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بغداد/ الزوراء:
وجـَه وزيـر الدفـاع ثابـت العبـايس، 
لشـؤون مجلـس  بإقالـة مستشـاره 
النواب صالح السـعيدي.وقالت الوزارة 
يف بيان تلقته ”الـزوراء“: انه ”يف إطار 
متابعـات وزيـر الدفاع ثابـت العبايس 
ومراقبتـه إلداء املكلفني بالعمل يف عدد 
من امللفات الخاصة بالـوزارة، فقد تم 
تأشـري خلـل ومالحظات عديـدة بحق 
املستشار املساعد لوزير الدفاع لشؤون 
مجلس النواب صالح السعيدي، وكذلك 
ورود العديد من الشـكاوى من اعضاء 
مجلـس النـواب ومـن قبـل عـدد من 
موظفـي وزارة الدفـاع واملواطنني مما 

يعكـس االسـتغالل السـيئ للمنصـب 
املكلف به“.واضافـت ان ”الوزير وجه 
بإقالة السـعيدي، من منصبه“، معربة 
عن اسـتغرابها ”مـن قيام السـعيدي 
بنـرش طلـب اعفائه بعـد علمـه بأمر 
اقالتـه يف محاولة منـه إليهام وتضليل 
الراي العام عـن اخفاقه بالعمل املناط 
به“.وأكـدت ”حرص الوزيـر عىل ادارة 
املؤسسة العسكرية بكل حزم والوقوف 
بوجه كل من يحاول ان ييسء اىل سمعة 
الفعـل“،  او  بالقـول  املؤسسـة  هـذه 
مشرية اىل ان ”الوزير لن يتوان يف اقالة 
من يثبت تقصريه بالعمل وكذلك احالة 

الفاسدين للنزاهة والقضاء“.

بغداد/ الزوراء:
أكـَد االمني العام ملنظمة الدول املصدرة 
للنفـط ”أوبـك“ هيثـم الغيـص، امس 
الثالثاء، اهمية الدور الذي يؤديه العراق 
كعضـو فاعـل يف املنظمـة ويف اللجان 
الوزارية ومنها لجنة املراقبة الوزارية، 
فضالً عن مساهمته يف استقرار اسواق 
النفط العاملية. جـاء ذلك خالل زيارته 
والوفد املرافق له قاعة الشـعب ببغداد، 

وفقـا لبيـان صـادر عـن وزارة النفط 
العراقيـة. وقـال الغيـص ان: املنظمة 
تسـتعد لالحتفال بالتعـاون مع وزارة 
النفـط بالذكرى 60 لتأسـيس ”أوبك ” 
يف بغـداد ، التي احتضنـت اول اجتماع 
تأسـييس يف قاعة الشـعب عـام 1960 
، وقـد تأجـل االحتفال أكثر مـن مرة ، 

بسبب جائحة كورونا.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
للمـرِة الثانيـة يف أقـل من يومـني، جدد 
رئيس مجلس السـيادة السوداني، قائد 
القوات املسـلحة، عبد الفتـاح الربهان، 
التأكيـد عـىل أن البـالد ماضيـة نحـو 
السـيايس.وحمل  واالنتقـال  التسـوية 
الربهـان يف ترصيحـات، امـس الثالثاء، 
خـالل احتفـال قبـيل بواليـة كردفـان، 
السياسـيني عامـة مسـؤولية حصـول 
انقالبات، قائال ”السياسـيون يتحملون 
مسـؤولية االنقالبات وليـس الجيش“.
كما أكد أن السـودان مقبـل عىل مرحلة 
جديـدة، متحدثـا عـن انتقال سـيكون 

مرضيـا للجميـع. وشـدد عـىل وجـوب 
أن تكـون العمليـة السياسـية شـاملة 
وتضـم جميـع القـوى.إىل ذلـك، أشـار 
إىل أن االسـتقرار سـيتحقق قبـل إجراء 
االنتخابـات، داعيا السياسـيني إىل تقبل 
القبليـة  اآلخرين.أمـا عـن الرصاعـات 
املسـتمرة يف بعض املناطق، فشـدد عىل 
وجوب توقفها، الفتـا يف الوقت عينه إىل 
أن البلد يعاني من انتشـار السالح الذي 
يهـدد اسـتقراره وأمنـه.وكان الربهان 
أعلن سابقا عن أن البالد تسري يف طريق 

تأسيس حكم مدني خالص.

باريس/ متابعة الزوراء:
نجِت الحكومة الفرنسية من تصويت 
حجـب الثقة الـذي قدمتـه املعارضة 
أمام مجلس النواب يف مذكرتني، عقب 
اعتماد باريس بند 49.3 من الدستور 
لتمريـر مرشوع قانـون إصالح نظام 
التقاعـد املثـري للجدل، خاصة الشـق 

املتعلـق برفع سـن التقاعد من 62 إىل 
64 عامـا، بـدون عرضه أمـام أنظار 
الجمعية الوطنيـة. وبذلك يتم اعتماد 
إصالح نظـام التقاعد بشـكل نهائي، 
فيما شهدت بعض املدن، ويف مقدمتها 
باريـس، مظاهـرات ليليـة احتجاجا 
اعتمـاد هـذا اإلصالح.ورفضت  عـىل 

الجمعية الوطنية املذكرة األوىل بفارق 
تسعة أصوات فقط والتي تشارك فيها 
أحـزاب عدة، يف حني لم تحصد املذكرة 
الثانيـة املقدمـة من اليمـني املتطرف 
سـوى 94 صوتا من أصل 287 صوتا 
رضوريا.وشـهدت الجمعيـة الوطنية 
نقاشـا محتدما بني األطـراف املؤيدة 

إلصالح نظام التقاعـد واملعارضة له. 
وانتقدت إليزابيث بورن بحدة طريقة 
تعامل املعارضة، بحسب تعبريها، مع 
الحكومـة عىل خلفية اإلصـالح، فيما 
انسـحب جزء منهـا، املحسـوب عىل 

حزب ”فرنسا األبية“.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـفْت مديرية املرور العامة عن أن ٧٠٪ من 
الحوادث املرورية سببها السائق، فيما اشارت 
اىل ان اغلـب الحوادث تقع عـىل الطرق الدولية 
والرسيعة وقليلة منها داخل املدن، طالب خبري 

اقتصادي الحكومة بوضع خطط كفيلة بالحد 
من الحوادث املرورية كتاهيل الطرق الخارجية 
يف  والعالقـات  االعـالم  مديـر  وتأثيثها.وقـال 
مديريـة املـرور العامـة العميـد زيـاد القييس 
يف حديـث لـ»الـزوراء»: ان ضحايـا الحـوادث 

املرورية اكثر من االرهاب لكن الحوادث تشمل 
اربعة انواع تسـجل كحادث االول منها الدهس 
واالنقالب واالصطدام والحـادث املركب، مبينا 
ان نسـبة الحوادث املروريـة التي فيها ضحايا 
قلة قليلة منها تكون يف داخل املدن اال ان اغلب 

الضحايا يف الحوادث املرورية تكون عىل الطرق 
الدولية والرسيعة .واضاف ان اسباب الحوادث 
تتلخـص بثالثـة محـاور السـائق والطريـق 

واملركبة.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أكـَد الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتـني 
يف  التعـاون  إن  املوسـعة،  املحادثـات  يف 
مجال الطاقة بني روسـيا والصني آخذ يف 

التوسـع، وأن األعمال الروسية قادرة عىل 
تلبية االحتياجات املتزايدة للصني يف موارد 
الطاقـة بموجـب العقود املربمـة بالفعل 
وما بعدها، فيما أكد الرئيس الصيني يش 

جني بينغ، أن العالقات الصينية الروسية 
تظهـر زخمـا تنمويـا إيجابيا.وقـال: ان 
«التعاون يف مجال الطاقة آخذ يف التوسع. 
تعـد روسـيا مـوردا اسـرتاتيجيا للنفط 

والغاز الطبيعي، بما يف ذلك الغاز الطبيعي 
املسـال والفحم والكهربـاء إىل جمهورية 
الصـني الشـعبية. كما يتم بناء منشـآت 
الطاقـة النوويـة وفقا للجـدول الزمني. 

واألعمال الروسية قادرة عىل تلبية الطلب 
املتزايـد مـن االقتصـاد الصينـي لناقالت 

الطاقة - كجزء من املشاريع الحالية.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفِت اللجنة املالية النيابية عن أبرز التحديات 
أمام إقـرار املوازنة يف مجلس النواب فيما توقعت 
اقرارهـا بحـدود الشـهرين.وقال عضـو اللجنـة 
املالية، سـجاد سـالم، يف حديث لـ“الـزوراء“ ان 
املوازنـة سـتمر بمجلس النـواب بقـراءة اوىل ثم 
قراءة ثانية ومناقشات وبعده تعرض للتصويت“، 
كاشـفا عن ابرز التحديات القـرار املوازنة والتي 
تتمثل بكـون ”املوازنة ضخمـة اضافة اىل كيفية 
نقل التخصيصات وسـعر برميـل النفط  وارتفاع 

املوازنة التشـغيلة والعجز املايل“، مؤكدا ان ” هذه 
كلهـا تحديـات امـام مجلـس النواب سـتتبني يف 
االيـام القادمة“.وعن إيرادات الدولة غري النفطية 
اشـار اىل انها ”حددت تقريبا بــ19  ترليون لكن 
يجـب ان تكون هنـاك خطة مسـتقبلية لتعظيم 
هـذه االيرادات“.وبشـأن التوافق حـول تمريرها 
بـني ان“املوازنـة جـاءت مـن الحكومـة وهناك 
اعرتاضات بشـأنها لكن حتى اآلن ال نعرف أوجه 
االعرتاضـات“، متوقعا ان ”يتم تمريرها  يف حدود 

الشهرين“.

بريوت / متابعة الزوراء:
أقدَم متظاهرون لبنانيـون عىل قطع طرق يف مناطق 
مختلفـة احتجاجـا عـىل تـردي األوضـاع املعيشـية 
وارتفـاع سـعر رصف الـدوالر مقابل اللرية وأسـعار 
املحروقات.يأتـي هذا بعدما تراجعت اللرية اللبنانية يف 
تعامالت األسـواق املوازية (السـوداء) ملستوى قيايس 
غري مسبوق عند نحو 132 ألف لرية لكل دوالر أمريكي 
واحد.وأفادت ”غرفة التحكـم املروري“ التابعة لقوى 
األمن الداخيل يف تغريدة عىل تويرت ، بـ ”قطع محتجني 
طريق كورنيش املزرعة قرب جامع عبد النارص (غرب 

العاصمة بريوت) باالتجاهني“ احتجاجا عىل األوضاع 
االقتصاديـة املرتديـة وارتفـاع سـعر رصف الـدوالر.

وأضافت أن محتجني قطعوا بعض الشوارع شماال يف 
مدينة طرابلس، باإلضافة إىل قطع السري عند منطقة 
مسـتديرة العبدة يف محافظة عكار لبعض من الوقت 
للسـبب نفسـه“.وجنوبا، ”قطـع محتجـون الطريق 
عنـد ثكنة بنوا بركات يف مدينة صور باإلطارات تنديدا 
باألوضـاع االقتصاديـة املرتدية وارتفاع سـعر رصف 

الدوالر“ وفق الوكالة الوطنية لإلعالم (رسمية).
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بغداد/ الزوراء:
شـياع  محمـد  الـوزراء  رئيـس  اكـد 
السوداني، انه عقد مباحثات بناءة مع 
الرئيـس الرتكي رجب طيـب اردوغان 
خالل زيارته اىل انقرة، وفيما اشـار اىل 
ان مرشوع طريـق التنمية بني العراق 
وتركيا سـريبط الـرشق بالغرب، وجه 
اردوغـان بزيـادة إطالقات ميـاه نهر 
دجلـة نحـو العراق، يف حـني اعلن بدء 
العمـل عىل مرشوع ”طريـق التنمية“ 
املمتد من البـرصة يف العراق إىل تركيا، 
والـذي وصفـه بأنـه ”طريـق حريـر 

جديد“.
وقـال السـوداني يف مؤتمـر صحفـي 
مشـرتك مع الرئيـس الرتكـي تابعته 
”الزوراء“: ان ”هنـاك عالقات عميقة 
تربطنـا مع تركيا“، مجـددا التضامن 
”مع الشعب الرتكي ازاء الزلزال املدمر 
األخـري“. واضـاف ”عقدنـا مباحثات 
بناءة مع الرئيـس الرتكي وركزنا عىل 
تعزيز العالقات وخاصة االقتصادية“، 
مشـريا اىل ان ”مرشوع طريق التنمية 
بـني العـراق وتركيـا سـريبط الرشق 
بالغرب لنقل البضائع والطاقة“. واكد 
ان ”العراق يمتلك ثروة هائلة من الغاز 
ومن املمكن أن يصدره خالل سنوات“، 
الفتـا اىل ”اننـا وجهنـا الدعـوة لدول 
الجوار يف بغداد ملناقشة مرشوع طريق 
التنمية“. وتابع السـوداني ”سأجتمع 
بالـرشكات الرتكية العاملـة يف العراق 
غـداً ملناقشـة املعوقـات التـي تعرقل 
عملهم“، موضحا ”اننا منحنا صالحية 

للسـفري العراقي بأنقرة لتسهيل منح 
التأشريات لرجال األعمال األتراك دون 
تأخري“. وذكر ان ”توجيهات أردوغان 
بشأن إطالقات نهر دجلة محط تقدير 
مـن قبل العـراق“، مؤكـدا ان ”العراق 
تربطـه مع تركيا حـدود طويلة، وهو 
ملتزم بعدم السماح باستخدام اراضيه 

منطلقـاً للتجاوز عـىل اراضيها“. من 
جانبـه، وجـه الرئيـس الرتكـي رجب 
طيب ارودغان، بزيـادة إطالقات مياه 
نهر دجلـة نحو العراق. وقال اردوغان 
خـالل مؤتمـر مشـرتك مـع رئيـس 
الوزراء محمد شـياع السوداني تابعته 
الحكومة والشعب  ”الزوراء“: ”نشكر 

العراقي عـىل ما قدموه من مسـاعدة 
عىل خلفيـة كارثة الزلـزال“، مضيفا: 
”اتفقنا مع السـوداني عىل العمل معاً 
لتحقيق املصالح املشرتكة“. واعلن بدء 
العمـل عىل مرشوع ”طريـق التنمية“ 
املمتد من البـرصة يف العراق إىل تركيا، 
والـذي وصفـه بأنـه ”طريـق حريـر 

جديـد“، مبينـا أن ”املرشوع سـريبط 
البلدين بسـكة حديد بـدءاً من البرصة 
دول  لجميـع  مفيـد  مـرشوع  وهـو 
املنطقة“. واشار اىل ”من واجب تركيا 
والعـراق محاربـة اإلرهـاب بمختلف 

أشكاله“.
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بغداد/ الزوراء:
مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعْت 
الدينار العراقي، امس الثالثاء، يف البورصة الرئيسة 
بالعاصمة بغداد.وقال مصدر إن بورصتي الكفاح 
والحارثية املركزيتني يف بغداد سجلتا، صباح أمس، 
١٥٦٣٥٠ دينارا عراقيا مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، 
 ١٥٥٩٠٠ االثنني  يوم  صباح  األسعار  كانت  فيما 
البيع  أن اسعار  إىل  دينار مقابل ١٠٠ دوالر.وأشار 
والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسواق املحلية 
يف بغداد، إذ بلغ سعر البيع ١٥٧٥٠٠ دينار عراقي 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 

١٥٥٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

@b«b–mäa@›vèÌ@ä¸Îá€a
ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿
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@ÚÓ€Î˚èfl@ÊÏ‹‡znÌ@ÊÏÓébÓè€a@ZÊbÁ5€a
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 @ÊÏ˜‰ËÌ@Ôfl˝€aÎ@t˝r€a@pbébˆã€a
åÎäÏ„@ÜbÓ«c@Újéb‰∑@Üãÿ€a@k»ì€a

بغداد/ الزوراء:
َهنـأ كل مـن رئيـس الجمهوريـة عبـد 
اللطيـف جمال رشـيد، ورئيـس مجلس 
الوزراء محمد شـياع السـوداني، ورئيس 
مجلس النواب محمـد الحلبويس، ونقيب 
اتحـاد  رئيـس  العراقيـني  الصحفيـني 
الصحفيـني العرب مؤيد الالمي، الشـعب 
نوروز.وقـال  اعيـاد  بمناسـبة  الكـردي 
رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشـيد، يف 
بيان تلقته «الزوراء»: إنه» بمناسـبة عيد 
نوروز وبداية السنة الكردية، أهنئ بحرارة 
العراقيـني،  وعمـوم  كردسـتان،  شـعب 
وأتمنى السالم واألمان للجميع».وأضاف، 
أن» عيد نوروز هو رسـالة تجديد للحیاة 
والوحـدة والتسـامح، ونتمنـى أن يعـزز 
نـوروز والربيع اسـتقرار األمـن والوئام 
والتعايـش السـلمي والتسـامح وقبـول 
اآلخـر من أجل خدمـة املواطنین وحماية 
املكتسبات».واختتم بالقول:» مرة أخرى، 
أتمنى للجميع عيداً سعيداً وأياماً هانئة».

مـن جهته، هنـأ رئيس مجلـس الوزراء، 
محمد شياع السـوداني، الشعب العراقي  
بأعياد نوروز.وقال رئيس مجلس الوزراء، 
يف بيان صدر عن مكتبه، تلقته «الزوراء»: 
«بأجمـل عبـارات األمل املرشقـة، أتقدم 
بالتهانـي واألمنيـات الصادقة، لشـعبنا 
الكردي يف إقليم كردستان العراق، وعموم 
شـعبنا العراقـي بأطيافـه املتآخية، وإىل 
كّل شـعوب املنطقـة، التي تحتفـل بعيد 
النـوروز. كّل عام والسـالم واالسـتقرار 
والتواصـل تمأل ربوعنا بمّنـة الباري جّل 
وعال».وأضـاف: «يمـّر علينا نـوروز هذا 
العـام، وعراقنـا يخطـو خطـوات مهّمة 
نحو اسـتدامة السـلم األهـيل وتجذيره، 

ودوران عجلة االقتصاد والعمل، وانطالق 
الربنامـج اإلصالحي الطمـوح والواقعي، 
الذي يشّخص األولويات انحيازاً للمواطن 
واحتياجاته، وهو مـا رشعنا به منذ يوم 
الحكومة.»وتابـع:  لهـذه  األول  العمـل 
«مثلمـا نطمح بـأن يكون يـوم النوروز 
مناسـبة نعـّزز بهـا كعراقيـني، وحدتنا 
وتواصلنـا الروحـي واملـادي، وأن نحتفل 
بالتنـّوع الـذي هـو ثروتنـا املسـتدامة. 
وتتضـح لنا الرؤيـة، بجـالء، أّن ماضينا 
وجذورنا ترتابط، مثلما يتصل مسـتقبلنا 
ومصرينا جميعاً.» وأشـار إىل، أن «نوروز 
مـن كّل عام يحمل األمـل للمحتفلني به، 
ومعه تسمو قيم العمل وحب الوطن. وهذا 
العام ميلء باألمل، ومحتشـد بالعمل من 
أجل بالدنا.» وأكـد،  أننا «نتطلع إىل عراٍق 
نبنيـه معاً ونعتـّز به جميعاً، نسـتحّقه، 
ويليـق بنـا وبتاريخنا.»كمـا هنـأ رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبويس ، الشعب 
نوروز.وقـال  أعيـاد  بمناسـبة  الكـردي 
الحلبويس يف تغريدة له تابعتها «الزوراء»: 
«أبناء شعبنا الكردي، كل عام وعيد نوروز 
وأيام الربيع تتجدد عليكم وعىل العراقيني 
باملحبة والسالم واألطمئنان».من جانبه، 
قـال نقيـب الصحفيـني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيني العـرب مؤيد الالمي يف 
تغريـدة لـه تابعتها «الـزوراء»: «خالص 
التهاني والتربيكات ألبناء شعبنا الكردي 
الكريم بمناسـبة عيد النوروز، سائال الله 
العيل القدير بهذه املناسـبة السـعيدة ان 
يحفظهم ويديم افراحهم ويحفظ عراقنا 
كل عراقنا من كّل سوء، وينعم عىل شعبنا 
والعالم باألمن والسالم واإلزدهار، آمني يا 

رب ألعاملني».

@fiáv‹€@7ræa@á«b‘n€a@‚bƒ„@Å˝ñg@ÊÏ„b”@ Îãìfl@Û‹«@ÊÏmÏóÌ@laÏ‰€a@Zbè„ãœ
Ú‘r€a@kzé@Âfl@ÈnflÏÿyÎ@ÊÎã◊bfl@Òb≠@á»i

بغداد/ الزوراء: 
ألقْت مفارز مكافحة اإلجرام يف بغداد القبض عىل متهم برسقة الحقائب النسائية يف 
نسخة  «الزوراء»  تلقت  الداخلية  لوزارة  بيان  العاصمة.وذكر  رشقي  مختلفة  مناطق 
منه، ان «مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب القدس ملكافحة اإلجرام، ألقت 
النسائية يف مناطق مختلفة  للحقائب  بعدة عمليات رسقة  لقيامه  القبض عىل متهم 
رشقي بغداد، إذ تم التحقيق معه واعرتف رصاحة بتنفيذ أربع عمليات رسقة للحقائب 
النسائية، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه وتوقيفه لينال جزاءه العادل».وأضاف 
ان «مفارز مكتب الصالحية ألقت القبض عىل متهم لقيامه بتزوير باج حكومي إلحدى 
الوزارات يف بغداد، إذ تم عرض األوراق التحقيقية أمام أنظار قايض التحقيق وقرر توقيف 

املتهم وفق أحكام املادتني ٢٩٢ ، ٢٩٨ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل».

@CÚÓˆbè‰€a@kˆb‘®a@÷äbéD@Û‹«@ùj‘€a
ÜaáÃi@¿@ÒäaåÎ@xbi@äÎçflÎ
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بغداد/ الزوراء:
شياع  محمد  الوزراء  رئيس  اكَد 
السوداني، انه عقد مباحثات بناءة مع 
اردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس 
خالل زيارته اىل انقرة، وفيما اشار اىل 
العراق  بني  التنمية  طريق  مرشوع  ان 
وجه  بالغرب،  الرشق  سريبط  وتركيا 
نهر  مياه  إطالقات  بزيادة  اردوغان 
بدء  اعلن  حني  يف  العراق،  نحو  دجلة 
التنمية“  ”طريق  مرشوع  عىل  العمل 
تركيا،  إىل  العراق  يف  البرصة  من  املمتد 
حرير  ”طريق  بأنه  وصفه  والذي 

جديد“،
صحفي  مؤتمر  يف  السوداني  وقال 
تابعته  الرتكي  الرئيس  مع  مشرتك 
عميقة  عالقات  ”هناك  ان  ”الزوراء“: 
التضامن  مجددا  تركيا“،  مع  تربطنا 
”مع الشعب الرتكي ازاء الزلزال املدمر 

األخري“.
مع  بناءة  مباحثات  ”عقدنا  واضاف 
تعزيز  عىل  وركزنا  الرتكي  الرئيس 
العالقات وخاصة االقتصادية“، مشريا 
بني  التنمية  طريق  ”مرشوع  ان  اىل 
بالغرب  الرشق  سريبط  وتركيا  العراق 

لنقل البضائع والطاقة“.
هائلة  ثروة  يمتلك  ”العراق  ان  واكد 
من الغاز ومن املمكن أن يصدره خالل 
الدعوة  ”اننا وجهنا  اىل  سنوات“، الفتا 
لدول الجوار يف بغداد ملناقشة مرشوع 

طريق التنمية“.
وتابع السوداني ”سأجتمع بالرشكات 
ملناقشة  غداً  العراق  يف  العاملة  الرتكية 
املعوقات التي تعرقل عملهم“، موضحا 
العراقي  للسفري  صالحية  منحنا  ”اننا 
بأنقرة لتسهيل منح التأشريات لرجال 

األعمال األتراك دون تأخري“.

بشأن  أردوغان  ”توجيهات  ان  وذكر 
من  تقدير  محط  دجلة  نهر  إطالقات 
قبل العراق“، مؤكدا ان ”العراق تربطه 
ملتزم  وهو  طويلة،  حدود  تركيا  مع 
اراضيه  باستخدام  السماح  بعدم 

منطلقاً للتجاوز عىل اراضيها“.
الرتكي رجب  الرئيس  من جانبه، وجه 
مياه  إطالقات  بزيادة  ارودغان،  طيب 

نهر دجلة نحو العراق.
وقال اردوغان خالل مؤتمر مشرتك مع 
السوداني  شياع  محمد  الوزراء  رئيس 
الحكومة  ”نشكر  ”الزوراء“:  تابعته 
من  قدموه  ما  عىل  العراقي  والشعب 
الزلزال“،  كارثة  خلفية  عىل  مساعدة 
عىل  السوداني  مع  ”اتفقنا  مضيفا: 

العمل معاً لتحقيق املصالح املشرتكة“.
العمل عىل مرشوع ”طريق  واعلن بدء 
العراق  يف  البرصة  من  املمتد  التنمية“ 
”طريق  بأنه  وصفه  والذي  تركيا،  إىل 
”املرشوع  أن  مبينا  جديد“،  حرير 
من  بدءاً  حديد  بسكة  البلدين  سريبط 
البرصة وهو مرشوع مفيد لجميع دول 

املنطقة“.
والعراق  تركيا  واجب  ”من  اىل  واشار 
أشكاله“،  بمختلف  اإلرهاب  محاربة 
مبينا: ”نتطلع لزيادة التعاون التجاري 
مع العراق“، مؤكدا أننا ”ندرك النقص 
العراق  يواجه  الذي  باملياه  العاجل 
نهر  مياه  إطالقات  بزيادة  ووجهنا 

دجلة ملدة شهر“.

كما بحَث رئيس مجلس الوزراء محمد 
شياع السوداني خالل زيارته اىل انقرة 
مع الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان 

امللفات ذات االهتمام املشرتك.
الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني 
والوفد املرافق له، عقد جلسة مباحثات 
يف  األتراك  املسؤولني  مع  موّسعة 
صباح  وصلها  التي  أنقرة،  العاصمة 

امس. 
يف  الرتكي  الجانب  ترأس  انه  واضاف، 
الرتكية  الجمهورية  رئيس  املباحثات، 
وفد  يرافقه  أردوغان،  طّيب  رجب 
الجلسة  حكومي موّسع، وجرى خالل 

البحث يف العالقات الثنائية بني البلدين، 
وعدد من القضايا وامللفات ذات االهتمام 
الثنائي  التعاون  املشرتك وسبل تطوير 
يف مختلف املجاالت، ومنها مجال املياه، 
إذ شهدت الجلسة إعالن موافقة تركيا 
عىل زيادة اإلطالقات املائية ملجرى نهر 

دجلة إىل الضعفني وملّدة شهر.
خالل  الوزراء  مجلس  رئيس  وأكد 
عقد  إىل  يطمح  العراق  أن  الجلسة، 
وهو  حقيقية،  اقتصادية  رشاكة 
منفتح عىل التعاون مع كل األصدقاء. 
مرشوع  بأهمية  ثقته  عن  أعرب  كما 
طريق التنمية (القناة الجافة)، ودوره 
الحيوي الذي سيخدم مصالح البلدين، 

ويعزز التنمية يف عموم املنطقة.

يف  الثابت  العراق  موقف  جدد  كما 
عىل  لالعتداء  أراضيه  استخدام  رفض 
بالسيادة  مساس  أي  أو  الجوار،  دول 

العراقية.
من جانبه، أعرب أردوغان عن تقديره 
ضحايا  مع  املتضامن  العراق  ملوقف 
للمساعدات  وتقديره  األخري  الزلزال 

املرسلة.
أراضيه،  عىل  العراق  بالده  دعم  وأكد 
والرغبة الرتكية يف دفع العمل املشرتك 
يف مرشوع طريق التنمية، وأن يشتمل 
التعاون الثنائي عىل مجاالت اقتصادية 

عّدة منها التعليم والصّحة والزراعة. 
بأن  تطلعه  إىل  الرتكي  الرئيس  وأشار 
بادرة  السوداني،  السيد  زيارة  تكون 

خري لتطوير العالقات الثنائية ملصلحة 
الشعبني الصديقني.

سبل  استعراض  الجلسة  شهدت  كما 
التنسيقية املشرتكة بني  اللجنة  تفعيل 

العراق وتركيا، ودعم نشاطها.
مجلس  رئيس  وضع  ذلك،  غضون  يف 
إكليالً  السوداني  شياع  محمد  الوزراء 
مؤّسس  رضيح  عىل  الزهور  من 
كمال  مصطفى  الرتكية  الجمهورية 

أتاتورك. 
محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  وكان 
شياع السوداني قد وصل امس الثالثاء 
زيارة  يف  أنقرة  الرتكية  العاصمة  إىل 
حكومي  وفد  فيها  يرافقه  رسمية، 

رفيع.

بغداد/ الزوراء:
األعرجي،  قاسم  القومي  األمن  أكَد مستشار 
مستمرا،  مازال  اإلرهابي  داعش  خطر  ان 
فيما  العاملي،  والسلم  الدويل  املجتمع  ويهدد 
يف  الناتو  بعثة  مع  التعاون  أهمية  عىل  شدد 

املجال االستخباري.
وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن القومي 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”مستشار األمن 
بمكتبه  استقبل  األعرجي،  قاسم  القومي 
القائد األعىل لقوات التحالف يف أوروبا، الفريق 
أول كريستوفر ج. كافويل، والوفد املرافق له، 
العراق،  يف  الناتو  حلف  بعثة  قائد  بحضور 

الفريق جيوفاني ماريا اينوتيش“.
واضاف ان ”اللقاء شهد استعراض عمل بعثة 
حلف الناتو يف العراق، وبحث استمرار التعاون 
يف مجال االستشارة والتدريب، وتوسيع العمل 
يف مجال تدريب الرشطة االتحادية، فضال عن 
بحث امللفات والقضايا ذات االهتمام املشرتك، 

الروسية  الحرب  تداعيات  بحث  جانب  إىل 
األوكرانية، وتأثريها عىل املنطقة والعالم“.

