
بغداد/ الزوراء:
خـرس منتخبنـا الشـبابي بكـرة 
القدم، امس السبت، بنتيجة 1-0 
أمام نظريه منتخب أوزبكستان يف 
كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 
يف املباراة النهائية التي أقيمت عىل 
ستاد بونيودكور بطشقند. وسجل 
عمـر عـيل رحمانولالييـف هدف 
الفـوز لصالح املنتخـب األوزبكي 
عرب ركلة جزاء يف الدقيقة 72 من 
عمـر اللقاء.وبهـذا نجح املنتخب 
األوزبكـي يف إحراز اللقب األول له 
يف تأريـخ البطولـة، يف املقابـل لم 
يتمكن املنتخب الوطني للشـباب 
يف الحصول عىل اللقب السـادس.

وتمكن حسني حسن من الحفاظ 
عىل شـباك ليـوث الرافديـن بعد 
تصديـه برباعـة لتسـديدة قوية 
الجـزاء  منطقـة  داخـل  نفذهـا 

جاسـم  عـيل  يسـونوف،وأهدر 
فرصة سهلة حني أحبط الحارس 
األوزبكي بيومـورودوف املحاولة 
الشـوط األول  لينتهي  العراقيـة، 
بالتعادل (0-0).وأهدر عبد القادر 
أيوب أخطر الفرص باملباراة حني 
انفـرد بالحـارس األوزبكي لكنه 
لعبها سـهلة ليهدر فرصة التقدم 
للضيـوف، ووضـع رحمونالييف 
املنتخـب األوزبكـي باملقدمة من 
ركلـة جـزاء سـددها يف منتصف 
املرمى وسـط فرحـة عارمة من 
الجماهري.يشـار إىل أن املنتخبات 
الحاصلـة عىل املراكـز الـ4 األوىل 
يف البطولة (أوزبكسـتان والعراق 
وكوريا الجنوبية واليابان) تتأهل 
إىل كأس العالم للشـباب 2023 يف 

إندونيسيا.
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بغداد/ الزوراء:

 أعلن مرصفا الرافدين والرشـيد، امس 

السـبت، اعتمـاد حصـة بيـع الـدوالر 

للمسافر بواقع ٢٠٠٠ دوالر، من اليوم 

االحد وبحسـب تعليمات البنك املركزي 

العراقي. وذكـر بيان ملرصف الرافدين، 

تلقته ”الزوراء“: ان ”مرصف الرافدين 

سـيبارش باعتمـاد حصة بيـع الدوالر 

مـن  دوالر،   ٢٠٠٠ بواقـع  للمسـافر 

اليـوم االحد وبحسـب تعليمـات البنك 

املركزي العراقي“.وأضاف أن ”الفروع 

املشـمولة بإيـداع الدينـار العراقـي يف 

بغداد هي (شـارع فلسـطني - ساحة 

الفـردوس - املشـتل - دور الضبـاط - 

املحيـط - الرافعـي - املعرفـة - الحي 

العربي - باب املعظم - القدس - الباب 

الرشقـي - الخـرضاء - حـي العامل - 

االمانـة العامة ملجلـس الوزراء)“.كما 

أعلـن مرصف الرشـيد ان بيـع الدوالر 

للمسافرين سيكون بواقع 2000 دوالر 

لكل مسافر.وذكر بيان للمرصف تلقته 

”الـزوراء“: انـه ”اسـتنادا لتوجيهات 

البنـك املركزي العراقـي، وّجه مرصف 

الرشـيد فروعه بتطبيق الحزمة الثالثة 

يف بيـع الـدوالر للمسـافرين وبواقـع 

بسـعر  مسـافر  لـكل  دوالر   (2000)

(1320) دينـار للـدوالر الواحد“. ودعا 

املـرصف ”املسـافرين كافـة ملراجعـة 

فروعـه يف جانبـي الكـرخ والرصافـة 

والتي اعلن عنها سـابقا لتسليم النقد 

العراقي وتسـلم الدوالر مـن منفذنا يف 

مطار بغداد الدويل حرصاً“.

بغداد/ الزوراء: 

نعـت وزارة الدفـاع، امـس السـبت، 

الضابـط ليـث الخيكاني إثـر إصابته 

يف الطارمية.وذكر بيان للوزارة تلقته 

”الـزوراء“: إن ”وزارة الدفـاع تنعـى 

فقيدها البطل املالزم أول ليث حسـني 

فرعون حسني الخيكاني، أحد ضباط 

فـوج املغاوير الثالـث، لـواء مغاوير 

قيـادة عمليـات بغداد، والـذي أصيب 

خـالل تنفيذ عملية اسـتباقية يف (١٦ 

الطارميـة،  بقضـاء   (٢٠٢٣ شـباط 

أثنـاء تنفيـذ الخطة الخاصـة بتوفري 

الحماية لزائري مرقـد اإلمام الكاظم 

(عليه السالم)، واستشهد صباح يوم 

(١٨ آذار ٢٠٢٣)، متأثراً بجراحه التي 

أصيب بها أثناء الواجب“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد وزيـر الرتبيـة، إبراهيـم نامس 
عـزم  السـبت،  امـس  الجبـوري، 
الحكومـة عىل إنهـاء الـدوام الثالثي 
واملـدارس الطينيـة والكرفانية العام 
ترصيـح  يف  الجبـوري  املقبل.وقـال 
خـالل زيارتـه إىل محافظـة ذي قار، 
تابعته ”الـزوراء“: إن“ الزيارة تهدف 
الواقـع  عـىل  واالطـالع  الوقـوف  إىل 
الرتبوي يف املحافظـة“، مبينا أنه“ تم 

افتتـاح 82 مدرسـة يف ذي قار، وهي 
من ضمن املشاريع املختلفة واملتلكئة 
خـالل السـنوات املاضية“.وأكـد أن“ 
هنـاك عزما حكوميـا وتوجيهات من 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
بأن يشـهد العام املقبـل نهاية الدوام 
الثالثـي واملدارس الطينية والكرفانية 
وعىل هذا األسـاس تسـتمر الحكومة 
جميـع  ويف  املـدارس  بمشـاريع 

محافظات العراق“.

إسالم آباد / متابعة الزوراء:
حتـى  باكسـتانية  محكمـة  أجلـت 
الحـايل،  آذار/مـارس  مـن  الثالثـني 
السـابق  الـوزراء  رئيـس  محاكمـة 
عمران خان يف قضية تتعلق بالفساد 
املـايل، وذلـك بعـد وقوع اشـتباكات 
بني أنصار حزبـه ”حركة اإلنصاف“ 

والرشطـة عقب توجهـه إىل املحكمة 
يف إسـالم آباد امـس السـبت.وقالت 
صحيفة ”داون“ الباكستانية، ”ألغى 
إقبـال  الباكسـتاني ظفـر  القـايض 
امس السبت أمر توقيف رئيس حزب 
حركة اإلنصاف عمران خان يف قضية 
توشـاخانا بعد أن سمح له باملغادرة 

عقـب حضوره خارج مجمع إسـالم 
آبـاد القضائـي، وتم تأجيل الجلسـة 
حتـى 30 مارس (الخميس) بسـبب 
اندلعت  التي  االضطرابات والفـوىض 
الرشطـة  اشـتبكت  حيـث  امـس؛ 
وأنصـار الحـزب“.وكان عمران خان 
أعلـن، عرب تويـرت بوقت سـابق، أنه 

توجـه السـبت إىل العاصمـة إسـالم 
آبـاد للمثـول أمـام محكمـة تنظـر 
يف قضيـة بيعـه هدايـا تلقاهـا مـن 
قـادة دول أجنبية خالل فرتة شـغله 
املنصـب، فيما يعرف باسـم ”قضية 
توشاخانا“.وأعلنت رشطة إسالم آباد 
حالة الطوارئ باملستشفيات تحسبا 

لوقوع اشتباكات لدى وصول عمران 
خان لحضور جلسة املحاكمة، حيث 
ذكـرت، عـرب تويـرت، أنه ”تـم فرض 
حالة الطوارئ يف مستشـفيات إسالم 
أباد. ُيفسح املجال لسيارات اإلسعاف 

وعربات اإلطفاء.

الزوراء/مصطفى فليح:
حددت وزارة الهجـرة واملهجرين ابرز التحديات التي 
تقف امام انهاء ملف النزوح بالعراق، وفيما  اشارت 
اىل برامجهـا يف املخيمـات يف شـهر رمضـان املبارك، 
اكدت توزيع املنحة املالية الخاصة بالنسـاء املعيالت.

وقال املتحدث باسـم وزارة الهجـرة واملهجرين، عيل 
عبـاس، يف حديث لـ»الـزوراء»: ان «برامج الوزارة يف 
شـهر مضان املبارك يف املخيمات يتلخص بمتابعتهم 
بشكل يومي وسـتكون هناك سلة رمضانية وبعض 
األحيـان قـد تكون هنـاك مأدبة افطـار يف املخيمات 

بمشاركة عىل مسـتوى وزير او وكيله». مضيفا اننا 
«نعمل عـىل ان نقوم بتوزيع مالبس قبيل عيد الفطر 
املبـارك «. وبشـأن املنحة املالية، بـنيّ ان «املنحة من 
ضمن ميزانية الوزارة ونحن برصاحة ننتظر املوازنة. 
« مؤكـدا ان «وزيـرة الهجـرة خصصـت ألـف منحة 

للعوائـل  التـي تعيلها امرأة بمناسـبة اليـوم العاملي 
للمرأة مقدارها مليون ونصف لكل عائلة احاطت بها 
الظـروف وفرضت عىل املرأة ان تكون رب االرسة كأن 

يكون زوجها مفقودا او كبريا بالسن».

واشنطن/ متابعة الزوراء:
السـابق،  األمريكـي  الرئيـس  دعـا 
دونالـد ترامـب، أنصـاره للتظاهـر 
واالحتجاج، معلنا أنه سـيتم اعتقاله 
يـوم الثالثاء املقبل، يأتي ذلك بعد أقل 
من يوم من ظهور ترمب عىل يوتيوب 
وفيسـبوك.وقال ترامب يف منشور له 
عىل حسـابه يف منصتـه االجتماعية 

«Truth Social»، إنه يتوقع أن يجري 
«توقيفه» بسـبب مزاعم بدفع أموال 
لنجمة إباحيـة قبل انتخابات ٢٠١٦، 
ودعـا األمريكيـني إىل التظاهر.وكتب 
ترامـب: «سـيجري توقيف املرشـح 
الجمهوري الرئييس والرئيس السابق 
للواليات املتحـدة األمريكية الثالثاء.. 
تظاهروا! استعيدوا بالدنا!»، متحدثا 

عـن «ترسيب» معلومـات من مكتب 
املدعـي العـام يف مانهاتن.وبحسـب 
«نيوزويك»، يأتي منشور ترامب وسط 
تكهنات بأنه سُيتهم قريباً يف تحقيق 
يجريه مكتب املدعي العام يف منهاتن 
حول قيـام محامي ترامب السـابق، 
مايكل كوهـني، بدفع ١٣٠ ألف دوالر 
ملمثلة أفالم إباحية، ستورمي دانيلز، 

قبل االنتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦.
ويف وقت سابق، كشف تقرير، صادر 
عـن الديمقراطيـني يف لجنـة الرقابة 
عـدم  األمريكـي  النـواب  بمجلـس 
إعـالن ترامب، عن هدايـا تلقاها من 
حكومـات أجنبية بـني عامي ٢٠١٧ 

و٢٠٢٠.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
ذكـرت وسـائل إعـالم روسـية رسـمية أّن 
الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتـني وصـل 
إىل شـبه جزيـرة القـرم، امـس السـبت، يف 
زيارة بمناسـبة الذكـرى التاسـعة لضمها 
إىل روسـيا، فيما أصـدرت املحكمة الجنائية 
الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الرويس 
بوتـني بتهمـة ارتـكاب جريمة حـرب عىل 
خلفية ترحيل أطفال أوكرانيني يف شكل غري 
قانوني.وذكرت وكالة ”تاس“ الحكومية أن 
التلفزيون املحيل بـث مقطع فيديو للرئيس 

بوتني وهو يسري مع مجموعة من املسؤولني 
يف شـبه جزيرة القرم. وتعّهد ببث مزيد من 
التفاصيـل خـالل فـرتة وجيزة.وأوضحـت 
الروسـية  الرئاسـة  متحـدث  أن  الوكالـة 
دميرتي بيسكوف قال يف ترصيحات سابقة 
إن بوتـني سيشـارك أثنـاء زيارتـه القرم يف 
افتتاح موقع ثقايف وتاريخي مهم، دون ذكر 
مزيد مـن التفاصيـل.ويف زيارتـه املفاجئة 
إىل سيفاسـتوبول، امليناء الرئييس ألسطول 

البحر األسود الرويس يف شبه جزيرة القرم.

انقرة / متابعة الزوراء:
بلغ عدد املرّشحني للرئاسة الرتكية تسعة، بينهم الرئيس 
الرتكي الحايل رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب ”الشعب 
الجمهوري“ كمال كيليتشـدار أوغلـو، الذي اتفق تحالف 
”الطاولـة السداسـية“ الذي يقـوده حزبه عـىل اختياره 
هذا الشـهر مرّشـحا مشـرتكا للتحالـف، فيما سـُيغلق 
باب الرتّشـيح رسـمياً يـوم 31 مـارس الحايل.بحسـب 
كمـال أوزكرياز، مدير مركز ”أوراسـيا“ الرتكية لألبحاث 
العامة الذي يجري بشـكٍل دوري استطالعاٍت للرأي حول 
قضايا سياسـية واجتماعيـة واقتصادية يف البالد، يمكن 
أن يرتفع أو ينخفض العدد الحايل للمرّشـحني للرئاسـة 

يف تركيا مع وجود فرتة زمنية للرتشـح تمتد ألسـبوعني، 
واسـتمرار املفاوضـات بني األحـزاب لتشـكيل تحالفاٍت 
انتخابية واختيار مرّشـحني مشـرتكني. وقال إن ”العدد 
الحايل للمرّشـحني قابل للتغيري، فعىل سـبيل املثال يمكن 
أن ينخفض إذا سحب رئيس حزب البلد واملرشح الرئايس 
السـابق محرم إينجه طلب ترشـحه لصالح رئيس حزبه 
السابق كيليتشـدار أوغلو“.وتقّدم إينجه قبل أيام بطلب 
ترشـحه رسـمياً عن حزب ”البلد“ الذي أسسه يف مايو/
أيار من العام 2021 بعدما استقال يف مطلع شهر فرباير/
شباط من العام نفسه من حزب ”الشعب الجمهوري“.
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الزوراء/ حسني فالح:
اسـتبعدت اللجنة املالية النيابية إعادة 
مـرشوع قانـون املوازنـة اىل الحكومة 
بسبب انخفاض اسعار النفط العاملية، 
وفيمـا اكـدت ان تغيـري االرقـام ليس 

مـن صالحيـة مجلـس النـواب وإنمـا 
مـن صالحيـة الحكومة حرصا، اشـار 
الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني اىل 
وفـق  املوازنـة  وظفـت  الحكومـة  ان 
برنامجهـا الوزاري.وقال عضو اللجنة 

املاليـة النيابيـة، النائب جمـال كوجر، 
مـرشوع  ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف 
قانـون املوازنة وصل مـن الحكومة اىل 
مجلس النواب الخميس املايض. مبينا: 
انه ليس مـن صالحية مجلـس النواب 

اجراء التعديالت الجوهرية عىل املوازنة 
خاصـة االرقـام فهـو مـن صالحيـة 
الحكومـة حرصا.وأضـاف: ان مجلس 
النـواب لن يعيـد املوازنـة اىل الحكومة 
بسـبب انخفاض اسعار النفط العاملية 

إال إذا طلبـت الحكومـة اعادتهـا اليها 
لغـرض اجـراء التعديالت. مؤكـدا: ان 
الربملان ماض بترشيع وتمرير مرشوع 

قانون املوازنة.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
الطلبات  معالجة  االتحادي  الخدمة  مجلس  أعلن 
التي وردت إليه والخاصة باألوائل وحملة الشهادات 
العليا.وذكر بيان للمجلس تلقته «الزوراء»: أنه «تم 
استكمال امللحق الثاني من الطلبات التي وردت إىل 
العليا». الشهادات  األوائل وحملة  املجلس من قبل 

وأكد أنه «تمت معالجة أكرب عدد من الطلبات ممن 
جرى عليها التعديل فيما يخص تصحيح الشهادات 
وكذلك  التوظيف  رابط  يف  اسمه  يظهر  لم  وممن 
إكمال  بصدد  «املجلس  أن  التوزيع».وتابع  جهة 
نرشها  وسيتم  القيود  بقية  معالجة  عىل  العمل 

تباعا يف حال كانت مستوفية للرشوط».

@pbj‹†@›‡ÿnèÌ@Úflá©a@ê‹™
paÜbËì€a@Ú‹ºÎ@›ˆaÎ˛a

@…Ói@ÊeájÌ@áÓíã€aÎ@ÂÌáœaã€a@NN‚ÏÓ€a
ä¸ÎÜ@2000@…”aÏi@ãœbè‡‹€@ä¸Îá€a

ÊbnèÿiåÎc@‚bflc@ÈmäbèÇ@á»i@bÓée@ëdÿ€@b–ÓñÎ@Ôibjì€a@b‰jÉn‰fl

@Ô„bÿÓ©a@sÓ€@¡ibõ€a@Û»‰m@ bœá€a
ÚÓfläb�€a@¿@Ènibñg@ãqg

@‚aÎá€a@ıbË„�@Û»è„@ZÚÓi6€a@ãÌåÎ
@ëäaáæa@¿@Ôq˝r€a

@Ú»ébn€a@Ùã◊â€a@¿@‚ã‘€a@äÎçÌ@µmÏi
bÓéÎä@∂g@bË‡õ€

äaáìnÓ‹Ó◊Î@NNÊbÀÎÜäc@ÊÏèœb‰Ì@µzíãfl@@8
�bƒy@·ÁãœÎc@Ï‹ÀÎc@

@È‘¢@—Ó”Ïm@Òã◊âfl@äÎáñ@ıÏö@¿@@Ô€b®a@ëäbfl@31@¿@�bÓ8ä@’‹Ã�Óé@|Óí6€a@lbi

@ÚflÏÿ®a@Âfl@Ú‘r€a@kzèi@bj‹†@‚á‘m@Úöäb»æaÎ@bè„ãœ@¿@›ñaÏnm@pbubvny¸a

Ú„Ï‹íãiÎ@áÌäáfl@fibÌä@µi@Ô„bjé�a@äÎá€a@ÏÿÓé˝◊@—ÓõnèÌ@CÏ„@kflbÿ€aD@NN@‚ÏÓ€a7@ô

3@ô

 @ÚÓfläb�€a@Ô€bÁc@Âfl@áœÏ€@á◊˚Ì@Ô„aÜÏè€a
‚ç¢@ÚÓ‰fl˛a@pbÌázn€a@ÚËuaÏfl@ÒäÎãö

بغداد/ مصطفى العتابي:
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شـياع 
السوداني، امس السبت، خالل استقباله 
رضورة  الطارميـة،  اهـايل  مـن  وفـد 
مواجهة التحديات األمنية بحزم، وفيما 
اشـار اىل عزم الحكومة عـىل إعادة بناء 
العـراق ضمن خريطة طريق مرسـومة 
ترتكـز عىل عـدة مراحـل، اعلـن وضع 
الداخيل  االسـتثمارين  لتشـجيع  خطط 
اإلعالمـي  املكتـب  والخارجي.وقـال 
إن  بيـان:  الـوزراء يف  لرئيـس مجلـس 
«رئيـس مجلس الـوزراء محمد شـياع 
السـوداني، اسـتقبل وفداً ضم عدداً من 
وجهـاء منطقة الطارمية شـمال بغداد 
وشيوخ العشائر فيها، بحضور عدد من 
أن»  املعنيني».وأضاف  األمنيـني  القـادة 
اللقاء شهد اسـتعراض األوضاع األمنية 

والخدميـة يف القضاء، وأهـم األولويات 
التـي تشـكل محـور اهتمـام املواطنني 
فيـه واحتياجاتهم».وأكد رئيس مجلس 
الـوزراء خالل اللقاء، بحسـب البيان: » 
أهمية التعاون البناء بني األهايل والقوات 
األمنيـة وما تبذلـه من جهود يف سـبيل 
تدعيم األمن واالستقرار، وعدم السماح 
للعنـارص املنحرفة واإلرهابية بالتسـلل 
إىل»  السـوداني  الفتن».وأشـار  وإذكاء 
رضورة مواجهة التحديات األمنية بحزم، 
مـن أجل تمكـني أجهزة الدولـة لتقديم 
الخدمـات، وال مجال للتسـامح مع من 
يعّكر صفـو األمن واطمئنـان األهايل».

ووّجه بـ»وضع املعالجات والحلول لكل 
احتياجـات القضـاء الخدميـة، وتلبيـة 

مطالب أهله وتسهيلها».

Ô€b®a@ëäbfl@30@Ûny@Übè–€a@Ú‡Ëni@ÊbÇ@Êaã‡«@Ú‡◊b´@¯uãÌ@Ô„bnè◊bj€a@ıbõ‘€a
ÈÌáÌ˚fl@…fl@pb◊bjnía@ Ï”ÎÎ@Íãó”@‚bzn”a@á»i

بغداد/ الزوراء:
االطاحة  رسول،  يحيى  اللوا،ء  املسلحة  للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق  اعلن 
بشبكة لتهريب االثار مكونة من ٩ متهمني يف اقليم كردستان.وقال اللواء رسول 
يف  املسلحة  للقوات  العام  القائد  توجيهات  حسب  انه  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف 
املخابرات  جهاز  تمكن  املنظمة،  الجريمة  وشبكات  عنارص  ومطاردة  تفكيك 
الوطني العراقي، وبالتنسيق مع  جهاز الزنياري التابع لحكومة اقليم كوردستان 
العراق، من إلقاء القبض عىل شبكة لتهريب اآلثار مكونة من (٩) متهمني ، كانت 
القبض  إلقاء  عملية  تمت  انه  مبينا:  العراق،.  خارج  اثارية  قطع  تهريب  تعتزم 
بالجرم املشهود وبحوزتهم مخطوطة عمرها اكثر من ٣٠٠٠ سنة.واضاف: انه تم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم وإحالتهم اىل الجهات املختصة إلكمال 

اإلجراءات التحقيقية .

ÊbnéÜã◊@·Ó‹”g@¿@äbq�a@kÌãËn€@Úÿjìi@Úyb†�a
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Ôuäb©aÎ@Ô‹Çaá€a@ÂÌäb‡rné¸a@…Óvìn€@¡�Ç@…öÎ@Â‹«c

@bË™b„ãi@’œÎ@Ú„åaÏæa@o–√Î@ÚflÏÿ®a@ZÔ„bnéÜãÿ€a@Ô†aã‘∫á€a

ÚËuaÏfl@ÒäÎãö@ÚÓfläb�€a@Ô€bÁa@Âfl@áœÏ€@á◊˚Ì@Ô„aÜÏè€a
‚ç¢@ÚÓ‰fl˛a@pbÌázn€a@

@kjèi@ÚflÏÿ®a@∂g@Ú„åaÏæa@ÒÜb«g@@@@@@@@@5«@á»jnèm@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
@¡–‰€a@äb»éc@üb–Øa

@Òäaã®a@pbuäÜ@¿@üb–ØaÎ@Ú”ã–nfl@äb�flc@ZıaÏ„˛a

paäáÉæa@Úzœbÿfl@Ú‰ß@ãÌã‘n€Î@ÊÏ„b”@ Îãìæ@Òıaã‘€a@ÛË„c

@Û‹«@oÌÏón€a@›u˚Ì@Êbæ5€a
Ô«b‰ó€a@äb‡rné¸a@ÊÏ„b”@ Îãìfl

@ÚÓ€a6éc@Ú�‰y@ÜÏuÎ@Ô–‰m@Òäbvn€a
ãìj€a@⁄˝Ëné˝€@Ú®bñ@7À

@pbÌázn€a@åãic@@@@@@@@@@@Ä€@Üá•@Òãv:a
ÅÎç‰€a@—‹fl@ıbË„g@‚bflc@—‘m@>€a

p˝Ó»æa@ıbè‰€bi@Úñb©a@ÚÓ€bæa@Úz‰æa@…ÌåÏm@pá◊c

بغداد/ مصطفى العتابي:
محمد  الوزراء،  مجلس  رئيس  أكد 
خالل  السبت،  امس  السوداني،  شياع 
الطارمية،  اهايل  من  وفد  استقباله 
األمنية  التحديات  مواجهة  رضورة 
الحكومة  عزم  اىل  اشار  وفيما  بحزم، 
خريطة  ضمن  العراق  بناء  إعادة  عىل 
عدة  عىل  ترتكز  مرسومة  طريق 
لتشجيع  خطط  وضع  اعلن  مراحل، 

االستثمارين الداخيل والخارجي.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
مجلس  ”رئيس  إن   ، بيان  يف  الوزراء 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء 
وجهاء  من  عدداً  ضم  وفداً  استقبل 
منطقة الطارمية شمال بغداد وشيوخ 
العشائر فيها، بحضور عدد من القادة 

األمنيني املعنيني“.
استعراض  شهد  اللقاء  أن“  وأضاف، 
القضاء،  األوضاع األمنية والخدمية يف 
محور  تشكل  التي  األولويات  وأهم 

اهتمام املواطنني فيه واحتياجاتهم“.
خالل  الوزراء  مجلس  رئيس  وأكد 
اللقاء، بحسب البيان،“ أهمية التعاون 
األمنية وما  األهايل والقوات  البناء بني 
تبذله من جهود يف سبيل تدعيم األمن 
للعنارص  السماح  وعدم  واالستقرار، 
وإذكاء  بالتسلل  واإلرهابية  املنحرفة 

الفتن“.
وأشار السوداني، إىل“ رضورة مواجهة 
أجل  من  بحزم،  األمنية  التحديات 
تمكني أجهزة الدولة لتقديم الخدمات، 
وال مجال للتسامح مع من يعّكر صفو 

األمن واطمئنان األهايل“.
والحلول  املعالجات  بـ“وضع  ووّجه 
الخدمية،  القضاء  احتياجات  لكل 

وتلبية مطالب أهله وتسهيلها“.
الوزراء،  رئيس  قال  ذلك،  غضون  يف 
الرشق  جريدة  يف  منشور  مقال  يف 
األوسط، بحسب بيان ملكتبه اإلعالمي 
تلقته ”الزوراء“: ”تمرُّ علينا هذه األيام 
النظام  لسقوط  العرشون  الذكرى 
الديكتاتوري السابق، الذي كان نتيجة 
وسوء  واالستبداد  القمع  من  لعقود 

واالعتداء  التجاوز  ومحاوالت  اإلدارة، 
داخلياً وخارجياً“.

الجروح  لتضميد  األوان  ”آن  وأضاف: 
لشعب  زاهر  مستقبل  نحو  واالنطالق 
بالقول:  مردفاً  الخري“،  كل  يستحق 
ى وقدَّم  ”لقد صرب شعبنا كثرياً وضحَّ
اإلنسان  تحرير  أجل  من  الشهداء 
واألرض من رجس اإلرهاب واالستبداد. 
جعل  دستوراً  يصوغ  أن  واستطاع 
وامرأة)  (رجالً  العراقي  اإلنسان 
أمام  الطريق  وفتح  األسايس،  محوَره 
سيادة  وضمن  املواطنة،  دولة  بناء 

البالد واستقاللها ووحدتها“.
النهضة  بانتظار  شعبنا  ”إنَّ  وتابع 
بالده.  يف  متوفرة  رشوطها  يرى  التي 
الكفاءات  أو  املوارد البرشية  ال تعوزنا 
العلمية، وال تنقصنا الثروات الطبيعية 
إن  الجغرايف..  واملوقع  الطبيعية،  وغري 
ما ينقصنا هو وضع الخطط العلمية 
يف  بحزم  وتنفيذها  العملية،  والربامج 

كل املجاالت“.
متكامالً  برنامجاً  ”وضعنا  وأكمل: 
إلحاحاً،  املشاكل  أكثر  ملعالجة 
إلزالة  األوىل  اللحظة  منذ  وتحركنا 

واإلداري  املايل  الفساد  وكان  العقبات، 
أحدها، ولهذا بادرنا منذ األيام األوىل إىل 
وأدواته  مراكزه  واستهداف  مالحقته 

أينما كانت“.
إىل  ”تطلعه  عن  السوداني  وأعرب 
يف  والحريصني  الخريين  كل  مساعدة 
إىل  للوقوف  وخارجها،  الدولة  دوائر 
هذه  يف  ومؤسساتها  الدولة  جانب 
عن  خطورة  تقل  ال  التي  املواجهة 

اإلرهاب“.
العراق  بناء  إعادة  عىل  ”العزم  وأكد 
ضمن رؤية واضحة املعالم، وخريطة 
عدة  عىل  ترتكز  مرسومة  طريق 
املرحلة  ”بدأنا  مضيفاً:  مراحل“، 
األوىل بحشد طاقات الدولة نحو البناء 
واإلصالح االقتصادي ومحاربة الفقر، 
كما أوضحناها يف برنامجنا الحكومي 
األولويات،  فيه  حددنا  الذي  الشامل 
التنمية  فهي  الثانية  املرحلة  أما 
والعسكرية  والبرشية  االقتصادية 

واألمنية“.
التي  واملصائب  ”املحن  أن  إىل  ولفت 
واجهها الشعب العراقي، بكل مكوناته 
هويته  وأن  إيماناً،  زادته  الكريمة، 

يجب  الذي  املتني  الرباط  هي  العراقية 
التمسك به. وال يمكن للهويات الفرعية 
الوطنية  الهوية  عن  بديالً  تكون  أن 

والخيمة العراقية الجامعة“.
عراق  اليوم  ”العراق  أن  إىل  وأشار 
مع  متسالم  نفسه،  مع  متصالح 
بأحد  األذى  إلحاق  يريد  ال  اآلخرين، 
عليه“،  بالتعدي  ألحد  يسمح  ال  كما 
معرباً عن ”تطلعه إىل العمل والتعاون 
الصديقة  الدول  جميع  مع  الجاّدين 
التحديات  لتجاوز  الدولية؛  واملنظمات 
عىل  الكوكب  يواجهها  التي  املشرتكة 
صعيد البيئة واملناخ وظاهرة التصحر 
واألتربة،  الرملية  العواصف  وتزايد 
ونقص املياه وارتفاع درجات الحرارة، 
وتزايد نسبة التلوث واألمراض وزيادة 

الفقر وتدني الخدمات“.
وأردف بالقول: ”إننا نعي خطورة هذه 
التحديات، ونسعى لصناعة الرشاكات 
ملواجهتها.  الدول  بني  والتكاتف 
عالقة  لكل  ذراعيه  يفتح  والعراق 
االقتصاد  أو  األمن  يف  ورشاكة  طيبة 
بحاجة  ”إننا  موضحاً:  البيئة“.  أو 
ماسة إىل تنويع مصادر الدخل، وعدم 

كمصدر  النفط  إيرادات  عىل  االعتماد 
املوازنة،  نفقات  لتغطية  تقريباً  وحيد 
والصناعة  الزراعة  تفعيل  من  بد  وال 

والسياحة والتجارة وغريها“.
لتشجيع  خططاً  ”وضعنا  واستطرد: 
والخارجي  الداخيل  االستثمارين 
املستثمرين  أمام  األبواب  وفتحنا 
خطة  ضمن  املشاريع،  وأصحاب 
مدروسة وفرص مشجعة“، مؤكداً أن 
ستحتاج  واالستثمار  اإلعمار  ”حركة 
املدربة  العاملة  األيدي  من  مزيد  إىل 
وأطلقنا  القدرات،  من  مزيد  وبناء 
باسم  املجال  هذا  يف  متطوراً  برنامجاً 
يف  الشباب  ملساعدة  الريادة  برنامج 
من  الالزمة  واملهارات  الخربات  كسب 
دون أن ننىس بناء القدرات العسكرية 

واألمنية“.
وشدد عىل أن ”التنمية ال تتحقق إال من 
خالل االستقرارين الداخيل والخارجي. 
سيادة  يعني  الداخيل  واالستقرار 
الدولة،  بيد  السالح  وحرص  القانون 
فلن نقبل أن يكون هناك سالٌح خارج 
التابعة  والعسكرية  األمنية  املؤسسة 
للدولة“، مردفاً بالقول: ”أما االستقرار 
الرشاكات  بناء  فيعني  الخارجي 
اإلقليمية والدولية. إذ إنَّ موقع العراق 
ووفرة  اإلقليمي  وثقله  االسرتاتيجي 
العالم،  اقتصاد  يف  وتأثريه  موارده 
كبري  دور  لعب  عىل  القدرة  يمنحه 

يتناسب مع حجَمه الحقيقي“.
مع  الطيبة  العراق  ”عالقات  أن  وأكد 
دت  مهَّ والصديقة،  الشقيقة  الدول 
الطريق لبناء رشاكات ثنائية ومتعددة 
العالم، وال  األطراف مع كثري من دول 
يزال أمامنا الكثري من هذه العالقات“.

الفرصة  اليوم  ”أجد  قائالً:  واختتم 
شاملة  وطنية  حملة  إلطالق  مواتية 
يف  الخدمات  وتطوير  واإلعمار  للبناء 
الشعب  فبمساعدة  البالد،  أنحاء  كل 
عراقاً  سنبني  واألصدقاء  والرشكاء 
قوياً قادراً للعقود املقبلة، ونحقق ذلك 
يف خططنا املقبلة التي نسميها «عراق 

.“«2050

الزوراء/ حسني فالح:
استبعدت اللجنة املالية النيابية إعادة مرشوع 
انخفاض  بسبب  الحكومة  اىل  املوازنة  قانون 
تغيري  ان  اكدت  وفيما  العاملية،  النفط  اسعار 
االرقام ليس من صالحية مجلس النواب وإنما 
الحزب  اشار  حرصا،  الحكومة  صالحية  من 
الحكومة  ان  اىل  الكردستاني  الديمقراطي 

وظفت املوازنة وفق برنامجها الوزاري.
وقال عضو اللجنة املالية النيابية، النائب جمال 
مرشوع  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  كوجر، 
اىل مجلس  الحكومة  املوازنة وصل من  قانون 
من  ليس  انه  مبينا:  املايض.  الخميس  النواب 
التعديالت  اجراء  النواب  مجلس  صالحية 
الجوهرية عىل املوازنة خاصة االرقام فهو من 

صالحية الحكومة حرصا.
املوازنة  يعيد  لن  النواب  مجلس  ان  وأضاف: 
النفط  اسعار  انخفاض  بسبب  الحكومة  اىل 

اليها  اعادتها  الحكومة  طلبت  إذا  إال  العاملية 
الربملان  ان  مؤكدا:  التعديالت.  اجراء  لغرض 
قانون  مرشوع  وتمرير  بترشيع  ماض 

املوازنة.
واشار اىل: ان املوازنة فيها عجز مايل كبري جدا، 
وحتى يف حال استمرار انخفاض اسعار النفط 
قبل  من  املحدد  السعر  وفق  سنعمل  العاملية 

الحكومة يف املوازنة.
من جانبه، قال النائب عن الحزب الديمقراطي 
حديث  يف  خليل،  محما  الكردستاني، 
راغبة  الحالية  الحكومة  ان  لـ“الزوراء“: 
وبرامج  خدمات  موازنة  املوازنة  تكون  بأن 
بشكل  الحقوق  ومنح  واهداف  اسرتاتيجية 
عىل  ملحافظة  وليس  العراقيني  لجميع  عادل 
الرؤى  تطابقت  انه  مؤكدا:  أخرى.  حساب 
ومنهج  االنتخابية  والربامج  النظر  ووجهات 
الحكومة االتحادية مع منهج ونهج الحكومة 

يف اقليم كردستان. 
من  املوروثة  السابقة  الخالفات  ان  وأضاف: 
اللجان  خالل  من  ستحل  السابقة  الحكومات 
والوزارية  واملالية  والرقابية  الفنية  املشرتكة 
اربيل  السوداني  يزور  ان  قبل  والسياسية، 
املستوى  رفيعة  لوفود  زيارات  هناك  كانت 
اىل بغداد، وكذلك وفود وزارية من  من االقليم 
من  دائمي  وفد  وهناك  فنية،  ووفود  االقليم 
كل  تصفري  اجل  من  ببغداد  متواجد  االقليم 

الخالفات بني الطرفني وفق سقف الدستور.
تسلمه  النواب  مجلس  أعلن  سابق،  وقت  ويف 

مرشوع قانون املوازنة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد 
”مرشوع  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الله، 

قانون املوازنة اإلتحادية وصل إىل املجلس ”.
العراقية،  الحكومة  باسم  الناطق  أعلن  كما 
تسليم  الجمعة،  امس  اول  العوادي،  باسم 

مرشوع قانون املوازنة إىل مجلس النواب.
إنه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  العوادي  وقال 
اإلدارة  وقانون  الدستور،  ألحكام  ”تنفيذاً 
الخميس،  مساء  جرى  االتحادي،  املالية 
رسمياً، تسليم مرشوع قانون املوازنة العامة 
املالية  للسنوات  العراق  لجمهورية  االتحادية 

2023، 2024، 2025، إىل مجلس النواب“.
بما  املوازنة،  قانون  ”مرشوع  أن  وأضاف 
جرى  جديدة  وفقرات  مواد  من  يتضمنه 
تنفيذ  بتسهيل  كفيل  مرة،  ألول  اعتمادها 
التنفيذية  والربامج  والخطط  املشاريع 
والخدمية  التحتية  البنى  وتوفري  والتنموية، 

للمواطنني“.
وشهدت اسعار النفط العاملية انخفاضا خالل 
قانون  مرشوع  حدد  حني  يف  املايض،  االيام 
 70 بـ  نفط  سعر  عىل   2023 لعام  املوازنة 

دوالرا للربميل.

