
بغداد/ الزوراء:
أعلـن نائـب رئيـس الـوزراء لشـؤون 
الطاقة وزيـر النفط، حيان عبد الغني، 
قطـاع  يف  اسـتثمارية  فـرص   7 عـن 
فيمـا  محافظـات،  بسـبع  التصفيـة 
اكد حرص الـوزارة عىل زيـادة اإلنتاِج 
الوطني من الطاقـات التكريرية.وذكر 
املكتب االعالمي لـوزارة النفط يف بيان 
له تلقته ”الـزوراء“: أن“ الوزير حيان 
عبد الغني بني خالل فعالية اإلعالن عن 
الفـرص االسـتثمارية ملشـاريع ِقطاع 
يف  التكريريـة  والصناعـات  التصفيـة 
العراق التي نظمتها الـوزارة بالتعاون 
أن  لالسـتثمار  الوطنيـة  الهيئـِة  مـع 
اإلعالن عن الفرص االسـتثمارية ياتي 
انسـجاماً مع توجيهات رئيس مجلس 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني وما 
تضّمنـه الربنامـج الحكومـي وُخطط 

الـوزارة التي تسـتهدُف زيـادَة اإلنتاِج 
التكريريـة  الطاقـات  مـن  الوطنـي 
وتغطيَة الحاجِة املحليـة من املنتجات 

النفطية“.

طشقند/ متابعة الزوراء:
تأهل منتخب شـباب العـراق إىل نهائي 
كأس آسـيا تحت 20 عامـا، بعد تغلبه 
عـىل نظـريه الياباني بـركالت الرتجيح 
بنتيجـة (3-5)، عقب التعـادل 2/2 يف 
املباراة التي جرت امس األربعاء، بملعب 
جـارا بالعاصمـة األوزبكية طشـقند.

وضـع عيل جاسـم العـراق باملقدمة يف 
إيناجـا  تاكاتـورا  12، وأدرك  الدقيقـة 
التعادل لليابـان يف الدقيقة 87، وتمكن 
محمد جميل من تسجيل الهدف الثاني 
ألسود الرافدين يف الدقيقة 103، وخطف 
كوموتـا هدف التعـادل بالدقيقة 117.

ظهر املنتخب العراقي الشـاب بطريقة 
تكتيكيـة متوازنـة، ونجـح يف الضغط 
مع بداية مجريات اللقاء عىل منافسه، 
وسـنحت ملصطفى قابيـل أول الفرص 
السهلة التي أبعدها حارس الساموراي 
هارونا إىل خارج املرمى.ورد اليابانيون 

بتصويبـة مباغتة عـرب ركنية مبارشة 
نفذها بطريقـة ماكرة ريكـو ياماني، 
لكن براعة حارس العراق حسني حسن 
حالت دون تسجيل هدف السبق.وخطف 
املميز عيل جاسـم، الهدف األول ألسـود 
الرافدين، بعد أن اسـتغل سـوء تمركز 
دفاعات اليابان ليضع رأسيته عىل يمني 
الحارس هارونا.ومع استمرار الضغط 
الياباني نجـح تاكاتورا إيناجا يف أحراز 
هدف التعديـل قبل النهاية بـ 7 دقائق.
ومن مجهود فردي رائع من عيل جاسم 
مـرر كـرة متقنـة ملحمـد جميـل الذي 
سددها بقوة يف شـباك الساموراي قبل 
نهاية الشـوط اإلضايف األول بدقيقتني.
وخطف املنتخب الياباني هدف التعادل 
قبل نهاية الشـوط اإلضـايف الثاني ب 3 
دقائـق عن طريق كوموتـا. وتم اللجوء 
إىل ركالت الرتجيح التي حسمها شباب 

العراق بنتيجة (5-3).

موسكو/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيـس الـرويس، فالديمري بوتني، 
خالل لقائه مع الرئيس السوري، بشار 
األسـد، يف الكرملني أنـه بفضل الجهود 
املشـرتكة، تـم تحقيـق نتائـج مهمـة 
يف مكافحـة اإلرهـاب يف سـوريا.وقال 
بوتـني: ”سـعيد برؤيتكـم يف موسـكو 
وأشكركم عىل تلبية هذه الدعوة ونحن 
عىل اتصال دائم ونشـهد تطورا كبريا يف 
العالقات بني بلدينا“.وأضاف: ”الشعب 
السـوري تعرض لألسف لكارثة الزلزال 
التـي تسـببت بتفاقم معاناتـه. ونحن 
كأصدقـاء مخلصـني نقـوم بـكل مـا 

املعانـاة“. هـذه  لتخفيـف  وسـعنا  يف 
املشـرتكة  جهودنـا  ”بفضـل  وتابـع: 
واملساهمة الحاسـمة للقوات الروسية 
يف سـوريا، تـم تحقيق نتائـج مهمة يف 
مكافحـة اإلرهـاب.. وهـذا يجعـل من 
االجتماعي  الوضـع  املمكـن اسـتقرار 
الداخـيل“. والسـيايس  واالقتصـادي 
وأكـد الرئيس الـرويس أن العالقات بني 
البلدين تتطور باستمرار وحجم التبادل 
التجاري يف ازياد.وكانت آخر مرة التقى 
فيها بوتـني واألسـد ببعضهما البعض 
يف سـبتمرب 2021 ، عندمـا زار الرئيس 

السوري موسكو أيضا.

كييف/ متابعة الزوراء:
اتهمـت أوكرانيـا روسـيا بالسـعي إىل 
”توسـيع“ النـزاع يف أوكرانيـا ليشـمل 
أطرافاً أخرى بعد حـادث بني مقاتلتني 
ة أمريكية فوق البحر  روسيتني ومسـريّ
األسـود.وكتب رئيـس مجلـس األمـن 
األوكرانـي أوليكيس دانيلوف يف تغريدة: 
أم  ”الحادثـة مـع املسـرّية األمريكيـة 
كيـو9- ريرب التـي افتعلتها روسـيا يف 

البحر األسود تشكل إشارة من (الرئيس 
الرويس فالديمري) بوتني إىل أنه مسـتعد 
لتوسـيع رقعة النـزاع إلقحـام أطراف 
أخـرى“ فيه.واتهمت الواليـات املتحدة 
الثالثـاء روسـيا بـ“اعـرتاض وصدم“ 
مسـرّية أمريكية مـن طـراز ريرب فوق 
البحر األسـود ما أدى إىل سقوطها. من 
جانبه، نفـى الجيش الرويس االتهامات 
األمريكية، معرتفاً يف الوقت نفسـه بأن 

ة  اثنتـني مـن مقاتالته اعرتضتا مسـريّ
أمريكية ”يف منطقة شبه جزيرة القرم“ 
األوكرانية والتي ضمتها موسكو، كانت 
”يف طريقها“ نحو الحدود الروسّية.يأتي 
هذا بينما أعلنـت القيادة الجوية لحلف 
شمال األطليس (الناتو)، امس االربعاء، 
عـن مرافقة مقاتالت أملانية وبريطانية 
لطائـرات روسـية بالقرب مـن املجال 
الجوي إلستونيا.وقالت قيادة الحلف يف 

بيان عىل ”تويرت“: ”أنهت املهمة األملانية 
الربيطانيـة املشـرتكة تنفيـذ دوريـات 
اإلسـتوني يف وضـع  الجـوي  باملجـال 
”ألفـا“، وهـذا يدل عـىل التـزام الحلف 
الثابت بأمننا املشرتك، ونفذت مقاتالت 
الحلفـاء اعرتاضـا روتينيـا لطائرتـي 
روسـيتني“. و“أن148-“  ”إيـل78-“ 

ووفقـاً لهيئـة اإلذاعـة الربيطانية ”بي 
بـي يس“، تعد هـذه العمليـة األوىل من 

نوعها. وبحسب البيان، وقعت الحادثة 
يـوم الثالثاء، وأقلعـت الطائرات، بما يف 
ذلك مقاتالت ”تايفون“ الربيطانية، من 
قاعدة جوية يف إسـتونيا بعد أن رصدت 
حركة طائرة تزويد الوقود الروسية من 
طراز ”إيل78-“ كانت تحلق بني سانت 
بطرسـبورغ وكالينينغـراد. وبحسـب 
البيان لم تتواصل هذه الطائرة مع أبراج 

مراقبة الحركة الجوية يف إستونيا.

الزوراء/مصطفى فليح:
اوضـح الخبـري االقتصـادي، صفـوان قـيص، اهمية 
اقـرار املوازنـة لثالث سـنوات، فيما اشـار اىل ان ذلك 
سيسـهم يف ايقـاف الهدر باملال العـام. وقال قيص يف 
حديث لـ»الزوراء» ان «العراق كان بحاجة اىل موازنة 
اسـرتاتيجية إليقـاف الهدر باملـال العـام الن املوازنة 
السـنوية ال تتوافر عىل نفس البند من سـنة اىل اخرى 
فإظهار املرصوفات عىل اساس ان الوزارات االتحادية 
تحول دون تكرار انفاق نفس البند من سنة اىل اخرى، 

وهذا بالتأكيد يؤدي اىل ترشـيد االنفاق العام «. واشار 
اىل ان « االسـتقرار املايل و االقتصادي يحتاج اىل نظرة 
ايجابيـة تمتـد اىل اكثـر من سـنة وكذلـك يحتاج اىل 
تخصيصات ترصد للوزارات االتحادية لكي يكون لديها 
غطاء قانوني إلجراء التعاقد الن التعاقدات الحكومية 
يفرتض ان تكون بمبلغ اقل من مبلغ التخصيص فاذا 
كان التخصيص سنوي ال تستطيع وزارات مثل وزارة 
النفط او وزارة النقل ان تتعاقد عىل انشاء مثال ميناء 
الفاو او محطات اسـتثمار الغاز املصاحب»، مضيفا 

ان «قيمة العقد تكون اكثر من قيمة التخطيط فوجود 
تخصيص مايل لثالث سـنوات يتيح الفرصة للوزارات 
ان تتعاقـد ضمن مظلة التخصيـص وبالتأكيد يمكن 
مراجعـة تقديرات هـذه املوازنة يف نهاية السـنة من 
قبـل وزارة املالية وتقديم التعديـالت املطلوبة للربملان 
لكي يصادق عىل التعديالت املطلوبة». وبني ان «سـنة 
٢٠٢٣ سـتكون واجبة التنفيذ بعـد مصادقة الربملان 
عليه وسـنتي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ يمكن ان تراجع من قبل 
وزارة املالية والتخطيط الحقا». واكد ان اقرار املوازنة 

لثالث سـنوات ال يتعـارض مع قانـون االدارة املالية. 
مبينـا: ان قانون االدارة يوجب عـىل «وزارة املالية ان 
تقـدم موازنة اسـرتاتيجية ملدة ثالث سـنوات والنص 
واضـح يف الباب الثاني من  القانون (٦) لسـنة ٢٠١٩  
وعمليـة عدم تقديمها لثالت سـنوات هـو املخالفة».
ولفت اىل ان» عملية تذبذب االيرادات والنفقات يمكن 
مراجعتها حسـب مسـتوى التذبـذب إذا كان حادا او 
ظهـرت مرصوفات جديدة او ظهـرت ايرادات جديدة 

يمكن تعديل التقديرات عىل وفق الظروف».

باريس/ متابعة الزوراء:
صـادق مجلـس الشـيوخ الفرنيس عىل 
مادة رئيسـية يف مرشوع لتعديل النظام 
التقاعدي تنص عىل رفع سن التقاعد من 
٦٢ إىل ٦٤ عاما. وصوت ٢٠١ من أعضاء 
املجلس لصالح رفع سن التقاعد مقابل 

١١٥ عضـوا صوتـوا ضـده، فيما نظم 
معارضـو خطـة التقاعد التـي طرحها 
الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون جولة 
جديدة مـن اإلرضابـات واالحتجاجات.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن إن 
هذا اإلصالح «متوازن عادل». وشـهدت 

البـالد احتجاجات واسـعة عـىل إصالح 
نظـام التقاعد املثـري للجـدل أثرت عىل 
العديـد مـن القطاعـات يف البـالد مـن 
الطاقـة إىل النقـل وصـوال إىل التعليـم 
وجمـع النفايات.وأقر مجلس الشـيوخ 
الفرنيس الذي يهيمن عليه اليمني مساء 

امس األربعاء مادة رئيسـية يف مرشوع 
لتعديـل النظـام التقاعـدي، تنص عىل 
رفع سـن التقاعد مـن ٦٢ إىل ٦٤ عاما، 
وذلك عىل إثـر معركة إجرائية حادة مع 
اليسار.وصوت ٢٠١ من أعضاء املجلس 
لصالح رفع سـن التقاعـد، مقابل ١١٥ 

التصويت،  عضوا صوتـوا ضده.وفـور 
أعربـت رئيسـة الـوزراء إليزابيت بورن 
عن «رسورها» بإقـرار التعديل، مؤكدة 
يف تغريدة لها عىل تويرت بأن هذا اإلصالح 

«متوازن عادل».
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الدوالر األمريكي 
مقابـل الدينار العراقي، امـس األربعاء، 
يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، 
إن  اقليـم كردسـتان.وقال مصـدر  ويف 
املركزيتني  الكفـاح والحارثية  بورصتي 
يف بغداد سجلت، صباح امس، 157100 
دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، 
فيما كانت االسـعار صبـاح يوم الثالثاء 
154750 دينارا مقابل 100 دوالر.وأشار 
إىل أن اسـعار البيـع والـرشاء انخفضت 

يف محـال الصريفة باألسـواق املحلية يف 
بغـداد، حيث بلغ سـعر البيـع 158000 
دينار عراقـي لـكل 100 دوالر امريكي، 
بينمـا بلغـت أسـعار الـرشاء 156000 
دينار عراقـي لـكل 100 دوالر امريكي.

أمـا يف اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، 
فإن اسعار الدوالر سجلت ارتفاعا ايضا 
حيث بلغ سـعر الدوالر البيـع 157100 
دينـار لـكل 100 دوالر امريكـي، وبلـغ 
سـعر الرشاء 156100 دينـار لكل 100 

دوالر امريكي.

بريوت/ متابعة الزوراء:
طالبت رئيسـة هيئة القضايا يف وزارة العدل اللبنانية، هيلينا 
إسـكندر، بالقبض عـىل حاكم مرصف لبنان رياضة سـالمة 
وشـقيقه رجا ومسـاعدته ماريـان الحويك.وقالـت الوكالة 
الوطنيـة لإلعـالم إن املطالبـة بالقبـض عىل حاكـم املرصف 
املركزي تأتي بموجب اتهامات بالتورط يف جرائم رىش وغسل 
أمـوال واختالس وتهرب رضيبي وتزوير وإثراء غري مرشوع.

وأضافت الوكالة الرسمية أن القرار يتضمن تجميد الحسابات 
املرصفية وحجز األمالك العقارية للمتهمني وأزواجهم واألوالد 
القارصيـن ”ملنعهـم مـن التصفـف بها حفاظا عـىل حقوق 

الدولـة اللبنانية“، نقالً عـن وكالة أنباء العالـم العربي.يأتي 
ذلك، فيما قال مصـدران لوكالة ”رويرتز“، إن حاكم مرصف 
لبنان املركزي رياض سـالمة لم يحرض جلسة تحقيق يف تهم 
فسـاد عقدها قاض محيل إىل جانب محققـني أوروبيني بعد 
اعرتاضات عىل اإلجراءات من محامي سالمة.يجري التحقيق 
مـع سـالمة يف لبنان وخمـس دول أوروبية عىل األقل بشـأن 
مزاعـم باختـالس أموال عامـة. ووجهت إليه تهـم يف لبنان، 
حيث أرجأت السـلطات القضائية الجلسة إىل اليوم الخميس.
وينفي سـالمة االتهامات ويقول إنها جزء من محاولة جعله 

كبش فداء بسبب األزمة املالية يف لبنان.
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الزوراء/ حسني فالح:
زيـادة  املائيـة  املـوارد  وزارة  أعلنـت 
املسـاحات املزروعـة اىل 6 ماليني دونم 
بسبب التجاوزات عىل الحصص املائية، 
عـادًة ذلـك بانـه تجـاوز عـىل الخطة 
الزراعية املقرة بواقع 2.5 مليون دونم، 

وأكدت ان موجة االمطار االخرية عززت 
والبحريات.وقـال  السـدود  الخزيـن يف 
املدير العام للسدود والخزانات يف وزارة 
املـوارد املائيـة، عـيل رايض، يف حديـث 
لـ“الـزوراء“: ان الخطة الزراعية اقرت 
يف شهر ترشين الثاني من العام املايض 

والتـي كانـت بواقـع مليونـي ونصف 
املليـون دونم، لكـن واقعـا كان هنالك 
تجـاوزا كبريا عىل املسـاحات الزراعية 
التـي زرعـت والتي وصلـت اىل حوايل 6 
ماليـني دونم مـن خـالل مجموعة من 
الوزارة. الفضائية واحصائيات  الصور 

وأضـاف: ان هنالـك تجـاوزا كبريا عىل 
املسـاحة املزروعـة التـي اقـرت ضمن 
هذه الخطة الزراعيـة. مبينا: ان كمية 
املياه املطلقة من السـدود والخزانات يف 
نهري دجلة والفـرات هي كمية تكفي 
لجميـع املتطلبـات وفق الخطـط التي 

وضعـت لكن بسـبب هـذه التجاوزات 
عىل املساحات الزراعية والحصة املائية 
واالالف من بحريات االسماك املتجاوزة 
هذا أثر بشكل كبري عىل وصول الحصة 

املائية.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين تحديد بيع الدوالر للمسافرين 
اىل ٢٠٠٠ دوالر بدال من ٧٠٠٠ ابتداًء من االحد القادم 
اعالم  ديناراً.وذكر   ١٣٢٠ البالغ  الرسمي  وبالسعر 
املرصف يف بيان: «استنادا اىل توجيهات البنك املركزي 
الدوالر  بيع  تحديد  الرافدين  مرصف  يعلن  العراقي 
للمسافرين اىل ٢٠٠٠ دوالر بدال من ٧٠٠٠ ابتداًء من 
 ١٣٢٠ البالغ  الرسمي  وبالسعر   ٢٠٢٣/٣/١٩ االحد 
النقدي  الدوالر  من  املسافر  حصة  وستكون  دينارا 
العراقي  الدينار  «إيداع  ان  ويؤكد  دوالر».    ٢٠٠٠
املخصصة  الفروع  خالل  من  يكون  للمسافرين 

وبحسب التعليمات التي اعلن عنها يف وقت سابق».

@2000@Üá±@ÂÌáœaã€a
@ÂÌãœbè‡‹€@ä¸ÎÜ

@ÚÌäb‡rnéa@ôãœ@7@Â‹»Ì@¡–‰€a@ãÌåÎ
pbƒœb´@Òá»i@ÚÓ–ón€a@ b�”@¿

bÓée@ëd◊@ÔˆbË„@¿@ÊbnèÿiåÎc@ÈuaÏÌÎ@ÊbibÓ€a@‚çËÌ@lbjì€a@kÉn‰fl

@äÏè€a@êÓˆã€a@Èˆb‘€@fi˝Ç

@·ˆaÜ@fibóma@Û‹«@ÂÆ@ZµmÏi
äÏ�nm@bÌäÏéÎ@bÓéÎä@µi@pb”˝»€aÎ

@Ú‡ñb»€a@¿@b«b–mäa@›vèÌ@ä¸Îá€a
·Ó‹”�aÎ@Êb‰j€@“ãófl@·◊by@fib‘n«bi@k€b�m@ÚÓ„b‰j‹€a@\fiá»€a^

Èmá«bèflÎ@È‘Ó‘íÎ

ë˝nÇaÎ@fiaÏflc@›èÀÎ@Ûíä@·ˆaãu@¿@pbflbËma@kuÏ∑

ä¸Îá€a@Û‹«@fiÏó®a@paıaãug@›ÓËèn€@Úr€br€a@Úflç®a@äáóÌ@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a

pÏó€a@|öÏm@ÚÓ«b‰�ña@Òãv‰y@äbÿnia@NN@ÚÓmÏó€a@fibj®a@äãõnæÒ7Ç˛a

2@ô

 @÷aã»€a@üäc@ZÚÓ„b‡Ó‹è€a@Âfl@Ô„aÜÏè€a
äaÏßa@Âflc@áÌáËn€@b‘‹�‰fl@ÊÏÿm@Â€

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيـس مجلس الوزراء محمد شـياع 
ملتقـى  يف  كلمتـه  خـالل  السـوداني، 
السـليمانية ، امـس االربعـاء، أن املوازنة 
الحكومـي،  الربنامـج  عمليـاً  سـترتجم 
فيمـا اشـار اىل انه لـن يقبل بـاأن تكون 
أرض العـراق منطلقاً لتهديد أمن الجوار.

وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شـياع 
السوداني أثناء افتتاح ملتقى السليمانية 
السـابع، يف صـدر يف بيـان عـن مكتبـه، 
تلقتـه «الـزوراء»: إن «انعقـاد مثل هذه 
املؤتمـرات بحضـور هـذا الجمـع الكبري 
من الباحثني واملهتّمني بالشـأن العراقي، 
دليل عىل حرية التعبري وممارسـة الحياة 
الديمقراطيـة يف عـراق اليوم».وأضـاف: 
«تعهدنـا يف برنامجنا الحكومـي بتقديم 
الخدمـات لشـعبنا وبنـاء اقتصـاد قوي 

متماسك»، مؤكداً «تحقيق نسب كبرية من 
الربنامج الوزاري».وأشار إىل أن « االتفاق 
عىل مرشوع قانون املوازنة، يمثل خطوة 
جريئـة، تتفـادى اإلخفاقـات السـابقة، 
وتعّرب عـن الوضوح يف الرؤية املرسـومة 
ألهدافنـا املُعلنة يف خدمـة املواطن».وبني 
أن «املوازنة مفتاح مهم لفتح أبواب الحل 
ملشـاكل عدة، وتحقيـق أولويات معالجة 
البطالـة، ومكافحـة الفقـر، والفسـاد، 
والـرشوع باإلصـالح االقتصادي».ولفت 
إىل أن « االسـتقرار املايل والسـيايس، يعبِّد 
الطريق أمام اسـتثمار أمثل لثـروة بلدنا 
األوىل، وترشيـع قانـون النفـط والغـاز، 
والتفاهم مع إقليم كردستان العراق بهذا 
الصـدد»، مشـدد عـىل «رضورة مغادرة 

مصطلح (املشاكل العالقة).

ÈÓœ@ÙãÇc@“aã†c@‚bz”�@ aç‰€a@\…ÓéÏm^@∂g@Ô»è€bi@bÓéÎä@·Ënm@bÓ„aã◊Îc
ÜÏé˛a@ãzj€a@÷Ïœ@ÚÓÿÌãflc@Ò �7èflÎ@µnÓéÎä@µn‹mb‘fl@µi@tÜby@á»i

بغداد/ الزوراء: 
 أعلنت هيئة النزاهة االتحادية صدور أمري استقدام بحق مديرين عامني سابقني يف مرصف 
يف  بالهيئة،  التحقيقات  دائرة  بها. وذكرت  التي يعمالن  بالجهة  الرضر  الرشيد؛ إللحاقهما 
بيان تلقته «الزوراء»: ان محكمة بعقوبة املختصة بالنظر يف قضايا النزاهة اصدرت أمري 
بمنح  لقيامهما  الرشيد سابقاً؛ وذلك  العامني يف مرصف  املديرين  اثنني من  استقدام بحق 
قرض بقيمة (٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينار إىل رشكة أهلية؛ لغرض بناء قرية الياسمني 
السكنية يف املحافظة خالل العام ٢٠١٤.واضافت: أن القرض املمنوح للرشكة كان يجب أن 
يتم عىل دفعتني وحسب نسبة اإلنجاز، بينما لم تتجاوز نسبة اإلنجاز  الـ(٦ ٪)، وتم سحب 
املرشوع الحقاً من الرشكة.وتابعت الدائرة: إن األمرين أصدرتهما املحكمة؛ استناداً إىل أحكام 

املادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم  (١١١ لسنة ١٩٦٩).

@ÂÌãÌáæ@‚aá‘néa@ãflc@äÎáñ@ZÚÁaç‰€a
@áÓíã€a@“ãófl@¿@µ‘ibé
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@@@3ô@›Óñb–n€a



pa7zj€aÎ@ÜÎáè€a@¿@ÂÌç©a@påç«@äb�fl˛a@ÚuÏfl@Êc@pá◊c

›‡»€a@òÓÇãm@Û‹«@fiÏóz‹€@Úœaãó€a@pb◊ãíÎ@“äbóæa@b«Ü
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@@&ÎÜ@µÌ˝fl@V@∂g@Ú«Îäçæa@pbybèæa@pÜaå

@paıaãug@›ÓËèn€@Úr€br€a@Úflç®a@äáóÌ@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a
ä¸Îá€a@Û‹«@fiÏó®a

الزوراء/ حسني فالح:
زيادة  املائية  املوارد  وزارة  أعلنت 
ماليني   6 اىل  املزروعة  املساحات 
عىل  التجاوزات  بسبب  دونم 
بانه  ذلك  عادًة  املائية،  الحصص 
تجاوز عىل الخطة الزراعية املقرة 
وأكدت  دونم،  مليون   2.5 بواقع 
عززت  االخرية  االمطار  موجة  ان 

الخزين يف السدود والبحريات.
للسدود  العام  املدير  وقال 
والخزانات يف وزارة املوارد املائية، 
عيل رايض، يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان الخطة الزراعية اقرت يف شهر 
املايض  العام  من  الثاني  ترشين 
والتي كانت بواقع مليوني ونصف 
كان  واقعا  لكن  دونم،  املليون 
هنالك تجاوزا كبريا عىل املساحات 
الزراعية التي زرعت والتي وصلت 
اىل حوايل 6 ماليني دونم من خالل 
الفضائية  الصور  من  مجموعة 

واحصائيات الوزارة.
كبريا  تجاوزا  هنالك  ان  وأضاف: 

اقرت  التي  املزروعة  املساحة  عىل 
ضمن هذه الخطة الزراعية. مبينا: 
ان كمية املياه املطلقة من السدود 
والخزانات يف نهري دجلة والفرات 
هي كمية تكفي لجميع املتطلبات 
لكن  وضعت  التي  الخطط  وفق 
عىل  التجاوزات  هذه  بسبب 
املساحات الزراعية والحصة املائية 
االسماك  بحريات  من  واالالف 
املتجاوزة هذا أثر بشكل كبري عىل 

وصول الحصة املائية.
االمطار  هذه  ان  اىل:  واشار 
ساعدت بشكل كبري عىل تخفيف 
الرضر من التجاوزات. مؤكدا: ان 
املنطقة  يف  تسقط  التي  االمطار 
الشمالية تخدمنا اكثر من غريها 
من املناطق كما يف املوجة االخرية 

لالمطار.
االمطار  موجة  ان  وأوضح: 
املناطق  يف  سقطت  التي  االخرية 
ساهمت  والرشقية  الشمالية 
بتعزيز االيرادات املائية يف الخزين 

سواء يف سدود دوكان ودربندخان 
مناطق  الن  وحمرين  والعظيم 
تساقط االمطار خدمتنا يف مناطق 

تعزيز الخزين املائي.
املياه  مؤتمرات  انعقاد  وحول 
واملناخ، اشار رايض اىل: ان جميع 
وانعقاد  واالنفتاح  التواصل 
املؤتمرات ومنها مؤتمر املناخ الذي 
مؤتمر  وكذلك  البرصة  يف  سيعقد 
الشهر  نهاية  نيويورك  يف  املناخ 
تشكل  املؤتمرات  هذه  كل  الحايل، 
وتنسيقا  ودعما  ايجابيا  جانبا 
العراقي  املوقف  تحشيد  اجل  من 
حقوقه  من  موقفه  وتوضيح 
العراق  ملوقف  دعم  وهذا  املائية، 
عىل  الحصول  يف  حقوقه  وضمان 
دجلة  يف  املياه  من  عادلة  حصة 

الفرات .
وزارة  أكدت  سابق،  وقت  ويف 
األخرية  األمطار  أن  املائية  املوارد 
ستزيد من منسوب األنهر وتحقق 
الخزين  وستعزز  الفطام  رية 

إىل  أشارت  فيما  االسرتاتيجي، 
املناطق  يف  األمطار  هطول  أن 
وأسهل  فائدة  أكثر  الشمالية 

خزناً.
العامة  للهيئة  العام  املدير  وقال 
واالستصالح،  الري  ملشاريع 
خالد  للوزارة،  الرسمي  املتحدث 
إن  صحفي:  ترصيح  يف  شمال، 
التي تهطل شمال سدة  ”األمطار 
سامراء وصعوداً، تخزن يف بحريات 
مقدمة  يف  الطبيعية،  الخزن 
السدود وتحقق رية الفطام وتزيد 

الغطاء األخرض“.
يف  األمطار  ”هطول  أن  وأوضح 
جنوب سدة سامراء ونزوالً، تزيد 
رية  أيضا  وتحقق  النهر  منسوب 
”األمطار  أن  إىل  الفتا  الفطام“، 
الشمالية أكثر فائدة وأسهل خزناً 

وتداوالً“.
الخزين  تعزز  ”األمطار  أن  وأكد 
استنزاف  وتقلل  االسرتاتيجي، 

الخزين بالوقت نفسه“.

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  مساء  العراقي،  املركزي  البنك  أصدر 
الحزمة الثالثة لتسهيل إجراءات الحصول عىل 

الدوالر.. وتضمنت حزمة البنك ما يأتي:
بهدف تسهيل الحصول عىل الدوالر للمواطنني 
الراغبني يف السفر إىل الخارج، سيتم احتساب 
دينارا   “1320” البالغ  الرسمي  الرصف  سعر 
لكل دوالر عن طريق بطاقة الدفع اإللكرتوني 
املصّدرة من الجهات املرّخصة عند استخدامها 

يف الخارج، وعىل النحو اآلتي:
 Prepaid (املعبأة) أ- البطاقات مسبقة الدفع
وهي  الدينار،  أم  بالدوالر  كانت  سواء   ،Cards
يف  يجعلها  ما  مرصيف،  بحساب  مرتبطة  غري 
دوالر   (10,000) قدره  وبسقف  اليد،  متناول 
قابلة إلعادة التعبئة، ويحق للمرصف ورشكات 

الدفع اإللكرتوني املرّخصة الحق يف إصدارها.
 ،(Credit Cards) الدائنة   البطاقات  ب- 
بحسب  املرصف  يحدده  الذي  وبالسقف 

 ،(Gold, Silver, Platinum) للزبون  تصنيفه 
منه  استخدامه  تّم  ما  تعزيز  إمكانية  مع 

الحًقا.
ج- بطاقات الدفع املدينة (Debit Card)، وهي 
مرتبطة بحساب الزبون لدى املرصف (بضمنها 
استخدامها  يمكن  والتي  املوّطنة)  الرواتب 
لدى  الزبون  رصيد  بحسب  بالدوالر  للدفع 
الرسمي  الرصف  سعر  أساس  وعىل  املرصف، 

للدوالر.
النقدي  الدوالر  املسافر من  د- ستكون حصة 
بواقع (2000) دوالر ابتداًء من يوم األحد املوافق 
2023/3/19 مع إمكانية استخدام البطاقات 
املذكورة بما يتيح للمواطنني تغطية طلباتهم 
من الدوالر، ويجنب املواطن حمل كميات كبرية 
من النقد، وبما ينسجم وتوجهات دول العالم 
ضيق. نطاق  يف  إال  النقد  استخدام  ملغادرة 
البنك املركزي العراقي  هـ- ستستمر مبيعات 
مستوياتها  عىل  النقدي  الدوالر  من  اليومية 

دون تخفيض، إىل املصارف ورشكات الرصافة 
ورشكات التوسط ببيع ورشاء العملة األجنبية 
املواطنني  طلبات  تأمني  لغرض  املجازة، 
املركزي  البنك  بها.ودعا  املبلّغ  لألغراض 
”املصارف ورشكات الرصافة كافة للتواصل مع 
رشكات التحويل املايل (ويسرتن يونني وموني 
غرام وغريها) للحصول عىل ترخيص العمل يف 
العراق لتلبية الطلبات املتنامية عىل التحويالت 
العراقي  املركزي  البنك  التزام  مع  الشخصية، 
بتسوية حساباتهم مع تلك الرشكات بالسعر 
تلك  بحّث  املركزي  البنك  وسيقوم  الرسمي، 
الرشكات عىل توسيع قاعدة وكالئها يف العراق، 
بعض  التحويالت  تلك  تشمل  أن  املمكن  ومن 
أنواع التحويالت التجارية البسيطة الحًقا.وأكد 
املركزي أنه ”ستتم تغطية حواالت مستوردي 
لدى  املسّجلة  للرشكات  واعتماداتهم  الذهب 
الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية يف 

وزارة التخطيط“.