”استمرار  أن  الضيف،  للوفد  األعرجي  وأكد 

ألقى بظالله عىل  األوكرانية  الروسية  الحرب 
التأكيد  الدول“، مجددا  العديد من  األزمات يف 
واملفاوضات  الحوار  إىل  اللجوء  أهمية  ”عىل 

لحل األزمات الدولية“.
يسعى  ”العراق  أن  إىل  األعرجي،  وأشار 
أجل  من  الناتو،  حلف  خربات  من  لالستفادة 
أن  إىل  الفتا  األمنية“،  قواته  قدرات  تطوير 
”خطر داعش اإلرهابي مازال مستمرا، ويهدد 

املجتمع الدويل والسلم العاملي“.
الناتو  بعثة  مع  التعاون  أهمية  ”عىل  وشدد 
السيرباني،  واألمن   االستخباري،  املجال  يف 
هذا  يف  العراقية  القدرات  ويطور  ينّمي  بما 

املجال“.
من جانبه أعرب القائد األعىل لقوات التحالف 
األطليس  شمال  حلف  ”تطلع  عن  أوروبا،  يف 
للعمل مع األجهزة األمنية العراقية، يف مجال 
القدرات،  وتطوير  واالستشارة  التدريب 
مجال  يف  العراقية  الكوادر  تدريب  والسيما 
األمن السيرباني“، موجهاً الدعوة إىل مستشار 
مقر  ”لزيارة  األعرجي،  قاسم  القومي  األمن 
أجل  من  بروكسل،  يف  األطليس  شمال  حلف 

تعزيز التعاون املشرتك“.

الزوراء/ حسني فالح:
كشفْت مديرية املرور العامة عن أن 
سببها  املرورية  الحوادث  من   70%
اغلب  ان  اىل  اشارت  فيما  السائق، 
الدولية  الطرق  عىل  تقع  الحوادث 
املدن،  داخل  منها  وقليلة  والرسيعة 
الحكومة  اقتصادي  خبري  طالب 
من  بالحد  كفيلة  خطط  بوضع 
الطرق  كتاهيل  املرورية  الحوادث 

الخارجية وتأثيثها.
يف  والعالقات  االعالم  مدير  وقال 
زياد  العميد  العامة  املرور  مديرية 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  القييس 
اكثر  املرورية  الحوادث  ضحايا 
تشمل  الحوادث  لكن  االرهاب  من 
االول  كحادث  تسجل  انواع  اربعة 
واالصطدام  واالنقالب  الدهس  منها 
نسبة  ان  مبينا  املركب،  والحادث 
ضحايا  فيها  التي  املرورية  الحوادث 
املدن  داخل  يف  تكون  منها  قليلة  قلة 
الحوادث  يف  الضحايا  اغلب  ان  اال 
الدولية  الطرق  عىل  تكون  املرورية 

والرسيعة .
واضاف ان اسباب الحوادث تتلخص 
والطريق  السائق  محاور  بثالثة 
مديرية  يف  نحن  ان  مؤكدا  واملركبة، 
العملية  دراستنا  خالل  من  املرور 
اسباب  حددنا  للحوادث  والعلمية 

70 باملئة عىل السائق و15  الحوادث 
عىل  باملئة  و15  الطريق  عىل  باملئة 

املركبة.
رئيس  سبب  السائق  ان  اىل  واشار 
الهائلة  الرسعة  منها  بالحوادث 
النقال  الهاتف  واستخدام  وبتهور 
التي اغلب الحوادث املرورية حاليا هو 
االفالم  ومشاهدة  الهاتف  استخدام 

واملسلسالت اثناء قيادة املركبة .
مديرية  عاتق  عىل  يقع  انه  وتابع 
توعية  امور  ثالثة  العامة  املرور 
السائقني وهذا جاٍر عىل قدم وساق 
االعالم  وسائل  جميع  مع  بالتعاون 
ومواقع التواصل االجتماعي وتطبيق 
القانون وفرضه بشدة عىل املخالفني 
الحوادث  تسبب  التي  للمخالفات 

نظام  جلب  عىل  االتفاق  هو  والثالث 
وهذا  املراقبة  وكامريات  الرادار 
هذا  الن  االلكرتونية  باالتمتة  مقرتن 
نظام جباية يتصل بالطرق والجسور 

بامانة بغداد ومديرية املرور .
االقتصادي  الخبري  قال  جهته  من 
احمد املاجدي يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان نسبة ضحايا الحوادث املرورية يف 

االخرية  السنوات  يف  ارتفعت  العراق 
نتيجة  ياتي  والسبب  كبري  وبشكل 
اشارات  وجود  وعدم  الطرق  تقادم 
للسائق،  داللية  وارشادية  مرورية 
وكامريات  التوعية  غياب  عن  فضال 
باالجراءات  السائقني  والزام  املراقبة 
او  االمان  حزام  كلبس  النظامية 
بامور اخرى كالهاتف  انشغاله  عدم 

وغريه.
هذا  الحكومة وضع  ان عىل  واضاف 
كونه  عملها  اولويات  يف  املوضوع 
من  املواطنني  حياة  ويمس  خطرا 
التي  الخارجية  الطرق  تأهيل  خالل 
وكذلك  املوت  بطرق  تسمى  باتت 
ووضع  التخطيط  خالل  من  تاثيثها 
نصب  عن  فضال  الداللية،  االشارات 
وفرض  حديثة  مراقبة  كامريات 
السائقني  عىل  عالية  غرامات 

املخالفني الجراءات السالمة.
واشار اىل ان الطرق الخارجية والسيما 
وحتى  الجنوبية  املحافظات  يف 
الشمالية والشمال الرشقية جميعها 
قديمة وتحتاج اىل تخصيصات مالية 
وفق  وتأهيلها  صيانتها  لغرض 
يف  بها  املعمولة  الحديثة  املواصفات 
اىل رضورة  داعيا  العالم،  جميع دول 
الطرق  يف  االستثمار  نظام  تفعيل 

اسوة بدول العالم املتقدمة.

بغداد/ الزوراء:
االتحادية،  النزاهة  هيئة  كشفْت 
امس الثالثاء، تفاصيل تنفيذ أمر 
الوقف  ديوان  رئيس  بحق  قبض 

السني سابقاً.
تلقته  للهيئة  بيان  وذكر 
”الزوراء“: أن ”دائرة التحقيقات 
حديثها  معرض  ويف  الهيئة،  يف 
فيها  حققت  التي  القضية  عن 
بأن  أفادت  القضاء،  إىل  وإحالته 
العليا  للهيئة  الساند  الفريق 
من  تمكن  الفساد  ملكافحة 
الصادرة  القبض  أوامر  تنفيذ 
الكرخ  تحقيق  محكمة  عن 
بحق  النزاهة  بقضايا  املختصة 
رئيس ديوان الوقف السني؛ جراء 
والخروقات  املرتكبة  املخالفات 
املالية، ومنها املتعلقة بعقد رشاء 
فندق بـ47 مليار ديناٍر وتأجريه 

للجهة املالكة“.
صدرت  األوامر  ”تلك  ان  وأضاف 
منها،املُغاالة  قضايا  عدة  عن 
مآذن  مرشوع  تنفيذ  أسعار  يف 
عموم  يف  للجوامع  حديديٍَّة 
ورصف  الدين،  صالح  محافظة 
تسبب  مما  لها،  كبريٍة  مبالغ 
بهدر أكثر من (1,5) مليار دينار 
من املال العام، وكذلك املخالفات 

اإلداريَّة واملاليَّة التي شابت العقد 
وإحدى  الوقف  ديوان  بني  املُربم 
بناء  لغرض  اليابانيَّة؛  الرشكات 
املوصل،  يف  الكبري  نينوى  جامع 
بمبلٍغ قدره (42,027,255,000) 
بهدر(110)  تتعلق  وتهم  ديناٍر،  
مليار ديناٍر عراقيٍّ برشاء عقارين 
دونماً   (460) مساحتهما  تبلغ 
 (57,500,000,000) بمبلغ 
دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان 
أرٍض  يف  البلديَّة  حدود  خارج 

صحراويَّة“.
سابق،  وقت  يف  الهيئة  وأعلنت 
قبض  أوامر  عدة  صدور  عن 
رئيس  بحق  سفر  ومنع  وتحر 
من  وعدد  السني  الوقف  ديوان 
املسؤولني فيه؛ استناداً إىل أحكام 
331)، من قانون  املادتني (340، 

العقوبات“.
أعلنت منتصف  أن  للهيئة  وسبق 
تمكن  عن  املايض  الثاني  كانون 
العليا  للهيئة  الساند  الفريق 
تنفيذ  من  الفساد  ملكافحة 
بحق  الصادرة  القبض  مذكرة 
أحد املسؤولني السابقني يف ديوان 
الوقف السني، جراء مخالفات يف 
مليار   (47 بـ(  فندق  رشاء  عقد 

ديناٍر.

بغداد/ الزوراء:
أكَد النائب األول لرئيس مجلس النواب محسن املندالوي، ان سياسة العراق  

تحرص عىل إقامة عالقات ومتينة مع محيطه االقليمي والدويل.
تلقته  بيان  يف  النواب  مجلس  لرئيس  األول  للنائب  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  برئاسة  نيابياّ  ”وفداً  أن  ”الزوراء“: 

محسن املندالوي، التقى برئيس مجلس النواب األردني احمد الصفدي“.
عالقات  إقامة  عىل  تحرص  الحالية  العراق  ”سياسة  ان  املندالوي  واضاف 
العربية  الدول  عىل  واالنفتاح  والدويل،  االقليمي  محيطه  مع  ومتينة  طيبة 
التي يرتبط معها بعالقات تأريخية واجتماعية وثقافية“، مبيناً ان ”لالردن 
الصعبة  الظروف  يف  إىل جانبهم  لوقوفها  العراقيني  قلوب  يف  مكانة خاصة 

والتي كان اخرها فرتة الحرب عىل اإلرهاب“.
يف  البلدين  بني  التعاون  توثيق  عىل  التأكيد  اللقاء  خالل  ”جرى  انه  وتابع 
النيابية،  األردنية  العراقية-  الصداقة  لجنة  دور  وتفعيل  كافة،  املجاالت 
والعمل عىل تبادل الخربات عىل املستوى الترشيعي، والزيارات الرسمية بني 

مسؤويل البلدين، وبما يحقق مصالح الشعبني الشقيقني“.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
أكَد الرئيـس الـرويس فالديمري بوتني 
يف املحادثـات املوسـعة، إن التعاون يف 
مجال الطاقة بني روسـيا والصني آخذ 
يف التوسع، وأن األعمال الروسية قادرة 
عىل تلبية االحتياجات املتزايدة للصني 
يف موارد الطاقة بموجب العقود املربمة 
بالفعـل وما بعدها، فيمـا أكد الرئيس 
الصينـي يش جني بينـغ، أن العالقات 
الصينية الروسـية تظهر زخما تنمويا 

إيجابيا.
وقـال: ان ”التعاون يف مجـال الطاقة 
آخـذ يف التوسـع. تعـد روسـيا موردا 
اسـرتاتيجيا للنفط والغـاز الطبيعي، 
بمـا يف ذلـك الغـاز الطبيعـي املسـال 
جمهوريـة  إىل  والكهربـاء  والفحـم 
الصني الشعبية. كما يتم بناء منشآت 
الطاقة النووية وفقا للجدول الزمني. 
واألعمـال الروسـية قادرة عـىل تلبية 
الطلـب املتزايد من االقتصـاد الصيني 
لناقالت الطاقة - كجزء من املشـاريع 
الحالية، وكذلك التي يجري دراسـتها 

واملوافقة عليها“.
وأضـاف الرئيـس الـرويس أن الحجم 
اإلجمـايل إلمـدادات الغـاز بحلول عام 
2030، سـيكون عىل األقـل 98 مليار 
مـرت مكعب ”باإلضافة إىل 100 مليون 

طن من الغاز الطبيعي املسال“.
وأضاف بوتني أن التبادل التجاري بني 
روسـيا والصني سريتفع بنسبة 30% 
”وهنـاك فرصـة ملشـاريع مشـرتكة 

بقيمة 130 مليار دوالر“.

فالديمـري  الـرويس  الرئيـس  وشـدد 
بوتني، عـىل أنه من الـرضوري زيادة 
التجارية  التسويات  تشجيع ممارسة 
املتبادلة بني روسـيا والصني بالعمالت 

الوطنية.
وقال بوتني: ”من املهم أن يتم استخدام 
العمـالت الوطنيـة بشـكل متزايـد يف 
التجـارة املتبادلة. يجب تشـجيع هذه 
املمارسـة بشـكل أكـرب، فضـال عـن 
توسيع الوجود املتبادل للهياكل املالية 
واملرصفية يف أسـواق بلداننا“، مضيفا 
أن ثلثـي حجـم التجـارة بني روسـيا 

والصني اليوم يتم بالروبل واليوان.
وتابـع: ”نحـن مـع اسـتخدام اليوان 
الصينـي يف العمليـات التجاريـة بـني 
روسيا ودول آسـيا وإفريقيا وأمريكا 
أن هـذه  واثـق مـن  وأنـا  الالتينيـة. 
األشكال من التبادالت سيتم تطويرها 
بني الرشكاء الروس ونظرائهم يف دول 

ثالثة“.
كما أشار الرئيس الرويس، إىل أنه خالل 
املحادثات مع يش جني بينغ، تم إجراء 
تبادل رصيح وهـادف لوجهات النظر 
حول آفاق تطوير العالقات الروسـية 

الصينية وتعزيز التنسيق عىل الساحة 
العاملية.

التـي  املحادثـات  ”يف  بوتـني:  وقـال 
تبـادل  إجـراء  تـم  لتوهـا،  اختتمـت 
للغايـة لوجهات  موضوعي ورصيـح 
تطويـر  زيـادة  آفـاق  حـول  النظـر 
العالقـات الروسـية الصينيـة وتعزيز 

التنسيق عىل الساحة العاملية“.
وأكـد الرئيـس الـرويس، أن موسـكو 
تعـول عـىل نمـو الصـادرات الغذائية 

الروسية إىل السوق الصينية.
وقال بوتني: ”تعمل الوزارات واإلدارات 

ذات الصلة عىل ضمان معايري الجودة 
للمنتجـات املوردة، وتحسـني ظروف 
الوصول املتبادل إىل املنتجات الغذائية. 
كل هـذا يسـمح لنـا باالعتمـاد عـىل 
مزيد من النمـو يف الصادرات الغذائية 
الروسية إىل السـوق الصيني الواسع، 
وسيسـاعد عىل زيادة مسـتوى األمن 

الغذائي يف بلدينا“.
كما أشار الرئيس بوتني، إىل أن روسيا 
التجاريـة  األعمـال  لدعـم  مسـتعدة 
الصينيـة يف اسـتبدال الـرشكات التي 

غادرت األرايض الروسية.
مـع  موسـعة  محادثـات  يف  وقـال 
الرشكاء الصينيني يف الكرملني: ”نحن 
مسـتعدون لدعـم األعمـال الصينيـة 
يف اسـتبدال مرافق اإلنتـاج للرشكات 

الغربية التي غادرت روسيا“.
وأوضح الرئيس بوتـني، أنه تم تقريبا 
االتفـاق عـىل جميع معايـري مرشوع 

”قوة سيبرييا – 2“.
وقال: ”لقد ناقشنا للتو مرشوعا جيدا، 
هذا هو خـط أنابيب الغاز الجديد قوة 
سـيبرييا – 2 عرب منغوليا. تم االتفاق 
عـىل جميـع معايـري هـذا املـرشوع 
تقريبا. هـذا 50 مليار مرت مكعب من 
الغاز - إمدادات موثوقة ومستقرة من 

روسيا“.
كمـا أشـار الرئيـس الـرويس، إىل أن 
روسـيا والصني تعتزمان إنشاء هيئة 
عمـل بشـأن مـرشوع ”ممـر املالحة 

الشمايل“، وهناك إمكانية للتعاون.
وقـال بوتـني: ”نـرى أن التعـاون مع 

الـرشكاء الصينيني يف تطوير إمكانات 
العبـور ملمر املالحـة الشـمايل واعد.. 
وكمـا قلت، نحن مسـتعدون إلنشـاء 
هيئـة عمـل مشـرتكة لتطويـر ممر 

املالحة الشمايل“.
بإمـكان  الـرويس،  للرئيـس  ووفقـا 
روسـيا والصـني أن تصبحـا رائديـن 
عامليـني يف مجال الـذكاء االصطناعي 
وتطوير املعلومات، مـن خالل توحيد 

إمكاناتهما.
وقال: ”من خالل الجمع بني إمكاناتنا 
العلميـة الغنيـة وقدراتنـا اإلنتاجية، 
يمكـن لروسـيا والصـني أن تصبحـا 
رائديـن عامليـني يف مجـال تكنولوجيا 
املعلومـات وأمـن الشـبكات والـذكاء 

االصطناعي“.
وأشـار بوتـني إىل أن ضمان السـيادة 
التنميـة  مفتـاح  هـو  التكنولوجيـة 
املسـتدامة لروسـيا والصني، وأضاف: 
”نقرتح أن نسـري عىل طريق تحسـني 

الرشاكات القطاعية االسرتاتيجية“.
ومـن جانبـه، أكـد الرئيـس الصيني 
يش جـني بينغ، أن العالقـات الصينية 

الروسية تظهر زخما تنمويا إيجابيا.
وقال يش جـني بينغ: ”بفضل جهودنا 
املشـرتكة، تظهـر العالقات الروسـية 
الصينيـة ديناميكيات تنموية إيجابية 
ومسـتدامة. وتتعمق الثقة السياسية 
املتبادلة بني بلدينا، وتتضاعف املصالح 

املشرتكة“.
وأكـد الرئيـس الصينـي، أنه مسـتعد 
رفقة الرئيـس الرويس فالديمري بوتني 

لوضـع خطة لتنمية العالقات الثنائية 
بني روسـيا والصني وتعزيز التنسـيق 

بني البلدين.
وقال يش جني بينغ: ”الثقة السياسية 
املتبادلة بني بلدينـا تتعمق، واملصالح 
املشرتكة تتضاعف، والشعوب تقرتب، 
والتعـاون يتطـور باطـراد يف التجارة 
والطاقـة  واالسـتثمار  واالقتصـاد 

واألبعاد الثقافية واإلقليمية“.
وأضـاف الرئيـس الصيني أنـه خالل 
اجتمـاع غـري رسـمي مـع الرئيـس 
الرويس يف اليوم السـابق، وكذلك خالل 
محادثات يف الصباح مع رئيس الوزراء 
ميخائيـل ميشوسـتني ومحادثات يف 
الكرملـني، تبـادل الطرفـان وجهـات 
النظر حول توسـيع التغطية يف مجال 

التعاون.
واختتـم يش جني بينغ قائال: ”أعلم أن 
روسـيا تنفـذ برسعة أهـداف التنمية 
الوطنيـة حتـى عـام 2030، وأقـرتح 
تعزيـز التنسـيق والتفاعـل للحصول 
عىل فوائد إضافية من التعاون العميل. 
سيدي الرئيس بوتني، أنا عىل استعداد 
ألحـدد معك خطـة لتطويـر العالقات 
لصالـح  العمـيل  والتعـاون  الثنائيـة 

ازدهار الصني وروسيا وإحيائهما“.
ووصل الرئيـس الصيني إىل موسـكو 
االثنـني، بدعوة مـن الرئيـس الرويس 
فالديمري بوتني يف زيارة تسـتمر حتى 
اليـوم األربعاء، وهـي أول رحلة يقوم 
بهـا يش جـني بينـغ إىل الخـارج منذ 

إعادة انتخابه رئيسا للصني.

بغداد/ متابعة الزوراء:
احتفـَل إقليـم كردسـتان والكـرد يف مختلف 
أرجاء العالم بعيد النوروز، العيد األشـهر لدى 
أبناء القومية الكردية وهو أيضا يوم االعتدال 

الربيعي وعيد رأس السنة الفارسية.
وتشـهد مـدن كردسـتان العـراق احتفاالت 
واسـعة، إذ احتشـد املئات يف مناطق متعددة 
عىل أنغام أغاني الفلكلـور الكردي والدبكات 
الشـعبية، مرتديـن األزيـاء التقليديـة التـي 
عـادة مـا تشـرتى أو تفصـل لـدى خياطني 
متخصصـني لهـذه املناسـبة.وتبقى للنوروز 
خصوصيته عند األكراد، إذ تعطل مؤسسـات 
اإلقليم.وأظهـرت صور ومقاطـع فيديو ُبثت 
عىل منصـات التواصـل االجتماعي احتفاالت 
شـعبية وحفـالت ومهرجانـات متنوعـة يف 
مختلف مدن كردسـتان العراق بمناسبة عيد 
النوروز أو ما يعرف يف العراق بـ“عيد الربيع“.
وعيد النوروز، وُيطلق عليه أيًضا النريوز، أهم 
األعياد لدى أبناء القوميـة الكردية، ويعّدونه 
يوم رأس السـنة، التي وصلت إىل عام 2634، 
ويمثـل ”الحد الفاصـل بني الشـتاء والربيع، 
و“نـوروز“ اسـم مركـب يتكون مـن كلمتي 
”نـوى“ و“روز“ ويعنـي يومـا جديدا.وعيـد 
النوروز أشـبه بعيد ثالث -مع عيدي األضحى 
والفطـر- غـري أنـه يختلـف عنهمـا بصفته 
القوميـة والوطنية، أما االهتمـام به فال يقل 
شـأنا عنهمـا، فاالسـتعدادات تبـدأ قبـل 21 
مـارس/آذار بـ10 أيـام أو أكثر.و رغم طابع 
عيد النـوروز القومـي الذي خص بـه الكرد، 
فإن جماليته بمزامنته مع حلول فصل الربيع 
أعطتـه طابعا آخر يمكن تسـميته بالتآخي، 
فقد أصبحـت احتفاالت عيد النوروز سـاحة 
تعّرب عن الصورة الحقيقية للتعايش السلمي 
بني أطيـاف الشـعب العراقـي ومكوناته.وال 
تخلو أي مناسـبة قومية من جذور نشـأتها 
وأسـبابها، وإن اختلفت اآلراء بشأن ذلك بني 
املؤرخـني، وعيـد النوروز يف 21 مـارس/آذار 

واحد من تلك املناسبات.وعن أصل النشأة يرى 
باحثون أكراد أن املناسبة تعود إىل قرابة 700 
عام قبل امليالد، وترتبط بقصة البطل الكردي 
كاوه الحداد الذي انترص عىل ملك رشير وظالم 
يدعى زهاك ويعرف بالعربية بالتنني.وتحكي 
الروايات أن امللك زهاك كان يملك أفعى تتغذى 
عـىل أدمغة األطفال، وحينئذ سـلب 15 طفال 
من أطفال الحداد، ولم يبق لديه سـوى طفلة 
صغـرية فقـرر أن يفديها بروحـه فتوجه إىل 
قرص زهاك بمطرقته واستطاع التغلب عليه، 
ثـم أوقـد النريان فـوق القرص وحمل شـعلة 
بيده؛ فعـرف األهايل أنه قد انتـرص، وأن هذه 
النريان هي مشـعل الحريـة وأن 21 مارس/

آذار يـوم والدة جديدة دحـرت الظلم، لذا فإن 
هذا التأريخ هو اليوم األول من السنة الكردية 
الجديدة، وهو مقدس عندهم حتى يومنا هذا.
وكانت النار توقد قديما عىل أسطح املنازل يف 
إشـارة إىل حتمية انتصار النـور عىل الظالم، 
وهي دليل عىل فرحة التحـرر وانتزاع الحرية 

كما يعتقد.
ويرى باحثـون آخرون أن السـومريني الذين 
حكمـوا املنطقـة مـن األقـوام األوائـل الذين 
اختـاروا هـذا التاريخ واحتفلوا بـه، وجعلوه 
الـدالالت  وتشـري  لديهـم،  التقويـم  بدايـة 
التاريخيـة إىل تنصيـب السـومريني ملوكهم 
وحكامهـم يف هـذا التوقيت.ومـن األسـاطري 
األخرى التي تتحدث عن عيد النوروز أنه كان 
هناك ملك فاريس اسـمه جمشيد، له سلطان 
واسـع عىل الجن واإلنس، وُنقل إىل كل ممالك 
حكمه عىل رسير ذهبي يف يوم حلول الشمس 
يف بـرج الحمل، فأصبـح ذلك اليوم مقدسـا. 
وثمـة رواية فارسـية أخـرى تقـول إن امللك 
الفاريس جمشيد، الذي كان يدعى باسم جم، 
كان يسري يف العالم، فوصل إىل أذربيجان، وأمر 
بنصب عرش لـه، وعندما جلس عليه أرشقت 
الشـمس، وسـطع نورها عىل تاجه وعرشه، 

فابتهج الناس، وقالوا إّنه يوم جديد.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
للمـرِة الثانية يف أقل من يومـني، جدد رئيس 
مجلـس السـيادة السـوداني، قائـد القوات 
املسـلحة، عبـد الفتاح الربهـان، التأكيد عىل 
أن البـالد ماضيـة نحـو التسـوية واالنتقال 
ترصيحـات،  يف  الربهـان  السـيايس.وحمل 
امـس الثالثاء، خـالل احتفـال قبـيل بوالية 
كردفان، السياسيني عامة مسؤولية حصول 
يتحملـون  ”السياسـيون  قائـال  انقالبـات، 
مسـؤولية االنقالبـات وليـس الجيش“.كما 
أكـد أن السـودان مقبل عىل مرحلـة جديدة، 
متحدثا عن انتقال سـيكون مرضيا للجميع. 
وشدد عىل وجوب أن تكون العملية السياسية 
شـاملة وتضم جميع القوى.إىل ذلك، أشار إىل 
أن االستقرار سيتحقق قبل إجراء االنتخابات، 
داعيا السياسـيني إىل تقبـل اآلخرين.أما عن 
الرصاعات القبلية املستمرة يف بعض املناطق، 
فشـدد عىل وجـوب توقفها، الفتـا يف الوقت 
عينـه إىل أن البلد يعاني من انتشـار السـالح 
الـذي يهدد اسـتقراره وأمنـه.وكان الربهان 
أعلن سـابقا عـن أن البـالد تسـري يف طريق 
تأسيس حكم مدني خالص، مرجحا تشكيل 
الحكومـة املدنيـة قريباً.يشـار إىل أن اآلليـة 
الثالثيـة (التي تضـم األمم املتحـدة واالتحاد 

اإلفريقـي والهيئة الحكوميـة للتنمية إيغاد) 
كانـت أعربت أمس األول عـن أملها يف توصل 
جميع األطـراف السـودانية إىل اتفاق نهائي 
حـول الحلول لتمهيـد الطريق أمام تشـكيل 
حكومـة مدنيـة، يف أقـرب وقت.كمـا رحبت 
باتفاق األطـراف املعنية عىل ”خارطة طريق 
وجـدول زمنـي“ لصياغة االتفاق السـيايس 
النهائـي والدسـتور االنتقـايل عـىل أسـاس 
االتفـاق اإلطـاري.إال أن خالد عمر يوسـف، 
املتحدث باسـم العملية السياسـية أشـار إىل 
اتفاق األطراف املدنية والعسكرية عىل توقيع 
االتفـاق النهائـي يف األول مـن أبريـل املقبل، 
عىل أن يوقع الدسـتور االنتقايل يف السـادس 
من الشـهر القادم.ووقع املكون العسـكري 
وقوى مدنية بقيادة الحريـة والتغيري وقوى 
سياسـية ومهنية أخرى، االتفاق اإلطاري يف 
الخامس من ديسـمرب املايض 2022 مع لبدء 
مرحلة انتقالية تسـتمر ملـدة عامني وتختتم 
بإجـراء انتخابات نيابية ورئاسـية.جاء هذا 
االتفـاق اإلطاري الذي ال تزال بعض األصوات 
املدنيـة تعارضـه، بعد أشـهر مـن التوترات 
السياسـية التي بدأت بحـل الحكومة املدنية 
السـابقة برئاسـة عبدالله حمـدوك، وإعالن 

الجيش الطوارئ.