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام  الطقس  حالة 
تساقطاً لألمطار بمناطق متفرقة وانخفاضاً 

يف درجات الحرارة خالل هذا األسبوع.
أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
سيكون  األحد  اليوم  للبالد  الجوية  ”الحالة 
الطقس يف املنطقة الوسطى صحواً اىل غائم 
جزئي ويكون غائماً يف االقسام الرشقية مع 
سيكون  فيما  فيها،  متفرقة  مطر  زخات 

جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 
متوسطة  اىل  خفيفة  امطار  مع  غائم  اىل 
الجنوبية  املنطقة  أما  احياناً،  رعدية  تكون 
فالطقس سيكون صحواً اىل غائم جزئي مع 
الرشقية  اقسامها  يف  خفيفة  مطر  زخات 
خالل النهار، ودرجات الحرارة تنخفض عدة 
السابق يف جميع مناطق  اليوم  درجات عن 

البالد“.
وأشار إىل أن ”طقس يوم غد االثنني سيكون 
امطار  مع  غائماً  الوسطى  املنطقة  يف 

احياناً،  رعدية  تكون  متوسطة  اىل  خفيفة 
ودرجات الحرارة مقاربة لكنها تنخفض يف 
اقسامها الغربية قليالً عن اليوم السابق، أما 
غائماً  سيكون  فالطقس  الشمالية  املنطقة 
مع امطار خفيفة اىل متوسطة تكون رعدية 
لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات  أحيانا، 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما  السابق، 
زخات  مع  غائم  اىل  جزئياً  غائماً  الجنوبية 
مقاربة  الحرارة  ودرجات  متفرقة،  مطر 

لليوم السابق ”.

وأوضح أن ”الثالثاء القادم سيكون الطقس 
امطار  مع  غائماً  الوسطى  املنطقة  يف 
احياناً،  رعدية  تكون  متوسطة  اىل  خفيفة 
سيكون  فالطقس  الشمالية  املنطقة  أما 
غائماً مع امطار خفيفة اىل متوسطة تكون 
الطقس يف  ، يف حني سيكون  رعدية احياناً 
املنطقة الجنوبية غائماً مع امطار خفيفة 
ودرجات   ، اقسامها  بعض  يف  متفرقة 
جميع  يف  درجات  عدة  تنخفض  الحرارة 

مناطق البالد“.

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  النواب،  مجلس  قرر 
تأجيل التصويت عىل مرشوع قانون 
للقطاعني  الصناعي  االستثمار 
انهى  فيما  واملختلط،  الخاص 
ولتقرير  قانون  ملرشوع  القراءة 

لجنة مكافحة املخدرات.
وعقد مجلس النواب، امس السبت، 
املجلس  رئيس  برئاسة  جلسته 

محمد الحلبويس.
للمجلس  اإلعالمية  الدائرة  وقالت 
إن“  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
مـحـمـد  الـنـواب  مجلس  رئيس 
أعـمـال  افتتح  الـحـلـبـوسـي 
الجلســـــة رقم (14) للـــدورة 
للسنـة  الخامسة  االنتخابية 
للفصـــل  الثانية  الترشيعية 

الترشيعـــي األول“.

البيان،  بحسب  املجلس،  وأجل 
قانون  مرشوع  عىل  التصويت 
االستثمار  لقانون  الرابع  التعديل 
الخاص  للقطاعني  الصناعي 

واملختلط رقم (۲۰) لسنة ١٩٩٨.
وانهى املجلس القراءة األوىل ملرشوع 
الحساب  عىل  املصادقة  قانون 
كما   ،٢٠١٢ املالية  للسنة  الختامي 
املؤقتة  اللجنة  تقرير  قراءة  انهى 
ملكافحة  توصيات  بوضع  املكلفة 

املخدرات.
كما انهى تقرير ومناقشة مرشوع 
العراق  جمهورية  انضمام  قانون 
انشاء  الدولية يف شأن  االتفاقية  اىل 
ارضار  عن  للتعويض  دويل  صندوق 

التلوث بالزيت لعام ۱۹۹۲.
وقرر مجلس النواب رفع جلسته اىل 

اليوم االحد.

بغداد/الزوراء:
السبت،  امس  التجارة،  وزارة  نفت 
صالحة  غري  اسرتالية  حنطة  وجود 

لالستهالك البرشي.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
من  تناقله  تم  ”ما  إن  ”الزوراء“: 
الحقيقة  عن  بعيد  النواب  بعض 
يف  تتعامل  الوزارة  كون  والواقع 
استريادات الحنطة مع اجود املناشئ 
والكندية  كاالسرتالية  العاملية 
أسواق  تعدها  والتي  واالمريكية 
(املناشئ)  كأفضل  العاملية  البورصة 
من  أكثر  يف  للفحوصات  وخاضعة 
موقع وأكثر من جهة عاملية يف ميناء 
الشحن ويف ميناء ام قرص من خالل 
قسم السيطرة النوعية العائد للرشكة 
العامة لتجارة الحبوب واملخول وفق 
املستوردة  الحنطة  بفحص  القانون 

واملحلية“.
واضافت ان ”ابواب الوزارة مفتوحة 
موضوع  اي  يف  بشفافية  وتتعامل 
للنقاش  ومستعدة  للجدل  يثار 
الحقيقة“،  إىل  للوصول  والتواصل 
مشرية اىل ان ”مالكات الوزارة تعمل 
األمن  تأمني  اجل  من  وحرص  بجهد 
يشهدها  صعبة  ظروف  يف  الغذائي 
خصوصا  غذائية  ازمات  من  العالم 
املواد  اهم  من  الحنطة  مادة  ان 

االسرتاتيجية“.
حكومة  ظل  يف  ”تعمل  انها  وأكدت 
األمن  تحقق  أن  استطاعت  واعية 
إمدادات  تؤمن  وأن  للبالد،  الغذائي 
الحنطة للبلد ويف وقت قيايس، وتستعد 
اآلن للموسم التسويقي املقبل ووفق 
سياقات وضوابط جديدة تتناسب مع 
الحاجة لهذا املادة االساسية للبلد ”. 

الزوراء/مصطفى فليح:
حددت وزارة الهجرة واملهجرين ابرز التحديات التي تقف امام انهاء ملف 
رمضان  شهر  يف  املخيمات  يف  برامجها  اىل  اشارت  وفيما  بالعراق،  النزوح 

املبارك، اكدت توزيع املنحة املالية الخاصة بالنساء املعيالت.
حديث  يف  عباس،  عيل  واملهجرين،  الهجرة  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
لـ“الزوراء“، ان ”برامج الوزارة  يف شهر مضان املبارك يف املخيمات يتلخص 
األحيان  وبعض  رمضانية  سلة  هناك  وستكون  يومي  بشكل  بمتابعتهم 
او  املخيمات بمشاركة عىل مستوى وزير  افطار يف  مأدبة  قد تكون هناك 
اننا ”نعمل عىل ان نقوم بتوزيع مالبس قبيل عيد الفطر  وكيله“، مضيفا 

املبارك ”.
ونحن  الوزارة  ميزانية  ضمن  من  ”املنحة  ان  بني  املالية،  املنحة  وبشأن 
ألف منحة  الهجرة خصصت  ان ”وزيرة  ”. مؤكدا  املوازنة  ننتظر  برصاحة 
مليون  مقدارها  للمرأة  العاملي  اليوم  بمناسبة  امرأة  تعيلها  التي  للعوائل  
رب  تكون  ان  املرأة  عىل  وفرضت  الظروف  بها  احاطت  عائلة  لكل  ونصف 
االرسة كأن يكون زوجها مفقودا او كبريا بالسن“. الفتا اىل ”ان هذه املنحة 

”ليس لها  عالقة باملخيمات وانما تشمل العائدين“.
واكد: ان مبالغ املنحة وزعت واضيف املبلغ يف بطاقة الكي كارت الخاصة 

بكل عائلة.
وعن حسم ملف املخيمات، بني  ان ”طموحنا بأن تغلق املخيمات قبل سنة او 
سنتني لكن هناك تحديات اليمكن تجاوزها فهناك التحدي االمني والتحدي 
سنجار  اتفاقية  بإتجاه  ”نضغط  اننا  مضيفا  والسيايس“،  االجتماعي 

واتفاقية املناطق املتنازع عليها ألن عوائل هذه املناطق يف املخيمات ”.
القدرة عىل غلق املخيمات لعدم وجود بيئة مشجعة للسكن“.  واكد ”عدم 
الفتا اىل ان هذا امللف ال يمكن ان ”تتبناه وزارة النه يحتاج اىل منظومة عمل 
املشكالت  لحل  والتدخل  والبلديات  والخدمات  االمن  فيه  تشرتك  ملؤسسات 

العشائرية“.
واشار اىل ان ”عدد املوجودين باملخيمات بحدود 37 الف عائلة موجودة يف 

كردستان وجنوب املوصل يف مخيم جدعة 1 وجدعة 5“.

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة

م/ إعادة إعالن
مناقصة استريادية

٢٢/م/ د ي أ /٢٠٢٢ (تجهيز ١٠٠ طن سلك نحايس قطر ٢٫٥ ملم بالرقم الرمزي R162/E  ملحوالت سعة ١١/٤٠٠ 
KVA  ومن منشأ آسيوي أو أوربي وحسب املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم .

              (معلنة للمرة الثالثة)                                                           تاريخ الغلق (٣ /٢٠٢٣/٤)
يرس (وزارة الصناعة واملعادن/ رشكة دياىل العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

بموجب الوثائق القياسية اإللزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 
١- عـىل مقدمـي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافيـة االتصال بـ(رشكة دياىل العامة) وعرب 
الربيـد االلكرتونـي او املوقع االلكرتوني املوضح يف ادناه وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما 

ييل:-
أ- املبلغ التخميني التشغييل لكلف التصنيع للمناقصة هو (2280) دوالر للطن الواحد (فقط ألفان ومائتان وثمانون 
دوالر ال غريها) يضاف اليه سـعر LME للنحاس ليوم فتح العطاءات علما ان سـعر LME التخميني للنحاس لغرض 
التخصيص املايل ليوم ٢٠٢٢/١٢/١١ هو (8490) دوالر للطن الواحد (فقط ثمانية االف واربعمائة وتسعون دوالر ال 
غريها) ليصبح املبلغ االجمايل التخميني لغرض التخصيص املايل للعطاء هو (1077000) دوالر (فقط مليون وسبعة 

وسبعون الف دوالر ال غريها) واصل CIP مخازن رشكة دياىل العامة.
ب- مقـدار مبلـغ التأمينات االولية للمناقصة هـو (21540) دوالر (فقط واحد وعرشون الف وخمسـمائة واربعون 

دوالر ال غريها) واملطلوب تقديمها مع العطاء.
ج- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (200000) دينار عراقي (مائتان الف دينار عراقي) غري قابل للرد إال يف حال 

إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
د-عىل مقدم العطاء أن يسـتخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع (نماذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة 
النموذج بالكامل دون أي تغيري يف شكله ولن تقبل أي بدائل، كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.

• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعراً.
٢- متطلبات التأهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء).       

٣- يتم تسـليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (رشكة دياىل العامة / طريق بغداد بعقوبة الجديد- قرب تقاطع القدس)، 
وان آخر موعد لتسـليم العطاء سـيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف ٢٠٢٣/٤/٣ ، وان العطاءات 
املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان 
اآلتي (مقر رشكتنا/ غرفة لجنة فتح العروض) يف الساعة التاسعة صباحا ليوم ٢٠٢٣/٤/٤ ، ويف حالة مصادفة يوم 

الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ... 
مع التقدير 

املهندس 
عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام /وكالة
رئيس مجلس االدارة

جمهورية العراق
محافظة النجف االرشف                                     العدد/ ٥١٦٣

مديرية الزراعة                                              التاريخ/ ٢٠٢٣/٣/١٦
 قسم االرايض واملساحة

سـكرتارية لجنة املزايدات العلنية
((إعالن))

تعلـن مديرية زراعة النجف االرشف/ قسـم االرايض واملسـاحة عن توفر املسـاحات املدرجـة اوصافها ادناه 
لغرض تأجريها باملزايدة العلنية وفقا ألحكام القانون ٢١ لسـنة ٢٠١٣ للتعاقد حسـب قانون ٣٥ لسنة ١٩٨٣، 
فعىل الراغبني باالشـرتاك باملزايدة تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية مستصحبني معهم التأمينات االولية البالغة 
(٢٠٪) من القيمة املقدرة للدونم الواحد وسـوف تجـري املزايدة (املناداة) بعد انتهاء الفرتة املنصوص عليها يف 
الفقرة (خامسا) من القانون اعاله (البالغة ثالثون يوما والتي تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن) ويف مقر مركز 

مديرية الزراعة حرصا ويف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن.
مواصفات األرض 

 

منعم شهيد حسني 
مديرية زراعة النجف االرشف / وكالة

جمهورية العراق
رقم االضبارة/٢٠٢٢/٢١٤٨ وزارة العدل       

دائرة التنفيذ         التاريخ ٢٠٢٣/٣/١٥
مديرية تنفيذ النارصية

اعالن 
تبيـُع مديريـة تنفيذ النارصية العقار تسلسـل (٧٤/٢٢٧) رساي الواقـع يف الرساي العائد للمدين (سـعديه عيل عبود) 
املحجـوز لقاء طلب الدائن (فاطمة لفتة عيل) البالـغ (١٢٠٠٠٠٠٠٠) مليون دينار. فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديريـة خـالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مسـتصحبني معهم التأمينـات القانونية عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية العراقية وان رسـم التسـجيل والداللية عىل املشـرتي عىل ان يكون الحضور يف مقر 

مديرية تنفيذ النارصية.
املنفذ العدل
رعد مراد حسون

املواصفات:
١- موقعه ورقمه : ٧٤/٢٢٧/رساي

٢- جنسه ونوعه : عقار كدار سكن مكون من استقبال وهول وغرفة نوم واحدة وممر مستخدم ملنطقة خارجية. 
٣- حـدوده واوصافـه: يقـع يف منطقـة الرساي مبني مـن الطابوق ومسـقف بالشـيلمان وملبـوخ واالرضية مبلطة 

بالكايش.  
٤- مشتمالته : استقبال وهول وغرفة نوم واحدة. 

٥- مساحته:١٠٥,٩٥ م٢ 
٦- درجة العمران: متوسطة

٧- الشاغل : املدينة سعدية عيل عبود 
٨- القيمة املقدرة: (١٣٠٠٠٠٠٠٠) مليون.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
ذكرت وسـائل إعالم روسية رسمية أّن 
الرئيس الـرويس فالديمري بوتني وصل 
إىل شـبه جزيرة القرم، امس السبت، يف 
زيارة بمناسبة الذكرى التاسعة لضمها 
املحكمـة  أصـدرت  فيمـا  روسـيا،  إىل 
الجنائيـة الدولية مذكـرة توقيف بحق 
الرئيـس الرويس بوتـني بتهمة ارتكاب 
جريمة حرب عىل خلفية ترحيل أطفال 

أوكرانيني يف شكل غري قانوني.
وذكـرت وكالـة ”تـاس“ الحكومية أن 
التلفزيـون املحـيل بـث مقطـع فيديو 
للرئيس بوتني وهو يسري مع مجموعة 
من املسـؤولني يف شـبه جزيـرة القرم. 
وتعّهـد ببث مزيد مـن التفاصيل خالل 

فرتة وجيزة.
وأوضحت الوكالة أن متحدث الرئاسـة 
الروسـية دميـرتي بيسـكوف قـال يف 
ترصيحات سـابقة إن بوتني سيشارك 
أثنـاء زيارتـه القـرم يف افتتـاح موقع 
ثقـايف وتاريخي مهـم، دون ذكر مزيد 

من التفاصيل.
ويف زيارته املفاجئة إىل سيفاسـتوبول، 
امليناء الرئييس ألسـطول البحر األسود 
الرويس يف شبه جزيرة القرم، زار بوتني 
مدرسة للفنون بصحبة الحاكم املحيل 
ميخائيل رازوغاييف، وفقاً لصور بثتها 

قناة روسيا 1 التلفزيونية.
وكتـب رازوغاييف عىل تيلغرام ”يعرف 
فالديمريوفيتـش  فالديمـري  رئيسـنا 
بوتـني كيف يصنـع مفاجـأة، باملعنى 

الجيد للكلمة“.

وأكد أنه كان من املقرر افتتاح مدرسة 
الرئيـس  بمشـاركة  لألطفـال  فنـون 

الرويس عرب الفيديو.
وأضـاف رازوغاييـف ”لكـن فالديمري 
فالديمريوفيتـش جاء شـخصياً، وقاد 
سـيارته بنفسـه، ألنه يف يوم تاريخي 
مثـل اليـوم، يكـون دائمـاً إىل جانـب 

سيفاستوبول وشعبها“.
واستولت روسيا عىل شبه جزيرة القرم 
يف 2014، قبل غزوها الشامل ألوكرانيا 

بثمانية أعوام.
وأجري استفتاء مزعوم بالجزيرة يف 16 

مارس/ آذار من العام نفسـه، وجاءت 
نتيجته لصالح االنضمام إىل روسيا.

واعرتفـت الحكومـة الروسـية بنتائج 
الرئيـس فالديمري  االسـتفتاء. ووّقـع 
بوتني عـىل قانون ”ربط شـبه جزيرة 
القرم ومدينة سيفاسـتوبول بروسيا، 
وإنشـاء مناطـق فيدراليـة جديـدة“، 
خالل حفـل أقيم يف قـرص الكرملني يف 

21 مارس 2014.
واستخدم الجيش الرويس أرايض القرم 
لتنفيـذ هجـوم عىل مناطق دونيتسـك 
ولوغانسك وزابوريجيا وخريسون التي 

ضمتها روسيا الحقاً إىل أراضيها.
وبسـطت روسيا سـيطرتها عىل 15% 
من أرايض أوكرانيا، يف إطار الحرب التي 
تشـنها منذ فرباير 2022، وذلك تزامناً 
مـع الذكرى التاسـعة إللحاقها شـبه 
جزيرة القـرم األوكرانية إىل أراضيها يف 

16 مارس 2014.
وتقـول أوكرانيـا إنها سـتحارب لطرد 
روسـيا مـن القـرم وجميـع األرايض 
األخـرى التـي احتلتها موسـكو خالل 

الحرب املستمرة منذ أكثر من عام.
وأصـدرت املحكمـة الجنائيـة الدولية 

الجمعة مذكـرة توقيف بحـق الرئيس 
الـرويس فالديمري بوتني بتهمة ارتكاب 
جريمة حرب عىل خلفية ترحيل أطفال 

أوكرانيني يف شكل غري قانوني.
وقالـت املحكمـة ومقرها الهـاي إنها 
أصدرت أيضا مذكرة توقيف عىل خلفية 
تهم مماثلة يف حق املفوضة الرئاسـية 
الروسـية لحقوق الطفـل ماريا لفوفا 

بيلوفا.
ورفـض الكرملني القـرار، واصفا إياه 
بأنه ”باطل“ ألن روسـيا ليسـت طرفا 
يف الجنائيـة الدوليـة، لذا لـم يتضح إذا 
كان تسليم بوتني ممكنا أو كيف يمكن 

تسليمه.
يف املقابل رحبـت أوكرانيا التي مزقتها 
الحرب بإعالن املحكمة، واعترب رئيسها 
القـرار  أن  زيلينسـكي  فولوديمـري 
”تاريخي“. وقال النائب العام األوكراني 
من جهته إن املذكرة ”التاريخية“ بحق 

بوتني ”ليست سوى البداية“.
إىل ذلـك، قـال الرئيـس األمريكـي جو 
بايـدن إن مذكرة التوقيف الصادرة عن 

الجنائية الدولية بحق بوتني ”مربرة“.
بـدوره قال متحـدث باسـم الخارجية 
األمريكيـة إن الواليـات املتحـدة ”ليس 
لديها شـك يف أن روسـيا ترتكب جرائم 
حـرب وفظائـع يف أوكرانيـا، ولقد كنا 
واضحـني بقولنـا إن املسـؤولني عنها 
يجـب أن ُيحاَسـبوا“، مشـددا عـىل أن 
الجنائيـة الدوليـة تعمـل ”عـىل نحـو 

مستقل“.
جاء اإلعـالن املفاجـئ للمحكمـة بعد 

سـاعات عىل ورود أنباء أخرى ُيحتَمل 
أن تؤثـر إىل حـد كبري يف حرب روسـيا 
عىل أوكرانيا، ومن بينها زيارة مرتقبة 
إىل  جينبينـغ  يش  الصينـي  للرئيـس 
موسـكو ومنـح مزيـد مـن الطائرات 

املقاتلة لقوات كييف.
ل أكثـر من 16 ألف طفـل أوكراني  ُرحِّ
إىل روسيا منذ بدء الغزو يف 24 شباط/
فرباير 2022، وفق كييف، وُوِضع كثري 

منهم يف مؤسسات ودور رعاية.
وقالـت املحكمة إن مذكرتـي التوقيف 
جاءتـا عـىل خلفيـة ”جريمـة الحرب 
غـري  الرتحيـل  يف  املتمثلـة  املفرتضـة 
القانوني ألطفال من املناطق املحتلة يف 
أوكرانيا إىل روسـيا االتحادية“ منذ بدء 

الغزو.
وأضاف رئيس الجنائيـة الدولية بيوتر 
(مذكـرات  ”تنفيـذ  أن  هوفمانسـكي 

التوقيف) يعتمد عىل التعاون الدويل“.
وقـال املدعي العـام للجنائيـة الدولية 
كريم خـان لوكالـة فرانس بـرس إنه 
صـار واجبا توقيـف بوتـني إذا وطأت 
قدماه أيا من الدول األعضاء يف املحكمة 

التي يزيد عددها عن 120 دولة.
وأكد أن مذكرتي التوقيف ”اسـتندتا إىل 

أدلة جنائية و(عمليات) التدقيق“.
وتابع خان ”األدلة التي قدمناها ركزت 
عـىل الجرائم ضد األطفال. األطفال هم 

الفئة األكثر ضعفا يف مجتمعنا“.
”غنائم حرب“

خـالل اجتماع يف 16 شـباط/فرباير يف 
الكرملـني، قالـت لفوفا بيلوفـا لبوتني 

إنها ”تبّنت“ طفال من مدينة ماريوبول 
األوكرانيـة التي دمرها الجيش الرويس 

قبل احتاللها يف ربيع عام 2022.
وأضافت ”اآلن أعرف ما يعنيه أن تكون 
أمـا لطفل مـن دونبـاس - إنها مهمة 
صعبة لكننا نحب بعضنا البعض، وهذا 

أمر مؤكد“.
وتابعـت بيلوفـا ”أخلينـا األطفـال إىل 
مناطـق آمنـة، ورتبنا إعـادة تأهيلهم 
وأطرافـا اصطناعية لهـم وقدمنا لهم 

مساعدات إنسانية“.
ومذكـرة التوقيـف بحـق بوتني خطوة 
غـري مسـبوقة للجنائيـة الدولية بحق 
رئيـس دولـة عضـو يف مجلـس األمن 

الدويل.
مـن  إشـادة  املحكمـة  قـرار  ولقـي 
زيلينسكي الذي قال إنه ”قرار تاريخي 

تبدأ منه املسؤولية التاريخية“.
وأشاد حلفاء أوكرانيا الغربيون بالقرار 
وقال االتحاد األوروبي إنه ”ليس سوى 

بداية“.
ورحب مسـؤول السياسة الخارجية يف 
االتحـاد األوروبـي جوزيـب بوريل بما 

اعترب أنه ”قرار مهم“.
كذلـك، رحبت اململكـة املتحدة بـ“هذه 
الخطوة التي اتخذتها املحكمة الجنائية 
الدوليـة املسـتقلة ملحاسـبة مـن هم 
عـىل رأس النظام الـرويس، بمن فيهم 

فالديمري بوتني“.
وقالت منظمـة هيومان رايتس ووتش 
إنـه كان ”يومـا عظيمـا لكثـري مـن 

الضحايا“.

إسالم آباد / متابعة الزوراء:
أجلت محكمـة باكسـتانية، حتـى الثالثني من 
آذار/مـارس الجـاري، محاكمة رئيـس الوزراء 
السـابق عمران خـان يف قضية تتعلق بالفسـاد 
املـايل، وذلك بعـد وقوع اشـتباكات بـني أنصار 
حزبه ”حركة اإلنصاف“ والرشطة عقب توجهه 

إىل املحكمة يف إسالم آباد امس السبت.
وقالـت صحيفـة ”داون“ الباكسـتانية، ”ألغى 
القـايض الباكسـتاني ظفر إقبال امس السـبت 
أمـر توقيف رئيس حزب حركة اإلنصاف عمران 
خـان يف قضيـة توشـاخانا بعـد أن سـمح لـه 
باملغادرة عقب حضوره خارج مجمع إسالم آباد 
القضائـي، وتم تأجيل الجلسـة حتى 30 مارس 
(الخميس) بسـبب االضطرابات والفوىض التي 
اندلعـت امس؛ حيث اشـتبكت الرشطة وأنصار 

الحزب“.
كان عمران خان أعلن، عرب تويرت بوقت سـابق، 
أنه توجه السبت إىل العاصمة إسالم آباد للمثول 
أمام محكمـة تنظر يف قضية بيعه هدايا تلقاها 
من قادة دول أجنبية خالل فرتة شـغله املنصب، 

فيما يعرف باسم ”قضية توشاخانا“.
وأعلنـت رشطـة إسـالم آبـاد حالـة الطـوارئ 
باملستشـفيات تحسـبا لوقوع اشـتباكات لدى 
وصول عمـران خان لحضور جلسـة املحاكمة، 
حيث ذكـرت، عرب تويـرت، أنه ”تم فـرض حالة 
الطـوارئ يف مستشـفيات إسـالم أباد. ُيفسـح 
املجـال لسـيارات اإلسـعاف وعربـات اإلطفاء. 
ومطلـوب من أصحاب السـيارات املوجودة عىل 
الطريق إيقاف سياراتهم يف مكان آمن، حيث أن 
هناك خطر إلحاق الرضر باملمتلكات الخاصة“.

وكانـت محكمـة باكسـتانية قد أصـدرت، أمرا 
باعتقـال عمـران خـان ملحاكمتـه يف القضيـة 
املعروفة إعالميا باسـم ”توشاخانا“ حيث اُتهم 
بتضليـل املسـؤولني بشـأن هدايا تلقاهـا أثناء 

شـغله منصبه من قادة دول أجنبية.
وحاولـت قـوات الرشطـة لعدة أيـام اعتقاله يف 
منزلـه بمدينـة الهـور، إال أن املحـاوالت باءت 
بالفشـل إذ تصدى أنصـار عمران خـان لقوات 

الرشطة واشتبكوا معها.

وذكـرت قنـاة ”جيـو تـي يف“ الباكسـتانية أن 
54 رشطيـا عـىل األقـل، و8 مدنيـني أصيبوا يف 
االشـتباكات خالل محاولـة القبض عىل عمران 

خان.
واألربعـاء املايض، أمـرت محكمة الهـور العليا 
بتأجيل عملية اعتقال عمران خان حتى الساعة 
10 [الخامسـة يتوقيـت غرينتش] مـن صباح 

اليوم التايل (الخميس).
وانسـحبت قوات األمن الباكستانية من محيط 
منزل عمـران خان، لضمان توقف االشـتباكات 
التـي اندلعـت بعـد أن حاولت الرشطـة اعتقال 
خـان لعـدم حضـوره محاكمة ترتبـط بقضية 

ضده حول بيع هدايا الدولة.
وحرمـت لجنـة االنتخابـات الباكسـتانية خان 
من تويل املناصب العامـة بعد أن أدانته املحكمة 
ببيع هدايا رسـمية بشـكل غري قانوني قدمتها 
شخصيات أجنبية ورؤساء دول.واتخذت اللجنة 
هـذا القـرار ضـد خـان، وأعلنتـه متورطا عىل 
خلفيـة بيـع 52 قطعة من القطـع الثمينة لدى 
خزانـة الدولة الباكسـتانية وإخفـاء معلومات 

حول الهدايا التي تلقاها شخصًيا.
وتمكنـت الرشطـة الباكسـتانية مـن اقتحـام 
ودخول منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان 
يف مدينة الهـور رشقي البالد، وذلك بعد أيام من 
التوتر واالشـتباكات مع أنصاره الذين يحاولون 

منع اعتقاله.
وذكرت وسـائل إعـالم أن الرشطـة تمكنت من 
الدخـول إىل منـزل عمـران خان يف الوقـت الذي 
توجه فيه إىل العاصمة إسالم آباد من أجل املثول 

أمام املحكمة.
وكانـت سـاحة منـزل رئيس الـوزراء السـابق 
مرسحا الشـتباكات عنيفة بـني أنصاره وقوات 

األمن خالل األيام املاضية.
وأظهرت مقاطـع فيديو دخول عرشات عنارص 
الرشطة إىل املنزل عرب البوابة الرئيسـية، قبل أن 

تتوجه إىل املبنى الرئييس فيه.
وحاولـت الرشطة القبـض عىل رئيـس الوزراء 
السابق لتطبيق مذكرة اعتقال بحقه عىل خلفية 

اتهامات ببيع هدايا حكومية وإخفـاء أصولـه.

باريس/ متابعة الزوراء:
تواصلـت االحتجاجـات يف فرنسـا، اعرتاًضا عىل 
تعديل سـّن التقاعد من دون تصويت يف الجمعية 
الوطنية (الربملان)، وسـط مطالبـات للمعارضة 
بسـحب الثقـة مـن الحكومة.وتجمـع آالف من 
الفرنسـيني خاصة املسّنني يف مدن عدة احتجاًجا 
عىل اسـتخدام الحكومة للفقرة الثالثة من املادة 
49 مـن الدسـتور، التـي تتيح للرئيس إقـرار أّي 
مـرشوع قانـون مـن دون تصويـت الجمعيـة 

الوطنية.
وصـّدق مجلـس الشـيوخ ذو األغلبيـة اليمينية، 
عـىل نص إصالح نظـام التقاعد الذي يرفع سـّن 
التقاعد من 62 إىل 64 عاًما، يف جلسـة اسـتمرت 
نحـو سـاعة.وعزا الرئيـس الفرنـيس إيمانويـل 
ماكـرون، تمرير قانون التقاعد من دون تصويت 
برملاني إىل ”املخاطر املالية واالقتصادية الكبرية“ 
التي تواجهها فرنسا.ودعت النقابات العمالية إىل 
تظاهرات يومي السـبت واألحد، وإىل يوم تاسـع 
من اإلرضابات والتظاهرات الخميس 23 مارس/ 
آذار، احتجاًجا عىل التعديل الجديد يف سّن التقاعد.
وباإلضافـة إىل االحتجاجـات التي عمت شـوارع 
باريس منـذ إقرار القانون، تقدم نـواب بالربملان 

الفرنيس باقرتاح بسحب الثقة من الحكومة.
وأعلنـت املعارضة الفرنسـية اليمينيـة املتطرفة 
أنها سـتقدم اقرتاًحا بسحب الثقة من الحكومة، 
بعـد قـرار ماكـرون باملصادقـة عـىل القانـون.

ورأت مارين لوبان، مرشـحة اليمـني املتطرف يف 
االنتخابات الرئاسـية عام 2022 التي تقود نواب 
حزب التجمـع الوطني، أن القرار ”فشـل ذريع“ 
للرئيس ماكرون ورئيسـة وزرائه إليزابيث بورن 
ا عىل  التـي ”ال يمكـن أن تبقى“ يف منصبهـا.وردًّ
اإلرضاب الـذي أعلنه جامعو القمامة يف العاصمة 
باريس، احتجاًجا عىل رفع سـّن التقاعد، كشفت 
الحكومة أنها تسـتعد إلجبارهم عىل العمل.وأبلغ 
قائـد رشطة باريس لـوران نونيز، عمـدة املدينة 
آن هيدالغـو التـي تقـف إىل جانـب املرضبني من 
جامعـي القمامـة، أن الحكومة ”سـتجرب عمليا 
جامعـي القمامة املرضبني تحـت تهديد املالحقة 
ا عىل  القضائية“.مـن جهتهـا، قالت هيدالغـو ردًّ
تهديـدات الرشطـة، إن طلـب جامعـي القمامة 
يف باريـس الذيـن ال يريـدون العمـل مـدة عامني 
إضافيـني ”عادل“.وكانت صحيفـة ”لوفيغارو“ 
الفرنسـية قد ذكرت أن إرضاب جامعي القمامة، 
تسبب يف تعفن أكثر من 5000 طن من القمامة يف 
الشـوارع، مع وجود الفرئان حولها يف كل مكان.

وقبل نحو أسـبوع، احتشـد جامعـو القمامة يف 
باريـس لالحتجاج عـىل خطـة الحكومة إلصالح 
نظـام املعاشـات التقاعديـة، ثـم قـرروا تمديـد 
اإلرضاب وذلـك قبل أن يتجاوز ماكـرون الربملان 
ويقر القانون املثري للجدل.ويراهن ماكرون بكثري 
من رصيده السيايس عىل املرشوع الذي يمّثل أهم 
برامجه اإلصالحية خالل واليته الرئاسية الثانية.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
دعا الرئيس األمريكي السابق، دونالد ترامب، 
أنصاره للتظاهر واالحتجاج، معلنا أنه سيتم 
اعتقالـه يـوم الثالثـاء املقبل، يأتـي ذلك بعد 
أقـل من يوم مـن ظهور ترمب عـىل يوتيوب 

وفيسبوك.
وقـال ترامـب يف منشـور له عىل حسـابه يف 
منصتـه االجتماعيـة ”Truth Social“، إنـه 
يتوقـع أن يجـري ”توقيفـه“ بسـبب مزاعم 
بدفـع أمـوال لنجمـة إباحية قبـل انتخابات 

2016، ودعا األمريكيني إىل التظاهر.
وكتـب ترامـب: ”سـيجري توقيـف املرشـح 
السـابق  والرئيـس  الرئيـيس  الجمهـوري 
الثالثـاء..  األمريكيـة  املتحـدة  للواليـات 
تظاهـروا! اسـتعيدوا بالدنـا!“، متحدثـا عن 
”ترسيب“ معلومـات من مكتب املدعي العام 

يف مانهاتن.
وبحسـب ”نيوزويـك“، يأتي منشـور ترامب 
وسـط تكهنات بأنه سـُيتهم قريباً يف تحقيق 
يجريه مكتـب املدعي العـام يف منهاتن حول 
قيام محامي ترامب السـابق، مايكل كوهني، 
بدفـع 130 ألـف دوالر ملمثلـة أفـالم إباحية، 
سـتورمي دانيلز، قبل االنتخابات الرئاسـية 

لعام 2016.
ويف وقـت سـابق، كشـف تقرير، صـادر عن 
بمجلـس  الرقابـة  لجنـة  يف  الديمقراطيـني 
النواب األمريكي عدم إعالن ترامب، عن هدايا 
تلقاها من حكومات أجنبية بني عامي 2017 

و2020.
ووفقـا للتقرير، هنـاك أكثر مـن 100 هدية 
قدمـت مـن مسـؤولني أجانـب، بمـا يف ذلك 
الرئيـس الصينـي يش جني بينـغ وويل العهد 
السـعودي األمـري محمد بن سـلمان، بقيمة 
إجمالية تزيد عن ربع مليون دوالر، لم يفصح 
عنهـا ترامب وأفراد عائلتـه املبارشة كما هو 

مطلوب حسب القانون.
يذكـر أن مكتـب املدعـي العـام يف نيويـورك 
اسـتدعى ترامب لـإلدالء بشـهادته يف قضية 
دفـع مبالغ ماليـة ملمثلـة األفـالم اإلباحية، 
سـتورمي دانيلز قبـل أيام، مـا يعني حتمية 

توجيـه اتهامـات جنائيـة ضده، بحسـب ما 
كتبت صحيفة ”نيويورك تايمز“ األمريكية.

