خصاً آخر. أما الرشيك املناس�ب 
لك فيبدأ اس�مه بحرف باء أو قاف. 

وهو: مرح وودود ولطيف.
Saphir السفري

تفّضل�ن البقاء بمف�ردك يف الكثري 
من األحيان. فأنت ترفضن العيش 
يف أماكن صاخبة. ويف حال ش�عرت 
باالنزعاج تحّبن اللجوء إىل أفكارك 
الخاّصة وعدم االستعانة باآلخرين، 
ف�ال ثقة لدي�ك بهم. وهك�ذا يحمل 
رشي�ك حياتك املناس�ب اس�ماً يبدأ 
بح�رف ح�اء أو راء. وه�و عطوف 

وودود.
   Rubis الياقوت

 تحّبن االهتمام بمظهرك وأناقتك. 
ويعتق�د بع�ض األش�خاص أّنك ال 
تتمّتع�ن بعمق التفك�ري. لذا عليك 
أن تثبت�ي لهم أّنك تتمّتعن بصفات 
أخرى مثل الذكاء والحكمة. وهكذا 
يبدأ اس�م الزوج املناسب لك بحرف 
ش�ن أو ع�ن. وهو عف�وي وأنيق 

ومستقيم.
Opal  األوبال

م�ن أب�رز صفات�ك الوف�اء لعملك 
وصديقات�ك وأفراد عائلتك. فأنت ال 
تنسن االهتمام بأي تفصيل يرتبط 
بحياة األشخاص املحيطن بك. كما 
أّن�ك تحّبن القي�ام باألعم�ال التي 
تس�اعدك ع�ىل تحقيق التط�ّور يف 
كّل املج�االت. ويحمل رشيك حياتك 
اس�ماً يب�دأ بح�رف ص�اد أو طاء. 
وهو يح�ّب تكوين الصداقات وبناء 

عائلة.
Topaz التوباز

تّتس�من بعمق التفك�ري وبالقدرة 
عىل ح�ّل املش�كالت بنفس�ك. كما 
أّنك تثق�ن بذاتك وبقدرات�ك. وهذا 
م�ا يجعل�ك ملجأً لآلخري�ن يف حال 
واجه�وا بع�ض املش�كالت. لكّن�ك 

رسيعة االنفع�ال أحياناً وتتعاملن 
مع مختلف املواقف ببعض الترّسع. 
أما رشيك الحياة املناسب لك فيحمل 
اسماً يبدأ بحرف ضاد أو عن. وهو 

مخلص لك وجدير يثقتك.
Turquoise الفريوز

تتفّوق�ن يف الكث�ري م�ن املج�االت 
الت�ي تخوضينها. لكّنك تخافن من 
خوض التجارب الجديدة وتفّضلن 
أن تعي�ي يف الروت�ن. لذا ال تحّبن 
العائلي�ة  املناس�بات  يف  املش�اركة 
والعام�ة، وتحافظ�ن ع�ىل ترتيب 
ص�ارم.  بش�كل  ومنزل�ك  مكتب�ك 
وهك�ذا يب�دأ اس�م رشي�ك حيات�ك 
بحرف ميم أو نون. وهو حاس�م يف 

مواقفه وصارم وجدّي.
Peridot الزبرجد

تعيش�ن يف عال�م م�ن الحل�م وال 
تّتس�من بالواقعي�ة يف م�ا يتعلّ�ق 
بقرارات�ك الخاّص�ة واملهنّية. وهذا 
يف  الخط�أ  يف  تقع�ن  يجعل�ك  م�ا 
الكثري م�ن األحي�ان. إأل أّنك تحّبن 
اإلمس�اك بزم�ام املب�ادرة يف الكثري 
م�ن املجاالت. كما أّن�ك تفّضلن أن 
تحت�يّل موق�ع القي�ادة دائم�اً. أما 
الرشيك املناس�ب لك فيحمل اس�ماً 
يبدأ بحرف تاء أو الم. وهو: طموح 

وجريء ومغامر.
Emerald  الزمرد

تتمّتع�ن بجاذبي�ة ال يمكن الكثري 
من األش�خاص مقاومتها. كما أّنك 
تّتس�من بالك�رم وتحّب�ن تقدي�م 
املساعدة لآلخرين كلما احتاجوا إىل 
ذلك. أنت ايضاً ش�ديدة الحساسية 
ورسيعة التأثر بمشاعر األشخاص 
املحيط�ن ب�ك. أم�ا رشي�ك الحياة 
املناس�ب ل�ك، فيبدأ اس�مه بحرف 
ف�اء أو زي�ن. وه�و: كري�م ويحّب 

االستقامة يف كّل أمر. 