باريس/ متابعة الزوراء:
نجـِت الحكومـة الفرنسـية من 
تصويت حجب الثقة الذي قدمته 
املعارضة أمام مجلـس النواب يف 
مذكرتـني، عقب اعتمـاد باريس 
بنـد 49.3 مـن الدسـتور لتمرير 
مـرشوع قانـون إصـالح نظـام 
التقاعد املثري للجدل، خاصة الشق 
املتعلق برفع سن التقاعد من 62 
إىل 64 عامـا، بـدون عرضه أمام 
أنظـار الجمعيـة الوطنية. وبذلك 
يتم اعتمـاد إصالح نظام التقاعد 
بشكل نهائي، فيما شهدت بعض 
باريـس،  مقدمتهـا  ويف  املـدن، 
مظاهـرات ليليـة احتجاجـا عىل 

اعتماد هذا اإلصالح.
ورفضـت الجمعية الوطنيـة املذكرة 
األوىل بفـارق تسـعة أصـوات فقـط 
والتـي تشـارك فيها أحـزاب عدة، يف 
حني لم تحصد املذكرة الثانية املقدمة 
من اليمني املتطرف سـوى 94 صوتا 

من أصل 287 صوتا رضوريا.
وشـهدت الجمعيـة الوطنية نقاشـا 
محتدما بني األطراف املؤيدة إلصالح 
نظام التقاعد واملعارضة له. وانتقدت 
إليزابيث بورن بحـدة طريقة تعامل 
املعارضـة، بحسـب تعبريهـا، مـع 
الحكومة عـىل خلفية اإلصالح، فيما 
انسـحب جزء منها، املحسـوب عىل 
حـزب ”فرنسـا األبية“، مـن الربملان 
أثناء عـرض كلمتها قبل أن يفسـح 

املجال للتصويت.
وعـربت بـورن عـن تفهمهـا للقلق 
إىل  مشـرية  اإلصـالح،  ولـده  الـذي 
الفئات املستفيدة منه، كما أكدت أن 
الحكومة أخـذت الوقت الكايف للنظر 
يف جميـع املقرتحـات الصـادرة عن 
الكتل النيابية املكونة ملجلس النواب. 
واعتربت أنها ذهبت بعيدا يف توافقات 

يف خطوة غري مسبوقة.
من جانبها، اتهمت رئيسة املجموعة 
الـذي  ”النهضـة“  لحـزب  النيابيـة 

يقـود األغلبيـة الحاكمـة، املعارضة 
بمحاولـة ”وقف البلـد“ عرب مقرتح 
حجب الثقة. واسـتهجنت ما أسمته 
بـني  الظرفيـة“  بـ“التحالفـات 
مكونات املعارضة ضد اإلصالح املثري 
للجـدل. فيما وجه رئيـس املجموعة 
أوليفييه  الجمهـوري  النيابة للحزب 
مارليكـس االتهـام للمعارضة بأنها 

”بصدد جر البلد نحو األسفل“.
وعىل الجهة املعارضة، اعتربت رئيسة 
املجموعـة النيابيـة لحزب ”فرنسـا 
األبيـة“ اليسـاري، ماتيلـد بانـو، أن 
الفرنسـيني“  ”خدعـت  الحكومـة 
الذيـن صوتوا لها، وأن هذه الحكومة 
”ماتت مسـبقا“، كما انتقدت بشدة 
ماكـرون، معتـربة أنه ”جلـب العار 

لفرنسا“.
من جهته، توعد شـارل دو كورسون 
تحالـف  ”ليـوت“،  مجموعـة  عـن 
رافض لإلصالح بينه أحزاب اليسـار، 
باللجـوء إىل املجلس الدسـتوري. أما 
اليمـني املتطرف، فاعترب عىل لسـان 
لـور لفاليت عـن املجموعـة النيابية 
لـ“التجمـع الوطنـي“ أنـه ”مهمـا 
كانت نتيجـة التصويـت فالحكومة 

ستكون خارسة“.
وشـهدت بعض املـدن، ويف مقدمتها 
باريـس، مظاهرات ليليـة احتجاجا 
عىل اعتمـاد هذا اإلصـالح. وتحدثت 
وسائل اإلعالم عن اعتقال العرشات يف 
العاصمة الفرنسية لوحدها، مشرية 
بشـكل  نظمـت  مظاهـرات  أن  إىل 
تلقائي بـدون تراخيص مسـبقة ما 

صعب عىل قوات األمن محارصتها.
وإلسـقاط الحكومـة، كان يجـب أن 
تصوت األغلبيـة املطلقة يف الجمعية 
الوطنية لحجـب الثقة عن الحكومة 
بــ287 صوتا. لكن صـوت لصالحه 
278 فقـط أي بفارق قليل عن العدد 
املطلوب لإلطاحة بالحكومة. وكانت 
املعارضـة تعـول عـىل دعـم الحزب 
الجمهوري لنيل أصواته، والذي ظهر 

منقسما بخصوص املرشوع.
وهـذا، يف وقت تواصل فيـه النقابات 
ضغطهـا عرب الشـارع لوقـف هكذا 
إصالح. كرر األمني العام لنقابة (يس 
إف دي تـي) لوران بريجيـه الجمعة 
تحذيره من تفاقـم الغضب يف البالد، 
داعيـا الرئيس الفرنيس إىل ”سـحب 

اإلصالح“.

كمـا أعلنـت الكونفدراليـة العامـة 
للعمل (يس جي تي)، يف وقت سابق، 
والتـي  البلـد،  يف  مصفـاة  أكـرب  أن 
تقـع يف النورمانـدي (شـمال غرب) 
وتديرهـا رشكـة ”توتـال إنرجـي“، 
بدأت بالتوقـف عن العمـل، علما أن 
املرضبـني عطلوا منذ بدايـة الحركة 
الوقـود، لكن  االحتجاجية شـحنات 
لـم تتوقف أي من املصايف الفرنسـية 

السبع عن العمل بالكامل.
وتجمـع متظاهرون مجـددا يف عدة 
مـدن فرنسـية وال سـيما يف باريس 
الخميـس  حـوادث  وقعـت  حيـث 
والجمعـة ومسـاء السـبت، منددين 

بـ“إنكار الديمقراطية“.
وعىل الجبهة االجتماعية، ال تزال عدة 
أساسـية تشهد  اقتصادية  قطاعات 
بعض املشـاكل وال سـيما املواصالت 

وجمع النفايات وتوزيع الوقود.
وخرج سيد اإلليزيه عن صمته حيث 
أعـرب يف رسـالة وجههـا إىل رئييس 
مجلس الشـيوخ والجمعية الوطنية، 
عن ”رغبته يف أن يتمكن النص حول 
التقاعـد من امليض إىل نهاية مسـاره 
الديمقراطي وسط احرتام الجميع“.

وإسـقاط الحكومة كان من املحتمل 
أن يدفع الرئيـس ماكرون إىل اللجوء 
وإجـراء  الوطنيـة  الجمعيـة  لحـل 
انتخابـات مبكرة، يف وقـت تراجعت 
فيه شعبيته باسـتطالعات الرأي إىل 

%28، أدنى مستوياتها منذ 2019.
ويعد هـذا املرشوع أحـد اإلصالحات 
الكربى التي تعهد بهـا ماكرون وإن 
كان يالقي رفضا واسـعا يف األوساط 
أظهرتـه  مـا  بحسـب  الفرنسـية، 
اسـتطالعات الرأي. ولم تسـقط أي 
حكومـة يف فرنسـا نتيجـة مذكـرة 
بحجـب الثقـة منذ بـدء الجمهورية 

الخامسة يف 1958.
ومنـذ اإلعـالن عـن تقديـم ملتمس 
رقابـة لإلطاحـة بالحكومـة، أبـدت 
األخـرية تفاؤلها بشـأن مسـتقبلها 
عىل لسان بعض وزرائها، معتربة أن 
االنقسامات يف صفوف املعارضة أكرب 

من أن تفيض إىل إنهاء مسريتها.
العمـل  وزيـر  انتقـد  منـه،  رد  ويف 
أوليفييه دوسـوبت األحد يف ترصيح 
لصحيفة ”لـو جورنال دو ديمانش“ 
املعارضة، قائـال: ”إنه من أجل إقرار 
مذكرة بحجـب الثقة يجب أن تجمع 
ائتالفـا مـن املعارضـني واملناهضني 
لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون 
خـط سـيايس مشـرتك“.وبدوره لم 
يظهـر وزير االقتصـاد برونو لومري، 
وهو أحـد الوجوه البـارزة يف الجهاز 
التنفيـذي، أي قلـق عـىل مسـتقبل 
مـع  مقابلـة  يف  ورصح  الحكومـة، 
صحيفة ”لوباريزيان“ قبل التصويت 
عىل حجب الثقة، أنه ”لن يكون هناك 
الحكومـة، لكنها  غالبيـة إلسـقاط 

ستكون لحظة حقيقة“.
ويعّد سن التقاعد يف فرنسا من األدنى 
يف أوروبـا، ولو أنـه ال يمكن املقارنة 
بني مختلف األنظمة. وتربر الحكومة 
التصـدي  بـرضورة  سـنتني  رفعـه 
لصناديـق  املاليـة  املـوارد  لرتاجـع 

التقاعد وشيخوخة السكان.
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بريوت / متابعة الزوراء:
أقـدَم متظاهرون لبنانيون عىل قطع طرق يف 
مناطق مختلفة احتجاجا عىل تردي األوضاع 
املعيشية وارتفاع سـعر رصف الدوالر مقابل 

اللرية وأسعار املحروقات.
يأتـي هذا بعدمـا تراجعت اللـرية اللبنانية يف 
تعامالت األسواق املوازية (السوداء) ملستوى 
قيايس غري مسـبوق عند نحـو 132 ألف لرية 

لكل دوالر أمريكي واحد.
وأفـادت ”غرفـة التحكـم املـروري“ التابعة 
لقـوى األمن الداخـيل يف تغريدة عـىل تويرت ، 
بــ ”قطع محتجني طريـق كورنيش املزرعة 
قـرب جامع عبـد النـارص (غـرب العاصمة 
بريوت) باالتجاهـني“ احتجاجا عىل األوضاع 
االقتصاديـة املرتديـة وارتفـاع سـعر رصف 

الدوالر.
وأضافت أن محتجني قطعوا بعض الشـوارع 
إىل  باإلضافـة  طرابلـس،  مدينـة  يف  شـماال 
قطـع السـري عند منطقـة مسـتديرة العبدة 

يف محافظـة عكار لبعض من الوقت للسـبب 
نفسه“.

وجنوبا، ”قطع محتجـون الطريق عند ثكنة 
بنـوا بركات يف مدينة صـور باإلطارات تنديدا 
باألوضاع االقتصادية املرتدية وارتفاع سـعر 
رصف الدوالر“ وفـق الوكالة الوطنية لإلعالم 

(رسمية).
املشـهد نفسـه يف محافظة البقـاع (رشق)، 
إذ قطـع محتجـون طريـق عـام سـعد نايل 
باالتجاهني، وطريق بعلبك الدولية باالتجاهني 

بحسب ما ذكر شهود عيان.
من جهـة أخرى، دعا مجلـس نقابة صيادلة 
لبنـان، يف بيـان، نقلـه إعـالم محـيل امـس 
الثالثـاء، الصيدليـات إىل ”االقفـال ابتداًء من 
لحظة صدور البيان بسـبب االنهيار الحاصل 
مـن دون أي مبـاالة لـدى املسـؤولني، وبعد 
توّقف الـرشكات واملسـتودعات عن تسـليم 
االدوية للصيدلية بشـكل شـبه كّيل منذ أكثر 
مـن اسـبوعني، وبعـد افـراغ الصيدليات من 

االدوية“.
وصباح امس الثالثاء، تراجعت اللرية اللبنانية 
(السـوداء)  املوازيـة  األسـواق  تعامـالت  يف 
ملسـتوى قيايس غري مسـبوق عند نحو 132 
ألف لرية لكل دوالر أمريكي واحد، بينما وصل 
سـعر صفيحة البنزين إىل مليونني و390 ألف 

لـرية (نحـو 18 دوالرا حسـب دوالر السـوق 
املوازية).

ويعانـي اللبنانيـون منـذ عـام 2019 أزمـة 
اقتصاديـة طاحنـة غـري مسـبوقة، أدت إىل 
انهيار قيـايس بقيمة اللرية، فضال عن شـح 

الوقود واألدوية وانهيار القدرة الرشائية.

ÚÓìÓ»æa@ böÎ˛a@Üãm@Û‹«@bubvnya@÷ã†@…�”Î@paãÁbƒm@NNÊb‰j€
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جمهورية العراق                                   العدد / ٤٣٠٥ / ش / ٢٠٢٢
مجلس القضاء األعىل                               التأريخ / ٢٠٢٣/٣/١٩

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة
مجمع دار العدالة يف الزهور
محكمة األحوال الشخصية

إعالن
املدعية / منتهى سلف راشد

املدعى عليه / مهدي عيل نارص

أصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم أعاله املتضمن (التفريق لعدم اإلنفاق) 
الخاص باملدعية ( منتهى سلف راشد ) واملؤرخ يف ١٢/٣/٢٠٢٣ ، وملجهولية 
محل اقامتك قررت املحكمـة تبليغك بالقرار بصحيفتني محليتني يوميتني، 
يف حالـة عدم اعرتاضك عـىل القرار املذكور خالل ثالثون يوم من اليوم التايل 

للنرش سيكتسب القرار الدرجة القطعية، وغري قابل للطعن تمييزا . 

القايض
أحمد عبد األمري هليل

جمهورية العراق                                   العدد / ١٥٣٩ / ٢٠٢٣
مجلس القضاء األعىل                               التأريخ / ٢٠٢٣/٣/١٩

رئاسـة محكمة اسـتئناف ذي قار
محكمة األحوال الشخصية يف النارصية

اىل / املدعى عليه (عيل سهيل كاظم)
م/ تبليغ بقرار الحكم الغيابي

بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢ وبعدد الدعوى ١٥٣٩/ش/٢٠٢٣ أصدرت هذه 
املحكمـة حكما غيابيا للمدعية (برشى عبد الهادي عباس) اقتىض 
إلـزام املدعـى عليه (عيل سـهيل كاظـم) وبالنظـر ملجهولية محل 
اقامتك يف الوقت الحارض عليـه تقرر تبليغك يف صحيفتني يوميتني 
بالحكم املذكـور أعاله وبإمكانك االعرتاض خـالل مدة عرشة أيام 

من اليوم التايل لتاريخ اإلعالن.

القايض
عباس معني كاظم

…éÎ˛a@äbìn„�a@Ÿ€@’‘±
E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

07810090003@Z@äbè–né˝€

إعالنك في 

جمهورية العراق
رقم االضبارة/٢٠٢٢/٢١٤٨ وزارة العدل       

دائرة التنفيذ                             التاريخ/ ٢٠٢٣/٣/١٥
مديرية تنفيذ النارصية

اعالن 
تبيُع مديرية تنفيذ النارصية العقار تسلسل (٧٤/٢٢٧) رساي الواقع يف الرساي العائد للمدين (سعديه عيل عبود) املحجوز لقاء طلب الدائن 
(فاطمة لفتة عيل) البالغ (١٢٠٠٠٠٠٠٠) مليون دينار. فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مسـتصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي، 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 كمطبخ . 
٣- حدوده واوصافه: يقع يف منطقة الرساي مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان وملبوخ واالرضية مبلطة بالكايش.  

٤- مشـتمالته : اسـتقبال وهول وغرفة نوم واحدة. 
٥- مساحته:١٠٥,٩٥ م٢ 

٦- درجة العمران: متوسطة
٧- الشاغل : املدينة سعدية عيل عبود 

٨- القيمة املقدرة: (١٣٠٠٠٠٠٠٠) مليون.

جمهورية العراق                                                                                                                                              العدد:٣٤٤٢ / ٢٠٢٢
وزارة العدل                                                                                                                                                                                        التاريخ: ٢٠٢٣/٣/١٢

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النارصية 

إعالن
تبيـُع مديريـة تنفيـذ النارصية السـيارة املرقمة             العائدة اىل املدين (صفاء عبد االمري عيل) لقاء طلب الدائن (سـلوى نجـم عبد) البالغ اثنى عرش مليون 
ومائة وخمسـون الف دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ١٠ ايام تبدأ من اليوم التايل للنرش مسـتصحبا معه التأمينات القانونية ١٠ 

٪ من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التحصيل والداللية عىل املشرتي .
املواصفات :-

١- كيا بنكو حمل
٢- املوديل ٢٠٠٧ اللون ازرق

KNYHNP٦D٢K٣- رقم الشايص ٢٥٠٦٧٥
٤- الوزن ١ طن

٥- رقم املركبة ٣٦٦٥ قادسية حمل
٦- حالة املحرك يعمل

٧- حالة ناقل الحركة يعمل
٨- حالة البدي الخارجي للمركبة وسط

٩- حالة االطارات مستعملة 
١٠- حالة البطارية عاطلة 

١١- مكان املركبة يف حالة الحجز الخاصة يف مديرية مرور ذي قار
منفذ العدل
عيل عودة حنيحن
مدير تنفيذ النارصية
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بغداد/الزوراء:

كشفت هيئة التقاعد الوطنية، امس 

الثالثاء، عـن فقرات تحتاج اىل تعديل 

يف قانون التقاعد، فيما اشـارت اىل أن 

الحكومـة جادة بدعـم رشيحة كبار 

السن واملتقاعدين.

 وقـال رئيس هيئـة التقاعـد العامة 

ماهر حسني رشيد البياتي يف ترصيح 

صحفـي: إن» بعض املـواد القانونية 

يف قانـون التقاعـد تتطلـب تعديالت 

من خالل تدخل ترشيعي»، مبينا أن» 

موضع املسـاواة بـني املتقاعدين من 

عدمها مبني عـىل ما يرد يف القوانني، 

من بنود قانونية».

وأضـاف أن «التعديل االول من قانون 

التقاعـد املوحـد رقم ٩ لسـنة ٢٠١٤ 

ظهـر يف ظـروف خاصة اسـتثنائية 

ويحتـوي عىل بعـض املشـاكل التي 

واجهت الهيئة اثنـاء التطبيق»، الفتا 

تمـت  املشـاكل  مـن  ان» قسـماً  اىل 

معالجتهـا والقسـم االخـر يتطلـب 

تدخالً ترشيعياً».

وأشـار اىل أن» املـواد التـي تحتاج اىل 

تعديل هي املادة ١٣ و١٤ من القانون، 

واملواد املتعلقة يف موضوع سـريانها، 

ومكافـأة نهاية الخدمـة، واملواضيع 

املتعلقة يف السـن القانونية لسـنوات 

الخدمة».

وتابـع أن»هيئـة التقاعـد الوطنيـة 

مهمتها الرئيسـية تبسيط االجراءات 

يف الجوانـب املتعلقـة بتنفيذ القانون 

واعطـاء الحقوق للمتقاعدين»، الفتا 

اىل أن» الحكومـة جـادة يف برنامجها 

الحكومـي لدعم رشيحة كبار السـن 

واملتقاعدين».

واوضـح أن» هنالـك نيـة لـدى هيئة 

الوطنيـة يف دراسـة هـذه  التقاعـد 

النصـوص القانونيـة ومعالجتهـا»، 

مشريا اىل انه» تم تشكيل لجنة كبرية 

من جهات مختصة لوضع التعليمات 

املتعلقة بتنفيـذ القانون، واالجراءات 

النصـوص  بعـض  لتعديـل  ممتـدة 

مجلـس  مـع  بالتنسـيق  القانونيـة 

النواب».

بغداد/الزوراء:
عبـد  الداخليـة  وزيـر  افتتـح 
االمري الشـمري، امـس الثالثاء، 
العجالت  تأهيـل  إعـادة  معرض 
االتحاديـة. للرشطـة  واملعـدات 
وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقته 
«الزوراء» أن «وزير الداخلية عبد 
االمـري الشـمري، افتتح معرض 
إعـادة تأهيل العجـالت واملعدات 
للرشطـة  التابـع  الهندسـية 
االتحاديـة ببغـداد لإلطـالع عىل 
إدامـة تصليحها وجهـد النقلية 
اآلليـة لعجالت الحمـل واالركاب 
وعجالت اإلسقاء ونقل الوقود»، 
الرشطـة  «قائـد  أن  مبينـة 
الفنـي  واملستشـار  االتحاديـة 
وقائد حرس الحدود ومدير املرور 
العامة ومدير النجدة العام كانوا 

يف اسـتقبال الوزير».وأضافت أن 
«الشـمري اطلـع عـىل العجالت 
التي تم تطويرها وإعادة تأهيلها 
وكذلـك بعـض املعـدات لتواكب 
العمـل التكنولوجـي مـن بينها 
الطائـرات املسـرية والكامـريات 
الحراريـة وعـدد مـن األسـلحة 
املتطورة وغرف السيطرة وإدارة 
املعركة»، الفتة اىل أن «الشـمري 
استمع ايضاً اىل رشح موجز عن 
بعض األسلحة واملعدات والتطور 
الحاصل عليهـا وكيفية إعادتها 
«بهذا  الشـمري  للعمل».وأشـاد 
املعرض وتنظيمه»، مشـدداً عىل 
«رضورة استمرار جميع مفاصل 
وتشكيالت وزارة الداخلية بإدامة 
العجالت واملعدات وتطويرها بما 

يسهم يف إنجاح عملها».

السماوة/الزوراء:
اعلن املدير التنفيذي لرشكة املهندس 
صـالح مهـدي، امـس الثالثـاء، عـن 
اهداف مرشوع زراعة مليون نخلة يف 

بادية السماوة.
وقـال مهـدي خـالل حفـل افتتـاح 
إن  نخلـة  مليـون  زراعـة  مـرشوع 
«الهـدف من زراعـة مليـون نخلة يف 
بادية السماوة هو استصالح مليوني 
دونـم مـرتوك»، مبينـا ان «مشـاكل 
عديـدة تواجدت فيهـا ابرزها األلغام 
املوجودة فيها، فضال عن مشـاكل يف 

التضاريس وغريها».

واوضح: «تم تنظيف مساحات كبرية 
منها من قبل الحشـد الشعبي، فضال 
عن زراعة اول منظومة تضم ٢٠ ألف 
نخلـة بمسـاحة ٤٠٠ دونـم كمرحلة 
أوىل وصـوال اىل زراعـة مليـون نخلة 
نسيجية خالل هذا العام».واضاف ان 
«هذا األمر يمثل تحديا كبريا، حيث تم 
زراعة شـجرة الجوجوبا التي تتحمل 
ظروفاً بيئية صعبة والتي اسـتوردت 
من جمهوريـة مرص العربيـة، مبينا 
انـه «تـم حفـر الكثري مـن االحواض 
وحفر اآلبار الستخراج املياه الجوفية 

لالستفادة منها يف الري».
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت مديرية املـرور العامة، امس الثالثـاء، وضع خطة 
متكاملة لعملها بناء عـىل توجيهات رئيس مجلس الوزراء 
محمـد شـياع السـوداني، فيمـا أشـارت إىل قـرب إصدار 

اللوحات املرورية.
وقـال مدير عالقات وإعالم املديريـة العميد زياد القييس يف 
ترصيح صحفـي: إن «وزير الداخلية عبد األمري الشـمري، 
وبـإرشاف مديـر املرور العامـة اللواء طـارق الربيعي رفع 
مقرتحات لرئيس مجلس الوزراء محمد شـياع السـوداني، 

لحل مشاكل مديرية املرور ومنها اللوحات املرورية».
وأضاف أن  «السـوداني أصدر قرارات لحل مشاكل مديرية 
املـرور العامـة، وتم بعدهـا وضع خطة متكاملـة من قبل 

املديرية، لتنفيذ هذه التوصيات».
وأشـار إىل، أن «معمـل اللوحـات املرورية سـيقوم بإنتاج 
اللوحـات املروريـة، يف الوقت القريب»، مؤكـداً أن «قرارات 
مجلس الوزراء سـوف تنفذ بشكل صحيح وبالتايل ستزول 
جميـع مشـاكل املديريـة وتنعكـس ايجابيا عىل مسـتوى 

الخدمات املقدمة للمواطنني».
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بغداد/الزوراء:
كشـفت االمانة العامة ملجلس الـوزراء، امس 
الثالثـاء، عن أهداف اطالق التطبيق املايل، فيما 
اشـارت اىل انه يعد تطويراّ لالنظمة والتقنيات 
الحديثة ومتماشـياً مـع القوانـني واملتطلبات 
التنظيمية الدوليـة، ودور البنك املركزي البارز 

يف دعم منظمـات املجتمـع املدني.وقال رئيس 
دائرة املنظمات غـري الحكومية التابعة لالمانة 
العامـة ملجلس الـوزراء ارشف الدهان يف كلمة 
لـه خـالل اطـالق تطبيـق  (E -Donate): إن 
«الجمعيـة الطبيـة العراقيـة املوحـد لالغاثـة 
والتنمية، احدى املؤسسـات املسـجلة يف دائرة 

املنظمات غـري الحكومية والحاصلة عىل صفة 
النفع العـام وتعد من الجمعيـات املميزة ولها 
دور بـارز يف العديـد مـن االعمـال االنسـانية 
واالغاثية والطبية منذ تأسيسـها حتى اليوم».
واشـار اىل ان «اطـالق التطبيـق جاء تماشـيا 
مع التقـدم التكنولوجي لتيسـري طرق التربع 
خاصة وان التكافل االجتماعي اصبح رضوري 
مـن أي وقت مـىض تحقيقـا السـمى معاني 
العطـاء بني رشائـح املجتمع لتكـون الجمعية 
رائدة بمسؤولياتها املجتمعية وايمانها بالدور 
الـذي تلعبه املنظمـات بهـذا الصدد».ولفت اىل 
ان «التطبيق، يعد تطويـراً لالنظمة والتقنيات 
الحديثة وافضل النظـم املالية امتثاال للقوانني 
واملتطلبات التنظيمية املحلية والدولية»، مبينا 
ان «البنـك املركزي العراقي كان له الدور البارز 
يف دعم منظمات املجتمع املدني ورفع كفاءتها 
أن  اىل  «نتطلـع  تنظيمها».وتابـع:  ومسـتوى 
تكون هـذه املنصـة فرصة لتقديـم التربعات 
الكرتونياً باسـتخدام آليات السداد االلكرتوني 
مـا يعطي املتربع فرصة الوقـوف عىل الربامج 

التي يقوم بدعمها».

بغداد/الزوراء:

اصدرت قيادة العمليات املشرتكة 

توجيهـات تخص شـهر رمضان 

منها إلزام أصحاب املوالت واملحال 

بنصـب  واألسـواق  والـرشكات 

كامريات مراقبة مستمرة.

وقالـت القيادة يف بيـان إن «نائب 

قائـد العمليات املشـرتكة الفريق 

عقـد  املحمـداوي  قيـس  الركـن 

اجتماعـا ضـم قيـادات العمليات 

والفرق وقيادات رشطة املحافظات 

وقادة محاور الحشد الشعبي عرب 

الدائـرة التلفزيونية بحضور قائد 

الوكاالت  الربية وممثـيل  القـوات 

األمنيـة  واألجهـزة  االسـتخبارية 

وهيئـة الحشـد الشـعبي وهيئات 

ركن القيادة بمناسـبة حلول شهر 

رمضان املبارك».

وبحسـب البيان «تـم عرض خالل 

االجتماع خطـط ووصايا رمضان 

منهـا  األمنيـة  للقيـادات  املبـارك 

اليقظـة  رضورة  عـىل  التأكيـد 

يف  الحرجـة  الفـرتات  يف  والحـذر 

هذا الشـهر وعدم اتاحـة الفرصة 

باسـتهداف  اسـتثمارها  لداعـش 

أبنـاء شـعبنا الن داعـش تبحث يف 

هذا الشـهر عن اية عملية إرهابية 

بهـدف اثبات الوجود خصوصا بعد 

الهزائم الكبـري التي منيت بها عىل 

يد فرسان القوات املسلحة».

وأكد نائب قائد العمليات املشرتكة 

العمليـات  «اسـتمرار زخـم  عـىل 

التعرضية لقواتنا يف مختلف قواطع 

املسـؤولية ونصـب الكمائن وعدم 

اهمـال ايـة معلومـة اسـتخبارية 

يمكـن الحصول عليها السـتهداف 

العـدو واحتـواء ارهابه»، مشـرياً 

اىل «اهميـة ان يمـارس العراقيون 

أجـواء  الرمضانيـة يف  طقوسـهم 

آمنـة مـن خـالل الجهـود الكبرية 

والخطـط االسـتباقية التـي تقـي 

شعبنا مخاطر االرهاب الداعيش».

ان  «رضورة  عـىل  النائـب  وشـدد 

كل  يف  واآلمـرون  القـادة  يبقـى 

قواطـع املسـؤولية حذريـن وعىل 

أهبة االستعداد عىل رأس قطعاتهم 

التهديـدات  ملواجهـة  العسـكرية 

اإلرهابية»، كما اكد «الزام أصحاب 

املوالت واملحال التجارية والرشكات 

واألسواق الشعبية بنصب كامريات 

مراقبـة مسـتمرة عـىل ان تسـبق 

هذه العملية حملة توعوية مكثفة 

بـني املواطنـني يف مختلـف املـدن 

واملحافظات العراقية».

بغداد/الزوراء:
الهجـرة  وزيـرة  كشـفت 
واملهجرين ايفـان فائق جابرو، 
امـس الثالثاء، اعـداد املخيمات 
املتبقيـة واالرس النازحـة، فيما 
حددت موعد انهاء ملف النزوح 

بضمنه جرف الصخر.
ترصيـح  يف  جابـرو  وقالـت 
التزامـاً  «هنـاك  ان  صحفـي 
بالربنامج الحكومـي بان يغلق 
ملف النزوح خالل ٦ اشهر ومن 
ضمنهـم النازحـون مـن جرف 
الصخـر»، مبينـة: «اننا كوزارة 
نعمل وملزمون بهـذا الربنامج 

ونأمل بعودة النازحني».
واضافـت: «لدينا عـودة يومية 
حتـى وان كانـت باعـداد قليلة 
جدا»، مشـرية اىل «اننا نشـجع 
هذه العودة النهاء ملف النزوح 
لكن ايضـا نحتـاج اىل دعم من 
جميع املؤسسـات الحكومية يف 

اعمار منـازل العوائـل النازحة 
املوجـودة واالسـهام يف تعزيـز 
االمن بمناطقهم وتوفري جميع 
الخدمات والبنـى التحتية حتى 

املشاكل العشائرية».
وشـددت: «إذا لـم تحـل هـذه 
املشاكل فإن الوزارة ال تستطيع 
اعادة عائلة واحدة، حيث نعتمد 
عـىل ادواتنـا الذاتيـة يف ارجـاع 
العوائـل بالتعـاون مـع باقـي 
املؤسسـات»، الفتـة اىل «اهمية 
كبـري  دعـم  هنـاك  يكـون  ان 
للـوزارة وال ننـىس دور القـوى 
السياسـية التي يجب ان يكون 
موقفهـا موحدا للقوى بشـأن 

جرف الصخر».
وذكـرت: «كانت لنا زيارة قريبا 
جدا لنازحي جرف الصخر الذين 
تواجـدوا يف عامريـة الفلوجـة 
تحديدا ومنطقـة البزيبز، حيث 
ان حالتهـم الصحيـة متدهورة 

مـع نقـص يف التعليم وابسـط 
االنسـان  حقـوق  احتياجـات 
للعيـش بكرامة»، الفتـة اىل ان 
«املناطق االصلية هي التي تأوي 
النازحـني لذلك نحتـاج اىل ارادة 

حقيقية للقوى السياسية».
وتابعـت: «لدينـا مايقـارب ٢٩ 

مخيمـا مـع عشـوائية بزيبـز 
واكثـر من ٤٠ الف عائلة نازحة 
يف داخـل املخيمـات وخارجهـا 
بواقـع أكثر من مليـون نازح»، 
موضحـة «اننا نحتـاج اىل دعم 
باقـي مؤسسـات الدولة النهاء 

هذا امللف بشكل كامل».