وذكرت الصحيفة يف الثامن من الشهر الحايل، 
نقالً عن مصـادر مطلعة أن النيابة العامة يف 
مانهاتـن عرضت عىل ترمـب إمكانية اإلدالء 
بشهادته األسـبوع املقبل أمام هيئة محلفني 

كربى تدرس وقائع القضية.
والرئيس األمريكي السـابق قدم رسمياً أوراق 
ترشحه النتخابات الرئاسة املقبلة يف الواليات 

املتحدة.
وكانـت قضيـة دفـع أمـوال لدانيلـز مقابل 
سـكوتها عن إقامة عالقة جنسية مع ترامب 
 - 2017 2006 أُثـريت يف فـرتة رئاسـته،  يف 
2021، وقـال ترامب وقتها إنـه ال يعلم بأمر 
األمـوال التي ُدفعـت لدانيالـز، ودفع كوهني 
األموال لها عام 2016 لضمان سـكوتها قبل 

االنتخابات الرئاسية األمريكية.
يأتي ذلك بعد أقل من يوم من ظهور ترمب عىل 
يوتيوب وفيسـبوك، حيث ظهر أمس الجمعة 
يف عودة إىل منصات التواصل االجتماعي التي 
اسـتخدمها لتعزيـز صعوده السـيايس حتى 
تم تعليق حسـاباته بعد هجـوم أنصاره عىل 

الكونغرس.
وبث ترمب عرب صفحته عىل فيسبوك وقناته 
عىل يوتيوب مقطًعا مصـوًرا بعنوان مأخوًذا 

مـن شـبكة (يس إن إن)، يتضمـن اإلعـالن 
 2016 انتخابـات  يف  بالرئاسـة  فـوزه  عـن 
أمـام هيالري كلينتون. ونـرشه بعنوان ”لقد 

عدت“.
 .“2024 بعبـارة ”ترمـب  املقطـع  وينتهـي 
وقـال ترمب يف هـذا املقطع ”آسـف لجعلكم 

تنتظرون“.
وأعـاد يوتيـوب يف وقت سـابق تفعيـل قناة 
ترمب. كما أعادت رشكة ميتا تفعيل حسابي 
ترمب عىل فيسبوك وإنستغرام يف وقت سابق 

من العام الجاري.
وأعـاد إيلون ماسـك، املالـك الجديـد لتويرت، 
حسـاب الرئيـس السـابق أيضا عـىل منصة 
التواصـل االجتماعـي الشـهرية يف نوفمـرب/ 
ترشيـن الثانـي، غري أن ترمب لـم يغرد عليه 

بعد.
 2016 يف  الرئاسـية  حملتـه  ترمـب  ودعـم 
باستخدام مواقع التواصل االجتماعي يف حني 

كان فوزه مستبعًدا.
وبعد عودته إىل تلـك املنصات، صار بمقدوره 
األدوات  اسـتخدام  بإمكانيـة  التمتـع  اآلن 
السياسـية  التربعـات  لجمـع  الرئيسـية 
والتواصـل مـع متابعيه البالـغ عددهم 146 
مليونـا عرب منصـات التكنولوجيا الرئيسـية 
الثالث، مع سـعيه لرتشيح نفسه مرة أخرى 

للرئاسة يف 2024.
وقـال يوتيـوب يف تغريـدة ”قيمنـا بعنايـة 
املخاطر املتواصلـة للعنف يف العالم الحقيقي 
مع موازنة فرص الناخبني لالستماع عىل قدم 
املساواة من املرشحني الوطنيني الرئيسيني يف 
الفرتة التي تسبق االنتخابات“، وذلك يف إشارة 

إىل خطوة إعادة حساب ترمب.
وقـال املتحدث باسـم حملته لفوكـس نيوز 
ديجيتال يف يناير/ كانون الثاني إن العودة إىل 
فيسبوك ”ستكون عامال مهما لحملة 2024 

من أجل الوصول إىل الناخبني“.
وأسـس ترمب منصة تروث سوشال يف أواخر 
2021 للتواصـل مع مؤيديـه خالل حظره يف 

منصتي تويرت وميتا.
وحظـرت منصة بـث املقاطع املصـورة قناة 
ترمـب يف 2021 النتهاكـه سياسـات املنصة 
فيمـا يتعلـق بالتحريض عىل العنـف بعد أن 
اقتحـم أنصاره مبنـى الكونغـرس األمريكي 
يف ينايـر/ كانون الثانـي 2021 أثناء اجتماع 
للتصديـق عىل فوز جـو بايـدن باالنتخابات 

الرئاسية.
ويستند معارضو عودة ترمب إىل الرسائل التي 
نرشها يف منصته، ولديه عليها نحو 5 ماليني 
متابـع، ويعتـربون أنها دليل عـىل أنه ما زال 
يمثل الخطر نفسـه الذي دفع منصات كثرية 

للتواصل االجتماعي إىل تعليق حساباته.
وتأتـي عـودة ترمـب إىل منصتـي يوتيـوب 
وفيسـبوك يف الوقـت الذي ينظـر فيه مكتب 
املدعـي العام يف مانهاتـن يف اتهامات جنائية 
تتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية خالل حملة 
ترامـب يف 2016 مقابـل الصمـت عن عالقة 
مزعومة بينهما، وهـي اتهامات يقول ترمب 
وحلفـاؤه إنهـا بدوافـع سياسـية مـن دون 

تقديم دليل عىل ذلك.
كمـا يواجه ترمب دعـوى احتيـال من والية 
نيويورك بقيمة 250 مليون دوالر، حيث تزعم 
وجـود مخطط اسـتمر 10 سـنوات للتالعب 
بأكثـر من 200 تقييم لألصـول ولصايف ثروة 
ترمب للفوز ببنود أفضل من البنوك ورشكات 
التأمني. ووصف ترمب الدعوى بأنها مكيدة.
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انقرة / متابعة الزوراء:
بلغ عدد املرّشـحني للرئاسة الرتكية 
تسعة، بينهم الرئيس الرتكي الحايل 
ورئيـس  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
حزب ”الشـعب الجمهـوري“ كمال 
كيليتشدار أوغلو، الذي اتفق تحالف 
”الطاولة السداسـية“ الـذي يقوده 
حزبـه عـىل اختيـاره هـذا الشـهر 
مرّشـحا مشـرتكا للتحالـف، فيمـا 
سُيغلق باب الرتّشيح رسمياً يوم 31 

مارس الحايل.
مديـر  أوزكـرياز،  كمـال  بحسـب 
مركز ”أوراسـيا“ الرتكيـة لألبحاث 
العامـة الذي يجـري بشـكٍل دوري 
اسـتطالعاٍت للـرأي حـول قضايـا 
سياسـية واجتماعيـة واقتصاديـة 
أو  يرتفـع  أن  يمكـن  البـالد،  يف 
ينخفـض العـدد الحايل للمرّشـحني 
للرئاسـة يف تركيـا مع وجـود فرتة 
زمنيـة للرتشـح تمتـد ألسـبوعني، 
واسـتمرار املفاوضـات بني األحزاب 

لتشكيل تحالفاٍت انتخابية واختيار 
مرّشحني مشرتكني. وقال إن ”العدد 
الحـايل للمرّشـحني قابـل للتغيـري، 
فعىل سبيل املثال يمكن أن ينخفض 
إذا سحب رئيس حزب البلد واملرشح 
الرئايس السـابق محرم إينجه طلب 
ترشحه لصالح رئيس حزبه السابق 

كيليتشدار أوغلو“.
وتقّدم إينجه قبل أيام بطلب ترشحه 
رسمياً عن حزب ”البلد“ الذي أسسه 
يف مايو/أيار من العام 2021 بعدما 
اسـتقال يف مطلـع شـهر فربايـر/

شـباط مـن العام نفسـه من حزب 
”الشـعب الجمهـوري“، وهو حزب 
املعارضة الرئييس يف تركيا الذي كان 
إينجه مرّشحه الرئايس يف انتخابات 
عـام 2018 والتي حصـل فيها عىل 
أكثر من %30 من أصوات الناخبني، 
وسـّجل فيها زيـادة بلغت نحو 5% 
مقارنـة بمرشـحني سـابقني عـن 
”الشعب الجمهوري“ يف االنتخابات 

الرئاسية.
إىل ذلـك، اعتـرب أوزكـرياز أن ”هناك 
مرّشـحني أساسـيني يف االنتخابات 
أوغلو“،  أردوغان وكيليتشـدار  هما 
مضيفاً أن ”بقية األسـماء هامشية 
وال تحظى بشـعبية كبرية باستثناء 
إينجـه الـذي يعد األكثـر أهمية بعد 
املنافسني الرئيسيني يف االنتخابات“، 
الرئاسية والربملانية التي ستشهدها 

تركيا يوم 14 مايو املقبل.
كمـا رأى أن ”أهمية ترشـح إينجه 
أو  برتّشـحه  االسـتمرار  يف  تكمـن 
سـحب طلبـه واإلعـالن عـن دعـم 

كيليتشدار أوغلو“.
فيمـا ضّمـت قائمـة املرّشـحني غري 
النهائية إىل جانب أردوغان وكيليتشدار 
أوغلـو وإينجـه، 6 مرّشـحني آخرين 
هـم: دوغـو برينتشـك رئيـس حزب 
”الوطن“، وأحمد أوزال رئيس الحزب 
”الواحد“، وفاتح اربكان رئيس حزب 
”الرفـاه الجديـد“، وأوزتـورك يلماز 

رئيس حـزب ”التجديد“، وجيم أوزان 
الرئيـس السـابق لحزب ”الشـباب“، 
وسـنان أوغـان الـذي ينتمـي لحزب 

”النرص“ اليميني املتطرّف.
وسـُيغلق باب الرتّشيح رسـمياً يوم 
31 مـارس الحايل، ولم يحسـم حتى 
اآلن حـزب مؤيد لألكـراد عن دوره يف 
االنتخابـات الرئاسـية فيمـا إذا كان 
سـيخوضها بمرشـٍح من أعضائه أو 
أنه سيدعم مرّشح الطاولة السداسية 
كيليتشدار أوغلو الذي يتمتع بعالقاٍت 
جيـدة مـع قـادة حـزب ”الشـعوب 

الديمقراطي“ املؤيد لألكراد.
وحصلت ”العربية.نت“ عىل معلوماٍت 
من الحزب املؤيد لألكـراد الذي يلعب 
تفيـد  االنتخابـات  يف  رئيسـياً  دوراً 
بأنـه سـيعلن رسـمياً هذا األسـبوع 
عـن مرّشـحه أو عـن دعمه ملرّشـح 

”الطاولة السداسية“.
ومن املتوقع أن يدعم حزب ”الشعوب 
”الطاولـة  مرّشـح  الديمقراطـي“ 

السداسية“ عوضاً عن اختيار مرّشٍح 
مـن أعضائـه باعتبار أن فـوزه غري 
ممكن، ما سريغم الحزب عىل تحديد 
التحالـف االنتخابـي الذي سـيصّوت 
مـن  الثانيـة  الجولـة  يف  ملرّشـحه 
االنتخابات، وهو مـا يتجنب حدوثه، 
بحسـب املصدر السـابق الذي كشف 
أيضـاً عن زيارة مرتقبة لكيليتشـدار 
أوغلو إىل املقـر الرئييس للحزب املؤيد 

لألكراد يف أنقرة.
وستبدأ الدعاية االنتخابية عىل وسائل 
اإلعـالم الحكوميـة وتلك التـي تتبع 
للمعارضـة مـع إقفال باب الرتّشـح 

نهاية الشهر الجاري.
الرئاسـية  االنتخابـات  أن  يذكـر 
والربملانية ستعقد قبل مئوية تأسيس 
”الجمهوريـة“ وبعد مـرور أكثر من 
ثالثـة أشـهر مـن زلزالـني مدّمرين 
رضبـا جنـوب البالد وخلفـا عرشات 
اآلالف مـن القتـىل ودمـاراً هائـًال يف 

البنى التحتية.
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فقدان 
فقدت مني االجازة الصادرة من 
الرشكة العامة لتصنيع الحبوب 
فرع النجف املرقمة ٧٥٢ باسم 
(وسـام جاسـم حمادة)، فعىل 
من يعثر عليها يرجى تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان 
فقـدت منـي الوثيقة املدرسـية 
املرقمة ٢٨٨٧٤ يف ٢٠٠٤/٧/١٣ 
الصـادرة مـن اعداديـة النجـف 
الطالـب  باسـم  للبنـني  املهنيـة 
(حيـدر عـيل حسـن)، فعىل من 
يعثر عليهـا يرجى تسـليمها اىل 

جهة االصدار.
جمهورية العراق                                                     العدد: ٦٨/ ج /٢٠٢٣                                   
مجلس القضاء االعىل                                 التاريخ: ١٦ /٣ /٢٠٢٣

رئاسة محكمة استئناف النجف 
محكمة جنح الحيدرية 

اىل املتهم الهارب (دريد محمد طالب املعموري)
م/ اعالن

ملجهولية محل اقامتك يا (دريد محمد طالب/ اسم االم: نوال ستار، 
تولـد:١٩٩٠) تقـرر تبليغك باالعـالن نرشا يف صحيفتـني محليتني 
للحضـور امـام هذه املحكمـة خالل فـرتة امدهـا (٣٠) يوما من 
تاريخ االعالن يف الدعوى املرقمة اعاله املشـتكي فيها (قيص موىس 
احمـد) وفق احـكام املـادة ١/٤٥٦/أ من قانون العقوبـات واثناء 
الدوام الرسمي وبعكسه ستجري املحكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.
القايض 
كرار زهري محمد

إعالن 
اىل الرشيـك (عباس عبد الزهـرة كريم) 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية الحرية 
لغـرض اصـدار اجـازة البنـاء للرشيك 
(عبـد الكريـم جـواد عـزوز) للقطعـة 
املرقمة ٢٤٦/٩٢ يف النجف حي الحسني 
مقاطعة ٥١ خـالل عرشة ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .
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بغداد/الزوراء:

أكـدت أمانـة بغداد، امس السـبت، تحسـن 

الوضـع البيئي يف العاصمـة، فيما أوضحت 

كيفيـة التعامـل مـع املخلفـات الحكومية، 

وأشـارت إىل عـدم تعـاون أصحـاب معامل 

القطاع الخاص بشأن املخلفات الصناعية.

وقـال معـاون مديـر عـام دائـرة املخلفات 

الصلبـة والبيئة، يف األمانـة، أحمد عبد اإلله 

الزيـدي، يف ترصيـح صحفـي إن «الوضـع 

البيئي يف العاصمة بغداد أفضل ملا كان عليه 

قبل عرشيـن عاماً، أي منذ العـام ٢٠٠٣ اىل 

أن «بيئـة  الجـاري ٢٠٢٣»، مؤكـداً  العـام 

العاصمة بغداد تتجه نحو األفضل».

وأكـد، عـىل «أهميـة أن يلتـزم املواطنـون 

بساعات معينة لرمي النفايات، حفاظاً عىل 

بيئة العاصمة». 

وأشار إىل، أن «أهم املشاكل التي تواجهنا هي 
امتناع املصانع ومعامل القطاع الخاص عن 

مخاطباتنا، حيث يجب التعامل مع نفاياتهم 

بشكل خاص حسب نوع املنتجات».

وتابع: «نحن ال نعلـم كيف يتعامل أصحاب 

مـع  الخـاص  القطـاع  ومعامـل  املصانـع 

مخلفاتهم، ولكن أعتقد أنهم يقومون برمي 

تلـك املخلفـات  يف املناطق الضعيفـة رقابياً 

كمعسكر الرشيد أو الرستمية».

وأوضح، أن «أمانـة بغداد تتعامل مع بعض 

مخلفات الدوائـر الحكومية باملـرت املكعب، 

وعىل سـبيل املثال نتعامل مع مخلفات كلية 

الرشطة بحسب نوع النفايات،  وتحدد قيمته 

عـىل املرت املكعب، والكشـف يكون مقطوعاً  

٢٥٠ الف دينار كواردات لألمانة، أما الدوائر 

الحكوميـة املتبقية فتكـون نفاياتها ورقية 

أو  عضويـة». وذكـر، أن «قوانـني الحفاظ 

عىل البيئـة موجودة، ولكنها غـري مفعلة»، 

الفتـًا إىل، أن «العقوبـات التـي تفـرض عىل 

املخالفـني تكون أول مـرة بغرامة ٢٥٠ الف 

دينار،  بعدها ترتفع القيمة إىل مليون دينار 

وبعدها تصل للحبس».

بغداد/الزوراء:
واإلسـكان  اإلعمـار  وزارة  حـددت 
والبلديـات العامة مدة إنجاز مشـاريع 
فـك  مـرشوع  مـن  األوىل  الحزمـة 
االختناقات املروريـة يف العاصمة بغداد 
الـذي أطلقهـا رئيـس الـوزراء محمد 
شياع السوداني، فيما أكدت أن رشكات 
محليـة وأجنبيـة سـتعد تصاميمهـا.
وقال املتحدث الرسـمي باسـم الوزارة 
صحفـي،  ترصيـح  يف  الصفـار  نبيـل 
إن «الحزمـة األوىل تضـم ١٩ مرشوعـا 
لفـك االختناقات املروريـة يف العاصمة 
بغداد، إذ إن تلك املشـاريع حددت وفقا 
لألولويـة يف املناطق التي تشـهد زخما 
مروريـا»، الفتـا اىل أن «عمـل الـوزارة 
يف تنفيـذ هـذه الحزمـة يجـري عـىل 
قدم وسـاق منـذ إطالقهـا». وأضاف، 
أن «الـوزارة عقـدت اجتماعـا ملتابعـة 
بتنفيـذ  للبـدء  األخـرية  االسـتعدادات 
هـذه الحزمة بحضـور ممثيل الجهات 
السـاندة والفـرق الهندسـية التـي تم 
تشـكيلها ملتابعـة املـرشوع»، مبينا أن 
«تنفيذ الحزمة ال يشـمل وزارة اإلعمار 
واإلسكان فقط إنما يشمل أمانة بغداد 

وهيئـة االسـتثمار ودوائـر التسـجيل 
العقـاري واملـوارد املائيـة واالتصاالت 
والكهرباء وغريها من الجهات». وأشار 
اىل أن «هـذه الحزمـة تحظـى بدعـم 
رئيس الوزراء وجميع الجهات الساندة 
كونهـا تعد مرشوعا وطنيـا»، مبينا أن 
«نوع املشـاريع يف هذه الحزمة تختلف 
ما بني جسـور وأنفاق وتوسعة للطرق 
الرئيسـة». ولفت اىل أنه «تم اسـتدعاء 
سـتقوم  ومحليـة  أجنبيـة  رشكات 
بإعـداد التصميـم والتنفيـذ»، موضحا 
أن «مرشوع سـاحة النسور تم توجيه 
دعوات إىل الـرشكات الصينية لتنفيذه، 
حيث إن الوزارة تنتظر من تلك الرشكات 
تقديـم عروضهم الخاصـة به». وأكمل 
أن «املدة الزمنية إلنجاز هذه املشـاريع 
سـترتاوح بني ٩ أشـهر اىل ١٨ شهرا»، 
مشري اىل أن «أعمال الصيانة التي تجري 
يف عدد من جسور العاصمة هي أعمال 
منفصلـة عـن الحزمـة التـي أطلقتها 
الوزارة وتعد أعمال صيانة دورية تقوم 
بهـا دائرة الطرق والجسـور». وأكد أنه 
«تـم تخصيـص املبالـغ املاليـة إلنجاز 

الحزمة األوىل».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس السبت، إصابة ثالثة منتسبني 

بانفجار عبوة ناسفة يف محافظة كركوك.
وذكـرت الهيئـة يف بيان ورد لــ «الزوراء»، أن «ثالثة منتسـبني 
من معاونية االسـتخبارات يف الحشـد الشعبي يف قاطع عمليات 
كركوك أصيبوا بجروح مختلفة اثناء مشـاركتهم بعملية أمنية 

يف املناطق املشرتكة بني محافظتي صالح الدين وكركوك».
وأضـاف البيـان، أن «العبـوة انفجـرت عىل سـيارة يسـتقلها 
املنتسـبون، ما أسفر عن اصابتهم بجروح متفاوتة، وتم نقلهم 

اىل مستشفى ازآدي يف كركوك لتلقي العالج».
وانطلقـت صباح امـس  قيادتـا عمليات كركـوك ورشق دجلة 
ومحور الشـمال وبمشـاركة الجيش العراقي والقـوات األمنية 
بعمليـة دهم وتفتيش وتأمني املناطق املشـرتكة بني محافظتي 

كركوك وصالح الدين، بحسب البيان.

بغداد/الزوراء:
اعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس السـبت، صدور قرار حكٍم 
غيابيٍّ بالسجن والغرامة عىل مديٍر قسم الشؤون القانونية سابقاً يف وزارة الرتبية.

وذكـرت الهيئـة يف بيان ورد لــ «الـزوراء»، ان «محكمة جنايات مكافحة الفسـاد 
املركزيَّة حكمت عىل مدير قسـم الشؤون القانونيَّة يف وزارة الرتبية سابقاً، بالسجن 
الغيابيِّ ملُدَّة عرش سـنواٍت، وفرض غرامٍة ماليٍَّة مقدارها عرشة ماليني دينار عليه، 
عىل خلفيَّة إدانته بتسـلُّم مبلغ (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليـون دينار من إحدى الرشكات 

املُتعاقدة مع وزارة الرتبية؛ مقابل تمرير عقد طباعٍة ملصلحتها».
لة يف هـذه القضيَّة، وجدتها  وأضافـت إنَّ «املحكمـة بعد االطالع عـىل األدلة املُتحصَّ
كافيـًة وُمقنعًة لإلدانة، فأصدرت قرارها؛ اسـتناداً إىل أحكام القرار (١٦٠/ثانياً/ ١ 

لسنة ١٩٨٣)».
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بغداد/الزوراء:
حددت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
العامة مدة إنجاز مشاريع الحزمة األوىل 
من مرشوع فـك االختناقات املرورية يف 
العاصمـة بغـداد الـذي أطلقهـا رئيس 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني، فيما 
أكدت أن رشكات محلية وأجنبية سـتعد 
تصاميمها. وقال املتحدث الرسمي باسم 
الوزارة نبيل الصفار يف ترصيح صحفي، 
إن «الحزمة األوىل تضم ١٩ مرشوعا لفك 
االختناقـات املرورية يف العاصمة بغداد، 

إذ إن تلك املشاريع حددت وفقا لألولوية 
يف املناطق التي تشـهد زخمـا مروريا»، 
الفتا اىل أن «عمـل الوزارة يف تنفيذ هذه 
الحزمـة يجـري عـىل قـدم وسـاق منذ 
إطالقها». وأضـاف، أن «الوزارة عقدت 
االسـتعدادات األخرية  ملتابعـة  اجتماعا 
للبدء بتنفيذ هذه الحزمة بحضور ممثيل 
الجهات الساندة والفرق الهندسية التي 
تم تشـكيلها ملتابعة املرشوع»، مبينا أن 
«تنفيذ الحزمة ال يشـمل وزارة اإلعمار 
واإلسـكان فقط إنما يشمل أمانة بغداد 

التسـجيل  ودوائـر  االسـتثمار  وهيئـة 
العقـاري واملـوارد املائيـة واالتصـاالت 
والكهرباء وغريها من الجهات». وأشار 
بدعـم  تحظـى  الحزمـة  «هـذه  أن  اىل 
رئيس الوزراء وجميع الجهات السـاندة 
كونها تعـد مرشوعا وطنيـا»، مبينا أن 
«نوع املشـاريع يف هذه الحزمة تختلف 
ما بني جسـور وأنفاق وتوسعة للطرق 

الرئيسة».
ولفـت اىل أنـه «تـم اسـتدعاء رشكات 
أجنبية ومحلية ستقوم بإعداد التصميم 
والتنفيذ»، موضحا أن «مرشوع سـاحة 
النسـور تم توجيه دعـوات إىل الرشكات 
الصينيـة لتنفيـذه، إذ إن الوزارة تنتظر 
مـن تلـك الـرشكات تقديـم عروضهـم 

الخاصة به».
وأكمـل أن «املـدة الزمنية إلنجـاز هذه 
املشـاريع سـترتاوح بني ٩ أشهر اىل ١٨ 
شـهرا»، مشـري اىل أن «أعمـال الصيانة 
التي تجري يف عدد من جسـور العاصمة 
هـي أعمـال منفصلة عـن الحزمة التي 
أطلقتهـا الـوزارة وتعـد أعمـال صيانة 
دورية تقوم بها دائرة الطرق والجسور». 
وأكـد أنه «تـم تخصيص املبالـغ املالية 

إلنجاز الحزمة األوىل».

بغداد/الزوراء:

العـايل  التعليـم  وزارة  أفـادت 

العراقـي،  العلمـي  والبحـث 

بـأن مدخالت التعليـم العايل يف 

بحـدود  ٢٠٣٠ سـتكون  عـام 

مليـون طالـب، مشـرية اىل ان 

االمـر بحاجة اىل وضـع حلول 

وتوصيـات ملواجهة هـذا الرقم 

الكبري.

وقال مدير اعالم وزارة التعليم 

العـايل والبحـث العلمـي حيدر 

العبودي يف ترصيح صحفي ان 

االمتحانات  «عدد من خاضـوا 

للمرحلـة االعداديـة يف السـنة 

الدراسـية املنرصمة كانوا اكثر 

مـن ٤٠٠ الف طالب، لكن ليس 

كلهم التحقوا بالجامعات». 

يف  «أعلنـا  العبـودي:  وأوضـح 

توقيـت اعالن القبـول املركزي 

طالـب  الـف   ٢٥٥ مـن  أكثـر 

التحقوا بالجامعات واملعاهد»، 

منوهـاً اىل أن «املؤرشات تقول 

زيـادة  هنالـك  سـتكون  انـه 

الطلبـة  عـدد  يف  ملحوظـة 

امللتحقـني بالجامعات، واألمر 

يف مسار تصاعدي».

التعليـم  وزارة  اعـالم  مديـر 

العـايل والبحـث العلمي حيدر 

العبـودي، توقع أنـه «بحلول 

عام ٢٠٣٠ سـتكون مدخالت 

التعليـم العايل بحـدود مليون 

طالب»، مؤكـداً أن «هذا امللف 

يحتاج اىل اجراءات».

 العبودي، لفـت اىل ان «وزارة 

التعليم العايل فيا لجنة وزارية 

عاليـة تـم تشـكيلها، لوضع 

خريطة عمل بهذا الخصوص، 

ورفع التوصيات املناسبة، من 

حيـث اسـتحداث الجامعـات 

التخصصـات  اىل  وحاجاتنـا 

مسـتقبالً، والتـي تراعي فيها 

مؤثرات التنمية يف البلد والزيادة 

السكانية».

العـايل  التعليـم  وكانـت وزارة 

والبحـث العلمي أعلنـت نهاية 

شهر ترشين االول ٢٠٢٢ قبول 

مئتني وخمسـة آالف وأربعمئة 

وستة وثمانني طالباً وطالبة يف 

الجامعـات الحكومية العراقية 

ضمـن قنوات القبـول املركزي 

للسنة الدراسية ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

مؤخـراً، أعلـن وزيـر التعليـم 

العايل والبحـث العلمي العراقي 

نعيـم العبـودي عـن وجود ٧٥ 

الـف طالـب جامعـي عراقـي 

يدرسون يف إيران، يف مؤرش عىل 

تنامي اعداد الطالب يف البالد.

مباحثـات  خـالل  ذلـك  جـاء 

أجراهـا يف طهـران مـع وزيـر 

والتكنولوجيا  والبحوث  العلوم 

االيراني محمد عيل زلفي، داعياً 

إيـران اىل زيادة قبـول الطالب 

العراقيني لديها.

وبحسب أرقام رسمية فإن عدد 

الطـالب الكيل يف عمـوم العراق 

خـالل العـام ٢٠٢١، وصـل اىل 

ما يقـارب ١٣ مليون طالب، يف 

مختلف املراحل الدراسية.

بغداد/الزوراء:
مـن  حكومـي،  مسـؤول  حـذر 
«انخفاض غري مسبوق» يف الخزين 

املائي يف العراق.
وقال وكيل وزارة الخارجيَّة للُشُؤون 
عبدالرحمـن  والفنيَّـة  اإلداريَّـة 
الُحسينّي يف كلمة العراق يف الدورة 
الـ٤٩ ملجلـس وزراء خارجيَّة دول 
منظمـة التعـاون اإلسـالمّي ان : 
«الخزين املائّي يف العراق، أنخفض 
إىل ُمسـتوى خطري لم يشهده من 

قبل عرب تاريخه الحديث».
وأشـار، إىل «أهّميَّة وضـع مبادئ 
التسـامح وحقوق  اإلسـالم وقيم 
اإلنسـان منهاًجـا للتعامـل فيمـا 
يخـص قضايـا امليـاه بـني الدول 
والتـي  املتشـاطئة  اإلسـالميَّة 

تتشارك يف األنهار».

وعىل صعيـد آخر أبدى الحسـيني 
باإلتفـاق  العـراق  «ترحيـب 
الكبري  والدور  السـعودّي-اإليرانّي 
الذي قـام به العـراق يف نجاح هذا 
اإلتفاق عرب عدة جوالت من الحوار 

بني البلدين».
د وكيل الخارجية «أستعداد  كما أكَّ
العراق الستضافة الدورة الخامسة 
لـوزراء العمـل يف الـدول االعضاء 
ملنظمـة التعـاون اإلسـالمّي لعام 
٢٠٢٣». وكان املختـص يف الشـأن 
املائـي، عـادل املختـار، حـذر من 
خطـورة أزمة الجفـاف يف العراق، 

خالل فصل الصيف املرتقب.
وقـال املختـار، ان : «العـراق يمر 
بأزمـة جفاف حقيقيـة وخطرية، 
والصيف املقبل عىل البالد سيكون 
شـديدا جـداً وقـاٍس، يف ظـل هذا 

الجفـاف، الذي قـد تطـول أزمته 
وزيـر  ووصـف  الـرشب».  ميـاه 
املـوارد املائية عـون ذياب، الوضع 
املائي يف البالد بـ «الصعب جداً وان 
االيـرادات املائيـة من الجـوار هي 

األقل».
وكشف عن «زيارة وفد تركي عايل 
املسـتوى اىل العاصمة بغداد قريباً 
لبحث تداعيات ملـف املياه وأزمة 

الجفاف»

الديوانية/الزوراء:
أعلنـت قيادة رشطـة الديوانية، امس السـبت، 
انطـالق حملـة كـربى للبحـث عـن املطلوبني 

وحرص السالح املنفلت يف املحافظة.
وذكرت القيـادة يف بيان ورد لـ «الـزوراء»، انه 
«بتوجيه شـخيص مبارش من قبل قائد رشطة 
املحافظة اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك 

الشـبيل، اطلقت قيادة رشطـة الديوانية حملة 
مداهمـات وتفتيش كربى نفذتها فجر السـبت 
يف قضـاء الشـنافية وقضاء عفـك وحتى هور 
الدملـج وصـوال للحـدود اإلدارية مـع محافظة 
واسط للبحث عن املطلوبني للقضاء، ومالحقة 
الجماعات الخارجة عن القانون وكل من يعمل 

عىل زعزعة األمن يف املحافظة».

وأضـاف البيـان، ان «العمليـة تضمنـت نـرش 
املفـارز وتدقيـق أسـماء املطلوبـني وتفتيـش 
األماكن املشبوهة واملزارع والهياكل، بمشاركة 
عـدد كبري من الضباط واملنتسـبني من مختلف 
القوات األمنية، أسـفرت عن إلقاء القبض عىل 
عدة مخالفني بقضايا مختلفة وضبط عدد من 

قطع السالح».

بغداد/الزوراء:
هدد عدد مـن املحارضين 
املجانيـني، امس السـبت، 
بقطـع البوابات الرئيسـة 
باإلطارات  الرتبيـة  لوزارة 
عـدم  حـال  يف  املحرتقـة، 
تنفيـذ مطالبهـم من قبل 

الحكومة.
وقـال ممثـل املحارضيـن 
املجانيني، مالـك هادي، يف 
تدوينـة عىل «فيسـبوك» ، 
إنه «سـيتم قطـع بوابات 
وزارة الرتبيـة باإلطـارات 
كتـاب  ارسـال  لحـني 
مجلس  لرئيس  التوصيات 
شـياع  محمـد  الـوزراء، 
ومصادقتـه  السـوداني، 

بنفس اليوم».
التوجـه  أن  وأضـاف 
سيكون «سريا عىل االقدام 
مـن وزارة الرتبيـة لبوابة 
التخطيـط عبـورا لجـرس 
نوه  فيمـا  الجمهوريـة»، 

اىل أن «الحضور واجب من 
أجـل تطابق األسـماء ويف 
حال تسويف وزارة الرتبية 
بالتصعيـد  الحـق  فلكـم 

األكرب».
يذكر أنـه يف يـوم األربعاء 
أكـد رئيس   ،١-٠٣-٢٠٢٣
مجلـس الـوزراء، محمـد 
أن  السـوداني،  شـياع 
يف  حسـمت  «الحكومـة 
موضـوع  األوىل  أيامهـا 

املحارضين املجانيني الذين 
يصـل عددهم إىل ٣٠٠ ألف 
العملية  لنرفـد  محـارض، 

التعليمية بدماء شابة».
-٢٣ الخميـس  يـوم  ويف 
لجنـة  أعلنـت   ٠٢-٢٠٢٣
الرتبية النيابية، عن تحرك 
مشـكلة  لحـل  حكومـي 
واإلداريـني  املحارضيـن 
املحافظـات  جميـع  يف 

العراقية.

ذي قار/الزوراء:
الداخليـة،  وزارة  اعلنـت 
القبض عىل  السبت،  امس 
٦ متهمني كانـوا يرومون 
خرق أحـد األنابيب الناقلة 
للنفط وضبط عجالتهم يف 

محافظة ذي قار.
وذكـرت الـوزارة يف بيـان 
ورد لــ «الزوراء» ان «قوة 
شـعبتي  مـن  مشـرتكة 
اسـتخبارات وأمـن أفـراد 
وجهـاز  الطاقـة  رشطـة 

األمـن الوطنـي اشـتبكت 
مع ستة متهمني والقبض 
عليهـم، إذ كانـوا يرومون 
إحداث خرق بأحد األنابيب 
الناقلة للنفط يف محافظة 

ذي قار».
واشـارت اىل ان «مفارزنـا 
تمكنت من ضبط عجلتني 
بمنتوج  محملـة  إحداهـا 
نفطـي مجهـول الكميـة 
والنوعية، فضال عن ضبط 
أنابيـب  تثقيـب  أدوات 

وصمام فتح وإغالق كانت 
بحوزتهم».

«املتهمـني  ان  واضافـت 
بالتوقيـف  إيداعهـم  تـم 
وحجـز العجـالت وباقـي 
تمهيـداً  املضبوطـات 
اإلجـراءات  السـتكمال 
القانونية الالزمة وعرضها 
عىل القضاء املختص وفق 
قانـون مكافحـة تهريـب 
النفط ومشتقاته رقم ٤١ 

لسنة ٢٠٠٨».