يرسنـا دعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. (www.moh.gov.iq) واملوقع الخاص بالوزارة (www.kimadia.iq) يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار غـري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونني 
دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة ١٪ من 
قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو 
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون (حسب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن ( DDP ) أو حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية 
أو صك مصدق أو مسـتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل 

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس ٢٠٢٣/٣/٣٠.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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١-يرس الرشكة العامة لتجارة الحبوب االعالن لذوي الخربة من الرشكات او املكاتب او االشخاص الطبيعيني لتقديم عطاءاتهم 

للعمل الخاص بـ (تحميل وتفريغ الحبوب يف فرع النجف االرشف / مجمع الخورنق املخزني).
٢-تتوفر لدى (الرشكة العامة لتجارة الحبوب) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ 

الخدمات (اعمال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص فرع النجف االرشف / مجمع الخورنق املخزني).
٣-بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتجارة 
الحبوب /القسم القانوني الكائن يف بغداد -باب املعظم - مدخل الشيخ عمر- الطابق االول) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري 
املسرتدة البالغة (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون الف دينار، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات 

عىل العنوان املبني اعاله.
٤-يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:-

-كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب .
-هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء.

-بطاقة السكن.
-البطاقة التموينية.

-شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات.
٥-تسلم العطاءات اىل العنوان:(الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القسم القانوني الكائن يف بغداد -باب املعظم -مدخل الشيخ 
عمر -الطابق الثاني ) يف املوعد املحدد لغاية الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم (الثالثاء) املصادف ٢٠٢٣/٤/١١ وسوف ترفض 
العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان (الرشكة العامة 
العام) يف  املدير  السيد  الحبوب -قاعة مكتب  العامة لتجارة  الحبوب/بغداد -باب املعظم -مدخل الشيخ عمر -الرشكة  لتجارة 
الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢٣/٤/١١ يجب ان تتضمن العطاءات التأمينات االولية 
املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها (خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق ) وبمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليون دينار 

عراقي صادر من مرصف معتمد يف العراق /البنك املركزي العراقي ،علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
جدول الفعاليات فرع النجف االرشف / مجمع الخورنق املخزني

مالحظات /
١-  تكون نفاذية العروض (٩٠) يوم من تاريخ غلق املناقصة.

ايام من تاريخ غلق  املناقصة وقبل موعد اليقل عن (٧)  انعقاد مؤتمر خاص لإلجابة عىل استفسارات املشاركني يف  ٢-سيتم 
املناقصة واملصادف يوم ٢٠٢٣/٤/٢.

٣- تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحددة يف وثائق املناقصة بمدة ال تقل 
عن (٢٨) يوم .

٤-يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف ٢٠٢٣/٤/١١ يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد املدير العام.
                                                          حسني غازي كاظم
    مدير القسم القانوني



fiáv‹€@7ræa@ÊÏ„b‘€a@ Îãìfl@Û‹«@ÖÏÓì€a@ê‹™@Ú”Übófl@á»i HÚÓ◊â€a@pbÓ‰‘n€a@ıÏö@¿@Úflaánèæa@ÚÓ‡‰n€a@pbj‹�nflÎ@Ôiã»€a@‚˝«�aI@äb»í@o•

�bÓ‹‡«@ÔflÏÿ®a@wflb„5€a@·u6né@Ú„åaÏæa@Êc@á◊c

äaÏßa@Âflc@áÌáËn€@�b‘‹�‰fl@ÊÏÿm@Â€@÷aã»€a@üäc@ZÚÓ„b‡Ó‹è€a@Âfl@Ô„aÜÏè€a
بغداد/ الزوراء:

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السـوداني وخـالل كلمتـه يف ملتقـى 
السليمانية ، امس االربعاء، أن املوازنة 
سـترتجم عمليـاً الربنامـج الحكومي، 
فيما اشـار اىل انه لن يقبـل بان تكون 
أمـن  لتهديـد  منطلقـاً  العـراق  أرض 

الجوار.
وقـال رئيـس مجلـس الـوزراء محمد 
شـياع السـوداني، أثناء افتتاح ملتقى 
السليمانية السـابع، صدر يف بيان عن 
مكتبـه، تلقته ”الـزوراء“: إن ”انعقاد 
مثل هذه املؤتمرات بحضور هذا الجمع 
الكبري من الباحثني واملهتّمني بالشـأن 
العراقـي، دليـل عـىل حريـة التعبـري 
وممارسة الحياة الديمقراطية يف عراق 

.“
وأضاف: ”تعهدنا يف برنامجنا الحكومي 
بتقديم الخدمات لشعبنا وبناء اقتصاد 
قوي متماسك“، مؤكداً ”تحقيق نسب 

كبرية من الربنامج الوزاري“.
وأشـار إىل، أن ” االتفـاق عىل مرشوع 
قانون املوازنـة، يمثل خطـوة جريئة، 
تتفادى اإلخفاقات السابقة، وتعّرب عن 
الوضـوح يف الرؤية املرسـومة ألهدافنا 

املُعلنة يف خدمة املواطن“.
وبـني، أن ”املوازنة مفتـاح مهم لفتح 
أبـواب الحـل ملشـاكل عـدة، وتحقيق 
أولويـات معالجة البطالـة، ومكافحة 
الفقر، والفسـاد، والـرشوع باإلصالح 

االقتصادي“.

املـايل  االسـتقرار   ” أن  إىل،  ولفـت 
والسيايس، يعبِّد الطريق أمام استثمار 
ترشيـع  و  األوىل،  بلدنـا  لثـروة  أمثـل 
قانـون النفـط والغـاز، والتفاهم مع 
إقليم كردسـتان العراق بهـذا الصدد“، 
مشـدد عىل ”رضورة مغادرة مصطلح 
ونسـتبدلها  العالقـة)،  (املشـاكل 
بعبارات املشاريع املستدامة، والفرص 
االقتصاديـة املشـرتكة، مـن أجل رفاه 

مستدام وعادل لكل العراقيني“.
وأشـار إىل، أن ”الذكرى املؤملة للجريمة 
النكراء التي ارتكبها النظام الدكتاتوري 
ضد شـعبنا الكـردي يف مدينـة حلبجة 
هي مناسبة حزينة، وصّوتنا يف مجلس 
مـرشوع  عـىل  يومـني  قبـل  الـوزراء 
تحويلهـا إىل محافظـة، وهـو أقـل ما 
يمكـن أن نقدمـه مقابـل تضحياتهم 

الجسام“.
كانـت  أربيـل  يف  ”لقاءاتنـا  أن  وأكـد، 
مثمرة، والتقيت مجموعة من رؤسـاء 
األحـزاب وممثيل املكّونـات، وتحاورنا 
بال قيود، ألننا -قوالً وفعالً- أبناء وطن 
واحـد، ومصـري واحـد.“، مثنيـاً ”عىل 
الجهود املبذولـة للتوفيق بني القيادات 
السياسية الكردستانية لتوحيد الصف، 

ونحن داعمون لهذه الجهود“.
وأكمـل قائـًال: إن ”النعرات املشـوهة 
لوحـدة العراق، التي تـرى أن قوة جزء 
مـن أجزائـه هـي بإضعـاف الحكومة 
االتحادية أو بإضعاف املكونات األخرى 
لعصابـات  مدخـًال  كانـت  البـالد،  يف 

داعـش اإلرهابية لالنقضاض عىل قلب 
الدولة، مهدداً جميع املكونات من دون 

استثناء“.
وأوضح: ” نتطلع إىل رشاكات اقتصادية 
عميقة ومسـتدامة، تجمعنا بالشعوب 
الشـقيقة والصديقة، ونتبادل الحرص 
عىل األمن معهم، بالتعاون االقتصادي 
الفّعال واملثمر، يمكن فقط التأسـيس 

ألمن مستدام“.
وأكـد رئيس مجلس الوزراء: ” لن نقبل 
أبـداً أن تكـون أرض العـراق منطلقـاً 
لتهديـد أمن الجوار، ودسـتورنا ُيلزمنا 

اآلخريـن،  شـؤون  يف  التدخـل  بعـدم 
مثلما ال نقبل بـأن تمس كرامة أرضنا 
وسـيادتنا انطالقـاً من الجـوار أو من 

غريه“.
ولفـت إىل، أن ” حكومتنا أولت، مبكراً، 
أهّميـة خاصـة لتدعيـم قـوات حرس 
الحـدود، وزادت مـن جهـود ضبطهـا 
ومنـع التسـلل، والقضاء عـىل أي قّوة 
تسـعى لزعزعة االسـتقرار، سـواء يف 
إقليم كردستان أم يف أي مكان آخر من 

أرض العراق“.
وذكـر، أن ” تاريـخ العـراق وموقعـه 

وقدراتـه  وإمكانياتـه  الجغـرايف 
االقتصاديـة ومـا ويمتلكه مـن موارد 
برشية، تؤهلـه للعـب دور محوري يف 
منطقة الـرشق األوسـط والعالم؛ كي 

يصبح مرتكزاً إقليميا“.
وأفـاد بالقول: إن ” هذا األسـبوع كان 
حافالً بالنجاحات وتسليط الضوء عىل 
قضية إنسـانية تربط العراق بمحيطه 
اإلقليمـي والدويل عـرب عقدنـا مؤتمر 
املنـاخ يف البرصة، حيث سـعينا ضمن 
األولويـة  ملنـح  الحكومـي  برنامجنـا 
ملواجهـة آثـار التغـريات املناخيـة عرب 

التـي تسـهم يف  عـدد مـن املشـاريع 
تقليل االنبعاثات منها إنشـاء محطات 
الطاقة املتجددة، وتأهيل مواقع الطمر 
الصّحـي املغلقة، ومشـاريع مكافحة 
التصحر، وتقنيات الرّي املقنِّنة للمياه، 

ومعالجات املياه الثقيلة.
 ونـوه ” وّقعنـا مؤخـراً عقـود جولـة 
الرتاخيص الخامسـة السـتثمار الغاز 
لخفـض  حرقـِه،  ووقـف  املصاحـب 
االنبعاثـات الكربونيـة بنسـب كبرية، 
وسـنميض يف تطويـر املشـاريع التـي 
تحّول الغاز املصاحب اىل مصدر للطاقة 

الكهربائية“.
وأضاف: ”أطلقنا مبادرة كربى لزراعة 
عمـوم  يف  ونخلـة  شـجرة  ماليـني   5
محافظات العراق، يرافقها إطالق دليل 
وطني للتشجري الحرضي وألّول مرّة يف 

العراق“.
واختتم بالقول: ”يمكن للعالم أن يتعلم 
الـدروس الكثـرية من معركة الشـعب 
العراقـي، بمختلف أعراقـه وأديانه، يف 

حربه ضد اإلرهاب“.
يف غضـون ذلـك، أكـد رئيـس مجلـس 
الوزراء محمد شياع السوداني، أولوية 
تحقيـق تطلعات املواطنـني يف تلقيهم 

الخدمات الالئقة.
وذكـر بيـان للمكتب اإلعالمـي لرئيس 
الـوزراء تلقته ”الـزوراء“: أن ” رئيس 
الـوزراء التقى رئيس االتحـاد الوطني 
الكردسـتاني بافل طالبانـي يف مدينة 
السـليمانية، ضمـن زيارتـه إىل إقليـم 

كردستان العراق“.
وأضاف البيان أن ”اللقاء شـهد التأكيد 
املتبادل عىل أهميـة تدعيم التفاهمات 
التيـارات  مختلـف  بـني  السياسـية 
الوطنية، بما يؤّمن االستقرار واالزدهار 

االقتصادي“.
وأشـار السـوداني إىل ”أولوية تحقيق 
تطلعـات املواطنني يف تلقيهم الخدمات 
الشـباب  فـرص  وتعزيـز  الالئقـة، 

وأدوارهم يف التنمية والبناء“.
من جانبه رحب طالباني ”بزيارة رئيس 
مجلس الوزراء“، مثمناً ”أداء الحكومة 
املتصاعـد يف تنفيذ املنهـاج الوزاري“. 
وأكـد ”دعمه خطوات الحكومة، ضمن 

أولويات تنفيذ برنامجها اإلصالحي“.
كمـا زار رئيس مجلس الـوزراء محمد 
شياع السوداني، رضيح الرئيس الراحل 

جالل طالباني يف مدينة السليمانية.
وذكر املكتب االعالمـي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيـان ، أن“ السـوداني زار 
رضيـح الرئيـس الراحـل مـام جـالل 
طالبانـي يف مدينـة السـليمانية وقـرأ 
سـورة الفاتحـة ووضـع إكليـًال مـن 

الزهور عىل الرضيح“.
وأشار السوداني يف الكلمة التي كتبها يف 
سجل الزيارات، إىل الدور البارز للرئيس 
الراحـل مـام جـالل يف بنـاء الدولة ما 
بعد 2003 وكتابة الدسـتور، وحكمته 
ووطنيتـه التي تسـتدعي اسـتلهامها 
لتعزيز اسـتقرار إقليم كردستان الذي 

هو استقرار لكل العراق.

باريس/ متابعة الزوراء:
 صادق مجلس الشيوخ الفرنيس 
عـىل مـادة رئيسـية يف مـرشوع 
لتعديـل النظـام التقاعدي تنص 
عىل رفع سـن التقاعد من 62 إىل 
64 عاما. وصوت 201 من أعضاء 
املجلس لصالح رفع سن التقاعد 
مقابل 115 عضـوا صوتوا ضده، 
فيما نظم معارضو خطة التقاعد 
التـي طرحهـا الرئيـس الفرنيس 
إيمانويـل ماكـرون جولة جديدة 

من اإلرضابات واالحتجاجات. 
وقالت رئيسـة الـوزراء إليزابيت 
بـورن إن هذا اإلصـالح ”متوازن 
عادل“. وشهدت البالد احتجاجات 
واسعة عىل إصالح نظام التقاعد 
املثري للجـدل أثرت عىل العديد من 
القطاعات يف البالد من الطاقة إىل 
النقـل وصـوال إىل التعليم وجمع 

النفايات.
وأقـر مجلـس الشـيوخ الفرنيس 
الـذي يهيمن عليه اليمني مسـاء 
امـس األربعـاء مادة رئيسـية يف 
مرشوع لتعديل النظام التقاعدي، 
تنـص عىل رفع سـن التقاعد من 
62 إىل 64 عامـا، وذلـك عـىل إثر 
معركة إجرائية حادة مع اليسار.

وصوت 201 مـن أعضاء املجلس 
لصالح رفع سـن التقاعد، مقابل 

115 عضوا صوتوا ضده.
وفـور التصويت، أعربت رئيسـة 
عـن  بـورن  إليزابيـت  الـوزراء 
”رسورها“ بإقرار التعديل، مؤكدة 
يف تغريدة لهـا عىل تويرت بأن هذا 

اإلصالح ”متوازن عادل“.
وشـهدت الجلسـة تراشـقا حادا 
بـني املعارضة اليسـارية واليمني 

الحاكم.
االشـرتاكية  السـناتورة  وقالـت 
مونيك لوبني لوزير العمل أوليفييه 
دوسو إن ”اسمك سيبقى إىل األبد 
مرتبطا بإصالح سريدنا إىل الوراء 

حوايل 40 عاما“.
مجلـس  يف  األغلبيـة  ورسعـت 
هـذا  إلقـرار  الخطـى  الشـيوخ 
املهلـة  انتهـاء  قبـل  اإلصـالح 
األحـد. ليـل  منتصـف  النهائيـة 

ويعتزم املجلس استئناف النقاش 
حول بقية مـواد هذا التعديل يوم 

الخميس.
املـادة غـداة  إقـرار هـذه  يأتـي 
يف  جـرت  حاشـدة  مظاهـرات 
فرنسا، شـارك فيها 1,28 مليون 
شـخص وفقـا لـوزارة الداخلية، 
و3,5 مليون وفقا لالتحاد العمايل 
العام، احتجاجا عىل إصالح نظام 

التقاعد يف فرنسا.
هـو  فرنسـا  يف  التقاعـد  وسـن 
مـن بـني األدنى بني سـائر الدول 

األوروبية.
وينص مرشوع القانون عىل رفع 
سـن التقاعد القانونـي تدريجيا 
 3 64 عامـا، بواقـع  62 إىل  مـن 
أشـهر سـنويا، وذلك اعتبارا من 
2023 وحتـى  أيلول/سـبتمرب   1

.2030
مـدة  زيـادة  عـىل  ينـص  كمـا 
االشـرتاكات املطلوبة يف الضمان 
االجتماعـي من 42 عامـا إىل 43 
عامـا، لكي يحصـل املتقاعد عىل 
معاشـه التقاعدي كامال، أي من 

دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعول الحكومة عىل هذا اإلصالح 
لضمـان تمويـل نظـام الضمان 
الذي يشـكل إحدى  االجتماعـي، 
االجتماعـي  النمـوذج  ركائـز 

الفرنيس.
الـرأي  اسـتطالعات  وتظهـر 
املتكـررة أن غالبيـة واسـعة من 
الفرنسيني تعارض هذا اإلصالح، 
مـع أنها تتوقع أن ُيقـر يف نهاية 

املطاف.
لخطـة  وفقـا  املتوقـع  ومـن 
الحكومة أن يقر الربملان الفرنيس 
بمجلسيه هذا اإلصالح بحلول 16 

آذار/مارس الجاري.
يف غضـون ذلـك نظـم معارضو 
طرحهـا  التـي  التقاعـد  خطـة 
إيمانويـل  الفرنـيس  الرئيـس 
مـن  جديـدة  جولـة  ماكـرون 
اإلرضابـات واالحتجاجات ، فيما 
تدرس لجنة مشرتكة من أعضاء 
مجلس الشيوخ والنواب مرشوع 

القانون املثري للجدل.

وأدت الخطـوة األخرية يف العملية 
الترشيعية لرفع سن التقاعد من 
64 إىل تصاعـد التوتـرات  62 إىل 
السياسـية وإثارة تساؤل رئييس 
حول إمكانية أن يحظى مرشوع 

القانون بأغلبية برملانية.
يف الوقت نفسـه، تأمـل النقابات 
أن تظهـر االحتجاجات يف جميع 
أنحـاء البـالد معارضـة العمـال 
واملوظفني الهائلـة للخطة، التي 
روج لها ماكرون باعتبارها حجر 
زاويـة يف رؤيته لجعـل االقتصاد 

الفرنيس أكثر تنافسية.
ويهـدف االجتمـاع الـذي يضـم 
مجلـس  مـن  أعضـاء  سـبعة 
مـن  نـواب  وسـبعة  الشـيوخ 
الجمعية الوطنيـة إىل التوصل إىل 
اتفـاق بشـأن النسـخة النهائية 
لنـص القانون. ومـن املتوقع أن 
يصـادق عليها مجلس الشـيوخ 
يوم الخميـس حيث تؤيد أغلبيته 

املحافظة رفع سن التقاعد.
يف  الوضـع  يبـدو  ذلـك،  برغـم 
الجمعيـة الوطنية أكثـر تعقيداً. 
ماكـرون،  تحالـف  فخسـارة 
املنتمي إىل تيار الوسـط، أغلبيته 
يف االنتخابـات الترشيعيـة العام 
عـىل  الحكومـة  أجـرب  املـايض، 
االعتماد عىل أصـوات املحافظني 
القانـون. ويف  لتمريـر مـرشوع 
املقابـل، يعـارض نواب اليسـار 
وأقىص اليمني هذا اإلجراء بشدة.

الجمهوريـني  زعيـم  وقـال 
املحافظـني يف الجمعية الوطنية، 
إريك سيوتي، لصحيفة ”جورنال 
دو ديمانش“ إن ”املصلحة العليا 
لألمـة.. تتطلـب منـا التصويـت 

لصالح اإلصالح“.

يشـهد  املحافـظ  الصـف  لكـن 
انقسـامات تجاه القانون، حيث 
للتصويت ضده  البعـض  يخطط 
أو االمتنـاع عـن التصويـت، مـا 
يجعل مـن الصعب التنبؤ بنتيجة 

تصويت مجلس النواب.
ضمـان  وجـود  لعـدم  ونظـراً 
لألغلبية، تواجه حكومة ماكرون 
معضلـة: إذ يجري التصويت عىل 
القانـون بعـد ظهـر الخميس يف 
الوطنيـة، مـا يمنحه  الجمعيـة 
مزيداً من الرشعية إذا تم اعتماده، 

لكن خطر رفضه قائم أيضاً.
اآلخـر هـو  الخيـار  يكـون  قـد 
دسـتورية  سـلطة  اسـتخدام 
خاصة لفرض مـرشوع القانون 
عرب الربملان بـدون تصويت. لكن 
مثل هـذه الخطوة التي ال تحظى 
بشـعبية سـتثري انتقـادات مـن 
املعارضـة السياسـية والنقابات 
نقـاش  إجـراء  عـدم  بسـبب 

ديمقراطي.
ومـن املتوقـع أن ينظم سـائقو 
املـدارس  ومعلمـو  القطـارات 
وعمـال املينـاء وغريهـم إرضابا  
آالف  ترتاكـم  فيمـا  األربعـاء، 
األطنان من القمامة عىل أرصفة 
باريـس وسـط إرضاب مسـتمر 

ضد خطة التقاعد.
كما يتوقع أن تعطل وسائل النقل 
العـام، بما فيها القطارات فائقة 
الرسعـة والقطـارات اإلقليميـة 

وقطارات الضواحي يف باريس.
من جهتها، قالـت هيئة الطريان 
الفرنسـية، إن %20 مـن رحالت 
مطـار أوريل يف باريس قد ألغيت، 

وحذرت من تأخريات محتملة.
كذلـك يواصـل العديد مـن عمال 

الزوراء/ مصطفى فليح:
انطلقت يف العاصمة بغداد، امس 
األربعـاء، أعمال املؤتمـر العلمي 
الثامن محلياً والثاني دولياً لكلية 
العراقيـة  الجامعـة  يف  االعـالم 
بالتعـاون مـع الرابطـة العربية 
العلمي وعلـوم االتصال  للبحـث 
العربـي  (اإلعـالم  تحـت شـعار 
ومتطلبات التنمية املسـتدامة يف 
ضوء التقنيـات الذكيـة)، والذي 
سيسـتمر إىل  الخميـس املوافـق 
السـادس عـرش من الشـهر اَذار 

الحايل .
املؤتمر الذي حرضته ”الزوراء“، 
التعليـم  وزيـر  برعايـة  أقيـم 
العايل والبحـث العلمي الدكتور 
نعيم العبـودي ورئيـس ديوان 
الوقف السـني الدكتور مشعان 
الخزرجي، وبـإرشاف وحضور 
العراقيـة  الجامعـة  رئيـس 
الدكتـور عـيل صالـح حسـني 
الجبوري ورئاسـة عميد الكلية 
االسـتاذ الدكتـور إيثـار طارق 

العبيدي. 
ورحـب رئيـس املؤتمر، االسـتاذ 
الدكتـور إيثـار طـارق العبيدي، 
خالل كلمته، بالضيوف من الدول 
والشخصيات  الشـقيقة  العربية 
السياسـية واألكاديمية املشاركة 
بشـكل  املؤتمـر  جلسـات  يف 
بشـكل  واملشـاركني  حضـوري 
 Google )” إلكرتوني عرب برنامج
Meet)“ عـىل اإلنرتنت عـن ُبعد، 
معربـاً عـن سـعادته وتقديـره 
فعاليـات  يف  املشـاركة  للوفـود 

املؤتمر.
وبني العبيدي: إن عدد الجامعات 

 18 بلـغ  املؤتمـر  يف  املشـاركة 
مؤسسـة تعليميـة تمثـل ثماني 
دول عربية وصديقة. مشـريا اىل: 
ان عـدد البحوث املقدمة أكثر من 
سـتني بحثـاً علميـاً. مؤكـدا: إن 
املؤتمر سيوفر منرباً دولياً اللتقاء 
الباحثني وتبادل األفكار ومناقشة 
التطـورات العلميـة الحديثـة يف 
مجاالت الصحـة والبيئة والذكاء 
الرقمـي  واإلعـالم  االصطناعـي 

والعالقات العامة واملناخ.
بـدوره، أشـاد رئيـس الجامعـة 
الدكتور عيل  االسـتاذ  العراقيـة، 
املؤتمر  بأهمية  الجبوري،  صالح 
بما يسهم يف اسـتقطاب الجهود 
اإلنسـانية  العلـوم  يف  البحثيـة 
وإتاحة الفرصـة للتكامل املعريف 
والتواصل بني مختلف الجامعات 
والعامليـة، وبمشـاركة  العربيـة 
العلمـاء  مـن  كبـرية  كوكبـة 
والباحثني اإلعالميني من مختلف 
بلدان العالم، مؤكداً أهمية تشجيع 
البحث العلمـي وخاصة األبحاث 
املجتمعيـة التـي تخـدم املجتمع 
وتسهم يف تحقيق التنمية، معرباً 
عن سـعادته بنجاح هـذا الحدث 

العلمي املتميز.
وقـال رئيـس اللجنـة اإلعالميـة 
للمؤتمر، االستاذ املساعد الدكتور 
عالء نجاح نوري: إن املؤتمر الذي 
يستمر عىل مدى يومني يهدف اىل 
تأهيل اإلعالم مهنياً بغية مواجهة 
واألزمـات  الفكريـة  التحديـات 
التي يواجهها املجتمع  والجوائح 
والصحـة  اإلعـالم  دور  وتعزيـز 
التنمية  العامـة لتحقيق برامـج 
مضيفاً:  املجتمعي.  واالسـتقرار 

خمسـة  يتضمـن  املؤتمـر  ان 
األول  رئيسـة،  بحثيـة  محـاور 
حول اإلعـالم والعالقـات العامة 
وتطـرق املحـور الثانـي إىل علـم 
االجتمـاع وعلم النفـس، وناقش 
املحـور الثالـث الصحـة والبيئة، 
فيما ناقش املحـور الرابع الذكاء 
االصطناعـي واختـص الخامس 
بمسـتقبل الدراسـات االعالميـة 
واالتصالية. ولفت نـوري إىل: ان 
جميع االبحاث العلمية املشاركة 
يف املؤتمـر سـوف يتـم نرشها يف 
مجلة مسـار العلميـة والصادرة 

عـن الكليـة واملحكمـة مـن قبل 
نخبة من األساتذة والعلماء يف كل 

التخصصات اإلعالمية.
وتنـاول الباحثون املشـاركون يف 
املؤتمـر، خـالل جلسـات  األول، 
العلميـة  العناويـن  مـن  عـدداً 
تضمنت ”نكـوص قيم الصحافة 
البنـاءة وسـيادة قيـم الصحافة 
التزييـف  و“جرائـم  الهادمـة“ 
خوارزميـات  كإحـدى  العميـق 
الذكاء االصطناعـي“، فضالً عن 
”أثر التطور السـيرباني عىل أمن 

وسيادة الدولة“.
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إعالن 
اىل الرشيك (عبد الحسـني محمد عبود) 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
االرشف لغـرض اصـدار اجـازة البنـاء 
للرشيـك (عبد حسـن ضعـني) للقطعة 
املرقمـة ٣/٤٤١٣٠ يف النجف حي امليالد 
مقاطعـة ٤ خالل عرشة ايـام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

جمهورية العراق
رقم االضبارة:٢٠٢٢/٥٨٧ وزارة العدل    

دائرة التنفيذ                                               التاريخ: ٢٠٢٣/٣/١٤
مديرية تنفيذ املشخاب

اىل / املنفذ عليه
الدائن/ نصري وهاب ضيدان

لقد تحقَق لهذه املديرية حسـب إشـعار مختار قرية الثلث يف ناحية الحرية 
املدعـو ابراهيم جواد امليايل إنك مجهـول محل اإلقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن إجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة ٢٧ من قانون 
التنفيـذ تقـرر تبليغـك اعالنـا بالحضور يف مديريـة تنفيذ املشـخاب خالل 
خمسـة عرش يوما تبدأ من اليـوم التايل للنرش ملبـارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 
عماد بجاي الحمداني

أوصاف املحرر:
/٢١٧ بالعـدد  االتحاديـة  النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة  قـرار 
استئناف/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/٢/٢٨ املتضمن إلزام املدين نصري وهاب ضيدان 
مقداره ثالثة ماليني وخمسـمائة الف دينار اضافة اىل الرسـوم واملصاريف 

واتعاب املحاماة.

ألف مبارك
الريـايض  القسـم  ارسة  تتقـدم 
التهانـي  الـزوراء بأحـر  بصحيفـة 
وأجمل التربيـكات للزميل الصحفي 
قاسـم حسـون الدراجي بمناسـبة 
زواج ابنه (محمد).. بالرّفاء والبنني، 
ويـا رب يرزقـه مع حرمـه املصون 

السعادة الدائمة.

إعالن 
اىل الرشيـك (كاظم عـيل محمد) اقتىض 
النجـف  بلديـة  مديريـة  اىل  حضـورك 
االرشف لغـرض اصـدار اجـازة البنـاء 
للرشيك (ايمان مهدي حسـني) للقطعة 
املرقمـة ٣/٥٢٥٥٥ يف النجف حي النداء 
مقاطعـة ٤ خالل عرشة ايـام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

اعالن
لجنة االرايض واالستيالء االوىل                                العدد:١٦
يف محافظة النجف االرشف                    التاريخ:٢٠٢٣/٣/١٤

واالسـتيالء  االرايض  لجنـة  ٢٠٢٣/٤/٢ سـتقوم  بتاريـخ 
االوىل يف محافظـة النجف االرشف بتثبيت عائدية القطعتني 
املرقمتـني ٢٠٧ و ٢٠٨ مقاطعـة ٦٧/ الحميسـية فعىل من 
لديـه ادعاء بحق التـرصف او االعرتاض الحضـور يف املوعد 
املحدد باالعالن وبخالفه ستقوم اللجنة بإجراءاتها غيابيا.. 

لذا اقتىض التنويه.
الحقوقي 
رسول شالكه جرب
رئيس لجنة االرايض واالستيالء
االوىل يف محافظة النجف االرشف

إعالن 
اىل الرشيـك (طيـب عبد الهـادي طاهر 
واحمد عبد االمري زغري) اقتىض حضورك 
اىل مديريـة بلدية النجف االرشف لغرض 
اصدار اجازة البنـاء للرشيك (امل فريح 
طيـار) للقطعـة املرقمـة ٣/٥٢٠٥٥ يف 
النجـف حـي النـداء مقاطعـة ٤ خالل 
عـرشة ايـام وبخالفه سـتتم االجراءات 

دون حضورك .

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة                       نموذج رقم (٣٨) تسجيل عقاري

دائرة التسجيل العقاري يف قلعة سكر  
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بناًء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ ٣/١٢/ ٢٠٢٣  لتسجيل تمام العقار 
تسلسل ٤٠٤٧ محلة الرساي سهما من اصل (                ) سهماً بإسم ديوان الوقف 
الشعي / ذي قار مجدداً باعتبار حائزا بصفة املالك للمدة القانونية، ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفقا احكام قانون (٤٣) لسنة ١٩٧١ قررنا اعالن 

هذا الطلب.
فعـىل كل مـن يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هـذا العقار تقديم ما لديه 
مـن بينات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يومـا اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل 
النتهـاء مدة هذا االعالن وذلك إلثبات حقوقه موقعيا يف الكشـف الذي سـيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض .  
                                                                                                              

املالحظ
حسني عيىس محمد
مالحظ التسجيل العقاري يف قلعة سكر

جمهورية العراق                                                                                                            العدد: ٦٨٧ / ب / ٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل                                                                                                     التاريخ :  ٣/١/ ٢٠٢٣ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الشطرة                                  

اعالن
 عطفاً عىل قرار محكمتنا ستبيع هذه املحكمة باملزاد العلني العقار تسلسل ٢٧/ ٢٦٧٧ الرساي والعائد للرشكاء:

 املدعي/ عبد الرحمن هادي نعمة 
املدعى عليهم/ زينب هادي مطري وجماعته

 واملكتسـب الدرجة القطعية فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل مدة (٣٠) يوما اعتبارا من اليوم التايل 
للنرش يف الصحف املحلية مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وتأمينات قانونية بنسبة 

١٠٪ من القيمة املقدرة للعقار عند وضع اليد إن لم يكن من الرشكاء ويتحمل املشرتي اجور اإلعالن والداللية .
                                                                                          القايض 
عيىس عطوان عبد الله 

االوصاف : 
دار سكن متكون من عدة غرف ومجموعة صحية مزودة باملاء والكهرباء وتقع يف قضاء الدواية / شارع ٣٠.