النجف/الزوراء:
ناقشـت لجنة األمن والدفاع النيابية، امس الثالثاء، مع محافظ 

النجف امللف األمني يف املحافظة.
وذكر بيان ملكتب املحافظ تلقتـه «الزوراء» أن «محافظ النجف 
األرشف ماجـد الوائـيل، اسـتقبل يف مكتبه، أعضـاء لجنة األمن 
والدفـاع النيابيـة، النائب جـواد البوالني، النائب يـارس وتوت، 
النائب حسـني العامـري، النائب محمد الرميثـي، بحضور قائد 
رشطـة املحافظة، ومعـاون املحافظ للشـؤون األمنية، ومدراء 
األجهـزة األمنيـة» ،مبيناً أنه «جـرى خالل اللقـاء عقد اجتماع 
موسـع ملناقشـة امللـف األمنـي يف املحافظة، كما حـرض اللقاء 

النائب جواد الغزايل».
ورحب الوائـيل بأعضاء لجنة األمـن والدفاع النيابيـة»، واصفاً 
«هـذه الزيارة أنها محط اعتزاز وترحيب وتقدير كونها رسـالة 

اهتمام ودعم للنجف األرشف».
فيمـا أوجـز الوائـيل «بـرشح للملـف األمنـي وأهم اإلجـراءات 
واملشـاريع التي وجهتهـا إدارة املحافظة لدعـم القطاع األمني، 

من خالل تخصيصـات قانون الدعم الطارئ»، مسـتعرضا لهم 
املشاريع التي تنفذ حالياً، ومنها مرشوع كامريات املراقبة الذي 
سـيدخل الخدمة خـالل األيام القادمة، باإلضافـة إىل العديد من 

مشاريع البنى التحتية».
وأوضح أنه «عند اكتمال تلك املشـاريع سـرتتفع نسبة التكامل 
لقيادة الرشطة بنسبة ال تقل عن ٨٠٪، وهناك خطة مستقبلية 

إلنجاز االحتياجات املتبقية».
بدوره، قّدم قائد الرشطة ومدراء األجهزة األمنية «رشحا مفصال 
عن امللف األمني وأهم االحتياجات واملعوقات التي تواجه العمل، 
كما اسـتعرض قائد الرشطة أهم النشاطات واإلجراءات األمنية 

املتخذة يف مجال مكافحة الجريمة».
مـن جانبهـم، أكد أعضاء لجنـة األمن والدفـاع «دعمهم للملف 
األمنـي يف النجف بالتنسـيق مـع الجهات األمنية ومـا يحتاجه 
مـن تعديـل للترشيعات القانونيـة بما يتالءم مـع تقديم الدعم 
لهذا امللـف املهم»، معربني عن «شـكرهم للمحافظ عىل حفاوة 
االستقبال».وشـدد أعضـاء لجنة األمن والدفـاع عىل «حرصهم 

ودعمهم ملحافظة النجف األرشف بشـكل عـام والقطاع األمني 
بشكل خاص».



بغداد/ الزوراء:
أكـد االمـني العـام ملنظمـة الدول 
هيثـم  ”أوبـك“  للنفـط  املصـدرة 
الغيص، امس الثالثاء، اهمية الدور 
الـذي يؤديه العراق كعضو فاعل يف 
املنظمة ويف اللجان الوزارية ومنها 
لجنـة املراقبـة الوزارية، فضالً عن 
اسـواق  اسـتقرار  يف  مسـاهمته 
النفـط العامليـة.. جاء ذلـك خالل 
زيارتـه والوفـد املرافـق لـه قاعة 
الشـعب ببغداد، وفقا لبيان صادر 

عن وزارة النفط العراقية.
وقـال الغيص ان: املنظمة تسـتعد 
لالحتفال بالتعاون مع وزارة النفط 
بالذكـرى 60 لتأسـيس ”أوبك ” يف 
بغداد ، التـي احتضنت اول اجتماع 
تأسييس يف قاعة الشعب عام 1960 
، وقد تأجل االحتفال أكثر من مرة ، 

بسبب جائحة كورونا.
واشـار الغيـص اىل اهميـة وقيمة 
اللقـاءات التـي جـرت مـع رئيس 
الـوزراء، ونائـب رئيـس  مجلـس 
وزيـر  الطاقـة  لشـؤون  الـوزراء 
النفـط حيان عبد الغنـي، والتأكيد 

عىل اهمية تعزيز الدور املشـرتك يف 
استقرار اسواق النفط العاملية.

وعّد الغيص اتفاق ”اوبك ”من اهم 
القـرارات التاريخيـة املهمـة التي 
اتخذها اعضـاء املنظمـة ملواجهة 

التحديـات املختلفـة التي تعرضت 
لها اسواق النفط العاملية.

وأضاف ان هذا االتفاق قد اسهم يف 
معالجة التحديات والصعوبات التي 
تواجه االسواق العاملية، مشدداً عىل 

ان من اهم اهداف ” اوبك ” تحقيق 
االسـتقرار والتـوازن بـني العرض 

والطلب.
هذا وقد تجول االمني العام ملنظمة 
الدول املصـدرة للنفـط ”أوبك ” يف 

أرجـاء قاعة الشـعب يرافقه مدير 
عام رشكة تسويق النفط ”سومو“ 
عمـار عبدالله، واسـتمع اىل رشح 
قدمه عاصم جهاد املتحدث بإسـم 
الـوزارة - رئيس اللجنـة االعالمية 
الحتفالية ” اوبك ” عن تاريخ هذه 
القاعـة وجهـود الـوزارة يف عملية 
التأهيـل والتطويـر والحفاظ عىل 
هـذا الـرصح التاريخـي، بحسـب 

الوزارة.
وثمـن امني عـام ”اوبـك ” مبادرة 
وزارة النفـط يف الحفـاظ عىل هذه 
القاعـة التـي تمثـل رمـزاً وقيمة 

تاريخية للعراق وللمنظمة .
يذكـر ان قاعـة الشـعب ببغداد قد 
اسـتضافت اول اجتماع تأسـييس 

للمنظمة عام 1960.
ووصل األمني العـام ملنظمة الدول 
هيثـم  ”أوبـك“  للنفـط  املصـدرة 
الغيص صباح يوم األحد املايض اىل 
العاصمـة العراقية بغـداد يف زيارة 
تسـتغرق يومني بدعوة مـن نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير 

النفط حيان عبد الغني.

بغداد/ متابعة الزوراء:
توقـع خـرباء اقتصاديـون عراقيون 
ان مصـري أي موازنة تعتمد االقتصاد 
الريعـي هو الفشـل وارتفـاع العجز، 
فيما طالبو برضورة تقليص وضغط 

النفقات العامة غري الرضورية.
وقـال الخبـري االقتصـادي، رضغـام 
محمـد عـيل، يف حديـث صحفـي: ان 
”من الصعوبة تحديد سـيناريو واحد 
ملوازنة ألكثر من سـنة يف ظل اقتصاد 
ريعي يعتمد عىل النفط كمورد وحيد 
للبالد“.وبنّي انه ”االسلم وضع موازنة 
سـيناريو  السـيناريوهات،  متعـددة 
متشـائم يعتمد سعر نفط منخفض، 
وسـيناريو معتدل يعتمد سعر برميل 
متوسـط ومقارب للحايل، وسيناريو 
متفائـل، وتوضع حسـابات النفقات 
الثالثـة  السـيناريوهات  هـذه  عـىل 
وتحدد يف ضـوء التخصيصات وقيمة 

العجز وآليات سد هذا العجز“.
واضاف ان ”املوازنة بصيغتها الحالية 
مهددة بالفشل يف حال تدهور اسعار 
النفـط وهـو سـيناريو متوقـع مما 

سيصعب تنفيذ فقرات املوازنة“.
املـايل  الخبـري  اعتـرب  جهتـه،  مـن 
واالقتصـادي هالل الطعان، يف حديثه 

التكهـن  يمكـن  ”ال  انـه  صحفـي: 
بأسـعار النفط مسـتقبال الن النفط 
سـلعة سياسـية اقتصاديـة تخضع 
لقوانـني العـرض والطلـب الخارجي 
مشـكلة  وبالتـايل  الداخـيل،  وليـس 
االقتصـاد العراقـي أنه ريعـي يعتمد 
عـىل النفـط بنسـبة %93 بتحقيـق 

االيرادات للموازنة“.
واشار الطعان اىل ان ”هذا االمر يعترب 
خطأً يف السياسة املالية عىل الرغم من 
تأكيداتنا يف سنوات سـابقة منذ عام 
2003 ولغايـة اآلن عىل وجوب تقليل 
االعتمـاد عـىل النفط كمـورد رئييس 
للموازنة واالعتماد عىل املوارد االخرى 

غـري النفطيـة التي تشـمل الرضائب 
الدولة  والكمارك وايـرادات عقـارات 
وتشـجيع القطاع االنتاجي والزراعي 

والصناعي وتقليل االستريادات“.
واكـد انه ”لغاية اآلن لم يحصل تطور 
وال يزال النفط يشكل املصدر الرئييس 
يف املوازنة وبالتايل فإن افرتاض سـعر 

70 دوالراً للربميل يف املوازنة يعد رقماً 
كبـرياً وخطـراً يف ظـل االوضـاع غري 
املسـتقرة عىل مسـتوى العالم، وهذا 

سيسبب إحراجاً للدولة“.
ولفت اىل ان ”املوازنة حاليا تتحدث عن 
وجود 63 تريليون دينار كعجز يف ظل 
تحديد سـعر 70 دوالراً لربميل النفط 
يف املوازنة، ويف حال انخفاض اسـعار 
النفـط عنما تـم تحديـده يف املوازنة، 
وهو مـا يحصل حاليا، سـيؤدي ذلك 
العجـز  اىل كارثـة حيـث سـيتجاوز 
100 تريليون دينـار، وبالتايل يصعب 
تغطية املوازنة وسـتتم التغطية مرة 
اخـرى اما عـن طريق االقـرتاض من 
الخارج وهو صعـب، او االعتماد عىل 
الديـن الداخـيل من البنـك املركزي او 
املصـارف التجارية وسـنعاني بعدها 

مشكلة حقيقية“.
وطالب الطعـان الحكومة ”برضورة 
اعادة النظر يف املوازنة من حيث تحديد 
سعر جديد للنفط يحميها من تقلبات 
العامليـة وتقليـص وضغـط  النفـط 
النفقـات العامـة غـري الرضورية يف 
دوائـر الدولة كما ان هنـاك امتيازات 
غري صحيحـة يجب تقليصهـا بقرار 

شجاع وحاسم“.

بغداد/ الزوراء:
أظهرت بيانات من اإلدارة العامة للجمارك الصينية ان العراق جاء ثالث اكرب 
مصدر للنفط اىل املصايف الحكومية خالل شهري كانون الثاني وشباط من 
عام 2023.وقالت االدارة يف جدول لها اطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”العراق 
صدر اىل املصايف الحكومية الصينية خالل شـهري كانون الثاني وشـباط 
مـن العام الحـايل 2023 مقـدار 9.623 مليون طن بما يعـادل (70.247 
مليـون برميل) بما يعادل (1.190 مليون برميل يوميا) منخفضا بنسـبة 
%4 عـن نفس الفـرتة من عام 2022“.واضافت ان ”روسـيا تفوقت عىل 
السـعودية لتصبح أكرب مورد للنفط للصني يف أول شهرين من عام 2023 
حيث بلغ إجمايل الواردات الصينية النفطية من روسيا 15.68 مليون طن 
أو 1.94 مليون برميل يومًيا يف الفرتة من كانون الثاني إىل شـباط، بزيادة 

٪23.8 من 1.57 مليون برميل يومًيا يف نفس الفرتة من عام 2022.
وبينت أن ”السـعودية جاءت ثانيا بإجمـايل واردات 13.92 مليون طن يف 
فـرتة الشـهرين املاضيني من عـام 2023 بما يعـادل 1.72 مليون برميل 
يوميا انخفاضا بنسـبة %4.7 عم نفس الفـرتة من عام 2023“، وجاءت 
اإلمارات رابعا حيث اسـتوردت الصني منها 6.583 مليون طن بما يعادل 
814 الف برميل يوميا، وجاءت الربازيل خامسا بـ 6.271 مليون طن بما 

يعادل 775 ألف برميل يوميا.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار خامـي البرصة، امس الثالثاء، إىل أكثـر من %4 متأثرة 
باضطرابات القطاع املرصيف .وانخفض خام البرصة الثقيل املصدر آلسـيا 
2.13 دوالر بمـا يعـادل %3.08 ليصـل اىل 67.13 دوالرا.وانخفـض خام 
البرصة املتوسـط املصدر آلسـيا بمقدار 3.10 دوالرات بما يعادل 4.19% 
ليصـل اىل 70.91 دوالرا للربميل الواحد.وانخفضت أسـعار النفط متأثرة 
باضطرابـات القطـاع املرصيف وافـالس البعـض منها التي قللـت تفاؤل 

املستثمرين بانتعاش الطلب عىل النفط.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
صعد العـراق مرتبة واحدة من بني دول العالم األرخص يف أسـعار الوقود 
 global petrol (البنزين) بعد أن حافظ عىل السـعر محليا حسـب موقـع
prices.وقـال املوقع يف جدول له لشـهر آذار لعام 2023 ان ”العراق صعد 
مرتبـة واحدة ليصل اىل املرتبة 11 عامليا بأرخص دول العالم بالبنزين من 
بـني 170 دولة مدرجة بالجـدول، بعد أن حافظ عىل سـعر البنزين املباع 

محليا وبواقع 514 سنتاً للرت الواحد“.
واضـاف الجـدول ان ”العراق صعد مرتبـة بعد أن رفعت نيجرييا أسـعار 
البنزيـن محليـا اىل 558 سـنتا للرت الواحـد وتراجعت بذلـك اىل املرتبة 14 
بالقائمة بعد أن كانت تبيع سعر البنزين خالل الشهر املايض 446 سنتا“، 
مبينا ان ”العراق جاء باملرتبة الخامسـة عربيا بعد كل من ليبيا وسـوريا 
والجزائـر والكويت“.وعامليا، وحسـب الجدول فـإن ”فنزويال جاءت اوال 
بأرخص أسـعار للبنزين من بني دول العالم وبواقع 16 سنتا للرت الواحد، 
تليهـا ليبيا ثانيا ومن ثم ايران ثالثا وأنغوال رابعا والجزائر خامسـا، فيما 
تذيلـت هونـغ كونغ املرتبـة االخرية بواقـع 2.942 دوالر للـرت الواحد من 

البنزين تسبقها سوريا بسعر 2.614 دوالر للرت الواحد“.

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

بغداد، امس الثالثاء، (21 اذار 2023).
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوروبي بلغ 428 الف دينار، وسـعر الرشاء 424 الف 

دينار، فيما كانت االسعار يوم االثنني 432 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا ايضا عند 398 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 394 ألفا.
وفيمـا يخـص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار 21 يـرتاوح بني 430 الف دينـار و 440 ألفاً، فيما 
تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 405 الفاً و 410 الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق عن موعد استالم املرحلة األوىل من مرشوع 

ميناء الفاو الكبري وموعد إكماله بشكل نهائي. 
وقال مدير الرشكة فرحان الفرطويس يف حوار تابعته ”الزوراء“: إن ”اسـتالم 
املرحلة األوىل من مرشوع ميناء الفاو الكبري سيكون يف العام املقبل، وسيكون 

حلقة وصل مهمة تربط بني الرشق األوسط وأوروبا“. 
وأوضح الفرطويس أن ”مرشوع األرصفة الخمسة يف امليناء سينتهي يف أيلول/ 

2024، فيما سيكون اكتمال جميع مشاريعه يف آب/ 2025“. 
وتابع أن ”األرصفة الخمسة تبلغ طاقتها االولية مناولة (3) ماليني حاوية“، 

مشريا اىل ”تشغيل امليناء قبل أوان موعده“. 
وأضاف الفرطويس ”سنستلم املرحلة األوىل من البنى التحتية من حيث القناة 

املالحية واألرصفة واستقباله البواخر ويسبقها مرحلة التجهيز للميناء“.

بغداد/ الزوراء:
 كشف البنك املركزي العراقي، امس الثالثاء، عن تخصيصات مالية كبرية 

لدعم مشاريع االقتصاد األخرض.
وقـال محافظ البنك املركزي عيل العـالق، يف كلمة له خالل مؤتمر إلطالق 
اول تطبيـق الكرتوني مـايل (E -Donate ) إن ”البنـك املركزي يلتقي مع 
التوجـه نحو العراق األخرض وهو ايضا يركز عليه البنك املركزي يف الوقت 
الحارض من خالل مبادراته الديمقراطية للمشاريع التي تتعلق باالقتصاد 
االخـرض وبالتغيري املناخي“، الفتا اىل أن ”هنـاك تخصيصات كبرية لدعم 

وتمويل املشاريع املتعلقة بهذا الجانب“.
وأضـاف العـالق أن ”البنك املركـزي يلتقي مع الجمعيـة الطبية العراقية 
املوحدة لالغاثة والتنمية يف اكثر من توجه واكثر من مسـتوى بالتنسـيق 
والتعـاون والدعم ”، مبينا أن ”منظمـة الجمعية الطبية العراقية املوحدة 
لالغاثـة والتنمية قدمـت الكثري من املبـادرات واالنجـازات التي تصب يف 

خدمة ابناء البلد“. 
واوضح العالق أن ”هذه الجمعية وخالل مواكبة لها لسنوات طويلة مثلت 
هذه األدوار املهمة ويف هذا عندما فضلت الجمعية اليوم باسـتخدام ادوات 
حديثة يف مسـألة التعاطي مع االدوات والدفـع االلكرتوني فإنها تخوض 
خطـوة متقدمة للبنك املركـزي يف برنامجه ويف اولوياته يف الوقت الحارض 
والرتكيز عىل هذا االمر، واستخدام الصحيح من خالل القنوات االلكرتونية 
لحركـة االموال وتحويالتها الذي يوفر قدرا كبريا من االنسـيابية والرخاء 
وتتبع حركة االموال“، مؤكدا أنه ”عندما نستخدم هذه االدوات والتقنيات 
املالية الحديثة فإننا نكون عىل قدر كبري من الشـفافية ومن الرقابة تجاه 

حركة هذه األفراد“.

@ÒáyaÎ@Újmãfl@á»óÌ@÷aã»€a@NNbÓæb«
ÂÌç‰j‹€@ã»é@òÇädi

@¿@ã–ñ˛a@Êá»æa@äb»éc@üb–Øa
@ÚÀbó€a@fib´

@ Îãìfl@fib‡◊g@á«Ïfl@Â«@—ìÿ€a
bÓˆbË„@7jÿ€a@Îb–€a@ıb‰Ófl

@·«á€@Ò7j◊@ÚÓ€bfl@pbóÓó¶@Zç◊ãæa
ãõÇ˛a@Übón”¸a@…Ìäbìfl

@Ô�–„@äáófl@5◊c@s€bq@÷aã»€a
ÂÌãËí@fi˝Ç@ÚÓ‰Óó€a@ÚflÏÿz‹€

%@4@Âfl@ãr◊c@∂g@Êb»ua6Ì@Òãój€a@bflbÇ
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@ Îãìfl@÷˝†�@⁄aãy@Z“äbóæa@Ú�iaä
÷aã»€a@¿@üaã”�a@›Ó»–m@wflb„ãi

@›ì–€a@bÁ7ófl@Ô»Ìã€a@Übón”¸a@Û‹«@á‡n»m@Ú„åaÏfl@c@Zıa5Ç

بغداد/ الزوراء:
العراقيـة  املصـارف  رابطـة  دعـت 
الخاصـة إىل تفعيل برنامـج اإلقراض 
والذي يتضمـن 6 مراحل و10 أهداف، 
فيما أشارت إىل العمل عىل تنفيذ خطة 
االسـتقرار  لتحقيـق  املركـزي  البنـك 
االقتصادي، ومبادرته أسهمت يف زيادة 

تمويل املشاريع السكنية.
املصـارف  رابطـة  مستشـار  وقـال 
الخاصة، سـمري النصـريي، يف كلمة له 
ضمن مؤتمـر تفعيل برامـج االقراض 
الخاصـة  ”املصـارف  إن  العـراق  يف 
العراقية التي تقدم خدماتها املرصفية 
املحافظـات،  جميـع  يف  املختلفـة 
أثبتـت قدرتهـا ورصانتهـا ومواقفها 
الوطنيـة اثنـاء الفرتة املاضيـة، حيث 
عانى العـراق من األزمـات والتحديات 
االقتصادية وجائحة كورونا، فضال عن 
اليومي وتنشـيط  بالعمل  اسـتمرارها 
الصدمتني  اثنـاء  االقتصاديـة  الـدورة 
االقتصادية واألمنية عام 2014 نتيجة 
هبوط أسـعار النفط العاملية ومحاربة 
أن ”هبوط  االرهابي“.وأوضـح  داعش 
أسـعار النفـط واإلغـالق االقتصـادي 
عانـت منـه أغلـب دول العالـم ومنها 
العـراق“، داعيـاً ”املسـاهمني، اإلعداد 
لهذا املؤتمر الختامـي وتفعيل برنامج 
االقـراض يف العـراق بغيـة الوصول إىل 
توصيات محـددة وعملية لزيادة حجم 
االقرتاض بشـكل عـام وزيـادة حصة 
املشـاريع اإلنتاجيـة والخدمية لحجم 
االقـراض وتطوير وحـدات االقراض يف 
املصارف الخاصة وزيادة عدد املصارف 
املشـاركة يف منصـة تموين وتوسـيع 
الرقعـة الجغرافيـة لالقراض لشـمول 
جميع املحافظات“.وأضاف أن ”رابطة 
املصـارف الخاصـة العراقيـة وكافـة 
املصـارف األعضاء والتـي يبلغ عددها 

70 مرصفاً، جمعيها تعمل تحت ارشاف 
وتعليمـات البنك املركـزي العراقي عىل 
تنميـة وتطويـر القطـاع املـرصيف بما 
اسهم يف دعم االقتصاد الوطني والتنمية 
املسـتدامة مـن خـالل تنميـة وتمويل 
املشـاريع الصغرية واملتوسطة وتأهيل 
الشـباب وخلق بيئة مناسـبة ومحفزة 
لريـادة األعمـال بالرغم مـن الظروف 
التحديات االقتصادية والصعوبات التي 
تعاني منهـا البالد، إضافـة إىل الرتكيز 
عـىل االلتـزام الدقيق باملعايـري الدولية 
يف أنظمـة وقواعد االمتثـال ومكافحة 
غسـل األموال وتمويل اإلرهاب وإدارة 
املخاطر املرصفية“.وتابع أن ”خطوات 
التطـور بالتعـاون مع البنـك املركزي 
ورابطـة املصـارف الخاصـة العراقية، 
األداء يف  أسـهمت يف تحسـني كفـاءة 
أغلب املصـارف الخاصـة كذلك تدريب 
املرصفيـة  البرشيـة  املـوارد  وتأهيـل 
إلطـالق  والتحضـري  التهيئـة  لغـرض 
مـرشوع برنامـج تفعيل االقـراض يف 
العـراق والذي يتضمـن 6 مراحل و10 
اهداف ترتكـز يف إقامة عدد من الورش 

بالتعاون مـع البنك املركـزي والوكالة 
األمريكيـة للتنميـة الدوليـة واألمانـة 
العامـة ملجلس الـوزراء املسـؤول عن 
املركـزي  الجهـاز  و  تمويـل  منصـة 
لإلحصاء يف وزارة التخطيط“.ولفت إىل 
أن ”هذه الـورش التدريبية املتخصصة 
تستهدف بناء القدرات وتدريب ضباط 
االئتمان وتهيئة املتدربني لتحقيق هدف 
املصارف  أن ”رابطة  الربنامج“.وأردف 
العراقيـة الخاصة واملصـارف األعضاء 
تعمل عـىل تنفيذ خطة البنـك املركزي 
االقتصاد وتحقيق االسـتقرار  بتحفيز 
االقتصـادي وتنفيذ مبادراته التمويلية 
والتي يخصص لها 18 ترليون دينار“، 
مؤكدا انها ”أسـهمت يف زيادة التمويل 
املركزي املمنوح للمشـاريع الصغرية 
واملتوسـطة والسكنية يضاف إىل ذلك 
الدور الفاعـل الذي قامت به الرابطة 
يف حث ومتابعة املصارف املسـاهمة 
يف تنفيـذ املبـادرات االجتماعية التي 
كان لهـا األثـر الكبـري عـىل تحقيق 
الهدف االجتماعي من خالل صندوق 

تمكني“.
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@wÓ‹©a@Üb„@Ú◊äbìfl@ÜáËm@ÚÓ€bæa@Úflå˛a
åbn‡æa@áÓ€a@äÎái@Ôiã»€a

بغداد/حسني عمار:
يعاني نادي الخليج العربي أحد األندية البرصية من أزمة مالية خانقة بسبب انعدام الدعم، علماً، أنه ينشط يف 
أهم املسابقات املحلية وهو الدوري املمتاز لكرة اليد . وقال رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الخليج العربي الريايض 
سـامي عـواد إن «النادي لم يتسـلم املنحة املاليـة منذ عام ٢٠١٦ ، وتمـت مراجعة وزارة الشـباب والرياضة 
عـدة مرات وابلغونا برضورة إكمال إجازة النادي، وبالفعل اتممنا اإلجراءات الالزمة ولكن لم نتسـلم اإلجازة 
حتى اآلن. وأوضح عواد أن « الكثري من األندية انسـحبت من الدوري املمتاز لعدم وجود الدعم ويف حال قررنا 
االنسحاب فال يبقى من يمثل البرصة يف منافسات الدوري املمتاز ، لذا اناشد املسؤولني يف محافظة البرصة أن 

يلتفتوا لنادي الخليج العربي وتقديم الدعم الالزم وإنقاذ النادي من هذه األزمة املالية الخانقة».

ãºcÎ@ã–ñc

bÓéa@lãÀ@Ú€Ï�ji@‚ÏÓ€a@ÊbuäÏu@ÊaãÌg@›�i@ÈuaÏÌ@¡–‰€a@Ú‹é@’Ìãœ

w„ã�ì€bi@÷aã»€a@ÚÌá„c@Ú€Ï�i@kÓmãm@fiÎáu@äáónÌ@Ú◊ã‡ìÓj€a@Üb„

بغداد/ الزوراء
اختتمْت امس الثالثاء أعمال الدورة التحكيمية الدولية بالفروسـية 
والتـي اقامهـا االتحـاد العراقي يف قاعـة مجلس االعمـال الوطني 
بمشاركة ٤٠ حكماً من كال الجنسني من املحافظات كافة استمرت 

ليومني. 
وحارض يف الدورة الحكم الدويل عيل فالح الدليمي والتي شملت ثالث 
فئات من املحكمني هم املفوضون و الحكام و مصممي مسالك القفز 
االوملبـي، وتطرق املحارض اىل القوانني الدولية املعنية بالفروسـية و 
كيفية اسـتثمارها يف نرش هذه الرياضة عىل نطاق واسع فضال عن 
تهيأت الحكام للمشـاركة يف تحكيم البطـوالت الدولية بعد ان اعلن 
االتحاد املركزي للفروسـية عن اقامة بطولة دولية للقفز االوملبي يف 

بغداد ترشين االول من العام الجاري.
مـن جهته جـدد النائب االول لرئيـس اللجنة االوملبيـة رئيس اتحاد 
الفروسـية الدكتور عقيل مفتن دعمه الكامـل للجهود التي تبذل يف 
تطويـر الفروسـية العراقيـة يف مختلف الصعد مؤكدا سـعيه الجاد 
لتذليـل جميع العقبات التي تقف عائقاً امـام تحقيق االنجاز العايل 

للرياضة العراقية بشكل عام والفروسية عىل وجه الخصوص.