من الفيسبوك

acebook

جاي انخاك وترجاك بس لتــروح 
ولو مرة اخيرة عاين احلـــــــالي 
بس انت الوحيد وعني من تروح 

بعدك ياحبيبي منو اليبقـــــــــالي
-----

اكول امزاعلك حتى آنه اراضـيك 
ألن وقت الصلح تغفه ايدي بيدك 
واكلك ما اريدك خاطر اتشـــوف 

احبــــــــك حتى ملن ما اريــــدك 

أبـــــــراج

أن�ت اليوم تبدو يف حالة غريبة جدا فربما تقول اليء 
ونقيض�ه يف آن واحد. عادة تنتقل م�ن قضية اىل أخرى 
يف وق�ت واحد دون أدنى مش�كلة، ولكن اليوم ربما يحذرك 
الن�اس من ذلك. ح�اول أن تفكر جيدا فيما س�تقوله قبل أن 
تتلف�ظ به. ال تجع�ل حياتك كتاب�ا مفتوحا بحي�ث ال يطلع 

اآلخرون عىل أرسارك.

أنت خيايل جدا اليوم ولذلك سيبعدك خيالك عن أرض 
الواقع األمر الذي قد يتس�بب يف تأجيل بعض األعمال. 
ق�د تالح�ظ أن األش�خاص الي�وم عني�دون ومضطربون 
وربما تكون واح�دا منهم. أمامك خي�اران ولكن ال تعرف 

أيهما األفضل لذلك ستظل وقتا طويال مرتددا ومشتتا.

تعاني من اإلرتباك بس�بب فشل مشاريعك املهنية 
أو ع�دم النجاح يف بدء عمل جدي�د. يحاول الحبيب 
أن يع�رب لك عن يأس�ه يف إصالحك ويف مس�اعدتك عىل 
توضيح مشاعرك. يبعد غرورك اآلخرين عنك، كن أكثر 

تواضعا خصوصا مع األصدقاء.

إذا رغبت يف الحفاظ عىل موقعك ومكتسباتك، 
علي�ك أن تك�ون أكث�ر جدي�ة مما س�بق، فهذا 
أفضل. عليك أن تواج�ه الواقع كما هو، فالحقيقة 
غالبا ما تكون مم�را إلزاميا يجب أن نخوضه. ال ترتك 
اإلحباط يتس�لل إىل وضعك النفي، فالتفاؤل سيكون 

هو الحل املناسب لكل األمور العالقة.

األحداث اليوم قد تكون قاس�ية أو عنيفة بالنس�بة لك. 
تشعر ان كل الظروف ضدك وأن كل يشء يف غري موضوعه 
الصحي�ح. ه�ل تح�اول أن تكون ش�خصا آخ�ر أو تترصف 
بطريق�ة مختلف�ة؟ إذا ش�عرت أن األمور ليس�ت عىل م�ا يرام، 
فننصح�ك بالتوقف ع�ن العمل. من األفض�ل أن تنتظر قليال ثم 

تعاود العمل مرة أخرى حتى تستعيد ثقتك يف نفسك.

دخل�ت يف مرشوع جديد أمس ولك�ن قد تواجهك 
الي�وم عدة عقب�ات. ربما تجد أن خيال�ك ال يتفق 
تماما مع الخطط الواقعية. هذا االضطرات والتضارب 
قد يس�بب لك التوتر ولذلك الجو س�يكون غري مناس�ب 

للعمل.

ربما تش�عر أنك تخرج من م�كان مظلم إىل مكان 
م�يلء باألضواء. تخف اليوم األعباء التي كانت ملقاة 
ع�ىل كاهلك. أمامك مش�كلة عاطفية تحت�اج إىل فطنتك 
وذكائ�ك. ننصح�ك باملي ف�رتة طويل�ة يف الظهرية حتى 
تكون نشيطا طوال اليوم. ستشعر أنك كلما كنت نشيطا، 

كنت قادرا عىل الخروج من أي أزمة أو صدمة عاطفية.

كن أكثر يقظة فالي�وم قد يكون صعبا جدا. تحاول 
الي�وم التهرب م�ن أي موقف بطريق�ة غريزية حتى 
تش�عر بالحري�ة، ولكن هناك ش�يئا ما س�يؤخرك. اهتم 
بالفوات�ري امللقاة عىل مكتبك الي�وم وحاول أن تتعامل مع 

الفوىض املوجودة يف منزلك بحسم وشدة.