القيمة املقدرة : اربعون مليون دينار عراقي.
الشاغل : عبد الرحمن هادي ال يرغب البقاء يف العقار.
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 بغداد/الزوراء:
أكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي، نعيم 
العبـودي، امـس األربعـاء،  تطبيـق مبادرة 
«أدرس يف العـراق» خالل العام القادم، فيما 
حـدد أهدافهـا، أشـار إىل ان هـذه املبـادرة 

سرتفع تصنيف الجامعات عاملياً.
صحفـي  ترصيـح  يف  العبـودي،  وقـال 
مهمـة  العـراق)  يف  (أدرس  «مبـادرة  إن 
وسـرتاتيجية، وسـتعمل عىل زيـادة صعود 
الجامعات العراقيـة  يف التصنيفات العاملية، 
ولهـا ابعاد مهمة جـداً، خصوصاً أن الطلبة 
غري العراقيني،  سـيكونون سفراء لبلدانهم، 
لتخصيـب الحالـة التعليميـة والرتبويـة يف 
العراق»، مؤكداً «تطبيق املبادرة خالل العام 

القادم».
وأكـد أن «جميـع الجامعـات العراقيـة عىل 
اسـتعداد السـتقبال الطلبة غـري العراقيني، 
وكذلك هناك اسـتعداد تام من مناهج وبنى 

تحتية».
وأشار إىل، أن «هناك دراسة ملبادرة أدرس يف 
العراق،  منذ أكثر من أربعة أشـهر، وستأتي 
بثمار كبـرية للعراق، ليس فقـط يف الجانب 
الرتبوي، وانما حتى يف الجانب السرتاتيجي، 
لع الطلبـة غـري العراقيني، عىل  حيث سـيطَّ

حضارة العراق».

مـن جانبـه، أكد ممثـل منظمة اليونسـكو 
يف العـراق باولـو فونتانـي، امـس األربعاء، 
أن مبـادرة أدرس يف العراق والتـي اطلقتها 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ستعيد 
الصـورة املرشقـة وسـتعزز العالقـات بني 

العراق ودول املنطقة.
إن  صحفـي  ترصيـح  يف  فونتانـي،  وقـال 
«العـراق يعترب من الـدول الرائدة يف املنطقة 
بتبني املعرف والحرف األول واألبجدية األوىل 

وفيه تأسـس دار الحكمة بني القرن التاسع 
والعـارش امليالدي والتـي بمفهومنـا الحايل 

تعترب من أوىل الجامعات العاملية».
وأشـار إىل أن «مبـادرة أدرس يف العراق، تعد 
منطلق إلعادة الصورة املرشقة لقطاع التعليم 
العايل يف العراق واملساهمة من خالل تطوير 
املعرفـة والعلـوم االقتصاديـة واالجتماعية 
الثقافية، فضالً عن تعزيز العالقات الثنائية 
بني العراق وجريانـه وخصوصا يف ما يتعلق 

بتعزيز السالم واالزدهار العراقي».
وأعرب عـن «سـعادته يف إطالق املبـادرة»، 
مبينـاً، أن «منظمة اليونسـكو تسـري بذات 
االتجاه حيث أطلقت يف شـهر ترشين األول 
مـن العـام ٢٠١٩ املؤتمـر الـدويل الخـاص 
بتعزيز التعليم وتوحيد املنهاج الدراسـية يف 
مختلف الجامعـات العاملية، وانضمت لغاية 
اآلن ٢١ دولـة منها اململكة املتحدة وفرنسـا 

واليابان والكثري من الدول املتقدمة».
املبـادرة  هـذه  مـن  «الهـدف  ان  وأضـاف 
واملعاهدة التي اطلقت من منظمة اليونسكو، 
لتعزيـز مـؤرشات التعليـم العـايل ولضمان 
جـودة التعليـم يف مختلف الدول املسـتفيدة 
من هذا املرشوع»، مؤكداً أن «املرشوع يركز 
عىل النازحني ممن اضطرتهم ظروف الحرب 
وعدم االستقرار إىل النزوح ومغادرة بلدانهم 
والهدف تقديم تعليم ذي جودة عالية لهم».

وتابع أن «منظمة اليونسكو تدعم إجراءات 
وزارة التعليم العـايل باطالق هذا الربنامج»، 
مؤكـداً أنها «كانـت وال تزال تعمـل جنباً إىل 
جنب مع وزارة التعليم العايل يف دعم برامجها 
وتحديثهـا  املناهـج  وترصـني  التعليميـة 
خصوصـاً يف قطـاع التعليم التقنـي وهنالك 
- حتى اآلن- سـبعة معاهد تقنية استفادت 

من هذا التطوير وتحديث املناهج».

بغداد/الزوراء:
كشـف رئيـس خليـة اإلعـالم األمنـي 
اللواء سـعد معـن، امـس األربعاء، عن 
توجيهات صـدرت من قبل القائد العام 
للقوات املسلحة للقوات األمنية بتطبيق 
معايـري حقوق اإلنسـان بعملية فرض 
القانون يف دياىل، فيما أشار إىل انخفاض 
الجريمـة والخروقات بعد عملية فرض 
القانون يف دياىل، كشف عن سرتاتيجية 
وزارة الداخليـة يف محاربـة املخـدرات. 
وقال رئيس خلية اإلعـالم األمني اللواء 
أن  صحفـي  ترصيـح  يف  معـن  سـعد 
«عملية فـرض القانون يف دياىل تسـري 
وفق ما مخطط لها»، الفتا إىل أن «هناك 
توجيهـات مـن القائـد العـام للقوات 
املسلحة للقوات األمنية بتطبيق جميع 
معايري حقوق اإلنسان واحرتام املواطن 

وتوفري البيئة األمنية املناسبة لهم».
عـىل  يطبـق  «القانـون  أن  وأضـاف 
حمـراء  خطـوط  توجـد  وال  الجميـع 
بالنسـبة للمسـيئني»، مؤكـداً، أنه «تم 
تنفيـذ العديـد مـن مذكـرات القبـض 
سـواء القضايـا الجنائيـة أو  القضايا 
اإلرهابيـة، من املجاميـع الخارجة عن 
القانون أو املجاميع اإلرهابية.» وأشار 
معـن إىل أن «هنـاك تجاوبا كبـريا جدا 
من قبـل املواطنني، باعتبـار إنه عملية 
توفـري األمن هو مطلب جماهري، لذلك 
نرى أن العشائر والفعاليات املجتمعية 
يف دياىل ترحب وتسـاعد وتساند القوات 
األمنيـة مـن مختلـف صنوفهـا يف أداء 
مهامها»، مبينا أنه «بعد تنفيذ مذكرات 
القبض أصبح هناك انخفاض بعمليات 
الجريمة والخروقات التي كانت تحصل، 
وباكتمالها سـيتحقق استقرار واضح 
يف جميـع مناطـق املحافظـة». وحول 
محاربة آفة املخدرات أوضح اللواء معن 
ان «النشـاطات التـي تنفذهـا القوات 
األمنية وآخرها ضبـط كمية كبرية من 
الحبوب املخدرة مـن قبل قيادة القوات 
يف املنافـذ الحدودية وكذلك قوات حرس 
الحدود والحشد الشعبي، وهذا دليل عىل 

أن هنـاك جهدا اسـتخباريا»، مؤكداً أن 
«عمليـة الضبط ال تعني أن هناك زيادة 
بـل العكـس تعنـي أن هنالـك تقليصا 
لسـهولة حركـة املتاجريـن للمخدرات 
وهـذا لـه أثـر عـىل نسـبة التعاطـي 
والرتويج «. ولفـت اىل انه « كلما كانت 
هناك عمليات ضبط اكثر والقاء قبض 
عـىل التجـار كلمـا كانت هنـاك قلة يف 
عملية وجود الحبوب واملواد املخدرة عىل 
مسـتوى الشـارع»، منوها بان «وزارة 
الداخلية تجدد إجراءاتها بهذا الشـان». 
وبـني ان «وزيـر الداخليـة تحـدث قبل 
ايام عن السياسة والسرتاتيجية لوزارة 
الداخليـة يف موضـوع املخـدرات والتي 
تنصـب باتجاهات متعـددة، من خالل 
الحد من وجودها ومالحقة كبار التجار 
والرتكيز عـىل تحركاتهـم ودعم وكالة 
االسـتخبارات التـي تعمـل يف مديريـة 
مكافحة املخدرات، وكذلك التنسيق مع 
باقي األجهـزة األمنية االخـرى يضاف 
اىل ذلـك االسـتمرار بعمليـة التثقيـف 
والتوعية لتحذير األهـايل.»  واوضح أن 
«نسبة التعاطي لبعض املحكومني عىل 
قضايا املخـدرات هي األكثر كأن تكون 
بـني الفئة من ثالثني فمـا دون ، وأيضا 
قد يكون أصدقاء السـوء هـم األكثر يف 
عملية تشجيع التعاطي عىل املخدرات.»  
وتابـع أن «هنـاك دعما مـن الحكومة 
ملحاربـة هذه اآلفة كونهـا املهدد اليوم 
أكثـر من اإلرهـاب لذلك هنـاك اهتمام 
مـن قبل الحكومة يف مختلـف وزاراتها 
لـوزارة  السـاندة  الـوزارات  خاصـة 
الداخليـة منها وزارة الصحـة «، مبينا 
أن «الوزير ركز عىل املصحات القرسية 
التي كانـت هناك موافقـة من مجلس 
الوزراء عىل إنشـائها وتمويلها وبالتايل 
سـتكون فرصة إلعـادة التأهيل ودمج 
املحكومني بقضايا تعاطي املخدرات أو 
الذين تم تسـليم أنفسـهم حسب املادة 
٤٠ مـن قانـون املخـدرات التـي تتيح 
للمواطن بتسليم نفسه ويعترب مريضا 

وليس مدانا».
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بغداد/الزوراء:
أكدت أمانة بغداد، امس األربعاء، اسـتعداداتها للسيطرة عىل 
مياه األمطار، فيما أشـارت إىل اسـتنفار أكثر مـن ١٢ دائرة 

بهذا الشأن. 
وقـال مديـر عـام العالقـات واإلعـالم يف أمانة بغـداد محمد 
الربيعـي، يف ترصيـح صحفـي: إن «أمانـة بغـداد عـىل أتـم 
االستعداد للسيطرة عىل مياه األمطار»، مبينا، أن «الشبكات 
والشافطات، فضال عن الدوائر جاهزة الي تصفري للمشبكات 

ومحطات الضخ».
وأوضح، أن «خطوط النقل نظيفة، والوضع مسيطر عليه من 
قبل غرفة العمليات»، مشرياً إىل أن «أكثر من ١٢ دائرة جاهزة 
ومسـتعدة، عـالوة عـىل مديرية املجـاري واملـاء والتخطيط 
واملتابعة، باإلضافـة إىل املولدات واملحطـات والفرق جميعها 

جاهزة».
ونوه بأن «األمطار سـتتوقف عند السـاعة ٤ عرصاً يف بغداد 
وبعد ساعتني من توقفها لن تكون هناك مياه يف الشوارع».

يذكر، أن هيئة األنواء الجوية، أعلنت استمرار موجة األمطار 
لغاية اليوم، يف املناطق الشـمالية، فيما توقعت حدوث سيول 

يف املناطق املحاذية مع الجانب اإليراني.
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بغداد/الزوراء:
اكـد رئيـس املركـز االسـرتاتيجي لحقوق 
االنسـان يف العراق، فاضـل الغراوي، امس 
األربعاء، أن ازمة املياه املستمرة يف العراق 
ادت اىل كـوارث انسـانية وبيئيـة والحقت 

خسائر تقدر باملليارات يوميا.
وقـال الغـراوي يف بيان ورد»الـزوراء»، أن 
«أزمـة امليـاه ادت اىل مشـاكل الجفـاف 

والتصحر وارتفاع العواصف الرتابية وأثرت 
عىل نسـبة االرايض املزروعـة والتي تعتمد 
عىل املياه بشكل رئييس»، مبينا أن «االزمة 
ادت اىل نـزوح االف العوائـل واثـرت عـىل 
املنـاخ والبيئة وهددت االهـوار والبحريات 

الطبيعية بالجفاف «.
وطالـب الحكومـة بـ»تقديـم شـكوى اىل 
مجلس االمـن حول االنتهـاكات الحاصلة 

من تركيا بسبب االستخدام الجائر للسدود 
ومنـع تدفـق امليـاه للعـراق ومخالفتهـا 
القوانني الدولية الخاصة باملياه ومطالبتها 
بتقديم تعويضات عن االرضار التي لحقت 
العـراق ومواطنيـه والتي تقـدر بمليارات 

الدوالرات بسبب ازمة املياه «.
وأضـاف الغراوي، أن «تطبيق االسـتمطار 
الصناعي سـيكون احـد الحلـول العاجلة 
لسـد النقص الحاصل بسـبب ازمة املياه 
وقلة االمطار التي يعيشها العراق يف الفرتة 
االخرية وسيساهم يف تحسني املناخ وتقليل 
درجـات الحـرارة يف الصيف وسـيؤدي اىل 
اسـتثمار كم هائل مـن االرايض يف الزراعة 
وسـينعش االهـوار والبحـريات ويسـاهم 

بشكل كبري بتعزيز الخزين املائي».
وطالب رئيس املركز االسرتاتيجي لحقوق 
االنسان، رئيس مجلس الوزراء بـ»تشكيل 
الهيئـة الوطنيـة لالسـتمطار الصناعـي 
وتطبيقه بشكل فوري ملعالجة أزمة املياه 
واالطالع عىل التجارب الحاصلة يف االمارات 
وعمـان واالردن التـي طبقت االسـتمطار 
الصناعي بعد ان استعانت بكربى الرشكات 

العاملية لتنفيذه».

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امس 
األربعـاء، تنفيذها أمر قبض بحق أحد 
املحتالني الذيـن انتحلوا صفـة العمل 

فيها؛ لتحقيق مآرب شخصيَّة.
ضمـن  التحقيقـات  دائـرة  وذكـرت 
الهيئـة، يف بيـان ورد لـ «الـزوراء» ان 
«فريق مديريَّة تحقيق الهيئة يف بغداد 
تمكن مـن تنفيذ أمـر القبض الصادر 
عـن القـايض املختـص؛ وفـق أحكام 
القـرار (١٦٠ لسـنة ١٩٨٣) بحق أحد 
املحتالني الـذي انتحل صفة مدير عام 

يف هيئة النزاهة».
وأردفت بأن «التحقيقات األولية تشري 
إىل إقـدام املتهـم عـىل انتحـال صفـة 
املدير العام للدائـرة القانونية يف هيئة 
النزاهة؛ بغية تحقيق مآرب شـخصيَّة 

عـرب أخذ مبالـغ ماليَّة من املشـتكني، 
وادعائه أنه املسـؤول عن رفع الحجز 
عن عقارات أزالم النظـام البائد، فيما 
تبنيَّ من خالل سري التحقيق أنه يعمل 

محامياً».
ونوهـت بــ «تنظيـم محـرض أصويل 
املتهـم  رفقـة  وعرضـه  بالعمليَّـة، 
عىل السـيد قـايض محكمـة التحقيق 
اإلجـراءات  السـتكمال  املختـص؛ 
القانونيَّـة املناسـبة وتقريـر مصـري 
املتهـم». كمـا أعلنـت هيئـة النزاهـة 
 ٥ األربعاء،ضبـط  االتحاديَّة،امـس 
معقبــني ومـواد طبـية تالفـة يف ذي 

قـار
تلقتـه  للهيئـة  بيـان  وذكـر 
«الزوراء»أن»مـالكات مكتـب تحقيق 
ذي قار تمكنت من ضبط (٥) ُمعّقبني 

يف ُمديريَّـة بلديَّـة النارصيَّة - شـعبة 
معامـالت  تعقيبهـم  أثنـاء  األمـالك، 
تخصيص قطع أراٍض عائدٍة ملواطنني 
بـدون وكالـٍة أو تخويٍل رسـميَّني من 
أصحـاب العالقة، ُمشـريا  إىل «تنظيم 
محـرض ضبٍط أصـويلٍّ، وعرضه رفقة 
ـة؛  املُختصَّ املحكمـة  عـىل  املُتَّهمـني 
التخـاذ اإلجراءات القانونيَّة املناسـبة 
بحقهم».  وأضاف، أن»مالكات املكتب 
فـٍة يف فرع مرصف  رصـدت قيام ُموظَّ
الرشـيد يف املحافظة بشطب وتحريف 
وتصفري قرٍض مسـتلٍم مـن قبل أحد 
املُسـتفيدين يف العـام ٢٠١٩، وقيامها 
بشـطب قيـود وإضافة قيـود وأرقام 
ومبالغ صكـوٍك تعـود ملُديريَّة رشطة 
ذي قار، وال تخصُّ املُقرتض، مبينا أنه  
«باالنتقال إىل املرصف املذكور تمَّ ضبط 

األوليَّـات وسـجل املشـاريع الصغرية 
الذي حصل فيه التالعب».  وأشار إىل « 
ضبط (بدالت وقائية ومسحات طبية) 
تالفـة يف أحد مستشـفيات األطفال يف 
مدينة النارصيَّـة، الفتـا إىل أنَّ  «إدارة 
تلـك  باسـتخدام  قامـت  املستشـفى 
املواد،بالرغـم مـن عـدم صالحيَّـتها، 
نتيجـة سـوء التخزين وتعـرُّض املواد 
للظـروف الجويَّة، ويف ناحيـة أور، تمَّ 
تأشـري إهماٍل من قبـل ُمديريَّة تربية 
املُحافظة إثـر انهيار إحـدى املدارس، 
رغم اسـتمرار دوام الطلبة فيها، حيث 
أثبتت تحّريات مالكات مكتب الهيئة يف 
املُحافظة أنها آيلة للسقوط منذ العام 
٢٠١٧، لكـن ُمديريَّــة الرتبية لم تقم 
بإخالء البناية وإيجاد البديل؛ للحفاظ 

عىل أرواح الطلبة».

االنبار/الزوراء:
توعـد مدير رشطة قضاء الفلوجة 
جبـار  عبـد  االنبـار  بمحافظـة 
البيـالوي، امس االربعـاء، كل من 
يحـاول التالعـب بأسـعار اللحوم 
واملـواد الغذائيـة او ملـارب ربحية 
السـتغالل املواطنـني بالتزامن مع 

قرب شهر رمضان املبارك   .
وقال البيـالوي يف ترصيح صحفي 
ان « مديـر رشطـة الفلوجة كثف 
من اجراءات املراقبة عىل االسـواق 
التجاريـة عـىل  واملحـال  املحليـة 
بيـع  تسـعرية  مخالفـة  خلفيـة 
اللحـوم بعـد ان حددهـا محافظ 
االنبار عيل فرحان الدليمي وبكتاب 
رسمي بسعر ١٤ الف دينار للكيلو 
غرام الواحد فضال عن قيام بعض 

التجار بخزن مـواد غذائية لبيعها 
بأسـعار عاليـة مع اقرتاب شـهر 

رمضان املبارك «.
واضاف ان» الجهات االمنية ابلغت 
جميع محال بيع اللحوم برضورة 
البيع وفق السـعر املحـدد من قبل 
الجهات املعنيـة متوعدا املخالفني 
اىل  واحالتهـم  رادعـة  بعقوبـات 

القضاء».
 وأشـار اىل ان «لجانـا امنية تقوم 
وبشكل مسـتمر بزيارات مفاجئة 
الغذائيـة  املـواد  بيـع  اسـواق  اىل 
يحـاول  لـردع كل مـن  واللحـوم 
واسـتغالل  باألسـعار  املضاربـة 
املواطنني ملارب ربحية». مبينا ان» 
الهدف من تكثيف هذه االجراءات 
للحيلولة دون ارتفاع اسـعار املواد 

والخـرضوات  واللحـوم  الغذائيـة 
والفواكه والسلع االخرى  «. يشار 
اىل ان محافظ االنبـار عيل فرحان 
الدليمـي أصـدر « قبـل اقـل مـن 

اسـبوع « كتاب رسـمي حدد فيه 
سـعر الكيلو غرام الواحد من لخم 
الغنم بـ ١٤ الف دينار للكيلو غرام 

الواحد «. 



بغداد/ الزوراء:
أعلـن نائـب رئيـس الوزراء لشـؤون 
الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، 
عـن 7 فـرص اسـتثمارية يف قطـاع 
التصفيـة بسـبع محافظـات، فيمـا 
اكد حرص الوزارة عـىل زيادَة اإلنتاِج 

الوطني من الطاقات التكريرية.
وذكر املكتب االعالمي لوزارة النفط يف 
بيان له تلقته ”الـزوراء“: أن“ الوزير 
حيـان عبد الغنـي بني خـالل فعالية 
اإلعـالن عـن الفـرص االسـتثمارية 
ملشـاريع ِقطاع التصفية والصناعات 
التكريريـة يف العـراق التـي نظمتهـا 
الوزارة بالتعـاون مع الهيئِة الوطنية 
لالسـتثمار أن اإلعـالُن عـن الفـرص 
مـع  انسـجاماً  ياتـي  االسـتثمارية 
توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد 
شياع السوداني وما تضّمنه الربنامُج 
التـي  الـوزارة  وُخطـط  الحكومـي 
تسـتهدُف زيادَة اإلنتـاِج الوطني من 
الطاقات التكريريـة وتغطيَة الحاجِة 

املحلية من املنتجات النفطية“.
اعـالن  ان“  الغنـي   عبـد  وأشـار 
الفرص االسـتثمارية يمثـل تحّوالً يف 
الحكومة والوزارة نحو  اسـرتاتيجية 
تشـجيع االسـتثمارات الخارجيـة يف 
ِقطاع التصفيـة وتكريرالنفط الخام، 
وفتح آفاق جديدة للـرشكات الدولية 
املحليـة  الخـاص  الِقطـاع  ورشكات 

املتخصصة يف هذا املجال“ .
أعـّدْت  النفـط  ”وزارة  ان  واضـاف 
الوطنيـة  الهيئـة  مـع  بالتعـاون 
لالستثمار برنامجاً واعداً  لإلعالن عن 
مجموعـة مـن الفرص االسـتثمارية 
يف ِقطاع الصناعـات التكريرية، نعلُن 
عن سـبع فرص اسـتثمارية .. ثالثة 
منها ُيفتـح باب التقديم لهـا اعتباراً 
ومثلهـا   ،2023 آذار   15 اليـوم  مـن 

ثالثة اخرى سـيتم التقديم لها مطلع 
2 نيسـان املقبـل ، فيما سـنعلُن عن 
فرصـة اسـتثمارية أخـرى يف وقـٍت 

الحق .
الفـرَص االسـتثماريَة  واوضـح أن“ 
التـي تعلـُن عنهـا وزارُة النفط اليوم 
الوطنيـة  الهيئـة  مـع  بالتعـاون 
لالسـتثمار ، ويكـون التقديـم لهـذه 
الفـرص االسـتثمارية ، أعتبـاراً من 

اليوم 15 آذار 2023.....وهي:
ميسـان  مصفـى  مـرشوُع   1-
ميسـان  محافظـة  يف  االسـتثماري 
بطاقِة مئٍة وخمسـنَي ألـَف برميل يف 

اليوم.
القيـارة  مصفـى  مـرشوُع   2-
االستثماري يف محافظة نينوى بطاقِة 

سبعنَي ألَف برميل يف اليوم.
-3 مرشوُع هدرجِة النفط األسـود يف 
محافظـة البرصة بطاقـِة ثالثنَي ألف 

برميل يف اليوم.
الثالثـة  االسـتثمارية  الفـرص  امـا 

االخرى .. وهي
النارصيـة  مصفـى  مـرشوُع   1-
قـار  ذي  محافظـِة  يف  االسـتثماري 
بطاقِة مئٍة وخمسـنَي ألـَف برميل يف 

اليوم. 
الكـوت  مصفـى  مـرشوُع   2-
واسـط  محافظـِة  يف  االسـتثماري 

بطاقِة مئِة ألِف برميل يف اليوم.
السـماوة  مصفـى  مـرشوُع   3-
االستثماري يف محافظة املثنى بطاقِة 

سبعنَي ألَف برميل يف اليوم.
فسـيتم فتـح بـاب التقديـم لـرشاء 
الفـرص  لهـذه  املعلومـات  حقائـب 

اعتباراً من تاريخ 2 نيسان 2023.
- امـا مصفى حديثة االسـتثماري يف 
محافظـة االنبار بطاقة سـبعني الف 
برميل باليوم فسوف يتم تحديد موعد 

التقديم يف موعد الحق .
فصـًال عن وجـود فرص اسـتثمارية 
اخـرى ، سـيتم االعالن عنهـا يف وقت 

الحق ايضاً.
مـن جانبه عرب رئيس الهيئة الوطنية 
لالستثمار حيدر محمد مكية عن أمله 
يف ان تحقق هذه الفرص االستثمارية 
اهدافهـا ، وان الهيئـة تقـدم الدعـم 
الكامل للجهات املسـتثمرة بالتعاون 

مع وزارة النفط .
واضاف مكية ان“ االستثمار يف قطاع 
الصناعات التكريرية ، يسـهم يف دعم 
االقتصاد الوطني والتنمية املستدامة ، 
وانها خطوة مهمة من قبل الحكومة 
القطاعات  والـوزارة للنهوض بهـذه 

الحيوية .
فيمـا قـال وكيـل الـوزارة لشـؤون 
التصفيـة حامـد يونـس أن ”اعـالن 
الفرص االسـتثمارية يسهم يف زيادة 

الطاقة التكريرية للعـراق ، واالرتقاء 
 ، النفطيـة  املنتجـات  بمواصفـات 
ويحقـق اهـداف وخطط الـوزارة يف 
تغطية الحاجة املحلية والتحول نحو 
التصديـر . ونـوه يونـس اىل اهميـة 
االعـالن عن هذه الفـرص يف النهوض 
بواقـع الصناعة النفطيـة ، وتأثرياته 
االقتصـادي  الواقـع  عـىل  الكبـرية 

والتنموي“ .
وقـال املتحـدث بإسـم وزارة النفـط 
هـذه  ”ترشـيح  أن  جهـاد  عاصـم 
الفـرص االسـتثمارية جـاء بناًء عىل 
دراسـة واقعيـة مـن ِقَبـِل الجهـاِت 
للحاجـة  الـوزارة، وذلـك  يف  املعنيـة 
الفعلية واملاسـة للمحافظات املعنية 
، وأيضـاً لتحقيـِق أهداِف الـوزارة يف 
زيادِة اإلنتـاج الوطني مـن الطاقات 
التكريريـة وتحسـنِي نوعيِتهـا وفَق 
املعتَمـدة،  العامليـة  املواصفـاِت 
وباعتمـاد املعايرِي البيئيـِة والصحية 
إن هـذه الُحزمَة من املشـاريع املهمة 
يف ِقطـاع الصناعـات التكريرية تمثل 
ُخطوًة واعدة، لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة، من خالل النهوض بالواقع 
االقتصادي للمحافظات، والعمِل عىل 
زيادِة إيراداِتهـا املالية، وتوفرِي فرص 
الِخدمية  عمٍل ألبناِئهـا وللِقطاعـات 
دعـوة  اىل  جهـاد  واشـار   ، األخـرى 
الـوزارة للـرشكات الدوليـة واملحلية 
االسـتثمارية ممـن تجـد يف نفسـها 
القدرة والكفـاءة .. اإلرساع اىل تقديم 
أوراقهـا اىل الـوزارة ، وبمـا يتوافـق 
مـع رشوط وتعليمـات هـذه الجولة 
مـن الفـرص االسـتثمارية يف قطـاع 
التكريريـة  والصناعـات  التصفيـة 
، متعهـدة ًبتقديـم كل أنـواِع الدعـِم 
واإلسـناد للجهاِت املستثِمرة من أجل 

تحقيِق األهداف املشرتكة“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت هيئة اإلحصاء الرتكية، امس 
األربعاء، مجيء املواطنني العراقيني 
الشـعوب  الثالثـة كأكثـر  باملرتبـة 
برشاء للعقارات يف تركيا خالل شهر 
شـباط/ فربايـر، فيمـا أشـارت إىل 
انخفـاض مبيعات تركيـا للعقارات 

خالل هذا الشهر بنسبة 27%.
وذكرت الهيئة يف تقرير اطلعت عليه 
”الـزوراء“: أن ”مبيعـات املنازل يف 
تركيـا لألجانـب انخفضت بنسـبة 
٪27 يف شباط 2023 مقارنة بالشهر 
نفسه من العام السابق وأصبحت 3 
آالف و350 منـزًال، حصلـت انطاليا 
عـىل املرتبة االوىل بواقـع ألف و261 
منزال، وجاءت اسـطنبول يف املرتبة 
الثانيـة بمبيعات ألـف و133 منزًال، 

ثم مرسني بواقع 225 منزال ”.
وأشـارت إىل أن ”الـروس تصـدروا 
باقي الدول يف األكثر رشاء للعقارات 
يف تركيـا خالل شـباط وبعـدد ألف 
االيرانيـون  وجـاء  منـزال،  و183 
باملرتبـة الثانية حيث اشـرتوا 446 
منـزالً، والعراقيون ثالثا برشاء 173 
منـزال، وأوكرانيـا رابعا بعـدد 142 
منزال، وكازاخسـتان خامسـا بعدد 

133 منزال“.
ويتصدر العراقيـون يف قائمة رشاء 
املنـازل يف تركيـا منذ العـام 2015، 
إال أنـه تراجـع للمركـز الثانـي بعد 
إيـران مع بدايـة العـام 2021، قبل 
أن يرتاجع للمركز الثالث منذ شـهر 
نيسـان 2022 بعـد هيمنة روسـية 

عىل العقارات الرتكية.

بغداد/ نينا:
 حـذر املختـص يف الشـأن االقتصـادي، رضغام محمـد عيل، مـن ان افالس 
مرصفـني امريكيني يعيد لألذهـان ازمة الرهون العقارية التـي ادت اىل ازمة 

اقتصادية عاملية.
وقـال يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لألنبـاء ”نينا“: ان“ عىل الحكومة 
العراقية التحسـب الحتمال كبري برتاجع اسـعار النفط خالل الفرتة املقبلة يف 
حـال دخول العالـم يف ازمة اقتصاديـة جديدة عىل اثر االزمـة املرصفية التي 
سـتنعكس عـىل مسـتويات التنمية يف الواليـات املتحدة واوروبـا وحتى دول 

اسيا“.
وشـدد محمد عيل عىل“ رضورة وضع سـيناريوهات اكثر تشـاؤما ألسـعار 
النفط يف املوازنة ملواجهة اية ازمة اقتصادية عاملية محتملة وتدهور يف اسعار 

النفط وقلة الطلب عليه“.

بغداد/ الزوراء:
أوضـح الخبري االقتصـادي، الدكتور 
صفوان قيص، كيفيـة تقليل الطلب 
عىل الدوالر يف السـوق املـوازي، الفتا 
اىل أهميـة اتخاذ إجـراءات حكومية 
وكذلـك مـن البنـك املركـزي لتقليل 
الطلب عىل الدوالر وتخفيض سعره.