بغداد/ الزوراء:
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير النفط، 
حيان عبد الغني، امس السبت، سعي 
الوزارة إىل زيـادة تخصيصات املنافع 
الرتاخيـص  لجـوالت  االجتماعيـة 
النفطيـة مـن 5 ماليـني دوالر إىل 10 
ماليـني.. جـاء ذلـك خـالل لقائه مع 
مسـؤويل الوحدات االدارية بمحافظة 
البرصة.وقال عبد الغني خالل اللقاء: 
نسـعى اىل زيادة تخصيصات املنافع 
االجتماعية اىل (10 ماليني دوالر) بدالً 
مـن (5 ماليـني دوالر) تمنح من قبل 
الرتاخيص  املقاولة لجوالت  الرشكات 
النفطية. مشري اىل زيادة تخصيصات 
املنافـع االجتماعيـة مـن ( %3 ) اىل 
( %10 ) التـي تسـتقطع مـن ارباح 

الرشكات النفطية الوطنية .
واكد عىل االرتقاء بمستوى الخدمات 
املناطـق  ملواطنـي  املقدمـة  العامـة 
القريبة من الحقـول النفطية، ودعم 
املبادرات املجتمعية والصحية وتنظيم 
الـورش املختلفـة لتدريـب وتأهيـل 
سـكان املناطـق املجـاورة للحقـول 

النفطية يف التخصصات املختلفة .
وأضـاف عبد الغنـي: إن وزارة النفط 

واملراكـز  املـدارس  ببنـاء  سـاهمت 
الصحيـة وتعبيـد الطـرق للمناطـق 
القريبة من الحقول النفطية، وتوفري 
املياه الصالحة للرشب، ودعم مشاريع 

تصفية املياه.
وتابع وزير النفط بالقول: نتواصل مع 

مسؤويل الوحدات االدارية للمحافظة 
لالطـالع عىل االحتياجـات الرضورية 
ملواطنـي املناطق املحيطـة بالحقول 
النفطية، والعمل عـىل تلبيتها خدمة 

للصالح العام.
مـن جانـب متصـل، اعلـن قائمقام 

قضاء القائم األسبق، احمد املحالوي، 
أمس السبت، عن اكتشاف اكرب حقول 
الغاز بعملية تنقيب جديدة يف مناطق 

صحراء االنبار الغربية.
وقال املحـالوي يف ترصيـح صحفي: 
ان ” رشكـة االستكشـافات النفطية 

النفـط  وزارة  تشـكيالت  احـدى 
جديـدة  تنقيـب  بعمليـة  اكتشـفت 
للمناطق املحصورة بني قضاء القائم 
وعنـه غربي االنبار، أكرب حقول الغاز 
بعد حقل عكاز ويعـد هذا الحقل من 
اكـرب الحقـول املكتشـفة يف املناطق 

الغربية“.
واضاف ان“ الحقل املستكشف يحوي 
عىل كميات هائلـة من الغاز يضاهي 
مـا موجـود يف حقل عـكاز الغازي يف 
قضـاء القائـم غربي االنبـار“، مبينا 
ان“ الحقـل املستكشـف غـري مؤرش 

لدى وزارة النفط“.
موضحـا ان“ رشكـة االستكشـافات 
النفطية اكتشفت باملناطق املحصورة 
بـني صحـراء قضـاءي القائـم وعنه 
غربـي االنبار أكرب حقـول الغاز ومن 
املؤمـل االعالن عنهـا يف غضون االيام 

القليلة املقبلة ”.
يشـار اىل ان مسـؤوال محليـا أكـد، 
رشكـة  ان  سـابق،  ترصيـح  يف 
أرجـأت  النفطيـة  االستكشـافات 
عمليـات التنقيب عن حقـول النفط 
والغـاز يف مناطـق صحـراء قضـاء 

الرطبة غربي االنبار لدواٍع امنية.

بغداد/ الزوراء:
أعلن املـرصف األهـيل العراقي، أمس 
السـبت، مبـارشة أعماله رسـمياً يف 
اململكة العربية السعودية، الفتا إىل أن 
هذا االمتياز يحصل ألول مرة يف تاريخ 
العراق املايل، حيث يعد ”قفزة مالية“، 
وبات بإمكان املرصف تقديم خدماته 
وحلولـه املبتكرة لقطـاع الرشكات يف 

السوق السعودي الحيوي واملهم.
وقـال املرصف األهـيل العراقي التابع 
ملجموعـة كابيتـال بنـك األردنيـة يف 
بيـان ورد إىل ”الـزوراء“ انه ”شـارك 
يف النسـخة الثانية من مؤتمر القطاع 
املـايل الذي انطلقـت أعماله يومي 15 
و16 من شـهر آذار/ مارس الجاري، 
يف مركـز امللـك عبـد العزيـز الـدويل 
للمؤتمرات بمدينة الرياض“، الفتا إىل 
أن ”محافظ البنك املركزي السـعودي 
أيمن بن محمد السياري سلم شهادة 
مزاولـة األعمـال املرصفيـة للرئيس 
التنفيـذي للمـرصف األهـيل العراقي 
يف اململكة العربية السـعودية، زيد بن 
عبد العزيـز أبونيان، بحضـور املدير 
املفوض للمرصف األهيل العراقي أيمن 
أبـو دهيم ونائـب الرئيـس التنفيذي 
ملجموعـة كابيتـال بنـك للتوسـعات 
الدوليـة نديـم قبـوات، باالضافـة إىل 

صّنـاع القـرار يف القطاع املـايل وكبار 
التنفيذيني يف املؤسسات املالية محلياً 

وإقليمياً ودولياً“. 
املديـر املفـوض  البيـان عـن  ونقـل 
للمـرصف األهـيل العراقـي، أيمن أبو 
دهيـم، تأكيـده ”عـىل أهميـة تواجد 
مثـل  يف  العراقـي  األهـيل  املـرصف 
هـذا النوع مـن املؤتمـرات اإلقليمية 
الدولية“، موضحا أنها ”ستتيح تبادل 

األفـكار والتجـارب والتعـاون يف كل 
املجاالت التي سـيتم مناقشتها خالل 
املؤتمر، باإلضافة اىل التواصل والربط 
مع نخبة مـن ممثيل البنوك الرائدة يف 
املنطقة والعالم، ناهيك عن فتح آفاق 
جديـدة لعمل املرصف من خالل بحث 
الفرص التجارية املحتملة يف السـوق 

السعودي“. 
من جانبـه، أعرب الرئيـس التنفيذي 

للمرصف األهيل العراقي يف السعودية، 
ابونيـان، عـن  زيـد بـن عبدالعزيـز 
”سـعادته بمشـاركة املرصف يف هذا 
املؤتمـر الـذي يعـد منصـة إقليميـة 
دوليـة يعكس قـوة اقتصـاد اململكة 
يف املنطقـة، حيـث أتيحـت للمرصف 
خدماتـه  عـن  للتعريـف  فرصـة 
وحلوله املرصفيـة املبتكرة أمام آالف 
املشـاركني بخربات متنوعة يف شـتى 

مجـاالت القطاع، وممثلـني من بنوك 
رائدة، واملتخصصني يف السـوق ورواد 
االستثمار من آسـيا وأوروبا وأمريكا 

الشمالية“. 
وأوضـح أبونيـان أن ”مؤتمر القطاع 
املـايل يعـد فرصـة مميـزة للمرصف 
األهيل العراقـي لالطالع عن قرب عىل 
القفزات النوعية التـي حققها قطاع 
الخدمـات املالية بالتوازي مع التطور 
والخدمـات  األعمـال  يف  املتواصـل 
باململكـة العربية السـعودية، إضافة 
إىل إمكانيـة تبادل اآلراء والخربات مع 
ممثيل البنوك الرائدة املشـاركة يف هذا 
املؤتمر“. تجدر اإلشارة إىل أن املرصف 
األهـيل العراقي حصل يف شـهر ايار/ 
مايو مـن العام 2021، عـىل موافقة 
مجلس الوزراء السـعودي لفتح فرع 
له يف اململكة العربية السعودية، وذلك 
لتشجيع وتسهيل التجارة بني العراق 
واململكـة العربيـة السـعودية يف ظل 
النمو املتزايد للصـادرات بني البلدين، 
حيث سيتيح وجود هذا الفرع الفرصة 
للمـرصف لتوسـيع نطـاق الخدمـة 
املقدمة لعمالئه مـن قطاع الرشكات 
املتواجدين يف العراق والسعودية، عن 
طريق تقديـم الخدمات التجارية لهم 

بشكل مبارش.

بغداد/ الزوراء:
اكد الخبري االقتصادي، نبيل املرسـومي، امس السـبت، أن االسـتريادات 

االجمالية للعراق عام 2022 بلغت 55.193 مليار دوالر.  
وقال املرسـومي يف تدوينـة تابعتها ”الزوراء“: إن ”العراق اسـتورد عام 
2022 منتجـات نفطيـة بقيمـة 7.269 مليارات دوالر، وقد اسـتحوذت 
االسـتريادات النفطيـة عىل %42 من االسـتريادات الحكومية التي بلغت 

17.458 مليار دوالر“.  
وأضاف ان ”اسـتريادات القطاع الخاص بلغـت 37.735 مليار دوالر، ما 
يعني ان االستريادات االجمالية للعراق يف عام 2022 بلغت 55.193 مليار 

دوالر، منها تكاليف شحن وتأمني بقيمة 8.269 مليار دوالر“.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة الزراعـة أن األمطـار األخـرية كانت رية مهمة وأساسـية يف 
املناطـق الديميـة، فيما رجحت وصول املوسـم الحـايل إىل االكتفاء الذاتي 
مـن محصـويل الحنطـة والشـعري.وقال الوكيـل اإلداري للـوزارة، مهدي 
سـهر الجبوري: إن ”موجة األمطار التي شـهدتها البـالد يف األيام القليلة 
املاضيـة واأليام الحالية، أضافت خزيناً مائياً كبرياً وجيداً، باإلضافة إىل أن 
هـذه األمطار توزعت يف عموم العراق، وكانت األمطار يف مناطق الوسـط 
والجنـوب التي سـقطت بهـا، رية الفطـام يف أغلب املناطـق“، مبيناً أن“ 
األمطار كانت رية مهمة وأساسـية يف املناطق الديمية“.وأضاف الجبوري 
أن“ الريتـني اعتمدتا عىل مياه األمطـار، وكانت إيجابية ملحصويل الحنطة 
والشـعري يف أغلب محافظات العراق“، مرجحا ”وصول هذا املوسم إىل حد 
االكتفاء الذاتي بتسـويق محصويل الحنطة والشـعري إىل سـايلوات وزارة 
التجارة“.وأعـرب عـن أمله ”االسـتفادة من هـذه األمطار يف االسـتعداد 
للموسـم الزراعـي الصيفـي، وأن يرتكـز توزيعها خاصة عـىل محاصيل 
الخرض، باإلضافـة إىل املحاصيل التي تزرع تحت منظومات الري الحديث 
(املرشـات الثابتـة واملحوريـة والتنقيـط)“، الفتـاً إىل أن ”ميـاه األمطار 

ستضاف إىل الخطة الزراعية املقبلة إذا بقيت عىل مستوياتها الحالية“.

بغداد / نينا:
أكـد الخبري يف الشـأن االقتصادي، رعـد تويج، ان انخفاض سـعر الدوالر 

مسألة وقت تتعلق بتكيف العمليات التجارية مع السياسة النقدية .
وقال تويج يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لألنباء ”نينا“: ”ان ادماج 
تعامل التجـار العراقيني ضمن املنصة االلكرتونيـة التابعة للبنك املركزي 
ال يتجـاوز %20 من مجموع التجار“، مبينا :“ ان زيادة هذه النسـبة من 
املمكن ان تكون مسـألة ادارية يتوىل فيها البنـك املركزي العراقي تعريف 
التجار باليات التقديم، مما سـيدفع التجار لالبتعاد عن االسـواق املوازية 
واللجـوء اىل املنصـة االلكرتونية ”.واوضـح :“ ان ذلك سـيكون يف صالح 
انخفاض اكرب للدوالر وباقرتابه اىل السـعر الرسـمي 1300دينار“. مؤكدا 
”إن عملية انخفاض سـعر الرصف مسـألة وقت تتكيـف فيها العمليات 

التجارية مع السياسة النقدية والتي لن تتجاوز الستة اشهر“ .
واعلـن البنـك املركزي العراقـي، يف وقت سـابق من مطلع العـام الحايل، 
إجـراءات وحزما اقتصادية منها املنصة االلكرتونية لخفض سـعر رصف 

الدوالر امام الدينار الذي شهد ارتفاعا كبريا يف االشهر القليلة املاضية.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهـب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحليـة بالعاصمة 
بغداد، ويف اسـواق اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، امس السبت.وقال مصدر 
إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد سجلت، 
صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي 
واألوربـي 432 الف دينار، وسـعر الرشاء 428 الف دينار، فيما كانت اسـعار 
الذهب ليوم الخميس املايض 418 الف دينار للمثقال الواحد.وأشار إىل أن سعر 
بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سـجل ارتفاعا ايضا عند 402 
الف دينار، وبلغ سـعر الرشاء 398 ألفا.وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال 
الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 435 الف 
دينار و 445 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 405 آالف 
و 415 الف دينار.أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شهدت ارتفاعا أيضا، حيث 
بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 505 آالف دينار، وسجل عيار 22 بيع 
465 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 450 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 

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

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعـات البنك املركـزي العراقي االجمالية مـن العملة الصعبة 

للدوالر خالل األسبوع املايض أكثر من مليار دوالر .
وذكر مصدر إن البنك املركزي باع خالل األسبوع املايض لأليام الخمسة 
التي فتح بها املزاد وابتداء من يوم األحد ولغاية الخميس مقدار مليار 
و 056 مليونـا و998 ألفـا و 484 دوالرا بمعدل يومي بلغ 211 مليونا 
و399 الفا و696 دوالرا مرتفعا بنسـبة %19.61 عما سجله األسبوع 
الذي سـبقه الذي بلغ فيـه معدل البيع 176 مليونـا و741 ألفا و692 

دوالرا.
وأضـاف: ان اعـىل مبيعـات للدوالر خالل األسـبوع املـايض كان ليوم 
االربعـاء حيـث بلغت املبيعـات فيـه 241 مليونـا و 908 آالف و 940 
دوالرا، فيمـا كانت أقل املبيعات ليوم الثالثاء التـي بلغت فيه املبيعات 

176 مليونا و955 ألفا و968 دوالرا.
وأشـار املصـدر إىل أن مبيعات الحـواالت الخارجية بلغـت 765 مليونا 
و218 ألفـا و 484 دوالرا بنسـبة ارتفـاع بلغـت %61.87 مقارنـة 

باملبيعات النقدية التي بلغت 291 مليونا و780 الفا دوالرا.
ولفت اىل ان املبيعات ذهبت عىل شـكل نقدي وحواالت للخارج لتمويل 
التجـارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع مبالغ االعتمادات املسـتندية 
والتسـويات الدولية للبطاقـات االلكرتونية 1305 دنانـري لكل دوالر، 
فيمـا بلغ سـعر بيع مبالغ الحـواالت اىل الخارج وسـعر البيع النقدي 

1310 دنانري لكل دوالر.
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بغداد / نينا:
 حدد املتحدث باسـم الحكومة، باسـم العوادي، ايجابيات اسـتثمار الغاز 

املصاحب الستخراج النفط العراقي .
وقـال العوادي يف ترصيـح للوكالة الوطنية العراقية لألنبـاء ”نينا“ انه :“ 
منذ اكتشاف النفط يف البالد يحرق الغاز هدرا دون استثماره ”، مشريا اىل 
”ان العراق يسـتورد غازا سـنويا بمبلغ يقدر بـ 5 مليارات دوالر ، ويهدر 
ويحـرق الغاز بمعدل من 8 - 10 مليارات دوالر ”، الفتا اىل ان رؤية الدولة 

تتجه نحو استثمار الغاز املهدر مستقبال ”.
واوضـح :“ ان جولة الرتاخيص االخرية التي وقعت بني وزارة النفط وعدد 
مـن الـرشكات برعاية رئيـس الوزراء مهمـة جدا السـتثمار الغاز، حيث 
اعطت الرشكات وعودا بأن تقدم للعراق ربع ما يسـتورده خالل فرتة 15 
شـهرا من تاريخ املبـارشة بالتنفيذ ”، الفتا اىل: انه بعد 3 سـنوات تغطي 

الرشكات حاجة العراق من الغاز ، ويكون مكتفيا ذاتيا .
واشـار اىل: ان املجتمـع الدويل يطالـب العراق بإجـراءات عملية للحد من 
التغيـري املناخي، ومنهـا الغاز املحرتق واملهـدر ، وبالتايل اسـتثمار الغاز 
سـيعود بالنفـع الكبري للعـراق يف كل املجاالت، وسـيصبح مصدرا للنفط 
والغاز وسيكون تأثريه اكرب يف املنطقة والعالم، جيوسياسيا، وسيتضاعف 
وسيسـتثمر مبلغ اسـترياد الغاز من الـدول االخرى بالقطعـات الداخلية 
كالتعليم والصحة، ويسـتجيب للمطالبات الدوليـة تجاه التغيري املناخي، 

عىل اعتبار ان حرق الغاز يسهم يف التأثري السلبي عىل املناخ .
واكد: ان امللف املناخي سـيدخل يف كل يشء مسـتقبال بالتعامالت العاملية، 
وسـريتبط بالقروض العاملية، والعالقات الدولية. مشـريا اىل :“ ان العراق 
يقع ضمن اكثر 5 دول بالعالم تأثرا بالتغيري املناخي، وبالتايل توجه العراق 

نحو الطاقة النظيفة سيسهم يف الحد من التغري املناخي“.

@äb‡rnéa@pbÓib∞a@Üá±@ÜaÏ»€a
¡–‰€a@xaãÉné¸@kybóæa@åbÃ€a

@ıb–n◊˝€@fiÏñÏ€a@|uãm@Ú«aäç€a
7»ì€aÎ@Ú�‰®a@Ô€Ïó´@Âfl@Ômaâ€a

@ã»é@üb–Øa@ÚÓ‹‡«@Z7jÇ
o”Î@Ú€dèfl@“ãó€a

ÚÀbó€a@fib´@¿@kÁâ€a@äb»éc@ b–mäa

@Üaçfl@pb»Ójfl@ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@Âfl@ãr◊c
 Ïjéc@fi˝Ç@ç◊ãæa

@paÜa7néa@Ô€bªg@—ìÿÌ@Übón”a
2022@fi˝Ç@÷aã»€a
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@\ÚÓq˝r€a^@Ú„åaÏæa@Z3bñ@á‡´@ãËƒfl
Übón”¸a@“ãƒ‹€@�b»jm@7ÓÃn‹€@Úöã«

ÚÌÜÏ»è€a@ÚÓiã»€a@Úÿ‹‡æa@¿@�bÓ8ä@È€b‡«c@ãíbjÌ@Ô”aã»€a@Ô‹Á˛a@“ãóæa

بغداد/ الزوراء:
قلل املستشـار املايل لرئيـس الوزراء، 
مظهـر محمد صالح، أمس السـبت، 
من مخاوف إقرار موازنات 3 سنوات، 
بسـبب عدم استقرار أسـعار الدوالر 
ومخاوف عدم تلبيتها لالستحقاقات 
األساسية للدولة واملواطن يف املفاصل 

الحياتية.
وقال صالـح، يف ترصيح صحفي: إن 
”عرض موازنـة عامة اتحادية لثالث 
سـنوات هي (خطـة ماليـة) جاءت 
متوافقـة مـع قانـون اإلدارة املالية 
االتحـادي، إذ أجـازت املـادة 4/ثانيا 
مـن قانـون االدارة املاليـة االتحادية 
منح السلطة التنفيذية تقديم صورة 
ملوازنـة (تعاقبية) لثالثة أعوام تقدم 
مـرة واحدة، عـىل أن ُتـرشع موازنة 
التنفيـذ  يف  وتعتمـد  األوىل  السـنة 

حتماً“.
وأكد أن ”موازنة السـنتني الالحقتني 
للتغيـري  عرضـة  ترشيعهمـا  بعـد 
والتعديل من جانب السلطة التنفيذية 
رشيطـة أن يصـادق مجلـس النواب 
عىل التعديالت التـي تتطلبها ظروف 
التعديـل وقتهـا تبعـا للظـرف املايل 

واالقتصادي للبالد“.
وأضاف صالح أن ”السلطة التنفيذية 
سـعت مـن وراء ذلك إعطـاء مرونة 
كافية لتفادي مشـكالت تعطل اقرار 
املوازنة يف السنوات القادمة سواء ما 
حصل يف حكومـات ترصيف األعمال 
عـىل سـبيل املثـال أو غـري ذلـك من 
املعوقات الترشيعية، فضالً عن اتباع 
ما يسمى (بشـفافية املوازنة) وهي 
إعطاء رؤية مستقبلية عن وأولويات 

الوضع املايل للبالد عىل املدى املتوسط 
وعىل وفـق تنفيـذ مبـادئ الربنامج 

الحكومي للسنوات القادمة“.
وبنّي أن ”(سـنوية املوازنـة العامة) 
جـاءت واضحـة ورصيحـة يف نـص 
املـادة 1/ ثانيـاً مـن قانـون االدارة 
املاليـة االتحادي النافذ رقم 6 لسـنة 
2019 املعدل وهي سـنة (وجوبية)، 
تبدأ أيضا كما ورد يف نصوص القانون 
أعاله بأنها سـنة مالية تبـدأ يف 1/1 
من كل سنة مالية وتنتهي يف 12/31 

من السنة املالية نفسها“. 
ويتواصل الجدل العراقي بشأن إقرار 
الحكومـة العراقيـة للموازنـة املالية 
للبـالد وملـدة 3 سـنوات، األمـر الذي 
يحـدث للمرة األوىل منذ عـام 2003، 
حيـث كانـت الحكومـات السـابقة 
تقـوم بإعداد املوازنة ملـدة عام واحد 
وترسـلها إىل الربملـان لتأخذ طريقها 

إىل التنفيذ بعد املصادقة عليها.
ورغم أن املوازنـة ”الثالثية“ ما زالت 
بحاجة إىل إقرارها داخل الربملان، فإن 

الجدل ينقسـم حولها بـني اتجاهني 
الحكومـة  األول  يمثـل  أساسـيني؛ 
وأحزابهـا وكتلهـا السياسـية، فيما 
يمثل اآلخـر االتجاهـات االقتصادية 
التي تعتقد أنها مخاطرة وال تنسجم 
مع قانون املوازنة وسياق الريع الذي 

يستند إليه االقتصاد العراقي.
وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، 
قال غـداة إقـرار املوازنـة يف مجلس 
الـوزراء، االثنـني املايض: ”تـم إقرار 
و2024،   ،2023 السـنوات  موازنـة 
و2025، وهـذه أّول موازنـة ُتعد من 
قبـل الحكومة، ونالت وقتاً كافياً من 
البحث والنقـاش، وبما يضمن تنفيذ 

الربنامج الحكومي“.
ورأى السوداني أن إقرار موازنة بثالث 
سنوات ”خطوة جريئة ُتحسب لهذه 
الحكومـة، وأهميتها تكمـن يف دعم 
االسـتقرار املايل، فقد كانت الوزارات 
يف العادة تدخل يف مرحلة من الُسبات 
يف نهاية السـنة وبدايتها لحني إقرار 

املوازنة“.
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@…fl@Íá‘«@Ñè–Ì@äÎÜäá€a@á€bÇ@Ô„Üä˛a
ÚÓ„aÏÌá€a@Üb„

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن املهاجم األردني، خالد الدردور، فسخ عقده مع فريق الديوانية لكرة القدم.وكتب الدردور عرب 
حسـابه يف فيس بوك « بطلب مني ولظروف خاصة يف األردن تم عمل مخالصة مع نادي الديوانية». 
وأضاف «شـكرا لنادي الديوانية ملوافقته عىل طلبي بفسخ عقدي وتقديره لظرويف، وأتمنى للفريق 
التوفيق فيما تبقى من موسم».وكان الدردور قد التحق بالديوانية قبل شهرين ليخوض أول تجربة 
احرتافيـة خارجية يف مسـريته الكروية، مسـتغال فرتة توقـف املسـابقات املحلية.وينتظر أن يعلن 
الدردور يف املرحلة املقبلة وجهته املقبلة بعد انتهاء عقده مع فريق شباب األردن.وكان الدردور ويف 

ترصيحات سابقة، قد أكد أنه دخل بمفاوضات مع ناد من أندية املقدمة يف األردن.

ãºcÎ@ã–ñc

@∂g@ÜÏ»Ì@—v‰€aÎ@ÚÌÏßa@Ûflãfl@¿@·éb‘€a@’Ìã–€@ÚÓ≤ädm@ÚÓ«biä
Òãój€a@¡–„@lbèy@Û‹«@paäbón„¸a@Úÿé

p¸bó€a@Òã◊@äÎÜ@¿@ÚÓéaáèi@äÎãæa@‚çËÌ@Ú†ãì€a

بغداد/ متابعة الزوراء:
أجريـت اول امس الجمعة انتخابـات نادي القوة الجوية الريايض يف 

قاعة تموز بفندق عشتار شرياتون بالعاصمة بغداد.
وأسفرت االنتخابات عن فوز محمد صوب الله رئيساً للهيئة اإلدارية 

للنادي ألربع سنوات مقبلة.
كما فاز الالعب حمادي أحمد بعضوية الهيئة اإلدارية للنادي، حيث 
قرر وضع حد ملسريته الكروية، فيما فاز الالعب السابق هيثم كاظم 

بعضوية الهيئة اإلدارية للنادي.
ولم يتمكن كل من سمري كاظم ووليد الزيدي من الفوز باالنتخابات 

لعدم حصولهم عىل ثقة الهيئة العامة للنادي.

بغداد / متابعة الزوراء:
 اختتمت، امس السـبت، بطولة 
أنديـة العراق بالكيك بوكسـينغ 
بمشـاركة 240 العبـاً وحضور 
جماهـريي غفـري يف محافظـة 

النجف.
وأسـفرت نتائـج البطولـة التي 
جـرت لثالثـة أنظمـة باللعبـة، 
اوالً لنظـام اليـت كونتاكت عن 
فوز نادي الصحـة باملركز األول 
جامعـا 14 نقطـة، وحـل غـاز 
ايضا  الثانـي  باملركـز  الجنـوب 
برصيد 14 نقطة، وجاء باملركز 
الثالث نادي الكوت بـ12 نقطة.
وأسفرت نتائج نظام الكيك اليت 
عن تتويـج نادي نفـط البرصة 

اوالً بـ24 نقطة، ونادي السـالم 
باملركز الثاني جامعا 22 نقطة، 
ونـادي االتفـاق باملركـز الثالث 

بــ12 نقطة.
ويف نظـام البوينـت فـاز نـادي 
الحـدود باملركز االول جامعا 44 
نقطـة، وغـاز الجنـوب بــ28 
نقطة باملركز الثاني، وحل نادي 
نفـط البـرصة باملركـز الثالـث 

جامعا 14 نقطة.
وشهدت البطولة التي احتضنتها 
التابعـة ملمثلية  قاعة الشـهداء 
بمحافظـة  األوملبيـة  اللجنـة 
النجف مشـاركة اكثـر من 240 
العبـا يمثلـون مختلـف االندية 

العراقية املشاركة يف البطولة.

@Üb‰€@bèÓˆä@!a@lÏñ@á‡´
ÔöbÌã€a@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a

@ÜÎá®aÎ@Òãój€a@¡–„Î@Úzó€a@ÚÌá„c
Õ‰Óè◊Ïi@ŸÓÿ€bi@÷aã»€a@Ú€Ï�ji@xÏnm

بغداد/ متابعة الزوراء:
عدسة : حمودي الفرطويس:

حقـق فريق القاسـم فـوزا تأريخيا عىل 
مضيفه فريق القوة الجوية بعدما تفوق 
عليه بأربعة اهداف لثالثة  يف املباراة التي 
اقيمت عىل ملعب الشـعب الدويل يف ختام 
مباريات الجولـة الحادية والعرشين من 
عمر الدوري املمتـاز، الرباعية التأريخية 
لفريق القاسـم تعاقب عىل تسجيلها كل 
من سامر محسن (هدفني) وعيل شوقي 
وعـالء محيسـن  بينمـا احـرز اهـداف 
الصقـور الالعبـني محمد قاسـم ومهند 
عبـد الرحيم (هدفـني)، وبهـذه النتيجة 
رفـع فريق القاسـم رصيده مـن النقاط 
اىل 21 نقطة يف املركز السابع عرش بينما 
بقـي رصيد الجويـة عنـد النقطة 41 يف 

املركز الثاني.
وتمكـن فريـق النجـف مـن التفوق عىل 
مضيفه فريق نفط البرصة، مساء امس 

السبت وبهدفني نظيفني.
وسـجل النجف هدفه يف الدقيقة 30 عن 
طريـق مازن فياض، ويف الشـوط الثاني 
اضـاع العب نفـط البرصة حسـام مالك 
ركلـة جـزاء لفريقه يف الدقيقـة 51، ويف 
الدقيقة 5+90 جاء الهدف الثاني للنجف 

عن طريق الالعب محمد مزهر.
وبهـذه النتيجة رفع فريـق نادي النجف 
30 باملركـز التاسـع،  رصيـده للنقطـة 
وتجمد رصيد نفط البـرصة عند النقطة 

27 باملركز الحادي عرش.
 وتمكـن فريق الحـدود اكتسـاح النفط 
زاخـو  فريقـا  تعـادل  فيمـا  برباعيـة 

والصناعة سلباً.
وسـجل الحـدود هدفه االول عـن طريق 
الالعب الكسـندر بريميل يف الدقيقة 22، 
ويف الدقيقـة 45 1+ مـن الشـوط األول 
جاء الهـدف الثانـي للحدود عـن طريق 

مصطفى محمود“.
ويف الدقيقة 71 من الشـوط الثاني سجل 
النفط هدفـه الوحيد عـن طريق الالعب 
عيل رحيـم، وعاد الحدود ليسـجل هدفه 
الثالث عن طريق الالعب محمد اسويعيد 
يف الدقيقة 72، وعاد نفس الالعب وسجل 
الهـدف الرابـع يف الدقيقـة 82 مـن عمر 
اللقاء وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده 
اىل 30 نقطـة يف املركـز الثامن فيما بقي 
رصيـد النفط عنـد النقطـة 15 يف املركز 

الثامن عرش بجدول الرتتيب.
ويف املبـاراة الثانيـة التـي جـرت بنفس 
التوقيت عىل ملعب الصناعة بني الضيف 

زاخـو واصحـاب الـدار فريـق الصناعة 
وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، 

وبهـذه النتيجـة اصبح رصيـد زاخو 25 
نقطـة يف املركـز الثالث عـرش فيما رفع 

الصناعـة رصيده اىل سـت نقـاط اال انه 
بقي يف املركز االخري.

بغداد/ متابعة الزوراء:
حقق فريـُق الرشطة فـوًزا كبريًا 
عـىل فريـق املرور ضمـن الدوري 
املمتـاز لكـرِة الصاالت لحسـاب 
الجولـة 17 بنتيجة قوامها سـتة 
أهـداف مقابل هـدف، تناوب عىل 
رعـد  حيـدر  مـن  كل  تسـجيلها 
وحسـني عيل وحسـن بله وجواد 
حيـدري وحـارس املرمـى يحيى 

عبد النور وعيل جبار.
بالرغم من النقـص العددي الذي 

عانـى منـه فريـُق الرشطـة قبل 
بدء اللقاء بسـبب حرمـان أربعة 
العبني، وهم كل من حارس املرمى 
أحمد دريد وعيل داني وحامد عالء 
وعيل حسـني حرتوش، باإلضافة 
اىل إصابِة املحرتف اإليراني بيمان 
فريدون وكريم جواد، لكن الجميع 
اليـوم كان عـىل قـدر املسـؤولية 
وتحـدوا أنفسـهم قبـل أن يِعدوا 
الجهـاز الفنـي بالفـوز وتحقيق 

العالمة الكاملة .

عـىل  الرشطـة  فريـُق  اسـتحوذ 
انطـالق  املبـاراة منـذ  مجريـاِت 
صفـارة الحكم وحسـمها مبكرًا، 
بـه  أشـاَد  أداًء  العبـوه  وقـّدم 

الجميع.
وبهـذا الفوز ارتفـع رصيد فريق 
الرشطـة اىل 36 نقطًة متسـاوًيا 
مع املتصـدر فريق نفط الوسـط 

متخلفاّ عليه بفارق األهداف.
وسـيلتقي فريـق الرشطـة فريق 
نفط البـرصة يف الجولِة املقبلة يف 

قاعِة األخري.
وأسـفرت بقية النتائـج عن فوز 
فريـق نفـط الوسـط عـىل غـاز 
وفـوز   ،5-2 بنتيجـة  الجنـوب 
نفـط البرصة عىل بلديـة البرصة 
بنتيجة 0-4، فيمـا انتهت مباراة 
فريقي الرشقية والحشد الشعبي 

بالتعادل السلبي.
كمـا فاز فريـق امانة بغـداد عىل 
الجيش بنتيجة 0-1، وفاز مصايف 

الوسط عىل الظفر بنتيجة 6-4.

bÓèÓ„Îá„g@fibÌá„Ïæ@7õzn€a@cáj‰é@‚ÏÓ€a@ÂflÎ@Ú€Ï�j€a@¿@µj«˝€a@ıaÜdi@äÏÉœ@Zá‡´@Üb‡«
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طشقند/ متابعة الزوراء:
اكد مدرب منتخب الشـباب بكرة القدم 
عمـاد محمـد ان املباريـات النهائية ال 
تقبل التوقعات، وهي مباريات تحسـم 

بجزئيات بسيطة.
وقـال يف املؤتمر الصحفـي الذي اعقب 
العبـي  جميـع  أحيـي  االمـس:  لقـاء 
منتخبنا الشبابي عىل األداء الرائع الذي 
قدمـوه يف هـذه البطولة. مبينـا: جئنا 
من أجل التأهـل لكأس العالم، وحققنا 
ما هو أعىل مـن ذلك بالوصول للمباراة 
النهائيـة وكنا نـًدا قوًيا الوزبكسـتان، 

مبارك لهم التتويج.
واضاف: من اليوم سـنبدأ باالسـتعداد 
يف  مبارياتنـا  بتحليـل  العالـم  لـكأس 
البطولـة ألنه لم يتبق سـوى شـهرين 
عىل انطـالق البطولة. موضحا: أشـكر 
الجماهـري العراقيـة عـىل دعمهـا لنـا 
واقـول لهـم عليكـم أن تفتخـروا بهذا 

املنتخب.
وتابـع: الكـرة العراقيـة يف العرشيـن 
سـنة املاضية عانت من ناحية تأسيس 
الفئـات العمريـة. مشـريا اىل: انه عىل 
بالفئـات  االهتمـام  العراقيـة  األنديـة 
العمرية ودعـم املواهب لرفد املنتخبات 
الوطنية بالعبني مؤسسـني فنياً بشكل 

صحيح.
وذكر: يجب أن ال نعتمد عىل جيل واحد 
ويجب التأسـيس ألربعة أجيال كروية 
حتى تتسـع القاعدة يف الكرة العراقية. 
مؤكدا: انه سعيد بأداء الالعبني وفخور 
بهم وأنـا مبتسـم ألنهم أبطـال ونحو 
12 العباً منهم سـيحملون لـواء الكرة 

العراقية.
وزاد: برنامجنـا اإلعـدادي للمونديـال 

سيتضمن معسكراً خارجًيا واحداً.
وتوج منتخب أوزبكسـتان بلقب كأس 
أمم آسيا للشباب تحت 20 عاما املقامة 
يف بالده، بالفوز عىل منتخبنا الشـبابي 
(0-1) مسـاء امس السـبت عىل ملعب 
النهائيـة  املبـاراة  يف  سـتاديوم  ميـيل 

للبطولة القارية.
ويدين منتخب أوزبكسـتان بالفضل يف 
هذا الفوز لعمر عيل رحمونالييف الذي 
سـجل هدف الحسـم من ركلة جزاء يف 

الدقيقة 73.