املش�اكل والقضايا تبدو اليوم أكثر من البارحة وتمثل 
ل�ك عبئا كب�ريا. مهمت�ك اليوم ه�ي نزع فتي�ل أي أزمة 
وإدخ�ال ال�رسور عىل املحيطن ب�ك وتلطيف األج�واء. كن 
واعي�ا وافهم كالمك. من حول�ك يكرهون اإلهمال والتخلف عن 

املواعيد فاحذر من الوقع يف هذه األخطاء.

تتع�زز قدرات�ك وتنفت�ح عىل بع�ض اآلف�اق وترفض 
التقوق�ع يف محيط�ك العميل. يبتس�م لك الح�ظ اليوم، 
ويجعلك متزنا وقادرا عىل بلورة األمور والتأقلم مع األوضاع 
العاطفي�ة الجديدة. تق�اوم حتى آخر نفس كل ما يس�بب لك 

السمنة وتنطلق يف مرشوع ريايض جديد.

احلمل

األسد

القوس

اجلوزاء

امليزان

الدلو

الثور

العذراء

اجلدي

السرطان

العقرب

احلوت

ال تظ�ن أن الوق�ت الطوي�ل ال�ذي اس�تغرقته يف 
التحضري ملش�اريعك املهنية يعني أنك أنجزتها عىل 
أكمل وج�ه. ك�ن متفهما لظ�روف الحبي�ب الصعبة 
وقف إىل جانبه. تتسلح بالرصاحة والثقة واإلرادة القوية 

لتقريب وجهات النظر بن أفراد العائلة.

يوم جميل وهادئ يساعدك عىل العمل والتقدم. انتبه فهناك 
بع�ض املهام التي تس�بب لك الضجر وتث�ري غضبك ولكنها لن 
تستغرق منك س�وى دقائق معدودة. لديك فرصة عظيمة إلنجاز 
أعمالك برسعة. الناس من حولك مهتمون بالقيل والقال أكثر من 

اهتمامهم بوضع خطط للوصول إىل أهدافهم.

غزل عراقي



التواصل  ومواقع  التلفزيون  شاشة  هالل  أنابيال  اإلعالمية  مؤخراً  احتلّت 
هشام  مع  “كتري_هلقد”  برنامج  عىل  ضيفة  حلّت  حيث  اإلجتماعي، 
حداد يف حلقة كشفت جانباً آخر من شخصيتها.كما انطلقت بربنامجها 
الجديد “إنت Mean”، الذي يتناول التغريدات السلبية التي يتعرّض لها 
الشخصيات املعروفة واملشاهري عىل مواقع التواصل اإلجتماعي، وكيفية 
ديما صادق،  اإلعالمية  األوىل  الحلقة  استضافت يف  التعامل معها حيث 
تالها “وليم نون” يف حلقة نارية فتح خاللها جميع امللفات وباألسماء، 
اخرتقت  وحتى  بيته  حرم  ودخلت  طاولته  التى  التغريدات  كل  عىل  رّد  كما 
حرمة املوت، كاشفاً عن أن حلمه مع أخيه الشهيد كان بيتاً صغرياً وزواجاً وبناء 
عائلة، إنما يد السلطة  قتلته، ولكنه لن يسكت عن هذه الجريمة كذلك كل اهايل الضحايا.
يعرض برنامج إنت Mean كل ليلة سبت الساعة العارشة مساًء بتوقيت بريوت عرب شاشة 

mtv وضيف الحلقة املقبلة ماريو باسيل.

املطربة الكولومبية والدي جي األرجنتيني 
 - واملنتج  عاًما   24 العمر  من  البالغ 
االسم الحقيقي غونزالو جوليان كوندي 
- لديهما الكثري لالحتفال به ليس فقط 
ولكن  مًعا،  األول  باملركز  فوزهما  بعد 
غينيس  موسوعة  يف  ألقاب  أربعة  أيًضا 
sBZRP Music Se “لألرقام القياسية.