وقـال قيص يف ترصيـح صحفي: ان 
”تنظيـم التجـارة يف العـراق بحاجة 
اىل قاعـدة بيانـات موحـدة بحيـث 
تحول النظـام اىل نظـام تجاري من 
خـالل عقود طويلة االجـل، حيث ان 
دخـول وزارة التجارة يف هذه املرحلة 
السترياد السـلع وتوجيه املستهلكني 

نحوها“.
وأضـاف ان ”هناك إمكانيـة لزيادة 
شفافية املعلومات من البنك املركزي 
كـي يعلـم الجميع مـن هـم التجار 
الذين يحصلون عىل الدوالر بالسـعر 
السلع،  الرسمي ويقومون باسترياد 
اذ يفرتض ان التباع بسـعر السـوق 

املوازي“.
وبـنّي ان ”البنك املركزي حريص عىل 
توسـيع دائرة املتعاملني بنافذة بيع 
العملـة خصوصـا للذيـن يمتلكـون 
فواتري حقيقية ومجهزين حقيقني، 
وبهذا سـينحرس الطلب عىل السوق 

املوازي“.
ولفـت اىل ان ”تنظيـم التجـارة مـع 
ايـران امر ممكـن من خـالل نافذة 
تفتـح لـرشاء السـلع واملـواد التـي 
تبـاع يف داخـل العـراق وبعلـم البنك 
الفيـدرايل، وهو امر سيسـاهم أيضا 
بتقليل الطلب عىل الدوالر يف السـوق 

املوازي“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعـات البنك املركزي العراقي من الدوالر يف مزاد امس االربعاء، 

بنسبة %37 لتصل إىل 241 مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن البنك املركزي باع، امس، خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، مقدار 241 مليونـا و908 االف و940 دوالرا، مرتفعا بنسـبة 
%37 مقارنـة بيوم الثالثـاء التي بلغت فيها املبيعـات 176 مليونا و955 
الفا و968 دوالرا، غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 1305 دنانري لكل 
دوالر لالعتمـادات املسـتندية والتسـويات الدولية للبطاقـات االلكرتونية 
وبسـعر 1310 دينار لكل دوالر للحواالت الخارجية وبسـعر 1310 دنانري 

لكل دوالر بشكل نقدي.
واضـاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبـت لتعزيز األرصدة يف الخارج 
عىل شـكل (حـواالت، اعتمادات) وبواقع 191 مليونـا و 508 االف و 940 
دوالرا، فيمـا ذهبـت البقية البالغة 50 مليونا و400 ألف دوالر عىل شـكل 

مبيعات نقدية .
وأشـار املصدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 14 
مرصفا، فيمـا بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخارج 22 مرصفا، يف وقت كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسط 

املشاركة يف املزاد 119 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار خامي البـرصة بأكثر مـن 3 % يف أعقاب انخفاض 
األسـعار مـع بداية األسـبوع الحـايل، قبـل أن تعـاود االرتفـاع امس 

األربعاء.
وانخفـض خام البـرصة الثقيل املصـدر ألسـيا 2.63 دوالر بما يعادل 

%3.43 ليصل اىل 74.04 دوالرا.
وانخفض خام البرصة املتوسط املصدر آلسيا أيضا بمقدار 2.63 دوالر، 

بما يعادل %3.23 ليصل اىل 78.79 دوالرا للربميل الواحد.
وتراجعت أسـعار النفط، امس الثالثاء، بأكثر من ٪4 إىل أدنى مستوى 
لها يف ثالثة اشـهر مع تعرض معنويات املسـتثمرين العاملية الهبوطية 
يف أعقـاب إخفاقات البنـوك األمريكية األخرية، قبل أن تعاود األسـعار 
لالرتفاع مرة اخرى بعد ان اشارت أوبك ضمن تقريرها الشهري اىل نمو 

الطلب الصيني عىل النفط.

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

بغداد، ويف اسـواق اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، امس األربعاء.
وقـال مصـدر إن أسـعار الذهـب يف أسـواق الجملـة ب   شـارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 
21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوروبي بلغ 414 الف دينار، وسعر 
الـرشاء 410 االف دينار، فيما كانت اسـعار الذهب ليـوم الثالثاء 410 

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

ارتفاعا ايضا عند 384 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 380 ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 415 الف دينار و 425 ألفاً، فيما 
تـراوح سـعر البيع مثقـال الذهب العراقـي بني 385 الفـاً و 395 الف 

دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سـعر 
بيـع مثقـال ذهب عيار 24 بيـع 480 الف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 
340 الف دينار، وسـجل عيار 21 بيع 425 ألف دينار، فيما سجل عيار 
18 بيع 360 الف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد من الذهب (خمسـة 

غرامات).
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pbƒœb´@Òá»i@ÚÓ–ón€a@ b�”@¿@ÚÌäb‡rnéa@ôãœ@7@Â‹»Ì@¡–‰€a@ãÌåÎ بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العـراق لـألوراق املالية، امـس االربعاء، 

مرتفعا بنسبة (1.00%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املاليـة ليوم أمس كما 
ييل: بلغ عدد االسهم املتداولة (135.703.410) أسهم، بينما بلغت قيمة 

االسهم (288.053.389) دينارا. 
واغلـق مؤرش األسـعار ISX 60 يف جلسـة أمس عـىل (634.57) نقطة 
مرتفعـا بنسـبة (%0.02) عـن إغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(634.47) نقطة.
وتم تداول أسـهم (30) رشكة من أصل (103) رشكة مدرجة يف السوق، 
وأصبـح عدد الـرشكات املوقوفـة بقرار مـن هيئـة االوراق املالية لعدم 

التزامها بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (4) 
ماليني سهم بقيمة بلغت (7) ماليني دينار من خالل تنفيذ صفقتني عىل 

أسهم رشكة واحدة.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(38) مليون سـهم بقيمة بلغت (24) مليون دينار من خالل تنفيذ (8) 

صفقات عىل اسهم رشكتني.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام 2009، ويسـعى إلطالق نظـام التداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من األحد 
اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة ”جنـرال إلكرتيك“، امـس األربعاء، وضعها 
الكهربائيـة  الطاقـة  إنتـاج  بشـأن  متطـورة  خططـاً 
باالسـتفادة مـن الغـاز املصاحـب يف العراق.وذكـرت أن 
”تكنولوجيا الوحدات التوربينية املتنقلة التي تستخدمها 
تقدم حلـوالً ناجزة يف هذا املضمار“، كاشـفة عن ”قدرة 
التكنولوجيـا التي تسـتخدمها عـىل إنتـاج 10 كيكاواط 
مـن الكهرباء يف حـال تم تجميع كل الغـاز الذي يحرق يف 
العراق“، بحسب صحيفة ”الصباح“ الرسمية.وقال املدير 

التنفيـذي للرشكة، رشـيد الجنابي: إنـه ”يف مجال تأمني 
الطاقـة بشـكل مسـتدام يف اإلفـادة من الغـاز املصاحب 
إلنتـاج الطاقة الكهربائية، فإن الرشكة تمتلك تكنولوجيا 
متقدمـة لإلفادة من هذا الغاز إلنتاج الطاقة، وهي حلول 
ناجـزة وآنية يمكن تطبيقها خالل وقـت قصري جداً، من 
 TM2500 ضمنها تكنولوجيا الوحدات التوربينية املتنقلة
التي يمكـن أن تنصب بالحقول التي يتم فيها حقن الغاز 
املصاحـب، وإنتـاج الطاقـة الكهربائيـة برسعـة كبرية 

جداً“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف الخبري االقتصادي، نبيل املرسومي، امس األربعاء، 
أن فقرتـي رواتب املوظفني والرعاية االجتماعية يف موازنة 
دينار.وكتـب  تريليـون   87 أكثـر مـن  إىل  2023 تصـالن 
املرسـومي عىل صفحتـه يف موقـع فيس بوك: ”سـتدخل 
املوازنة يف املسـار الحرج إذا انخفض سـعر خـام برنت إىل 

نحو 60 دوالراً للربميل، إذ ستكفي اإليرادات النفطية عندئذ 
لتغطية فقط فقرتي رواتب املوظفني والرعاية االجتماعية 
اللتـان تصـالن إىل أكثـر مـن 87 تريليون دينـار يف موازنة 
2023 !!!“وكان رئيـس الـوزراء محمد شـياع السـوداني 
أعلـن، االثنني، أن إجمايل موازنة العام 2023 يبلغ أكثر من 

197 تريليون دينار، بعجز مايل يبلغ 63 تريليون دينار.
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@’Ìãœ@·‹√@kjèi@ÏÓé�aÎ@b–Óœ@k†bÉ‰é@Zı˝iã◊@Üb„
@äÎá€a@¿@Òãÿ€a

بغداد/ الزوراء :
اعلنـت الهيئـة االدارية لنـادي كربالء أن االدارة تحتفظ بجميـع الفيديوات للمباريات التي تعرض فيها فريـق نادي كربالء اىل ظلم 
تحكيمي كبري نتيجة االخطاء التحكيمية القاتلة والتي ادت اىل فقدان فريق نادي كربالء نقاط كثرية بسبب هذه االخطاء الكارثية 
اضافـة اىل اراء اهـل االختصـاص من خالل الربامج التحكيمية الخاصـة بمباريات الدوري املمتاز.وبعد ان يئسـت ادارة النادي من 
اتحاد الكرة ولجانه العاملة من ان تحصل عىل انصافها وحقها، فإنها عازمة عىل ارسـال هذه الفيديوات وتسـجيالت هذه الربامج 
اىل االتحـاد الدويل واالتحاد االسـيوي واىل لجنة الحكام يف االتحاد االسـيوي لكرة القدم ممثلة برئيسـها هاني بالن.واوضحت ادارة 
نادي كربالء: ان فريق الكرة تعرض مراراً اىل ظلم تحكيمي مستمر واخرها كانت مباراته مع نادي اربيل يف الجولة العرشين للدوري  

املمتاز وكثرياً مادفع نادي كربالء ثمن هذه االخطاء التحكيمية املتكررة والتي النعرف متى تنتهي.

ãºcÎ@ã–ñc

p¸bó€a@äÎái@ÂuÏnÌ@fib‡ì€a@¡–„@paáÓé

بغداد/ متابعة احمد عبدالكريم 
حميد:

ينتظـر العبو منتخبنـا الوطني 
روسـيا  أمـام  الوديـة  املبـاراة 

بفارغ الصرب .
واشـار مدافع منتخبنا الوطني 
عـيل عدنـان املحـرتف يف نادي 
روبني كازان اىل: ان هذه املباراة 
مهمـة جـدا للمنتخـب الوطني 
ونحـن سـعداء ألننـا سـنلعب 
أمام منتخـب قوي مثل منتخب 
روسـيا والذي دائما ما يشـارك 
يف البطـوالت الكـربى، وال ننىس 
ان روسـيا لها شـهرتها الكبرية  
عىل مستوى كرة القدم العاملية، 
وبالنسـبة للعراق هـذه فرصة 
جيـدة للتعـرف عـىل امكاناتنا، 

ومن جانبي انا أعرف ان املنتخب 
الرويس قـوي، والعبـوه اقوياء 
سابقا وحاليا، سيلعب منتخبنا 
وبالتـايل  جديـدة  بتشـكيلة 
سيكون من الصعب اللعب امام 
روسـيا ونأمل أن نحقق الفوز.

وتابع: ان اللقـاء مهم أيضا الن 
اذا حققنا الفوز سـنحصل عىل 
نقاط يف تصنيـف االتحاد الدويل 
لكـرة القـدم (فيفـا).وزاد: ان 
الشـعب العراقي يتابع باهتمام 
اخبـار املبـاراة ال سـيما اننا لم 
نلعـب أمـام روسـيا منـذ مدة 
طويلة جـدا، وبالتايل سـتحمل  
هذه املبـاراة اهميـة كبرية ولن 
تكـون سـهلة ولكنها سـتكون 

مفيدة يف الوقت نفسه.

@ÚÌÜÏ€a@bÓéÎä@Òaäbjfl@ZÊb„á«@Ô‹«
@ÜÏé˛a@Û‹«@Ò7j◊@Ú»–‰∑@ÜÏ»né

@ÚÓjÌäán€a@ÒäÎá€a@pbÓ€b»œ@Âõn•@ÜaáÃi
@p¸bó€a@Òãÿ€@ÚÌÏÓé�a

@›ÓÁdm@ÒäÎÜ@·Ó‘m@µè‰ßa@˝◊@µi@ÒaÎbèæa@Ú‰ß
µiäáæa@paá«bèæ

بغداد/ متابعة الزوراء: 
توج فريق نفط الشـمال للسـيدات بلقب 
الـدوري لكرة القدم للصـاالت، بعد تغلبه 
عىل منافسـه الزوراء بنتيجـة (1-4)، يف 
املبـاراة التـي أقيمت داخـل صالة بالدي 

بمدينة كركوك.
وتمكنت العبات نفط الشمال من التتويج 
باللقـب األول، بعدمـا وصلـن إىل النقطة 
22، فيمـا ظل رصيد العبـات الزوراء 16 

نقطة ليرتاجعن للرتتيب الثالث.
يف مبـاراة ثانيـة، تمكنـت العبـات القوة 
الجوية من تحقيق فـوز كبري عىل بالدي 
بنتيجة (0-8)، يف اللقـاء الذي احتضنته 

قاعة نادي األعظمية ببغداد.

وسـجل أهداف اللقاء كل من طيبة سليم 
وناديـة فاضـل هدفني لكل منهـن، ولينا 
صديـق وبهرة صديـق وآالء عـيل وروان 

وليد.
بهـذا االنتصـار، وصـل القـوة الجويـة 
للنقطة 18 باملركز الثاني، يف حني تتبقى 
مبـاراة واحـدة، ليسـت كافية ملنافسـة 
نفط الشـمال الذي حسـم اللقـب، فيما 
تجمـد رصيد بالدي عنـد 3 نقاط باملركز 

الخامس.
يذكـر أن دوري كـرة الصاالت للسـيدات 
يشـارك فيـه 6 أندية هي نفط الشـمال، 
القوة الجوية، الـزوراء، راوندوز، بالدي ، 

التجارة.

 بغداد/ الزوراء:
انطلقـت، امس األربعاء، الـدورُة التدريبّية 
 LEVEL2 ) اآلسـيوية للمسـتوى الثانـي
) لكـرِة الصـاالت يف قاعـِة وزارة الشـباب 
والرياضة والتي يقيمهـا االتحاد  العراقي 
لكرة القدم بالتعاون مع االتحاد اآلسيوي، 
ويحارض فيها املحارض اآلسـيوي الدكتور 
وميض شامل ومساعده املحارض اآلسيوي 

هيثم عباس بعيوي، وتستمر ستة أيام. 
 وتتضمـن الدورة تطبيقـاً للجانب البدني، 
فضالً عـن املحارضاِت النظرية، ويشـارك 
فيهـا 20 مشـاركا.يف البدايـِة ألقى رئيس 
لجنـة كرة الصـاالت والشـاطئّية عيل عبد 

الحسـني كلمًة شـكر فيها من كان له دور 
يف إقامـة هذه الـدورة ، مؤكـداً إن االتحاد 
العراقّي لكرة القدم يحرص عىل تبني رؤى 
واضحة تنصب يف األسـاس بشـأن تطوير 
املـالكات الفنية يف جميـع أنديتنا، انطالقاً 
من اسرتاتيجّية هادفة يسعى إىل تحقيقها 
يف املسـتقبل القريب.وأشـار إىل إن تطوير 
الجانب الفنـي للمـالكات التدريبّية، ومن 
خـالل توجيهات االتحاد اآلسـيوي، أصبح 
أمراً حتمياً، وهو ما نسعى إليصاله. مؤكداً 
أهمية إقامة مثل هذه الدورات التي تهدف 
إىل زرع النـواة األساسـّية لصناعـة كـرة 

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية:صاالت حقيقّية يف عراقنا الحبيب.
تقيم لجنة املسـاواة بني كال الجنسـني يف 
اللجنة األوملبيـة الوطنيـة العراقية دورة 
تأهيليـة  إلعداد مسـاعدات مدرب لكافة 
الرياضيـة بقاعـة االجتماعات  األلعـاب 

بمقر اللجنة األوملبية.
أعلنت ذلك عضوة املكتب التنفيذي للجنة 
األوملبيـة رئيسـة لجنة املسـاواة بني كال 
الجنسـني الدكتورة بيداء گيـالن، مبينة: 
ان الدورة سـتقام عىل مـدار يومي األحد 
واألثنـني املقبلـني حيـث تدير جلسـاتها 
الدكتـورة إيمـان عبداألمـري والدكتـورة 
إيمان صبيح كبطلتني رياضيتني سابقتني 

تمثـالن إلهامـاً عملياً مطلوبـاً للمدربات 
املشاركات.

وأضافت گيالن: إن الدورة تشـكل خطوة 
رائدة النها األوىل من نوعها عىل مسـتوى 
العمل األوملبي املحيل. مبينة: انها ستكون 
تأهيليـة أوليـة يف طريق إعـداد جيل من 
األلعـاب  املسـاعدات يف كافـة  املدربـات 

الرياضية.
ولفتت گيـالن اىل: ان محـارضات الدورة 
سـتكون مكرّسـة يف علم التدريب بشكل 
عام كي تالئم الخطوط التدريبية املشرتكة 
الرياضيـة حيـث  األلعـاب  بـني جميـع 
سـيضطلع بإلقاء محارضاتها مجموعة 

التدريـب  بعلـم  الخـرباء  األسـاتيذ  مـن 
يتقدمهـم الدكتـور رصيـح عبدالكريـم 
والدكتور مصطفى حسن والدكتور ثامر 
حّمـاد املتخصـص يف االدارة الرياضيـة، 
باالضافة للدكتور مظفر شـفيق عبدالله 
الذي سـيقدم محارضة يف الطب الريايض 

وإصابات الالعبني.
وختمت الدكتـورة بيداء گيـالن حديثها: 
ان الدورة مفتوحة ملشـاركات من جميع 
االتحـادات الرياضيـة الوطنيـة لأللعاب 
األوملبيـة وغـري األوملبية، حيث ستتسـلم 
تضمـن  مشـاركة  شـهادات  املدربـات 

إنضمامهن يف الدورات الالحقة.

@È€bÿíc@›ÿi@·«á€a@ÊÏ‘znèÌ@b‰ibjíÎ@ÚÓ≤ädm@Òaäbjfl@b‰flá”@Zá‡´@Üb‡«
ÔˆbË‰€a@¿@ÊbnèÿiåÎc@ÈuaÏÌÎ@ÊbibÓ€a@‚çËÌ@b‰jÉn‰fl

طشقند/ الزوراء: 
عـّرب مـدرب منتخب الشـباب عمـاد محمد 
عن بالـغ رسوره باالنتقال إىل نهائي بطولِة 
كأس آسيا للشباب بعد الفوز بفارق ركالت 
الجـزاء الرتجيحّيـة عىل اليابـان بعد انتهاء 
الوقتـني األصـيل واإلضايف بهدفـني لهدفني، 
وذلـك يف املؤتمر الصحفي الخـاص بمباراة 

الفريقني.
محمـد بارَك للشـعب العراقـّي الفوز، وقال 
مـن واجبنا دائمـاً أن نجعلهم سـعداء، كما 
أشـكر جميع من عمل معي من جهاز فني 
وإعالمـي وإداري وطبي، وكل مـن قدم لنا 
الدعم، كما أقدم الشكر واإلعجاب باملنتخب 
الياباني، فمن باب اإلنصاف أن أشيد بقدرات 
هذا املنتخب، كما أشـيد بمنتخبنا الذي قّدم 
مباراة تاريخية، وإن مدرب املنتخب الياباني 
قاد املباراَة بشـكٍل جيد، كما أبارك ملنتخبنا، 
وكما طالبت سـابقاً بالصرب عـىل املنتخب، 
فالفئات العمرّية تحتـاج للكثري من العمل، 
تعرضـت إىل كثري من االنتقـادات وجميعها 
محرتمة، بغض النظر عن الوصول للمباراة 

النهائية فما زلنا يف البطولة.
محمد أشـار إىل إن جميع املباريات اعتمدت 
عىل الالعب األسـايس، بـل الالعبـني البدالء 
أيضـاً، والدليـل دخـول العـب يف الدقيقـة 
118 وسـدد التسـديدة األوىل مـن الـركالت 
الرتجيحيـة، كذلـك مـن دخـل يف الشـوط 

الثاني.
وحـول التهنئـة التي قدمها رئيـس الوزراء 
كمـا نقلها أحـد الصحفيـني أثنـاء املؤتمر 
الصحفي، فقد شكَر مدرب منتخب الشباب 
عماد محمد رئيس مجلـس الوزراء، وتمنى 

أن يحظـى املنتخـب بالدعـم الحكومي كما 
حصل مع املنتخبات األخرى، هؤالء األبطال 
يسـتحقون الدعم  املادي والدعم الحكومي، 
كونهـم تأهلـوا إىل كأس العالـم، وكذلك إىل 

نهائي كأس آسيا، وهذا إنجاز استثنائي. 
وتأهـل منتخـب الشـباب إىل نهائـي كأس 
آسـيا تحت 20 عاما، بعـد تغلبه عىل نظريه 

الياباني بـركالت الرتجيـح بنتيجة (5-3)، 
عقـب التعـادل 2/2 يف املبـاراة التـي جرت 
امـس األربعـاء، بملعـب جـارا بالعاصمـة 

األوزبكية طشقند.
وضع عيل جاسم العراق باملقدمة يف الدقيقة 
12، وأدرك تاكاتـورا إيناجـا التعادل لليابان 
يف الدقيقـة 87، وتمكـن محمـد جميل من 
تسـجيل الهدف الثانـي ألسـود الرافدين يف 
الدقيقة 103، وخطف كوموتا هدف التعادل 

بالدقيقة 117.

Ô”aã«@‚á‘m
ظهـر املنتخـب العراقـي الشـاب بطريقـة 
تكتيكيـة متوازنـة، ونجـح يف الضغـط مع 
بداية مجريات اللقاء عىل منافسه، وسنحت 
ملصطفـى قابيـل أول الفرص السـهلة التي 
أبعدها حارس الساموراي هارونا إىل خارج 

املرمى.
ورد اليابانيون بتصويبة مباغتة عرب ركنية 
مبارشة نفذها بطريقة ماكرة ريكو ياماني 
، لكـن براعة حارس العراق حسـني حسـن 

حالت دون تسجيل هدف السبق.

وخطـف املميـز عـيل جاسـم الهـدف األول 
ألسـود الرافدين، بعد أن استغل سوء تمركز 
دفاعـات اليابـان ليضع رأسـيته عىل يمني 

الحارس هارونا.
وعاد عيل جاسـم ليشـكل خطـورة جديدة، 
ليتوغـل مـن جهة اليمـني بمجهـود فردي 
رائع، ويلعب عرضية إىل عبد الرزاق قاسـم، 
الذي سدد تصويبته برتكيز عاٍل، لكن تدخل 
املدافع الياباني ياشـيكي أنقذ السـاموراي 

من هدف التعزيز.
وواصل العراق ضغطه عىل منافسه، ليسدد 
عـيل صـادق تصويبـة بعيـدة املـدى ردتها 
عارضـة اليابان، ليتابعهـا مصطفى قابيل 
بسـهولة إىل داخل املرمى، إال أن راية الحكم 
املسـاعد الثاني العماني نارص سـليم ألغت 

الهدف بداعي التسلل.

aäÏflbè€a@ÒÜÏ«
مع انطالقة الشـوط الثانـي، حافظ العراق 
عـىل أسـلوبه الهجومـي ضد السـاموراي، 
وسدد عبد الرزاق قاسم تصويبة قوية ردها 

بصعوبة الحارس هارونا.

وأهـدر حيـدر عبـد الكريـم فرصـة تعزيز 
التقدم، بعـد دخوله منطقة الجـزاء ليلعب 
كرته بطريقـة جميلة مـرت بجانب القائم 

األيرس.
وشهدت الدقيقة 68 أول املحاوالت الحقيقية 
لليابان يف الشـوط الثاني بعد تسديدة قوية 
مـن البديـل كيتانـو ليتصـدى لهـا برباعة 

الحارس العراقي حسني حسن.
 وعاد حسـني حسن إلنقاذ العراق من هدف 
التعـادل بعـد دخول مميـز داخـل منطقة 
الجزاء للياباني كوماتا الذي لعب كرته بقوة 

ليتصدى لها حسن برباعة.
نجـح  اليابانـي  الضغـط  اسـتمرار  ومـع 
تاكاتورا إيناجا يف أحـراز هدف التعديل قبل 

النهاية ب 7 دقائق.
وحـاول الالعب نفسـه مضاعفـة النتيجة 
للسـاموراي لكن تسـديدته علـت العارضة 
بقليـل، لينتهـي الوقـت األصـيل بالتعـادل 
اإليجابـي (1-1)، لتتجه املبـاراة إىل األوقات 

اإلضافية.
ومـن مجهـود فـردي رائع من عيل جاسـم 
مـرر كرة متقنة ملحمد جميل الذي سـددها 
بقوة يف شباك الساموراي قبل نهاية الشوط 

اإلضايف األول بدقيقتني.
وخطف املنتخب الياباني هدف التعادل قبل 
نهاية الشوط اإلضايف الثاني ب 3 دقائق عن 

طريق كوموتا. 
وتم اللجوء إىل ركالت الرتجيح التي حسمها 

شباب العراق بنتيجة (5-3).
هـذا وسـيواجه منتخبنـا الشـبابي نظريه 
منتخـب اوزبكسـتان يف املبـاراة النهائيـة 
وذلك بعد فـوز اصحـاب االرض والجمهور 
عىل منتخب كوريـا الجنوبية بفارق ركالت 
البطولـة  الرتجيـح ٣-١ يف نصـف نهائـي 

االسيوية .

بغداد/ حسني الشمري:
حصـد منتخبنـا بجـودو املكفوفـني 
وسـامني برونزيني يف بطولة الجائزة 
مدينـة  يف  اختتمـت   التـي  الكـربى 

االسكندربة بمرص .
وقال رئيس الوفد واالمني املايل التحاد 
جودو املكفوفبن وحيـد كاظم: نحن 
سـعداء بهذا االنجاز الكبري الذي يثلج 

الصـدور بعد أن توج اثنني من العبني 
االبطـال وهمـا طـه رعـد ومرتـىض 
ابراهيـم بحصولهمـا عىل وسـامني 
برونزيـني يف ختـام بطولـة الجائـزة 
بريكـس بمشـاركة  الكـربى كرانـد 
35 دولـة عربيـة واسـيوية وافريقيا 

واوربية.
واشـار كاظم اىل : ان البطولة شهدت 

منافسة قوية ببني الالعبني املشاركني 
وجاء فوز العبينا بعد ان قدما جهودا 
كبـرية ورائعة حيث خاض العبنا طه 
رعد الـذي لعب بوزن تحـت 90 كغم  
اربـع نـزاالت فـاز يف االول عىل العب 
مـن  املغـرب والثانـي عـىل العب من 
اوزبكسـتان وخـرس امـام العب من 
الربازييل الذي توج بالذهب فيما حقق 

فوزا رائعا عىل منافسه االمريكي. اما 
العبنـا االخر مرتىض ابراهيم املصنف 
عامليا من العرشة االوائل يف وزن فوق 
90 كغـم، حيث شـارك  بثالثة نزاالت 
فـاز يف االول عىل خصمـه الصيني ثم 
خرس امام العب مـن اذربيجان الذي 
حـاز عـىل الوسـام الذهبي ثـم ختم 

نزاالته بفوز عىل العب جزائري.
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لندن / متابعة الزوراء:
اعرتف إيدو، املدير الريايض آلرسنال، بأنه بدأ بالفعل يف وضع خططه 

لفرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
الدوري  جدول  قمة  يف  السيتي،  عن  نقاط   5 بفارق  آرسنال  ويتقدم 

اإلنجليزي املمتاز، بعد فوزه 3 - 0 عىل فولهام.
يناير/ انتقاالت  فرتة  يف  الفريق  إىل  القادم  تروسارد  ليوناردو  وصنع 

كانون الثاني املايض، جميع األهداف الـ3 يف ”كرافن كوتيدج“ ليواصل 
بدايته الرائعة تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

وتمت اإلشادة عىل نطاق واسع، بخطوة آرسنال الرسيعة الستقدام 
تروسارد، وأرص إيدو عىل أن ”االستعداد الجيد“ كان أمرًا أساسًيا.

الصيفية، يف ترصيحات  االنتقاالت  عند سؤاله عن خطط  إيدو  وقال 
يحدث  ما  تعرف  ألنك  بالفعل،  بدأت  :“لقد  صن“  ”ذا  صحيفة  نقلتها 
يف السوق، لذلك يعمل الجميع ويفعلون هذه األشياء، يجب أن تخطط 

قبل الناس أيًضا لتكون مستعًدا وعندما نصل إىل الصيف، سنكون 
انتقاالت  فرتة  حلت  ”عندما  وأضاف:  جيًدا“.  مستعدين 

كيفية  يخص  فيما  حًقا  بالراحة  شعرت  الشتاء، 
ملواجهة  كناٍد  أنفسنا  وتجهيز  نفيس،  تحضري 

املمتاز،  اإلنجليزي  الدوري  يف  التحديات.  تلك 
هناك الكثري من األندية، واملديرين الجيدين، 

تستعد  أن  بمجرد  ولكن  عالية،  واملنافسة 
”مرة  وتابع:  بالراحة“.  ستشعر  جيًدا، 

باستعداد  الشتاء  فرتة  دخلنا  أخرى، 
بعض  اتخاذ  يف  بدأنا  ثم  جيد، 

حتى  واملهمة.  الرائعة  القرارات 
الفريق  تروسارد  يساعد  اآلن، 

عىل األداء بشكل جيد، لذا فهذا 
األمر مميز للجميع“.

ميونيخ / متابعة الزوراء:
بايرن  مدافع  ليخت،  دي  ماتيس  الهولندي  يتفاخر 
يف  جريمان،  سان  باريس  أمام  املميز  بإنقاذه  ميونيخ، 

إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
فادحاً،  خطأ  بايرن،  مرمى  حارس  سومري،  يان  وارتكب 
منه  قطعت  أن  بعد  جريمان،  سان  باريس  مواجهة  خالل 
الكرة واملرمى خال، لكن دي ليخت أبعد تسديدة فيتينا من 

عىل خط املرمى.
وقال دي ليخت، يف ترصيحاته لصحيفة بيلد األملانية: 
”عندما أخرجت الكرة من عىل خط املرمى، بالنسبة 

يل كان األمر كما لو كنت قد سجلت هدفا“.
وأضاف: ”شعاري دائماً يف املباريات، ال تستسلم أبداً، 

دائما أبذل كل جهدي حتى اللحظة األخرية“.
وختم: ”انضمامي ملجموعة قادة الفريق، بالنسبة يل، 

عىل  لدي  ما  كل  أقدم  أن  أريد  ذلك،  من  واألهم  مهماً،  ليس 
أرض امللعب، ثم سنرى ما سيحدث“.

وتأهل بايرن للدور ربع النهائي، بعد اإلطاحة بباريس سان 
جريمان من دور الـ16، بنتيجة 3 - 0 يف مجموع املباراتني.

تورينو / متابعة الزوراء:
يتمتع فريق الشباب يف يوفنتوس، 
بوجود العديد من العنارص 
املميزة والقادرة عىل لعب 
دور محوري مع الفريق 
األول بالفرتة القادمة.