وبذلك اخفق املنتخب الشبابي يف الفوز 
بالبطولـة القاريـة للمـرة السادسـة، 
بينما حصد منتخب أوزبكسـتان لقبه 

األول يف البطولة.
الحاصلـة  املنتخبـات  أن  إىل  يشـار 
البطولـة  يف  األوىل  الــ4  املراكـز  عـىل 
(أوزبكستان والعراق وكوريا الجنوبية 
واليابان) تتأهل إىل كأس العالم للشباب 

2023 يف إندونيسيا.
أوىل املحاوالت حرضت ألصحاب األرض 

عن طريق جوربييف أسد بيك حني سدد 
بجوار القائم، ثم ذهبت كرة عبد الرزاق 

قاسم أعىل العارضة.
وتمكن حسـني حسن من الحفاظ عىل 
شباك ليوث الرافدين بعد تصديه برباعة 
لتسـديدة قويـة نفذها داخـل منطقة 

الجزاء يسونوف.
وسـنحت لعـيل جاسـم فرصـة إدراك 
الحـارس  براعـة  لكـن  األول  الهـدف 
حالـت دون ذلك، ثم ألغـى الحكم هدفاً 

لفايزولييف بداعي التسلل.
وأهدر عيل جاسـم فرصة سـهلة حني 
أحبط الحارس األوزبكي بيومورودوف 
املحاولة العراقية، لينتهي الشوط األول 

بالتعادل (0-0).
وسـدد عيل جاسـم من مسـافة بعيدة 
تصـدى لها بيومـورودوف، ثـم صوب 
فايزولييـف لكنهـا مـرت بالقـرب من 

القائم األيرس.
وأهدر عبد القـادر أيوب أخطر الفرص 

باملباراة حني انفرد بالحارس األوزبكي 
لكنه لعبها سـهلة ليهدر فرصة التقدم 

للضيوف. 
ووضع رحمونالييف املنتخب األوزبكي 
باملقدمـة مـن ركلة جـزاء سـددها يف 
منتصف املرمى وسط فرحة عارمة من 

الجماهري.
وأنقـذ الحـارس األوزبكي مرمـاه بعد 
تصديـه لتصويبـة آدم طالـب، لتنتهي 
املواجهة بفوز أهل الـدار باللقب األول 

يف تاريخهم.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية:
وآخر فضياً يف منافسات بطولة غرب  بالثالثي وساًما ذهبياً  العراق  أحرز منتخب 
آسيا باللعبة الجارية أحداثها يف دولة الكويت بمشاركة أحد عرش منتخباً من غرب 

آسيا.
سباق  منافسات  يف  الذهبي  الوسام  بهروز  شاجوان  العراق  منتخب  العبة  ونالت 
الفردي للسيدات، بينما تمكن زميلها الالعب شهاب أحمد جابر من الفوز بالوسام 

الفيض يف سباق الفردي للرجال. 
العراق والسعودية واالمارات والبحرين  البطولة أحد عرش منتخباً هي  ويشارك يف 
املنظم  البلد  ملنتخب  باالضافة  وفلسطني  ولبنان  وسوريا  واألردن  وعمان  وقطر 
الكويت.يذكر ان الثالثي (الرتايثلون) هي لعبة أوملبية تشهد منافساتها ثالث مراحل 

هي من سباقات الجري والدراجات والسباحة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
نادي  العراقية  الطائرة  ممثل  حقق 
غاز الجنوب املركز الخامس يف بطولة 
اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة لالندية 
الحسني  شباب  نادي  عىل  الفوز  بعد 

بثالثة أشواط مقابل ال يشء.
الدويل  الحكم  اسيا  غرب  اتحاد  وكلف 
كليب  دار  ملباراة  قاضياً  صايف  جاسم 
لتحديد  القطري  والرشطة  البحريني 

املركزين الثالث والرابع.

استهل  الجنوب  غاز  فريق  وكان 
آسيا  انطالق بطولة غرب  مشواره يف 
الحسني  شباب  فريق  عىل  بانتصار 

األردني بثالثة أشواط لشوط وحيد.
عّمان  األردنية  العاصمة  أن  يذكر 
بالكرة  آسيا  غرب  بطولة  تستضيف 
من  للمدة  األوىل  لألندية  الطائرة 
شهر  من  عرش  الثالث  ولغاية  الثالث 
الدوري  أبطال  بمشاركة  الحايل  آذار 

ملنتخبات اتحادات دول املنطقة.
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لندن / متابعة الزوراء:
تشيليس  إدارة  عزم  عن  صحفي  تقرير  كشَف 
فرتة  خالل  جديد،  مرمى  حارس  لضم  التحرك 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
النادي  أن  ويب  مريكاتو  توتو  موقع  وذكر 
اإلنجليزي يدرس التحرك نحو الكامريوني أندري 

أونانا حارس إنرت ميالن.
حارس  ضم  يف  اللندني  النادي  رغبة  إىل  وأشار 
جديد، تمهيدا لبيع السنغايل إدوارد ميندي بنهاية 

املوسم.

فإن  التقرير،  وبحسب 
من  استفرس  تشيليس 
إدارة النرياتزوري عن مدى 
الذي  أونانا،  ضم  إمكانية 
يحظى أيضا باهتمام بعض 

أندية الربيمريليج.
العمر  البالغ من  أونانا،  وأصبح 

إذ  األول،  اإلنرت  حارس  عاما،   26
 14 مرة نجح يف الخروج بشباك نظيفة 

من أصل 27 مباراة خاضها بكافة املسابقات.

نيون / متابعة الزوراء:
مواجهات  عن  األوروبي  الدوري  مسابقة  يف  النهائي  ربع  الدور  قرعة  أسفرت 
التي  املرتقبة  القمة  إىل  إضافة  وإشبيلية  يونايتد  مانشسرت  لقاء  أبرزها  متوازنة 
ستجمع بني يوفنتوس وسبورتينغ لشبونة. كما سحبت قرعة الدور نصف 
من  الفائزة  مواجهة  عن  أسفرت  والتي  ذاتها  البطولة  من  النهائي 
يوفنتوس وسبورتينغ مع الفائز من مانشسرت يونايتد وإشبيلية.

فيما سيلتقي املتأهل من مواجهة فاينورد وروما مع الفائز 
صاحب  بأن  علما  جيلواز.  سان  مع  ليفركوزن  لقاء  من 
الفريق  هو  سيكون  النهائي  نصف  من  األوىل  املواجهة 
مباريات  وستقام  النهائية.  املباراة  يف  الـمستضيف 
الذهاب يف الدور ربع النهائي يوم 13 نيسان/أبريل 
القادم، عىل أن تقام مباريات العودة يوم 20 نيسان 
/ أبريل القادم. ويف الدور نصف النهائي ستقام 
أيار/مايو  من  عرش  الحادي  يف  الذهاب  مباراتا 
ضمن  العودة  مباراة  تلعب  أن  عىل   القادم، 
أيار/مايو  من  عرش  الثامن  يف  ذاته  الدور 
دوري  من  الحالية  النسخة  نهائي  أيضاً. 
أبطال أوروبا سيلعب يوم 31 أيار/مايو 
يف ملعب ”بوشكاش أرينا“ يف العاصمة 
املجرية بودابيست. ورضبت قرعة ربع 
نهائي دوري املؤتمر األوروبي مواعيداً 
كرويًة هامة وذلك بعد أن سحبت يف 
مدية نيون السويرسية حيث مقر 

االتحاد األوروبي لكرة القدم.
وأسفرت القرعة عن مواجهات 

متكافئة وجاءت عىل الشكل التايل 
ـ ليخ بوزنان البولندي × فيورنتينا اإليطايل.

ـ خنت البلجيكي × وست هام يونايتد اإلنكليزي.
ـ ألكمار الهولندي × أندرلخت البلجيكي.

ـ بازل السويرسي × نيس الفرنيس.
ويف نصف النهائي، يلتقي الفائز من ليخ بوزنان وفيورنتينا، مع الفائز من لقاء 
ألكمار  الفائز من  الفائز من خنت ووست هام مع  بازل ضد نيس، يف حني يلعب 

واندرلخت.
وتقام جولة الذهاب لدور الثمانية يف 13 نيسان/أبريل القادم، يعقبها جولة اإلياب 
يوم 20 من الشهر ذاته. وبالنسبة للمربع الذهبي، تقام جولة الذهاب يف 11 أيار/
 7 يوم  النهائية  املباراة  أيار/مايو. وتقام   18 يف  اإلياب  يعقبها جولة  القادم  مايو 

حزيران/يونيو املقبل عىل ملعب (فورتونا أرينا) يف العاصمة التشيكية براغ.

بعة  متا / ن نيو
الزوراء:

ربع  قرعة  أسفرت 
نهائي دوري أبطال أوروبا 
التي سحبت عن مواجهات 

كبرية ومحتدمة.
الشكل  عىل  القرعة  وجاءت 

التايل:
(مواجهة  نابويل   × (ميالن 
فتح  بسبب  بحتة  إيطالية 
القرعة والسماح بمواجهات بني 

أندية من نفس البلد.
بايرن   × سيتي  (مانشسرت 
التي  األوىل  املرة  (ستكون  ميونيخ 
األدوار  يف  الفريقان  فيها  يتواجه 
األم  القارية  للمسابقة  اإلقصائية 
مرات   6 بايرن  لقبها  أحرز  التي 

سيتي  يبحث  فيما   2020 عام  آخرها 
عن تتويجه األول فيها.

واحدة  مرة  معاً  لعبا  إنرت)  (بنفيكا× 
ويف  ـ   1965 عام  النهائي  يف  قبل  من 
كأس االتحاد األوروبي (املسمى القديم 

لليوربا ليغ يف 2004).
(ريال مدريد × تشليس (مواجهة مكررة 

من ربع نهائي املوسم املايض.
وسيتواجه يف نصف النهائي الفائز من 
من  الفائز  مع  ونابويل  ميالن  مباراة 
مباراة بنفيكا وإنرت، والفائز من مباراة 
ريال مدريد وتشليس مع الفائز من لقاء 

مان سيتي وبايرن ميونيخ.
وحرض النجم الهولندي السابق باتريك 
القرعة.  سحب  يف  للمشاركة  كليفرت 
مع  باللقب  الفائزين  أحد  باعتباره 

أياكس عام 1995.

بحضور  رسمياً  القرعة  مراسم  وبدء 
أن  باعتبار  ألنتنتوب  حميد  الرتكي 

النهائي سيقام يف اسطنبول الرتكية.
وستقام مباريات الذهاب يف الدور ربع 
نيسان/أبريل  و12   11 يومي  النهائي 
العودة  مباريات  تقام  أن  عىل  القادم، 
القادم. أبريل  18 و19 نيسان /  يومي 

ويف الدور نصف النهائي ستقام مباراتا 
أيار/مايو  من  و10   9 يومي  الذهاب 
العودة  مباراتا  تلعب  أن  عىل  القادم، 
من  و17   16 يومي  ذاته  الدور  ضمن 

أيار/مايو أيضاً.
ربع  إىل  التالية  الفرق  من  كل  وتأهلت 

النهائي: 
بايرن  بنفيكا،  مدريد،  ريال  نابويل، 
ميونيخ، إنرت، ميالن، مانشسرت سيتي، 

تشيليس.

                         

ليفربول / متابعة الزوراء:
أعلن نجم ليفربول السابق، الربازييل لوكاس ليفا، إنهاء مسريته 

الكروية بعمر 36 عاماً، بسبب مشاكل صحية يف املقام األول.
وجاء هذا القرار بعدما تلقى ليفا نصيحة طبية برضورة تعليق 
حذائه، بسبب مشكلة لوحظت يف ديسمرب/كانون األول املايض، 
تمالك  ليفا  الربازييل. ولم يستطع  بنادي جريميو  أثناء تواجده 
خالله  أعلن  صحفي  مؤتمر  أثناء  بكاء  نوبة  يف  ليدخل  نفسه، 
بهذا  أبكي  مرة  وألول  صعبة..  كانت فرتة  ”لقد  قائال:  اعتزاله، 
مسريتي  أنهيت  لقد  شكركم..  سوى  يسعني  ال  لكن  الشكل.. 
بها“. أرغب  كنت  التي  بالطريقة  ليس  لكن  أريد،  كنت  حيث 
وأضاف: ”أنا متأكد من أن هناك دورة جديدة ستبدأ يف حياتي.. 
كان لدي الكثري من األمل، يف أن تميض األمور عىل نحو مغاير، 
اللعب بقميص  لليفا  املقام األول“. وسبق  لكن صحتي تأتي يف 
ليفربول يف 247 مباراة بالدوري اإلنجليزي املمتاز، إذ أمىض 10 

سنوات داخل ملعب أنفيلد، وسجل هدفا وحيدا.

مانشسرت/ متابعة الزوراء:
أنهى نجم مانشسرت يونايتد أليخاندرو جارناتشو، الغموض حول 

املنتخب الذي سيمثله عىل املستوى الدويل مستقبال.
وتألق صاحب الـ18 عاما مع مانشسرت يونايتد، ويتفاوض حاليا 
عىل عقد جديد طويل األجل، رغم تأكيد مدربه إريك تني هاج، أنه 

سيغيب عن املالعب لفرتة طويلة بسبب إصابة يف الكاحل.
الشباب،  مستوى  عىل  إسبانيا  ومثل  مدريد،  يف  أليخاندرو  وولد 

لكنه مؤهل أيضا للعب مع منتخب األرجنتني، موطن والدته.
األرجنتيني،  للمنتخب  استدعاء  البداية  يف  جارناتشو  وتلقى 
ملباراتني يف تصفيات كأس العالم 2022 قبل عام، لكنه لم يشارك.

وبعد تسجيله 4 أهداف يف 4 مباريات مع منتخب األرجنتني تحت 
 ،2022 20 عاما، ومساعدته عىل الفوز ببطولة موريس ريفيلو 
ذلك  وأدى  قطر.  مونديال  يف  املشاركة  الفريق  تشكيلة  عن  غاب 
بتغيري  إقناعه  ملحاولة  معه  للتواصل  اإلسباني  االتحاد  عودة  إىل 
طلب  رفض  الالعب  أن  أكدت  صن“،  ”ذا  صحيفة  لكن  والئه، 
إسبانيا باحرتام. وقال برناردو رومريو، منسق منتخبات الشباب 
منسق  قبل  من  استدعاؤه  تم  أويل“:  لصحيفة  األرجنتينية، 
املنتخبات اإلسبانية، وكان أليخاندرو واضحا جدا، أخربني أنه رد 

باحرتام، وقرر اللعب لألرجنتني“.

برشلونة/ متابعة الزوراء:
بني  املقبلة  الكالسيكو  مواجهة  تبقى 
برشلونة وريال مدريد، مناسبة استثنائية 
للفريق  الفني  املدير  هرينانديز  لتشايف 

الكتالوني.
الثاني  نوفمرب/ترشين  يف  تشايف  وعاد 
الغرق  من  البارسا  سفينة  إلنقاذ   ٢٠٢١
فنية  وأزمات  شديد،  إداري  تخبط  بعد 

بالجملة تحت قيادة رونالد كومان.
تشايف  ظهر  ونصف،  موسم  مدار  وعىل 
مواجهات كالسيكو،   ٥ يف  للبارسا  مدربا 

جاءت جميعها خارج أسوار الكامب نو.
بنتيجة  كالسيكو  أول  تشايف،  وخرس 
السوبر  كأس  ببطولة  السعودية  يف   ٢-٣
اإلسباني، ثم دك امللكي برباعية يف معقله 

بالدور الثاني من املوسم املايض بالليجا.
ويف املوسم الجاري، خرس تشايف كالسيكو 
يف   ١-٣ بنتيجة  بالدوري  األول  الدور 
النتيجة يف نهائي  الربنابيو، ثم رد بنفس 

كأس السوبر بالسعودية.
البارسا  مدرب  عاد  قليلة،  أسابيع  وقبل 
الربنابيو  من  الرأس  مرفوعي  والعبوه 
كأس  نهائي  قبل  ذهاب  يف   ١-٠ بالفوز 

ملك إسبانيا.
كالسيكو  ألول  تشايف،  املدرب  ويستعد 
عىل ملعبه ووسط جماهريه، يف مواجهة 

حاسمة بمشوار الفريقني بالليجا.
لتوسيع  املواجهة  استغالل  تشايف،  ويريد 
الفارق مع ريال مدريد إىل ١٢ نقطة، مما 

يقرب الفريق الكتالوني خطوة أكرب نحو 
اللقب.

مسارين  يف  يسري  البارسا  مدرب  لكن 
أن  منذ  نو  الكامب  ملعب  عىل  مختلفني 

توىل املسؤولية قبل أكثر من ١٥ شهرا.
من  تشايف  جعل  الليجا،  مستوى  وعىل 

عىل  يصعب  منيعا  حصنا  نو،  الكامب 
بداية  منذ  خاصة  اخرتاقه،  الضيوف 

املوسم الجاري.
الليجا وسط  البارسا ١٢ مباراة يف  ولعب 
 ١٠ حقق  نو،  الكامب  يف  جماهريه 
يهزم،  ولم  تعادلني،  مقابل  انتصارات 

وسجل ٢٥ هدفا واستقبل هدفا وحيدا.
وال شك أن هذه املؤرشات تنذر بأن ريال 
للبارسا،  جديدة  ضحية  سيكون  مدريد 
ربما  أخرى،  نفسية  عقبة  هناك  لكن 

تبرش الضيف امللكي.
وتتمثل العقبة النفسية يف معاناة برشلونة 

يف  جماهريه  وسط  تشايف  قيادة  تحت 
االختبارات الحاسمة.

املايض،  املوسم  أوروبا  أبطال  دوري  ويف 
اكتفى برشلونة بتعادل سلبي مع بنفيكا، 
ليودع من الدور األول، وينتقل إىل الدوري 

األوروبي.
ليج  اليوروبا  يف  متتالية  ٣ مواجهات  ويف 
بتعادلني  تشايف  اكتفى  نو،  الكامب  عىل 
يفيق  أن  قبل  رساي،  وجالطة  نابويل  مع 
أمام  بالخسارة  الخروج  كابوس  عىل 

آينرتاخت فرانكفورت.
املستوى  عىل  النفسية  العقدة  وتواصلت 
برشلونة  سقط  إذ  املوسم،  هذا  األوروبي 
ميونيخ،  بايرن  أمام  جماهريه  وسط 
ميالن  إنرت  مع  األنفس  بشق  وتعادل 
من  خروجه  يف  تسبب  مما   ،٣-٣ بنتيجة 

الدور األول للموسم الثاني عىل التوايل.
اكتفى  األوروبي،  للدوري  وبانتقاله 
مانشسرت  مع   ٢-٢ بالتعادل  البارسا 
يف  تسبب  مما  نو،  الكامب  يف  يونايتد 
معقل  يف  إيابا  الخسارة  بعد  خروجه 

املانيو.
األحد  اليوم  كالسيكو  سيكون  ولذلك 
تشايف  يكرس  فهل  الطرفني..  بني  تحديا 
الكامب  يف  الكبار  أمام  النفسية  عقدته 
نو ؟ أم يستغلها الريال ومدربه أنشيلوتي 
آخر  الليجا يف  املنافسة عىل لقب  إلنعاش 

١٣ جولة؟

لندن / متابعة الزوراء:
األوروبي  الدوري  من  ارسنال  خرج 
برضبات  خسارته  بعد  الـ١٦  دور  يف 
إثر  لشبونة  سبورتينج  أمام  الرتجيح 
 ،(٣-٣) واإلياب  الذهاب  مباراتي  انتهاء 
اإلنجليزي،  النادي  اهتمام  كل  ليتحّول 
يغيب  لقب  ضمان  ألجل  املحيل  للدوري 

عن خزينته منذ ٢٠٠٤.
الرابطة  النادي سابًقا من كأس  وأقيص 
مانشسرت  بلقبها  توج  التي  اإلنجليزية 
االتحاد  كأس  من  أقيص  ثم  يونايتد، 
ما  سيتي،  مانشسرت  أمام  اإلنجليزي 
الدوري  لقب  عىل  حالًيا  ينافس  يجعله 
يف  يتقدم  إذ  فقط،  املمتاز  اإلنجليزي 
املركز األول بـ٥ نقاط عن مالحقه الذي 

يدربه جوارديوال.
األوروبي  الدوري  من  اإلقصاء  أن  غري 
الذين  «املدفعجية»،  لصالح  يصب 
سريكزون عىل حسم اللقب املحيل، بينما 

سيتي،  مانشسرت  منافسهم،  ينشغل 
كأس  وكذلك  األبطال،  دوري  بمنافسات 

أقل  مباريات  يعني  ما  املحيل،  االتحاد 
 ، ل أقل، لالرسنا إجهاًدا  وبالتايل 

وحظوًظا أكرب لعدم إصابة العبني مهمني 
يف الفريق.

أرتيتا  األمر يف ترصيح ميكل  وظهر هذا 
خروج  أن  ّرصح  الذي  ارسنال  مدرب 
جعل  األوروبي،  الدوري  من  فريقه 
الفريق  عىل  ويجب  «واضًحا»  موسمه 
اآلن الرتكيز عىل الفوز بالدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
ولم يتبق أمام االرسنال سوى ١١ مباراة 
اليوم  باالس  كريستال  زيارة  من  بداية 
األحد، لكن مباريات قوية تنتظره، منها 
سيتي  مانشسرت  أمام  اإلياب  مباراة 
الذهاب  يف  خسارة  بأرسنال  ألحق  الذي 
(٣-١)، وكذلك ضد ليفربول، وتشيليس، 

ونيوكاسل الذي يلعب موسًما ممتاًزا.
اإلنرتنت:  عىل  أرسنال  ملوقع  أرتيتا  وقال 
تضفي  لكنها  كبرية،  رضبة  «إنها 
 ١١ لنا  يتبقى  املوسم.  عىل  الوضوح 
كبري  ونهائي  املمتاز،  الدوري  يف  مباراة 

ضد كريستال باالس. يجب أن نركز عىل 
ذلك، يجب أن تكون الطاقة هناك ونتعلم 

من هذه الليلة».
وتابع أرتيتا: «علينا أن نتعلم منها، لكن 
وإظهار  الفعل  رد  هو  اآلن  يشء  أفضل 
نفس االلتزام واملزيد من الجودة واللعب 
بشكل أفضل ضد باالس للتغلب عليهم».

عندما  مزدوجة  لرضبة  أرتيتا  وتعرض 
مبكرًا،  تومياسو  تاكيهريو  استبدال  تم 
وغادر زميله املدافع وليام ساليبا امللعب 

بعد فرتة وجيزة.
وقال أرتيتا للصحفيني: «إصابة تومياسو 
تبدو خطرية للغاية نظرًا لرد فعله عقب 

اإلصابة مبارشة وما قاله يل».
من  أنه  الواضح  «من  املدرب:  وأضاف 
حقيقة  معرفة  الصعب  ومن  جًدا  املبكر 
ولم  االنزعاج  ببعض  يشعر  كان  األمر.. 
إىل  اضطررنا  لذلك  االستمرار،  يستطع 

استبداله».
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Ô„aá‡®a@ëaãœ@
تجربـة املرض واحدة من سلسـلة تجارب قاسـية يمر بها اإلنسـان يف 
مسريته املحفوفة بالعذاب واأللم ولقسوتها وشدة وطأتها فإن الخالق 
العظيم جعـل للمريض ثواباً مختلفاً عن بقيـة الخلق يف الدنيا واآلخرة 
ومـن يموت نتيجة مرض قـاس ترفع عنه العقوبـة األخروية ويعامل 
معاملة الشـهداء، كما يحض الدين عىل زيـارة املريض ورعايته ألنه يف 
أشـد حاالت الضعف التي يكون اإلنسـان معها محتاجـاً ألهله وأحبته 
واملقربـني منه وأصحابه وندمائه، وينظـر يف الوجوه ويتطلع باهتمام 
لـزواره، ويسـأل عـن فالن وفـالن من أصدقائـه، ولعل نفـس املريض 
تتقوى، وتشـعر بطاقة إيجابية أكرب عندما يزوره الناس، ويمازحونه، 
ويخففون عنه ويقدمون لـه العون املادي والكلمات الطيبة والعبارات 
الرائقـة، ويتمنـون له الصحة وتمام العافية، فرتتاح نفسـه، وتنرشح 
أسـاريره، ويعلو شـأنه، ويشـعر أنه ال يسـري لوحده يف الحياة بل هو 
محاط بمن يقف إىل جانبه، ويسـهر عىل راحته، ويكون أمله بالشـفاء 

والخروج من املحنة كبرياً وكبرياً جداً .
 عندما مرضت من مدة، وسـقطت مغشياً عيل اندفع قلة من االصدقاء 
ونقلونـي إىل املشـفى، وكنت أصارع املـوت ولعيل كنت مودعـًا الحياة 
الفانيـة لوال لطف اللـه وعنايته ورحمته بي، وقـد تناهى إيل العاملون 
يف املستشـفى بالرعاية والفحوص والعالج الطبي الطارئ الذي مكنني 
من اسـتعادة وعيـي، وأنا يف غاية اإلرهـاق والتعب بينمـا كنت مصاباً 
بحالة مرضية عصبية شـديدة هي الثانية يف غضون السـنوات األخرية 
، وحينها نظرت يف الوجـوه التي تتطلع إيل بقلق وخوف، فوجدتهم قلة 
من الصحاب املقربني ال يتجاوز عددهم الخمسـة أشـخاص بينما كان 
أول الحارضين والذين وقفوا عند رأيس السـيد رئيس اتحاد الصحفيني 
العرب نقيب الصحفيني العراقيني األسـتاذ الفاضـل مؤيد الالمي الذي 
اتصـل باملسـؤولني، وألـح يف تقديم الرعايـة الصحية الالزمـة يل وكان 
يتحدث إيل برفق وتشـجيع حيث شـعرت حينها بالقوة، وإنني لم أترك 
وحيـداً يف مواجهة املـرض، وكان يقول لن ندعك سـنوفر لك ما تحتاج 
إليه، وسـتكون بخري عما قريب وسـنتكفل بما يكفي لعالجك وعودتك 

إىل حياتك الطبيعية.
    هـذا املوقـف أغنانـي عـن مواقف كنـت أنتظرهـا وأتمناهـا فنقيب 
الصحفيـني يمثـل قمة الهـرم الصحفـي وموقفه معي مثـل نوعاً من 
العـالج الذي سـاعدني يف املقاومة والصمود أمام تلـك الوعكة الصحية 
الصعبة جداً، وسأحتفظ يف ذاكرتي بذلك املوقف ما حييت ألنه كشف يل 
من معي ومن ال يهتم لشـأني فهناك أصدقاء لم يكلفوا أنفسـهم عناء 
السؤال عني  أو االتصال هاتفياً بي، وقد كنت معهم خري صديق، وكنت 
أشاركهم أحزانهم وأفراحهم، وأساعدهم حني يطلبون مساعدتي دون 
مقابـل أو انتظارا لكلمة شـكراً أو أن أسـمع منهم ثنـاًء، لم يتصل بي 
البعـض برغم كل مـا فعلته لهم حيث كنت لهم السـند واملعني وهذا يف 
الواقع كان شديد الوطأة عىل نفيس حيث وجدت هوالء مجرد انتهازيني 
ومدعني، وال يقدمون كلمة طيبة، وال يفعلون سوى ما يشبع رغباتهم 
املريضة، ولهذا فقد تمكنت بيرس وسـهولة أن أتعرف إىل من يضحك يف 

وجهي وخنجره يف ظهري .
 شـكراً لـكل الذين وقفـوا معي وكانوا السـند واملعني وأسـفي عىل من 
باعني لطموحاته وعالقاته مقابل ثمن بخس لكن هذه التجربة علمتني 
دروسـاً يف معرفة النـاس وأخالقهم وخباياهم، وعرفـت من كان معي 
ومـن كان ضدي، وقد عرفت أصحابـي الحقيقيني والذين يكونون أهالً 
للموقف وشجعاناً ال يتخلون عن واجبهم فشكراً لهم وبورك حضورهم 

الطيب واملتواضع.              

@ÂÌâ€a@NNüãæa@Úiã§
@Ôécä@á‰«@aÏ–”Î

 قـدم املركـز الـدويل للصحفيـني وبدعـم مـن 
مؤسسة سـكريبس هوارد، الجلسة الثالثة من 
 Empowering» املؤتمر العاملي لتمكني الحقيقة
the Truth»، تحـت عنـوان «إنشـاء محتـوى 
لوسـائل التواصـل االجتماعـي»، تناولت فيها 
املدربة سارة حطيط، وهي صحفية متخصصة 
يف  ومدربـة  والبـرصي،  السـمعي  اإلنتـاج  يف 
مجـال اإلعالم الرقمي، وكاتبة يف موقع شـبكة 
الصحفيـني الدوليني، أهمية املحتوى املنشـور 
عـىل شـبكات التواصـل االجتماعـي بالنسـبة 
للصحفيـني، وكيفيـة اختيـار املعلومـات التي 
يمكن تقديمها برصًيا، فضًال عن نصائح حول 
مـا يجب فعله ومـا ال يجب فعلـه عند تصميم 
املحتوى ملنصـات التواصل مع عرض أمثلة من 

العالم والرشق األوسط. 
التواصـل  لوسـائل  «إنشـاء محتـوى  جلسـة 
االجتماعي» هي ثالث جلسـات املؤتمر العاملي 
 ،«Empowering the Truth» لتمكني الحقيقـة
والـذي يقدمـه املركـز الـدويل للصحفيـني كل 
خميس من شـهر مـارس/آذار الجاري، وهذه 
الجلسـات تقّدم بأكثـر من لغة، وقد اسـتهلّت 
بجلسـتني مهمتني، األوىل تناولت البودكاسـت 
يف املنطقـة العربية وكيفيـة توظيف الصوت يف 
الـرسد القصيص، والجلسـة الثانيـة كانت عن 
روايـة القصـص باسـتخدام الهاتـف املحمول 
وكيفية إعداد الفيديوهات. وتبث الجلسات عىل 
صفحة فيسـبوك الخاصة بشـبكة الصحفيني 
الدوليـني ويمكن مشـاهدتها من خـالل النقر 

هنا. 
يف بدايـة الجلسـة، تحدثـت سـارة حطيط عن 
أهمية إنشـاء محتـوى عىل منصـات التواصل 
الصحفـي  تواجـد  أّن  مؤكـدة  االجتماعـي، 
–كشـخص وليـس كمؤسسـة- عـىل منصات 
وال  أكـرب،  لجمهـور  يصـل  يجعلـه  التواصـل 
يصبح محصـوًرا يف منطقة معينـة، ويتيح له 
التفاعل الدائم، ويسـاعده عـىل بناء مصداقية 
بـني الجمهـور، ويمكنه مـن أن يحقق عالمته 
التجاريـة، إضافة إىل القـدرة عىل نرش محتواه 

يف الوقت الفعيل. 
قدمـت حطيط يف الجلسـة معلومـات عن أهم 
املنصـات التي تجذب الجمهور، وخصائص تلك 
املنصات، وأشـكال وأنواع املحتوى األنسب لكل 
منصة، كما عرضت عدة أرقام مهمة مصدرها 
هو أحدث تقرير أصدرته منصة «داتا ريبورتر» 
يف كانـون الثاني/يناير من العام ٢٠٢٣، والذي 
كشـف أن مسـتخدمي اإلنرتنت يقضـون وقًتا 
عىل وسائل التواصل بمختلف أشكالها، يرتاوح 
بني سـاعتني وسـاعتني ونصف يومًيا، وهو ما 
يزيد كثريًا عّما كان يحدث يف العام ٢٠١٣ مثًال، 
إذا كان املسـتخدمون حينها يقضون عىل هذه 

املنصات ساعة ونصف الساعة فقط يومًيا. 
منصات تجذب املستخدمني أكثر 

بحسـب نفـس التقريـر الـذي عرضته سـارة 
حطيط، فإّن «فيسـبوك» يأتـي يف املرتبة األوىل 
عاملًيـا، كأكثر منصـة تجذب الجمهـور، حيث 
هنـاك ٢٫٩٥٨ مليار مسـتخدم ينشـطون عىل 
املوقع شـهرًيا، وهو ما يقارب ٣٧ ٪ من إجمايل 
سـكان العالم، لألشـخاص يف املرحلـة العمرية 
من بعـد التخرج وحتى آخر يـوم قبل التقاعد. 
يف املرتبـة الثانيـة نجد منصة «يوتيـوب»، التي 
تجذب ٢٫٥١٤ مليارشـخص، يليها «واتسـآب» 
بنحو ٢ مليار مسـتخدم، ثم تطبيق إنستجرام، 
يليه «وي تشـات» ثم «تيك توك»، ثم «فيسبوك 

ماسنجر»، ويأتي «تويرت» قبل «بينرتست». 
وعـن الوقـت الـذي يقضيـه األشـخاص عـىل 
التطبيقات، ذكرت حطيـط بناًء عىل معلومات 
التقريـر أّن «تيـك توك» هي املنصـة األوىل التي 
يقيض عليها املسـتخدمون وقًتـا أطول، تقريًبا 
٢٣ سـاعة ونصـف السـاعة يف الشـهر، وعـىل 
«يوتيوب» يقضون ٢٣٫١ سـاعة يف الشهر، ويف 
املرتبة الثالثة سـنجد «فيسبوك»، والذي يقيض 
عليـه املسـتخدمون ١٩ سـاعة يف الشـهر، أما 
«واتسـآب» فيقيض عليه الجمهور ١٧ سـاعة 
يف الشـهر، و»إنستجرام» ١٢ سـاعة، و»الين» 
٥ سـاعات ونصـف، و»تيليجرام» ٤ سـاعات، 
أما «سـناب شـات» فيقيض عليـه الجمهور ٣ 
سـاعات ونصـف، و «فيسـبوك ماسـنجر» ٣ 

ساعات وأقل من نصف الساعة. 
قالت حطيط يف الجلسـة إّن «فيسـبوك» لديها 
أكثر عدد من املستخدمني، ولكن «تيك توك» هي 
املنصة األوىل التي تجذب اهتمام املسـتخدمني. 
ولفتـت إىل نقطـة هامة وهي أّن املسـتخدمني 
موجـودون عـىل كل املنصات، بمعنـى أنهم قد 
يقضون وقًتا أطول عـىل منصة معينة، لكنهم 

يتنقلون ما بني منصة وأخرى. 
وتقـول وكاالت اإلعالنات إن «إنسـتجرام» هي 
املنصـة األوىل التي يزورها املسـتخدمني للبحث 
عـن موضـوع معـني يتعلـق بالحيـاة اليومية 
وليس بالسياسـة مثًال، عىل سبيل املثال يبحث 
املسـتخدمون عـىل «إنسـتجرام» عـن أفضـل 
التعـرف عـىل  أو  املنتجـات  أو رشاء  املطاعـم 
مناطق جديدة، بدًال من جوجل أو جوجل ماب. 
وترى حطيـط أّن أهمية معرفـة أحدث األرقام 
املتعلقـة باملنصـات الرقميـة، يجعلنـا نعـرف 
كيف نوظف هـذه األرقام يف عملنـا الصحفي، 
ويساعدنا عىل إنشاء محتوى هادف، وأن نصل 
باملحتـوى الغنـي الـذي ننجزه إىل أعـداد أكرب، 

وسيجعل لنا تواجد عىل منصات التواصل.  
خريطة الطريق 

لنفـرتض أن لدينا فكرة برنامج بودكاسـت أو 
أردنا إطالق قنـاة عىل «يوتيوب» أو أي محتوى 
آخـر، مـن أين نبـدأ؟ ُتجيـب حطيط عـىل هذا 
السـؤال خالل الجلسـة، وتقول: «إن ما يصنع 
فرًقا حقيقًيـا يف تواجدنا عىل منصات التواصل 

هـو أن نقدم محتـوى مختلًفا، يسـاعدنا يف أن 
نصبح كصحفيـني لدينا «عالمـة تجارية»، ما 
يعنـي أننا سـنكون يف هـذه الحالة أشـخاًصا 
فاعلـني عـىل وسـائل التواصـل وليـس مجرد 
مسـتخدمني عاديـني، وبالتـايل سـيصبح عدد 

متابعينا أكرب بكثري من عدد من نتابعهم». 
وتضـع لنا سـارة حطيط خريطـة طريق، تبدأ 
بـأن نحـدد الهـدف مـن التواجـد عىل وسـائل 
التواصـل، ونحـدد ما املميـز يف املحتـوى الذي 
سـنقدمه، ونعرف ملـاذا سـيهتم جمهورنا به. 
والخطـوة الثانية هـي اختيار املنصة األنسـب 
لعالمتنا التجارية، وتحديد شـكل املحتوى الذي 
يهتم به جمهور هـذه املنصة، وأن نعرف جيًدا 
عىل أي منصة يتواجد جمهورنا املستهدف، أما 
الخطوة الثالثة فهي إنشاء اسرتاتيجية محتوى 
تتوافـق مـع املحتـوى واألهداف، يليهـا تحديد 
وتـرية ووقت النرش األنسـب، بمعنـى أن أضع 
خطة ألول أسـبوع، ثم ماذا سأقدم يف األسبوع 
الثانـي، وأن ننرش وصًفا دقيًقـا ومعربًا عن ما 

نقدمه عىل وسائل التواصل. 
فاصل قبل أن نواصل 

هنـا تعـرض املحـررة املسـؤولة عـن شـبكة 
الصحفيـني الدوليني بنسـختها العربية سـارة 
عبداللـه سـؤاًال مـن أحـد متابعـي الجلسـة 
وتقـول: «هل يمكـن اعتبار منصـات التواصل 
وسـيلة موثوقـة مثـل املنصـات الصحفية؟». 
فأجابت حطيـط بأّن «وسـائل التواصل مجرد 
وسـيلة، ويمكن أن تكون أحياًنا مصدًرا للعمل 
الصحفـي، مثـًال يمكـن أن نجد عىل فيسـبوك 
شـخًصا نرش معلومـة ما تخص زلـزال تركيا، 
هنا السـؤال الذي سـيطرح نفسه: هل أي خرب 
عىل املنصة يتمتع بمصداقية؟ يجب أن نفكر يف 
هـذا، هل من نرش املعلومة مؤسسـة محرتفة؟ 
أو هل هو صحفـي موثوق يقدم معلومات من 
مصادر؟ هل الحساب موثق من فيسبوك؟ رغم 
أننـي ال أثق يف كل الحسـابات املوثقة، فقد نجد 

حساًبا موثًقا لكن صاحبه ينرش األكاذيب». 