بغداد/ الزوراء:
اختتمـْت، امس الثالثـاء، الدورُة 
 LEVEL2 اآلسـيوّية  التدريبّيـة 
ملُدربـي كـرِة الصـاالت يف مقـّر 
االتحاد، والتي نظمتها لجنُة كرة 
الصـاالت والشـاطئّية يف االتحاِد 
العراقـّي لكـرة القـدم بالتعاوِن 
للعبـة،  اآلسـيوّي  االتحـاد  مـع 
واسـتمرت سـتة أيـام، وحارض 
فيها املحاُرض اآلسـيوي الدكتور 
وميض شامل واملحارض املُساعد 

هيثم عباس بعيوي. 
وحـرض حفـل االختتـام رئيـُس 
القـدم  العراقـّي لكـرِة  االتحـاد 
املكتب  عدنـان درجـال وعضـو 
التنفيـذّي غالـب الزاميل واألمني 
العاّم محمد فرحان ونائب رئيس 

اللجنة زياد شامل. 
وقبل بدِء مراسيم توزيع شهادات 
املُشاركة بني املدربني، قال رئيُس 

االتحاد عدنان درجال إن االتحاَد 
يحرُص عىل إقامِة دوراٍت تدريبّيٍة 
إلعداِد جيٍل من املُدربني املؤهلني، 
وكذلك الدورات التدريبّية ملختلِف 
املُسـتويات، بمـا يضمـن تأهيَل 
املعلومـاِت  وتجديـد  املدربـني 
الحديثـة مشـرياً إىل إن االتحـاَد 
بصدد إقامـِة ورٍش تدريبيٍة عىل 
فيهـا  يحـاُرض  عـاٍل،  ُمسـتوى 
أفضـُل املدربـني يف العالـم، ممـا 
يسـهم يف االرتقاِء بالعمل الفنّي 

للُمنتخباِت واألندية كافة. 
وأضـاف إن الـدورَة كانـت غنيًة 
النظرّيـة  محارضاتهـا  كل  يف 
والعملّية، لكنهـا ال تكفي إلعداِد 
مدرٍب من دون العمل عىل تطبيِق 
كل مـا حصـَل عليه املشـاركون 
إن  مؤكـداً  الواقـع  أرِض  عـىل 
االتحـاَد جـاٌد يف االهتمـاِم بلعبِة 

كرة الصاالت من كل النواحي.

@ãõ±@ÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€a@êÓˆã€@fiÎ˛a@kˆb‰€a
ÚÓéÎã–‹€@ÚÓ‡Óÿzn€a@ÒäÎá€a@fib‡«c@‚bnnÇa

@p¸bó€a@Òãÿi@ÚÓjÌäám@ïäÎ@·Ó‘‰é@ZfibuäÜ
%b»€a@¿@µiäáæa@›õœc@bËÓœ@ãöb±

بغداد/ ليث العتابي: 
يسـتضيف فريـق النفـط اليـوم األربعاء 
إيـاب  يف  اإليرانـي  جورجـان  ضيفـه 
مواجهـات الجولة األخرية مـن املجموعة 
الثانية لبطولة السـوبر العرب آسـيوي ” 
وصل“، والتي ستقام داخل صالة الشعب 

بالعاصمة بغداد.
ويطمـح النفط حامل لقب الدوري املمتاز 
، لتعويض هزيمته أمام جورجان اإليراني 
يف جولـة الذهـاب بطهران، والسـعي لرد 
اإلعتبـار والعـودة للمنافسـة، بعـد تأثره 
بشـطب نتائج الكرامة السـوري وخصم 
نقـاط الفوزيـن عقـب إنسـحاب ممثـل 
سلة سـوريا، عالوة عىل خسارته بالجولة 
املاضيـة أمام الريـايض اللبناني يف بريوت 

بنتيجة (98-107) نقطة.
ويحتـل الريايض صـدارة الرتتيـب مؤقتاً 
يليـه جورجان ثانيـاً ثم النفـط بالرتتيب 
الثالـث، ويحتـاج بطـل العـراق لتحقيق 
الفوز مع نسـبة عالية مـن النقاط للقفز 
للرتتيـب الثانـي قبل الدخول بمنافسـات 

الدور الثاني.
املـدرب  يقـوده  الـذي  النفـط،  ويمتلـك 
خالـد يحيـى، عدد مـن العنـارص البارزة 
يقـف يف مقدمتهم نجـم الفريق املحرتف 
الدومنيكـي إيدجار رافئيل سوسـا، الذي 
يعد ابرز املسـجلني للنقاط ليس فقط مع 
فريقه بل عىل املسـتوى األرقام الشـاملة 

للبطولة.
 كما يشـكل األمريكـي انطويـن ويجينز 
، إىل جانـب األعمدة الدولية  كرار جاسـم 
وجاسـم محمـد  قـوة ضاربـة للكتيبـة 

الخرضاء يف مشوارها ببطولة وصل.
وأسـتعد النفط لهذه املواجهة عرب خوضه 
مباراة القوة بالـدوري املحيل أمام غريمه 
التقليـدي الرشطة ، والتـي نجح فيها من 
االنتصـار بنتيجـة (71-77)، كمـا أقـام 

معسكراً قصرياً ببغداد.
ويف ذات السـياق ، وصلـت بعثة جورجان 
اإليرانـي امس الثالثـاء إىل بغداد ، تحضرياً 

ملواجهة النفط .
وتعـد هـذه الزيـارة األوىل لبطل إيـران إىل 
العـراق ، ويتطلع فيها السـتعادة صدارة 
املجموعـة وتجديـد الفـوز عـىل أصحاب 

األرض.
ويضـم جورجـان عنـارص بـارزة، أمثال 
املحرتف األمريكي باريش بيتي ، والليتواني 
انتانـاس يـودارس ، عـالوة عـىل العبيـه 
املحليني رسول مظفري، اشكان جعفري، 

ساالر مونجي، سجاد بازاروفتي .
ويقـوده املدير الفني مهران حاتمي، الذي 
سـبق ان قاد املنتخب اإليراني يف مناسبات 

سابقة.
مسـاء  العراقيـة  الجماهـري  وسـتكون 
اليـوم االربعـاء  عـىل موعـد مـع اللقـاء 
الثالـث الذي تسـتضيف العاصمـة بغداد 

وتحديـداً داخل صالة الشـعب للمباريات 
ضمن البطوالت الدولية ، بعد أن سبق لها 
إحتضـان مواجهتـي النفط مـع الكرامة 
السـوري والريـايض اللبنانـي، وتسـتعد 
السـتضافة بطـل أيـران يف مواجهـة من 

العيـار الثقيـل يف بطولـة السـوبر العرب 
آسيوي ” وصل“ بنظامها الحديث.

ومن املتوقع أن تحظى هذه القوة السلوية 
بحضور جماهريي غفـري من قبل أنصار 
بطل العراق التي سـاندت فريقها بكثافة 

يف املباريات السابقة .
مـن جانبـه ، أكمل االتحـاد العراقي لكرة 
السـلة ترتيبـات تنظيـم املبـاراة ، وتمت 
توفري جميع املتطلبات بالتنسيق مع إدارة 

صالة الشعب املغلقة.

بغداد/رافد البدري:
مـن  البيشـمركة  نـادي  تصـدَر 
محافظة السـليمانية بطولة اندية 
العراق للدرجة املمتازة بالشطرنج 
التجمـع األول لعـام 2023 والتـي 
أقيمت منافسـاته عىل قاعة فندق 
اكثـر  وبمشـاركة  ببغـداد  االنـرت 
مـن 160 العبا والعبـة يمثلون 14 
ناديـاً، وكان نادي البيشـمركة قد 
تصـدر الرتتيب برصيـد 14 نقطة 
من خوضه 7 جوالت وهي العالمة 

الكاملة، إذ تمكن العبيه من الفوز 
يف جميـع الجـوالت التـي خاضها 
الكهربـاء  نـادي  وجـاء  الفريـق، 
ثانيـاً برصيد 13 نقطـة، فيما حل 
نادي االتصـاالت ثالثـًا برصيد 12 
نقطة، وخاضت األندية املشـاركة 
7 جوالت عىل ان تستكمل الجوالت 
السـتة املتبقية يف التجمـع الثاني 
الذي سـتنطلق منافساتها يف شهر 
نيسـان املقبل، اذ إن نظام البطولة 
يلعب بطريقة الدوري العام ملرحلة 

واحدة ومن 13 جولة. وتحدث نائب 
رئيس االتحاد العراقي للشـطرنج 
عبد الهـادي مفتول قائالً شـهدت 
البطولـة منافسـات قوية جداً بني 
األندية املشـاركة، وخاصًة األندية 
التي احتلت املراكز الخمسة األوىل، 
والتي تعتمد عـىل العبي املنتخبات 
الفئـات  جميـع  ومـن  الوطنيـة 
الالعبـني  اىل  باإلضافـة  العمريـة 
املحرتفـني، لذلـك فـان النتائج لم 
تحسم اال يف املراحل األخرية نتيجًة 

لتقارب املسـتويات، كمـا ان فرق 
الواحـدة سـيكون دافعاً  النقطـة 
قوياً لالعبي األندية يف احراز اللقب.  
مفتـول أوضح ان تواجـد الالعبني 
املحرتفني من ايران وسوريا، زادوا 
من قوة املنافسـة عىل الصدارة،  إذ 
تعاقدت أغلب األندية املشاركة مع 
العبني إيرانيـني يمتلكون تدرجات 
عاليـة يف عالم اللعبـة، خاصًة بعد 
التطـور الكبري الذي تشـهده ايران 
يف لعبة الفكـر، والتي أصبحت من 

الـدول التـي تحتل تسلسـل الربع 
األول يف عالـم اللعبـة، وان تواجـد 
املنافسة  هؤالء املحرتفني سيشعل 

يف احراز اللقب. 
مـن  البيشـمركة  نـادي  وتصـدر 
محافظة السليمانية سلم الرتتيب 
برصيـد 14 نقطـة مـن 7 جوالت، 
وهي العالمة الكاملة بعد ان حقق 
الفـوز يف جميعها، وحـل الكهرباء 
ثانيـا برصيـد 13 نقطة من 6 فوز 
وتعـادل، واحتـل نـادي االتصاالت 

املركـز الثالـث برصيـد 12 نقطة، 
وجـاء خـان زاد رابعـاً برصيد 11 
نقطـة، ومـن ثـم الحشـد باملركز 
الخامس برصيد 10 نقاط، واربيل 
سادساً برصيد 9 نقاط، واملهندسني 
سـابعاً وبعقوبـة ثامنـاً، واحتلت 
األنديـة من املراكز التاسـع وحتى 
14 عىل التوايل: الهدف والقادسـية 
والقيثارة وعشـتار والسماوة ومن 
ثم نادي الفكر مـن كربالء باملركز 

14 واألخري.
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الدوحة/ عمار ساطع
بغداد/ محمد عماد

عّد مدرُب منتخبنا األوملبّي رايض شنيشل 
إن بطولة الدوحة الدولّية ستكون فرصًة 
مهمًة إلعداد فريقنا للمرحلِة املقبلة وما 

تنتظره من مشاركاٍت مرتقبة.
وقال شنيشل يف املؤتمر الصحفي الخاّص 
بمدربي منتخبات بطولة الدوحة الدولّية 
الـذي عقد صباح امس الثالثاء يف منتجع 
فندق املسيلة نشكر  األخوة القائمني عىل 
بطولـِة الدوحـة كونها سـتكون فرصًة 
طيبـًة بأن نتواجـد مع منتخبـاٍت قويٍة 

تسعى لبناء فرقها.
وأضـاف ان البطولة تقـام يف وقٍت مثايل، 
والفرق جيدة جداً كوننا سنشاهد فريقنا 

عىل أرض الواقع.
وأوضَح مـدرب منتخبنـا األوملبّي هدفنا 
هو إعداد منتخبنا لبطولِة غرب آسـيا يف 
شـهر حزيران املقبل، ومن ثم التصفيات 
اآلسـيوية املؤهلة لنهائياِت القارة والتي 
تسـتضيفها دولة قطر خالل شهر أيلول 
وصـوالً لـدورة باريـس األوملبيـة عـام  

.2024
وإىل جانب مـدرب منتخبنا األوملبي، فقد 
تواجـد مـدرب منتخـب فيتنـام األوملبي 
الفرنـيس فيليب تروسـيه الـذي أكد أنه 
البطولـِة  أن يسـتغل تواجـده يف  يأمـل 
ومالقـاة نظـريه العراقـي أوالً ومـن ثم 
املنتخـب اإلماراتي ثانياً، أمـًال يف متابعِة 
العبيه الذين تم اختيارهم للمشـاركة يف 

بطولة الدوحة.
وأوضح إننا حرضنا إىل هنا إلعداد العبي 
منتخب فيتنـام لتصفيـات كأس العالم 

2026، ونسعى لتطوير قابلياتهم.
ويلتقـي منتخبنا األوملبي العراقّي نظريه 
الفيتنامي مسـاء اليـوم  األربعاء، وذلك 
يف تمـام السـاعة 10:45 يف ملعـِب ثاني 
بـن جاسـم يف العاصمِة الدوحـة، يف أوىل 
مواجهـات البطولة، عىل أن يالقي نظريه 
الكوري الجنوبي مساء يوم السبت املقبل 

يف ملعِب سحيم بن حمد.
ويف سـياق متصل جرت، يف فندِق املسيلة 
يف العاصمـِة القطرّيـة الدوحـة، وقائـُع 
الدوحـة  لُبطولـِة  التنسـيقّي  املؤتمـر 
الدولّية للُمنتخباِت األوملبّية والتي تنطلق 
اليوم األربعاء بمشاركِة عرشة منتخباٍت 

آسيوّية.
وحـرض املؤتمـر التنسـيقّي مـن الوفـِد 
العراقـّي مسـاعُد مـدرب منتخبنـا نزار 
املنتخـب صبـاح مجيـد  وإداري  أرشف 
ومسؤول التجهيزات عمار زهري واملنسق 

اإلعالمّي للُمنتخِب عمار ساطع.
وتـّم االتفـاق يف املؤتمر التنسـيقّي عىل 
مباراتيـه  األوملبـّي  منتخبنـا  يلعـَب  أن 
أمام نظرييه الفيتنامـي، اليوم األربعاء، 
والكـوري الجنوبي، يوم السـبت املُقبل، 
باألطقـم الخرضاء الكاملة، بينما يرتدي 

حارس املرمى الزّي األصفر الكامل.

كمـا تّم االتفـاق عىل تسـجيل 23  العباً 
يف قائمـِة كل مباراٍة، 11 العباً أساسـياً، 
و12 العبـًا عىل دكِة البـدالء. أما تبديالُت 
الالعبني فسـتكون لسـتِة العبـني يف كِل 

مباراة.
املنتخـُب  خـاض  منفصـل  سـياق  ويف 
الوطنـّي، امـس الثالثـاء، ثانـي وحداته 
التدريبّية يف ملعِب الشـعب الـدويلّ، وذلك 
ضمن معسـكره املقام يف بغداد والذي من 
املؤمل أن يستمَر لغاية الجمعة املقبل بعد 
إلغاء معسكر سوتيش واالكتفاء بمواجهِة 
منتخب روسيا يف السادس والعرشين من 

الشهر الحايل يف مدينِة سانت بطرسبريغ.
تدريبـات االمـس، التي حرضهـا رئيس 
االتحـاد العراقـّي لكـرِة القـدم عدنـان 
درجـال وعضو االتحـاد العراقـّي غالب 
الزاميل، شـارَك فيهـا (22) العباً هم كل 
مـن جـالل حسـن ، أحمـد باسـل، فهد 
طالب ، أمجد عطوان ، محمد عيل عبود ، 
حسني عمار ، أسامة رشيد، أيمن حسني 
، أحمـد فرحان ، حمزه عدنان ، عيل فائز 
، مصطفـى ناظم ، إبراهيم بايش، اسـو  
رسـتم، مصطفى محمد، لـؤي العاني ، 
حسني عيل ، كرار نبيل ، الكسندر اوراها 

، منـاف يونس ، عـيل الحمادي ، واندريه 
السـناطي، بينمـا غـاَب عـن التدريبات 
الالعـب أحمـد يحيى بعد شـعوره بشـٍد 
عضيل، وسيخضع لفحِص الرنني حسب 
توجيهات طبيـب املنتخـب الوطنّي عبد 

الكريم الصفار.
عـىل صعيـٍد متصـل، اسـتدعى الجهاُز 
الفنـّي العب القـوة الجوّية حسـن رائد، 
وسـيبارش يف تدريباِت اليوم مع املنتخب 
الوطنّي الصباحية واملسـائية، وستشهد 
مشـاركة الجميع بضمنهـم عيل عدنان 

وزيدان إقبال.

بغداد/ الزوراء:
تغلب فريُق سيدات الزوراء لكرِة الصاالت عىل نظريه فريق القوة الجوّية بستة 
الجيش  نادي  قاعِة  يف  الثالثاء  امس  أقيمت  التي  املباراِة  يف  ثالثة  مقابل  أهداٍف 
الرياّيض يف اختتام الدوري النسوّي لكرِة الصاالت بُحضور رئيس االتحاد العراقّي 
لكرِة القدم عدنان درجال والسفري الفرنيس يف العراق وعضو االتحاد رشا طالب 
اللجنة  إياد بنيان ورئيسة  الرياضة والشباب  الوزراء لشؤون  ومستشار رئيس 
الفرق كما ييل  ترتيُب  الفوز أصبح  الرحمن، وبهذا  رنا عبد  االتحاد  النسوية يف 

نفط الشمال باملركز األول، يليه فريق الزوراء، وحل ثالثا فريق القوة الجوّية.

بغداد / الزوراء:
الطائرة،  للكرة  العراقي  االتحاد  حدَد 
املهمة  املسابقات  من  العديد  مواعيد 
وابرزها انطالق منافسات املربع االول 

للدوري املمتاز.
عقد  الذي  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 
وحضور  العبادي  جميل  برئاسة 
تقرر  اذ  االعضاء،  وجميع  النائبني 
يوم  االول  املربع  منافسات  انطالق 
من  والثالثني  الحادي  املوافق  الجمعة 
املربع  يقام  ان  عىل  الحايل  اذار  شهر 
والعرشين من شهر  السابع  يف  االخري 

نيسان املقبل.
املناطق  تصفيات  اقامة  تقرر  كما 
والوسطى  االوسط  والفرات  الجنوبية 
الثانية  الدرجة  ألندية  والشمالية 
السادس  يف  املحافظات  من  املتأهلة 
املقبل  نيسان  شهر  من  والعرشين 

وهي دهوك وذي قار وبغداد وكربالء.
وسيكون العارش من شهر أيار املقبل 
النهائية  التصفيات  القامة  موعداً 
املناطق  تصفيات  من  املتأهلة  لألندية 
مع  منطقة  كل  من  أربعة  وعددها 

أندية دوري الدرجة األوىل.
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فرانكفورت / متابعة الزوراء:
خاض املنتخب األملاني حصة تدريبية مفتوحة أمام الجماهري 
الحصة  قرب  عن  الجماهرُي  فرانكفورت.وتابعت  مدينة  يف 
كٍل من كاي هافريتس  بمشاركة  للمنتخب  األوىل  التدريبية 
الالعبون  وغريِهم.وخاض  غينرت  وماتياس  غوتزه  وماريو 
بريو  من  كٍل  أمام  الوديتني  للمباراتني  استعدادا  تدريباتهم 

بعد  للمنتخب  ظهور رسمي  أوِل  يف  أملانيا  يف  وبلجيكا 
خروجه من كأس العالم من دور املجموعات يف ثاني 
نسخة عىل التوايل يفشل فيها بطُل العالم عام 2014 
يف تخطي هذا الدور، هذا واستمتعت الجماهري كذلك 
بالتقاط الصور وأخذ تواقيع الالعبني واملدرب واملدير 
الريايض  املدير  فولر.وأّكد  رودي  الجديد  الريايض 

العب  أَي  أّن  فولر  رودي  األملاني  للمنتخِب  الجديد 
 2024 أوروبا  أمِم  لبطولِة  املنتخِب  تشكيلِة  يف  به  مرّحٌب 

للمرِّة  صحفّياً  مؤتمراً  عقد  بالُده.فولر  تستضيُفها  التي 
األوىل منُذ تعييِنِه مديراً رياضّيا للمنتخب األملاني، وكان 

برفقة املدّرب هاينس ديرت فليك للوقوف عىل أهّم 
يستهلّها  والتي  املقبلة،  االستحقاقاِت 

املنتخُب األملانّي بوّديتني أمام كلٍّ 
أّوِل  يف  وبلجيكا  البريو،  من 

ـِه من  ظهوٍر له منذ خروج
لكأس  املجموعات  دوِر 

العالم فيفا قطر 2022.

ميونيخ / متابعة الزوراء:
أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة جمال 

اليرسى  الفخذ  عضلة  يف  موسياال 
وغيابه بالتايل عن منتخب أملانيا يف 
مواجهتيه الوديتني املقبلتني أمام 

كل من بريو وبلجيكا.
وقال بايرن عرب حسابه يف تويرت: 

املنتخب  موسياال  جمال  غادر   ”
األملاني بعد إصابته بشد عضيل“.

موسياال  ابتعاد  صحفية  تقارير  ورجّحت 
عن  غيابه  يعني  ما  املالعب  عن  ألسبوعني 
من  األول  يف  دورتموند  ضد  أملانيا  كالسيكو 
أبريل/نيسان املقبل وربما عن مواجهة ذهاب 

األبطال ضد مانشسرت سيتي  نهائي دوري  ربع 
يف الحادي عرش من الشهر ذاته.

بوينس آيرس / متابعة الزوراء:
وصل النجم األرجنتيني ليونيل مييس إىل العاصمة بوينوس ايرس 
قطر   FIFA العالم  بكأس  الفائز  الوطني  املنتخب  إىل  لالنضمام 
2022 نهاية العام املايض والذي يستعد لخوض مباراته األوىل عىل 

أرضه منذ تتويجه بالنجمة العاملية الثالثة.
”ألبيسيليستي“  ملباراة  مخصصة  بطاقة  ألف   63000 وبيعت 
الودية أمام بنما غداً الخميس عىل ملعب ”مونومنتال“ يف العاصمة 

األرجنتينية يف غضون ساعتني.
خطط  الذي  للعبة  األرجنتيني  االتحاد  وقال 
لالحتفال باللقب العاملي ضد فرنسا بركالت 

الرتجيح، إنه تلقى أكثر من 130 ألف طلب اعتماد إعالمي بينما ال 
تتسع منصة الصحافيني سوى لـ 344 صحافياً.

تابيا  ”تشيكي“  كالوديو  األرجنتيني  االتحاد  رئيس  أشاد  وبدوره، 
نجم  إىل  وكتب  األرجنتينية،  األرايض  إىل  عاماً)   35) مييس  بوصول 
أبداً.  تستسلم  لم  ”أنت  تويرت:  عىل  الفرنيس  جريمان  سان  باريس 

واليوم، لقد عدت إىل بلدك كبطل عاملي. مرحباً يا ليو“.
سان  خسارة  غداة  الثالثة  وأطفالهما  زوجته  مع  مييس  وسافر 

جريمان املتصدر األحد املايض أمام ضيفه رين صفر2- يف ”ليغ 1“.
يف  إيسيسا،  يف  ”ألبيسيليستي“  تدريب  معسكر  إىل  مييس  وانضم 

ضواحي بوينوس آيرس.

شيكاغو / متابعة الزوراء:
ثمانية  من  سلسلة  بولز  شيكاغو  أوقف 
سيكرسز  سفنتي  لفيالدلفيا  انتصارات 
شوطني  بعد   109-105 عليه  بفوزه 
ديروزان  ديمار  تألق  وسط  إضافيني، 
الذي أحرز 25 نقطة، ضمن منافسات 
بكرة  للمحرتفني  األمريكي  الدوري 

السلّة.
يتطلّع  املتحّمس  سيكرسز  وكان 
اإلقصائية  األدوار  بطاقة  حسم  إىل 
بانتصار أمام جمهور كبري عىل أرضه 

يف مركز ”ويلز فارغو“.
 37 أحرز  الذي  إمبيد  أداء جويل  لكن رغم 
الحسم  انتظار  قيد  فيالدلفيا  بقي  نقطة، 

بعد فوز شجاع من شيكاغو خارج أرضه.
وأهدر إمبيد محاولة تسجيل من متابعة لثالثية سددها 
تايريز ماكيس مع نهاية الوقت األصيل كادت أن تمنح 

سيكرسز الفوز.
الدقيقة  يف   99-97 املقدمة  يف  فيالدلفيا  إمبيد  وضع 
األخرية من الشوط اإلضايف األول، لكن ديروزان عادل 
النتيجة، قبل أن يهدر نجم شيكاغو محاولة ثالثية 
اإلضايف  الشوط  نهاية  عىل  ثانيتني  من  أقل  قبل 

األول، لتدخل املباراة يف شوط إضايف ثان.
تقدم  بعدما  املباراة  أن سيكرسز سيطر عىل  وبدا 
101-105، ولكن مع خروج إمبيد الرتكاب أخطاء، 
ليحسم  رد،  دون  متتالية  نقاط  ثماني  بولز  انتزع 

الفوز.
ضد  مواجهة   12 يف  األوىل  املرة  هي  هذه  وكانت 

شيكاغو، يكون فيها إمبيد يف الجانب الخارس.
قبل  اإلحصائية  بتلك  علم  عىل  كان  بأنه  ديروزان  وأقّر 
وقت  مسألة  كانت  ذلك.  أعرف  ”كنت  وقال:  املباراة. 
فقط. لم أقل إن هذا كان جزءاً من الدافع. لدينا هدف 
ألننا  سعيد  لكنني  هزيمته.  محاولة  مجرد  من  أكرب 

حققنا الفوز“.
وبهذا الفوز، رفع بولز عدد انتصاراته إىل 34 هذا املوسم 
برتتيب  العارش  املركز  يف  وبقي  هزيمة،   37 مقابل  يف 
لخوض  مفتوحاً  الباب  له  يرتك  ما  الرشقية،  املنطقة 

امللحق الفاصل للعب األدوار اإلقصائية.
 48 مع  رشقاً  الثالث  املركز  يحتل  الذي  فيالدلفيا  أما 
انتصاراً و23 خسارة، فال يزال عىل بعد فوز واحد من 

حجز مكانه يف الـ“بالي أوف“.

                         

سيئول / متابعة الزوراء:
أرشف األملاني يورغن كلينسمان عىل حّصته التدريبّية األوىل 
رفقَة منتخِب كوريا الجنوبية عقب استالِمه القيادة الفنية 

مطلع الّشهر الحايل.
وقاد كلينسمان الحصة التدريبية يف مقرِّ تدريباِت املنتخب يف 
باجو َوَسَط غياب عدد من الالعبني املحرتفني يف أوروبا، وعىل 

رأسِهم نجم توتنهام سونغ هيونغ مني.
اليوَم  كلينسمان  تشكيلة  تكتمَل  أن  املتوقع  ومن  هذا 
أمام كّل من كولومبيا  املرتقبتني  للوّديتني  األربعاء استعداداً 
من  والعرشين  الثامن  ثم  والعرشين  الرابع  يف  واألوروغواي 

مارس الحايل.

مانشسرت / متابعة الزوراء:
سيغيب املهاجم االنكليزي ماركوس راشفورد عن مباراتي منتخب 
بالده يف مستهل التصفيات املؤهلة إىل بطولة أوروبا 2024، جراء 
كأس  مسابقة  يف  يونايتد  مانشسرت  فريقه  مع  إلصابة  تعرضه 

إنكلرتا.
وتعرض املهاجم البالغ 25 عاماً إلصابة خالل مباراة ”الشياطني 
الحمر“ التي فازوا بها عىل فولهام 1-3 األحد ليبلغوا الدور نصف 

النهائي من املسابقة املحلية.
الثالثة“  ”األسود  ملنتخب  قوية  رضبة  راشفورد  غياب  ويشّكل 
 23 اللقب يف  إيطاليا حاملة  الذي يحّل ضيفاً عىل  أوروبا  وصيف 
26 منه يف الجولتني االوىل  الحايل وثم يستقبل أوكرانيا يف  الشهر 
من  العودة  منذ  به  يظهر  الذي  الرائع  للمستوى  نظراً  والثانية، 

كأس العالم 2022 يف قطر العام املايض.
املوسم،  يونايتد هذا  بقميص  27 هدفاً  إجمايل  راشفورد  وسجل 
وهو األعىل يف مسريته، منها 19 هدفاً منذ عودته من قطر حيث 

سجل يف النهائيات 3 أهداف يف 5 مباريات.
كما يغيب أيضاً حارس نيوكاسل نيك بوب والعب وسط تشليس 

مايسون ماونت عن تشكيلة املدرب غاريث ساوثغيت.

نابويل / متابعة الزوراء:
إيطاليا  مدرب  مانشيني،  روبرتو  أكد 
بطلة أوروبا، أن املنتخب يريد أن يطلق 
التصفيات  مستهل  يف  حملته  بنجاح 
أمام   ٢٠٢٤ أوروبا  بطولة  إىل  املؤهلة 
املهاجم  ذكرى  تخليد  أجل  من  إنكلرتا 
تويف  الذي  فيايل  جانلوكا  السابق  الدويل 

بداية كانون الثاني/يناير.
يف  ملانشيني  السابق  الزميل  فيايل  تويف 
الفائز  الفريق  أعضاء  وأحد  سمبدوريا 
باللقب االوروبي يف تموز/يوليو ٢٠٢١ 
ويمبيل  ملعب  عىل  بالذات  إنكلرتا  أمام 
الثاني/يناير  كانون   ٦ يف  الشهري، 
املايض عن عمر ٥٨ عاماً جراء اصابته 

برسطان البنكرياس.
خالل  الصحافيني  أمام  مانشيني  قال 
املركز  يف  عقده  الذي  الصحايف  املؤتمر 
الوطني يف كوفرتشانو يف اليوم األول من 
ذلك  عن  تحدثت  «لقد  املنتخب:  تجمع 
من  سيكون  لنا  بالنسبة  الالعبني،  مع 

املهم أن نتذكره، كما لو كان معنا».
للدوري  بطالً  املتوج  املدرب  وأضاف 
اإليطايل مع سمبدوريا برفقة فيايل عام 
١٩٩١: «لقد كانت لديه مكانة خاصة، 
واألمر ليس سهالً بالنسبة لنا. يجب أن 

نحاول تقديم أداء جيد له أيضاً».
مباراة  أول  يف  الالعبون  وسريتدي 
يخوضها أبطال أوروبا منذ رحيل فيايل 

الذي شغل منصب رئيس الوفد اإليطايل 
 ،٢٠١٩ الثاني/نوفمرب  ترشين  منذ 
(من  عليها  سُيكتب  خاصة  قمصاناً 
مخصصة  تذكارية  رسالة  الداخل) 

للمهاجم الدويل السابق.