األسماء  هذه  أحد 
ديان  الهولندي  هو 
فريق  مدافع  هويسني، 
الـ17  صاحب  الشباب 
الالعبني  أبرز  أحد  يعد  والذي  عاما، 
القدم  كرة  لعالم  بقوة  القادمني 

االحرتافية يف السنوات القادمة.
أحد  هو  ديان  يكون  أن  املتوقع  ومن 
 NXGN بجائزة  للفوز  املرشحني 
العالم تحت  يف  املقدمة ألفضل العب 
19 عاما، ويختارها موقع ”جول“ 
الصحفيني  شبكة  بمساعدة 

الخاصة به.
املدافع  يوفنتوس  خطف 
و95  املرت  صاحب  الهولندي 
ريال  مع  منافسة  بعد  سم، 
يف  أيضا  رغب  الذي  مدريد، 
يف  نجح  اليويف  لكن  رشائه، 
إبرام صفقة دفاعية مميزة، 
ليكون أحد الالعبني املنتظرين 

بالسنوات القادمة.
ومع رحيل جورجيو كيليني، 
بونوتيش  ليوناردو  سن  وكرب 

االقتناع  وعدم  املتعددة،  وإصاباته 
أن  يبدو  روجاني،  دانييل  بإمكانات 
هويسني قد يكون له دور مهم يف املستقبل 
لعب  اليويف  مع  األول  املوسم  يف  القريب. 
 17 تحت  يوفنتوس  فريق  مع  هويسني 
يف  أهداف   8 تسجيل  من  وتمكن  عاما، 
موسم  من  األول  النصف  ويف  مباراة.   20
فريق  مع  شارك  الجاري،   2022-2023
تألقه ومساندته  عاما، وواصل   19 تحت 
 14 يف  أهداف   6 فسجل  هجوميا  الهائلة 
واستدعى  املسابقات.  بجميع  مباراة 
يوفنتوس  فريق  مع  ليشارك  هويسني 
إثر  عىل  عاما،   23 تحت  جني“  ”نيكست 
فرباير   15 ويف  األدنى،  الفرق  مع  تألقه 
للوصول  يوفنتوس  هويسني  قاد  املايض، 
لنهائي كأس إيطاليا، بعدما سجل هدفني 
يف الفوز عىل فوجيا (2 - 1) يف إياب نصف 

بركالت  للنهائي  اليويف  ويتأهل  النهائي، 
ومساندته  الدفاعي  تألقه  ومع  الرتجيح. 
الهجومية، يتوسم الكثريون داخل السيدة 
يوفنتوس  وأن  خاصة  خريا،  فيه  العجوز 
بامتالكه  املاضية،  العقود  خالل  امتاز 
عنارص دفاعية ممتازة، ما أسهم يف تواجد 
اليويف بمنصات التتويج والسيطرة املحلية 

بفضل الحالة الدفاعية التي ظهر عليها.
يوفنتوس  ينتظر  الالفت،  التألق  ووسط 
بلوغ هويسني لعامه الـ18 يف شهر أبريل 
القادم، قبل االتفاق عىل عقد جديد لضمان 

بقاؤه مع النادي ألطول فرتة ممكنة.
هويسني  ارتدى  الدويل،  املستوى  وعىل 
قميص املنتخب الهولندي، ومثل الطواحني 
مع  فلعب  السنية،  الفئات  مختلف  يف 

منتخب تحت 16 و17 و18 سنة.
عاما   17 تحت  هولندا  لقائمة  وانضم 
أحد  وكان  أوروبا،  ببطولة  شاركت  التي 
كونه  ومع  باملنتخب،  الرئيسية  األعمدة 
من  تمكن  الجزاء،  لركالت  مميزا  مصوبا 
تسجيل هدفني يف مرحلة املجموعات ضد 
وكان  جزاء،  ركلتي  من  وبولندا  فرنسا 
النهائي  يف  سقط  الذي  الفريق  من  جزء 
الثاني. املركز  ليحصد  فرنسا،  أمام 

لصمام  باهر  مستقبل  الكثريون  ويتوقع 
الهولندي  املنتخب  ودفاع  يوفنتوس  أمان 
هويسني  يكون  فهل  القادمة،  الفرتة  يف 
أبرز  أحد  التوقعات ويصبح  عىل مستوى 

املدافعني بالسنوات القادمة؟

                         

برشلونة/ متابعة الزوراء:
تواجد الثنائي خوان البورتا رئيس برشلونة وماتيو أليماني املدير 
الريايض للنادي، يف مدرجات ملعب دراجاو بالربتغال، بالتزامن 
يف  أهداف،  بدون  الفريقان،  وتعادل  وإنرت.  بورتو  مباراة  مع 
إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليتأهل إنرت لربع النهائي، 
مستفيدا من فوزه ذهابا عىل أرضه (1 - 0). وبحسب صحيفة 
وأليماني  البورتا  تواجد  فقد  اإلسبانية،  ديبورتيفو“  ”موندو 
الصفقات  بعض  بشأن  الالعبني،  وكيل  مينديز  خورخي  للقاء 
البارسا،  نجوم  بعض  عن  الحديث  وكذلك  لربشلونة،  املحتملة 
الذين يمثلهم الربتغايل. وأضافت الصحيفة، أن البورتا وأليماني 
املدير  ماروتا،  بيبي  من  بالقرب  الزوار،  كبار  منطقة  يف  جلسا 
التنفيذي إلنرت، وشاهدا املباراة بحرص شديد. وارتبط برشلونة 
بالتعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، العب وسط إنرت، 
الثاني،  الشوط  يف  بديال  الذي دخل  السابقة، وهو  الفرتة  خالل 
ويستعد  شباكه.  نظافة  عىل  النرياتزوري  حفاظ  يف  وساهم 
املقبل،  األحد  يوم  مدريد،  ريال  أمام  الكالسيكو  للقاء  برشلونة 

ضمن مباريات الجولة 26 لليجا.

الرياض / متابعة الزوراء:
بالفوز  الرشيفني  الحرمني  كأِس خادم  نهائي  نصَف  النرص  بلغ 
الَنجعي  سامي  لواحد.  أهداف  بثالثة  النهائي  ربع  يف  أبها  عىل 
املباراة، فيما  التسجيل بهدف مبكر بعد ثوان عىل انطالق  افتتح 
عزز عبد الله الَخيَربي النتيجة بالهدف الثاني يف الدقيقة الحادية 
والعرشين، قبل أن يختتم محمد مران الثالثية يف الدقيقة التاسعة 
واألربعني، لينجح بعد ذلك عبد الفتاح آدم يف تسجيل هدف تقليص 
الفارق لنادي أبها، ليتلحق بذلك النرص بكل من االتحاد والوحدة 
أن  أبها،  العمري نجم  أكد صالح  اللقاء،  الكبار. وعقب  إىل مربع 
األخطاء الفردية أثرت عىل فريقه، وكلفته الخسارة أمام النرص 
(3 - 1)، والخروج من ربع نهائي كأس امللك. وقال صالح العمري 
للنرص  تلفزيونية لربنامج أكشن مع وليد: ”أبارك  يف ترصيحات 
لألسف  لنا،  أوفر  وحظ  امللك  كأس  نهائي  لنصف  والتأهل  الفوز 

استقبلنا هدفا يف بداية املباراة بعثر أوراقنا“.

مانشسرت / متابعة الزوراء:
اليبزيج  ضيفه  سيتي  مانشسرت  اكتسح 
أقيمت  التي  املباراة  يف  نظيفة،  بسباعية 
نهائي  ثمن  إياب  يف  االتحاد،  ملعب  عىل 

دوري أبطال أوروبا.
وسجل سباعية مانشسرت سيتي، إيرلينج 
 -٢٢) الدقائق  يف  خماسية  بواقع  هاالند 
٢٤- ٤٥- ٥٤- ٥٧) وإلكاي جوندوجان يف 

الدقيقة (٤٩) وكيفني دي بروين .(٩٠) 
ربع  إىل  النتيجة  بتلك  السيتي  وتأهل 
الذهاب  لقاء  انتهى  بعدما  النهائي، 

بالتعادل (١-١).
وبلغ إنرت ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، 
رغم تعادله السلبي مع بورتو، عىل ملعب 

الدراجاو، يف إياب دور الـ١٦ باملسابقة.
وتأهل النرياتزوري للدور املقبل، مستفيدا 
مباراة  يف  مقابل،  دون  بهدف  فوزه  من 
الذهاب التي أقيمت عىل ملعب جيوزيبي 

مياتزا.
إن  لإلحصائيات،  «أوبتا»  شبكة  وقالت 
بدوري  إقصائية  مرحلة  تخطى  إنرت 
يف  هدفا  يستقبل  أن  دون  أوروبا  أبطال 
موسم  منذ  مرة  ألول  واإلياب،  الذهاب 

.٢٠٠٩-٢٠١٠
املوسم،  ذلك  يف  النرياتزوري  أن  وأضافت 
ربع  يف  الرويس  موسكو  سيسكا  تخطى 
النهائي دون استقبال أي هدف، وحينها 

حقق اللقب األوروبي يف النهاية.
إنرت وميالن قطبي مدينة  أن  إىل  وأشارت 
النهائي  ربع  للدور  معا  وصال  ميالنو 
موسم  منذ  مرة  ألول  األبطال،  بدوري 

 (٢٠٠٥-٢٠٠٦).

فيما نوهت شبكة» بليترش ريبورت»، إىل 
أن اإلنرت وصل ربع النهائي ألول مرة منذ 

عام ٢٠١١.
الكرة  أسطورة  ماتيوس  لوثار  وأعرب 
اإلسباني  قرار  من  تعجبه  عن  األملانية، 
بيب جوارديوال، مدرب مانشسرت سيتي، 
مواجهة  خالل  هاالند  إيرلينج  باستبدال 

اليبزيج، أمس الثالثاء.
وسجل هاالند خماسية يف شباك اليبزيج، 

قاد بها فريقه للفوز (٧-٠)، يف إياب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ماتيوس عرب شبكة «سكاي سبورت 
أملانيا»: «ال يمكنني فهم قرار جوارديوال 

واستبداله لهاالند بعد ٦٣ دقيقة».
كتابة  الالعب  بإمكان  «كان  وأكمل: 
السادس،  الهدف  تسجيل  عرب  التاريخ 

وتجاوز رقم مييس يف دوري األبطال».
وكان ليونيل مييس قد سجل ٥ أهداف قبل 

سنوات يف مباراة بدوري األبطال ضد باير 
الربازييل  مع  الحال  هو  كما  ليفركوزن، 

لويس أدريانو مع شاختار األوكراني.
الوحيد  اليشء  هو  «هذا  ماتيوس:  وأتم 
وبعيدا  املباراة،  يف  قليال  ضايقني  الذي 
عن ذلك، فالعرض الذي قدمه هاالند كان 

مثريا».
وعن استبداله يف الدقيقة ٦٣ قال هاالند: 
يف  برغبتي  جوارديوال)  (بيب  «أخربته 

أن  يمكن  ماذا  لكن  سداسية،  تسجيل 
أفعل ؟».

وأشاد سيموني إنزاجي، مدرب إنرت ميالن 
التأهل  من  تمكن  أن  بعد  فريقه،  بوحدة 
لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا 

عىل حساب بورتو.
الذين  العبيه  جهود  عىل  إنزاجي  وأثنى 
الشباك  نظافة  عىل  الحفاظ  استطاعوا 

والتأهل للدور التايل.
اإلعالمية:  «ميدياست»  ملجموعة  وقال 
الالعبون  تماسك  عظمية،  مباراة  «لعبنا 
وقدمنا شوط أول ممتاًزا. يف الجزء األخري 
االحرتام  كل  سويا،  عانينا  املباراة،  من 

لهذه املجموعة».
مهم  الحظ  القدم،  كرة  «يف  وأضاف: 
نسبيا، ولكن يف مباراتني، نستحق العبور 
لدور الثمانية. اآلن، من حقنا أن نستمتع 

بمصري كان مفقودا لفرتة طويلة».
زمالئه  عىل  مخيرتيان  هنريك  أثنى  كما 
إنرت  أن  الوسط  العب  ويعتقد  بالفريق، 
يف  أكثر  للتقدم  حقيقية  فرصة  لديه 

البطولة.
وبسؤاله عما إذا كان بإمكان الفريق امليض 
سبورتس»:  «سكاي  لشبكة  قال  قدما، 
نقدم  أن  نريد  دائما،  تحلم  أن  «يمكنك 
أفضل ما عندنا. إنها فرصة عظيمة، إنرت 
طويلة،  منذ فرتة  الثمانية  لدور  يصل  لم 

ولكن ينبغي أن نلعب برتكيز».
مباراة  ستكون  أنها  نعلم  «كنا  وذكر: 
ألننا  زمالئي  أهنئ  أن  أود  للغاية.  صعبة 
قاتلنا حتى النهاية. أتمنى أن يمنحنا هذا 

التأهل دفعة للمباريات املقبلة».

لوس أنجلوس / متابعة الزوراء:
تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك إىل دور 
للتنس، عقب  إنديان ويلز  الـ٨ ببطولة 
رادوكانو  إيما  الربيطانية  عىل  فوزها 

بمجموعتني نظيفتني.
وهذا الفوز سيجعل من الصعب إيقاف 
لقبها،  عن  الدفاع  حملة  يف  شفيونتيك 

التي حققته يف املوسم املايض.
األوىل  املصنفة  شفيونيتك،  واحتاجت 
لتفوز  دقيقة  و٢٥  لساعة  العالم،  عىل 
أمريكا  ببطولة  املتوجة  رادوكانو،  عىل 
بنتيجة ٦ / ٣  املفتوحة يف عام ٢٠٢١، 

و٦ / ١.
مع  الـ٨  دور  يف  شفيونتيك  وتلتقي 
التي  كريستيا،  سورانا  الرومانية 
تغلبت عىل الفرنسية كارولني جارسيا، 

املصنفة الخامسة يف البطولة، ٦ / ٤ و٤ 
/ ٦ و٧ / ٥ يف ساعتني و٢٤ دقيقة.

من  ريباكينا،  يلينا  أيضا  وتأهلت 
مع  موعدا  لترضب  كازاخستان، 

التشيكية كارولينا موتشوفا.
فارفارا  الروسية  عىل  ريباكينا  وتغلبت 
جراتشيفا ٦ / ٣ و٦ / صفر يف مباراة 

استمرت لساعة و٢١ دقيقة.
وفازت موتشوفا عىل مواطنتها ماركيتا 
فوندروسوفا ٦ / ٤ و٦ / ٧ (٢ / ٧) و٦ 

/ ٧ يف ساعتني و٣٧ دقيقة.
أكرب  بيجوال  األمريكية جيسيكا  وكانت 
 ٢ خرست  حيث  اليوم،  هذا  ضحايا 
أمام  / ٦ و٦ / ٣ و٦ / ٧ (١١ / ١٣) 
التشيكية بيرتا كفيتوفا، املصنفة ال١٦ 

البطولة،  يف يف 

مباراة استمرت ساعتني و١٦ دقيقة.
مع  الـ٨  دور  يف  كفيتوفا  وتلتقي 
تغلبت  التي  ساكاري،  ماريا  اليونانية 
عىل التشيكية كارلوينا بليسكوفا ٦ / ٤ 
و٥ / ٧ و٦ / ٣ يف ساعتني و٤٣ دقيقة.

واحتاجت البيالروسية أرينا سابالينكا، 
 ٣ للعب  البطولة،  يف  الثانية  املصنفة 
التشيكية  عىل  لتتغلب  مجموعات 
باربورا كرجتشيكوفا ٦ / ٣ و٢ / ٦ و٦ 
/ ٤ يف مباراة استمرت لساعتني وأربع 
فازت  التي  سابالينكا،  وتلتقي  دقائق. 
العام،  هذا  املفتوحة  أسرتاليا  ببطولة 
املصنفة  جوف،  كوكو  األمريكية  مع 
السادسة، والتي تفوقت عىل السويدية 
 / و٦   ٦  / و١   ٣  /  ٦ بيرتسون  ريبيكا 

.٤
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باريس/متابعة الزوراء:
أصبح التدريب عـىل «الصحافة االفرتاضية» 
أمـًرا رضورًيـا يف  امليتافـريس»،  أو «إعـالم 
ظـّل التطـور الرسيع الـذي يشـهده العالم، 
وبالتوازي مع توقعات مؤسسات عاملية بأن 
يصل عدد مسـتخدمي ميتافريس لـ٥ مليار 
مسـتخدم حول العالـم وحجم اسـتثمارات 
سيصل لـ٣٠ تريليون دوالر بحلول ٢٠٣٠، لذا 
يجب عىل العاملني يف مجال اإلعالم االستعداد 
لالنتقال إىل هـذا العالم الجديد كما حدث مع 

مواقع التواصل االجتماعي فور ظهورها.
وقـد بدأ هذا االنتقال منذ سـنوات يف عدد من 
الـدول العربية، فعىل سـبيل املثـال، افتتحت 
«ميتـا» أول أكاديميـة امليتافـريس األوىل يف 

الرشق األوسط، باململكة العربية السعودية.
يف هذا املقال، تقّدم شبكة الصحفيني الدوليني 
رشًحـا لكيفيـة إنشـاء اسـتوديو يف العالـم 
االفـرتايض بتقنية التصويـر بكامريات ٣٦٠ 
درجة أو عن طريق منصـات عاملية، بعضها 
يتيح استخدام استوديوهات مجانية، وأخرى 

باشرتاك شهري.
تعريف االستوديو االفرتايض

يحاكـي االسـتوديو االفـرتايض، االسـتوديو 
الحقيقـي لكـن يف عالـم مـواٍز تتوفـر فيـه 
إمكانيات أكثر تميزًا من االستوديو الواقعي، 
وعىل سـبيل املثال نستطيع اسـتضافة آالف 
األشـخاص مـن كل دول العالـم داخـل هذا 
االسـتوديو من دون التقيد بمسـاحة أو عدد 
أو أي أمور فنية وتقنية، وال يضطر العاملون 
للذهاب إىل مقر العمل فهم يستطيعون العمل 
من أي مكان بمجرد ارتداء نظارة ميتافريس 
مما يوفر تكلفة إنشاء استوديوهات واقعية 
باهظة التكلفة ويخفض عدد العاملني ويرفع 
من عـىل عاتق املؤسسـات اإلعالميـة تكلفة 

فواتري الكهرباء واملياه والغاز والتنقل.

وداخل هذا االسـتوديو نسـتطيع  أن نعرض 
مـواد مصـورة، فضـًال عـن اسـتضافة أي 
شـخص مـن أي مـكان يف العالـم وعمل بث 
مبـارش للحلقـات أو تسـجيلها عـن طريق 
فيديـو  شـكل  عـىل  وعرضهـا   VR نظـارة 
مصـور عىل منصات سـواء داخـل أو خارج 

امليتافريس.
إنشاء استوديو يف ميتافريس

توجـد ٣ طـرق أمام وسـائل اإلعالم إلنشـاء 
اسـتوديوهات يف عالم ميتافـريس؛ الطريقة 
رشكات  مـع  التعاقـد  طريـق  عـن  األوىل 
تكنولوجيا تقوم برشاء مساحة داخل العالم 
االفـرتايض باسـتخدام عمـالت افرتاضيـة، 
وبعدها يتـم تصميم اسـتوديو ثالثي األبعاد 
وإعداد Avatar (شخصية افرتاضية) خاص 

بكل صحفي أو مذيع يف املؤسسة اإلعالمية.
استوديو بكامريا ٣٦٠

الطريقة الثانية عن طريق تصوير اسـتوديو 
وإدخالـه   ٣٦٠ تقنيـة  باسـتخدام  واقعـي 
داخـل عالـم ميتافـريس وارتداء نظـارة الـ 
VR وإجـراء اللقـاءات والجـوالت داخل هذا 

االسـتوديو باسـتخدام النظـارات، لكن هنا 
يصبح االسـتوديو مقيًدا باملساحة املوجودة 
باالسـتوديو  مقارنـة  الواقعـي،  العالـم  يف 

االفرتايض السابق ذكره.
استوديو افرتايض مجاني

التـي  وهـي  واألسـهل  الثالثـة  الطريقـة 
اسـتخدمتها عدة مرات، هي إنشاء استوديو 
مجاني يف عالم امليتافريس باستخدام منصة 
VTime XR وهـي تابعـة لرشكـة تقـع يف 
مدينـة ليفربول ويسـتخدمها اآلالف من كل 
دول العالم، وتسـمح املنصـة بإجراء جوالت 
افرتاضيـة يف أماكـن سـياحية، إضافـة إىل 
استوديو تلفزيوني، استوديو للراديو، وموقع 
تصوير خارجي يف أحد األحياء املالية العاملية 
وُيسـمح فيه بإجراء االجتماعات واملقابالت 
الصحفيـة باملجان، وتسـتخدم هذه املنصة 
عن طريق نظارة الـVR أو جهاز الكمبيوتر، 

أو الهاتف املحمول.
إنشاء استوديو افرتايض

 Meta Quest نظـارة  عـىل  لالسـتخدام   -
٢:  تحميـل تطبيـق VTIME XR مـن داخل 

النظارة.
- لالسـتخدام عىل الهاتف املحمـول: تحميل 
تطبيق VTIME XR عـىل الهاتف من منصة 

.Google Play أو App Store
- إنشاء حساب باستخدام الربيد اإللكرتوني 

وربطه بالنظارة أو الهاتف.
املسـتخدم  لشـخصية   Avatar تصميـم   -

االفرتاضية داخل املنصة.
- إضافـة الضيوف باسـتخدام أسـمائهم أو 

عناوين بريدهم االلكرتوني.
- بعـد الدخـول إىل التطبيق، سـتظهر نافذة 
بالضغـط عليهـا تفتـح نوافـذ أخـرى، يتم 
الضغـط عـىل زر Destination والذي يظهر 
للمسـتخدم عدًدا مـن األماكن التي تسـمح 
بالتجـول افرتاضًيـا بهـا أبرزهـا عـدد مـن 
األماكن السـياحية، وكالة الفضـاء الدولية، 
تلفزيونـي،  اسـتوديو  املحيطـات،  أعمـاق 

استوديو راديو.
- بالضغط عىل االسـتوديو والدخول إليه يتم 
بدء ترتيب املواد املصورة التي سـتعرض عىل 

الشاشات.
- ثـم يبدأ اسـتقبال املشـاهدين عـن طريق 
دعوتهم للحضور أو تقديمهم دعوة للحضور 
يتم املوافقة عليها من خالل مدير االستوديو، 

واألمر ذلك مع الضيف ليبدأ اللقاء.
- يتـم تسـجيل اللقـاء عـن طريـق نظارات 
يرتديهـا املصـورون الذين يسـجلون اللقاء 
كامـًال أو يخرجـون فيـه عـن طريـق البث 

املبارش عىل أي من املنصات الخارجية. 
منصات أخرى

هناك منصات عدة تستطيع من خاللها رشاء 
مسـاحات األرايض وتصميـم اسـتوديوهات 

.Doobmetaو Spatial خاصة بك، أبرزها
أدوات رضورية

بعد الحديث عن كيفية إنشاء استوديو داخل 

العالـم االفـرتايض، يجـب عـىل كل صحفي 
أو مؤسسـة إعالميـة أن تمتلـك عـدًدا مـن 
نظـارات الــ VR الحديثة، وكامـريات ٣٦٠ 
درجة بمختلـف أنواعها، وتدريب الصحفيني 
والعاملـني يف الحقـل اإلعالمـي عـىل كيفية 

استخدامها.
مستقبل الوظائف

مع زيادة أعداد مستخدمي ميتافريس، وبدء 
العاملني يف الحقل اإلعالمي االنتقال إىل هناك، 
سـتتغري مسـميات عدد مـن الوظائف، عىل 
سـبيل املثال ال الحرص، املصـور التلفزيوني 
الذي سـيؤدي عمله عن طريق كامريات ٣٦٠ 
وهـي أسـهل وأرسع وأوفـر يف التكلفـة، أو 
عـن طريق نظارات الـ VR، حيث سـتضطر 
املؤسسـات االعالميـة لتدريـب الصحفيـني 
عىل اسـتخدام هذه التقنيـة كًال يف تخصصه 
ووظيفتـه كما حـدث مع املواقـع اإلخبارية 

ومواقع التواصل االجتماعي.
رأي أكاديمي 

يف حديثهـا مع شـبكة الصحفيـني الدوليني، 
أوضحت الدكتورة نهاد محمد حسـن، وهي 
مدرسـة االتصال املرئي بكلية اإلعالم جامعة 
االفـرتايض  «اإلعـالم  أّن  الكنديـة،  األهـرام 
سيشكل طفرة غري مسبوقة يف تشكيل الهوية 
املستقبلية لإلعالم بوجه عام، ويقدم تصوًرا 
أكثـر تفاعليـة واندماجية للمسـتخدمني»، 
مشـريًة إىل أنه «أصبح يشكل الساحة األقرب 
واقعية ملعايشـة األحداث الجارية، فضًال عن 
أنه أضـاف مرتكـزًا جديًدا لعنـارص العملية 

االتصالية أال وهو االنغماس».
وأضافت أّن «إعالم الواقع االفرتايض سيلعب 
دوًرا مهًما يف توظيف آليات االتصال الحديثة 
بشـكل مبـارش يف تحقيـق أعـىل قـدر مـن 
الجاذبية واإلدراك الشامل للرسالة االعالمية، 
غـري أنه سيسـتحدث طرًقا وأشـكاًال جديدة 

لعرض الرسـالة اإلعالمية التي سـتمكن كًال 
من املرسـل واملرسـل إليـه بالقيام بـاألدوار 
التبادليـة داخل العمليـة االتصالية ذاتها، ما 
يسـهم يف إفـراز بيئة اتصالية أكثـر تفاعلية 

وشمولية عىل أكثر من مستوى».
تصـور  سـيخدم  العالـم  «هـذا  أّن  وأكـدت 
املستخدم لحالة اتصال وتواصل تعدت حدود 
الزمان واملكان بمراحـل لم نكن نتخيلها من 
قبل، وعـىل الرغم مـن بعض املخـاوف التي 
قـد تعـرتي العمليـة االتصاليـة يف ظـل هذا 
التصـور الجديـد لإلعـالم االفـرتايض، إال أن 
النقطـة األبرز يف هذا األمـر أن اإلعالم أصبح 
يف قبضة يد املسـتخدم يف ظل حالة املعايشة 
التـي طاملا حلَم بها يف سـياق كـرس الحدود 
الفاصلـة بينه وبني األحداث التـي تنقل إليه 
من دون معايشة حقيقية منه، وعىل الجانب 
اآلخر تظل التساؤالت التي تدور حول اإلعالم 
االفـرتايض قائمـة لحـني تحقيـق التجارب 
املبارشة التي ربما تأخـذ املتابعني لعالم آخر 
يحتـاج إىل مزيـد مـن البحـث والتنقيب عن 

مالمحه الحالية واملستقبلية».
ورغم الحديـث الهائل عـن امليتافريس حول 
العالـم إال أّن هناك نـدرة يف املصادر املوثوقة 
التـي يمكن الرجوع إليها أو معرفة كل جديد 
بخصوص هـذا العام ولعـّل أبرزها، صفحة 
مـارك زوكربـريغ عـىل فيسـبوك، وصفحة 

Meta.com الرشكة املالكة ملرشوع.
أخـرًيا، هناك أخبـار كثرية إيجابية وسـلبية 
تنرش عن امليتافريس لكن هناك شـبه إجماع 
أن الــ WEB ٣ أو الجيـل الثالث من االنرتنت 
سيلتحق به مليارات األشخاص حول العالم، 
لـذا عـىل الصحفيـني امتـالك األدوات التـي 
تمكنهـم مـن تطويـر مهنـة الصحافـة بما 
يواكـب التطور التكنولوجـي الهائل.   (عن/ 

شبكة الصحفيني الدوليني- خالد عمار)
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انقرة/ متابعة الزوراء:
اعتقلت السلطات الرتكية، مدير قناة ”أورينت“ السورية، واإلعالمي السوري، أحمد الريحاوي، 
بعـد قيامه بطرد ضيف تركي عىل الهـواء مبارشة خالل بث برنامـج تلفزيوني. وقالت قناة 
أورينت يف منشور عىل ”فيسبوك“، امس األربعاء، إن ”السلطات الرتكية أوقفت مدير أورينت، 
عالء فرحات، ومقدم برنامج تفاصيل، أحمد الريحاوي، بعد شـكوى تقدم بها، أوكتاي يلماز 
(محلل سـيايس تركي)، بعد حلقـة تفاصيل التي بثت هذه الليلة“. مـن جانبه طالب املرصد 
السـوري لحقوق اإلنسـان ”السـلطات الرتكية باإلفراج الفوري عن االعالمي السوري، أحمد 
الريحاوي، الذي جرى توقيفه يف مركز أمني تركي، عىل خلفية طرد محلل سـيايس تركي من 
االسـتديو ضمن حلقة تتحدث عن انتهاكات الجندرما الرتكيـة“. ويف التفاصيل انترش فيديو 
لحلقـة برنامج تفاصيل عىل يوتيوب، إذ يبدأ الريحاوي بسـؤال يلماز عن انتهاكات الجندرما 
(قوات الدرك الرتكية) عىل الحدود بني سوريا وتركيا، بعد مقتل ثالثة أشخاص. وبعيد السؤال 
قـال الضيف الرتكي ”اسـتغرب من هذا الـكالم، ومن هذه االفرتاءات، ومـن هذا الهجوم عىل 
تركيا“، وتساءل ”بأي حق تهاجمون تركيا بهذا الشكل؟“. وبدأ الجدال بني اإلعالمي وضيفه، 
وادعـى األخـري أنه ”لم يكـن يعلم بمضمون الحـوار“، قبل أن يطلب منـه الريحاوي مغادرة 
االسـتديو. وقـال الريحـاوي ”إما أن تناقـش باحـرتام وأدب أو غادر الحلقـة“ ليقوم بعدها 

الضيف الرتكي بسحب أوراق املقدم من عىل الطاولة وتمزيقها ومغادرة االستديو“.

 تونس/متابعة الزوراء:
قالـت نائبة نقيب الصحفيني التونسـيني أمـرية محمد إّن منع اإلعالم من تغطية الجلسـة 
االفتتاحيـة ملجلـس النواب التونيس، اإلثنـني، ”جزء من حملة التضييق عـىل الحريات التي 
تشهد منحى تصاعدياً خالل الفرتة األخرية“. جاءت ترصيحات محمد، خالل ندوة صحفية 
عقدتهـا، صبـاح الثالثاء، يف مقر النقابة الوطنية للصحفيني التونسـيني، وسـط العاصمة 
تونس. ووصفت، خالل الندوة، ما حصل اإلثنني بأنه ”فضيحة وإساءة لصورة البالد تتحمل 
رئاسـة الدولة مسؤوليتها“. وأضافت أّن ما تعيشه الساحة اإلعالمية التونسية اليوم ”غري 
مقبول، وسـيجابه من طرف النقابة والصحفيني التونسـيني بخطـوات تصعيدية، ضماناً 
للحـق يف العمل بكل حرية“. كذلـك أدانت محمد بعض تدخالت النـواب الجدد الذين طالبوا 
بمنـع الصحفيـني من دخول مجلـس النواب والتفاخـر بذلك، ”رغم أّن النائـب ُيفرتض أن 
يكون مدافعاً عن حرية الصحافة والحريات العامة والفردية، ال مساهماً يف رضبها“، وفق 

قولها.

الرباط/متابعة الزوراء:
يف ملـف مثـري تعـود بداياته إىل صيـف 2015، 
ابتدائـي صـادر عـن  أسـَدل حكـم قضائـي 
محكمـة باريـس السـتار عـىل قضيـة تورط 
فيها الصحفيان الفرنسيان الشهريان كاثرين 
غراسيي وإريك لوران بإدانتهما بالحبس سنة 
واحـدة مـع وقف التنفيـذ، مع غرامـة قدرها 
عـرشة آالف أورو، بتهمة ”ابتـزاز امللك محمد 

السادس“.
وكان املتهمان يواجهان بداية –حسب االدعاء 
العـام الفرنيس– عقوبة سـجنية ملـدة تناهز 
خمسة أعوام أو أكثر، فضال عن غرامة قدرها 
75 ألـف أورو؛ إال أن الحكم الصـادر، الثالثاء، 
بعـد 7 سـنوات مـن معالجتـه قضائيـا، أتى 
”مثريا الستغراب عدد من الفعاليات القانونية 
والسياسية املغربية“، والسيما يف سياق ”فرتة 
فتور وركود“ تجتازها مياه العالقات املغربية–

الفرنسية يف العامني األخريين عىل األقل.
”يمكـن القـول إن الحكم، الصادر بعد مسـار 
قضائـي مطـول، جـاء مراعيا ربمـا لظروف 
تخفيـف دفعت القايض إىل تخفيف العقوبة إىل 
حدهـا األدنى“، وفق إفادة مصدر قانوني (من 

هيئة املحامني بالرباط).
ورشح املصـدر أن ”حيثيـات الحكـم، رغم أنه 
جـاء مخففا إىل أقىص حد، فإنهـا ُتقر اإلدانة؛ 
بالنظـر ألنها محاولة ارتشـاء تظـل مثَبتة يف 
حقهما“، قبل أن يلفت، يف نربة استغرب بادية، 
إىل أن ”القانـون الفرنيس يذهب يف اتجاه إقرار 

اإلدانة؛ إال أنه قد يراعي يف ذلك تخفيف العقوبة 
مـا أمكن، نظرا لعدم سـوابق املتهـم أو حالته 
العائلية أو مكانتـه االعتبارية ومهنته مثال… 

ولعل ذلك ما حصل -ربما- يف هذه الحالة“.
وبالنسـبة للمحكمة الجنحية الباريسية، كان 
للصحفيـنْي «نهـج مشـرتك» عندمـا ماَرَسـا 
«ضغطا» عىل املبعـوث بالحديث من بني أمور 
أخـرى عن كتاب من شـأنه أن يكون «مدمرا» 
للمملكة. وبحسب الحكم، فإن «ثمن الصمت، 
أي عـدم إصـدار الكتـاب، ال يأتـي فقـط من 

الصحفيني؛ ولكن أيضا من املبلغ املطلوب“.
بينما سارع محامو هيئة دفاع لوران وغراسيي 
إىل ”اسـتئناف الحكم الصادر عـىل الفور“، يف 

وقت يـرص فيه املتاَبعان عـىل ”عدم توجيهما 
أي تهديـد“؛ غري أنهما اعرتَفـا بارتكاب «خطأ 
أخالقـي» بقبـول اقرتاح تلقـي مبالـغ مالية 
يف القضيـة“، وفـق ما نقلته مصـادر إعالمية 

فرنسية.
وكانت القضية قد أثارت جدال إعالميا واسعا يف 
أوسـاط مغربية وفرنسية؛ بالنظر إىل جسامة 
ما اقرتفه الصحفيان ”املرموقان“ يف السـاحة 
اإلعالميـة الفرنسـية والعامليـة؛ وذلـك بعد أن 
اتصل الصحفـي الفرنيس إريك لوران بالديوان 
امللكي معلنا أنـه ”بصدد التحضري لنرش كتاب 
حول املغرب بمعية غراسيي“، لكنه أعرب عن 
اسـتعداده لـ“التخيل عن ذلك مقابل تسـليمه 

مبلغ 3 ماليني أورو“.
فضال عن الفعاليات القانونية، تلقت أوسـاط 
سياسـية مغربية بـ“اسـتغراب كبري“ الحكم 
الصادر بإدانة صحفيي قضية االبتزاز الشهرية 
تجـاه القرص امللكي باملغـرب، بحبس موقوف 

التنفيذ مع الغرامة.
فاعـل سـيايس مغربي مـن أحـزاب املعارضة 
لم ُيخـف، ”شـعوره باالسـتغراب عند صدور 
الحكـم“، مؤكـدا أن ”الغريـب يف األمـر هو أن 
القوانني الفرنسـية تتكلـم يف عقوبات قضايا 
مشابهة لالبتزاز ضد سلطات عليا عن ست أو 

سبع سنوات حبسا نافذا“.
وتابع القيادي السـيايس ذاته شارحا: ”يف مثل 
هذه القضايا وإْن كانت تخضع ملسطرة معينة 
أو من طرف قضائي َيعيب عىل األشـكال التي 
اتخذتها عملية التلبـس التي أقر بها املتهمان، 
فإنـه خطـأ ترتكبـه األوسـاط الفرنسـية يف 
تعاملها املختلف مع أحكام صادرة عن القضاء 
املغربي مثال“، قبل أن يستدرك: ”أوكد دوما أن 

القضاء مستقل وحر“.
ولم يفت املتحدث ”التأكيد عىل أنه من الناحية 
املبدئيـة، فإنه يظل ُمحرتِما لقـرارات القضاء 
واسـتقالليته“، رغم االسـتغراب املثار بشأنه 

ودواعي تخفيف الحكم.
وختـم بالقـول: ”يف غمـرة وخضـم األجـواء 
والظـروف التـي تمر بهـا عالقـات بالدنا مع 
فرنسـا، فإنه حكم قضائي يجعل من التساؤل 

مرشوعا“.