وتكمـل حطيط: «قـد يكون الشـخص مصدًرا 
موثوًقا، مثل خبـري زالزل، وهنا يجب أن أبحث 
عن اسـمه للتأكد من مدى مصداقيته، وحينها 
يمكن أن أتواصل معه بشـكل مبارش للحصول 
عىل معلومات أكثر عن ما نرشه»، وتؤكد سارة 
أّن «منصـات التواصـل ال يجـب أن تلغي دورنا 

كصحفيني يبحثون عن الحقيقة». 
تطـرح عبداللـه عىل حطيـط سـؤاًال ثانًيا من 
متابـع للجلسـة: «حني يتعلـق األمـر باختيار 
املنصـة األفضل، هـل من املهـم أن نجرب نرش 
املحتـوى نفسـه عـىل عـدة منصـات الختبار 
مكانه األفضل؟». وُتجيـب املدربة بأّن «اختبار 
املنصـات جزء مهـم وأسـايس. يمكـن تجربة 
أكثر مـن منصة. هي حقل تجارب سـيجعلني 
أعـرف أين أكون موجوًدا. تقوم جميع املنصات 
بعمل تحديثات لخصائصها بشكل مستمر، لذا 
فالتجربـة مهمـة، مثًال لم يكـن يوتيوب ينرش  
القصص أو املقاطـع القصرية، اآلن بات يفعل، 

والتجربة مهمة». 
خصائص كل منصة تحدد شكل املحتوى 

تـرى حطيط أّن «يوتيوب» هـو منصة الفيديو 
األوىل حتـى اآلن، وتضيـف أن هنـاك نوعني من 
النرش عىل هـذه املنصة، األول بالطول، ويكون 
أقـل من ٦٠ ثانية، وهو مـا يطلق عليه الفيديو 
الرسيع، أما النوع الثاني فهو بالعرض ويكون 
أكثـر مـن ١٥ دقيقـة، وهـو األفضـل لعـرض 
أفالم وثائقية وبودكاسـت وتجارب شـخصية 
وحلقات، وتكمل أن التجارب الشخصية هي ما 

يفضله الناس أكثر. 
وتكمل سـارة حطيـط أّن «يوتيـوب» يعد مثل 
«باك آب» للمستخدم، إذ «يمكن أن أنرش مقطًعا 
تشـويقًيا عـىل فيسـبوك، وإذا أراد املسـتخدم 
متابعـة الفيديو كامًال فسـيذهب إىل يوتيوب». 
وتكشـف عن عدة حقائق عـن «يوتيوب» منها 
أن جمهـوره من الفئة العمريـة من ٢٥ إىل ٣٤ 
سـنة، وعدد الرجـال عليه يفوق عدد النسـاء، 
وتوضح أن هذه النسب عاملية، لكن قد تختلف 

النتائج مع كل بلد عىل حدة. 
أما منصة «إنسـتجرام» فهي أقـرب لدمج بني 
«يوتيـوب» و»تيـك تـوك»، ويمكـن نرش صور 
وفيديوهات عليها، ويمكـن نرش «ريلز» عليها 
من ١٥ إىل ٩٠ ثانية، وتوفر ميزة تحرير املقاطع 
عـرب التطبيق. والفئة العمرية التي تتابع الريلز 
ترتاوح ما بني ١٨ و٢٤ سـنة، وهي نفس الفئة 
عىل «تيك توك»، وتتشـابه خصائص الريلز بني 
«إنسـتجرام» و»تيك توك» ما عدا يف مدة النرش، 
إذ كان يسـمح «تيك توك» بنـرش مقاطع حتى 
١٥ ثانيـة، لكن وصل األمـر يف النهاية حتى ١٠ 

دقائق. 
أما منصة «فيسبوك» التي يتابعها جمهور من 
٢٥ إىل ٣٤ سـنة، فتوفر عـدة خصائص للنرش، 
منها النص والصورة واملقاطع، لكن يظل النص 
هـو األكثـر إقبـاًال، إذ أن النسـبة األكرب تذهب 
للمنصة مـن أجل القراءة، ُرغم أن «فيسـبوك» 

يشجع املقاطع أكثر. 
أشكال النرش عىل املنصات 

تصـل بنـا الجلسـة إىل محطة شـكل املحتوى 
األنسـب لكل منصة، وترى حطيـط أّن «تحديد 
املنصـة  أعـرف  سـيجعلني  املحتـوى  شـكل 
األنسـب، فـإذا كان املحتـوى مرئًيا مثـل فيلم 
وثائقي، فاألفضل هنا هـو «يوتيوب»، وحينها 
يمكن اسـتخدام املنصات األخـرى لعمل دعاية 
إىل  املسـتخدمني  لنجـذب  للفيديـو  تشـويقية 
«يوتيوب» ملشـاهدته». «كلما عرفت الجمهور 
املستهدف أكثر كلما استطعت أن أصل للمنصة 

األنسب»، هكذا تقول حطيط. 
وتجيب عىل سؤال من متابع للجلسة عن أفضل 
شكل للكتابة عىل وسائل التواصل بأن «أسلوب 
الكتابـة مهم جـًدا، ويجب أن يتميز األسـلوب 
باالختصار والوضوح وحـذف أي إضافات غري 
رضورية، بمعنى أن أعطي الحقيقة للناس من 

دون أي وصف أو مشاعر». 
وعرضـت حطيـط رشيحـة بهـا ثالثـة نماذج 
للنرش عىل «إنسـتجرام»، األول من منصة أوان 
اللبنانية، الثاني والثالث من منصة «فايننشـال 
تايمـز». يف النمـوذج األول سـنجد معلومة مع 
صـورة معدلة، وهو الشـكل الذي صـار محبًبا 
للجمهور»، ألنه تقديم برصي للمعلومة. يف هذا 
النموذج سـنجد العنرص البرصي، ونحو سـبع 

كلمات فقط تعرض املعلومة. 
أمـا النموذج الثاني فهـو عبارة عن نص فقط، 
وهـو يتنـاول خـًربا عـن أشـخاص يقومـون 
بتحويـل األموال من أكرب وأضخم بنك يف العالم. 
يف هـذا الشـكل البسـيط ال نحتـاج إىل مصمم، 

فقط جملة واحدة تقول املعلومة. 
والنمـوذج األخـري، عبارة عن رسـم بياني، من 
إعداد أشـخاص يعملون يف صحافـة البيانات، 
ويتـم فيه إبـراز أهم النتائج من أي دراسـة أو 

تحقيق وتحويلها إىل منشور. 

وأوضحـت حطيـط أننـا يف الثالثـة نمـاذج لن 
نعـرض كل املعلومات، وسـنطلب مـن كل من 
يريد معلومات أكثر أن يـزور الرابط املوجود يف 

خاصية «البايو». 
كما عرضـت نموذًجا هاًما، وهو الفوكس بوب 
(آراء واقعية من املواطنني حول قضايا محددة)، 
واختارت حطيط نموذًجا يتعلق بقصص نساء 
من أفغانسـتان بعد اسـتالم «طالبان» الحكم، 
ويف هذا النموذج يتم عرض صورة لسـيدة، ويف 
أعىل الصورة وأسـفلها سـنجد عبارات وجمًال 

بها الحكاية باختصار. 
ومع هذا الشكل سيكون هناك وصف مصاحب 
للصور يتكـون من ثالثـة أجـزاء، األول يجيب 
عىل سـؤال «ملاذا اخرتنا هـذه القصة»، والجزء 
الثاني يرشح «ما الذي حدث»، أما الجزء الثالث 
فيرشح «ما قامت به الصحيفة لنقل ما يحدث 
مـع وضـع رابط بـه القصة كاملـة عىل موقع 

الصحيفة». 
الرسد القصيص.. الفيديوهات نموذًجا 

تحدثـت حطيـط يف الجلسـة أيًضا عـن الرسد 
القصيص بالفيديو، وتحديـًدا عن نوعني؛ األول 
هـو الـرسد التقليـدي الـذي يبـدأ بالتمهيد ثم 
تطور القصة مروًرا بالذروة ثم تقلص األحداث 
ووصوًال إىل الحل، أما النوع الثاني عىل منصات 
التواصـل فيقدم مسـاًرا مختلًفا للقصص، من 
خالل بداية قوية، ثم عرض املشكلة الذروة، ثم 
األحداث الرئيسـية، وصـوًال إىل الحل، ثم عرض 

مزيد من القصص ملن يحب. 
وعرضت سـارة حطيط نماذج من هذا املسـار 
تخص زلـزال تركيا وهو النموذج الذي يمكنكم 
االطالع عليه بالضغط هنا (سـتجدونه تحديًدا 

بدًءا من الدقيقة ١٫١١٫٢٠). 
تطبيقات إلنشاء محتوى لوسائل التواصل 

عرضت حطيط يف هذا الجزء تطبيقات تفضلها 
إلنشـاء محتـوى مناسـب لوسـائل التواصـل 
 Adobe Creative Cloud مثـل:  االجتماعـي، 
 CapCutو Adobe Premiere Rushو Express

وCANVA وغريها من التطبيقات. 
وأنهـت حطيـط جلسـتها بتقديـم مجموعـة 
نصائح مهمة إلنشاء محتوى فعال عىل وسائل 

التواصل االجتماعي، وهي: 
معرفـة الجمهـور: املـكان الجغـرايف، العمـر، 

االهتمامات. 
بصـور  االنتبـاه  جـذب  البـرصي:  العـرض 
وفيديوهات مع مراعاة أن تكون بجودة عالية. 
االختصـار والدقـة: تقديـم تعليقـات موجـزة 

تتضمن معلومات. 
االبتـكار: من خـالل تقديـم محتـوى مختلف 

وجديد، واختبار خصائص ومزايا جديدة. 
النرش املتواصل: وذلك للتمايش مع الخوارزميات 
ورغبة الجمهـور. التفاعل: من املهـم التفاعل 

الدائم مع جمهورك.
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الرباط/متابعة الزوراء:
أرشيَف جديد يضاف إىل أرشيفات املكتبة الوطنية املغربية، بعدما وقعت األخرية اتفاقية 

هبة مع أرملة الصحفي والكاتب الفرنيس فيليب غايار.
محمـد الفران، مدير املكتبة الوطنية، قال إن املؤسسـة وقعت ”مـع حرم فيليب غايار، 
الصحفي والحقوقي املشهور الذي وافاه األجل سنة 2019، هبة لفائدة املكتبة الوطنية، 
عبـارة عـن مجموعة من الكتـب الصحفيـة والتاريخية والسياسـية، تتعلـق بالجانب 
الحقوقـي، وتاريخ عدد من دول إفريقيا وعالقتها بفرنسـا، وكتابـات تتعلق بالتعايش 

الثقايف والتعدد وارتباطه بحقوق اإلنسان.
وأضاف الفران: ”هذه املكتبة التي تضم زهاء 1600 عنوان، باإلضافة إىل األرشيف األدبي 
لفيليـب غايار، تمثـل إضافة للمكتبة الوطنيـة، يف إطار املجموعات التـي نتوفر عليها، 
وسـتكون فرصة للطلبة والباحثـني وعموم املرتفقني ليطلعوا عـىل التاريخ الراهن من 
خـالل هذه العناوين التي أصبحت تتوفر عليها املكتبة املغربية، والتي تخص مجاال قلَِّت 
الكتابة فيه، وهو الكتابات املحايدة التي سعت إىل تقديم األحداث التاريخية التي عرفتها 

إفريقيا بنوع من املوضوعية والحياد املطلوبني يف العمل الفكري“.
تيـيل غايـار، أرملة الكاتب والصحفـي، قالت من جهتها، إن الباحثني سـيجدون يف هذا 
األرشـيف ”كل مـا هو تاريخي، وكل ما يفرس عقليات تلـك املرحلة، فيما يتعلق بديغول 

مثال، وما حاكه فوكاغ من وراء حجاب، يف تلك املرحلة املضطربة بإفريقيا“.
وتابعـت: ”قدمنا هـذه املكتبة الشـخصية للمكتبة الوطنية بفضـل صديقتي وزميلتي 
املرتجمة مريم العلمي، وزوجها سفري املغرب يف اليونان، وكانت فرصة ألقدم هذه الكتب 
ملـكان أعرف أنه يمّكـن الكثريين من االسـتلهام، والحصول عىل لّذة القـراءة، وتصفح 

أوراق كتب مثرية لالهتمام وتعطي رغبة القراءة للجيل الشاب“.
لطيفـة مفتقر، مديرة الكتاب بوزارة الشـباب والثقافة والتواصـل املغربية، ذكرت من 
جهتها أن يف هذه الهبة ”إغناء ملجموعة املكتبة الوطنية، وأرشـيفا يغني بحَث الباحثني، 
ملؤرخ وكاتب وصحفي كبري“. الصحفي حميد برادة شـكر السـلطات الثقافية املغربية 
وحـرم فيليب غايار عىل اسـتقبال مؤلفات ”رجل اسـتثنائي، كان لسـنوات مستشـارا 
للرئيس السنيغايل الشاعر سنغور، وتقلد مناصب مهمة يف مجلة {جون أفريك}، وساهم 
يف إخراج كتب مهمة جدا“، من بينها ”أجزاء سرية جاك فوكاغ، مستشار الجنرال ديغول 
يف الشـؤون اإلفريقية، الـذي كان كتوما“. وأكرب برادة هذه اللحظة التي تسـتقبل فيها 

املكتبة الوطنية ”ذاكرة رجل كبري، متواضع جدا“.

القاهرة / متابعة الزوراء:
أعلنـِت اللجنة القضائيـة املرشفة عىل انتخابـات التجديد النصفي 
ملجلس نقابـة الصحفيني املرصيني، منتصف ليل الجمعة، رسـمياً 

فوز الصحفي خالد البليش بمنصب نقيب الصحفيني.
وحصـل البليش عـىل 2450 صوتاً، وهـو رئيس تحريـر موقع درب 
اإلخباري املحيل التابع لحزب التحالف الشـعبي االشـرتاكي ، مقابل 
2211 صوتـاً ملنافسـه الصحفـي خالد مـريي، وهو رئيـس تحرير 
صحيفـة األخبـار اليومية. وأعلنـت اللجنة القضائيـة املرشفة عىل 
انتخابات التجديد النصفي ملجلس نقابة الصحفيني والنقيب، برئاسة 
املستشـار أحمد مريس، عن إغالق باب التصويت يف االنتخابات التي 
جرت للتجديد النصفي للمجلس. واكتمل النصاب القانوني يف الدعوة 
الثانية لالنعقاد بحضور 2206 أعضاء، هم ربع األعضاء الذين يحق 
لهم التصويت. وُنصبت خيمة أمام مبنى النقابة يف شارع عبد الخالق 
ثروت، ليتسنى اسـتيعاب كثافة الحارضين من دون تعطيل املرور.

كما أعلنـت اللجنة املرشفة عىل انتخابـات التجديد النصفي ملجلس 

نقابة الصحفيني املرصيني عن فوز أربعة صحفيني محسـوبني عىل 
قائمة تيار االستقالل النقابي بمقاعد العضوية، وهم هشام يونس 

وجمال عبد الرحيم ومحمود كامل ومحمد الجارحي.

كما فاز املرشح محمد يحيى يوسف، وعبد الرؤوف خليفة.
وأجريـت انتخابـات التجديد النصفـي عىل 6 مقاعد مـن أصل 12 
مقعـداً. وبذلك امتلـك تيار االسـتقالل األغلبية يف تشـكيل املجلس 
الجديد ألول مرة يف عهد الرئيس عبد الفتاح السـييس، وذلك بإجمايل 

6 أعضاء، باإلضافة إىل النقيب.
كما فاز بعضوية مجلس النقابة (فوق السن) كل من هشام يونس 
إثـر حصوله عـىل 2094 صوتاً، وجمال عبد الرحيـم بإجمايل 2074 
صوتاً، وعبد الرؤوف خليفة بــ2061 صوتاً. وفاز بعضوية املجلس 
(تحت السـن) كل من محمد يحيى يوسف بـ2301 صوت، ومحمود 

كامل بـ2299 صوتاً، ومحمد الجارحي بـ2015 صوتاً.
فيمـا حصل املرشـح الخـارس ممـدوح الصغري عـىل 1644 صوتاً، 
ومحمد شـبانة عىل 1603 أصوات، ومحمد السيد عىل 1470 صوتاً، 
وعمرو بدر عىل 1454 صوتاً، وسامي عبد الرايض عىل 1153 صوتاً، 
وحمـاد الرمحي عىل 1085 صوتـاً، ووفاء بكري عـىل 780 صوتاً، 

وأبو السعود محمد عىل 618 صوتاً.

بغداد/ نينا:
احتفت مؤسسـة خطى لرعايـة رواد الصحافة والفن 
واالدب، امـس السـبت، بمجموعـة مـن الصحفيـني 
والفنانـني واالدبـاء الـرواد تثمينا لدورهـم وعطائهم 
املتميـز يف خدمـة الصحافة والثقافـة واالدب والفن يف 
العراق، بحضور شـخصيات سياسـية وثقافية وفنية 

ومجتمعية.

وشمل الحفل التكريمي ” دورة الفنانة الكبرية الراحلة 
ازادوهـي صاموئيل“ تثمـني الرواد كال مـن ” الكاتب 
والصحفي حسـن العلوي ، املطرب ياس خرض، االديب 
فاضل ثامـر، االديب احمد خلـف ، االعالمية واالذاعية 
الرائدة امـل املدرس ، االديب امجـد توفيق، الفنان طه 
علوان، الفنانة عواطف السـلمان، الصحفي طه جزاع، 

الفنانة فوزية حسن“.
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كن جميال ترى الوجـود جميالً... قالها إيليا 
أبومايض فلسـفًة حياتيًة، وقصيدًة حديثًة، 
وإيمانا راسـخا بالجمـال، ورؤيـة تفاؤلية 
ميزت شخصية الشاعر الشـعرية، وحددت 
منطلقاتـه الفكرية يف كل ما كتب من شـعر 
ونثـر... وظـل يف كل قصيـدة رمـزا للتفاؤل 
والدعوة إىل الحياة واالسـتمتاع بجماليتها يف 

األرض والسماء وما بينهما.
ولـد إيليا بـن ظاهـر أبومايض - الـذي يعد 
مـن كبار شـعراء املهجر العـرب يف الواليات 
املتحـدة األمريكية - يف قرية املحيدثة بلبنان 
عـام ١٨٨٨م عـىل أرجـح األقوال ولـم يكد 
ينتهـي من دراسـة املرحلـة االبتدائية حتى 
ترك املدرسة تحت وطأة الفقر الذي اضطره 
للهجرة إىل مرص سنة ١٩٠٠م وسكن مدينة 
اإلسكندرية وعمل يف تجارة التبغ، لكن ولعه 
بقراءة األدب العربي كان قد تعاظم يف نفسه، 
فحـرص عىل حفـظ معظـم ما تقـع عليه 
عيناه من عيون الشـعر العربي القديم، وما 
لبث أن بدأ بكتابة أوىل تجاربه الشعرية التي 
نرشها يف بعض املجالت اللبنانية الصادرة يف 

مرص مثل العلم واالكسربيس.
ولـم يـأت العـام ١٩١١ حتى أصـدر ديوانه 
الشعري األول بعنوان «تذكار املايض»، لكنه 
لـم ينتظـر رأي قرائه العـرب يف ديوانه الذي 
جمع فيـه قصائـد وطنية تعرض بسـببها 
السـلطات  قبـل  مـن  املضايقـات  لبعـض 
املرصيـة، حيث هاجـر إىل الواليـات املتحدة 
األمريكية يف العام نفسـه، وهناك تعاون مع 
مجموعة مدينة نيويـورك من بعض األدباء 

اللبنانيـني الذين سـبقوه يف الهجرة ومنهم 
ميخائيـل نعيمـة وجـربان خليـل جـربان. 
وأسـس الثالثـة «الرابطـة القلميـة»، التي 
أصبحت منذ تأسيسها رافًدا مهًما من روافد 
األدب العربـي املعـارص، إذ تعـدى تأثريهـا 
الجغرافيـا املهجرية بكل تنوعاتها إىل الوطن 
األم بكل أقاليمه ملؤسسـيها الذين لم يكتفوا 
بتأسيسـها بـل وضعـوا من خـالل تفعيلها 
إبداعًيا وإعالمًيا اللبنات األوىل يف هيكل األدب 
العربي املهجري، الذي لم ينفصل عن قضايا 
األمـة العربية التـي كانت بعيـدة من العني 
ولكنها قريبة جدا من القلب بالنسبة إليهم.

وإذا كانـت نشـأة الشـاعر األوىل يف أحضان 
طبيعـة لبنانية سـاحرة يف قرية املحيدثة قد 
ضخـت يف روحه مياهـا جمالية ظلت تروي 
شـعريته بسـحرها األخاذ دائما، فإن الفقر 
والهجـرة املبكـرة إىل مـرص ثم االغـرتاب يف 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة كانـت عوامل 
تأطـري  ويف  النفـيس  تكوينـه  يف  أساسـية 
فلسـفته الحياتيـة املنحازة لإلنسـان، التي 
عرب عنها شـعرا يف كل مـا أصدر من دواوين 
شـعرية. وهي فلسـفة اتخذت مـن الوجود 
اإلنسـاني مادتها الرئيسـة فكان أبو مايض 
كثري التسـاؤل عـن كنه هذا الوجـود، وكان 

شعره أسئلة متنوعة ومحرية ومؤملة أحيانا 
ألنهـا بدت بال أجوبة حاسـمة ، فلم يجد بّدا 
من التسـليم أمام جربوتها قائالً بانهزامية: 

«لست أدري».
وقد تصاعدت وترية تلك األسئلة الوجودية يف 
سنواته األخرية، وظلت أجوبتها عصية، ليس 
عـىل تأمله الروحي املديد فقط، بل أيضا عىل 
شعريته التي شكك فيها بعض النقاد العرب 
يف جملـة تشـكيكهم بـكل مدرسـة املهجر 
الشـعرية. لكنه عىل أي حال تشـكيك ذهب 
يف معظمـه أدراج ريـاح التغـريات التي أملت 
بالشـعر العربي ككل منذ أواخـر أربعينيات 

القرن املايض، عىل يد رواد القصيدة الحديثة. 
فكان أن صارت مدرسة املهجر إحدى ثوابت 
الشعرية العربية املعارصة، وصار شعراؤها 

رموزا لتلك الشعرية.
التأمليـة،  وطبيعتـه  مـايض،  أبـي  أسـئلة 
وانشغاله بفلسفة الوجود والشعر لم تشغله 
عن طموحه يف الحياة العملية ولم تقعده عن 
طلب الرزق، وعىل الرغم من أن أبا مايض بدأ 
حياته العملية يف غربتـه البعيدة تاجرًا لكنه 
رسعان ما اكتشف أنه غري قادر عىل متابعة 
ذلك السـبيل فتحول إىل الصحافـة والكتابة 
االحرتافيـة، حيـث عمل يف البدايـة محررا يف 
صحيفـة «مـرآة الغـرب» ثم أصـدر جريدة 
«السمري» بصفة أسـبوعية عام ١٩١٩، قبل 

أن يحولها إىل يومية عام ١٩٣٦م.
ويعترب كثري مـن املتابعني للشـأن املهجري 
أهـم  «السـمري» كانـت  أن  الفـرتة  تلـك  يف 
مطبوعة عربية يف الواليـات املتحدة، خاصة 
أن صاحبها حرص عـىل أن تكون منربًا حرًا 
للقصيدة العربية يف كل تجلياتها، وللشـعراء 
املهجريـني يف كل مشـاربهم، وتوجهاتهـم 
الفكريـة والفنيـة أيضا، لكن هـذا لم يمنع 
صاحبها من إبـراز هويتها العروبية. وظلت 
«السمري» تؤدي رسالتها الفكرية والشعرية 
والسياسـية إىل أن توقـف قلـب شـاعرنا يف 
 ،١٩٥٧ عـام  األمريكيـة  نيويـورك  مدينـة 
فتوقفـت «السـمري» عـن الصـدور، وبقـي 
قصيد صاحبها خالدا يف ديوان الشعر العربي 
عـرب عدة دواويـن أهمها:« تـذكار املايض»، 
و«الجـداول»، و«الخمائـل»، و«ترب وتراب»، 

و«الغابة املفقودة».

Zãˆaçßa@O@ÒÜb”@ÚzÓnœ
الظـالم دامس ، و املطـر يهطل دون توّقف و الربد شـديد ُيجرب كَل راجل أو 
زاحف أو طائر عىل االختباء باكرا يف وكره ...تبيت « غالية « تَنئُ و أَمها تدَس 
الحطب يف الكانون و تدَفئ وشـاحها ثَم تلَفه حول رأسـها و هي ترتعُش، و 
ملـا اقرتب الَصبـح نادت أَمها - قهـوة قهوة أشـتهي رشب القهوة ،غامرت 
األَم و خرجت توَجهت نحو البيت الكبري وجدت سـَيده قد خرج بطاسه كي 
يتوَضأ للصالة ،انسـحبت يف الظالم إىل حجرة الزاد و هي تتحَسـسُ الشكائر 
- دقيق،زبيب ،سَكر ،بَن، نهلَت من الُبَن و السَكر و عادت أدراجها ،صادفها 
كلب يسـتعرض نباحه أمام ضعفها ، هزمتـه بالَطوب ، هرعت إىل بيتها إىل 
شبه البيت و أحكمت غلق الباب الخشبَي ،وجدت املاء يغيل يف الكانون ينوح 
و يحاور أنني املريضة يخرب إبريقه عن عوده الذي سـقاه منذ كان فسـيلة 
حتى اشـتَد و من شـَدة قوَتـه مات واقفـا و هاهو اليوم يكويـه غري مبال 
لنواجه ... أعَدت القهوة، أسـندت ابنتها عىل صدرها و ناولتها كوبا ساخنا. 
ـ ما أحىل هذه القهوة من أين لك بها أمي ؟! ـ من رزق الله، ثَم ناولتها كوبا 
آخر ُيدَفُئ جسـمها املرتعش، هدأت كطريح بات يجوب الَسـمت ذهابا إَيابا 
بني املقربة و البيت بني فرشـة الثرى و فرشـتها املهرتئـة مرَة تحاوُر طيف 

أبيها املتوَيف و مرَة تحاوُر عيون أَمها التي تقبع عند رأسها .
توَقف املطر يف الصباح و بزغت الَشـمس كاشـفة عن وجه الَدرشة الجميل 
رة و انفجرت كتُل العشـب الربَي و تأَنقت  ،تفَتحـت بعـض األقحوانات املبكِّ
قَباعـات الفطر هنـا و هناك عند جذوع األشـجار و عىل تـالل الَروث، كما 
ها و حَق  كشـفت عن وجه عَمها القايس،صاحب الَدار الكبرية الذي نهل حقَّ
إخوتهـا اليتامى، دخل عليها ـ كيف أصبحت؟ و صَفق بيديه الوقحتني ـ لم 
أُحـرض لِك يشءا ـ لو أحـرضت معك فقط لَفة تمر ليأكلـه إخوتي الجوعى 

،أدار وجهه - الله يشـافيك يا بنت خويا
ضحى، التّم أعمامها و نسـاؤهم و أطفالهم حولهـا و هي ُتحتَرض و ابنها 
الرَضيع يحوم حول صدرها، يبعده أحدهم ،ُتشـري بيدها – اتركوه، تناوله 
ثديها و تضع يدها عىل رأسـه تسـتمتع بصوت الحليب و هو ينزل إىل بطنه 

الفارغ و املتعة رَبما كانت تخَفف عنها سكرات الرَحيل ... 
كرب « حمو» بني قسوة بعضهم و حنان بعضهم و شفقة بعضهم و تجاهل 
بعضهم لآلخر ،يحرش نفسه مع جميع الَصبية، تحَن عليه بعض األَمهات و 
ترتكه يقاسـم أبناءهَن االطعام و اللعب و تهزمه نظرات بعضهَن فينكمُش 
و ينرصُف يبحُث عن صبَيان آخرين يلعب معهم تحت الصفصافة الشامخة 
التـي تحمل يف عالها أعشـاش اللقلـق املهاجرة، و عندمـا يملّون من اللعب 
يروحـون يرمون الطيور بالحجارة كـي يصطادونها لكن دون جدوى، كان 
دائمـا يف الصيف ينشـغل بالرَعي مع رفاقه، يتسـَىل معهم بجمع سـيقان 
القصب الربَي وتحويله إىل آلة الناي حيث تسـَوى القصبة و ُتكوى بالنار و 

ُتثَقُب و ُتزخرف حتى ُتصبح نايا جاهزا للعزف، كان املمَر املؤَدي إىل األرايض 
الرَعويـة ينمو عىل حاَفتيه سـيقان القصـب الربَي الذي يصنـع منه الناي 
فُسَمَي بـ «طريق الناي» كانوا يتفَننون يف صنعه و العزف عليه، يتنافسون 
يف ذبح أرواحهم الفتَية فتتقاطر الَنغمات الحنونة رذاذا باردا يف هجري الرعاة 
و عىل رجليه الحافيتني و املجرَحتني بالعشـب اليابس و يتصاعد بعضها إىل 

مسامع الطيور املهاجرة فُتطأطئ رؤوسها استجابة لهدوء الرَعاة ...
و» أكمل دراسـته و جاب ربـوع الوطن ثم وصل إىل أعىل املناصب   كرب « حمُّ
و أصبـح كَل من حولـه ينتظرون إشـارة منه كي يقولون له أمرك ،سـكن 
القصور بدل شـبه البيـت و عايش آخر صيحات املدفآت بـدل كانون جَدته 
،تَجار التمور و البَن يتمَنون خدمته، لكَنه لم ينس شبه البيت و شبه الباب 
اللذيـن اختفيا مع ذاك القهـر عدا الصفصافة و طريق النـاي ألَن املمَر هو 
العَقار الوحيد الذي ورثه عن والده ، ال يزال الرَعاة يمَرون منه ،ركب سيارته 
و اَتجه إىل ممَر الحنني إىل شوقه النار، نار اليعرف وقودها كي يكَف عنه و ال 
ماءها حتى يسـكبه و ينتهي ، ركن سـيارته و بقي يراقب الطيور املهاجرة 
فـوق الصفصافـة العجوز و كأَنهـا البارحة، ال تزال بتلـك الرَائحة، الطيور 
تغـرَد بأصواتها الجامحة ثَم تحَط،اندلق لحن الرَعاة و أصواتهم يف جسـده 
كمـاء دافـئ من أعىل رأسـه إىل حذائه الفاخر، أدخل يـده إىل جيبه و أخرج 
القطعـة املتبَقية مـن ذاك الَصبَي الحايف، قرَبه إىل فيه و راح يعزف نغمات و 
يـذرف دمعات و يجَرت لحظـات ال يقوى عىل الخروج منها ،طأطأت الطيور 
رؤوسـها باحثة عن مصدر العزف، خرج من سـيارته الفاخرة و جلس عىل 
األرض الرَملَيـة، رَبع قدميه وواصل العـزف و هو ينظر إىل الطيور املهاجرة 
التي تشبه أجدادها، شاهده صبية تقَدموا منه و سألوه عن اسم املقطوعة 

أجابهم - طريق الناي.
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القاصـة  تكتبهـا  روايـة  أول  املـوت»،  «أوركسـرتا 
والروائيـة الجزائريـة آسـيا رحاحليـة، ُنـرشت عام 
٢٠١٨، وفـازت باملركـز الثالث يف مسـابقة دار النرش 
«الجزائـر تقرأ». تدور أحداث الرواية يف مدينة سـوق 
أهراس الجزائرية، املعروفة تاريخًيا باسـم طاغست، 
وُيعتقـد أن اسـم املدينة جاء من اسـم بربري مركب 
يعني «سوق األسود» ، يف إشارة إىل األسود األمازيغية 
التي كانـت تعيش يف املنطقة حتـى انقراضها يف عام 
١٩٣٠i. تشـتهر املنطقة بخصوبتها العالية وزراعتها 
املتنوعة. ولد القديس أوغسـطني (٣٥٤-٤٣٠)  أيضا 
يف سـوق أهـراس. ويقال أن له صلة خاصة بشـجرة 
الزيتون يف املنطقة (ال تزال موجودة وسميت باسمه) 
، حيث كان يقيض وقًتا طويالً بالقرب منها يف الصالة 
والتأمـل والكتابـة. هذه الشـجرة ، التـي تمثل  رمزا 
للسـالم والوئـام وطول العمـر واألمل والـوالء، ُينظر 
إليهـا أيًضا عـىل أنها رمز لروح مدينة سـوق أهراس 
التاريخيـة كمكان للتعددية وللثقافـة، أعطت الكثري 
للعالـم ، مـن بني فروعهـا: أبوليوس املـدوري، كاتب 
ياسـني، الطاهر وطار، مصطفى كاتب، شهاب الدين 

التيفايش، وآسيا الرحاحلية. 
مثل شـجرة الزيتون، تعرب آسيا رحاحلية يف كتاباتها 
عـن املقاومـة والقـدرة عـىل التكيـف مـع املتغريات 
والعيـش بثبـات وسـط ظـروف قاسـية. قـال عنها 
الروائـي املـرصي ربيع عقـب الباب: «صـوت أنثوي 
ليـس كأي صوت آخـر عرفنـاه. جمع هـذا الصوت 
رقـة وشـفافية وحـالوة كلمة أحـالم مسـتغانمي، 
وقـوة العـرض واملحتوى لرضوى عاشـور وسـلوى 
بكـر. وإذا كان النموذج يميـل إىل أن يكون فريًدا، وأن 
يخلـق عامله الخاص ، بعيًدا عن وجود الواقع، وانهيار 
نظام القيم». يضيف معمـر فرح ، صحفي جزائري: 
«هناك يشء جديد يف كتابات آسيا الرحاحلية. تحتوي 
الرسـالة عىل القليل من األنوثة، لكن النص مثري ألنه 
يبتعد عن النضال النسوي الضيق ليقع يف إطار األدب 
الهادف الذي تتمثل فكرته األساسية يف الحرية. األدب 

ثوري يف الالوعي، وحديث يف شكله». 
  لطاملـا كانـت الكتابة منفـذاً هاماً للنسـاء لتخريب 
األنظمـة القمعيـة التي قيدت تاريخيـاً من حقوقهن 

واالعرتاف بهن، ورحاحلية هي مثال المرأة استخدمت 
كتاباتها الستكشـاف وجهات نظر جديدة واالحتفاء 
بهوية األنثى. تقدم الرواية الجزائرية أوركسرتا املوت 
نظرة ثاقبة فريدة عىل قوة الكتابة كشكل من أشكال 
املقاومة. من املثري لالهتمام كيف وظفت الكاتبة قوى 
مختلفـة لتحدي النظام األبـوي القمعي، عرب منحها 
أصواتا ثابتة للشخصيات النسـائية ملقاومة األعراف 

القمعية بطرق مختلفة سنكتشفها يف يما ييل. 
•مخالفة التوقعات والتحرر من دور الضحية  

بشـجاعة كبـرية، ويف مجتمـع يلحـق وصمـة العار 
باملطلقات، منحـت الكاتبة شـخصية الرواية الجرأة 
التخاذ هذا القرار واالرصار عليه. يعّد الطالق يف األدب 
النسـوي، شـكالً مـن أشـكال املقاومة، إذ اسـتخدم 
لتحـدي األعراف االجتماعيـة السـائدة يف املجتمعات 
التـي تحد من حرية املرأة. منذ بداية الرواية ، رصحت 
رحاحليـة أن زواج بطلتهـا حنـان لم يكـن أكثر من 
صفقـة اقتصادية. يونـس الزوج غني. يسـدد ديون 
والدهـا ويوظـف شـقيقها فريـد. يف حـني أن الزواج  

يفـرتض أن يقـدم مزايـا اجتماعيـة ونفسـية، مثل 
إحساس أكرب باالستقرار واألمان، فإن زواج حنان لم 
يكن سـوى خيبة أمل كبرية. أدركت حنان أن «الزواج 
كان يرهقها. إنه يسـتنزف عقلها وجسدها وروحها. 
يحولهـا ، كل يوم تدريجيا، إىل امـرأة ناعمة مطيعة، 
محرومـة من روحها، مثل دميـة خرقة تفقد الطاقة 
لخداع نفسـها ومن حولها. الطاقـة للتظاهر بأن كل 
يشء عـىل ما يرام وأنها سـعيدة. التظاهر بالسـعادة 

هو البؤس نفسه «(رحاحلية ٢٥). 
مـن منظور نسـوي، يمكـن اعتبار الـزواج نوعا من 
القيود التي تحد من حقوق وحريات املرأة. تقيد األدوار 
التقليدية للجنسني املرتبطة بالزواج من حرية التعبري 
ألولئك الذين ال يتناسبون مع هذه األدوار. لذلك غالًبا 
ما ُينظر إىل الطالق عىل أنه من املحرمات يف العديد من 
املجتمعات املحافظة، كما ُينظر إىل النسـاء املطلقات 
يف هذه املجتمعات عىل أنهن منبوذات فشلن يف القيام 
بدورهن األسـايس كزوجـة وأم. غالًبا مـا يتم الحكم 
عليهـن ووصمهن مـن قبل عائالتهـم ومجتمعاتهم، 

مما قد يؤدي إىل الشـعور بالفشل والوحدة. ومع ذلك، 
تعتقد رحاحلية، كما أشارت عىل لسان بطلة الرواية، 
أن النـاس يتزوجـون ليكونوا سـعداء ويطلقون من 
أجل العثور عىل السعادة واألمان مرة أخرى: « ليست 
نهايـة العالم، لكـن يف مجتمع مريـض، لقد أصبحت 
مشـبوهة و خطرية و ناقصة، و فاشـلة ومسـكينة 
وسـيّئة الحظ و مدعاة للرثاء و عرضة لقلوب ضالّة، 
و غرائز  متّرشدة  تمسـح  الشـوارع بحثا عن جسـٍد 
سـائغ «( رحاحلية ٢٦). لكن بالنسبة لعائلتها، كان 
طالق حنان نهاية الدنيـا والكرامة والرشف. رصخت 
والدتهـا يف وجههـا، وقال والدها بنـربة تهديد مهّذبة 
«هـذا البيت لم يعـد بيتك، سـتدخلينه ضيفة ليوم أو 
ليومـني» (رحاحلية ٢٥). لم تـر حنان قط أنها فعلت 
شـيًئا سـيًئا. ولم يسـامح يونـس حنان عـىل طلبها 
الطالق وإرصارها عليه. يعّدها إهانة لرجولته وطعنة 
يف قلـب رجولتـه ، ويف نوبـة فخر أخرجهـا من املنزل 
باملالبس التي كانت ترتديها ، رافًضا أن يعطيها حليها 

ومالبسها. 