للعبة  اإليطايل  االتحاد  ناحيته، قال  من 
إنه باإلضافة إىل ذلك، سيتم تكريم فيايل 
قبل املباراة ضد إنكلرتا عىل ملعب دييغو 

مارادونا يف نابويل.
يف  فشل  الذي  اإليطايل  املنتخب  ويلتقي 

التأهل إىل موندياليي روسيا ٢٠١٨ وقطر 
٢٠٢٢ األحد املقبل مع مالطا الذي يعترب 
األضعف يف املجموعة الثالثة التي تضم 
التي  الشمالية  أوكرانيا ومقدونيا  أيضاً 
حرمت رجال مانشيني من الوصول إىل 

نهائيات املونديال األخري.
غياب  اإليطايل  االتحاد  أعلن  جهته  من 
فيديريكو  يوفنتوس  جناح  العب 
ديماركو  فيديريكو  إنرت  ومدافع  كييزا 
املباراة  يف  لإلصابة  تعرضهما  جراء 
يوفنتوس  (فاز  الفريقني  جمعت  التي 
الدوري  منافسات  ضمن  ١-صفر) 

األحد املايض.
وخرج كييزا (٢٥ عاماً) يف نهاية اللقاء، 
إىل  دخوله  من  دقيقة   ٢٠ من  أقل  بعد 
اليمنى.  ركبته  من  يشكو  وهو  امللعب 
وأعلن ناديه أن الفحوصات التي أجريت 
االثنني املايض لم ُتظهر أي تمزق، لكن 
من  قسطاً  يأخذ  أن  الالعب  عىل  يتعني 
الصفة  االتحاد  يضفي  أن  قبل  الراحة 

الرسمية عىل غيابه.
عاماً)   ٢٥) ديماركو  خرج  املقابل،  يف 
متأثراً  الثاني  الشوط  يف  أبكر  وقت  يف 

بإصابة يف فخذه.
وسيحل بدالً من مدافع إنرت يف القائمة 
إيمرسون  االنكليزي  هام  وست  العب 
أي  االتحاد عن  يعلن  لم  فيما  بامليريي، 

بديل لكييزا.
ويغيب أيضاً إيفان بروفيدل (التسيو)، 
الذين  األربعة  املرمى  حراس  أحد 
محله  ليحل  مانشيني،  استدعاهم 
ماركو  كريمونيزي  مرمى  حارس 

كارنيسكي.

لوزان / متابعة الزوراء:
أللعاب  الدويل  لالتحاد  التنفيذي  املجلس  يدرس 
غد  يوم  حتى  الثالثاء  أمس  من  ابتداًء  القوى 
والبيالروس،  الروس  الرياضيني  مصري  الخميس 
املنافسات  إىل  عودتهم  حول  الجدل  احتدام  مع 

العاملية قبل أوملبياد باريس عام ٢٠٢٤.
وسيكون ملصري الرياضيني الروس أولوية يف هذه 
االتحاد  عودة  خاللها  سُتدرس  التي  االجتماعات 
إيقافه  بعد  الدويل  االتحاد  كنف  إىل  للعبة  الرويس 
تنشيط  فضائح  بسبب  سنوات  سبع  من  ألكثر 
فرض  ما  الروسية،  الحكومة  قبل  من  ممنهج 

حظرا عىل رياضييها يف املحافل الدولية.
املشاركة  من  تمكنت  الروس  من  حفنة  وحدها 
أوملبياد  يف  القوى  ألعاب  وسباقات  مسابقات  يف 

طوكيو عام ٢٠٢١، تحت راية محايدة.
ولن يكون لرفع العقوبات يف هذه الحالة أي تأثري 
الدويل  االتحاد  استمر  إذا  الرياضيني  عىل  فوري 
أللعاب القوى يف معاقبة روسيا عىل غزو أوكرانيا 

منذ شباط/فرباير ٢٠٢٢.
وكانت اللجنة األوملبية الدولية عّربت عن رغبتها 
يف بداية العام الحايل يف «استكشاف السبل» إلعادة 
الرياضة  عالم  إىل  والبيالروس  الروس  الرياضيني 

شباط/فرباير  يف  «أوصت»  كانت  بعدما  العاملية، 
٢٠٢٢ باستبعادهم من املسابقات الدولية.

وأدت رغبة اللجنة االوملبية إىل طلب «توضيحات» 
من حوايل ثالثني دولة من بينها فرنسا وبريطانيا 

والسويد وبولندا والواليات املتحدة وكندا.
عودة  تحديد  تريد  العاملية  املنظمة  أن  ويبدو 
رشيطة  محايدة،  راية  تحت  والبيالروس  الروس 

«دعموا  قد  يكونوا  فعال أال  بشكل 

األوملبية  اللجنة  تزال  وال  أوكرانيا».  يف  الحرب 
مع  التفصيلية»  «املشاورات  مرحلة  يف  الدولية 
نهائي  موعد  أي  تحدد  ولم  الدولية،  االتحادات 

الصدار قرارها.
عودة  عىل  وافق  للمبارزة  الدويل  االتحاد  وكان 
رياضيي البلدين املحظورين الذين يتواجدون أيًضا 
هذه األيام يف بطولة العالم للمالكمة للسيدات يف 
قبل  املنافسات من  إىل مقاطعة  ذلك  وأدى  الهند. 

عدة دول.
أخرى  رياضات  يف  عاجال  قرارا  الوضع  ويتطلب 
خصوصا وأن التصفيات املؤهلة اىل األوملبياد بدأت 
بالفعل يف ألعاب القوى، وال سيما املاراثون، امليش، 

املسابقات املركبة، التتابع وسباق ١٠ االف م.
القوى  أللعاب  الدويل  االتحاد  رئيس  وأظهر 
الغزو  بداية  منذ  كو  سيباستيان  الربيطاني 
الرويس موقًفا معادًيا لعودة الروس دون حدوث 

تطور مهم يف هذا النزاع.
أيلول/سبتمرب  يف  برس  فرانس  لوكالة  وقال 
الرياضة مهددة،  نزاهة  أن  نعتقد  «طاملا  املايض: 
هذا  من  يعانون  األوكرانيني  الرياضيني  وأن 

الوضع، فلن نتحرك».
ومن املقرر إعالن موقف الهيئة يوم غد الخميس.
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باريس/متابعة الزوراء:
تعمل زيادة تقنيات الذكاء االصطناعي 
عىل تغيري طرق عمل الصحفيني، ويف 
حـني أّن النماذج القائمة عىل إنشـاء 
 ،ChatGPT النصـوص، مثل تطبيـق 
تحتل أغلب العناوين الرئيسية، إال أّن 
هناك الكثـري من األمور بشـأن هذه 

التكنولوجيا رسيعة التطور.
وتشـهد تقنيات الـذكاء االصطناعي 
بالنسـبة للصحفيني تنوًعا وتوسـًعا، 
بدايـة من الخوارزميات التي تسـاعد 
الصحفيني االستقصائيني عىل كشف 
القصص املخفية يف البيانات، ووصوًال 
إىل أنظمـة التعلـم اآليل التـي تكتـب 
املقابالت وترتجـم املحتوى، واألدوات 
التي تحّسن من نظام حظر االشرتاك 
غري املدفوع، وتحّسن من التفاعل مع 

القراء.
ومـن جانبـه، قـال مديـر مـرشوع 
الذي تديره مؤسسة   JournalismAI
أبحاث الصحافة Polis، التابعة لكلية 
لندن لالقتصـاد والعلوم السياسـية، 
ماتيا برييتي: «هناك تطبيقات الذكاء 
االصطناعـي لكل مرحلـة من مراحل 
العمليـة الصحفيـة، بدًءا مـن جمع 
األخبـار ووصوًال إىل اإلنتاج والتوزيع، 
باإلضافة إىل حاالت استخدام األعمال 
والتفاعـل». كمـا أوضح برييتـي أّن 
الوصـول إىل هـذه التطبيقات أصبح 
أكثر سهولة وبأسعار معقولة، مشريًا 
إىل أّن «قاعـدة بيانـات أدوات الـذكاء 
االصطناعـي لغرف األخبـار الصغرية 

واملحليـة املنشـورة حديًثـا مـن قبل 
تحالف Partnership on AI، تتضمن 

الكثري من األمثلة الرائعة».
إال أّن هـذه القـوة الحديثة يصاحبها 
مخاطـر، بداية من تحيـز التعلم اآليل 
ووصوًال إىل املعضالت األخالقية. ومن 
جانبه، حـذر مدير املرصـد األوروبي 
يف  املسـاعد  واألسـتاذ  للصحافـة 
الصحافة الرقمية يف جامعة سويرسا 
اإليطاليـة، كولـني بورليـزا، مـن أّن 
«أدوات الـذكاء االصطناعي يمكن أن 
تكون مورًدا ال ُيقدر بثمن للصحفيني، 
ولكـن يجب ضمان اإلرشاف البرشي؛ 
لتجنب نـرش بيانـات غـري دقيقة أو 
وأشـار  صحيحـة».  غـري  ادعـاءات 
بورليـزا إىل إمكانيـة ظهـور مخاوف 
مختلفة يف مراحل مختلفة، بداية من 
التحقـق مـن توافق تصميـم النظام 
إىل  الصحفيـة ووصـوًال  القيـم  مـع 
التحقق من دقة البيانات املسـتخدمة 
وضمان الشـفافية يف غرض التطبيق 

ومنهجيته.
باإلضافـة إىل ذلك، مع زيادة انتشـار 
الربامـج القائمـة عىل الدردشـة مثل 
مثـل  الصـور  ومولـدات   ،ChatGPT
هنـاك   ،Midjourney أو   DALL-E
تحديـات جديـدة تتعلـق بالسـيطرة 
عىل انتشـار املعلومات املضللة. فعىل 
سـبيل املثال، قـد يتجنب مسـتهلكو 
األخبـار اسـتخدام مصـادر وسـائل 
اإلعـالم التقليدية ويصلـون يف املقابل 
األنظمـة.  املعلومـات عـرب هـذه  إىل 

ومن جانبها، قالـت طالبة الدكتوراه 
يف جامعـة بوسـطن واملتخصصـة يف 
التواصل بواسـطة الذكاء االصطناعي 
والتفاعـل بني اإلنسـان والحاسـوب، 
سـيجني بايك: «قد يعطل هـذا الكثري 
مـن نظـام األعمـال الحـايل الخـاص 
بالصحافة الرقمية، ويفتح عدد كبري 
من القضايا مثل التحقق من املصادر، 

ومصداقية النارشين والصحفيني».
التعقيـدات  هـذه  عـىل  وللتغلـب 
بمسـؤولية، من الـرضوري أّن نكون 
عـىل درايـة جيـدة بـاألدوات املتاحة، 
لذلك نقدم لكم مجموعة من تطبيقات 
الـذكاء االصطناعي غري الكتابية التي 

تستحق املعرفة.

اكتشاف املعلومات
ُيمكن لألدوات التي تعمل بتقنية الذكاء 
الصحفيـني  مسـاعدة  االصطناعـي 
املعلومـات  يف تنظيـم عمليـة جمـع 
الكامنة  املخفيـة  القصـص  وكشـف 
فعـىل  البيانـات،  مجموعـات  داخـل 
سبيل املثال، ُتعد new/s/leak، وهي 
 NetWork of Searchable» اختصـار
Leaks»، أداة مجانية تستخدم كًال من 
تكنولوجيا اللغات واملرئيات ملسـاعدة 
الصحفيـني يف فحـص كميـات كبرية 
من البيانات النصية وتحديد املواد ذات 
الصلـة والروابط غري املتوقعة بصورة 

أكثر فعالية.
وأشـار بورليـزا إىل أّن «هـذا النظـام 

مشـابه ملـا بنينـاه يف كليـة سـيتي 
بجامعة لندن، فأداة DMINR تكشف 
ملسـاعدة  منهـا؛  وتتحقـق  األخبـار 
الصحفيـني عـىل العمل مـع البيانات 

الضخمة وإجراء التحقيقات».
الوسوم واألرشفة

وأوضح بورليـزا أّن «الوضع التلقائي 
للوسـوم قد يبدو كأنه استخدام ممل 
للذكاء االصطناعي، إال أّن وجود نظام 
أرشـفة ووسوم شـامل يسمح لغرف 
األخبـار بتحقيق أقىص اسـتفادة من 

أرشيفاتهم الضخمة».
الوسـوم  وضـع  يـؤدي  أن  ويمكـن 
الخاطئـة إىل ضيـاع معلومـات قّيمة 
داخـل قواعـد البيانـات، ممـا يجعل 

وجود نظـام ُمدرب تدريًبا جيـًدا أمرًا 
رضورًيـا. ويقـرتح بورليزا لتبسـيط 
هـذه العملية، اسـتخدام Varia وهي 
أداة «ناجحة نسبًيا يف السوق األملاني»، 
وتوفر نظام تصنيف له إمكانات بحث 

واسرتجاع ذكية.
حلول إلمكانات الوصول

الـذكاء  تكنولوجيـا  وبإمـكان 
االصطناعي املعنية بتحويل النصوص 
 ،Eleven Labs إىل خطاب لفظي، مثل
تحويل النصـوص املكتوبة إىل خطاب 
يّسـهل عـىل  لفظـي طبيعـي، ممـا 
األشـخاص الذين يعانون من إعاقات 
برصية الوصول إىل املعلومات. وباملثل، 
فـإّن برامج تحويـل الخطاب اللفظي 
إىل نصـوص، مثـل Trint، بإمكانهـا 
والفيديـو  الصـوت  مقاطـع  كتابـة 
بلغات متعددة، مما يسهل الوصول إىل 
جمهور أوسع، بما يف ذلك أولئك الذين 

يعانون من ضعف السمع.
كما يوفـر يوتيوب خاصية التسـمية 
التوضيحيـة ملقاطـع الفيديـو، بينما 
للحصـول عىل حـل أكثر شـموًال، ُتعد 
Descript أداة تحرير سهلة االستخدام 
يمكن اسـتخدامها لتسـجيل املقاطع 
الصوتية وكتابتها وتحريرها (وحذف 

كلمات الحشو مثل «إممم»).
توليد العمالء

إّن مراقبـة األحـداث واملوضوعـات يف 
وقـت حدوثهـا أمـر رضوري ملواكبة 
الوتـرية الرسيعة لألخبار، وقد سـّهل 
الـذكاء االصطناعـي هـذا األمـر من 

خـالل أدوات مثـل NewsWhip، التي 
تتنبأ بقصص وموضوعات سـتنترش 
بتتبـع  وذلـك  املقبلـة،  السـاعات  يف 

اهتمامات الجمهور ووسائل اإلعالم.
كما تحلـل منصـة تكنولوجية أخرى 
وهـي Factmata، شـبكات التواصـل 
االجتماعـي، واملقـاالت، ومنشـورات 
املدونات؛ لتجميع اآلراء املتشـابهة يف 
روايات، وتوفر رؤى بشـأن الشـعبية 
واالنتشـار. وباستخدام هذه األدوات، 
يمكن للصحفيني البقاء مطلعني عىل 
أحدث التطورات واكتساب فهم أعمق 

للمحادثات عرب اإلنرتنت.
األبحاث وإعداد التقارير

ويف حـني أنـه يتـم تسـويقها كأداة 
للباحثـني، إال أنـه يمكـن اسـتخدام 
Audemic أيًضا ملسـاعدة الصحفيني 
وصانعـي املحتـوى يف توفـري وقـت 
ثمـني يف عملية جمـع األخبار وإعداد 
املسـتخدمني  وبإمـكان  التقاريـر. 
تحميل الورقـة العلمية ومـن جانبه 
صوتيـة  نسـخة  الربنامـج  سـيولد 
للنـص. وباإلضافـة إىل ذلـك، يمكـن 
للمسـتخدمني الوصـول الرسيـع إىل 
الخاصـة بموضوع  العامـة  النظـرة 
مـا، وتخطي الصفحـات للوصول إىل 
أقسـام محددة، واالستماع إىل امللفات 
الصوتية، وتظليـل املعلومات املهمة، 
ويف  بسـهولة.  املالحظـات  وتدويـن 
النهايـة، تجعـل جميع هـذه األمور 
عمليـة البحث أكثر كفـاءة وفعالية.  

(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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 كربالء/نينا:
زار معـاون قائـد رشطـة كربالء املقدسـة العميـد أحمد العبـودي فرع نقابـة الصحفيني 

العراقيني يف كربالء املقدسة برفقة مدير إعالم قيادة الرشطة العقيد احسان االسدي.
وهنـأ العبودي صحفيي كربالء بذكرى تأسـيس الصحافة الكربالئيـة ونجاحهم يف تنظيم 
املهرجان التأسـييس، مؤكـداً دعم الرشطة ومسـاندتها للصحفيـني يف املحافظة وتعاونها 
معهـم وبما يصب يف خدمة مدينة االمام الحسـني (عليه السـالم) واظهـار مدينتنا بابهى 
صورة. ورحب رئيس فرع النقابة الزميل حسـني الشـمري بهذه الزيارة وأثنى عىل الجهود 
الكبرية التي تبذلها قيادة رشطة كربالء يف بسـط األمن يف املحافظة بصورة عامة وتعاونها 

املستمر مع األرسة الصحفية من خالل تسهيل عملهم الصحفي بصورة خاصة.

 البرصة / نينا:
 ضّيـف فـرع نقابة الصحفيـني يف البرصة امللحـن جعفر الخفاف يف امسـية اقيمت االثنني 

للحديث عن تجربته الفنية.
وذكـر رئيـس فـرع النقابة صادق العـيل :“ ان هذه االمسـية تأتي ضمن نشـاطات الفرع 
املسـتمرة، وتحدث امللحن القدير جعفر الخفاف عن سريته الذاتية وبداياته الفنية ودخوله 
عالـم االلحـان ”.واضـاف :“ تخللت الجلسـة، التي حرضهـا عدد من صحفيـي املحافظة 

وفنانيها واعالمييها ، اداء بعض االغاني التي لحنها والتي تفاعل معها الحضور ”.

الرباط/متابعة الزوراء:
عقـد فـرع الرباط للنقابـة الوطنية للصحافـة املغربيـة، باملعهد العايل لإلعـالم واالتصال، 
إجتماعه العام لتجديد مكتبه املسـري، تحت شـعار: ”نقابة قويـة لنجاح ورش األخالقيات 
وتكريـس حريـة التعبـري“، وذلك تحـت إرشاف كل من رئيـس النقابة الوطنيـة للصحافة 

املغربية، عبد الله البقايل، ورئيس املجلس الوطني الفيدرايل للنقابة، عبد الكبري اخشيشن.
وأوضحـت النقابة، يف بالغ لها، أنه ”بعد تقديـم التقريرين األدبي واملايل واملصادقة عليهما، 
قدم املكتب السـابق استقالته، وعرضت رئاسة االجتماع العام مسطرة تجديد الفرع، وبعد 

املصادقة عليها انتقلت القطاعات النتخاب ممثليها يف املكتب“.
وتشـكل املكتب من الرئيس عزيـز اجهبيل، والنائبة األوىل ناظرة بلخطـوط، والنائب الثاني 
محمد شقرون، والنائب الثالث يارس املختوم، وأمني املال عبد الحق العظيمي، واملقرر جواد 
التويول، إضافة إىل املستشارين مصطفى الحجري، الجياليل بنحليمة، الحسني الحنشاوي، 
فاطمة ماحدة، خالد السـنويس، محسـن اإلدريىس التفراوتي، ثريا بوجيدة، بالل بنحساين 

وسعيد غنام.

 بغداد / نينا : 
كشـف رئيـس اتحـاد الصحفيـني العرب 
نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، 
عـن تحـركات فاعلة لتسـهيل اجـراءات 
العمل الصحفي مع الجهات األمنية وهيئة 

االتصاالت واالعالم .
وقـال الالمي، خالل مشـاركته يف جلسـة 
حواريـة مفتوحـة عـن ”حريـة التعبـري 
ودور وسـائل التواصل االجتماعي” ضمن 
اعمال مؤتمر حـوار بغداد الدويل الخامس 
املنعقد يف بغداد ان ”اجراءات هيئة االعالم 
واالتصـاالت وقيـادة العمليات املشـرتكة 
وعمليات بغداد للعمـل الصحفي هي غري 

قانونية وغري مسموح بها“.
واضاف:“ نتناقش حاليا مع هيئة االعالم 
واالتصاالت حول ذلك ، الن الدسـتور كفل 

حرية التعبري والرأي والنرش“.
واشـار اىل انـه ” باالمـكان طلـب هوية 
العمـل الصحفـي لحامـل الكامـريا ، يف 
االقـل للتأكد من مصداقية عمله، ويمكن 
التصـدي للمندسـني كمـا يسـمونهم ”، 

منتقـدا اجراءات تقديم طلب رسـمي اىل 
هيئـة االعالم واالتصـاالت كأن الصحفي 
يراجـع دائـرة امنيـة وينتظـر يف غـرف 

االستعالمات .
وتابع القول ”أنـا عضو مجلس مفوضني 
يف هيئة االعـالم واالتصـاالت ، ورأيت تلك 

االجراءات ولذلك نناقـش حاليا تغيري تلك 
االليـة كمـا تحدثنا مـع قيـادة العمليات 
املشرتكة ”، مبينا ان ” الصحفي حر برأيه 
وحمل ادواته لكـن ان تتم مصادرة ادوات 
الصحفيني او تكسـري معداتهم، فهو امر 
غـري مقبـول من اي شـخص مهمـا كان 
حجمـه ووزنـه يف العـراق ومهمـا كانت 

مسؤوليته، نحن لدينا دستور يحمينا ”.
وتابع :“ ان الوزراء واملسؤولني يتعاونون 
إذا  لكـن  ايجابـي،  بشـكل  االعـالم  مـع 
كانت قيـادة العمليات املشـرتكة او هيئة 
االعالم اليعجبهما ذلـك وتريدان التعاطي 
مـع الصحفـي بطريقة اخـرى فهذا غري 
مسموح به ، وستحل هذه القضية بشكل 
نهائـي قريبا”، عادا ان ” هـذه االجراءات 
هي قيود للعمل الصحفي ويجب ان ترفع 
وبخالف ذلـك سـنحيلها اىل القضاء ألنها 
تخالف الدسـتور“، الفتـا اىل ان ”مخالفة 
الدسـتور بحرية الـرأي والتعبـري وحرية 
الصحفـي وتنقالتـه غـري مسـموح بهـا 

وسنحيلها عىل القضاء“.

 لندن/متابعة الزوراء:  
أعلـن الصحفي، زاهي عالوي، عودته إىل العمل يف املؤسسـة 
اإلعالميـة الدوليـة لجمهوريـة أملانيـا االتحادية (دويتشـه 
فيلـه)، وذلك بعد قرابة شـهر عىل إصـدار محكمة العمل يف 
برلـني قراراً يعلن طرده من وظيفته بحجة معاداة السـامية 

غري قانوني.
ونرش الصحفي الفلسـطيني، الذي يحمل الجنسية األملانية، 
صـورًة له عـىل ”تويرت“ أمـام مقّر الشـبكة وكتـب معلّقاً: 
”بعد أكثر من عام أعود للعمل يف مؤسسـة دويتشـه فيله… 
محكمـة العمل رفضت قـرار الطرد الذي جـاء بحجة العداء 
للسـامية! شـعور غريب، ولكنه انتصار للحق… شـكراً لكل 
مـن وقف بجانبي طيلة األشـهر املاضيـة“. وكان عالوي قد 
التحق باملؤسسة قبل 18 عاماً، حيث شغل مناصب مختلفة 
يف القسـم العربي، من األخبـار إىل مواقع التواصل والتدريب.
وكانـت ”دويتشـه فيله“، قد قامت يف 7 فرباير/ شـباط من 
عام 2022، بفصل 4 موظفني من القسـم العربي، هم باسل 

العرييض، ومرهف محمود، ومرام سالم، وفرح مرقه، إضافة 
إىل فـضّ التعاقد مع داود إبراهيـم، بعد التحقيق معهم حول 
منشـورات لهم عىل مواقـع التواصل االجتماعـي، اعتربتها 
إدارة القناة معادية للسامية.. وبعدها بأسبوع، يف 14 فرباير 
2022، وباسـتخدام نفس الحّجة، قررت دويتشه فيله، ضّم 

زاهي عالوي وزميله يارس أبو معيلق إىل قائمة املفصولني.

وجاء قرار الشـبكة األملانية بعد تحقيق دام قرابة شـهرين، 
تولتـه وزيرة العـدل األملانية السـابقة زابينـه لويتهويرس- 
شـنارنربغر واملختص النفيس أحمد منصور الذي يعرّف عن 
نفسـه بأنه ”عربي إرسائييل“، وُيسّخر حساباته عىل مواقع 
التواصـل االجتماعـي للدفـاع عـن االحتالل، عىل أثـر حملة 
تشـهري عنرصية ضـد الصحفيـني العرب يف وسـائل اإلعالم 
األملانيـة العـام املايض، قادتها وسـائل إعـالم يمينية وأفراد 
عىل صلة باليمني املتطرف..  ويف يوليو/ تّموز املايض، أعلنت 
الصحفيـة الفلسـطينية، مرام سـالم، أّن محكمـة العمل يف 
مدينة بون األملانية ”لم تجد معاداة للسـامية“ يف منشوراتها 
عىل ”فيسـبوك“، ورأت أن قرار فصلها من شـبكة دويتشـه 

فيله ”غري قانوني“.
وهو القرار نفسـه الذي توصلت إليـه محكمة أملانية أخرى، 
نظـرت يف قضية الصحفية األردنية فرح مرقه، يف سـبتمرب/ 
أيلول املايض، حيث اعتربت إقالتها من عملها ”غري مربّرة من 

الناحية القانونية“.

 نيامي/ا.ف.ب:
بعد نحو عامني من اختطافه عىل يد جماعة 
”نرصة اإلسـالم واملسـلمني“ يف مـايل، وصل 
الصحفي الفرنـيس أوليفييه دوبوا إىل مطار 
نيامي ، إىل جانب العامل يف املجال اإلنسـاني 
األمريكي جيفـري وودكي الـذي اخُتطف يف 
2016 يف النيجر، وفق ما ذكر مراسـل وكالة 

”فرانس برس“.
وعند نزوله من الطائرة، قال دوبوا: ”أشـعر 
بالتعب لكّنني بخري“ وبدا مبتسـماً ومتأثراً، 
وكان يرتـدي قميصـاً أبيـض وبنطـاالً بيج 

اللون.
وأضـاف أمام العديـد من الصحفيـني: ”إّنه 
ألمـر عظيـم بالنسـبة يل أن أكـون هنا، وأن 
أكون طليقاً، أريد أن أشـيد بالنيجر ملهارتها 
يف هـذه املهمة الدقيقة، وأن أشـكر فرنسـا 

وجميع من سمحوا يل بالتواجد هنا “.
وقال وزير الداخلية النيجريي حمادو سـويل 
يف املطـار: ”اسـتعادت السـلطات النيجريية 
الرهينتني ساملني قبل تسـليمهما للسلطات 

الفرنسية واألمريكية“.

ورّحبـت منظمـة ”مراسـلون بـال حـدود“ 
باإلفـراج عـن الصحفـي، وقالت إّنه شـّكل 
”ارتياحـاً كبـرياً“ بعـد 711 يومـاً قضاهـا 
مختطفـاً يف مـايل، وهـي الفـرتة ”األطـول 
بالنسـبة لصحفي فرنيس محتجـز كرهينة 

منذ الحرب األهلية اللبنانية“.
ويف رّده عىل سـؤال لوكالـة ”فرانس برس“، 
أجـاب األمـني العـام للمنظمة كريسـتوف 
ديلوار: ”تلقينا أخباراً مطمئنة يف مناسـبات 
عـّدة خالل األشـهر األخرية، لكـن طول مّدة 

خطفه أثار قلقنا“.
كمـا أُفرج عـن العامـل يف املجال اإلنسـاني 
األمريكـي جيفـري وودكـي الـذي اخُتطف 
يف أكتوبـر/ ترشيـن األول 2016 يف النيجـر، 

وظهر متكئاً عىل عصا إىل جانب دوبوا.
وأبـدى البيـت األبيـض، اإلثنـني، ”ارتياحاً“ 
إلطالق رساح وودكي. وقال مستشـار األمن 
القومـي جيك سـوليفان عرب ”تويـرت“: ”أنا 
ممتن ومرتاح لإلفراج عن الرهينة األمريكي 
جيف وودكي بعد أكثر من سـّت سـنوات يف 
األرس. تشـكر الواليـات املتحـدة النيجر عىل 

الوطـن لجميـع  إىل  إعادتـه  مسـاعدتها يف 
الذين يفتقدونه ويحبونه“، مضيفاً: ”أشكر 
كثرييـن يف حكومتنا الذين عملوا بال كلل من 

أجل تأمني حريته“.
واختطف دوبوا، الذي يعمل صحفياً مستقّالً 
ويبلـغ مـن العمـر 48 عامـاً، يف الثامن من 
أبريل/ نيسان 2021 يف غاو، شمايل مايل، عىل 
أيدي جماعة ”نرصة اإلسـالم واملسـلمني“، 

وهـو تحالـف يف منطقـة السـاحل مرتبـط 
بتنظيم ”القاعدة“.