أنقرة/متابعة الزوراء:
 اعـرتَف رئيس وكالة االسـتخبارات الرتكية املعروفة باسـم 
باسـتهدافه   (MIT) تيشـكيالتي“  اسـتخبارات  ”ميـيل 

الصحفيني يف الخارج يف تقرير نرشته الوكالة مؤخرًا.
ويف التقريـر املكـّون مـن 16 صفحـة، والـذي حصـل عليه 
موقـع ”نورديك مونيتور“، كتب رئيس وكالة االسـتخبارات 
الرتكية هاكان فيدان، املقرب من الرئيس الرتكي رجب طيب 
أردوغـان، أنه يف عـام 2022 ”عمل عىل فـك رموز محاوالت 
الدعاية السـوداء التي تهدف إىل تقويض بالدنا اسـتمر دون 
انقطاع“. وما وصفه فيدان بـ“الدعاية السوداء“ هو إشارة 
إىل التغطية التي تنتقد تركيا من قبل الصحفيني الذين أجربوا 
عىل الذهاب إىل املنفى وممارسـة حياتهـم املهنية يف الخارج 
بعـد أن بدأت حكومـة أردوغان يف اعتقال املئـات منهم، مما 
أدى إىل القضـاء عـىل جميـع النقـاد املسـتقلني العاملني يف 
اإلعـالم املعـارض يف تركيا عىل مدى العقد املـايض. والتقرير 
غـري املؤرخ، الذي كتب يف وقت ما يف مارس 2023، هو تقييم 
للعمل الذي قامت به وكالة االسـتخبارات يف عام 2022 وهو 
بمثابة اعرتاف باستهداف الصحفيني األتراك الذين يعيشون 
يف أوروبـا وأمـريكا الشـمالية ومضايقتهـم، إذ يقوم عمالء 

وكالة االستخبارات الرتكية بعمليات مراقبة غري قانونية.
وتفاخـر فيـدان علًنـا بهـذه املراقبـة وبجمـع املعلومـات 
االسـتخبارية التي تسـتهدف الصحفيني الناقدين من خالل 
تقديـم هـذا باعتباره أحـد نجاحـات الوكالة. يذكـر أنه تم 
الكشـف عن تجسـس وكالة االسـتخبارات عـىل الصحفيني 
يف أوروبـا العام املـايض عندما ّرسبت الوكالـة صور املراقبة 
والعناويـن السـكنية للصحفيـني الذيـن يعيشـون يف أملانيا 
والسـويد كجزء من حملة التخويـف.ويف العام املايض، راقب 
عمـالء الوكالة الصحفـي عبداللـه بوزكورت، الـذي يعيش 

يف السـويد، ثـم ّرسبـوا الحًقا صـوراً إىل صحيفـة ”صباح“، 
الناطقة بلسان الحكومة التي تملكها وتديرها عائلة الرئيس 
أردوغان، يف أكتوبر 2022. ونرشت الصحيفة صوراً ملتقطة 
رساً له وكشفت عنوان منزله. وانتقل بوزكورت، الذي تعرض 
للهجوم من قبل ثالثة رجال مجهولني يف سبتمرب 2020 أمام 

منزله السابق يف إحدى ضواحي ستوكهولم، إىل مكان آمن.
وكان بوزكورت، مدير شبكة البحث واملراقبة األسكندنافية، 
وهي منظمة غري ربحية مقرها سـتوكهولم ، وزميل الكتابة 
يف منتدى الرشق األوسط، منذ فرتة طويلة يف مرمى الحكومة 
الرتكيـة ووكالئها بسـبب املقاالت النقديـة واألوراق البحثية 
التي كشـفت صالت حكومة أردوغـان بالجماعات االرهابية 
بمـا يف ذلك تنظيمي القاعدة وداعـش. واضطر إىل الفرار من 
تركيـا يف عـام 2016 هرًبـا من السـجن غري املـرشوع بتهم 

ملفقة ولجأ إىل السويد.
ويف ديسـمرب 2016 دعـا الكاتب الرتكي جيـم كوجوك، الذي 
لديـه عالقات وثيقة مـع وزيري الداخلية والعـدل الرتكيني، 

وكالة االستخبارات الغتيال بوزكورت.
كما هدد مسـعود حقي كاشـني، مستشـار الرئيس الرتكي 
لألمن والسياسـة الخارجيـة، بوزكورت بالقتـل عىل الهواء 
مبارشة خالل برنامج بثته شـبكة تلفزيون وطنية، قائالً إن 

املخابرات الرتكية ستعثر عليه وتطعمه ألسماك القرش.
كما تعقبت وكالة االستخبارات الرتكية ليفينت كينيز ومراد 
تشـيتنر، محـّرري موقـع نورديـك مونيتور الـذي يتخذ من 
السـويد مقراً له، ورسبـت معلوماتهما الخاصة إىل وسـائل 
اإلعـالم يف تركيـا، كما تعقبـت االسـتخبارات بولنت كنيش، 
رئيـس التحرير السـابق لصحيفـة ”زمان“، وتم اسـتهداف 
الصحفـي االسـتقصائي جيفـريي غوفان، املقيـم يف أملانيا، 

مؤخرًا من قبل نفس الوكالة.
وسبق أن دعت رئيسـة نقابة الصحفيني السويديني أولريكا 
هيلرت الحكومة السـويدية إىل حمايـة الصحفيني األتراك يف 
مقال نرشته صحيفة ”إكسربيسن“ السويدية اليومية يف 31 
أكتوبر 2022.وباستخدام عضوية السويد يف الناتو كرهينة، 
يريد الرئيس أردوغان اآلن خنق األصوات املنتقدة التي ال تزال 

تسمع من السويد.
ويف عـام 2021 رفضت املحكمة السـويدية العليـا طلًبا من 
تركيـا لتسـليم كينيـز، وحكمت بـأن مزاعم تركيـا ضده ال 
تحتوي عىل عنرص الجريمة بموجب القانون السويدي. كما 
ذكـرت املحكمة العليا أنه إذا عاد كينيز إىل تركيا، فسـيواجه 

خطر االضطهاد.
وقضت املحكمة العليا بأن نشـاط كينيـز الصحفي كرئيس 
تحريـر لصحيفـة ”نورديك مونيتـور“ ال يتوافق مع جريمة 
بموجب القانون السويدي، عىل عكس مزاعم تركيا، حتى لو 
كانـت لصحيفته صالت بمنظمة معينة، يف إشـارة إىل حركة 

فتح الله غولن، وهي جماعة تنتقد أردوغان.
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أوسكار وايلد

الكاتب اإلنجليزي أوسكار وايلد «١٩٠٠ -٥٤ ١٩»، 
من أهم الشـعراء والروائيني واملؤلفني املرسحيني، 
ممن أثروا بقوة يف املشهد األدبي يف العرص الحديث، 
احـرتف الكتابة خـالل ثمانينيات القرن التاسـع 
عـرش، وأصبح من أكثر كتاب املرسحيات شـعبية 
يف لندن مطلع التسعينيات من ذات القرن، اشتهر 

كذلك بمقوالته الحكيمة.
نشـأ وايلد يف أرسة ثريـة يف دبلن، وعندما انتقل إىل 
لندن، صار من نجـوم املجتمع املخميل، وذاق رغد 
العيش يف صحبة األرسـتقراطيني، وعرف كمبدع، 
لكنـه ابتعـد عن أرستـه وعاش مـرشداً، وتعرض 
للسـجن يف أكثـر من مـرة، وقىض بقيـة عمره يف 
منفـاه االختيـاري يف باريس، وهـو يعاني الفقر 

واإلفالس إىل أن مات بمرض التهاب السحايا.
 ١٨٥٧» بليـك  وليـام  اإلنجليـزي  األديـب  جمـع 
١٨٢٧»، بني الشـعر والفلسفة وفن الرسم، وكان 
ينظـم قصائد وصفت بالرؤيويـة، وهو من أعظم 
شـعراء الحقبـة الرومانسـية، تـم اختيـاره عام 
٢٠٠٢، ضمـن أعظـم ١٠٠ شـخصية يف التاريخ، 
وفقاً الستطالع أجرته هيئة اإلذاعة الربيطانية، يف 

الفلسفة انتهج بليك موقفاً مخالفاً للمفاهيم التي 
أتى بها عرص التنوير، وبسـبب آرائه الجريئة إزاء 

العـادات االجتماعية، بـات يف مواجهه مع النظام 
االجتماعي والسيايس، عاش بليك منبوذاً، بل واتهم 

كذلك بالجنون، األمر الذي جعله يفشـل يف كسـب 
رزقه، رغم أنه كان معروفاً يف كل األوساط األدبية 
والفكريـة فعاش فقـرياً، ومات معدمـاً، ودفن يف 

مقربة بنهيل فيلدز وسط لندن بدون شاهد قرب.
إدجار آالن بو

حيـاة قصـرية وبائسـة عاشـها الناقـد واألديب 
األمريكـي إدجار آالن بو، «١٨١٠ ١٨٤٩»، اشـتهر 
بكتاباتـه يف الرعـب والغمـوض والـرش والظالم، 
هجره أبوه وماتت أمه التي عاشـت وهي تكافح 
الفقـر، كان حينها بو وإخوتـه ال يزالون أطفاالً، 
تكفل بهم بعض أصدقاء األرسة، وكان من نصيب 
بـو أن تتبنـاه السـيدة جـون آالن وزوجها عامل 
التبغ، واقتضت مصالح األرسة أن يسـافر الجميع 
إىل إنجلـرتا، لكـن األرسة عـادت إىل أمريـكا بدافع 

األزمة املالية واملرض.
وعندمـا بلـغ سـن الــ ٢٥ أصبحت مهنـة األدب 
حرفتـه التي يعتـاش منها، لكنه فقـد وظيفته يف 
إحدى املجالت وهو يف أوج شـهرته، ويف تلك األثناء 
سـقطت زوجته بداء السل، فمال إىل اإلدمان الذي 
نصحـه األطبـاء باالبتعـاد عنـه، رفـض نصائح 
األطباء ومات يف الـ ٤٠ وعثر عىل جثته ملقاة عىل 

الطريق، وال يزال الغموض يحيط بأسباب موته.

·ÓÁaãig@Úflbflg
يزخر األدب الرويس بالعديد من الكّتاب واألدباء الذين 
أثروا املكتبة الروائية والشعرية بمؤلفات استحقت أن 

ترتجم ألكثر من لغة، وتجسد كأعمال فنية.
وتعـد رواية «آنـا كارنينا» من أشـهر األعمال األدبية 
الروسية، والتي أعيدت طباعتها مئات املرات، وكيف ال 
تكون كذلك ومؤلفها هو «الكونت ليف نيكواليافيتش 
تولسـتوي»، والذي يعّد من عمالقة الروائيني الروس؛ 
إضافـًة لكونـه مصلًحـا اجتماعًيـا، وداعية سـالم، 
ومفكـرًا أخالقًيا، كمـا يعد من أعمـدة األدب الرويس 
يف القـرن التاسـع عـرش، والبعـض يعده مـن أعظم 

الروائيني عىل اإلطالق.
ورغـم كثـرة مؤلفـات «تولسـتوي»، إال أّن روايتـي 
(الحرب والسـالم) و(آنـا كارنينا)، تعدان من أشـهر 
أعمالـه، وهمـا يرتبعان عـىل قمـة األدب الواقعي؛ إذ 
إنهمـا تعطيان صورة واقعية للحياة الروسـية يف تلك 

الحقبة الزمنية.
الرواية يف سطور:

«آنـا كارنينـا» هـي أثر أدبـي عاملي وإنسـاني خالد، 
«كل  املشـهورة:  بالجملـة  «تولسـتوي»  يفتتحهـا 
العائالت السـعيدة تتشـابه، لكن لكل عائلة تعيسـة 

طريقتها الخاصة يف التعاسة».
اسـتغرقت كتابـة الرواية مـن مؤلفهـا، نحو خمس 
سـنوات، بدأهـا يف ربيـع ١٨٧٣م، وأتمهـا يف أكتوبـر 
١٨٧٧م، والطريف أّن أصل القصة كان لفتاة حقيقية 
لجار حقيقي للمؤلف، وكانت زوجة «تولسـتوي» قد 
روت ظـروف تأليفها، واملالبسـات التي أوحت ببعض 
مواقفهـا، والحادث الذي أوحى «لتولسـتوي» بفكرة 
نهايتهـا؛ إذ ذكـرت أّن جارهم ذا الخمسـني عاًما، لم 

يكـن عىل قـدر من الثـراء أو التعليـم، توفيت زوجته 
فاسـتدعى قريبـة لـه غـري متزوجة لرتعى شـؤون 
منزلـه، وترشف عىل تربية ابنـه، ولم يلبث أن اتخذها 
خليلة له. وذات يوم أحرض فتاة أملانية حسناء لتكون 
معلمـة البنـه وابنة أختـه؛ فلـم يلبـث إال أن أحبها، 
وعـرض عليها الـزواج، وملا اقـرتب موعـد زواجهما 
خرجـت خليلته وكان اسـمها «آنا سـتيبانوفنا» من 
املنـزل بحجة زيارة أمها يف بلـدة «توال»؛ فتوجهت إىل 

محطة سـكة حديد «ياسنكي»، وهناك ألقت بنفسها 
تحت عجالت القطـار، ولقد أتيح لـ «تولسـتوي» أن 
يراها عقب الحادث برأسها املهشم، وجسدها املبتور 
يف مرشحة «ياسـنكي»؛ فهزه الحادث هزة عنيفة؛ إذ 
كان يعرف «آنا سـتيبانوفنا» من قبـل، ورغم أنها لم 
تكـن بارعة الجمال، إال أنها كانـت عىل قدر كبري من 

الجاذبية.
ملخص الرواية:

تحدثـت الرواية عـن السـيدة الجميلة «آنـا»، إحدى 
سـيدات املجتمـع يف سـان بطرسـربج، املتزوجة من 
الوزير «أليكيس كارنـني»، الذي يكربها بأعوام كثرية 
تقارب العرشين عاًما، ولها منه ولد واحد، إال أّن عدم 
رغبتها يف املال والوجاهة االجتماعية، تجعلها ال توفق 

بهذا الزواج وال تستمر فيه.
تلتقـي «آنا» يف إحدى املرات بالضابط «فرونسـكي»؛ 
لتنشـأ بينهمـا عالقة حـب، وتسـتمر يف عالقتها به 
رغـم ما لزوجها من قوة وعالقات تمكنه من االنتقام 
منها إن عرف بعالقتهـا اغري الرشعية، لكن ما حدث 
كان غـري ذلك؛ حيث وصل إىل الزوج خرب تلك العالقة، 
ورصح لزوجته بأنه لن يقف أمامها؛ رشيطة أال يعلم 
بها مجتمع النبالء ويظل األمر ًرسا؛ ألّن من شأن هذا 
أن يؤثر يف عالقاته ووضعه االجتماعي ومسـتقبله يف 

تويل املناصب والدرجات.
إال أنـه وكعـادة العالقات من هـذا النـوع التي طاملا 
تنكشـف للمجتمع بطريقة أو بأخرى، أصبحت «آنا» 
حديـث املجالـس املخمليـة، وأرض بسـمعتها رضًرا 
شـديًدا؛ مما جعلها تهجر ابنهـا وزوجها، وتتجه مع 
حبيبهـا إىل منطقة أخرى وتعيش معـه وتنجب منه 

طفلة.
وعـىل غري املتوقع، تتغري دفة تلـك العالقة بعد دخول 
«آنـا» يف حالـة اكتئـاب بسـبب مـا آل إليـه وضعها 
وافتقادها البنها؛ فتتحول للفتـور والجفاء؛ ليتعرف 
حبيبها فيما بعد عىل فتاة أخرى يحبها وتنشأ بينهما 
عالقـة، وتعرف بها «آنـا» فتزداد حالتها سـوًءا؛ مما 
يدفعها لالنتحار من خالل رمي نفسـها تحت عجالت 

أحد القطارات.
ويف الحقيقـة، لـم يكن هنـاك أحد ليفهـم مدى حزن 

«آنا»؛ إذ كانت قابعة يف زاوية تحاول انتشـال نفسها 
منها؛ لتكون يف مكاٍن ما، تحيا الحياة التي تستحقها، 
لكنهـا عجزت عن ذلك؛ لـذا فانتحارها لم يكن فجأة؛ 
بـل كان نتيجة تراكمـات غرقت بهـا، يف الوقت الذي 
لم يكن هناك من يسـتوعبها وُيخفـف عنها، «آنا» يف 
لحظـة وجدت نفسـها قد خرست تلك املـرأة الجميلة 
القويـة، والسـيدة املرموقة، فقـدت بيتهـا، حياتها، 
مالهـا، ابنهـا، ومكانتها االجتماعية؛ فكيف سـتظل 

واقفة ومتماسكة دون وجود أحد إىل جانبها!
إذن فهي ضحية نفسـها، ظروفهـا، جمالها الفاتن، 
زوجهـا، حبيبهـا، صدقها، ميول انتحاريـة أصيلة يف 
نفسـها؛ لذا فالقطار ليس هو املـدان فقط يف حادثة 

قتل «آنا».
١٣ فيلًما يجسد رواية «آنا كارنينا»

بلغ عدد األفالم التي جسـدت روايـة «آنا كارنينا» ١٣ 
فيلًمـا، أول هـذه األفـالم كان مـن إنتـاج أملانيا عام 
١٩١٠، ويف ١٩١٥ أنتجـت أمريـكا فيلمهـا؛ لتتبعهـا 
إيطاليا عام ١٩١٧؛ لتعود أملانيا إىل الساحة مرة أخرى 
عام ١٩١٩؛ فاملجر يف سنة ١٩٢٠؛ فأمريكا مرة ثانية 
يف ١٩٢٧؛ فثالثة يف ١٩٣٥، ثـم أنتجت بريطانيا فيلًما 
ثامًنا يف عام ١٩٤٨، ويف عام ١٩٥٢ أنتجت الهند فيلًما 
تاسـًعا، ثم تالها االتحـاد السـوفيتي بفيلم عارش يف 
عـام ١٩٥٣، ثم األرجنتني عـام ١٩٥٦، ويف عام ١٩٦١ 
أخرجـت مرص قصـة الرواية بفيلم حمل اسـم «نهر 
الحب»، وأخريًا أنتج االتحاد السـوفيتي الفيلم الثالث 
عـرش عـام ١٩٦٧. ورغم كل هـذه األفـالم، أبت «آنا 
كارنينـا» أن تهجـر دور السـينما لتكتب لهـا الحياة 
مرة أخرى بفيلم درامي أُصدر يف اململكة املتحدة سنة 

٢٠١٢ للمخرج «جو رايت» ليحمل الرقم ١٤.
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 أجلَس طفلَتُه 
يف مرمَى ِمْن عينيِه 

انتبَه لحزٍن 
كاَن يغادُر ِمْن مقلِتها 

حاوَل 
أْن يستبَق األحداَث 

بأغنيٍة 
كاَن يردِّدها 
كيما تغفو 
انتبَه لطفٍل 

كاَن يغازُلها 
زمجَر 

قاوَم ضحكتُه
َر ما كاَن يمارُسُه  وتذكَّ

يف أيَّاِم طفولِتُه 
حاوَل أْن يتفرََّس

وجَه صغريِتُه
بعَض مالمِحها
ما عادْت تحِمُل

ما كانْت تحملُه يف رحلِتها 
ضاعْت ملسُتها

وانتبَه اآلْن
ملا أخفتُه بركٍن ِمْن عيَنْيَها 
انفتحْت كلُّ أساريِر القلِب

ألغنيٍة 
كانْت تأتي 

ِمْن بيٍت ال يعلمُه
انكرسْت عيناها ِمْن وجِه أبيها 

أسقَط قسوتُه
مسَح بعينيه

كلَّ تفاصيِل صغريته
راَح لكي ال يقتَل 

ما ارتسَم بداخلها
ِمْن أحالٍم مازالْت

تحبو.
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     يشـري الجاحـظ يف مقدمـة موسـوعته 
«الحيـوان» إىل ترجمان الفلسـفة اليونانية 
بأنه «متى وجدناه قد تكلم بلسانني، علمنا 
أنـه أدخـل الضيـم عليهمـا، ألن كل واحدة 
مـن اللغتني تجـذب األخرى، وتأخـذ منها، 
وتعـرتض عليهـا». كذلك تحـدث يف «البيان 
والتبيني» عن رجل يدعى «موىس بن سيار» 
كان يف مجلسـه «تقعـد العرب عـن يمينه، 
والفرس عن يسـاره، فيقرأ اآلية من كتاب 
الله ويفرسهـا للعرب بالعربيـة، ثم يحول 
وجهه إىل الفرس فيفرسها لهم بالفارسية، 
فال ُيدرى بأي لسـان هو أبـني»، وقد اعّده 
الجاحظ من أعاجيب الدنيا، ألنه كان يتقن 
اللغتـني: العربية والفارسـية، ولعل الهنود 
الحمـر كانـوا يقصـدون ذات املعنى حينما 
وصفوا الرجل األبيض بالخبيث ألنه «شاحب 
الوجـه مفلوق اللسـان»، بينمـا الهندي ال 

يكذب ألنه صاحب اللسان الواحد.      
اللغةوطًنا

   فاللغـة باعتبارها وسـيلة للتفكري، وأداة 
للتعبري، يكون اسـتخدامها تلقائيا يف حالة 
اللغة األم، ومفتعال إذا تحدث باللغة الثانية، 
التي يراها عبد الفتاح كيليطو عقابا، يشبه 
عقاب أبو البرش آدم حينما ُطرد من الجنة، 
فعقاب الطرد مـن الفردوس اقرتن بفقدان 
اللغـة األم، وبالتـايل ازدواج اللغـة. وهذا ما 
قالـه املعري يف رسـالة الغفـران من أن آدم 
كان يتحدث العربية يف الجنة، فلما هبط إىل 
األرض نسيها وأخذ يتكلم الرسيانية، وهكذا 
ربـط تغيري املـكان بفقدان لغة واكتسـاب 
أخـرى، فبقـدر تعدد اللغات تتعـدد تمثالت 

الوجود.  
     ويذهـب سـيمانس إىل أن اللغـة منتجـة 
للهوية، ألنها تجرد عالم التجربة إىل كلمات، 
فالهوية مسألة لغوية باألساس، واملنظومة 
اللغوية بمثابة البيت لإلنسـان، فيها ينظم 
أمـوره ويحتفـظ برمـوزه وأرساره، وبها 
يـدرك العالـم، لذلـك وصـف البـري كامـي 
اللغة الفرنسـية بأنها وطنـه، وهو لم يكن 
يعاني ازدواج اللغة إذ أن نشـأته يف الجزائر 
لـم تكسـبه لغـة أخـرى، عـىل العكس من 

جوزيف كونراد، الـذي ورث اللغة البولندية 
ثم تعلم الفرنسـية واإلنجليزيـة، لكنه أبدع 
باإلنجليزية وحدها، ولـم يكن اختياره لها 
متعمدا، بحسـب قوله: «لدي شعور غريب 
وبالـغ القـوة أن اإلنجليزيـة كانـت جـزًءا 
موروًثا من ذاتـي. كما أنني لم أقرر تبنيها. 
لقـد كان هنـاك فعـًال حـدُث تبنـي، ولكن 
عبقريـة اللغة هي مـا تبناني، لقـد أخذْت 
بيدي مبـارشة بعـد مرحلة التمتمـة األوىل 
وجعلتنـي ابًنا لها بشـكل كامل، حتى كأن 
أمثالها وحكمتهـا ذات مفعول مبارش عىل 

مزاجي، وتشكيل شخصيتي».
درس الرسد

    يـرى همبولت أن االختالفات القائمة بني 
اللغات ليست صوتية فقط بل تشمل كيفية 
فهـم وتفسـري العالـم مـن قبـل املتكلمني 
بـكل لغـة، واللغات ليسـت محايـدة، فهي 
تحـرض بمعيَّـة حموالتهـا التاريخيـة لكن 
عـدم حياد النـاس يف ممارسـاتهم اللغوية 
يضيـف ملـا تحملـه اللغـة معـان أخـرى.
لذلك يمـارس الناطقون بأكثـر من لغة ما 
ُيسـمى بالخيـارات املتعمـدة بمعنـى أنهم 
يقومـون أثنـاء كالمهـم باسـتخدام اللغة 
لبيـان موقفهـم مـن يشء معـني. و دائما 
هنـاك لحظة لغيـاب لغٍة وحضـور أخرى؛ 
ثمة ثنائية مسـكونة بالتشـظي غالبا، وقد 
أثبتت الدراسات أن من يتحدثون عدة لغات 
لديهم شـخصيات متعددة، فاستخدام لغة 
بعينها يحرك جزءا من شـخصية اإلنسان، 
وليس الشـخصية بأكملها. وتعـدد اللغات 
ال يـؤدي إىل تعـدد الهويـات، فالهويـات ال 
تتعـدد بـل تلتبـس، وهـذا ما يكشـف عنه 
الـرسد بقوة  ال تمتلكها الدراسـات اللغوية 
وال النفسـية، فالرسد يعطى شكال ومعنى 
لحياة اإلنسان، ودراسته تساعد عىل فهمنا 
لتحـوالت الهويـة. خصوصـا عـرب تناولـه 

للذاكرة وللسرية الذاتية.
    وهنـا تشـري الباحثة األمريكيـة «ويندي 
ليسـري» يف كتابهـا «عبقريـة اللغـة» إىل أن 
عالمـات اللغـة األم قـد ال تكـون رصيحـًة 
أحيانـا؛ عندها يجب «أن تقـرتَب أكثر، وأن 
تنصت للصوت الرقيـق لتدرك مواطن تأثري 

اللغـة األم عىل اللغة الجديـدة».  وهي  ترى 
أن مسـألة اللغة األم ليست لسانية أو أدبية 
فحسب، بل هي مسـألة تمسُّ حياة الناس 
الحيـاة  وشـعورهم تجاههـا. وألن هـذه 
تضمنـت انتقاًال، قد يكـون قرسًيا يف غالب 
األحيان، من بـالد إىل أخرى أو من ثقافة إىل 
أخـرى، فإن قصتها سـتحكي لنـا عما هو 
أكرب وأوسـع أفًقا مـن القضايـا التاريخية 

والسياسية املتزامنة معها.
لغة الروح

  يقـول نيكـوالس باباندريو، وهـو يوناني 
يكتـب باإلنجليزية: «أن ينشـأ املـرء ثنائي 
ثقافتـني  بمعيـة  ينشـأ  أن  يعنـي  اللغـة 
مختلفتني، وربما هويتني متعارضتني. لكنه 
يعترب ذلك كنزا، فاإلنجليزية التي اكتسـبها 
بعد الهجرة إىل الواليـات املتحدة األمريكية، 
أصبحـت بابا ُيفتح عىل كل ما لم يكتشـفه 
بعد من تضاريس اليونـان التي يف مخيلته، 

وهي بلد طفولته التي يحملهـا يف ذاكرتـه.  
   وتصـف الروائيـة األمريكيـة_ الهنديـة، 
«بهارتـي موكرجي» البنغاليـة بأنها اللغة 
املوعودة واملوءودة معـًا، فهي لغة «الجوع 
والفقـر» كما يسـميها العاملون يف هيئات 
اإلغاثـة الدولية، لكنها تراها لغة املشـاعر 
واللهفـة، وتصفها بأنها أكثـر لغات العالم 
تعبريا وخيـاال وذكاء، وتذكـر «موكرجي» 
متناقضـات  يحمـل  لسـانا  ورثـت  أنهـا 
ومفارقات كثرية، فقد الزمتها _حتى وهي 
تكتب رواياتها باإلنجليزية _ قدرة املفردات 
البنغالية عىل حمـل املعاني املتضادة. وعن 
تأثـري االزدواج اللغـوي تقـول موكرجـي: 
«تعيُش شخصيتان داخل كّل إنساٍن كان قد 
تبنى لغًة ثانيًة، وكما هو الحال يف كّل واقعٍة 
للتبنـي هناك مـا ُيضاف وهناك مـا ُيفقد. 
وهنـاك والدة ناتجـة عن الحاجـة والخيبة 
سـوًيا»، وقد أسـفرت هذه الوالدة عن لغة 
جديـدة هـي «األمريكية كلهجـة منحرفة 
عـن اإلنجليزية التي تعلمتهـا كمعيار للغة 
الصـواب، وبحسـب تعبريهـا كان ذوبـان 
لغتهـا األم هو ما صنع الكيكـة، وكان هو 
طريق العـودة ويف ذات الوقت طريق امليض 

قدما نحو فقدان الذات». 

      هكذا تكشـف شهادات الروائيني ثنائيي 
اللغة عن وعيهـم العميق بآثار الرصاع بني 
اللغـة األم املوروثـة وبـني اللغة املكتسـبة 
التي يبدعون بها، وهو رصاع أنتج شـعورا 
باالنكسـار لدى البعض منهم، وبالتشظي 
واالنقسـام لدى البعض اآلخر، وقد شبهها 
« لويـس بيجيل» _  وهو روائي أمريكي من 
أصـل بولندي _ بحالة اليتم، فقد هاجر مع 
أرسته من بولندا وهـو يف الثالثة عرشة من 
العمر وتعلم اإلنجليزية يف املنفى وكتب بها، 
لكن ظل مرتبطا بالبولندية اللغة األم، يقول 
إن اسـتخدامه للبولندية كان فطريا، وكان 
يتحـدث بها حتـى يف كوابيسـه، ورغم أنه 
تعلم وعاش أغلب عمره يف الواليات املتحدة، 
وظل يتحدث ويكتـب ألكثر من نصف قرن 
باإلنجليزية إال أنه يصفها بأنها تشـبه جثة 
يف ثياب أنيقـة. فهو يكتبها بصعوبة وبطء 
ودائمـا ما يشـطب ويعيد الكتابـة ألن لغة 

روحه مازالت بولندية.    
    أما الروائية األمريكية ذات األصول الصينية 
«آمـي تـان» صاحبـة رواية «مائة حاسـة 
رسيـة»، فرتى يف التعـدد اللغوي انشـطارا 
للذات، وتتساءل أي من اللغتني شكلها: هل 
اإلنجليزية املكتسـبة أم اللغة األم الصينية؟ 
وتوضـح أن املقارنـات بـني اللغـات دائًما 
ما تجعـل إحدى اللغتـني معيارية ومحّددة 
للمنطـق والتعبري الذي ُيحتكم إليه؛ وبالتايل 

تصبح اللغة األخرى محل اتهام وقصور.

áÓ™@ô˝Ça
بعثت يل سـيدة مقربة  صورة لزوجهـا  يف يوم عيد زواجهما الخامس ، 

وهو ممسك بهاتفه  يطالعه باهتمام شديد. صورته دون ان يشعر.
معلقة تقول ..