موقع  عىل  إصداره  تم   ”sions Vol. 53
YouTube يف 12 يناير ورسعان ما ترك 
األغنية  التاريخ.وسجلت  يف  بصمته 
األكثر  الالتيني  للمسار  القيايس  الرقم 
مشاهدة عىل YouTube يف 24 ساعة بـ 
أصبحت أرسع مسار  ثم   63.000.000
مشاهدة  مليون   100 إىل  يصل  التيني 
عىل YouTube.ولم يكن نجاحها حرصًيا 
عىل YouTube عىل الرغم من أنه حصل 
أيًضا عىل الرقم القيايس ملعظم املسارات 
 24 يف   Spotify عىل  املتدفقة  الالتينية 
ساعة مع 14393342 مرسحية من قبل 
املعجبني.وبحلول نهاية األسبوع األول، 
مثريًا   80646962 إىل  الرقم  هذا  ارتفع 

أيًضا  األغنية  جعل  مما  لإلعجاب، 
 Spotify بًثا عىل  األكثر  الالتيني  املسار 
يف أسبوع واحد. ولالحتفال بإنجازاتهم 
خلف  بالثنائي  الرتحيب  تم  املذهلة، 
 The Tonight Show يف  الكواليس 
املحكم  قبل  من  فالون  جيمي  بطولة 
الرسمي مايكل إمربيك ، الذي قدم لهما 

القياسية،  لألرقام  غينيس  شهادات 
ألداء  املرسح  خشبة  إىل  يصعدا  أن  قبل 
جلسات  مًعا.وأصبحت  تاريخهما 
Bizarrap واحدة من أكرب  املوسيقى يف 
املنصات الناطقة باللغة اإلسبانية، مع 
sYo عىل  مشرتك  مليون   19.1  وجود

.Tube

   

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة
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يتبارون يف نهائي املوسم األول من الربنامج

لنبذ وحماربة املهور العالية اليت تعطل الزواج

نسليهان أتاغول تعلن إفالسها

عبد العزيز مانع وهمس فكري وماجد العويد 
يتنافسون على لقب »سعودي آيدول«

منتسب أمن عراقي يعلن زواجه مبهر 1000 دينار ومثله مؤجل

اإلعالن عن منصة جديدة لـ”ميتا”.. 
مشروع منافس لـ”تويرت”

ميزة لتوفري الطاقة وتقنيات جديدة 
تظهر يف »تليجرام«

للرتفيه  العامة  الهيئة  بني  بالتعاون 
املشرتكون  تنافس   ،»MBC و«مجموعة 
برنامج  من  األول  املوسم  نهائي  نصف  يف 
 MBC»و  MBC1 عىل  آيدول«  »سعودي 
العاملي،  املرأة  يوم  مناسبة  ويف  العراق«. 
توّجه النجوم أعضاء لجنة التحكيم األربعة 
وماجد  أصالة  أحالم،  بكر،  أبو  أصيل 
املهندس، بالتحية إىل كل النساء يف اململكة 
ختام  ويف  والعالم.  السعودية  العربية 

إىل  فقط  مشرتكني  ثالثة  تأهل  الحلقة، 
نهائي الربنامج يف األسبوع املقبل، وهم عبد 
العزيز مانع، همس فكري، وماجد العويد، 
لحصوله  الجمهور  فهد  رحلة  انتهت  وقد 
عرب  الجمهور  من  تصويت  نسبة  أقل  عىل 

 .MBC VOTE تطبيق
الحارثي  راجح  الربنامج،  مقدما  وكان 
بني  الحلقة  تقديم  يف  توزعا  مراد،  وسارة 
املشرتكون  وغنى  والكواليس،  املرسح 

وضمن  فردي  بشكل  تباعاً،  املرسح  عىل 
ضمن  املشرتكون  وتحدث  دويتوهات. 
الفردية،  إطالالتهم  سبقت  ريبورتاجات 
األحالم  تحقيق  رحلة  يف  مشوارهم  عن 
لحظة  ويف  آيدول.  سعودي  إىل  وصوالً 
الحسم، تجمعوا بانتظار اإلعالن عن نتيجة 
التصويت، وتأهل إىل املواجهة الختامية عبد 
العزيز مانع، ماجد العويد وهمس فكري. 

املشرتكني  يوميات  أن  بالذكر  الجدير 
املبارشة،  للعروض  التحضري  وكواليس 
إكسرتا«،  آيدول  »سعودي  ضمن  تعرض 
والنجوم  املدّربني  متابعة  أيضاً  تشهد  التي 
متوافر  حرصي  محتوى  ثمة  أن  كما  لهم. 
»تيك  عىل  آيدول  سعودي  صفحات  عرب 
من  املشاهدين  تمّكن  عن  فضالً  توك«، 
عرب  للمشرتكني  الكامل  األداء  متابعة 
من  الختامية  الحلقة  تعرض  »أنغامي«. 
 ،MBC1 عىل  آيدول«  »سعودي  برنامج 
األربعاء 15 مارس يف تمام الساعة 09:00 

ليالً بتوقيت السعودية.
برنامج  من  الختامية  الحلقة  تعرض 
العراق«،   MBC« عىل  آيدول«  »سعودي 
األربعاء 15 مارس يف تمام الساعة 11 ليالً 

بتوقيت العراق.