وتعـاون دوبوا بشـكل خاص مـع صحيفة 
”ليرباسـيون“ ومجلتي ”لو بـوان“ و“جون 
أفريك“، وكان يعيش ويعمل يف مايل منذ عام 
2015.وأعلـن أّنه تعـرض للخطف يف رشيط 
فيديو ُنرش عىل مواقـع التواصل االجتماعي 

يف 5 مايو/ أيار 2021.
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ZôbÇ@O@ıaäÎç€a
املنهج الذرائعي العلمي النقدي

* عىل صعيـد النقد يرى عبد الله الغذامي ان النقد 
العربـي اقترص عـىل الناحيـة االدبيـة وابتعد عن 
مفهوم النقد الثقايف الشامل ، ما رأيكم بهذا القول؟ 

وهل أنت مع مقولة نقد ثقايف أم نقد ادبي؟
- األسـتاذ عبد اللـه الغدامي رجل جرب السـاحة 
النقدية قبلنا، نحن الذرائعيون، وله  القول  والفصل 
يف رأية إلمتالكه الخربة يف ذلك وله منظوره املحرتم 
يف النقـد الثقـايف واألدبـي، لكـن السـاحة العربية 
عطـىش للنقـد العلمـي املعتمد عىل منهـج علمي 
يجمـع فيه العلـوم التي تسـند االغناء يف دراسـة 
النـص وهنالك فرق بـني النقد الثقـايف اإلنطباعي 
الـذي يعتمد عـىل منهج االنطبـاع واالنطباع حالة 
نفسـية مليئة بالشـخصنة إلنها إنعكاس لثقافة 
الناقد من خالل رأي منفرد مقابل للجمع، فالقصد 
بالجمـع الجانـب املتلقـي الـذي يطمح بدراسـة 
عنـارص النـص و التحدث عنهداخليـاً و خارجياً ، 
وللنقـد متلٍق يتسـاءل عن مكونـات النص ببنيته 
العميقة والسطحية وهذه البنيتان التدرس يف نقد 
ثقايف إنطباعي لونه يركز عىل تفسري النص وربطه 
باملجتمـع، لكون الجانـب الثقايف يحلـل املحل فال 
يأتي بـيشء جديد  مرتبط بعنـارص النص املكونة 
لـه، فالنص يحتاج الغوص يف دواخله  لدراسـة ما 
زاد ومـا نقـص من مكوناته وهو الفـرق بني ناقد 
وآخر عـل صعيد الرأي والتودد عـىل صعيد الجمع 
حسـب نظرية التلقي يكون املتلقي راضيا لعلمية 
الدراسـة املسـنودة بذرائع مسـنودة بعلـوم بحتة 
سـاندة للذرائع، ألن النقـد العلمي هو ليس تحليال 

وتفسريا بل هو تقييم وتقويم للنص والنصاص.
* مـا هي النتائـج التـي توصلت اليهـا بعد رحلة 
العربـي  املنهـج  مجـال  يف  املتعـددة  اصداراتـك 

الذرائعي؟
- النتائـج التـي توصلت لها هـي تقديم تطبيقات 

شاملة لدراسات بحثية بإسرتاتيجيات حديثة:
إن أهـم النتائج التي توصلـت لها هو الخوض بني 
عاملني العالم الخارجي لوالدة الداللة والعالم الداخيل 
وإجرائيـة الداللـة بالتحرك بـني العاملني الخارجي 
والداخـيل وبالعكس ، يف  قنـاة التواصل بذلك تأخذ 
 semantic)شكلني الشكل الحيس املرئي واملسموع
case )والجانب الثاني الشـكل املضمـر الذرائعي( 
pragmatic case) غـري املرئـي وغـري املسـموع ، 
والجانـب الثاني يدخل العقل وتسـتلمه كهربائية 
العقل وتشـفره اىل نبضـات كهربائية وتعمل عىل 
انتاجه بمراحل عديدة وهذا ما أسـميته أنا بالهوة 
االيحائية (Inspiration gap) تأخذ الداللة خطوات 
إدراكية يف فسـحة بـروكا وفسـحة فرينيك يف املخ 
البرشي وتحتل هذه الفسـحة لغة اإلدراك الساندة 
وهي اللغة العاقلة التـي تقوم بتحليل كل الدالالت 

الواردة والصادرة .
* ما هو تصورك للممارسة النقدية ؟ 

- املمارسـة النقديـة يف هـذا الزمـن هـي مهزلـة 
وضحـك عىل الذقـون ، وهذا رأيـي ، وذريعتي هي 
إننـي اعرف  والـكل يعـرف، لكنه يغمـض عينيه 
عـن الحقيقـة ، والحقيقـة هـي ان النقد أوسـع 
علم يحيط باألدب ويسـتخدم علـوم األدب  واللغة 
كمنهـج ، وإال ما فائدة تلك العلوم املحيطة باالدب 
والتـي يعمـل معها بشـكل تبـاديل فهـي مكتوبة 
بـاألدب ، ورد الجميل منها لـألدب أنها تحيط فيه 
مـن كل جانـب لتحميه مـن الفويض التـي نراها 
اليوم بغياب العلمي، ولتكـون منهجا نقدياً عربيا 
يساعد األدب عىل اإلنضباط ورد الفوىض، واملهزلة 
هنـا، الكل صاروا نقادا وحولـوا علم النقد اىل رسد 
وصارمفتوح وكاليش جاهزة، وكل منهم يسـمي 
نفسـه بنفسـه : الشـاعر الناقد- والكاتـب الناقد 
-واملرسحـي الناقـد - والروائي الناقد مـا بقي إال 
ويقولـون - بواب العمارة الناقد و-السـائق الناقد 
و- القصـاب الناقـد، وهذه املهزلة غري مسـبوقة 
بأدبنـا العربي ألن ادباءنـا العظام يحرتمون األدب 
وال يتجنون عليه بفوىض عارمة كالتي نراها اليوم  
.... أيسء لعلم النقد كثرياً وصار عمل الفاشـلني يف 
األدب.... وقد خرجت بجديدي يف مدينتي(النارصية 
أم األدب والثقافـة والفكر) بعد نـرش الذرائعية يف 
العالم العربي ومدينتي رمتني ضحالتهم بالحجارة 

وكأنني أتيت بدين جديد.
* كيف ترى العالقة بني الناقد واملتلقي ؟ 

- النقد العلمي كفيل بجعل العالقة محرتمة ووثيقة 
بـني الناقد واملتلقـي لكون الذرائعيـة تكتب النص 
مرة أخرى وبشـكل مواٍز للنص نقديا ، ونحن اآلن 
نسـكن دهراً تكنولوجيا لم يبـق فيه غطاء ملعرفة 
فالتكنولوجيـا عاصفة علمية خلعـت غبار الزمن 
وجـردت كل يشء من أرديتـه ، فتغريت املرجعيات 
فكان من يبهرنا قبل زمن  بقراءة كتاب صار اليوم 
متخلفا ، حني يأتي بثروته املعرفية بكبسة زر عىل 
الكي بورد ويبدأ مهزلة التشـدق بالعبقرية ، اليوم 
املثقف معروف بإستقاللية الفكر عنده وإجرائية 
املعرفـة فيمـا يملك وليس فيما يتشـدق ، ويحرتم 
نفسـه ونتاج اآلخريـن ليحرتمه اآلخرون حسـب 
مبدأ (إحرتم تحرتم) وليس قال فالن وقالت فالنة، 
وضاع التشـدق وضاع املتشدقني بني مفاتيح الكي 

بورد.
* يف البداية حبذا لو تعطينا فكرة موجزة جدا حول 

املنهج العربي الذرائعي ؟
- مفهـوم النظرية الذرائعيـة النقدية العربية هي 
كيان فلسفي ولغوي معني بالنص العربي الرصني 

وهـذا الكيـان الذرائعي العظيم الـذي يمتلك فائدة 
لغويـة ضمنية تتدفـق نحو الجزء الـداليل وتهدف 
إىل مخرجاتـه حـول اسـتمرارية الحيـاة والعبء 
الذي يحمله سـكانها، و تنعكـس مخرجات هذه 
النظرية يف منفعة سـكان هذا الكوكب ، عىل الرغم 
من أن الذرائعية هـي جانب من جوانب اللغة التي 
تحدد وحداتها وتفحصها فيما يتعلق باملسـتخدم 
الـذي يسـتخدمها ويقبلهـا ويفهمهـا يف شـكلها 
املـذرع (ونعني بـصيغة التذريـع يف النظرية أن ال 
قـول يقال فيهـا ما لم يكن مدعومـا بحجة مبنية 
عـىل املعرفة مـن العلوم املحيطـة بباللغة واألدب) 
، والجديـر بالذكـر إن مسـتخدميها تمكنـوا مـن  
شـيطنتها باالتجـاه املنفعي السـلبي ، لذلك فهي 
مرتبطـة بـالرباغماتيـة(Pragmatism)  النفعية  
سيئة الصيت التي ظهرت عام (١٨٧٨) باملصطلح 
فقط وتختلف عنهـا باإلنجاز والتوجه الفلسـفي 
النفعـي اإليجابي يف إطار اهتمامهـا بالترصيحية 
السـيمانتيكية كإتجاه يف حمولـة الكلمة باإليحاء 
تهتـم   النفـيس..  والعمـق  والفلسـفة  والرمزيـة 
الذرائعيـة بتلك اللغة عالية املسـتوى عند الرتجمة 
والتفسري كما وجدها للعديد من العلماء ، وصارت  
الذرائعية تحتـل مكانة أعىل مـن اللغويات واللغة 
نفسـها ، ألنها تشـكل ثالوًثـا ال يقهر مـع النظم 
اللغوية وعلم اإلشـارات  السـيميائي..  يتم تحديد 
وجـود الذرائعيـة من خالل النظام السـياقي الذي 
يدرس كيفية اسـتخدام هذا النظام املذرع واملرتع 
باإليحاء، حيـث يفرس املعانـي الداللية من وجهة 
نظـر موقف معني للـكالم ، حيث هنلـك للذرائعية 
قـدرة عجيبـة بشـطر الداللـة إىل جزأيـن يف قناة 
االتصال ، الجزء املعجمي املرئي الداليل السيمانتيكي 
والجـزء األدائـي الذرائعي اإلنجـازي الضمني غري 
املرئـي ، وتقدم مخرجاته كقول متزامن واسـتالم 
آخـر بهيئة انتقـال مختلـف بالقول عـن األصل ، 
لذا تنتهـي دالالته الدالليـة املرئية السـيمانتيكية 
فوق حـدوده اآللية ، لتبدأ رحلـة مداخله إىل عالم 
التفسـري والتشـفري يف عالم العقل الداخيل ، حيث 
يحدد التفسري نوع اللغة املستخدمة يف عالم اإلدراك 
الحـيس ، وتبـدأ عمليـة الرتميز يف غـرف العقل يف 
العالم الداخيل لإلنسـان ، لذلك تتحول اللغة بشكل 
مـدرك يف فضائهـا اإليحائي إىل نبضـات كهربائية 

مشفرة بأكواد تمر عرب املراحل التالية:
•مرحلـة إدراك إتجـاه اللغـة للتعرف عـىل نوعها 

وكيانها اللغوي.
•مرحلـة الربـط بـني األصـوات والحـروف.

•مرحلـة التميز إلمكانيات التفسـري بني األصوات 
والحـروف املغطيـة لهذه األصوات بعـد ذلك حيث 
مرحلـة التفسـري وإدراك عجلـة التأويـل إلعطاء 
إحتماالت املدلوالت فيتعـارض املفهوم مع تطابق 
النوايا بـني العاملني الخارجي والداخيل لدفع املعنى 
الناتج عن تلك العمليـة واآللية املعقدة نحو فضاء 
التطابـق للعقـل لتصنيفه إلعطاء املعنـى املنتظر 
يف العالـم الخارجـي عالـم اإلنجاز، و هـذا موقف 
لغـوي أو اجتماعي أو سـيايس أو سـاخر ... الخ ، 
وينهي تلـك الرحلة األداتية بـني العاملني الخارجي 

والداخيل، 
وهنا يركز االعتبار بالرضورة عىل حالة املشاركني 
يف االتصال واملعالجة (املرسل واملرسل اليه املتلقي) 
وتطابق النوايا بينهم لتحقيق املتغريات يف الرسالة 
املرسـلة يف قناة التواصـل ، وما إىل ذلك ، ودراسـة 
اسـتخدام العالمـات والكلمـات والجمـل اللغوية 
يف املواقـف الفعليـة يف السـياق.. يؤكد هـذا الفعل 
الذرائعـي املعقد فكرة أن موضوع البحث الذرائعي 
هو عملية توليد فعل إتمام الكالم فيه ، وهو عملية 
اإلدراك فيـه، فالصـريورة فيـه كيـان بالغي يهتم 
باالسـتعارة اللغوية املرئية وغري املرئية .. النظرية 

الرباغماتية ، أصولها ومخرجاتها األصل اللغوي:
مـن  كمصطلـح  اللغويـة  الرباغماتيـة  نشـأت 
(الرباغماتيـة  أو  الجديـدة  اللغويـة  الرباغماتيـة 
الجديـدةNew Pragmatics) التـي ولدت من رحم 
الرباغماتية النفعية Pragmatism)) التي أسسـت 
االسـتعمار بعـد الحـرب العاملية ، ولكـن الجديدة 
إنخرطت يف السـاحة اللغوية وليسـت السياسـية 
ومنها جاءت الذرائعية العربية النقدية، ذرائعيتنا ، 
وهي مجـال ملعنى املنفعة اإليجابية ، إنها مختلفة 
تماًما عن الرباغماتية الفلسـفية سـيئة السمعة، 
التي تشـارك يف املعنى النفعي السـلبي آنف الذكر، 
والتي تتبع النفعية ، وقد ارتبطت سمعتها السيئة 

عن طريق الخطأ بذرائعيتنـا العربية ، ألن االثنتني 
ينبعـان من جذر لغوي واحـد ، وهو الجذر اللغوي 
اليونانـي األجنبي (Pragma) ، حيـث يجمعهم يف 
األصـل اللغـوي فقط ، عـىل الرغم مـن تناقضهم 
يف االتجـاه الفلسـفي واإلجرائـي، انظر(الجهييل 
، بـدون تاريخ) الذي يفي باملنهـج اللغوي العربي 
التـي ترتبـط  الرباغماتـي ، وذرائعيتنـا العربيـة 
بالذريعـة الفلسـفية العربيـة (Pretext) وتندمج 
معهـا ، وهذا االندمـاج بني النهجـني يدفعها نحو 
االهتمـام بـاألدب العربـي (املعنى املجـاز واملعنى 
الوضعي والتواصيل واإليحائي) يف السياق والذريعة 
النهـج إىل مصـادر ومسـتويات  ، ويسـتند هـذا 
مختلفـة موزعة عىل الفلسـفة وعلم النفس وعلم 
االجتماع واللغويات والبالغة والسيميائية... الخ... 
يقودنـا هذا األصل اللغـوي إىل التفريق بني املفردة 
واملصطلـح، عىل الرغم مـن أن العديد من أقسـام 
الذرائعية ال يتم تفسريها بإتجاه النفعية عىل أنها 
ذرائعية عربية الفلسفة واإلتجاه ، والتي تتعارض 
مـع الذرائعية األصليـة ترفض النفعيـة البغيضة 
وتسـتبدلها بفائـدة ومنفعة إيجابيـة منبثقة من 
الفلسـفة واألخـالق العربية يف اللغـة فقط وليس 

املكاسب املادية .
األصل الفلسفي للذرائعية .. انقسام الفلسفة
الذرائعية وسبب تمركزها عىل النص القرآني:

 New)بعـد ظهـور املصطلـح الذرائعـي اللغـوي 
Pragmatics) ألول مـرة يف الربع األخري من القرن 
العرشين  ،هرع العديد اللغويني والعلماء يف كل لغة 
من لغات العالم نحو هذا املصطلح الجديد إلستالم  
حصته مـن هذه الثورة اللغويـة الجديدة والبحث 
فيه، بعد أن إتضح طريقه الفلسفيس بإتجاه جديد 
حول شطر تقنية الداللة اللغوية والعمل بني املعنى 
السـيمانتيكي املرئـي واملنطوق واملعنـى اإليحائي 
املضمر والغري مرئي(Implicature)  فكل لغة من 
لغات العالم ميـزت حصتها اإليحائية وأخذتها من 
لغـة املصطلح األنكليزي هذا، الـدال عىل االيحاء يف 
اللغة ، العرب كغريهم نالهم هذا املنح املعريف فأخذوا 
املعنى اللسـاني التداويل التواصيل ودرسوا التواصل 
فيه لسانيا ، ومكن الله الناقد العراقي (عبد الرزاق 
عـوده الغالبي) بهذا الدور النقدي والعمل عىل هذا 
املصطلح  واجرتاح نظرية نقدية عربية األصل بعد 
أن رحـل املصطلـح االنكليـزي(pragmatics ) من 
لغـة املصطلحات نحو السـاحة العربية ودراسـة 
محتـواه االيحائـي الـذي تتفوق فيـه العربية عن 

اللغات األخرى، ولخلو السـاحة العربية من املنهج 
النقـدي العربـي ، بـدأ (الغالبي) يخـوض بماهية 
النص العربي ومتعلقاته الجمالية والفنية فصارت 
الذرائعية بعد مخاض عسري يف هذا املعرتك املعريف. 
ويف هذا املعرتك املزدحم والرصاع بني اللغة املكتوبة 
والجنس والنص والتجنيس وعدمه واللسان والنقد 
واملعنى والصادرات الفلسـفية واللغوية التي بثتها 
الحداثة، تكورت املعارف اللغوية والنقدية جميعاً، 
وتدحرجـت كـرة سـائبة يف سـوح األدب والنقـد 
بتيارات وأسـاليب  ونظريـات مغربة حاولت النيل 
مـن النص العربـي ويل رقبته بالنظريـات الغربية 
كالبنيويـة والتفكيكيـة والشـكالنية واالنطباعية 
االنشـائية والثقافيـة الرسديـة حتى صـار النص 
العربـي كرة تتالقفه األقـدام من قدم اىل آخر حتى 
َمن الله عىل السـاحة بهذا الفتح العربي حني ألهم 
الناقد عبـد الرزاق الغالبي الخـوض يف هذا املعرتك 
وولـدت الذرائعيـة من رحـم عربي أصيـل يتفوق 
باملجـاز الـذي تمتـاز به لغتنـا العربيـة وتتميز يف 
مسـاحاته الواسـعة بني اللغات األخـرى.. تباينت 
آراء العديـد مـن الباحثـني حـول املصطلحـني ( 
 ، بينهمـا  والتمييـز   (pragmatism,pragmatics
ولكـن اللـه عز وجل حـل هذه املشـكلة وميز بني 
املصطلحني يف سـورة (الشعراء) ، وخّص الشعراء 
الذيـن يتابعون وخّص الشـعراء الذيـن يالحقون 
(االنتفاع يف الشـعر، عـن طريق املـدح والهجاء يف 
ـَعراُء َيتَِّبُعُهـُم الْغاُووَن  اآليات البينـات( ٢٢٤َوالشُّ
/٢٢٥ أَلَـْم َتَر أَنَُّهْم ِيف ُكلِّ واٍد َيِهيُموَن/  ٢٢٦ َوأَنَُّهْم 
َيُقوُلوَن ما ال َيْفَعُلوَن  ) ، ونهاهم عن متابعة النفعية 
السلبية (pragmatism) سـالفة الذكر، ونصحهم 
باالنضواء تحـت حكم اآليـة (٢٢٧-إِالَّ الَِّذيَن آَمُنوا 
وا  الِحـاِت َوَذَكـُروا اللََّه َكِثـرًيا َواْنَتَرصُ وََعِمُلـوا الصَّ
ِمْن َبْعِد ما ُظلُِموا َوَسـَيْعلَُم الَِّذيَن َظلَُموا أَيَّ ُمْنَقلٍَب 
َيْنَقلُِبـوَن) فصارت تلك اآلية نقطة التمركزللمنظر 
الغالبـي لذرائعيتنـا العربيـة الحاضنـة لفلسـفة 
الذريعـة التبادليـة املنفعيـة (Pretext) وتثبيـت 
النص القرآنـي أركان النظريـة باملنفعة األيجابية 
بعـد أن صار الفرق واضًحاً بني الذرائعيتني، وُجعل 
األدب العربي أدب رسايل أخالقي يف تمركزالذرائعية 
عـىل املنفعـة اإليجابية يف هذه سـورة املقدسـة، 
وقد ثبتهـا املنظر الغالبي بموسـوعته الفلسـفية 
الذرائعية بمجلّداتها املوسـومة بــ (الّذرائعّية بني 
املفهوم اللّسـاني واللّغوي/ و/الّذرائعّية وسـيادة 
األجنـاس األدبّيـة / و/ الّذرائعّية يف الّتطبيق / و/ 

الّذرائعّيـة والعقـل / والذرائعيـة والتحليل النقدي 
 The Critical Pragmatic Arabic) و   العلمـي 
الذرائعيـة  مصطلـح  أصبـح  وهكـذا   Approach
لغويًّـا حامـًال للذريعة (كحجة وبرهـان أخالقي) 
وصـارت حجاجّيته يف العنوان والهدف ليسـند كل 
قول يف التحليل النقـدي للمنهج الذرائعي... وبذلك 
تمّكنـُت الذريعة العربية من إخـراج هذا املصطلح 
من مسـتنقع الخطأ عن طريق األدب العربي، حني 
تمركزُت رؤيتها الذرائعية عىل القرآن الكريم سـّيد 
النصوص، وحسـب تفسري سورة الشعراء نجد إن 

الله قسم الذرائعية إىل قسمني:
•املعنى األول .. املعنى السلبي البغيض: 

والرباغماتيـة  السـلبية  (النفعيـة  بــ  املرتبـط 
(pragmatism ) الـذي أقرته وأشـارت إليه اآليات 
البينـات (٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦) ، وحسـب تفسـريه  
يصبح (الشـعراء) يقع الشـعراء فريسـة للوضع 
السـلبي النفعي الذي يغضب الخالق ويشـمل هذا 
املعنى بالتجسـيد والتشـخيص ( األدباء) بشـكل 
عـام، هـم وأتباعهـم الذيـن يتجولـون ويهيمون 
يف الخيـال والرمزيـة واألكاذيب ،فهـذا الهيام هو 
خـوض بالالواقع مع افرتاض الكـذب واإلغراء من 
أجل االستخدام السلبي البغيض يف أعمالهم األدبية 
(خاصة املديح والهجاء يف الشعر) كإبتزاز للناس، 
وعملهـم مـن تجسـيد وتشـخيص وخيـال ورمز 
وإيحاء هـو فعل مقيت وارتباط بالشـيطان وتلك 
الصفات التي تغضب الخالق وهي الذرايعة النفعية 

التي يتخذها اإلدباء من أجل مسلكاً نفعيا:
•املعنى الثاني.. املعنى اإليجابي: 

املرتبـط  باملنفعة اإليجابيـة (pragmatics): التي 
تحملهـا ذرائعيتنـا املنفعيـة عند طاعة الشـعراء 
والكتاب كالم الله  ونصيحته لهم ، وتأتي أعمالهم 
األدبيـة يف إطار االسـتثناء اإللهـي يف اآلية (٢٢٧ - 
الَِحاِت َوَذَكُروا اللََّه َكِثريًا  إِالَّ الَِّذيَن آََمُنوا وََعِمُلوا الصَّ
وا ِمْن َبْعِد َما ُظلُِموا َوَسـَيْعلَُم الَِّذيَن َظلَُموا  َواْنَتَرصُ
أَيَّ ُمْنَقلَـٍب َيْنَقلُِبوَن )..  وهذا املعنى األلهي يأخذنا 
إىل أن الذرائعيـة تنطبق عىل األدب وفعًال وقوُال،هذا 
التفسـري ليـس ضـاًرا يف جوانـب الحيـاة ، لذلـك 
اتخذت الرؤيـة الذرائعية املعنى الثاني كتمركز لها 
تحـت اآلية (٢٢٧) ، وجعلت األدب رسـالياُ  وعراًبا 
للمجتمع من خالل إسـناد األدب الرسـايل ، وليس 
املخالفة يف قول وفعل ، حيث نهى الخالق يف اآليات 
الرصيحـة السـالفة الذكرعـن إرتـكاب املعصيـة 
عن طريـق النفعيـة املقيتة ، وهذا هـي حجاجية 
النظريـة الذرائعيـة النقديـة العربيـة يف اإلجـراء 
التحليـيل الذرائعي ، وأية حجـة أقوى من قول الله 
تعـاىل ، وهذا هذا التمركز عـىل املقدس أفىض نحو 

النتائج التالية: 
١- إستثناء األدب العربي من الكذب من أجل املنفعة 
بحجـة نية الخري يف الحث بالكالم وقلة الفعل ، ألن 
الفتنة والخيال مـن املدعوم بنفي الفعل املصاحب 
للقـول. إلهياُ وغـري ذلك ، أي إذا أزيل هـذا التحليل 
الداليل بتفسـري وعظي ، فعندئذ يقع كل الشـعراء 
تحت العقوبـة اإللهية لكونهم كذابـني يف الواقع ، 
وبحجـة التمرد عىل الخالـق ، ولكن دخولهم تحت 
حكم اإللهي (٢٢٧) صار إسـتثناءاُ مقـرورأ إلهياً 

حماهم من غضب الله ...
٢- تكريـم الذرائعيـة واألدب باالنضواء تحت اآلية 
(٢٢٧) ، إذ أصبحت لغة نقدية رسمية لألدب الرسايل 
اإليجابي الذي يحمل يف طياتـه الفضيلة والحكمة 
واملوعظـة واألخـالق الحميـدة واملثـل العليـا التي 
حملتها الرؤية الذرائعية ، لذلك تحتم عىل أصحاب 
الذرائعية ونقاده إنهاء كل دراسـة نقدية بخلفية 
أخالقيـة ، لكون الرؤية النقدية الذرائعية ال تتدخل 
إال يف األدب األخالقـي الرصني الذي يدعم املنظومة 
األخالقية العاملية ، التي يلتزم باملواثيق اإلنسـانية 
وتجنب انتشـار الرصاع الطائفي والعرقي، وتقوم 
عـىل مالحقة الجريمـة والظلم وتعمـل عىل النهي 
بمصـادرة حقوق الغري ، وفيها صـار األدب عراب 

للمجتمع والنقد عراب لألدب .
٣- طبقـاُ للـرأي الذرائعـي صـار العـرب أول أمة 
عرفـت الذرائعية بجانبيها السـلبي واإليجابي منذ 
عام ١٤١٢ بعد أن أشار إليها الخالق تعاىل يف القرآن 
الكريم بسورة الشعراء. وقد بدأت الدعوة اإلسالمية 
مـا بـني (٦٠٨ أو ٦٠٩) قبل ثالثة عـرش عاًما من 

هجرة الرسول (ص) إىل املدينة املنورة عندما أكمل 
أربعـني عاًما ، ونزلت سـورة الشـعراء ، وافتتحت 
بالحروف املتقطعة (طسـم) ، و هي سـورة مكية 
عـدد آياتها ٢٢٧ أية انتهت يف أياتها األربعة األخرية 
بذكر الشعراء ... وطبقاً لذلك يكون العرب هم أول 

أمة عرفت الذرائعية قبل خمسة عرش قرناً .
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ثقافية

 

Ôiã»€a@Ô»ˆaäâ€a@wË‰æa@êé˚fl@Ô”aã»€a@á”b‰€a
ıaäÎç€a@ÚÓœb‘q@ÚœbÓö@¿@=€bÃ€a@÷aåã€a@áj«@àbné˛a@

No: 7923   Wed    22     Mar    2023العدد:   7923    األربعاء   22    آذار   2023

Üaãfl@Û–�ófl@
ُموىس ..

       َوِرحلَُتَنـا التـي يف ُمقِبـِل 
االمواِج َقد اعيتَك َفرتة  .

َهذا ِفراٌق ..
َك ،          َال َوَحقِّ

                  َبعُض َقلِبَك ..

َها ُهَنا َيجتاُحني .
ُينبي ِبَتأويِل ،

           الَتَفاصيِل .. 
                      التي َرَكَبتَك َمرَّة .

لََقا» أَولَم اقل لََك َقبلَما « انَطَ
َوَقبَل الَخرِق ،

َوالَغَرِق اطَمِنئَ ..

ـَك يف  نُّ ، َوإْن َقَتلَت الشَّ َوَهل َتظُّ
اصلِّ الِجداِر..

         لَّكن َحذاري .
َما جـاَع َبطـُن َيقيِننـا .. أنا ال 

اخاُف الَقحط َ ،
أطَعَمنـي الوفاُء بسـالِف االياِم 

ِكرسة .

@Ò�ã�◊a�â€a@� Ï �u�ä@�›j�”@ �pb∫ÏË�m



املـرأة تحلـم دائمـاً بالصـورة املثالية 

للرجـل، ربما ال ينجـح معظم الرجال 

يف فهـم طبيعة تفكريهـا، ولكن األمر 

ليـس بهـذا التعقيـد، هنـاك بعـض 

أن  يف  املـرأة  ترغـب  التـي  الصفـات 

يتحىل بها الرجـل، وألن خروج الرجل 

مـن حياة املـرأة أمر مزعـج للطرفني 

وتحتاج دائماً إىل الشعور بحالة األمان 

معه، إليك 9 صفات تجعل منك فارس 

األحالم يف نظرها.

ملتزم بعالقتكما

إذا تحـىل الرجـل بالصـرب والصالبـة 

بحيث ال يتهرب من أي التزام تعّهد به، 

ويبذل قصارى جهده لتحقيقه، حتى 

وإن أخفـق يف ذلـك، ولكنه ال يسـعى 

لتقديم األعذار للهروب من املصاعب.

الرجال الحقيقيون ال يختفون بعد أول 

مواجهة بسيطة، كما أنهم ال يعبأون 

كثرياً بالتغريات املزاجية للنساء.