املثـري لالهتمـام يف وجهـة نظـر رحاحليـة، أنه رغم 
انتقادهـا للمعايـري املزدوجـة ملجتمعهـا، إال أنها لم 
تصور الشـخصياتها النسـائية يف كتاباتها كضحايا. 
الـكل يعتقد أن الطالق كارثة عىل حنان اال هي، حنان 
تصالحت مع حالتها: «أنا لسـت الضحية وال الجالد». 
كانـت تقول لنبيل «أنا لم أنجـح يف الزواج .. إنه ليس 
بمأسـاة وال نهاية الدنيا». أنا بخري «(رحاحلية ٢٢). 
كما أن رحاحلية لم تصف البطلة بالحمل الوديع كما 
هو شـائع يف مثـل هذه الحاالت ، ولكـن كنمر صغري 
ينتظـر االحتفاء بحريته بمجرد أن يخرج نفسـه من 
القفص: « كانت الصورة الخارجية ملّمعة و برّاقة، و 
حنان هادئة و مستسـلمة كنمٍر صغري يدّربونه لكي 

يصبح قطا أليفا !»(رحاحلية ٢٤) 
خلقت رحاحلية شـخصية مسـتقلة، تتجرأ وتتحدى 
، وحتـى رحم حنـان رفض احتواء نفس ال تشـبهها 
(أطفـال يونـس): «كل إجهـاض هـو حالـة رفض» 
(رحاحليـة ٢٨). بعـد طالقهـا، وبعد زواج شـقيقها 
فريـد ، بدأت حنان تشـعر بعبء وجودهـا يف املنزل ، 
ورأت رضورة االنتقـال والعيـش بمفردهـا يف منـزل 
وظيفـي حصلت عليه مـن مديرية الرتبيـة والتعليم. 
لم يكـن من الصعب إقنـاع والدتها، فاملشـكلة كانت 
فريـد. لم يعارض األمر فحسـب، بل اقـرتح عليها أن 
تعطيه الشـقة ليسـتقر فيها مع زوجته، بينما كانت 
تعيـش مـع والدتـه. عندمـا رفضـت حنـان غضب: 
«كانت أمسـية مليئـة بالـرصاخ والغضـب والبكاء. 
هـدد فريد بقتلهـا وقتل نفسـه. «ذات يوم سـأقتلك 
أيتهـا العاهـرة!» امتـأل املنـزل بالرصاخ والشـتائم. 
رضب بقبضتـه عىل نافذة الغرفـة، وتناثر الزجاج يف 
كل مـكان، واندفعت الخادمـات ، وأغمي عىل والدتها 
وتـم نقلها إىل املستشـفى «(رحاحليـة ٢٦). قاطعها 
فريد تماًما ونهى والدته عن اسـتقبالها وزوجته من 
التواصل معها بأي شـكل من األشكال. لكنه علم أنها 
زارت والدته رساً وأعطتها املال، وأخذ هذا املال. أصبح 
عاطالً عن العمل بعد أن قرر ترك العمل مع يونس بعد 
طالقهـا منـه .. «كأنه يجعلها تشـعر بالذنب وكأنها 
مسـؤولة عن كسله وانحرافه، ومرض والدتها ووفاة 
والدهـا. ربما تكون مسـؤولة عن العلـل التي تصيب 

املجتمع أو عن تدمري العالم! « (رحاحلية ٣١). 
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ثالثُة ُمعلّمني علّموني كتاَب الحرف،

أعني كتاَب الرّماد.
كاَن األّوُل أرضّياً

ال يعرُف شيئاً غرَي الجسِد والذهب،
والثاني َسماوّياً

يدعو إىل يس وطه وكهيعص،

والثالُث غامضاً كالَقَدر

ال يفعُل أيَّ يشء

سوى أن يصَفَعني كلّما أخطأت.

***

دمرّني املُعلُّم األّول 

إذ هّيأَ يل الجسَد عىل الّرسير.

فِمن أيَن يل بربهاِن يوسف

ألسحَق صيحاِت اإلغراء واإلغواء؟

وأتعبني الثاني

إذ اختاَر يل 

رحلَة امليش عىل الجمر

ليَل نهار،

ورحلَة الِجماِل التي يقتُلها العطش

وهي تحمُل  املاَءعىل ظهرِها

يف الصحراء.

وما أنصفني الثالث،

إذ أعطاني ثالَث كؤوس

وصاَح بي: اخْرت كأَسك!

أعطاني كأَس املاِء فتجاوزُتها،

وكأَس الخمِر فرفضُتها،

وكأَس الّناِر فرشبُتها

ألتحّوَل يف الحال

إىل كتاِب رماد.
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ُترّبني طفلـِك بطريقٍة معّينة وزوجِك 

يتعاطى معـه بطريقٍة أخـرى... كّل 

واحٍد منكما يتشـّبث برأيه، وهنا يبدأ 

العراك!

يف مرحلـٍة من املراحل، ال شـّك مررِت 

هـذه  مثـل  وخضـِت  املوقـف  بهـذا 

التجربـة. ففي النهايـة، أنِت وزوجِك 

شـخصان مختلفان ويتمّيـز الواحد 

منكمـا أحيانـاً أو غالبـاً عـن اآلخـر 

ومـن  مختلفـة.  تربويـٍة  بمقاربـٍة 

الطبيعي أن تنشـأ بينكمـا من وقٍت 

آلخر بعض الخالفات.

ويف هـذا اإلطـار، ال بّد مـن التنبيه إىل 

الفارق املهـم بني اختالف األهل حول 

طـرق التواصل مـع األطفـال وعدم 

قدرتهم عىل االتفاق حول قرار يتعلّق 

برتبية هؤالء. فأنِت مثالً ُتحبني التكلّم 

مـع طفلِك عندمـا يرتكب خطـأً ما، 

بينما ُيفّضل زوجِك الهدوء ويتّرصف 

بتحفٍظ أكرب معه.

وهـذه مقاربـة كّل واحـد منكما وال 

مشـكلة يف أّي منهمـا. إنما املشـكلة 

لـو ارتأيِت معاقبة طفلِك بشـّدة ألنه 

كـذب، وزوجـِك اعتـرب األمـر عاديـاً 

واسـتخّف بـه. يف هـذه الحالـة، رّدة 

فعل كّل واحد منكما هي الفتيلة التي 

سُتشعل نريان الحرب بينكما وُتزّكي 

لدى طفلكما شـعوراً بعدم األمان أو 

رغبـًة يف التفريق بينكما والتعايل عىل 

قراراتكما..

وحلّكمـا بأن تتحدا معاً كفريٍق واحٍد 

وتعمال يداً بيد لرتبية طفلكما. وفيما 

يـيل بعـض النصائح ملسـاعدتكما يف 

تحقيق ذلك:

اّتفقـي وزوجـِك عىل دعـم واحدكما 

اآلخر يف كّل املواقف. وإن كان أحدكما 

ُيوّجه مالحظًة للطفل، فلُيبدي اآلخر 

موافقتـه ودعمه لـه حتى لو لم يكن 

كذلك ضمنياً. فالطفل يستشعر عدم 

اتحاد أهله، األمر الذي يمنحه سلطاناً 

عليهما وعىل سلطتهما.

طفلكمـا  بخصـوص  تتشـاجرا  ال 

وأمامه يف األمور التـي تعنيه وتتعلّق 

برتبيته، بل واجها املواقف معا جنباً إىل 

جنب كما أرشنا يف النقطة السـابقة. 

وعندما تهدأ األمور، حاوال مناقشـة 

األمور بعقالنيـة وحكمة للتوصل إىل 

قراٍر موّحد ُيريض الطرفني.

يف حال عدم التوّصل إىل اتفاق بشـأن 

فلُيحـاول  طفلكمـا،  يخـّص  قـرار 

الطرف األكثر اقتناعاً باملسـألة إقناع 

الطرف اآلخر برضورة اعتماد وجهة 

نظـره ومجاراته ودعمـه ”ألنه يرى 

خـرياً فيهـا“ أو ”ألنه ال يـرى رضراً 

فيها“.

يف كّل مرة تدعمني فيها زوجِك بشأن 

قرار ال ُيلبي رغبات طفلكما، أظهري 

الصغـري مـن دون  تعاطفـِك تجـاه 

أن تمـّيس باتحادكمـا كأهـل. بهـذه 

الطريقة سيشـعر طفلكما بأّن أحداً 

يتفّهمه وسيتخّطى استياءه.

عّمقي معرفتـِك بتاريخ عائلة زوجِك 

ومعتقداتهـا حتى تتمّكنـي من فهم 

وجهـة نظره بشـأن تربيـة طفلكما 

أكثـر  بطريقـة  معهـا  والتعاطـي 

موضوعية وأقل شـخصية. وانطالقاً 

مـن هذه املعرفـة، حاويل مسـاعدته 

وإقناعه بالتغيري إن كان لألفضل.

بدال من أن تتشاجرا حول من منكما 

محـق أو مخطئ بشـأن مسـألة ما، 

فّكرا يف العمل معاً عىل خطٍة موّحدة. 

خـذا وقتـاً مسـتقطعاً إن أردتما، ثم 

عودا للجلوس مع بعضكما والتحّدث 

واإلصغاء لبعضكما البعض.

إصغـي بكّل بسـاطة إىل نظرة زوجِك 

لألمـور واملسـتقبل واعـريف أكثر عن 

أن  دون  مـن  ومخاوفـه  تمنياتـه 

ُتقاطعيـه أو تلوميـه أو تحميل راية 

الدفاع ضّده. فاإلصغاء ُيساعد أحياناً 

كثرية عىل اسـتيعاب اآلخـر وتقريب 

وجهات النظر.

ويف حـال جرّبِت وزوجِك كّل النصائح 

والطـرق الالزمة لالتفـاق عىل تربية 

طفليكمـا لكن دون جـدوى، ال عيب 

بطلب املسـاعدة من أهل االختصاص 

تربيـة  شـؤون  يف  واملستشـارين 

األطفـال ملسـاعدتكما عـىل التفاهم 

مـع بعضكما البعض ملا فيه مصلحة 

صغريكما!

يعرفـون  الرومـان  كان 
القولـون.  تنظيـف  ميـزات 
إلزالـة  مثاليـة  طريقـة  إنهـا 
بعـض الكيلوغرامـات الزائـدة 
التـي  الطاقـة  واسـرتجاع 
فقدتموهـا وغريهـا. كمـا أنه 
بعـض  ملحاربـة  مثـايل  عـالج 
والحموضة  املشاكل كاإلمساك 

ومشاكل معوية أخرى.
الطريقـة  هـذه  أن  كمـا 
يسـتخدمها الكثري مـن الناس 
ومـن بينهم عدد من املشـاهري 
مثـل بريتني سـبريز. يسـمح 
باسـتعادة  القولـون  تنظيـف 
الوظائـف الطبيعيـة من خالل 
تحسني االمتصاص الطبيعي و 

تقوية الدفاعات املناعية.
إليكم عالجـات جدتي لتنظيف 

القولون بطريقة طبيعية:
١- عصري التفاح

الطبيعـي هو  التفـاح  عصـري 

أحـد أفضـل الحلـول لتنظيف 
القولون. فرشب عصري التفاح 
بانتظـام يحّفز حركـة األمعاء 
ويحّسـن صحة الكبد والجهاز 
التفاح  الهضمي. يجلب عصري 
النتائج ولكن  الطبيعي أفضـل 
إن لـم تتمكنوا من رشاء عصري 
التفـاح الطبيعـي يمكنكم أخذ 

عصري التفاح العضوي.
أوًال إبـدأوا يومكم برشب كوب 
عصري تفاح غري مصّفى. وبعد 
ذلك بنصف ساعة ارشبوا كوب 
مـاء. كـرروا هـذا الروتني عدة 
مـرات يف اليوم واسـتمّروا فيه 
ملدة ثالثة أيام. من أجل تحسني 
يمكنكـم  التنظيـف  عمليـة 
الخـوخ  عصـري  ترشبـوا  أن 
(الربقـوق). خالل هـذا العالج 
األطعمـة  بتنـاول  ينَصـح  ال 

الصلبة.
٢- عصري الخضار

من أجـل تنظيـف القولون من 
عـن  تبتعـدوا  أن  الـرضوري 
األطعمـة الجاهـزة واملصنعـة 
ملدة يـوم أو يومني عـىل األقل. 
ومـن أجـل اسـتبدال األطعمة 
الصلبـة تناولوا عصري الخضار 
عـدة مـرات يف اليـوم. تسـاعد 
الخرضوات الخرضاء اللون، وال 
الغنية بالكلوروفيل،  سيما تلك 
عـىل التخلّـص مـن السـموم. 
هذه املـرة أيًضا من األفضل أن 
تحـّرضوا عصري الخـرضاوات 
تحضـري  يمكنكـم  الطازجـة. 
عصـري الجـزر أو الشـمندر أو 
بواسـطة  وغريهـا  السـبانخ 

الخالط الكهربائي.
٣- شاي األعشاب

بهـدف تنظيف كافة السـموم 
من الجسم كانت جداتنا يعرفن 
جيـًدا أن ما من يشء أفضل من 
إليكم بعض  شـاي األعشـاب! 

األعشاب املنظفة:
عشـبة  أو  القطونـة  بـزر   -
الرباغيث Psyllium: واملسـمى 
املعجـزة  ب»العـالج  أيًضـا 
لألمعاء». يسـمح بزر القطونة 

بالشفاء كلًيا من اإلمساك. من 
الرضوري أن ترشبوا الكثري من 
املاء لكي تتجنبوا انسداد الجهاز 
الهضمي. تناولوا ملعقة كبرية 

منه مع كوب كبري من املاء.

النعنـاع  الفلفـيل:  النعنـاع   -
الفلفيل هو عالج معجزة! يمكن 
لرشاب النعناع أن يضاعف مرّة 
او مرّتني إفـراز املِرّة يف غضون 

٣٠ دقيقة.
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- املقادير

- البطاطس: كيلو

- اللحم: نصف كيلو

- طماطم: نصف كيلو

- مرق اللحم: كوب

- ملح: ربع ملعقة صغرية

- فلفـل أسـود: ربـع ملعقة 

صغرية

ملعقـة  ربـع  غـار:  ورق   -

صغرية

- هيل: ربع ملعقة صغرية

ملعقـة  نصـف  بهـارات:   -

صغرية

- البصل: ١ حبة

- الثوم: ٣ فصوص

- طماطم: ٢ حبة (رشائح)

- الفلفـل األخـرض: ٢ حبـة 

(رشائح)

- سمن: ٢ ملعقة كبرية

- طريقة التحضري

- تبيل اللحم بجميع التوابل، 

اللحـم  قطـع  شـّوحي  ثـم 

بالسـمن يف مقالة عـىل النار 

وقلبـي مـن الجهتـني حتى 

تتحمـر، ثـم اضيفـي املـرق 

نصـف  تسـتوي  واتركيهـا 

استواء، ثم ضعيها جانباً.

- ضعـي الطماطـم، والثوم، 

والبصل يف الخالط الكهربائي، 

والفلفـل  امللـح،  وأضيفـي 

األسود واخلطي املكونات.

- ريص البطاطس املقطعة يف 

صينيـة فرن ووزعـي فوقها 

مزيـج البصـل والطماطـم، 

ثم ضعـي اللحم يف الوسـط، 

وأضيفي ملعقة من السـمن 

عىل الوجه.

- وزعـي رشائـح الطماطـم 

ورشائـح الفلفل األخرض، ثم 

أدخـيل الصينية للفـرن ملدة 

سـاعة ونصف حتـى تنضج 

تماماً، وقدميها ساخنة.
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يعّد السجاد من أهم القطع املوجودة يف املنزل 
وال يمكـن اعتبارهـا قطعـًة مـن الكماليات، 
وإنمـا قطعـة أساسـيًة داخل البيـت، بل هي 
الوسـيلة األجمل لتزيني الغـرف والصالونات، 
حيـث أنهـا تعطـي الغـرف مظهـرًا جميـًال 
وتجعـل لألثاث رونًقـا آخر، كما أنها تسـاعُد 
عىل الشـعور بالدفء وخاصًة يف فصل الشتاء 
القارس، وعـىل الرغم من تلـك الجمالية التي 
يعطيهـا السـجاد للبيـت وشـعور الحميمية 
والسـكينة إال أن عملية تنظيف السـجاد أمٌر 
متعـب وشـاق، ويحتاج إىل الكثـري من الوقت 
وذلـك ملا فيـه من حمـٍل للسـجاد ووضعه يف 
مكان التنظيف وحمله إىل مكاٍن جيٍد للتهوية، 
إذ يتم تنظيفه مرتني يف السنة للمحافظة عىل 
نسـيجه من التلف، وهنـاك الكثري من الطرق 
لتنظيف السجاد دون غسله وتوفر الكثري من 

الوقت والجهد.
طرق تنظيف السجاد دون غسيل

كنس السـجاد يومًيـا باملكنسـة الكهربائية، 
ويمكـن وضـع أي نوٍع من الروائـح العطرية 
كالفانيال داخل كيس املكنسـة ليعطي رائحة 

جميلة.
يتم تنظيف البقع العادية من خالل وضع مواٍد 

خاصٍة بتنظيف السـجاد وال يفضل استخدام 
مواد أخرى غريها كالكلور ويتم فركها بشكل 
لطيٍف وتجفف باستخدام قطعة قماش جافة، 
وال تستخدم الفرشـاة ألنها تتلف النسيج مع 

الوقت.
إزالة البقعة فور حدوثها ألن تركها مع الوقت 

يجعل تنظيفها أصعب.
تحضـري محلوٍل مكوٍن مـن امللح واملاء والخل 
ووضعه يف بخاخ ويستخدم عند حدوث البقع 
الخفيفـة، ومسـحها بقطعـٍة مـن القمـاش 

القطني.
يجب تعريض السجاد للتهوية يف أماكن جيدة 

التهوية بني فرتِة وأخرى ونفض الغبار عنه.
تنظيف السجاد دون غسل حسب نوع البقعة

البـول: يتم وضـع القليل من املـاء والصابون 
والروائـح العطرية يف وعاء ويتـم فرك املكان 
بطريقة خفيفـة ألكثر من مرة وذلك لتخلص 

من النجاسة.
يقـع الحرب: يوضع امللح عىل بقعة الحرب وندع 
امللـح يمتصـه، ويتم تكنيـس املنطقـة، فإن 
بقيت آثار للبقعة يتم فـرك املنطقة بالليمون 

ومن ثم نقم بتنشيفها.
بقع الدهون: إلزالة بقع الدهون عن السـجاد 
يتم خلط امللح مع الكحول وتنظف السـجادة 

بها عن طريق الفرك.
بقع الشـاي والقهـوة: يتم وضـع القليل من 
الخل يف املاء عىل قطعة قماٍش صغريٍة ناعمة، 
ويتـم الضغط عىل البقعة بهـا دون الفرك ألن 
الفرك ينرش البقعة عىل مسـاحٍة أكرب وبعدها 

يصعب تنظيفها.
بقـع اللبـان: إن أفضل طريقـة للتخلص من 
آثـار اللبـان ، وضـع قطعـة مـن الثلـج عىل 
البقعة بحيـث يصبح قوامها قاسـًيا وبعدها 
يتم إزالتها بسـهولٍة، وكذلك يتم التخلص من 

الشمع بنفس الطريقة.

الزائدة الجلدية تتمظهر عىل شكل 

نتـوءات جلدية مرنـة ذات حجم 

صغـري، يف أماكـن مختلفـة مـن 

الجسـم، وتحديداً تحـت اإلبطني 

واملنطقـة املحيطـة بالرقبة، ويف 

إىل  باإلضافـة  الكـرش،  منطقـة 

ظهورهـا يف املناطق التناسـلية. 

أغلبية هذه الزوائد تكون حميدة، 

وليس لها أّي تأثري خطر يف صحة 

اإلنسان، لكن مراقبتها رضورة يف 

مجال الحجم والشكل باستمرار.

تنتـرش هذه الزوائـد، التي يمكن 

أن تكـون من نـوع الثآليل أيضاً، 

بـني النسـاء والرجـال، فما هي 

أسباب ظهورها وطرق عالجها؟ 

تجيب عـن السـؤال اختصاصية 

عـالج البرشة، يف مجّمـع عيادات 

مالمح قمر الطبـي، دينا باريان، 

يف الحوار اآلتي:

الزوائـد  ظهـور  أسـباب  مـا 

الجلدية؟

• السمنة

• العوامل الوراثية

• االحتكاك والتعرُّق

• مرض كرون

• تغريُّ الهرمونات

• التقدُّم يف السّن

أين تظهر هذه الزوائد عادة؟

تظهر يف الوجه والرقبة فضالً عن 

املناطق التي يحتّك فيها الجلد مع 

نفسـه أو مع املالبـس مثل تحت 

اإلبط ومنطقة الصدر وغريها من 

األماكن.

ماذا عن طرق العالج؟

املوضعيـة: تسـتخدم  املراهـم   _

التي  بعـض املراهـم املوضعيـة، 

تعمل عىل تقـشري البرشة، كعالج 

للزوائـد. ولكـن قـد تعـود هـذه 

األخرية للظهور من جديد.

_ الكـّي بالتربيـد: يتـّم التخلص 

مـن الزوائد من خالل تقنية الكّي 

بالتربيد عرب جهاز متخّصص.

_ الكشـط: يزيل الطبيـب الزوائد 

بطريقـة  الكشـط  طريـق  عـن 

معتمـداً  للجراحـة،  مشـابهة 

التخدير املوضعي.

_ الليزر: التخلص من الزوائد عرب 

الليـزر هو أحدث وأنجـح الطرق 

لعـالج هـذه املشـكلة الجلديـة، 

وللتأكد من عدم عودتها.

_ وسـائل طبيعيـة: توجد بعض 

الوسـائل الطبيعية لعالج الزوائد 

الجلديـة، منهـا اسـتخدام الخّل 

أن  إال  الطبيعيـة،  واألعشـاب 

فعاليتها لم تثبت يف هذا اإلطار.
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يعرف العديد من اآلباء أن الُرضع يستمرون يف البكاء بشكل ال يطاق، 
بدءا من الساعة الخامسة مساء وإىل غاية الساعة ١١ مساء.

وهي  السحر»،  «ساعة  باسم  الزمنية  الفرتة  هذه  الخرباء  ويعرف 
وبالنسبة  للغاية.  مزاجيا  الرضيع  الطفل  فيه  يكون  الذي  الوقت 
ملعظم األطفال، تبدأ «ساعة السحر» يف الحدوث بعد أسبوعني إىل ثالثة 

أسابيع من الوالدة، وتبلغ ذروتها يف سن ٦ أسابيع.
وأظهر بحث جديد أن هناك سببا علميا وراء حدوث هذا البكاء املزعج 
يف «ساعة السحر». ويمكن أن تكون أسباب الرصاخ لساعات هي عدم 

الراحة يف املعدة والتعب واإلفراط يف التحفيز.
الذين  الجدد  اآلباء  لدعم  معا  النوم  وخرباء  األطفال  أطباء  واجتمع 
النصائح  من  مجموعة  وقدموا  املرهقة،  الحالة  هذه  من  يعانون 

لتهدئة حديثي الوالدة.
تختلف ساعة السحر عن ساعة املغص والتي ُتعرَّف بأنها نوبات بكاء 
ألكثر من ثالث ساعات خالل النهار، ألكثر من ثالثة أيام يف األسبوع، 

وتحدث عىل األقل ثالثة أسابيع متتالية.
ومع ذلك، قد يجد بعض اآلباء الجدد أن لديهم طفال مصابا باملغص 
(نمط البكاء الذي يحدث يف الوقت نفسه يوميا) يشارك أيضا يف ساعة 

السحر.
ويعتقد مدربو نوم األطفال واملهنيون الطبيون أن فهم سبب حدوث 

ساعة السحر هو املفتاح للتغلب عليها الحقا.
لدى  الصعب  للمزاج  األول  السبب  هو  باإلرهاق  الشعور  أن  وُيعتقد 

الُرضع.
وقد يبدو أن املولود الجديد ينام باستمرار، لكنه كان يف الرحم، إذ ينام 
كل ساعات النهار تقريبا يف بيئة دافئة. واآلن هو خارجا يف عاملنا، وينام 
يف بيئة جديدة تجعله مرتاحا. وخالل هذا الوقت، يمكن لألطفال البدء 
النوم  الدم، ما يجعل من الصعب عليهم  بإفراز األدرينالني يف مجرى 
ثم يصبحون مرهقني مع تقدم ساعات اليوم. ويقرتح املتخصصون 
بعد  متأخر  وقت  ويف  النهار  خالل  املنزل  من  الطفل  إخراج  الطبيون 
الظهر ملساعدتهم عىل النوم بشكل أفضل يف الليل.  وبالنظر أن حديثي 
الوالدة بدأوا للتو يف التعرف عىل العالم من حولهم، فاألضواء واألصوات 
بالنسبة  أن يكون هذا كثريا  والحركات كلها جديدة ومثرية. ويمكن 

ألجسامهم الصغرية، ويصبحون مفرطني يف التحفيز.
وبحلول الوقت الذي يصل فيه الوقت إىل الساعة الخامسة، قد يكون 
ويبكي بسبب  التحفيز  أقىص حد من  إىل  الوالدة وصل  طفلك حديث 
املفرط  التحفيز  أعراض  لذلك. وتشمل  نتيجة  البكاء  يف  يبدأ  لذا  ذلك، 
يتم  أن  يف  الرغبة  وعدم  القبضة  وشد  الرضاعة،  من  املزيد  يف  الرغبة 

ملسهم.
ضوضاء  من  بالتخلص  األطفال،  نوم  مدربة  بريد،  ديزيريه  وتويص 

الخلفية ملساعدة طفلك عىل االسرتخاء.
التلفاز، واذهبي إىل غرفة هادئة  وقالت: «قم بتعتيم األنوار، وأطفئ 
إلرضاع طفلك. قد تكون البيئة الهادئة والبطن املمتلئ هما فقط ما 

يحتاجه طفلك خالل ساعة السحر».
والسبب اآلخر الذي قد يحفز ساعة السحر هو عدم الراحة يف املعدة 
الحمض، وكالهما شائع جدا بني األطفال  ارتجاع  أو  الغازات  بسبب 

حديثي الوالدة بسبب تطور الجهاز الهضمي لديهم.
الرغم من عدم وجود دواء يف الصيدلية مناسب للرضع، يمكن  وعىل 
من  أي  كان  إذا  ما  ملعرفة  الغذائي  نظامهن  عىل  االطالع  لألمهات 

األطعمة التي يأكلنها يمكن أن يسهم يف ذلك.
الحارة  األطعمة  من  التخلص  الصحي   WebMD موقع  ويقرتح 
الفاصوليا  مثل  للغازات،  الشائعة  واملسببات  السكرية  واملرشوبات 

والربوكيل وامللفوف وملفوف بروكسل.
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١٧٩٩ - الجيش الفرنيس بقيادة نابليون بونابرت يحارص مدينة عكا.

١٨٧٧ - انعقـاد أوىل جلسـات مجلـس املبعوثان، وهو أول برملـان يف الدولة 
العثمانية.

١٩٦٢ - وقف إطالق النار يف الجزائر بعد التوقيع عىل اتفاقيات إيفيان.
١٩٧٨ - صـدور قـرار مجلس األمـن الدويل رقم ٤٢٥ املتعلـق بجالء إرسائيل 

عن لبنان.
رئيسـة وزراء يف  أول  الرحمـن تصبـح  البيجـوم خالـدة ضيـاء   -  ١٩٩١

بنغالديش.
٢٠٠٣ - اختيار محمود عباس رئيًسا لوزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.

٢٠٠٩ - توجيه اتهام رسـمي لرئيس إرسائيل األسبق موشيه كتساف بتهم 
االغتصاب والتحرش الجنيس.

٢٠١٠ - الرئيس املرصي محمد حسـني مبارك يصدر قـراًرا بتعيني الدكتور 
أحمد الطيب شيًخا لألزهر خلًفا للشيخ الراحل محمد سيد طنطاوي.

٢٠١١ -وقوع معركة بنغازي الثانية، ثم بدأ العملية العسـكرية ضد النظام 

الليبـي وذلك تنفيـًذا لقرار مجلس األمن الدويل رقـم ١٩٧٣ والقايض بفرض 
منطقة حظر للطريان العسكري فوق األرايض الليبية.

٢٠١٥ - الجيش اليمني يسـتعيد السيطرة عىل مطار عدن الدويل بعد معركة 
مطار عدن التي تعرض خاللها مقر الرئيس هادي لقصف جوي.

٢٠١٦ -مقتل خمسـة أشخاص وإصابة ٣٦ اخرين يف تفجري انتحاري وسط 
مدينة إسطنبول.

تحطم طائرة فالي دبي الرحلة ٩٨١ ومقتل جميع ركابها.
٢٠١٨ -ُعلماء ُيخضعون «سـودان»، آخر ذكٍر باٍق مـن الكركدنَّات البيضاء 
الشـماليَّة لِلقتل الرحيم، بعـد ُمعاناته من ُمضاعفاٍت صحيَّـة، لِتبَق بضعة 

إناٍث فقط من هذه الُنويعة.
إعـادة انتخـاب فالديمـري بوتني لواليـة رابعة بتأييـد ٧٦٪ مـن األصوات يف 

انتخابات الرئاسة الروسية.
٢٠٢١ - سـامية حسن تؤدي اليمني الدسـتورية رئيسة لتنزانيا لتصبح أول 

رئيسة يف تاريخ البالد. 
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PIN، فهو  الـ  الله”، هو الرجل املعروف عاملًيا بأبو  محمد عطا 

ماكينات  يف  الشخيص“  التعريف  ”رقم  نظام  بتطوير  قام  الذي 

الرصاف اآليل (ATM)، اوائل السبعينيات من القرن املايض.

جون  املهني  باسمه  ُعرَِف  كما  أو  الله،  عطا  محمد  محمد  ُولَِد 

يف  العلوم  ودرس   ،1924 عام  بورسعيد  يف  الله،  عطا  (مارتن) 

الهندسة  املاجستري والدكتوراه يف  القاهرة، وحصل عىل  جامعة 

مع  عمل  وبعدها  األمريكية،  ”بوردو“  جامعة  من  امليكانيكية 

من  بحثية  مجموعة  هناك  وقاد  نيويورك،  يف  ”ِبل“  مختربات 

زميله  مع  واستطاع  الرتانزستور،  أبحاث  يف  الشباب  املتطوعني 

”داون كانج“ اخرتاع أهم إنجاز له يف عالم اإللكرتونيات الحديثة: 

يستخدم  الرتانزستور  من  نوع  وهو   ،MOSFET املوسفت 

كسويتش أو محول للطاقة.

لم تهتم الرشكة كثريا باخرتاع عطا الله، ألن تخصصه يف الهندسة 

امليكانيكية وليس من علماء الفيزياء أو الرياضيات أو الكيمياء 

جزءا  وصار  بعد  فيما  ثورة  اخرتاعه  أحدث  هذا  ومع  بالرشكة، 

إىل  الفيديو وصوال  ألعاب  بدءا من  تقريبا،  اإللكرتونيات  من كل 

 ،HP األقمار الصناعية، فرتك عطا الله رشكة ِبل والتحق برشكة

.LED وهناك أرشف عىل تطوير شاشات الـ

يف عام 1972 قرر عطا الله االتجاه إىل عالم تأمني الرشكات وأسس 

التعريف  رقم  أمن  لنظام  اخرتاع  براءة  وقدم  الخاصة،  رشكته 

السلكية  االتصاالت  شبكات  عرب  بعد  عن   (PIN) الشخيص 

والالسلكية، وهي مقدمة للخدمات املرصفية عرب الهاتف وأمن 

اإلنرتنت والتجارة اإللكرتونية، ثم ابتكر تقنية ”صندوق عطا الله 

– Atalla Box“ لحماية البيانات، واملستخدم يف ماكينات الرصاف 

اآليل يف العالم حتى اليوم، ويعتمد حوايل 85 % من تحويالت الـ 

ATM يف العالم عىل صندوق عطا الله.

البنوك  أكرب  أحد  لكن  تقاعده،  الله  عطا  أعلن   1990 عام  يف 

تطوير  يف  لينجح  بالعودة،  أقنعه  فارجو“  ”ويلس  األمريكية 

أنظمة أمان لإلنرتنت ساعدت الرشكات عىل تبادل امللفات والربيد 

اإللكرتوني والفيديو بأمان عرب الشبكة.