باتمام عقد زواجه بمهر 1000 دينار  الدين  أمني يف صالح  قام منتسب 
بادرة ورسالة  عراقي،ومثله مؤجل، يف 
لنبذ ومحاربة املهور العالية التي 
الكثري  زواج  مشاريع  عطلت 
من الشباب.وقال املنتسب يف 
مديرية مكافحة املخدرات 
العقلية  واملؤثرات 
مطلك  عبدالله  رضغام 
األحوال  »محكمة  إن 
قضاء  يف  الشخصية 
الرشقاط شمايل صالح 
عقد  سجلت  الدين، 
)ألف  بمهٍر  له  زواج 
ال  عراقي(  دينار 
ومؤجله  غريه، 
لف  أ

دينار عراقي ال غريه«.وأضاف مطلك أن«بادرة زواجه بمهر رمزي، بمثابة 
رسالة للمجتمع لالبتعاد عن املغاالة يف مهور وتكاليف الزواج، التي تسببت 
بتعطيل مشاريع زواج الشباب، وألحقت أرضاراً اجتماعية ومادية«.ودعا 
التي  التقاليد  من  للخالص  مبادرته  واعتماد  »توسيع  إىل  األمني  املنتسب 
تعد مجحفة، ووضعت مشاريع الزواج واالستقرار االجتماعي ضمن أطر 

مادية بعيداً عن العالقات اإلنسانية«.

والصحف  اإلعالم  وسائل  اوغلو  وقادير  اتاغول  نسليهان  الثنائي  إسم  تصدر 
واملواقع الرتكية خالل الساعات املاضية؛ فيبدو أن سوء الحظ يالزمهما يف الفرتة 
األخرية؛ فبعد أن تراجعت نسب مشاهدة حلقات مسلسلهما االخري »عىل مشارف 
الليل »، فوجىء جمهور الثنائي بخرب جديد قد يصدم الكثري.فقد أعلنت الصحف 
واملواقع اإللكرتونية الرتكية خرباً صادماً لجمهور الثنائي نسليهان أتاغول وقادير 
قرار  بهما  الخاصة  اإلنتاج  رشكة  أعلنت  حيث  املاضية،  الساعات  خالل  أوغلو 
إفالسها قبل ساعات والذي تصدر وسائل اإلعالم والصحف الرتكية بعد خسارتها 
أما الخرب املفاجئ اآلخر، فيخص  الليل.  بإنتاج مسلسلهما األخري عىل مشارف 
زوج نسليهان قادير أوغلو الذي إضطر لبيع سيارته بمبلغ قليل حتى يعوض 
مشارف  »عىل  مسلسل  حققها  التي  املشاهدة  نسب  رشكته.وكانت  خسارة 
بنهاية  الذي جعل قناة ستار الرتكية تتخذ قراراً  الليل« ضعيفة للغاية؛ األمر 

حلقات املسلسل عند الحلقة ٢٦ بسبب ضعف نسب املشاهدة.

 Ingenuity Mars مروحية  حلقت 
ناسا مؤخرًا يف سماء  لوكالة  التابعة 
حيث   ،45 رحلتها  يف  وذلك  املريخ، 
 0.5( ميل  ثلث  من  يقرب  ما  قطعت 
لغروب  لقطة  والتقطت  كيلومرت(، 
الرشكة  تزال  وال  األحمر،  الكوكب 
منطقة  حول  قصرية  برحالت  تقوم 
يف  وتستمر  املريخ،  يف  جيزيرو  فوهة 
متوسط  تتجاوز  التي  البيانات  جمع 

العمر التشغييل املتوقع لها. 
“ديىل  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفًقا 
الهليكوبرت  وصلت  الربيطانية،  ميل” 
املركبة  متن  عىل  األحمر  الكوكب  إىل 
والتي  لناسا،  التابعة  املثابرة  الجوالة 
هبطت عىل أرضية جيزيرو يف فرباير 
2021، وحلقت ألول مرة بعد شهرين، 
يف أبريل 2021، وتم تكليفها يف األصل 
التجريبية  الرحالت  من  قليل  بعدد 

إلثبات تقنيتها الرائدة. 
توقعات  تجاوزت  أن  بعد  ذلك،  ومع 
 Ingenuity مهمة  توسعت  ناسا، 
للمثابرة،  مستكشف  بمثابة  لتكون 
حياة  عىل  عالمات  عن  تبحث  والتي 
املريخ القديمة وتجمع عينات للعودة 
طارت  حيث  األرض،  إىل  املستقبل  يف 
بمسافة  مرة،   46 مجموعه  ما  اآلن 
مرتاكمة تبلغ 6.3 أميال )10.1 كم(.