صـورُت زوجي من دون ان يعلم وهو مندمج  باهتمام شـديد متطلعا 
اىل جواله. اراد ان اقيض معه وقتا ممتعا خارج املنزل ! ربما النه  شـعر 
باستيائي  وغضبي بسبب إهماله املتكرر  يل يف الفرتات األخريه  ..محاوال 
اقناعي بانه ما زال مهتما ومولعا بي!  اوربما  يحاول أن يخرج نفسـه 
من دائرة تهمة اإلهمال التي سـاوجهها له  يف  خالف متوقع قد يحدث 
بيننـا آجال ام عاجال، نفد صربي وكل محاوالتي  الرضائه، حتى وصلنا  
املكان املنشـود  وهو مازال مسـتمتعا بوقته مع هاتفـه طوال  الوقت  
مـن قبل خروجنا من غرف املعيشـة  مرورا باملطبخ  حتى خارج املنزل 
،  يالطفه مبتسـما تـارة ، وتارة ينزعج من امر مـا ، ال افهمه! تجاهل 
صمتـي. وهو يف الحقيقة لم يكن صمتا بل ثورة عتاب  المرأة   غاضبة  
.  وانا جالسـة بجواره يف السـيارة  اعتقدت بانه  قد اشـتبه  أن الهاتف 
زوجته! متجاهال  عند  إشـارة وقوف  السـيارات حتى  توسـالت بائع 
الورد . وتوسالتي يف رسي أن احظى بورده. وانا اقولها  بصمت افعلها 

ارجوك

كـم هو مؤلـم  ان  ينتهي بنا العمر متجاهلني مشـاعر بعضنا  البعض  
كغشـاوة التحفـت قلوبنـا  حتـى حجبـت علينـا رؤيـة بائـع الـورد  

متعمدين.
كان من املمكن ان يقتل غل قلبي واستيائي بوردة واحده فقط .

ولكنه لم يفعل.
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يبـدو لـك أن زواجك يف حالـة انحدار 

عاطفي مسـتمر، أنتما تختلفان كل 

يوم تقريبا وتتجـادالن عىل كل يشء 

ويبـدو لكما أن مشـاكلكما ليس لها 

حل.

وإن لم تكونا تتناقشان بحدة فأنتما 

ال تكلمـان بعضكمـا إال يف الحـدود 

كزوجـني  تعيشـان  إنكمـا  الدنيـا، 

منفصلني.

ربمـا تكونـي مللـت أو ربمـا يكون 

زوحـك ال مبـال وأنـت غاضبـة من 

الحالـة. يف هـذه الحالـة ال بـد مـن 

قـرار اسـرتجاع زواجك، ويف سـبيل 

ذلـك ال بـد من عمـل عـدة محاوالت 

لرفـع العاطفـة ومنسـوب التفاهم 

يف العالقـة. هنـا بضعة حيـل، يقوم 

ببعضهـا الرشيـكان أو أحدهمـا يف 

سبيل تحسني عالقتهما.

الحيلة األوىل يسـمونها ”حيلة أليس 

يف بالد العجائب“:

وتقوم الحيلة عـىل وضع مغلف عىل 

طاولـة املطبـخ أو عىل عتبـة الباب، 

املهـم أن تكـون أول مـا يقـع عليه 

الـزوج حني العـودة إىل املنــزل، ويف 

املغلف األول مكتـوب ”عزيزي أرجو 

الثالجـة“، وحـني يفتـح  أن تفتـح 

الثالجة يجد عصري الربتقال البارد يف 

نهار صيفي حـار وإىل جانبه مغلف 

آخر فيه أمر آخر تطلبينه منه، اللعبة 

أصـال تقـوم عىل متعـة االسـتدراج 

واللعـب مع الرشيك، اسـتمري، قويل 

له مثال: ”أرجو أن تدخل إىل الحمام“، 

يف الحمـام سـيجد الشـموع واملـاء 

الساخن بانتظاره، أو مثال يف الغرفة 

سيجد الورد منثورا عىل األرض وحتى 

الرسير. إنها حيلة ال شـك فيها وهي 

رس مـن أرسار الزوجـني ومتعتهمـا 

الخاصة.

”حيلـة  يسـمونها  الثانيـة  الحيلـة 

العاشق اليقظ“:

تنرصف باكراً من عملك وتذهب ملحل 

األزهـار وتبتاع باقة مـن الورد الذي 

تحبـه وتعـود إىل املنـزل لتسـتقبلها 

وهي عائـدة متعبة من العمل، تفتح 

لهـا الباب وتقبل يدهـا، وتأخذها إىل 

الكـريس وتجلـس إىل جانبهـا وتبدأ 

بتدليـك يديهـا لرتتـاح. يف الخلفيـة 

املوسـيقى التي تحبها، وأنت تسألها 

بـكل يقظـة ”أخربيني عـن يومك“. 

اتركهـا تتكلـم وأنـت تسـمع جيـدا 

وتشعرها بذلك، حتى إن شكت منك. 

وحني تنتهي من الـكالم دلك كتفيها 

وقل لها إنك حرضت الغداء بنفسـك. 

السـؤال األخـري يف هـذه الحيلة هو : 

”كيف تحبـني أن تقيض بقية اليوم؟ 

نحن عىل مزاجك اليوم“.

الحيلة الثالثة ”حيلة أنا أحبك“:

هذه الحيلة يمكن أن يسـتخدمها أي 

رشيك فيكما، والهـدف منها التذكري 

بالحب، أحيانا تتجـادالن وتتجادالن 

بال طائـل، عىل أحد منكمـا أن يبادر 

فجأة ومـن دون داعي لقول : أحبك. 

سيظل الرشيك اآلخر يتكلم ويتجاهل 

ما قلـت، ولكن كررهـا بصوت عال. 

سـيقول حسـنا هـذه املـرة، ولـدى 

تكرارهـا للمـرة الثالثـة سيسـمعك 

اآلخر جيدا. عىل األغلب سيسـأل ملاذا 

تقولني ذلك؟ هل تعتقدين أني سأهدأ 

وغضبـي يـزول و …و …“ كرريهـا 

مرة أخرى وأخرى هـذه الليلة والتي 

بعدها سيسـمعها جيدا يف األخري، بل 

أنه سـيحب أن يسمعها، إنها طريقة 

تزيل الكثري من الخالفات.

الرابعـة يسـمونها ”حيلـة  الحيلـة 

الرحلة الرسية الساحرة“:

العطلـة وأيقظـي  اسـتيقظي يـوم 

زوجك واطلبـي منه ارتداء مالبسـه 

فلديكمـا مشـوار رضوري. سـيظل 

يسأل ملاذا، قويل له فقط إنها مفاجأة. 

يف الطريق سيكتشـف أنكما ذاهبان 

يف رحلـة إىل البحـر أو أنـك حجزت يف 

منتجـع يدللكمـا طيلة اليـوم، وإن 

كنت تقدرين فإىل املطار يف رحلة ويك 

إند إىل مدينة أو بلد قريب.

الحيلة الخامسـة هي ”حيلة تحقيق 

األمنيات“:

يسـمع أحدكمـا اآلخر وهـو يتمنى 

شـيئاً بقـوة دائمـا ويحلم بـه. لقد 

عملت طيلة السنة لتجميع ثمن هذه 

الهديـة، رحلة إىل باريـس التي يحلم 

بزيارتهـا، حقيبة تتمنـى امتالكها..

إلـخ ال يشء يجلـب السـعادة مثـل 

يفكـر  أن رشيـك حياتـك  معرفتـك 

ويحاول أن يحقق لك أمنياتك.

دوار  أو  عبـاد  نبتـات  تمتلـك 
الشـمس ميـزة عجيبـة، وهي 
متابعة سري الشمس يف السماء 
بفضـل  وذلـك  النهـار.  وقـت 
يف  حدثـت  (تغـريات)  طفـرت 
جيناتهـا لتغـري عمل سـاعتها 

الداخلية.
(سـتاييس  الباحثـة  وقالـت 
هارمر) من جامعة كاليفورنيا 
 “ مجلـة  نرشتـه  مقـال  يف 
النبـات  ”دوران   :”  Science
مـع حركة الشـمس دفـع بي 
أن هنـاك عالقـة  افـرتاض  إىل 
بني السـاعة البيولوجيـة التي 
تعمـل يف داخـل دوار الشـمس 
الجينات تتحكم  وسلسـلة من 

يف نموها“.
وأجرت هارمر وزمالؤها تجربة 

حيث أنمـت بضـع نباتات من 
دوار الشـمس غرس بعضها يف 
مخترب ال تنقطع الكهرباء عنه 
ليل نهار. وغرس بعضها اآلخر 

يف حقل زراعي.
ثم وضع العلمـاء عدة عالمات 
مـؤرش  بقلـم  سـنابلها  يف 
لتتابع  ونصبوا كامريات فيديو 
تحركاتها ونموهـا. ففي حال 
تغـري املسـافة بـني العالمات، 
فإن هذا يعني أن نمو السـنبلة 
يعـود إىل املـكان الـذي وضعت 

العالمة فيه.
ودلـت األرصاد عـىل أن محرك 
النبات هو ساعته الداخلية التي 
تضم مجموعـة من الربوتينات 
وجينـات  للضـوء  الحساسـة 
مرتبطة بها من شأنها التحكم 

يف العمليـات الحيويـة املتعلقة 
النهـار والليل والصباح  بقدوم 

واملساء.
ويف حـال تغـري طـول النهـار 
بشـكل اصطناعي فإن نباتات 
القـدرة  تفقـد  الشـمس  دوار 
إىل  بالنسـبة  التوجـه  عـىل 
الشـمس حتى إذا سار املصدر 
االصطناعـي للضـوء يف“الفلك 
كأنه شـمس حقيقيـة“ . وأثر 
هذا األمر سـلبا عىل نمو النبات 

وزيادة وزنه وحجم البذور.
السـاعة  أن  التجربـة  وبينـت 
حركـة  يف  تؤثـر  البيولوجيـة 
النبات وتجعل جانبا واحدا منه 
ينمو أرسع من نمو جانب آخر، 
وهـو مـا يجعل دوار الشـمس 

يدور ويتبع الشمس.
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املكّونات
صدر دجاج
كوب دقيق

ربع كوب نشاء 
ربع كوب ملح

ملعقة صغرية ونصف
فلفل اسود

نصف ملعقة صغرية بودرة بصل
ملعقة صغرية بابريكا

بيضة
ماء نصف كوب

زيت نباتي للقيل
طريقة التحضري

التتبيلـة الجافة، نضع  ١لتحضـري 
يف وعـاء نصف كـوب مـن الدقيق، 
النشـاء ونصف ملعقة صغرية من 

امللح. نقلب حتى تتداخل.
٢يف وعاء اخر، نضع الكمية املتبقية 
من الدقيق وامللح، الفلفل االسـود، 
البصـل البودرة، البابريـكا، البيض 

واملـاء. نخلط جيدا حتـى يتجانس 
الخليط.

٣نغمـس صـدر الدجـاج بالتتبيلة 
بالتتبيلـة  نغلفهـا  ثـم  السـائلة 

الجافة.
٤نكـرر هـذه العملية حتـى إنهاء 

الكمية.
٥يف قـدر، نسـخن الزيـت عـىل نار 
الدجاج  متوسـطة ونقـيل صـدور 

حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.
٦-نصفي صدور الدجاج من الزيت 

ونقدمها يف طبق ساخنة.

الضغـط داخـل العني عـادة يجب أن يكـون بني ٨-٢٠ 
مم من الزئبق، سـائل يغذي تراكيب مقلة العني يسمى 
الخلـط املائـي إذا لم يخرج مـن العني بشـكل صحيح 

يمكن أن يرتاكم ويزيد من ضغط العني.
وفقا ملوقـع TheHealthSite نفهـم الحالة والعالمات 

واألعراض املرتبطة بارتفاع ضغط الدم يف العني. 
يف ارتفـاع ضغط الدم يف العني، يكون ضغط العني فقط 
مرتفًعـا ، وال يوجـد تلف يف العصـب البرصي وال توجد 
عالمـات لفقـدان البـرص، ومع ذلـك، إذا يظـل  ارتفاع 
ضغـط العني مرتفًعا لفرتة طويلة، فإنه يمكن أن يتلف 

العصب البرصي ويسبب يف النهاية الجلوكوما. 
عوامل خطر ارتفاع ضغط الدم يف العني

أولئـك الذين لديهم تاريخ عائـيل من ارتفاع ضغط الدم 
يف العني أو الجلوكوما

األشـخاص الذين يعانون من مرض السكري أو ارتفاع 
ضغط الدم

األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ٤٠ عاًما

األمريكيون األفارقة واألسبان
األشـخاص الذين يعانون من قرص النظر للغاية (أكثر 

(٦D من - قوة مشهد
األشـخاص الذين يتناولون أدوية السـتريويد عىل املدى 

الطويل
األشخاص الذين تعرضوا إلصابات يف العني أو جراحة
األشخاص الذين يعانون من متالزمة تشتت الصباغ  

عندمـا يكون هنـاك ضغط العني مرتفًعـا، قد ال تظهر 
أي أعراض عىل اإلطالق، تم اكتشاف ارتفاع ضغط الدم 
أثناء فحص العني باستخدام مقياس توتر العني، هناك 
أنـواع مختلفة من أجهـزة قياس التوتـر، ولكن املعيار 

الذهبي هو مقياس توتر جولدمان التطبيقي.
إذا كان ضغـط العني مرتفًعـا ، فيمكن عالجه بقطرات 
العني التي تعمل عىل خفض ضغط العني ، وبعد ذلك من 
الرضوري مراقبة وتسـجيل ضغط العني بشكل دوري، 
ويمكـن أيًضـا إجراء عملية ليـزر رأب الرتبيـق بالليزر 

االنتقائي) .
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عنـاد األطفـال مشـكلة تعانيها أغلـب األرس، 
لكنها ليست مستعصية عند فهم أسبابها، وما 
اإليجابي والسـلبي فيهـا، والتعاُمل األصح مع 

الطفل لتظل عند حدها اإليجابي.
يـورد خبـريان متخصصـان يف االستشـارات 
النفسـية وتعديل السلوك مجموعة من الحلول 
لهذه املشكلة كي تمر بسالم، وكذلك ماذا تفعل 

األرسة إن لم يستِجب طفلها لهذه الحلول.
ملاذا «العناد املفرط»؟

يصف استشـاري العالقات األرسيـة والصحة 
النفسـية، الدكتـور أحمـد عـالم، العنـاد لدى 
األطفـال بأنـه «سـلوك فطـري» يحاولون به 

التعبري عن ذاتهم واالعتماد عليها.
لكنـه يحـذر مـن تحـول العنـاد إىل «متكـرر 
ومفـرط»، مـا يمثـل مشـكلة حقيقيـة يجب 

التوقف عندها.
يعدد أسباب العند املفرط:

محاولة الطفل لفت انتباه أولياء األمور يف حال 
وجود أطفال آخرين.

تعرض الطفل لـ «التهميش» من األرسة.
سعيه للحصول عىل املزيد من االهتمام.

تعرضه للعقاب املفرط أو التعنيف.
التدليل الزائد.

وصم الطفل بأنه «عنيـد» وتكرار ذلك الوصف 
أمامه.

وجـود مشـكالت زوجيـة داخـل األرسة تدفع 
الطفل التخاذ «سلوك دفاعي ال شعوري».

«األلعـاب  ممارسـة  يف  الطفـل  إفـراط 
اإللكرتونية».

إيجابي وسلبي

استشـاري الطب النفـيس السـلوكي بجامعة 
عني شـمس املرصية، الدكتـورة مليس مكاوي، 
تلفت النظر لوجـود نوعني من العناد، أحدهما 

«إيجابي» واآلخر «سلبي».
توضـح بقولهـا: «كل األطفال يمـرون بالعناد 
اإليجابـي مـن عمر السـنتني تقريبـا»، إذ يبدأ 
الطفـل بتكويـن هويته وذاتـه، ويرفض أغلب 

األوامر والطلبات من األم.
يف هذه الحالة، «عىل األرسة أن تشـجع الطفل 
عـىل اتخاذ قراراته بنفسـه، حتى لو بسـيطة، 

وقتها ستمر املرحلة بسالم».
أما إن تحدت األرس الطفل، وقللت من شخصيته 
يف تلـك املرحلـة «سـتظهر عالمات قلـق لديه، 

كالتلعثم وقضم األظافر والتبول الالإرادي، كما 
تحذر االستشارية النفسية.

تمثـل تلـك العالمـات «حالـة مـن التنفيـس 
الجسـدي» نتيجـة الضغـط عىل الطفـل، وقد 
تتسبب يف ظهور النوع الثاني السلبي من العناد 

وهو «التمردي أو املريض»، بحسب توصيفها.
تشـري مليـس مـكاوي إىل ٧ حلـول للتعامل مع 

الطفل العنيد، وهي كاآلتي:
أمـام  بترصفاتهـم  األمـور  أوليـاء  اهتمـام 

أطفالهم؛ ألنها تنعكس عليهم.
عدم وصـف األطفال بـ «صفات سـيئة» أثناء 
تعديـل سـلوكهم، مثـل القـول له أنـت «طفل 

عنيد» أو «غري مهذب».

إيجـاد «حـل بديل» عنـد رفض طلـب الطفل، 
فعندما يطلـب اآلباء من أبنائهـم مثال «إغالق 
التلفـاز أو عـدم اسـتخدام الهاتـف املحمول» 
نقـدم لـه بديـال كاللعـب الجماعـي أو القيام 

بنشاط آخر.
«الرفض بحب»، يعني امتنـاع اآلباء عن تكرار 
«كلمـة ال» أمام الطفل، إذ يمكـن رفض طلبه 

بصورة «غري مبارشة».
تجنـب «األوامـر املبـارشة»، واألحسـن إعطاء 

الطفل عدة خيارات.
إعطاء األطفال «مساحة من الحرية» يف اختيار 

أصدقائهم ومالبسهم وطعامهم.
«املدح املتكرر» عىل كل الترصفات اإليجابية.

من جانبـه، يورد الدكتور أحمـد عالم ٦ حلول 
أخرى لحل مشكلة العناد:

عـدم تصدير الخالفـات الزوجية لألبنـاء، وأن 
يكون النقاش بني الزوجني بعيدا عنهم.

ترك الحرية للطفل للتعبري عن نفسه.
عـدم تعنيفـه وعقابـه بالـرضب، أمـا البديل 
فيمكن حرمانه من بعض األشـياء بشكل غري 

مكّثف.
وقـف «التدليـل الزائـد عـن الحد»، واألحسـن 
االسـتجابة لبعض الطلبات وعدم االسـتجابة 

ألخرى.
عدم التفرقة بني األبناء يف املعاملة.

تقليل استخدام الطفل األلعاب اإللكرتونية.
أما يف حالة عدم اسـتجابة الطفل لتلك الحلول، 
فينصـح الخبـريان بعرضـه عـىل مختصني يف 
«تعديل السـلوك» لتجنب استمرار تلك املشكلة 

يف املستقبل وتفاقمها عند الكرب. 

تفكـر  التـي  األسـاليب  كثـرت 
باسـتخدامها سـيدة املنـزل يف إذابة 
األطعمة املجّمـدة، ولكن أغلب هذه 
الطرق غري صحي، وفيما اآلتي نقّدم 
الطريقة الصحيحـة الذابة األطعمة 

املجمدة:
هناك ثـالث طـرق صحيـة لتذويب 

األطعمة املجمدة:
من املفضل وضـع الطعام املجمد يف 
إناٍء عميٍق، حتى ال تتساقط السوائل 

منه عىل األطعمة األخرى يف الثالجة
١. اإلذابة يف الثالجة

هـي الطريقـة املثىل واآلمنـة إلذابة 
الغذاء املجّمد، وتقيض بوضع الغذاء 
املجّمـد يف الثالجـة املنزليـة ضمـن 
درجة حرارٍة ترتاوح ما بني درجٍة إىل 
٤ درجات مئويٍة لفرتٍة زمنيٍة تختلف 
حسب نوع الغذاء وحجمه. وغالًبا ما 
يكون الليل كافًيا لذلك، ويراعى هنا 
أن يتـم وضع الطعـام املجمد يف إناٍء 

عميٍق، حتى التتساقط السوائل منه 
عىل األطعمة األخرى يف الثالجة.

٢. اإلذابة الرسيعة
وهـذه الطريقة أيًضـا ال نلجأ إليها 
إال يف حـال الـرضورة، وتتـم بوضع 
املـادة الغذائيـة املجّمـدة يف أكياٍس 
من البالسـتيك، مغلقـة بإحكاٍم، ثم 
تغمر يف ماٍء بـارٍد، عىل أن يتم تغيري 
املـاء كل ٣٠ دقيقـٍة. ولكـن، يجـب 
الحـذر من إعادة تجميـد الغذاء بعد 

تذويبـه بهـذه الطريقـة، إال بعد أن 
يتم طهيه.

ال ينصـح بإذابـة األطعمـة املجمدة 
بوضعها تحـت املاء الحار، أو يف إناٍء 

يحتوي عىل القيل من املاء
 ٣. استخدام املايكرويف

توجد خاصية تذويب الطعام املّجمد 
يف بعض أفران املايكرويف، ويمكن 
التعليمات  اسـتخدامها عند قراءة 
املرفقـة بالجهـاز، واتباعها بدقة، 

مع الحذر مـن إعادة تجميد الغذاء 
بعد تذويبه بهذه الطريقة أيًضا إال 

بعد طهيه.
ال بّد من تذويـب األطعمة املجمدة 

بشكٍل كامٍل قبل طبخها.
ال ينصح بإذابـة األطعمة املجمدة 
يف حـرارة الغرفـة، كمـا ال ينصح 
بإذابتها بوضعها تحت املاء الحار، 
أو يف إنـاٍء يحتوي عـىل القليل من 

املاء.
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باأللياف  غنية  حبوب  الواقع  يف  ولكنها  الخرضاوات  من  عادة  الذرة  تعّد 
اللون  ذات  الذرة  من  الرغم  عىل  األكسدة،  ومضادات  واملعادن  والفيتامينات 
األصفر شائعة جًدا يف جميع أنحاء العالم، تحتوي حبات بذور الذرة عىل غالبية 
العنارص الغذائية وهي األجزاء األكثر استهالًكا،  قد تحتوي الذرة عىل نسبة 
عالية من السكر(السكروز) ولكن هناك العديد من الخصائص األخرى لهذه 

الحبوب التي يجب عدم إغفالها.
الفوائد الصحية للذرة 

١. يقلل من خطر اإلصابة بفقر الدم 
إنتاج  يف  يساعد  الذي  والحديد  الفوليك  وحمض   ١٢ ب  بفيتامني  غنية  الذرة 
خاليا الدم الحمراء يف الجسم، يساعد يف الحد من خطر اإلصابة بفقر الدم ، من 
خالل توفري ما يكفي من العنارص الغذائية الالزمة إلنتاج خاليا الدم الحمراء 
عىل  النيئة  الذرة  من  واحد  كوب  يحتوي  التغذية،  ألخصائيي  وفًقا  الطازجة، 
١٢٥ سعرًا حرارًيا ، و ٢٧ جراًما من الكربوهيدرات ، و ٤ جرام من الربوتني ، و 

٩ جرام من السكر ، و ٢ جرام من الدهون ، و ٧٥ ملليجرام من الحديد.
٢. محسن الطاقة 

عىل  الذرة  تحتوي  كثريًا،  وجباتك  يف  الذرة  بتضمني  فقم  رياضًيا،  كنت  إذا   
توفر  بدورها  والتي  أبطأ،  بوترية  هضمها  يتم  التي  املعقدة  الكربوهيدرات 
الطاقة لفرتة أطول من الوقت، ينتج كوب واحد من الذرة حوايل ٢٩ جراًما من 
الكربوهيدرات التي ال توفر فقط الطاقة البدنيةولكنه يضمن حسن سري عمل 

الدماغ والجهاز العصبي.
٣. عالج  للنحافة

بضعة  اكتساب  يف  ترغب  كنت  إذا  لوجباتك  صحية  إضافة  يكون  أن  يمكن 
السيئة لن يؤدي  الدهون غري املرغوب فيها والدهون  كيلوجراماتن إن تناول 
فقط  تحصل  ال  الذرة،  مع  الطويل،  املدى  عىل  أخرى  صحية  مشاكل  إىل  إال 
الفيتامينات  أيًضا عىل مجموعة من  عىل سعرات حرارية صحية، بل تحصل 

واأللياف عالية الجودة .
٤. خفض نسبة السكر يف الدم ومستوى الكوليسرتول 

الذرة الحلوة وزيت الذرة يزيد من تدفق الدم، يقلل من امتصاص الكوليسرتول 
وينظم األنسولني، مما يجعله خياًرا ممتاًزا ملرىض السكر ومرىض الكوليسرتول، 
إنها غنية بالكربوهيدرات ، وهي مصدر رائع للطاقة، تحتوي الذرة عىل نسبة 
 ٥ ب  وفيتامني   ١ ب  بفيتامني  جًدا  غنية  فهي  الغذائية،  العنارص  من  عالية 
وفيتامني ج، مما يساعد يف مكافحة األمراض وتوليد خاليا جديدة،تساعد الذرة 
الغنية باأللياف أيًضا يف خفض مستويات الكوليسرتول يف الجسم عن طريق 

تقليل مستويات السكر يف الدم لدى مرىض السكر أيًضا.
٥. مفيدة أثناء الحمل 

بحمض  غنية  الذرة  والطفل،  األم  من  لكل  الحمل  أثناء  الفوائد  من  عدد  لها   
الفوليك ، وتحتوي عىل زياكسانثني الذي يقلل من مخاطر التشوهات الخلقية 
، يمكن أن تحمي الطفل من الضمور العضيل واملشاكل الفسيولوجية، نظرًا 
الحتوائه عىل نسبة عالية من األلياف ، فإنه يهدئ اإلمساك ، وهو مصدر قلق 

شائع جًدا لألمهات الحوامل.
٦. الحفاظ عىل برشة صحية

تزيد من  التي  األكسدة)  والليكوبني (مضادات   C الذرة عىل فيتامني   تحتوي 
إنتاج الكوالجني وتمنع الجذور الحرة الناتجة عن األشعة فوق البنفسجية من 
إتالف الجلد، إىل جانب تناولها ، يمكن استخدام منتجاتها مثل زيت الذرة ونشا 
الذرة مبارشة عىل الجلد وغالًبا ما تستخدم كعنرص يف العديد من مستحرضات 

التجميل.
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١٥٢١ - فرديناندو ماجالن يكتشف الفلبني.

١٤٠١ - تيمورلنك يأمر بحرق دمشـق وتدمريها وذلك بعد ٣ أسـابيع 
من سقوط قلعتها التي رفضت االستسالم.

١٩١٠ - وقـوع معركة هدية بني قوات شـيخ املنتفق سـعدون باشـا 
والقوات الكويتية بقيادة الشيخ جابر املبارك الصباح بمشاركة قوات 

عبد العزيز بن سعود.
١٩٣٩ - أملانيـا النازيـة تحتـل تشيكوسـلوفاكيا يف الحـرب العامليـة 

الثانية.
١٩٥٧ - االتفاق بني الحكومة السـورية ورشكة تشيكوسلوفاكية عىل 
بناء مصفاة للنفط يف حمص يف مدة ٢٧ شهراً، وبقيمة ٥ ماليني جنيه 

اسرتليني ُتدفع عىل ١٠ أقساط.
١٩٦٨ - وقوع مجزرة ماي الي خالل حرب فيتنام.

١٩٧٧ - اغتيـال رئيـس الحـزب التقدمـي االشـرتاكي اللبناني كمال 
جنبالط يف كمني مسلح عىل طريق بعقلني/ دير دوريت.

١٩٧٨ - منظمة األلوية الحمراء تخطف رئيس وزراء إيطاليا السـابق 
ألدو مورو.

١٩٩٠ - االتحاد السوفيتي والفاتيكان تقيمان عالقات دبلوماسية بني 
بلديهما.

٢٠٠٣ - مقتل الناشطة األمريكية راشيل كوري بعدما دهستها جرافه 
إرسائيلية بعد أن وقفت بوجهها ملنعها من هدم بيت فلسطيني يف رفح 

غزة.
٢٠١٤ - سـقوط مدينة يربود بأيدي الجيش السوري وقوات حزب الله 
اللبنانـي بعد شـهر من املعارك مـع قوات املعارضة بمـا فيها الجبهة 
اإلسـالمية وجبهة النـرصة وقوات أخرى منضوية تحـت لواء الجيش 

الحر.
٢٠١٧ -مقتـل ما يزيد عن ٤٠ شـخصاً وجرح العـرشات جراء قصف 
للطـريان األمريكـي عىل مسـجد يف قريـة الجينة بريف حلـب الغربي 

الخاضع لسيطرة املعارضة السورية.
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اجتمع عدد من أصدقاء الجامعة مًعا بعد فراق طويل يف منزل مدّرسهم 
من  وتذّمر  شكوى  إىل  بينهم  فيما  الحديث  تحّول  أن  لبث  وما  القديم. 
عملهم وحياتهم. يف حينها، نهَض األستاذ واتجه إىل مطبخه ليعّد بعض 
القهوة، ثّم عاد بعد عّدة دقائق حامالً معه صينية فيها أكواب متعّددة، 
منها ما هو أنيق جميل من الكريستال أو الزجاج الالمع، وبعضها من 
البالستيك أو الزجاج الشاحب رخيص الثمن. ودعا األستاذ بعدها طالبه 
إىل التفّضل وأخذ كوب من القهوة. بعد أن تناول كّل واحد كوبه، أردف 
األستاذ قائالً: ”هل الحظتم أن األكواب الرخيصة الباهتة هي فقط التي 
بقيت عىل الطاولة، فيما تّم أخذ جميع األكواب الكريستالية الباهظة؟ 
الحصول عىل  كّل واحد يف  يرغب  أّن  فيه  املنطقي  الذي من  الوقت  ويف 
الحياة،  يف  والتوترات  املشكالت  كّل  هذا سبب  أّن  لنفسه، غري  األفضل 
الكوب نفسه لن ُيضيف أّي قيمة للقهوة، ولن يغرّي مذاقها، ففي معظم 
الذي تتناوله.“ صمت  األحيان هو أغىل سعرًا فقط، وُيخفي املرشوب 
وليس  القهوة  هو  جميًعا  فيه  ترغبون  ”ما  واصل:  ثّم  قليالً،  األستاذ 
األكواب  أجمل  عن  تبحثون  رحتم  وعٍي  وبكل  ذلك  مع  لكنكم  الكوب، 
ومقارنتها بأكواب زمالئكم! وكذلك األمر مع وظائفكم، عائالتكم وكّل 
ممتلكاتكم األخرى، ما تملكونه ال يؤّثر بأّي شكل من األشكال يف جودة 

حياتكم!“.
العربة املستفادة من القصة: كثريًا ما نفشل يف االستمتاع بقهوتنا، فقط 
ألننا نرّكز عىل الكوب الذي يحتويها. أن تكون سعيًدا ال يعني بالرضورة 
أّن كّل يشء من حولك مثايل، وإّنما يعني أن تكون قادًرا عىل رؤية ما 
وراء كّل العيوب والعثور عىل السكينة والراحة. هذه السكينة تكمن يف 
داخلك أنت، وليس يف حجم منزلك أو نوع سيارتك أو طراز هاتفك أو أّي 

يشء ماّدي آخر يف حياتك.

أن رجال كان عىل سفر فمّر  أصله: 
يف طريقه عىل مدينة صغرية ، يتمّيز 
الوقت  وكان  بسطاء،  بأنهم  أهلها 
يفّتش عن خان  الرجل  فذهب  ليال، 
يقيض فيه ليلته  فمّر يف أحد األزّقة ، 
فرأى جمعا من الناس يف هرج ومرج 
العرس تقف  لباس  ورأى عروسا يف 
حولها  التّف  وقد  البيوت،  أحد  أمام 
وجهاء القوم يتجادلون ويصخبون 
الحارضين عّما يجري  أحد  . فسأل 
مشكلة  ((عدنا  له:  فقال  ويدور، 
العروس  هاذي   .. چبرية  كلّش 
نايص  العريس  بيت  وباب  طويلة، 
البيت  باب  نهدم  حايرين..  واحنا   ..
نگص  يرىض..  ما  البيت  صاحب   ،
 .. رجل العروس، العريس ما يرىض 
نگص راس العروس، العروس تموت 

وآهلها ما يرضون.
من  نطلع  اشلون  ندري  دا  وما   

هالورطة )) . 
الرجل بيشء، سمع  وقبل أن يجيبه 
ماكو   )) يصيح:  القوم  وجهاء  أحد 

حل .. غري نروح للقايض، وهو يحل 
املشكلة )).

فاقرتب الرجل من ذلك الوجيه، وقال 
له: (( يابه.. هاي املسألة بسيطة ..