يف  باالنتني“  ”ستيوارت  ميدالية  عىل  الله  عطا  محمد  حصل 

تويف  وعندما  حاليا)،  فرانكلني  بينجامني  (ميدالية  الفيزياء 

2009 تم تكريمه وضم اسمه يف قاعة مشاهري املخرتعني  عام 

الوطنيني املخصصة ألبرز املخرتعني األمريكيني.
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ُتعترب العيون مـرآة الروح وانعكاس 
للعقـل ويمكـن أن تكشـف الكثـري 
عنـك، بما يف ذلك جوانب شـخصيتك 
ومزاجك ومشاعرك وحتى عواطفك. 
فقط حـددي شـكل عيونـك ملعرفة 
املعنى الخفي وراء شـكل عينيك من 
خالل هذا االختبار وأدلة عىل صفات 

شخصيتك وارسارها الخفية.
العيون الكبرية والواسعة

إذا كان لديـك عيون كبرية وواسـعة 
وجهـات  لقبـول  مسـتعدة  فأنـِت 
النظـر املختلفة. أنـِت أيضاً حريصة 
عـىل تجربـة مهـام جديـدة مليئـة 
بسـهولة  وتختاريـن  بالتحديـات 
عاديـة  غـري  أنشـطة  يف  املشـاركة 
وجذابة. تكمن سـعادتك يف املجهول 
وتجدين أنه من السـهل عىل ما يبدو 
التكيف مع التغيري. غالباً ما تكونني 
مندفعة، وال تلجئني إىل أسلوب حياة 

روتينـي، وتقدريـن العفويـة التـي 
تقدمهـا الحياة. أظهـرت اختبارات 
الشـخصية أيضاً أنـه يمكنك تحديد 
شخصيتك من خالل لون عينيك بناًء 
عىل اختبار الشـخصية: لون عينيك 
يكشـف صفاتك ومميزاتك يف عيون 

من تحبني.
العيون الصغرية

إذا كان شـكل عيونـك صغـرياً فهذا 
يشـري إىل أنـك تميلـني إىل االنفتـاح 
عـىل املقربـني منـك، لكنـك تخفني 
مشـاعرك الحقيقية عن أولئك الذين 
ال يعرفونك جيـداً. يف حني أنِت قلقة 
ومتشائمة، إال أنك ودودة وحساسة 
أيضاً. لديك قدرة خاصة عىل الرتكيز 
عـىل املهمـة املطروحـة وإكمالها يف 
املوعـد املحدد. االسـتقالل هو أقوى 

سماتك الشخصية.
العيون اللوزية

ُتعترب العيون اللوزية الشـكل عالمة 
الهـدوء  إىل  تميلـني  الجمـال.  عـىل 
مـع  التعامـل  ويمكنـك  والحـذر، 
املواقف املعاكسـة. لديك القدرة عىل 
الحفاظ عىل الـربودة عىل الرغم من 
ارتفاع مستويات التوتر والقلق. أنِت 
يف حالـة تأهـب يف جميع األنشـطة. 
هذا يجعلـك قادرة عـىل معالجة أي 
موقف سـلبي. عـىل الرغم مـن أنك 
قد ال تكونـني مسـتعدة للتعبري عن 
مشاعرك الحقيقية، إال أنك معروفة 
بطبيعتك الدافئة والحيوية وطيبة يف 
القلـب، وترغبـني يف أن تعييش حياة 

متوازنة ومزدهرة.
العيون املستديرة

عـادًة ما يكـون أولئـك ذوي العيون 
تجذبـني  إبداعـاً.  أكثـر  املسـتديرة 
بسـهولة انتباه اآلخريـن وغالباً ما 
تكونـني محبوبة من قبـل مجموعة 

كبرية من الناس. تحاولني االنخراط 
يف األنشـطة التي تحبينهـا من أجل 
نرش السـعادة يف العالم. لكن خيالك 
املتزايـد يمكـن أن يـؤدي إىل أفـكار 
غـري عمليـة وتدخليـة. كمـا يمكن 
أن ُيسـاعدك تحليل الشـخصية من 
نظـرة العني عىل كيفيـة تعبريك عن 
مشـاعرك بنظرات العـني، تحديداً إذ 

لم تكن هناك رغبة يف الحديث.
مساحة واسعة بني العينني

إذا كان لديـك فجوة كبـرية بني كلتا 
تنـاول  إىل  تتوقـني  فأنـِت  العينـني 
األشـياء الجديدة. أنـِت أول من يتبع 
االتجاهات واملوضة الجديدة. تميلني 
ومخلصـة.  ودودة  تكونـي  أن  إىل 
أنـِت خجولة وتعتمدين عىل نفسـك 
وتقضـني معظم وقتك مـع أحبائك. 
ومـع ذلك، فـإّن منظورك املتشـائم 
يمكن أن يشـكل عقبة إشكالية، إذا 

لم يتم التعامل معه.
العيون القريبة من بعضها البعض

يف حـال كنـِت من األشـخاص الذين 
لديهم مسـاحة صغرية جداً بني كلتا 
العينني، فهذا يعني أنك تحافظني عىل 
مواقفـك وتلتزمني بهـا. أنِت تحبني 
اتباع العادات التقليدية يف األرسة وقد 
ال ترغبني يف قبول التغيري بسـهولة. 
تميلـني إىل الرتكيـز واالنضبـاط، إال 
أنـك ال تتأقلمني جيداً مـع التغيري أو 
اإلجهاد. يبدو أنك راضية عن الروتني 
وغالبـاً مـا تقلقـني تحـت الضغط. 
تكافحني لتحقيـق النجاح يف الحياة 
الواقعيـة، كمـا أّن طاقتك تجعل من 
السـهل عليك التواصل مع اآلخرين، 
كما أّن هذا االختبار يساعدك عىل أن 

تري نفسك بعيني زوجك.
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يدك براس حبـــــــــــك يزغيـــرون
وآحن حلرورتك حنني النــــــــــــوك
حقي ارتبك ووگوع من أالگيـــــــك
رمش عينك يفهي العدهن الطلـوك
الشمس شتعودلك شويچوي ملكاك
دفؤ زنودك على املستبرد يلـــــــــوك
حايط بابكم معذور إذا طــــــــــاح
اهللا يساعده بكل حلظه مدگــــــوك
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تحـرض اليـوم عيد ميـالد أو حفل زفـاف تلتقي 
فيـه ببعض األصدقـاء الذيـن لم ترهـم منذ وقت 
طويل. تشـعر بتحسن يف حالتك الصحية فور رؤيتهم 
والتحدث معهم. ستعرف بعض األخبار الجديدة منهم. 

هناك شخص ما حزين جدا وبحاجة إىل مساعدتك.

أنت شـخص غيور جدا وخاصة اليوم. هذه الغرية تؤدي 
إىل تدهـور عالقتـك العاطفيـة، بـل ربمـا تـؤدي إىل نتائج 
عكسـية، لذلك حاول أن تتجنبها من خـالل التقرب والتواصل 
مـع الحبيب. هذا هو الوقت األنسـب لتبذل جهـودك كي تحول 

املساوئ إىل مزايا. التصالح أفضل بكثري من البعد والغضب.

ستكتسـب اليوم خربات جديدة يف مجال العمل، وربما 
تعـرف بعـض املعلومات من بعض األشـخاص بشـكل 
دوري أو مـن خـالل التلفزيـون أو االنرتنت. ربمـا تفكر يف 
األمـر بجدية وتقوم بالتسـجيل يف بعض الـدورات التدريبية 
التي تتعلق بمجال العمل. تفهم كل ما تقرأه ولذلك ستتقدم 

بشكل رسيع وغري مسبوق يف العمل.

يوم جميل يساعدك عىل الدخول يف مرشوعات جديدة مع 
أشـخاص مميزين. االلتقاء باألصدقاء والحبيب يساعدك 
عىل طرح أفكار ملشاريع جديدة ومختلفة من شأنها أن تزيد 
طاقتك وحماسـتك. يجب أن تفكر بجديـة يف أهدافك طويلة املدى 
اليـوم. ربما ال يتفق معك عدد من األشـخاص ولكـن ال تقلق ألن 

هناك مجموعة أخرى ستتتفق معك يف الرأي.

برهن للجميع أنك تملك الكفـاءة والخربة وانطلق 
يف اسـتثماراتك بشـجاعة. ناقـش بعـض املواضيع 
الحساسـة والعالقـة مـع الحبيـب وتوصـال إىل حلول 
إيجابيـة. انظـر إىل األوضاع مـن حولك بطريقـة إيجابية 

لتشعر بالطمأنينة.

ال تـزال تفتقد إىل الحصانـة والحماية وقد تفشـل يف إكمال 
عملك وربما تتعرض التهامات عشـوائية أو لرتاجع يف حياتك 
املهنية. تواجه رأي رشيك أو شـخص غريب بشـكل اسـتفزازي 
فكن حذرا. تكثر التحديات عىل مختلف األصعدة الناشـطة يف حياتك 
سـواء كانت دراسـية أم عاطفيـة أم مهنية أم اجتماعية. تشـعر بثقل 
املسـؤوليات وتكون جميـع تحركاتك تحت األضواء فـال تقف مكتوف 

اليدين بل سارع إىل التحالف وطلب املساعدة.

تمر أحداث هذا اليوم بهدوء نسبي، ولهذا السبب ستشكو 
بعض التأخري يف االنطالق، ورّبما تسـتاء من رؤيتك تقّدم 
اآلخرين. تعاني تراجعا بسـيطا يف حياتك العاطفية. تستعيد 
تفاؤلك أواخر اليوم وتعيش لحظات جميلة مع الحبيب وتطمنئ 
هواجسـك، وتعطي صورة حسـنة ويتكون لدى الحبيب انطباع 

بأنك مستعد ألي يشء يف سبيل حماية الروابط ودعمها.

ال يمكنك الحصول عىل أي نتيجة إيجابية إذا تابعت االتكال عىل 
اآلخريـن. عليك أن تثـق يف قدراتك وتعتمد عىل نفسـك. ابتعد عن 
العناد واستمع إىل ما يقوله الحبيب فقد يكون عىل صواب. احذر من 

االنفعال وال تتفوه بكالم قاس قد يجرح املحيطني بك.

تحتـل الشـؤون املالية واجهـة اهتماماتـك وتكون يف 
سـباق مع الوقت. تكثر املشـاغل واألعمـال والتحركات 
هـذا اليوم وتتلون بألف لون، فتشـهد فرتة من الديناميكية 
واالتصـاالت الغنية والصدف املفاجئة، والتي قد تغري اتجاهاتك 

وتضعك أمام أشخاص جدد ومراجع مهمة وخيارات مميزة.

األعمال تسـيطر عىل حياتك اليوم وبشكل مكثف. الضغوط 
تبـدأ من الصباح الباكـر وال ترتكك حتى سـاعة متأخرة لكن 
الجميل أنك سعيد وال تبد أي ردود فعل من جهتك كالتذمر كما أن 
النجاحات ستجعلك أكثر سعادة. يف املساء األوضاع العاطفية ال بأس 

بها لكنك تفضل الخروج مع األصدقاء بدال من حبيبك.
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توقـع اليـوم سـماع بعـض األخبـار السـارة التـي تتعلق 
بأوضاعـك املالية. ربما تحصل عىل عـالوة يف العمل. يجب أن 
تتحكـم يف رغبتك يف البكاء اليوم. ربما تطـرأ بعض التغريات عىل 
حياة صديقة لك وتنتظر دعمك ومسـاعدتك. يجب أن تسـتمع اليوم 
إىل غريك بدال من أن تقدم النصائح. يجب أن تسـيطر عىل نفسك وعىل 

أعصابك بقدر اإلمكان.

تشـعر أن بداخلـك طاقة هائلة ولكن رسعـان ما تنفد هذه 
الطاقـة مع أول مهمة تقـوم بها. االنفعـال واإلحباط املتزايد 
قد يبعدانك عن األصدقاء، واألطفال، وشـخص مهم بالنسبة لك. 
يف ظل هـذه الظروف اليوم ننصحك بممارسـة بعـض التمارين 

كاليوجا أو األيروبيكس.
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التي  العراقية رحمة رياض لغناء شارة مسلسل ”النار بالنار“،  الفنانة  اختريت 
طرحت عىل موقع الفيديوهات ”يوتيوب“.

ولم تؤدي رياض أغنية املسلسل، التي تحمل عنوان ”بدل املايض“، باللهجة العراقية، 
أفعال متضاربة بني متابعيها، فمنهم  إىل ردود  أدى  ما  اللبنانية،  باللهجة  بل قدمتها 
باللهجة  للكلمات  نطقها  طريقة  انتقد  من  ومنهم  األغنية،  وأدائها  بصوتها  أشاد  من 
اللبنانية، مشريين إىل أن صوتها ال يناسب فحوى كلمات األغنية التي باعتبارهم احتاجت 

صوًتا رجولًيا.
فعلَّقت إحداهن: ”لك يا جماعة انا هلق ال سمعت شارة مسلسل النار بالنار مني هاي اليل 
غنت هالغنية ما حصيل الرشف الرصاحة ما عرفتها بس سؤايل ليش هيك صوتها مافهمت 
يش من هالغنية كانو اكيل فجل صوتها وكانو يف حدا عم يركض وراها مع احرتامي الها“.

حروفها  فمخارج  اللبنانية،  اللهجة  يناسب  ال  رياض  رحمة  صوت  أن  إىل  العديد  وأشار 
مفخمة ليس كما يف اللهجة اللبنانية.

من جهة أخرى، أشاد الكثريون بأدائها، فكتبت إحداهن معلِّقة: ”اغنية بعد اغنية. احس 
كلمات  ”واو  أخرى:  وأضافت  فنانتنا“،  برافو  اكثر.  ويتسلطن  ويحىل  يكرب  رحمة  صوت 

األغنية ابداع �وطبعا بصوت االحساس العايل رحومتي“. 
يتناول العمل، الذي تدور معظم أحداثه يف حارة شعبية، موضوع العنرصية بشكل أسايس، 
كما يتطرق ملوضوع التجارة غري املرشوعة، كما تتخلله قصص حب تواجه العديد من العراقل 

واملشكالت.
يتألف العمل من 30 حلقة من تأليف رامي كوسا، وإخراج محمد عبد العزيز، كما يشارك يف 
بطولته كل من: عابد فهد، وكاريس بشار، وجورج خباز، وطوني عيىس، وزينة مكي، وطارق 

تميم ونخبة من املمثلني السوريني واللبنانيني.

أحداث  خالل  عمر،  مي  الفنانة،  تجسد 
مسلسل ”عالقة مرشوعة“ الذي من املقرر 
عرضه يف رمضان املقبل، شخصية ”بثينة“ 
مكرم،  مراد  الفنان  من  متزوجة  وهي 
وأظهر الربومو الرسمي للعمل عن تعرضها 
الزوجية  املشكالت  من  وعدد  املنزيل  للعنف 

خالل األحداث.
تدور  مرشوعة“  ”عالقة  مسلسل  أن  يذكر 
من  عدد  حول  تشويقي  إطار  يف  أحداثه 
الزوجي،  العنف  منها  االجتماعية،  القضايا 
وفكرة الزواج الثاني، من خالل قصة عمرو 
وهو  جالل  يارس  النجم  بدوره  يقوم  الذي 
مصطفى)،  (داليا  عاليا  من  متزوج  رجل 
ويناقش  املراهقة،  مرحلة  يف  أبناء  ولديه 
بزوجته  تجمعه  التي  العالقة  شكل  العمل 
الذي  صديقه  قصة  إىل  باإلضافة  وأبنائه، 
وكيف  بزوجته  متوترة  عالقة  من  يعاني 

يتورط عمرو يف ذلك.
ومي  جالل  يارس  بطولة  من  املسلسل 
بسنت  مكرم،  ومراد  مصطفى  وداليا  عمر 
رحمي،  ياسمني  مصطفى،  عفاف  شوقى، 
تأليف  من  والعمل  الفنانني،  من  آخر  وعدد 
سماح الحريرى وإخراج خالد مرعي وإنتاج 

 Forever Drama” رشكتي  بني  مشرتك 
سعدي   –  media Hub“و سليم“  مها   -

جوهر“.
وقال يارس جالل، خالل لقائه مع االعالمي 
 “dmc” مساء  برنامج  يف  رضوان  رامي 
املذاع عىل قناة ”dmc“ عن العمل: املسلسل 
االثارة  اطار  يف  أحداثه  رومانيس  اجتماعي 

يتابع  وهو  املشاهد  أن  لدرجة  والتشويق 
والخوف  بالتوتر  يشعر  سوف  الحلقات 
والقلق و يرتقب الحلقة القادمة الن هذا ما 
الذي  السيناريو  بقرأ  ”وأنا  قائال:  به،  شعر 
التى  الحريري  سماح  املؤلفة  برباعة  كتبته 
القارصات  مسلسيل  يف  معها  وعملت  سبق 

وساحرة الجنوب“.
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ضمن  باللقب  فكري  همس  ُتوجت 
«سعودي  من  األول  املوسم  منافسات 
العراق».   MBC«و  MBC١ عىل  آيدول» 
للرتفيه  العامة  الهيئة  بني  وبالتعاون 
الحلقة  شهدت   ،«MBC و»مجموعة 
الختامية مرورين للمشرتكني الثالثة الذين 
وصلوا إىل هذه املرحلة همس فكري، ماجد 

العويد وعبد العزيز مانع، كما أطل النجوم 
أعضاء لجنة التحكيم أصيل أبو بكر، أحالم، 
وصالتهم  ليقدموا  املهندس  وماجد  أصالة 

الغنائية.
حصلت  باللقب،  فوزها  جانب  وإىل 
مع  كامل  ألبوم  إنتاج  عقد  عىل  همس 
 PLATINUM) ريكوردز  بالتينوم  رشكة 

بسيارة  فوزها  إىل  إضافة   ،(RECORDS
نيسان إكس تريل ٢٠٢٣، الجديدة كلياً.

همس  أعربت  باللقب،  فوزها  إعالن  وبعد 
صوت  الذي  للجمهور  امتنانها  عن  فكري 
لها بكثافة وجعلها الفائزة يف املوسم األول 
من «سعودي آيدول»، ولفتت إىل أن «محبة 
وأتمنى  أخرى،  إنسانة  مني  جعلت  الناس 
بأنها  واعدة  الظن»،  حسن  عند  أكون  أن 
ستجتهد أكثر خالل الفرتة القادمة، لتطور 
جزيل  همس  وسّجلت  فأكثر.  أكثر  أداءها 
الشكر إىل اململكة العربية السعودية وأهلها 

وناسها الذين حققوا يل حلمي».
من  باقة  ضم  ميديل  مع  البداية  وكانت 
انتهت  مشرتكاً   ١١ أداه  املنوّعة،  األغنيات 
منى  وهم  املاضية،  األسابيع  يف  مسريتهم 
اليوسف،  سارة  الهادي،  ذكرى  حسن، 
أحمد،  سيف  الجمهور،  فهد  املهدي،  ريناد 
زياد عبد القادر، عبد الله العامري، إبراهيم 
الدربي، سعد الكلثم وسعد النجعي. وقبيل 
 ١٤ الـ  املشرتكون  أدى  النتائج،  إعالن 
األوبريت الوطني «وطّنا غري»، كلمات عبد 
أبو دلّة وتوزيع  ألحان محمد  أبو دلّة،  الله 

داني حلو وإنتاج «بالتينوم ريكوردز»..

بغداد  شوارع  من  أجمل  من  ما 
خالل شهر رمضان املبارك! فكيف 
إذا تجولنا فيها برفقة أحد النجوم 
رمضان»؟  تك  «تك  يف  واملشاهري 
وكما اعتدنا عىل اإلعالمية املتألّقة 
الشهر  خالل  القرغويل  أنغام 
الفضيل، ستّقدم هذا العام برنامجاً 

حوارياً ترفيهياً فريداً من نوعه.
متجّول  برنامج  رمضان»  تك  «تك 

وتصطحب  أنغام  تقوده  بغداد  يف 
الوسط  يف  مشهوراً  ضيفاً  معها 
اإلعالمي.  أو  السيايس  أو  الفني 
وشوارع  أحياء  يف  معاً  يجوالن 
باألجواء  الصاخبة  العاصمة 
الرمضانية ويعيشان لحظات مرح 
التجربة  هذه  يف  وضحك  وتسلية 

الفريدة من نوعها.
حياة  عن  حواراً  الربنامج  يتضمن 
كما  واملهنية،  الشخصية  الضيف 
ينقل اللحظات العفوية من غناء 
الشارع  أجواء  مع  وتفاعل 
مع  يعيشها  التي  والضحك 

أنغام.
رمضان»  تك  «تك  يف 
إطار  من  الضيوف  يخرج 

لنشاهدهم  املعتادة  شخصيتهم 
من  نراها  لم  ولحظات  مواقف  يف 
قبل.. فهل يفصحون عن أرسارهم 

الجدية  جو  عن  ابتعادهم  عند 
املطلقة ودخولهم جو من العفوية 

واملصارحة؟!

أحد  «إيباي»  موقع  عىل  مجهول،  شخص  فاجأ 
رمشاً  يمتلك  أنه  باملزادات،  البيع  مواقع  أشهر 
يزعم أنه ملك لنجم البوب األمريكي مايكل 
علني  مزاد  يف  عرضه  معلناً  جاكسون، 

عىل املوقع.
مايكل  رمش  بيع  مزاد  وانطلق 
دوالرات   ٨ بمبلغ  جاكسون، 
أن  قبل  املذكور،  املوقع  عىل 

يصل سعره إىل ٦٢ دوالر. 
وأثار هذا اإلعالن، جدالً واسعاً وسط محبي نجم 
قلبية،  سكتة  إثر   ٢٠٠٩ عام  تويف  الذي  البوب 
من  التأكد  طريقة  حول  تساؤالت  طرحوا  فقد 
أنه عرضه  لجاكسون، خاصة  يعود  الرمش  كون 
عن  اإلعالن،  صاحب  يفصح  زهيد.ولم  بمبلغ 
كيفية حصوله عىل رمش جاكسون، وهو ما أثار 

الشكوك حول أن يكون األمر عملية احتيال.

بالتعاون  صممت  السبيكة 

يف  اإلسالمي  املجلس  مع 

خبرية  عليها  وأرشفت  ويلز، 

إيما  الربيطانية  التصميمات 

الكعبة  صورة  وتظهر  نوبل. 

ظهر  عىل  مميز  تصميم  يف 

وزنها  يبلغ  التي  السبيكة، 

غالف  يف  وتوضع  غراما،   20

اآلن  وتباع  إسالمي،  ذي طابع 

1155 جنيها إستريلينيا  بنحو 

(نحو 1400 دوالر).

العملة  سك  دار  بيان  وأضاف 

سك  يف  أعوام   110 ”بخربة 

تمثيل  بصياغة  قمنا  النقود، 

أقدس  املرشفة،  للكعبة  جميل 

وهي  املسلمني،  ملاليني  موقع 

حفل  أو  ملهرجان  رائعة  هدية 

زفاف أو أي مناسبة أخرى“.

منحت  أنها  الدار  أكدت  كما 

املنظمات  إلحدى  سبائك   3

الخريية يف بريطانيا لتوجيهها 

من  املترضرين  لحساب 

وسوريا.  تركيا  يف  الزالزل 

إعجابهم  عن  مغردون  وعرب 

واعتربوا  وشكلها،  بالسبيكة 

التوقيت  هذا  يف  إصدارها 

أنه  البعض  وأكد  مميزة،  لفتة 

سيحرص عىل رشائها.

محادثة  روبوت  عن   Baidu الصينية  اإلنرتنت  رشكة  كشفت 
.ERNIE Bot يستخدم الذكاء االصطناعي ويسمى

كيف  العرض  أثناء  يل،  روبرت  ”بايدو“،  رشكة  رئيس  أظهر  وقد 
ُيجري ”إرني بوت“ حسابات رياضية، وُينتج مقاطع فيديو وصورا 

املحادثة  روبوت  وسيكون  الصينية.  اللغة  عىل  ويتعرف  فوتوغرافية، 
الالزمة  التعديالت  إدخال  وبعد  الخرباء،  من  محدودة  ملجموعة  متاحا 

عىل تصميم الروبوت، سيتم توسيع مجال الوصول إىل اختباره.
لـ  مشابهة  بطريقة  سيعمل  الصيني  املحادثة  روبوت  أن  إىل  ويشار 

ChatGPT التابع لرشكة OpenAI األمريكية.
عام  نهاية  إطالقه  تم  األمريكي   ChatGPT الدردشة  روبوت  أن  يذكر 
أن  ويمكن  الحوار.  نظام  يف  املستخدم  مع  الخدمة  وتتواصل   .2022
يجيب روبوت الدردشة عىل أسئلة إضافية ويعرتف بأخطائه، ويتحدى 

الفرتاضات غري الصحيحة، ويرفض الطلبات غري املناسبة.
ولفتت إمكانات الخدمة اهتماما واسعا بني الجمهور. ويف الوقت نفسه 
استخدمه  أن  بعد  النتقادات   OpenAI لرشكة  التابع  الروبوت  خضع 
دراسات  وإعداد  االمتحانات  الجتياز  العالم  أنحاء  جميع  يف  الطالب 

أكاديمية.

ماسك،  إيلون  تويرت،  مالك  أعلن 
تحيط  التي  الرسية  سريفع  أنه 
بالخوارزمية  بعيد  زمن  منذ 
املستخدمة للتوصية بالتغريدات.

إن  له،  تغريدة  يف  ماسك  وقال 
للتوصية  املستخدم  الرتميز 
املقرتحة  باملنشورات 
”مفتوح  سيصبح  للمستخدمني 

املصدر“ يف نهاية آذار.
الناس  ”سيكتشف  وأضاف: 
لكننا  كثرية،  سخيفة  أمورا 
املشكالت بمجرد تحديد  سنصلح 
وجودها!“. وتابع ماسك: ”توفري 
أمراً  سيكون  الرتميز  شفافية 
ولكن  البداية،  يف  للغاية  محرجاً 
رسيع  تحسني  إىل  يؤدي  أن  يجب 

يف جودة التوصيات“.
التوصية  خوارزمية  أن  وأكد 
معقدة  تويرت  يف  املستخدمة 

للغاية وغري مفهومة تماماً داخل 
الرشكة.

مقاربة  نطور  ”نحن  وقال: 
أكثر  تغريدات  لخدمة  مبسطة 
إقناعاً، لكن هذا العمل ال يزال قيد 

التنفيذ“.
الرتميز  خوارزميات  جعل  ويعني 
املطورين،  أن  املصدر  مفتوحة 
طامحة  جهات  يشمل  بما 
قادرين  سيكونون  للمنافسة، 
عىل  الخاصة  ملساتهم  وضع  عىل 
الخوارزمية، وفقاً ألساس النظام 

الخاص بالربمجية.
إيلون  امللياردير  استحواذ  ومنذ 
ماسك عىل تويرت يف ترشين األول، 
وشهدت  أعطاال  املنصة  عانت 
فيما  موظفني،  رصف  عمليات 
التعامل معها  توقف معلنون عن 
عىل  إرشاف  وجود  عدم  بسبب 

  

paáÌãÃm

Ôè◊Ï„bflÎä@b‰Ó€e
ÚÓÿÌãfl˛a@ÒãÓ–è€a

›Ó‹Ç@Òá€bÇ
Ú‘ibé@Újˆb„

@ÚÄÄÓ”aã»€a @ÚÄÄÌäb‡»æa @ÚÄÄéá‰Ëæa @oÄÄ»‰ñ
@bËm7èfl@fi˝Ç@ÑÌäbn€a@áÌáy@bÁå@ÚœÎã»æa
@Û‹«@›ó•@ÒcãÄÄfla@fiÎd◊@ÒçÓ‡næa@ÚÄÄÓ‰Ëæa
@NNÚÄÄÌäb‡»æa@ÚÄÄéá‰Ë‹€@ãÄÄ◊çnÌãi@@ÒçÄÄˆbu
@ıbÆc@›◊@¿@ÚÄÄœÎã»fl@bËÓ„bjflÎ@bÄÄË‡Óflbóm
@‚ÏÌ@›◊@bË‹‡«@Ùäc@Êc@Ú√Ïƒ´@b„c@L%b»€a
NÒcãæa_ÑÌäbm#@@@@@@@@@@@@@@@@NÚ‹uÜ@ãË„@5«

@ÒáÄÄznæa @pbÄÄÌ¸Ï€a @ÚÓvÓma6ÄÄég @Êc @ÎáÄÄjÌ
@�bÄÄ»jm@7ÄÄÃnm@¡ÄÄéÎ˛a@÷ãÄÄì€a@∂a@ãÄÄƒ‰€a@¿
@kÄÄèyÎ @LÚÓ€Îá€a @ÚÓvÓma6ÄÄé�a @pa7ÄÄÓÃn‹€
@›yaãflÎ@Ú‘�‰æa@¿@ÚÓébÓè€a@p¸Ïzn€a@Ú»Ój†
@�b‘ibé@o„b◊@á‘œ@LbË‹ñb–fl@ıaã‘nÄÄégÎ@bËmaäÏ�m
@¿@o‹‘n„g@b‡‰Ói@LÒÜäbj€a@lã®a@’�‰∑@ãƒ‰m

NlbÁä�a@Û‹«@lã®a@∂a@ÚÓ€bn€a@Ú‹yãæa

¬biã€a@sÌáy

لسنة  القدم  لكرة  العالم  كأس  نهائيات  تنظيم  بطلب  تقدمت  كثرية  دول 
٢٠٣٠ ، وأخرى عربت عن نيتها تقديم طلب يف نفس املوضوع خالل األسابيع 
القليلة املقبلة .. وهكذا كانت كل من إسبانيا و الربتغال و أوكرانيا من جهة 
و األرجنتني و األورغواي و البارغواي و التشييل من جهة ثانية ، وبريطانيا 
العالم  ثالثة قد قدموا رسميا طلباتهم الحتضان نهائيات كأس  من جهة 
لكرة القدم ٢٠٣٠ ، يف حني عربت كل من جمهورية مرص العربية املتحدة 
واململكة العربية السعودية واليونان عن نيتها تقديم طلب مشرتك لتنظيم 

هذه التظاهرة الرياضية العاملية .
ويف تطور مفاجئ كشفت الصحيفة اإلسبانية ( آس ) قبل أيام قليلة جدا 
، أن االتحادين اإلسباني و الربتغايل كانا « يدرسان ضم املغرب مللف تنظيم 
كأس العالم ٢٠٣٠ عوضا عن أوكرانيا « وبررت الصحيفة اإلسبانية استبعاد 
االتحاد  تورط فيها رئيس  التي  الفساد  « قضية  الرتشيح ب  أوكرانيا من 
األوكراني لكرة القدم بتهمة االحتيال وغسيل األموال « ويف مدة وجيزة لم 
تتعد األسبوعني ، أعلن العاهل املغربي محمد السادس يف الرسالة التي تالها 
 ، املغربية  الحكومة  الرياضة يف  التعليم األويل و  التعليم و  نيابة عنه وزير 
بمناسبة حصول جاللته عىل جائزة التميز التي منحتها إياه الكنفدرالية 
األفريقية لكرة القدم ، يف الحفل الذي احتضنته قبل أيام العاصمة الرواندية 
( كيغايل ) ، عن تقدم املغرب بعرض مشرتك مع إسبانيا و الربتغال لتنظيم 
نهائيات كأس العالم ٢٠٣٠ .و قال يف رسالته « إن هذا الرتشيح املشرتك يعد 
سابقة يف تاريخ كرة القدم ، سيحمل عنوان الربط بني أفريقيا و أوروبا ، و 
بني شمال البحر األبيض املتوسط و جنوبه ، وبني القارة األفريقية و العالم 

العربي و الفضاء األورومتوسطي «
يكون  فقد  مهمة..  كثرية  حقائق  تتخفى  التطورات  هذه  طيات  بني  ما 
استبعاد أوكرانيا من الرتشيح املشرتك مع أسبانيا و الربتغال، مرده فعال 
شبهات الفساد التي تحوم حول رئيس اتحادية كرة القدم األوكرانية ، لكن 
ذلك قد ال يكون كافيا إلقناع الرأي العام الدويل بما حدث .و األرجح أن الفيفا 
ال يمكن أن تكون مرتاحة و مطمئنة لتنظيم أكرب تظاهرة كروية يف العالم، 
يف بالد تدور فوق ترابها حاليا حربا مدمرة ال يمكن ألحد توقع مصريها وال 
نهايتها و ال تكلفتها االجتماعية و االقتصادية و البرشية .و الفيفا تفكر 
لذلك   . االتجاه  هذا  يف  تقامر  أن  يمكن  ال  وبالتايل  رصف،  تجاري  بمنطق 
الرتشيح  املغرب يف هذا  التفكري يف إرشاك  التدارك، وكان  تحركت مساعي 
العتبارات كثرية و متعددة ، تبقى أهمها حصيلة مشاركة املنتخب املغربي 
العالم بأن فرض نفسه كأحد أقوى  يف نهائيات قطر ٢٠٢٢ والتي أبهرت 
املنتخبات الكروية يف العالم، مما أعطى للمغرب صيتا قويا يف جميع أرجاء 
األوروبية بحيث ال يفصل  القارة  الجغرايف من  القرب  ثم بسبب   . املعمور 
املغرب عن القارة العجوز إال أقل من ١٤ كيلومرت، وهو بذلك أقرب نقطة 

عربية و أفريقية للقارة األوروبية.
واألكيد أن عامل القرب يعترب مهما وحاسما يف الرفع من منسوب توقعات 
التحية  البنية  عىل  املغرب  توفر  وأيضا  العاملية..  الكروية  التظاهرة  نجاح 
املناسبة الحتضان جزء مهم من نهائيات كأس العالم ٢٠٣٠، ثم قد يكون 
برتشيح   ١٩٩٤ منذ  مرات  خمس  تقدم  بلد  إنصاف  بمحاولة  يتعلق  األمر 
ينتهي يف كل  الرتشيح كان  لكن   ، العاملية  الكروية  التظاهرة  تنظيم هذه 

مرة إىل خيبة أمل .
إلحاق املغرب بالرتشيح املشرتك بني إسبانيا و الربتغال فيما تبقى من فرتة 
الرتشيح  هذا  به  يحظى  الذي  الكبري  االمتياز  عىل  يؤرش   ، للحسم  وجيزة 
الفيفا  قوانني  أن  ذلك  األخرى..  الثالثة  الرتشيحات  عن  متقدما   ، الثالثي 
متتاليتني،  لدورتني  القارة  نفس  يف  العالم  كأس  نهائيات  تنظيم  تمنع 
بريطانيا،  وملف  الربتغال،  و  إسبانيا  و  املغرب  بني  املشرتك  امللف  ويعترب 
الدورة األخرية جرت يف  ، ما دامت  اللذين يحرتمان هذا الرشط  الوحيدين 
قارة آسيا ، و جزء من الدورة املقبلة ٢٠٢٦ سينظم يف أمريكا الالتينية .مما 
يعني استبعاد ترشيحني من الرتشيحات املعلنة.. وبما أنه بداية من الدورة 
املقبلة ( نهائيات ٢٠٢٦ ) سريتفع عدد املنتخبات املشاركة من ٣٢ إىل ٤٨ 
موزعة عىل ١٢ مجموعة، وسرتتفع املباريات من ٦٤ إىل ١٠٤ مباراة، فإن 
هذا العدد الهائل من املنتخبات املشاركة ومن املباريات املقررة، يرجح كفة 
تعدد الدول املنظمة، بما يضمن تنظيما أكثر دقة و ضبط و استفادة أكرب 
ومشاركة أكثر ما يمكن من الجماهري ، وهذا ما يعطي األفضلية واألسبقية 

للرتشيح الثالثي بني املغرب و إسبانيا و الربتغال .
واملرجح أن إلحاق املغرب بهذا الرتشيح املشرتك ،  إبعاد دولة تحظى بكثري 
مواجهة  يف  الرضوس  حربها  يف  الغربية  الدول  جميع  من  دعم  و  اهتمام 
روسيا ، لم يحدث من قبيل الصدفة و ال بسبب ما أعلنته الفيفا من أسباب، 
بل حصل ذلك بتنسيق قوي يكشف عن رغبة كبار الفيفا يف اختيار مكان 

احتضان نهائيات ٢٠٣٠ .
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