كانت الرحالت الجوية 45 و46 تفصل 
بينهما ثالثة أيام فقط، يف 22 فرباير 
 Ingenuity و25 فرباير، وتميل كامريا
درجة   22 بزاوية  الدقة  عالية  امللونة 
تحت األفق، لذلك فإن الصور التي تم 
ترحيلها إىل ناسا من الهليكوبرت تركز 
بشكل أسايس عىل السطح، بحًثا عن 
لالهتمام  مثرية  جيولوجية  ميزات 

والعقبات املحتملة يف املستقبل.

أعلنت “ميتا”، الرشكة األم ملوقع التواصل االجتماعي فيسبوك، أنها تعمل 
عىل منصة اجتماعية جديدة “ملشاركة الرسائل النصية”، يف مرشوع يعترب 
منافساً محتمالً ملوقع “تويرت” للتغريدات، الذي يملكه امللياردير األمريكي 

إيلون ماسك.
الرشكة قالت يف بيان مقتضب: “نحن نستكشف شبكة اجتماعية منفصلة 
أن  إعالمية  تقارير  ذكرت  فيما  النصية”،  الرسائل  ملشاركة  مركزية  وال 
مع  املشرتك  للتشغيل  قابلة  تقنية  سيستخدم  الجديد  “ميتا”  تطبيق 

شبكة “مستودون” ومنصات أخرى.
سيكون هذا خروجاً واضحاً عن املمارسة املعتادة لرشكات التكنولوجيا 
العمل  يف  ويوتيوب  إنستغرام  مثل  منصات  استمرار  مع  العمالقة، 

باستخدام خوادم الرشكة وفق قواعد صارمة.
عدم  مع  مركزية،  ال  حوسبة  خوادم  باستخدام  “مستودون”  وتعمل 

وجود إدارة أو سلطة مركزية مسؤولة.
امللياردير ماسك عىل تويرت، يف أكتوبر/ترشين  أنه منذ استحواذ  ُيذكر 
األول 2022، عانت املنصة أعطاالً، وشهدت عمليات ترسيح موظفني، 
عىل  إرشاف  وجود  عدم  بسبب  معها  التعامل  عن  معلنون  فيماتوقف 

املحتوى.
لكن حتى اآلن لم يظهر أي بديل رئييس ل تويرت، ما يجرب القادة العامليني 
عرب  التواصل  يف  االستمرار  عىل  والرشكات  واملشاهري  والسياسيني 
املنصة، لعدم وجود خيارات أخرى.كان ماسك قد أثار غضباً أيضاً عقب 
لفرتة  األول 2022،  ديسمرب/كانون  يف  إذ حظر  تويرت،  استحواذه عىل 

التي توفر روابط ملنصات اجتماعية أخرى، بما  وجيزة حسابات تويرت 
حسابات  أيضاً  ماسك  علق  و”مستودون”.كذلك  وإنستغرام  فيسبوك  فيها 

ثم  امللياردير،  بيانات عامة عن طائرة  عدة صحفيني، بسبب جدل حول نرش 
أعاد ماسك تنشيط الحسابات بعد انتقادات من مسؤويل الحكومة ومجموعات 
إذ قال  الجمعة،  العالم، يوم  مؤيدة ومنظمات صحفية من عدة مناطق حول 

البعض إن منصة التدوين املخترص تفسد حرية الصحافة.