 .  { للقايض  روحة  الْها  ماينراد   }
إفسحوا يل الطريق)). ثم اقرتب من 
العروس وأمسك برأسها، وقال لها : 
(( أشو بنيتي.. نّيص راسچ شويه)). 
، وانحنت  فطأطأت العروس رأسها 
باب  من  املرور  فاستطاعت   ، قليال 
الدار . فضّج القوم بعبارات الدهشة 
بآيات  أصواتهم  ورفعوا   . والتعّجب 
سعة  من  وعجبوا  والشكر.  الثناء 
إّطالع ذلك الرجل الغريب ، وذكائه . 

فقّدموا له من الهدايا ما غمره ..
 ومن الشكر والثناء ما أفرحه وّرسه 
املدينة  تلك  أهل  أن  الرجل  فعلم   .

أناس بسطاء.
وغبائهم  عقولهم  قلة  من  فضحك   

وجهلهم .
وذهب ذلك القول {ماينراد الْها روحة 

للقايض} مثال يتداوله الناس..
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تتنـوع أشـكال اللحـي والتي 

باتت أحد أهم مظاهر املوضة يف 

الوقت الحايل، لكن هل تعلم أن 

شـكل اللحية يمكن أن يكشف 

عن جوانب شخصيتك؟

أنـه يف كل مرحلـة  الحقيقـة 

من مراحـل حيـاة الرجل كان 

السياسـية  دالالتهـا  للحيـة 

وأحيانـا  بـل  واالجتماعيـة 

الطبقية، هـذا باإلضافة إىل أن 

اللحية بالفعل قد تكشـف عن 

شـخصيتك وهو ما نوضحه يف 

السطور اآلتية:

- اللحية القصرية:

اللحيـة القصرية هـي موضة 

مـن  لذلـك  املوسـم،  هـذا 

يعتمدهـا شـخص مطلع عىل 

آخـر صيحات املوضـة، يتميز 

واملمتعة،  الهادئة  بشـخصيته 

لكنه من النـوع املقلد لذلك قد 

تجد صعوبة يف اكتشاف خفايا 

شـخصيته الحقيقة، وهو من 

النـوع الـذي ال يجـد حـرج يف 

إمضاء مدة ال بـأس بها، وهو 

النـوع  يهتـم بلحيتـه، وهـذا 

مـن اللحى يتطلـب الكثري من 

العناية.

- اللحية الكثيفة املرتبة:

هـذا النمـط يرتبط بشـخص 

يعرف مكانته من حوله، هذه 

اللحية ال تحـدد هويته بل هو 

مـن يقـوم بقلـب مفهومهـا 

شـخصيته  مـع  لتتناسـب 

الناضجة، وهذا الشخص الذي 

يمتلك هذه اللحية يمنح نفسه 

االهتمام الكايف بشكله واناقته، 

و هي من األنماط التي تتطلب 

العناية بشكل دائم. 

و االنطبـاع األول الـذي ترتكه 

اللحيـة هـو أن صاحبها ذكي 

ومثقف و رسيع البديهة.

- اللحية الكثيفة العشوائية:

تلك التي تغطي منطقة الخدين 

بشـكل كامل هي للرجل املبدع 

الذي ال يمكن توقع ترصفاته، 

ويتقبـل  للحريـة  عاشـق 

شـخصيته كما هي بحسناتها 

وسيئاتها، خصوصاً وأن النمط 

هـذا من اللحـى يتـم اعتباره 

عشوائياً وغري مرتب.

- السكسوكة:

تعـرب عـن شـخص عالـق يف 

اللحيـة كانت  املـايض. هـذه 

دارجة خالل فرتة التسعينيات، 

لكنـه أصبـح مسـتهلكاً وأي 

شـخص يخـاف مـن التغيـري 

يعنـي أنه ما زال يف مرحلة من 

حياته ال تؤهلـه للميض قدماً 

، لكـن هـذا ال يعنـي أنـه غري 

مسـتعد لتجربة أمور جديدة، 

فهو عـىل األرجح ثابت عىل ما 

يعرفه بانتظـار أن يجد أن ما 

يناسبه.

- السكسوكة بدون شارب:

يعدهـا  األشـخاص  بعـض 

اآلخـر  والبعـض  سـخيفة 

يربطهـا بالشـخصية املهيبة، 

لكـن علمـاء النفـس يميلون 

إىل ربـط هـذا النمـط باإلبداع 

الخارج عن املألوف، شخصية 

مـن يعتمدهـا تملـك الجـرأة 

للقيام بكل مـا يحلو لها دون 

تجاوز للحدود.
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عليك ابجي جمر ماتنزل دمــــوع 
واثر بخدودي حط هجرك عالمــة
تنام الناس وادري بجية الليــــــل
واظل سهران الك مايوم انامـــــه
الك مازرعت بعشرتي غير الطيب
اجلنيتة وياك بس ضيم ومالمـــة
تدري شلون حالي بيوم فركــــاك

يهودي وواكف بيوم القيامـــــــة 

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

عالقاتـك باآلخريـن أفضـل مـن السـابق ولكن 
عالقتك بالحبيب تبدو متوترة قليال. ترى أن الحبيب 
ال يـويف بوعـوده لك وهذا ما يقلقك. ربما سـمحت له 
أن يتـرصف بهذا األسـلوب بسـبب ردود فعلـك! عقلك 
مشـغول بالتفكري يف هـذا األمر. ال تتذمـر فور حدوث 

بعض التغريات يف املساء.

وضعـك العاطفي اليوم يبدو صعبا جـدا وأكثر توترا من 
السـابق. هل أنـت مسـتعد للتضحية من أجـل من تحب؟ 
أنـت تخـىش القيام بـأي خطوة إيجابيـة تجـاه الحبيب ألنك 
تقلق من القيود التي سـتفرض عليك بسـبب هذه الخطوة. إنه 
الوقت املناسـب لالستماع للموسيقى والبحث عن من يهتم بهذا 

املجال.

تنشغل اليوم باألمور املالية وتخطط ملرشوع جديد، ما 
يحتم عليك أن تكون أكثر حرصا عىل استشـارة اآلخرين 
قبـل أن تتخـذ أي قرار. تـرصف بعفوية مـع الحبيب حتى 
تقربه منك أكثر، كفاك هجوما عليه وعامله بلطف. تستعيد 
ذكرياتك الجميلة حيث أنك كنت من هواة ممارسـة الرياضة 

بكثرة، فتقرر تكرار ما كنت عليه يف املايض.

تصوراتـك واضحة جدا ولكن يجـب عليك أن 
تحدد كمية املعلومات التي تتلقاها وتسـتقبلها 
ألنها قـد تغري رأيك كل خمس دقائـق طوال اليوم. 
تنبهر بشدة عند االطالع عىل مفاهيم جديدة وتحرص 

عىل تحليلها كافة.

سيظهر أقرب أصدقائك اليوم حبه وتقديره لك من 
خالل احرتامـه وطريقة تعامله معك. لسـوء حظك 
اليوم، كل األمور ليسـت عىل ما يـرام أو بالطريقة التي 
تتمناها. لن تجد تفسـريا لردود أفعالك الغريبة. ال تسمح 

ملشكلة صغرية أن تعكر صفو حياتك اليوم.

تركز اليوم عىل قضايا مالية وأعمال فنية أو ربما تهتم 
باالطالع عىل أحدث صيحات املوضة من االكسسوارات 
واملالبس واملجوهرات. قد ترتك ضغوط الرشيك آثارا سلبية 
عـىل العالقـة بينكما. خـرب محزن يقلقك ويسـبب لـك تعبا 

نفسيا.

ال تغامر من أجل أمور تافهة، ألنها قد تنعكس 
عليـك سـلبا فتدفع ثمـن اندفاعك.ال تسـتعجل 
للوصول إىل األهداف التي حّددتها لنفسـك، فالترسع 
قد يخلق لك متاعب غري متوقعة مع الرشيك. تستعيد 

صحتك وعافيتك بعد خضوعك لجراحة دقيقة.

تواجـه بعض املتاعب عىل املسـتوى املهني بسـبب 
حساسـيتك املفرطـة التي ال تتقبل االنتقـاد، كما أنك 
تحتاج إىل إعادة تنظيم داخيل يضع مشاغلك واهتماماتك 
األساسـية يف قائمة األولويات، مما يجنبك تلقي التأثريات 

السلبية التي قد يعكسها عليك محيطك العائيل.

تعيـش قصة حب جميلة وقلبـك متيم بالحبيب، ولكن 
التوقعات غري الواقعية وغري العملية ال تفيدكما. ستؤثر 
بعض األحداث غري املتوقعـة يف حياتك، ولكن تعاملك الجيد 
مع هذه األحداث قد يمنع حدوث مشاكل عديدة. تجنب الكالم 

مع الحبيب فربما يكون عنيدا ويجعلك تفقد أعصابك.

تفرح بعالقة جديدة وتتمتع بأوقاتك وتلتقي بمن يثري 
اهتمامك وانتباهك وتكون سعيدا جدا. مسائل شخصية 
مربكة تشـّتت أفكارك، وقد يحصل ذلك من خالل مشـكلة 
للرشيـك العزيز عليك. تثري مسـألة صحية دقيقـة انتباهك إىل 

أنك مهمل بحق وضعك الصحي، فتقرر االهتمام به.
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ستصطدم اليوم بعدد املهام التي لم تنجزها بعد، وربما 
يتسـبب لك هذا األمر يف الشـعور باإلحبـاط واالكتئاب. 
األمر يتطلـب التزاما منـك. عزيزي الحمـل، يمكنك بقليل 
من االنضباط والتخطيـط الجيد خوض أي معركة وانجاز أي 

مهمة دون الشعور بالضغط. كافئ نفسك يف املساء.

تتأكـد أخـريا أن أسـلوبك يف التعامل مـع اآلخرين 
وخاصـة مع املقربني منك ليس سـوى سلسـلة من 
ردات الفعـل التي لـن توصلك إىل غاياتـك، بل إنه يزيد 
أمـورك تعقيـدا! الهروب مـن الواقع ليـس حال ولكن 

عليك أن تفكر بطريقة أكثر موضوعية.

Ô”aã«@fiçÀ



أو  قريباً مع رشكة ”وتري“  تعاقدها  السورية سارة فرح ستفسخ  الفنانة  أن  َيبدو 
دعم  وعدم  خالفات  بعد  وذلك  رشتوني،  غسان  يديرها  التي  اليف“  ماي  اذ  ”ميوزك 
أعمال فرح من قبل الرشكة املكلفة أصالً بأعمالها، وبعدما وقعت فرح عقداً لسنوات 
مسلسل  يف  فرح  سارة  النجمة  تشارك  والتسويق.  والتوزيع  لإلنتاج  الرشكة  مع 
يف  فيها  تشارك  التي  األوىل  املرة  ليست  وهي  حسن،  تيم  جانب  إىل  الزند“  ”عاصم 
التمثيل بل شاركت قبل سنوات بمسلسل ”قناديل العشاق“ غناًء وتمثيالً  إىل جانب 

سريين عبد النور ومحمود نرص.
تعاني منذ سنوات من سوء تنظيم يف تعاملها مع  باتت  أن سارة فرح  والواضح 
الرشكة، وهي ستقرر الحقاً إمكانية مغادرتها، يف الوقت الذي تنأى الرشكة بنفسها 

عن أي دعم تجاه املغنية التي وقعت معها منذ سنوات عىل أمل أن تنجح.
املعروف ان سارة فرح شهدت انطالقة صاروخية بعد مشاركتها يف برنامج ”سرتاك“ وكادت 
أن تصل للنهائيات وهي تمتلك مواهب كثرية اضافة اىل الغناء كالتمثيل ويبدو أنها ستعمل يف 

املجالني بعدما شاركت مؤخرًا يف عاصم الزند املفرتض ان يبدأ عرضه يف رمضان املقبل.

حصد فيلم ”أنا لحبيبي“ للنجم كريم فهمي 
إيرادات  املايض  األسبوع  رئيس  وياسمني 
السينمات  يف  جنيها  و199  ألفا   831 بلغت 
الفيلم  حققه  ما  إجمايل  ليصل  املختلفة، 
خالل 6 أسابيع 10 ماليني و601 ألف و89 
كريم  بطولة  لحبيبي“  ”أنا  فيلم  جنيها. 
بدر،  سوسن  رئيس،  وياسمني  فهمى، 
محسن  فؤاد،  بيومى  الرشنوبي،  محمد 
محيي الدين، وغريهم من الفنانني، والعمل 
هادي  وإخراج  زهران،  محمود  تأليف  من 
إطار  يف  الفيلم  أحداث  وتدور  الباجوري، 
كريم  بني  تنشأ  حب  قصة  حول  رومانيس 
فهمي وياسمني رئيس، لكن قصتهما تقابل 
بدورها  تقوم  التي  والدتها  من  بالرفض 
الفنانة سوسن بدر، مع محاوالت الستمرار 
تلك العالقة. وكانت آخر أعمال كريم فهمي 
يف  طرح  الذي  ”ديدو“  فيلم  السينمائية 
السينمات املختلفة 2021، وشاركه بطولته 
فتحي،  أحمد  املريغني،  حمدي  من:  كل 
قدري،  نور  املفتي،  هدى  ثروت،  محمد 
الفنانني، والعمل  بيومي فؤاد، وغريهم من 
صالح.  عمرو  وإخراج  فهمي،  كريم  من 
السينمائية  رئيس  ياسمني  أعمال  آخر  أما 

الذي  مازنجر“  ”خطة  فيلم  يف  مشاركتها 
العرض  دور  يف   2022 املايض  العام  عرض 
حمدي  بطولته  وشاركها  السينمائية، 
فؤاد،  بيومي  حافظ،  محمود  املريغني، 
إبراهيم،  يما  أوس)،  (أوس  أسامة  محمد 
وغريهم من الفنانني، إخراج رامي رزق الله. 
يذكر أن السينمات استقبلت الفرتة املاضية 
خالل  تعرض  التي  األفالم  من  كبريا  عددا 
لحبيبي“،  ”أنا  فيلم  فبجانب  الحايل،  الوقت 

يعرض أفالم: ”شلبي“ للنجم كريم محمود 
الجميل  ”نبيل  وفيلم  وروبي،  العزيز  عبد 
هنيدي،  محمد  بطولة  تجميل“  اخصائي 
وفيلم ”جروب املاميز“ بطولة يرسا اللوزي 
أحمد  بطولة  ”املطاريد“  وفيلم  وروبي، 
لرامز  الشجرة“  فوق  ”أخي  وفيلم  حاتم، 
جالل، وفيلم ”اتنني لإليجار“ بطولة محمد 
ثروت وبيومي فؤاد، فضال عن فيلم ”الحب 

بتفاصيله“ بطولة الفنان محمد نور.
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بعد غياب سنوات عن املنافسة، سيطل 

موسم جديد من برنامج املواهب األول 

يف العالم العربي  Arabs Got Talentيف 

املوسم السابع.

ذكر أن شهر أيار/ مايو سيكون املوعد 

املوسم  حلقات  أوىل  لعرض  املبدئي 

املواهب  اكتشاف  برنامج  من  الجديد 

منذ  توقف  أن  بعد  تالنت  غوت  آرابز 

ويجري   ،٢٠١٩ عام  يف  األخري  موسمه 

كل  من  املواهب  إختيار  مرحلة  حالياً 

يف  الرياض  من  بدأ  إذ  العربية  الدول 

أيام  منذ  السعودية  العربية  اململكة 

مرص  إىل  ثم  بمسقط  عمان  إىل  ومنها 

املتسابقون  ليكون  واملغرب،  وتونس 

جاهزين لألداء أمام لجنة التحكيم بعد 

عيد الفطر مبارشة.

يس  بي  األم  إدارة  تعلن  لم  اآلن  وحتى 

من  الجديد  املوسم  تحكيم  لجنة  عن 

الربنامج، ومن املنتظر ان تضم اللجنة 

كرم  نجوى  اللبنانية  األغنية  شمس 

وأحمد حلمي وعيل جابر، عىل أن تنطلق 

الحلقات من استديوهات الـأم بي يس 

يف اململكة العربية السعودية.

حصل املطرب املخرضم فاضل 
األستاذية  درجة  عىل  عواد 
«بروفيسور» يف اآلداب العربية 

من إحدى الجامعات العراقية.
أستاذاً  عواد  فاضل  د.  ويعمل 
جامعياً يف «الجامعة العراقية» 
من  وهو  بغداد،  العاصمة  يف 
العروض،  بعلم  املختصني 
حيث أصدر كتاباً قبل سنوات 

عن «العروض».
يف  عواد  الربوفيسور  وقال 
صفحته  عىل  له  منشور 
التواصل  موقع  يف  الخاصة 
ونرش  «فيسبوك»  االجتماعي 
عيل  د.  مع  تجمعه  له  صورة 
صالح حسني وبينهما شهادة 
منحت  التي  «بروفيسور» 
أ.د.  العزيز  ألخي  «شكراً  له: 
أمر  لنرشه  الكناني  صبيح 

درجة  إىل  العلمية  ترقيتي 
بروفيسور)  (األستاذية/ 
وشكري  العربية،  اآلداب  يف 
الكريم  ألخي  الجزيل  الجميل 
أ.د.  العراقية  الجامعة  رئيس 
لتسليمي  حسني  صالح  عيل 
وحيا  بتوقيعه،  الرتقية  أمر 
الطيبني  املخلصني  تعاىل  الله 
والله  العزيز  وطني  أبناء  من 

املوفق ملا فيه الخري للجميع».
وبات عواد أول مطرب عراقي 
شهادة،  هكذا  عىل  يحصل 
آخرون  مطربون  نال  بينما 
الفخرية  الدكتوراه  شهادات 
العراقية  الجامعات  من بعض 

والدولية.

عن  غانم  عال  املرصية  املمثلة  تحدثت 

وتعرضها  زوجها  مع  األخرية  أزمتها 

إىل املستشفى  اىل نقلها  ادى  للرضب، ما 

لتلقي العالج، وذلك خالل حلولها ضيفة 

مع  الشمس»  «صبايا  برنامج  عىل 

اإلعالمية ريهام سعيد.

عىل  لها  تعليق  أول  ويف 

غانم  عال  أشارت  أزمتها، 

يرفض  كان  زوجها  أن   إىل 

الخارج  إىل  سفرها  فكرة 

ببناتها،  االهتمام  أجل  من 

وشهرتها  مستقبلها  بسبب 

املشاكل  وأن  التمثيل،  يف 

بينهما بدأت منذ اليوم األول، 

اليل  سنة  «الـ١١  مضيفة: 

عشتهم مع جوزي مكانوش 

كنت  دقيقة  أول  من  نعيم، 

وأكاذيب  جحيم  عايشة 

ابتدت 

بشبكتي 

شهرين  وبعد  الفالصو، 

إزاز».  شبكة  البسة  إني  اكتشفت 

عشان  فعل  رد  «معملتش  وتابعت: 

مفشلش لتالت مرة، وكنت متصورة إنه 

يمكن يتغري.. جوزي اتجوزني علشان أنا 

بيعاكس  بالقيه  كنت  الفنانة،  غانم  عال 

ليه  بسأله  وكنت  تماما  عكيس  ستات 

اتجوزتني؟».
النرص  سيف  فريدة  الفنانة  تشارك 

العمدة  جعفر  مسلسل  بطولة  يف 

تم  والذي  رمضان  محمد  للنجم 

هذا  مطلع  تصويره  من  االنتهاء 

حرصياً  عرضه  ومقرر  األسبوع 

 watch it ومنصة   DMC قناة  عىل 

وتجسد  املقبل،  رمضان  شهر  يف 

فريدة خالل أحداث العمل شخصية 

وبني  بينها  يحدث  شعبية،  راقصة 

جعفر العديد من املواقف.

إطار  يف  املسلسل  أحداث  تدور 

جعفر  حول  شعبي،  اجتماعى 

يف  وهو  رمضان)  (محمد  العمدة 

العقد الرابع من عمره، متزوج بـ ٣ 

سيدات، ويمتلك رشكات للمقاوالت 

الرصاعات  من  العديد  يف  ويدخل 

العمل،  عن  بعيداً  أو  عمله  يف  سواء 

«عايدة»  مشواره  خالل  يقابل  ثم 

وتنشأ  عليها  ويتعرف  (زينة) 

التي  بينهما قصة مليئة باملفاجآت 

تكشفها األحداث.

أيضاً  النرص  سيف  فريدة  وتشارك 

مع  نادرة»  «عملة  مسلسل  يف 

عرضه  واملقرر  كريم  نيلىل  النجمة 

تأليف  من  املقبل،  رمضان  شهر  يف 

العدل  ماندو  وإخراج  العدل  مدحت 

وإنتاج رشكة العدل جروب للمنتج 

كريم،  نيليل  وبطولة  العدل  جمال 

جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد 

سيف  فريدة  رية،  أبو  كمال  عيد، 

لطفي،  محمد  موىس،  ندا  النرص، 

هشام  الخشت،  مريم  الطيب،  عىل 

عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، 

رمزي العدل، وئام مجدي.

اليد  كف  بحجم  توأم  دخَل 
لألرقام  غينيس  موسوعة 
األخف  باعتبارهما  القياسية، 
الوالدة  عند  عمرا  واألقل  وزنا 
الخرباء  وصفها  واقعة  يف 

باملعجزة.
إن“  إن  ”يس  شبكة  وكشفت 
األمريكية، يف تقرير مطول لها 
راجيندرام  شاكينا  األبوين  أن 
ناداراجاه  وكيفني  عاما)   35)
األطباء  أبلغهما  عاماه)   37)
يتمكنا  لن  املنتظر  التوأم  أن 
من البقاء عىل قيد الحياة بعد 
أن  لزاما  كان  أن  بعد  الوالدة، 
تلد بينما لم يمض عىل حملها 
أيام   5 و  أسبوعا   21 سوى 
الوالدة  موعد  قبل  أي  فقط، 

بنحو أربعة أشهر.
أن  الشبكة  تقرير  وأوضح 
مستشفى  إىل  انتقال  األبوين 
املتخصص  سايناي  ماونت 
هذا  يف  املتخصص  تورنتو  يف 

األم  وكانت  الوالدة،  من  النوع 
عازمة عىل إبقاء حملها بضعة 

ساعات أخرى.
وبعد  بأنه  التقرير  وأضاف 
من  فقط  واحدة  ساعة 
 ،2022 مارس   4 ليل  منتصف 
الحمل،  من   22 األسبوع  يف 
من  أقل  بوزن  ”أديل“  ولدت 
إليها  انضم  ثم  غراما،   330
شقيقها أدرايل بعد 23 دقيقة 

بوزن أقل من 420 غراما.
”كف  بحجم  الطفالن  وكان 
اليد“ ووزنهما مثل علبة صودا، 
ويمكن رؤية أعضائهما بسبب 
واستخدم  الشفاف.  جلدهما 
 2 من  أقل  بحجم  إبرة  األطباء 
مليمرت، أي بحجم إبرة حياكة 
بالتغذية.  إلمدادهما  رفيعة، 
ودخل االثنان موسوعة غينيس 
باعتبارهما  القياسية  لألرقام 
املولودين  وزنا  األخف  التوأم 

قبل األوان.

كشف انستغرام عن ميزة جديدة تمنح املستخدمني بعض الوقت 
لرشكة  اململوكة  انستغرام  وأعلنت  اإلشعارات،  من  الهدوء  من 
إنستغرام  عىل   (Quite mode) الهدوء  وضع   ” بيان:  يف  ميتا، 
مع  حدود  وضع  عىل  ولتشجيعهم  الرتكيز،  عىل  الناس  يساعد 
وضع  ل  ُيفعَّ عندما  أنه  الرشكة  وقالت  واملتابعني“.  األصدقاء 
نشاط  حالة  وستتغري  إشعارات،  أي  تتلقى  لن  فإنك  الهدوء 
امللف الشخيص عىل نحو ُيظهر أنك يف وضع الهدوء، وسُرتسل 
ُيعلمهم  تلقائًيا  رًدا  رسالة  إليك  يرسل  من  كل  إىل  إنستغرام 
بأنك لم تتلَق أي إشعار بالرسالة ألنك يف وضع الهدوء. تساعد 
هذه امليزة املراهقني عىل التفرغ خالل الليل أو أثناء الدراسة 
بسهولة  يمكنهم  إنه  إنستغرام  وأضافت  املدرسة،  يف  أو 
تلقائًيا،  الهدوء  وضع  لتفعيل  األنسب  الوقت  تخصيص 
خالصة  إليهم  سُرتسل  فإنها  الفرتة  تلك  تنتهي  وعندما 
إدراك ما فاتهم. يمكن  لهم  لُيتاح  رسيعة بكل اإلشعارات 
إنستغرام ستحث  أن  إال  الهدوء،  استخدام وضع  للجميع 
املراهقني خاًصا عىل استخدامه إن هم قضوا وقًتا محدًدا 
الهدوء  وضع  الليل.  من  متأخر  وقت  يف  املنصة  عىل 
الجديد متاح للمستخدمني جميعهم يف الواليات املتحدة، 
واململكة املتحدة، وإيرلندا، وكندا، وأسرتاليا، ونيوزيلندا 
يف  إتاحته  عيل  الرشكة  وتعمل  املاضية،   األسابيع  منذ 

مزيد من الدول قريًبا.
التحكم  عىل  القدرة  زيادة  إىل  الهادفة  امليزات  عن  أما 
باملحتوى، فقد قالت إنستغرام إنها ستتيح للمستخدمني 

مساعدتها عىل تحديد املحتوى الذي ال يريدونها أن تويص 
به.

من  االصطناعية  الحنجرة  وتتكون 
مربًعا  سنتيمرتًا  تتجاوز  ال  رشيحة 
الحنجرة،  تثبيتها عىل  يمكن  واحًدا، 
وتحويل  الهمس  تكبري  شأنها  ومن 
صوت  إىل  املسموع  غري  الصوت 
طبيعي. ويستطيع املستخدم ارتداء 
بإلصاقها  االصطناعية  الحنجرة 
عىل الحنجرة من الخارج باستخدام 
بواسطة  لتعمل  بسيط،  الصق 
النقدية  العملة  بحجم  بطارية 
وجهاز تحكم ميكروي. وقد يتعرَّض 
حاالت  يف  للرضر  الصوتي  الجهاز 
ما  والجلطات؛  والجراحة  املرض 
السليم،  التواصل  عىل  القدرة  يعيق 
حاالت  يف  املريض  حياة  يهدد  قد  ما 
التواصل مع  قد تكون حرجة، مثل: 
االستجابة  وفرق  الطبي  الطاقم 
األولية. وأشار الباحثون يف دراستهم 
ماشني  ”نيترش  مجلة  يف  املنشورة 
الحنجرة  أن  إىل  العلمية،  إنتلجنس“ 
التقاط  عىل  قادرة  االصطناعية 
تصل  بدقة  الصوت  ونغمة  الكلمات 
إىل 99 %. وتعتمد الحنجرة الجديدة 
يفرس  اصطناعي  ذكاء  نظام  عىل 
لتوليد  الجسم  واهتزازت  األصوات 
األستاذ  وقال  املسموعة.  األصوات 

الفريق  قائد  تيانلينغ،  رين  الدكتور 
االصطناعية  ”الحنجرة  إن  البحثي، 
بأداء  وتتمتع  للضجيج  مقاومة 
مناسبة  يجعلها  ما  مستقر، 
تمييز  يف  املستقبلية  للتطبيقات 
الذكية“؛  التفاعل  وأنظمة  األصوات 
وأوضح  بالس.   8 نيوز  ملوقع  وفقا 
الجديدة  ”املستشعرات  أن  تيانلينغ 
ترصد االهتزازات الدقيقة عىل سطح 
الجلد، التي تنتج عن حركة العضالت 
عربها،  املنتقلة  الصوت  واهتزازات 
إىل  امليكانيكية  املعلومات  وتحول 

حديث مسموع“.
تداخل  عن  بمعزل  الجهاز  ويعمل 
مثل:  الصعبة؛  البيئات  يف  الضجيج 
الطرقات الرسيعة، وحاالت الحرائق، 
وقمرات الطائرات، مع تنحية عوامل 
مرضية  حاالت  يف  أخرى  تشويش 
اإلصابة  تأثريات  مثل:  معينة، 
أو  العصبية  األمراض  أو  بالرسطان 

الصدمات النفسية.
للتواصل  الحالية  التقنيات  وتعتمد 
مع املرىض فاقدي القدرة عىل إصدار 
صوت  مكربات  وصل  عىل  الصوت، 
وال  عملية  غري  ولكنها  بالجسم، 

تمنح املريض شعوًرا بالراحة.
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الدؤوب  والعمل   ، سكون  من  يأتي  ال  والتقدم   ، فراغ  من  يأتي  ال  النجاح 
املقرتن بالفراسة والفروسية والقائم عىل التخطيط السليم الباب الواسع 
الذي يدخل منه النجاح ، واملسؤولية مهما كان نوعها وحجمها ال تعطي 
ومعالجة  الصعوبات  وتذليل  واالحرتام  بالتعاون  اال  املطلوبة  ثمارها 

املعوقات لكي يصل الجميع اىل مرافئ التألق واالبداع .
وكان   ، كريمة  بدعوة  دخلتها   ، الزوراء  جريدة  يف  أعمل  وأنا  سنوات  منذ 
يف  كتبت   ، االمر  بداية  يف  صعب  امتحان  امام  يضعني  التوجس  هاجس 
يصل  ال  ولكي  بعضها  يف  أخفقت   ، العراق  وداخل  خارج  عديدة  صحف 
القراءة  اىل عالم  الذريع سحبُت نفيس بهدوء واتجهت  الفشل  اىل  االخفاق 
، كنُت أشاهد احيانا لسعة سوط التدخل الغري مربر الذي يمارسه البعض 
عىل قلم الكاتب ، وكنت أحس ثقل القيد الذي يضعه البعض عىل رقبة القلم 
الذي  االرباك  من  أخاف  وكنت   ، الكاتب  رأس  عىل  تنصب  التي  واالمالءات 
يسببه هذا السلوك والذي يؤدي اىل فشل القلم يف وضوح الرؤية التي ينطلق 
 ، العمل بالزوراء بدأت الصورة تتسم بالوضوح  ، ومع االستمرار يف  منها 
أكتب بحرية كبرية دون تدخل أحد ، أختار املواضيع بمحض ارادتي دون 
اشارة من مسؤول ، أعامل باحرتام كبري ينسجم مع صلعتي وشيخوختي 
واملحبة  بالود  تتسم  عالقة   ، التحرير  هيئة  وبني  بيني  العالقة  وتجلت   ،
والتقدير ، وأصبح الوفاء جراء كل هذا يفرض هيمنته عّيل ، ويدفعني اىل 
 ، العطاء ، وظفت كل ما لدّي من عالقات مع االدباء واملثقفني  املزيد من 
ان يكون  ، وعملت بطاقة اضافية من اجل  واستنهضت خربتي املرتاكمة 
النجاح حليف الجميع ، واستطعنا أخريا من االرتقاء اىل املستوى املطلوب 
تاريخها  لها  كجريدة  تستحقه  التي  ونجاحها  ألقها  الجريدة  وأخذت   ،

ورصانتها وشهرتها .
ما أقوله ال يدخل من باب املباهاة أو التفاخر ، ولكنه يدخل من باب الوفاء 
الزيدي  يحيى  التحرير  مدير  وبني  بيني  الحسنة  والعالقة  الطيب  للتعامل 
 ، املبدعة  االقالم  لكل  منربا  الجريدة  أصبحت  فبفضلهم   ، العاملني  وبقية 
ومن  الرصينة  االقالم  استقطاب  من  الجريدة  استطاعت  وبجهودهم 
مختلف الدول العربية ، وأصبحت االوسع انتشارا واالكثر اقباال ومن يريد 
تسجل  بدأت  التي  الكبرية  العربية  االقالم  مراجعة  فعليه  الحقيقة  كشف 
حضورا متميزا وهم يرسلون بكل ابداعهم الرصني اىل الجريدة حتى سجلت 
الزوراء  التحق بمسرية  رقما نفتخر به من خالل اكثر من خمسني كاتب 

وثقافيتها من اجل ان تكون يف طليعة الصحف العراقية والعربية ..
عرش  عىل  وجلوسها  وانتصارها  نجاحها  عرش  عىل  اليوم  تقف  الزوراء 

النجاح .
التحرير  لهيئة  تحية   ، الجريدة  نجاح  يف  ساهم  من  لكل  القلب  من  تحية 
ورئيسها، ولكل املرشفني عليها ، والذين ادركوا ان رس النجاح ال يتم اال عن 

طريق التعاون املثمر البناء .
تحية خاصة اىل أصدقائي االعزاء من االدباء واملثقفني يف كل مكان ، والذين 

بذلوا الكثري لتكون الصفحة الثقافية صفحة االبداع والجمال والعطاء .
اىل اللقاء 
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