تطبيق  عىل  القائمون  أعلن 
إطالق  عن  الشهري  “تليجرام” 
حمل  للتطبيق،  جديد  إصدار 
العملية  امليزات  العديد من  معه 

واملفيدة للمستخدمني. 
التي  امليزات  أبرز  بني  ومن 
الجديد  اإلصدار  عليها  حصل 
من “تليجرام” هي ميزة توفري 
تعمل  والتي  املحّسنة،  الطاقة 
الرسوم  تشغيل  إيقاف  عىل 
املرئية  والتأثريات  املتحركة 
طاقة  عىل  للحفاظ  األخرى 
عىل  األداء  وتحسني  البطارية 

األجهزة .
تفعيل  عند  للمطورين،  وتبعا 
امليزة  تقوم  الجديدة  امليزة 
بإيقاف بعض املؤثرات املرئية يف 
التطبيق عند انخفاض مستوى 
شحن بطارية الهاتف أو الجهاز 
بهذه  التحكم  ويمكن  الذكي، 
تأثريات  بإيقاف  لتقوم  امليزة 

معينة بشكل انتقائي. 
من  الجديد  اإلصدار  ويتيح 
“تليجرام” أيضا إمكانية تشغيل 
والبودكاست  الفيديو  مقاطع 
والفيديو  الصوتية  والرسائل 
إىل   0.2x من   - رسعة  بأي 

 .2.5x
حصل  سبق  ما  إىل  وباإلضافة 
محسن  دعم  عىل  التطبيق 
 ،  iOS أنظمة  يف  للمجلدات 
حسب  امللصقات  حزم  وفرز 
إضافة  وتمت  االستخدام،  وقت 
رموز تعبريية جديدة، وأضيفت 
“تليجرام”  إىل  جديدة  ميزات 
لدعم الروبوتات الرقمية لتصف 

املحتوى بلغات جديدة.
التي  “تليجرام”  مجموعات  يف 
يصل عدد مستخدميها إىل 100 
اآلن  باإلمكان  بات  شخص  
معرفة وقت قراءة الرسالة من 

قبل كل مشرتك يف املجموعة. 

  

تغريدات

قاسم األعرجي
مستشار األمن القومي

محمد شياع السوداني
رئيس مجلس الوزراء

ــي، نستذكر بفخر  ــجني السياس يف يوم الس
ــات الكبرية اليت  ــود والتضحي قصص الصم
ــيون، وهم يدفعون  قدمها السجناء السياس
ــام الدكتاتوري  ــن النظ ــم يف زنازي أعماره
ــا حلرية األجيال القادمة، كلنا مدينون  مثن
ــة الوطن على  ــروا حري ــؤالء الذين آث هل

حريتهم.

ــارك تأّهل منتخبنا الوطين  نهّنئ ونب
ــة كأس العامل  ــرة القدم إىل بطول لك

للشباب اليت سُتقام يف إندونيسيا.
ــون  ــم ميثل ــبابنا وه ــم لش كل الدع

العراق يف احملافل الدولية.

حديث الرباط

مثلت الزيارة التي قام بها إىل املغرب، قبل أيام قائد القوات املشرتكة 
األمريكية الجنرال مارك مييل، حدثا بارزا يف مجرى أحداث األوضاع يف 

منطقة تزيدها التطورات سخونة. 
ومن الطبيعي التأكيد عىل أن الزيارة لم تقترص عما تم الكشف عنه 
سياق  يف  تندرج  الزيارة  بأن  القول  قبيل  من   ، علنية  رسمية  بصفة 
مواصلة املشاورات واملباحثات بني الطرفني يف شأن العديد من القضايا 
الذي  البلدين  التعاون العسكري بني  ، وال من قبيل بحث سبل تعزيز 
املباحثات  يف  عليه  التأكيد  وتم  صحيح  هذا  كل  كبريا.  تحسنا  يعرف 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  األول  العسكري  املسؤول  جمعت  التي 
مع نظرائه املغاربة، خصوصا مع الوزير املنتدب املكلف بإدارة الدفاع 
املسلحة  للقوات  العام  املفتش  ومع   ، املغربية  الحكومة  يف  الوطني 
امللكية املغربية .لكن الواضح أن رئيس القوات املشرتكة األمريكية حل 
باملغرب يف أول زيارة تقوده إىل القارة األفريقية، ليس لذلك فقط، بل 
أيضا و بصفة أكثر جدية ، لبحث قضايا اسرتاتيجية تكشف أولويات 
انشغاالت السياسة الخارجية األمريكية يف املنطقة، خصوصا يف شقها 

العسكري .
فاإلدارة األمريكية ال تخفي قلقها من تنامي الوجود اإليراني يف املنطقة، 
الرويس  للمحور  املتزايدة  القوة  هو  أكثر  يشغلها  يكون  قد  ما  ولكن 
اإليراني الجزائري، بما يمثل رضبة موجعة للحلف الغربي الذي تقوده 
الواليات املتحدة األمريكية عىل خلفية الحرب املدمرة الدائرة رحاها يف 
أوكرانيا.. وقد سبق للممثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة أن كشف ، 
يف وقت سابق عن امتالك مليشيات جبهة البوليساريو لطائرات درون 
أن املغرب لن يبقى مكتوف األيدي  أكد يف حينه  إيرانية الصنع والذي 
البوليساريو يف  الطائرات من طرف مليشيات  يف حال استخدام هذه 

الهجوم عىل املغرب .
التنقل عىل  املشرتكة  القوات  قائد  الذي فرض عىل  األمريكي  التخوف 
الحلف  أن يتمكن هذا  التحيط من  الرباط، يكمن يف  إىل  وجه الرسعة 
الجديد املعادي للواليات املتحدة األمريكية من التغلغل يف أعماق القارة 
السمراء انطالقا من شمالها، خصوصا أن كثريا من التطورات تكشف 
األفريقية،  األقطار  من  العديد  يف  الفرنيس  للحضور  كبري  تراجع  عن 
التي تعرضت لها، مما عبد املسالك أمام قوى  بعد رزمة االنتكاسات 
منافسة و معادية للغرب بصفة عامة، كما هو عليه الحال بالنسبة 

إىل روسيا و الصني و تركيا .
العسكري  املسؤول  يكون  أن  املعطيات  هذه  ضوء  يف  الطبيعي  ومن 
األمريكي بحث مع نظرائه املغاربة تنظيم الدورة املقبلة من املناورات 
)األسد  اسم  تحت  سنويا  تجري  التي  األمريكية  املغربية،  العسكرية 
األفريقي( قريبا من الحدود الرشقية الجنوبية للمغرب.. وهي املناورات 
املتحدة  وللواليات  للمغرب  والدائمة  املشرتكة  الجاهزية  تؤكد  التي 

األمريكية ملواجهة أي تطور أمني أو عسكري معادي يف املنطقة.
ومن املؤكد أن الجانب املغربي لم يكتف باالنصات للمسؤول العسكري 
األمريكي، بل طرح عىل طاولة املباحثات الثنائية قضايا تهم املغرب، 
املربمة  العسكرية  الصفقات  تنفيذ  القضايا ترسيع  ويف مقدمة هذه 
بني البلدين.. وذكرت مصادر إعالمية يف هذا الشأن أن الجانب املغربي 
ركز عىل صفقة طائرات أباتيش الحربية و صواريخ هارمان، وتطوير 
طائرات إف 1٦ املقاتلة، خصوصا أن املغرب يوجد يف حالة حرب معلنة 
من طرف مليشيات البوليساريو املسلحة التي تتلقى تسليحا قويا من 

أطراف خارجية معادية للواليات املتحدة و للدول الغربية برمتها .
األمريكية  القوات املشرتكة  الصدد بأن رصح قائد  وكان الفتا يف هذا 
للواليات  كبري  وحليف  رشيك  املغرب  إن   « قائال  الزيارة  هذه  عقب 
بلد مستقر يف قارة و يف منطقة تبحث عن االستقرار  ، وهو  املتحدة 
ويف  األطراف،  من  كثري  إىل  موجهة  املضامني  واضحة  رسائل  وهي   «
مقدمتها الجهات التي تراهن عىل إضعاف املغرب وتهميشه و تجريده 

من أي دور أو تأثري. 
والجهات األخرى التي هي بصدد تشكيل محور معادي للواليات املتحدة 
العام  القائد  سارع  التي  الترصيحات  وهي  املنطقة..  يف  األمريكية 
للجيش الشعبي الجزائري سعيد شنقريحة إىل الرد عليها يف ترصيحات 
قال  حينما  الجزائرية،  العسكرية  املواقع  ألحد  زيارته  خالل  بها  أدىل 
بتداعيات حالة  واعية   « وأنها   « لالستقرار  تعترب مالذا  الجزائر   « إن 
مقومات  وعىل  أمنها  عىل  القريب  محيطها  يف  السائدة  الالاستقرار 

شعبها » .

عبداهلل البقالي

أبعاد وخلفيات زيارة 
مسؤول أمريكي إىل املغرب

عـين على العالم

أنابيال هالل تتأّلق مع هشام حداد 
Mean وتسأل إنت

يف سلسلة من األرقام القياسية
شاكريا و بيزاراب يصنعان التاريخ بعد األغنية األخرية

هليكوبرت ناسا تلتقط مشهد الغروب 
على املريخ