يواجه األزمات عندما تسوء األمور

بتخزيـن  يقـوم  ال  املتـزن  الرجـل 

يف  وجهـك  يف  لينفجـر  انطباعاتـه 

األزمـات، ولكن إذا مـا أزعجته بعض 

األمـور يف عالقتكمـا فإنـه يطرحهـا 

للنقـاش والعتـاب بحـرص واحـرتام 

ملشاعرك.

كمـا أن الخطـوة األهـم هـي كيفية 

إيجـاد حل لالزمات، لذلـك فإن الرجل 

الحريص عىل عالقتكما دائما يسـعى 

إىل تقديـم الحلـول لالسـتمرار وليس 

طرح نقاط الخالف بينكما.

يهتم بالتفاصيل

الرجال عادة ال يلقون باالً للتفاصيل، 

ولكن مـاذا لو عرف أن حوض املطبخ 

املمتلـئ باألطبـاق وأدوات املائدة من 

األمور املزعجة لديك؟ هل سـيتجاهل 

ذلـك ويسـهم يف إثـارة ضيقـك مرات 

عديـدة؟ هذا هـو الفارق بـني أنماط 

الرجل.

الرجـل الـذي يحـاول دائمـاً أن يثبت 

حبه عملياً يحاول قدر اسـتطاعته أن 

يحافـظ عـىل البيت نظيفـاً فقط ألن 

ذلك أمر يرضيك، لن ينفجر غاضباً إذا 

لم يجد طعاماً يف البيت سـوى رشائح 

البيتزا، بل ويمنحك برضا تام الفرصة 

الفيلـم املفضـل لـك حتـى  الختيـار 

تشاهدانه سوياً.

حكيم

تصبـح املـرأة محظوظـة للغايـة إذا 

ارتبطت بشـخص يمتلك من الحكمة 

لألمـور بصـورة  ينظـر  يجعلـه  مـا 

موضوعيـة ويعطيك دائمـاً النصيحة 

التـي  املواقـف  يف  العقالنـي  والـرأي 

تواجهيها.

إذا لجأت إىل استشـارته يف املشـكالت 

التـي تواجهك مـع األصدقـاء أزمات 

العمـل ووجدتيـه يقـدم لـك النصـح 

بهـدوء دون إلقـاء اللـوم عليك طوال 

الوقـت تأكـدي أن هذا الرجـل ملتزم 

بعالقتكما. 

الحكمـة أهـم من الـذكاء يف كثري من 

األوقات، األمر الذي قد يسعدك أكثر ان 

هذا الرجل سيصبح أباً مثالياً ألطفال 

حيث سيمرر لهم مفاهيم عظيمة عن 

الحكمة واالتزان.

يشعرك بالثقة

ابتعـدي تمامـاً عن الرجـل الذي يهز 

ثقتك بنفسك، الرجل الذي يحب املرأة 

بصـدق يعـرف عيـوب حبيبتـه جيداً 

ونقاط ضعفها، ولكن يساعدها دائما 

عىل تحويلها إىل نقاط قوة.

هذا لن يتحقق نظرياً، ولكن سيعرف 

جيداً كيف يسـعدك ويمنحك الثقة يف 

لحظات ضعفك، حينما تشـعرين أن 

مظهـرك غري الئـق أو وزنـك زائد، أو 

أنك غري موفقة يف الحديث يف اللقاءات 

االجتماعية، سـتجدينه يمدح جمالك 

ويشـجعك عىل االسـتمرار يف التحدث 

بثقة أمام الجميع.

سـيربز دائمـاً صفاتـك الجيـدة أمام 

الغربـاء واألصدقاء، وسـيحدثهم عن 

مواقفك النبيلة وشـخصيتك الناجحة 

وربمـا يتحـدث عن حسـك الفكاهي 

وذكائك.

يتبنى مشاكلك

يف كثري من األزمات نتمنى لو أن هناك 

أحداً يحاول تبني مشكالتنا، ويشعرنا 

بأن ما يزعجنـا يزعجه أيضا، هذا ما 

تبحث عنه املرأة.

هـذا الرجـل سـيضع نفسـه محلك، 

وسـوف يسـعى إىل حلهـا بالصـورة 

األمثل بأقل قدر من األلم، حتى أنه لو 

كنت تعانني من مشـكلة ما ستؤرقه 

طوال الليل إليجاد حل لها.

يضحك عىل أخطائك

أكثـر مـا يزعجـك املرأة هو سـخرية 

رشيكها من أخطاءها أو التهوين من 

معاناتها، ولكن الرجل املثايل لن يفعل 

ذلك، ال يهاجم رشيكته وال يسخر من 

أخطائها.

رجل املفاجآت

عندمـا تنشـغل املـرأة بأمـور الحياة 

اليوميـة فهـي تحلـم برجـل يقـدر 

إرهاقها طوال اليـوم، واألكثر تقديراً 

هـو مـن يفاجئهـا بهدية او عشـاء 

خـارج املنزل ليخفـف عنهـا األعباء 

املنزلية.

يخطئ.. ويعتذر

االعتذار هو أقرص الطرق إىل قلب املرأة 

حينما يخطئ الرجل، وربما حينما ال 

يخطـئ أيضاً، ولكن أن يـؤذي الرجل 

مشـاعر املرأة دون اعتـذار أو اكرتاث 

بغضبهـا، فإنـه يفتح بـاب الجحيم 

بالتأكيد.

مع اقـرتاب شـهر رمضـان، قدم 
استشـاري طـب األرسة الدكتـور 
عيل أبو طحـني، مجموعة نصائح 
نّبه  للمواطنـني، وبينمـا  غذائيـة 
عىل عادات متوارثة خاطئة، شـدد 
الطبيـب  مراجعـة  رضورة  عـىل 
ملـن يعاني من أمـراض قد تتفاقم 
مع الصيام منها السـكري والكىل 

واملعدة والقلب.
وقـال أبـو طحـني إن «الصيام له 
فوائد عديدة منها يحصل الجسـم 
فيـه عـىل الراحة، وخاصـة املعدة 
واألمعاء، وُيساهم يف إعادة هيكلة 
وتنشـيط خاليا الجهاز الهضمي، 
إال أن شـهر رمضـان تحـّول عند 
بعـض األرس إىل شـهر الوجبـات 
واألكالت عـىل عكس مـا يهدف له 

الشـهر، ومن لم يخرس فيه وزنه، 
فهناك خلل يف صيامه».

وحّذر الطبيب من «اإلكثار واالرساع 
يف تنـاول وجبـة اإلفطـار، لكونه 
يتسـبب بسـوء الهضـم والنحول 
القولـون، فضالً عن  واضطرابات 
كثرة رشب السـوائل دفعة واحدة، 
بـل ينبغي التدريـج وتوزيعها بني 
األوقـات، أما الحلويـات والفواكه 
مـا  إىل  تأجيلهـا  األفضـل  فمـن 
بعـد اإلفطـار بسـاعتني إىل ثـالث 

ساعات».
وأكد أبو طحني أن «وجبة السحور 
هي األهـم من الفطور، لذلك يجب 
االهتمام بها من خالل اإلكثار من 
السـوائل والفواكـه، واالبتعاد عن 
األكالت الحـارة واملالحـة والتوابل 

والحلويات».
كل  «ليـس  أن  إىل  الطبيـب  ونبـه 
مريض أو كبري يف السن ال يستطيع 
الصيام، بل حسب الحالة الصحية 
واملـرض، وأكثـر األمـراض التـي 
تتأثر بالصيام هو السكري، وعىل 
املريض قبل شهر رمضان مراجعة 
طبيبـه لينظم عالجـه وطعامه يف 

حال كان يستطيع الصيام».
ومن األمراض األخرى التي تتفاقم 
عنـد الصيام هي «أمـراض الكىل، 
واملعـدة خاصـة مـن لديـه قرحة 
سـابقة أو إمسـاك، وهـذا عليـه 
االهتمام بنوع الغذاء الذي يحتوي 
عىل األلياف والسوائل، أما أمراض 
القلب فهـو أقل تأثراً بالصيام بعد 

تنظيم عالجه».
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- مكونات الصلصة:
- ثوم بودرة: ملعقة صغرية

- عصري الليمون: ١ حبة
- زيت الزيتون: ملعقة كبرية

- الزبدة: نصف كوب
- بقدونس: حسب الرغبة

- كزبرة خرضاء: حسب الرغبة
- إكليل الجبل: حسب الرغبة

- ملح: حسب الرغبة
- فلفل أسود: حسب الرغبة

(صغـري  دجاجـة  الدجـاج:   -
الحجم)

- الجزر: ٣ حبات
- البطاطس: ٣ حبات

- الفلفل األخرض: ٢ حبة
- البصل: ١ حبة

- طريقة التحضري:
- لتحضري الصلصة: ضعي جميع 
مكونات الصلصة يف وعاء واخلطي 

جيداً ليكون املزيج متجانساً.

الخضـار وضعيهـا يف  - قطعـي 
وعاء الطبـخ وافركيها مع خليط 

الصلصة.
- اغسـيل الدجاج جيـداً ثم وزعي 
خليـط الصلصـة عـىل الدجاجـة 

بالكامل.

- ضعي الدجاجة فـوق الخضار، 
وأدخليهـا الفـرن ملـدة ٣٠ دقيقة 
عىل درجة حـرارة ١٩٠ ثم ارفعي 
دقائـق   ١٠ ملـدة  الفـرن  حـرارة 
إضافية لتحمـري الجلد ثم قدميها 

ساخنة.

أعلـن الدكتـور ألكسـندر مياسـنيكوف أن عـددا من 
أمراض الشـيخوخة بدأ يشـخص لدى الشـباب، فما 
سـبب ذلك وما هـي اإلجراءات الوقائيـة ملنع اإلصابة 
بها؟.. ووفقا له، يجب عىل الشباب االهتمام بالتغذية 
وممارسة الرياضة والنشـاط البدني ألن نمط الحياة 

يؤثر يف الصحة وليس الجينات فقط.
ويقول: «يمنع يف جميع أنحاء العالم السـماح ملن هم 
دون الثامنة عرشة من العمر استخدام أجهزة تسمري 
البرشة (حمام الشـمس أو الربونـزاج االصطناعي)، 
ألنهـا مـن عوامل خطـر اإلصابـة برسطـان الجلد».

ويضيـف غالبا ما تشـخص إصابة األطفـال بمرض 
هشاشـة العظام.ويقول: «إذا كانـت تغذية األطفال 

غـري صحيحة ويتناولون املرشوبـات الغازية املحالة، 
فهـذا هو الطريق املؤدي إىل هشاشـة العظام. كما أن 
األطفال الذين يستهلكون الكثري من السكر يحصلون 
عىل سـعرات حرارية أكثـر من تلك التـي يحتاجونها 
للحركة والنشاط، لذلك ال يبنون كتلة عظام طبيعية».

ويضيـف: يجـب عىل أوليـاء األمـور تعليـم األطفال 
وتوجيههـم إىل نمـط حيـاة صحي، ومـن الرضوري 
تعليـم األطفـال عىل التغذيـة الصحيـة املتوازنة، ألن 
عـادات التذوق تتشـكل يف مرحلـة الطفولـة. كما ال 
ينصـح بإجبـار الطفل عىل تنـاول كل مـا يف الطبق.

ووفقا له من املفيد تعليم األطفال عىل النشاط البدني 
ألن عليهم التحرك وليس الخمول. 

@NNNÚÓj†@|ˆbó„
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يف سـعي كل رجـل حتـى تبـدو 
مالبسه ومظهره يف شكٍل أفضل، 
يتعلـم الكثـري من األشـياء عن 
األناقة واملوضة، لكنه يف سـعيه 

يرتكب بعض األخطاء حتماً.
األخطـاء  هـذه  قـراءة  تابـع 
لتضمن عـدم ارتكابها، ولتتعلم 
كيـف يجب أن تتعامـل معها إذا 

كنت ترتكبها بالفعل:
١- البنطلون ذو األرجل الواسعة 

للشاب النحيف
ال يمكن أن تكون هذه النصيحة 
أبعد عن الصواب مما هي عليه. 
 (boot cut) البنطلـون  إن  إذ 
هو األسـوأ إذا كنـت نحيالً. ولن 
يجعـل هـذا البنطلـون سـاقيك 
تبـدو أكرب مما هـي عليه، ولكن 
الجزء الواسـع نسبياً عند أسفل 
الساقني سـيجعل مظهرك سيئاً 
الضيـق  بالبنطلـون  مقارنـًة 

(skinny) أو غريه.
الفضفاضـة  القمصـان   -٢

للكتفني
ال يفـرتض أن تكـون القمصان 
فضفاضـة. يفـرتض أن تكـون 
مضبوطـة! وثمة قاعـدة جيدة 
وهـي أن تجـد قميصـاً يلتصق 
بجسـمك قدر اإلمـكان مع بقاء 
ذراعيـك  تحريـك  عـىل  قدرتـك 

بحرية.
٣- تأنـق أكثر يسـاوي ملبسـاً 

أفضل
أحد األخطاء الشائعة هي فكرة 
أن التأنُّق يعني أنك اخرتت مالبس 
جيدة. ويف الحقيقة فإن األمرين 
ليسـت لهمـا عالقـة ببعضهما 
البعض عىل اإلطـالق، وإن رجالً 
رسـمية  غـري  مالبـس  يرتـدي 

مثالية سـيبدو دائمـاً أفضل من 
رجٍل يرتدي بدلة رديئة.

وإضافـة إىل ذلك، عليك أن تكون 
منتبهـاً دائمـاً الرتـداء املالبـس 
واملواقـف  لألوضـاع  املناسـبة 

املختلفة.
٤- الرساويل القصرية سيئة

أن  اآلن  الرجـال  معظـم  يـدرك 
مناسـبة  القصـرية  الرساويـل 
للغاية يف الشـهور الحاّرة، وهي 
مقبولـة كذلـك يف بعـض بيئات 
العمـل املنفتحة نوعـاً ما. فقط 
القصـرية  الرساويـل  تجنـب 
 (cargo shorts) كثرية الجيـوب

البشعة.
٥- رساويل cargo جيدة وعملية

الرساويـل  هـذه  أخـرى،  مـرة 
مظهرهـا غري جيد بشـكل عام، 
وأصبحت جزءاً بالياً من املايض. 

تجنبها مهما كلف األمر.
ويف املقابـل جرب ارتـداء رسواالً 
إذا   slim chino ضيقـاً  قصـرياً 
كنـت تبحـث عـن مظهـر أكثر 

عرصية وأقل ضخامة.
٦- األحذيـة ذات الرقبـة خاصة 

بعمال البناء
توجـد أنـواع كثـرية مـن هـذه 
املتاحـة  الرقبـة  ذات  األحذيـة 
للشباب، مثل األحذية ذات الرقبة 
وأحذيـة   brogued القصـرية 
العمـال القديمـة. وثمـة أحذية 
ذات رقبـة تالئـم كل رجل، لذا ال 
تحرص نفسك يف بعض العالمات 
التجاريـة مثـل دكتـور مارتينز 

وتمربالند.
الرياضيـة  اإلبحـار  أحذيـة   -٧

األكثر رياضية
صحيح أن هذا النوع من األحذية 

ال يزال اختياراً رائعاً للصيف، إال 
أنه ليـس االختيار األكثـر أناقة 

من بني كل األنواع.
الخيـارات  مـن  الكثـري  وثمـة 

األخرى املتاحة.
٨- األحذيـة ذات املقدمة املربَّعة 

رائعة
انقىض زمـن قبول هذه األحذية 
منـذ فرتة، وُدفـع بالرجال بعيداً 
عن هذا النـوع. فهي ذات كعب 
عـاٍل ومحرجة ومشـتتة أيضاً، 
كما أنها تجعل مظهرك غري جيد 

عىل اإلطالق.
تمسـك بأحذيتـك الكالسـيكية 
املقدمـة  وذات  األوكسـفورد 

املستديرة!
٩- الحزام يجب أن يالئم الحذاء 

دائماً
الحـزام  بـني  التناسـق  يعتـرب 

والحـذاء أمـرا هامـا مـن أجل 
أن يبـدو مظهرك أنيقـاً يف أبرز 
هـذه  يف  وفقـط  املناسـبات، 
املناسـبات. إذ ليس رضورياً أن 
يتوفر ذلـك يف بدلة عمـل أو أي 

مالبس أخرى أقل رسميًة.
١٠- األحذية السـوداء مناسبة 

دائماً
األحذية السـوداء ال تناسب كل 
يشء. ومـع الكثـري مـن ألـوان 
البـدل واملالبـس األخـرى، فإن 
اختيـار األحذية السـوداء يمثِّل 

تطاوالً.
كل  يناسـب  حـذاًء  أردت  إذا 
يشء، يمكنـك أن تشـرتي حذاء 

(brogue) البني املتوسط.
١١- املنديل يطابق ربطة العنق

عىل عكس مـا يرتديـه مقدمو 
الرياضية عىل  األخبار والربامج 
التلفـاز، فإن منديل البدلة ليس 
عليه بالرضورة أن يطابق ربطة 
العنق، بل ربما ال ينبغي أن يفعل 
إطالقاً. يمكـن أن يطابق منديل 
البدلة لون قميصك، ولكن حتى 
هـذا ليـس رضوريـاً. افعـل ما 

يحلو لك يف هذه املساحة.
١٢- األسـود هو اللـون األفضل 

للبدل
يف الحقيقـة، إن اللـون األصلـح 
للمناسـبات املتنوعـة هو اللون 
الكحيل أو الفحمي، وهما اللونان 
اللـذان يجـب أن يبحـث عنهما 
الرجـال عند رشاء البـدل والبدء 

بتأسيس خزانة مالبسهم.
البـدل السـوداء مناسـبة فقط 
ملناسبات مثل األفراح أو العزاء، 
ولألعمال املكتبية أحياناً. اقتصد 

يف استخدام بدلتك السوداء.
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عن  املسؤولة  هي  تكون  قد  األليفة  حيواناتك  أن  جديدة  دراسة  كشفت 
اضطرابات النوم وتشنجات الساق طوال الليل.

وشملت الدراسات بيانات ٥ آالف شخص، ٥١٫٧٪ منهم كانوا من اإلناث 
و٤٨٫٣٪ من الذكور.

والبحث  العامة  للصحة  املساعد  األستاذ  الدكتورة ويسنيسكي،  ووجدت 
واالنتماء، أن وجود كلب مرتبطة به احتماالت أكرب لإلصابة باضطراب يف 
النوم ومشاكل يف النوم أثناء، ووجود قطة يرتبط به احتمال أكرب لإلصابة 

بتشنجات الساق (رعشة الساق).
وعىل الرغم من االعرتاف بأن الحيوانات األليفة توفر «إحساسا باألمان 
والرفقة» ما قد يريح أصحابها، فقد أظهرت النتائج بوضوح أنها أدت إىل 

تدهور جودة النوم بشكل عام.
النوم  األليفة عىل جودة  الحيوانات  مللكية  السببية  الطبيعة  أن  ويف حني 
مع  تتوافق  الدراسة  نتائج  فإن  تحديدها،  يتم  لم  النوم  واضطرابات 
دراسات سابقة وجدت أن امتالك الحيوانات األليفة له تأثري سلبي عىل 

جودة النوم.
وقالت الدكتورة ويسنيسكي: «الدراسات السابقة حول العالقة بني ملكية 
متنوعة.  نتائج  لها  النوم  واضطرابات  النوم  ونوعية  األليفة  الحيوانات 
بسبب  املالك  نوم  لجودة  مفيدة  والقطط  الكالب  تكون  قد  ناحية،  من 
الدعم االجتماعي الذي توفره الحيوانات األليفة. توفر الحيوانات األليفة 
إحساسا باألمان والرفقة، ما قد يؤدي إىل تحسني مستويات القلق والتوتر 
واالكتئاب. ومع ذلك، من ناحية أخرى، قد تعطل الحيوانات األليفة نوم 

أصحابها».
بني  ارتباط  هناك  كان  إذا  ما  تحديد  إىل  الدراسة  «تهدف هذه  وأضافت: 
ملكية الكالب والقطط ونوعية النوم واضطرابات النوم، بما يف ذلك النظر 
يف جوانب مثل الشخري واالستيقاظ أثناء الليل والحاجة إىل حبوب للنوم 

وارتعاش الساق».
أيضا  تضمنت  املتغريات  متعددة  لوجستي  انحدار  نماذج  الدراسة  وبنت 
عوامل جودة النوم مثل الشعور بعدم االرتياح، والشعور بالنعاس، وعدم 
الحصول عىل قسط كاف من النوم، وأخذ وقت أطول من ١٥ دقيقة للنوم، 

والحصول عىل أقل من ست ساعات من النوم يف املتوسط.
واقرتحت الدكتورة ويسنيسكي أن االختالفات يف العالقة بني جودة النوم 
وامتالك القطط مقابل ملكية الكالب قد تكون بسبب أن القطط تميل إىل 

أن تكون أكثر نشاطا يف الليل.
جودة  مؤرشات  يف  أقل  اختالفات  هناك  أن  الفريق  وجد  ذلك،  عىل  عالوة 
الكالب  بمالكي  مقارنة  يملكونها  ال  ووالذين  القطط  مالكي  بني  النوم 

وغري املالكني للكالب.
النوم،  يف  مشاكل  من  يعانون  الكالب  أصحاب  أن  تبني  عام،  وبشكل 
الراحة،  بعدم  والشعور  النوم،  أثناء  التنفس  وتوقف  النوم،  واضطرابات 
والشعور بالنعاس، وعدم الحصول عىل قسط كاف من النوم، والحاجة إىل 

حبوب للنوم، وتشنجات يف الساق مقارنة بأولئك الذين ال يملكون كالبا.
أكثر عرضة للشخري، ويواجهون  القطط  األثناء، كان أصحاب  ويف هذه 

صعوبة يف النوم، وتشنجات الساق مقارنًة بالذين ال يملكون القطط.
خالل  من  السببية  العالقة  إثبات  تم  «إذا  ويسنيسكي:  الدكتور  وأضاف 
الطبية  التوصيات  آثار عىل  النتائج سيكون لها  التحقيق، فإن  مزيد من 
النوم. وباإلضافة إىل ذلك،  الذين يعانون من ضعف نوعية  لعالج املرىض 
يمكن تطوير املوارد التعليمية إلعالم أصحاب الحيوانات األليفة بمخاطر 
غرفة  إىل  الوصول  تقييد  مثل  محتملة،  حلول  وتقديم  النوم  اضطرابات 

النوم ليال».
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١٩٣٣ -افتتحت أملانيا النازية أول معسكر اعتقال لها يف داخاو.

الرئيس األمريكي فرانكلني روزفلت يوقع قانوًنا يسـمح بموجبه ببيع 
النبيذ والجعة بصورة رشعية.

١٩٤٥ - تأسـيس جامعـة الـدول العربية والتي تضم سـبعة دول هي 
لبنان ومرص والسعودية واليمن والعراق واألردن وسوريا.

١٩٤٦ - اململكة املتحدة تمنح االستقالل الكامل لرشق األردن.
١٩٤٨ - عضوان بالتنظيم الرسي لإلخوان املسلمون يغتاالن املستشار 

أحمد الخازندار.
١٩٨٦ - إسبانيا تعلن اعرتافها بمنظمة التحرير الفلسطينية.

١٩٩٢ - تحطـم الرحلـة ٤٠٥ التابعة للخطوط الجويـة األمريكية بعد 
وقت قصري من إقالعها من مطار الغوارديا يف مدينة نيويورك، مما أدى 

إىل عدد من الدراسات حول تأثري الجليد عىل الطائرات.
٢٠٠٤ - املقاتالت اإلرسائيلية تغتال الشيخ أحمد ياسني مؤسس حركة 

حماس بعد أدائه لصالة الفجر يف املسجد.

٢٠١٤ -وفاة ٤٣ شـخص بسـبب رسيان طيني بالقرب من بلدة أوسو 
بوالية واشنطن بالواليات املتحدة.

املئـات يف تفجـريات بمدينـة  وإصابـة  ٢٠١٦ - مقتـل ٣٤ شـخصاً 
بروكسل.

٢٠١٧ - مقتل خمسـة أشـخاص وإصابـة أكثر من أربعـني آخرين يف 
هجوم إرهابي يف قرص وستمنسرت، لندن.

٢٠٢٠ -أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن أكرب حظر تجول 
فرضته البالد عىل اإلطالق، يف محاولة ملكافحة انتشار كوفيد-١٩.

أعلـن رئيـس الـوزراء اليوناني كريياكـوس ميتسـوتاكيس عن إغالق 
وطني وأول حظر تجول مفروض ذاتًيا عىل اإلطالق يف البالد، يف محاولة 

ملكافحة انتشار كوفيد-١٩.
٢٠٢١ - انطالق الصاروخ سايوز ٢ من ميناء بايكونور الفضائي وعىل 
متنـه تحـدي ١، أول قمر اصطناعـي تونيس مصنع محليًّـا، إىل جانب 

القمرين شاهني سات السعودي ودي إم سات ١ اإلماراتي.
Ô◊â€a@àbné˛a
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احد  قام  الرشح  بداية  ومع  الجامعة  يف  محارضة  يرشح  دكتور  هناك  كان 
الطالب بالتصفري ..

ر ؟! سكت الدكتور وقال : من صفَّ
ر ؟؟ فلم يرد أحد، أكمل الرشح واعاد الطالب التصفري فسكت وقال من صفَّ

ولم يرد احد.. وأكمل الرشح و عاد التصفري مرة ثالثة !!
لكم  سأحكي  ولكن   ، انتهت  املحارضه  وقال  الدفرت  يف  القلم  الدكتور  فوضع 

حكايه عني ..فعم الهدوء و االنتباه !
وركبت  البيت  من  نزلت  النوم  استطع  فلم  األرق  أصابني  الليايل  احدى  يف   ”
أنا هائم يف الشوارع صادفت امرأة  السيارة ال أعرف أي مكان أقصده ، بينما 
عجوز وبيدها حمل ثقيل توقفت بجانبها وسألتها إن كانت بحاجة للمساعدة 

فّرست لذلك ..
أركبتها السيارة ويف الطريق أيقنت أنها تعرفني حق املعرفة ثم نظرت يف عيني 

وقالت :
يا دكتور ، يل إبن غري رشعي يدرس عندك بالجامعة أريدك أن تكون سنداً له 
 ، أردِت  ما  ولِك  معرفته  يل  تتسنى  حتى  إسمه  عن  أطلعتني  هل  لها  فقلت   ،
إسمه فهو ولد مشاغب وكثري  فتبسمت وقالت ستتعرف عليه من دون ذكر 

التصفري ” ..
فإلتفت كل الطلبة يف املحارضة إىل املصّفر ..

عىل  تحصلت  أنني  أتحسب  ياصغريي،  هنا  ”تعال  الدكتور  له  قال  عندها 
الدكتوراه من سوق البغال“ !!
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كل مـا عليكم فعلـه هو اإلجابة عن 
هـذه األسـئلة وبعدهـا بإمكانكـم 

تقييم درجة ذكاءكم...
١.بعـض الشـهور فيهـا ٣٠ يوما.. 
وبعضها فيها ٣١ يوما.. أي الشهور 

فيها ٢٨ يوما؟
٢.لو الدكتور أعطاك ٣ أقراص وقال 
لك أن تأخذ قرص كل نصف ساعة.. 

ما طول املدة الزمنية بني أخذك ألول 
وآلخر قرص؟

٣.ذهبـُت للنـوم يف السـاعة الثامنة 
مسـاءاً لكني قبل ذلك أعددت املنبه 
الدائـري ذو العقـارب ألن يوقظنـي 
عنـد السـاعة التاسـعة صباحاً كم 
يوقظنـي  أن  قبـل  سـأنام  سـاعة 

املنبه؟

٤.اقسـم ٣٠ عـىل نصـف وأضـف 
عرشة.. ما هي النتيجة؟

٥.مـزارع يملـك ١٧ خروفـا.. كلهم 
ماتوا إال تسـعة.. كم خـروف تبقى 

للمزارع؟
٦.معـك عـود ثقـاب واحـد يف علبة 
كربيت ودخلت غرفة مظلمة وباردة 
تحتوي عىل مدفئة تعمل بالخشـب 
مـاذا  وشـمعة..  كريوسـني  وملبـة 

ستشعل أوال؟
٧.دخل دب إىل بيت مستطيل الشكل 
أركانـه األربعـة تتجـه إىل الجنـوب 

السؤال : ما لون الدب؟..
٨.يف طبـق ٣ تفاحات.. أخذت منهم 

تفاحتني..كم تفاحة معك؟
٩.كم عـدد الحيوانات مـن كل نوع 
يف  السـالم  عليـه  مـوىس  حملهـا 

سفينته؟
١٠.أنـت سـائق ألوتوبيـس يحمـل 
٤٣ شـخصا من شـيكاجو.. توقف 
األوتوبيس عند بطرسربج ليحمل ٧ 
ركاب وينزل ٥..عنـد كليفالند ركب 
٤ ونـزل ٨ وبعـد ٢٠ سـاعة وصـل 
األوتوبيـس إىل فيالديلفيـا ما اسـم 

السائق؟

اإلجابات:
١.كل الشهور فيها ٢٨ يوما

٢.ساعة واحدة.. لنفرض انك أخذت 
أول قرص السـاعة ١ ستأخذ الثاني 
السـاعة ١ ونصف والثالـث يف تمام 

الثانية
٣.سـأنام لسـاعة واحـدة فقـط.. 
السـاعة الدائريـة ذات العقـارب ال 
يمكنـك ان تحـدد فيهـا الصباح او 

املساء
٤. ٧٠

٥.كلهـم ماتوا إال تسـعة.. إذا هناك 
تسعة خراف عىل قيد الحياة

٦.ستشعل عود الثقاب أوال
٧.لونالـدب ابيـض.. املـكان الوحيد 
الـذي يمكنك بنـاء بيـت كل أركانه 
تشـري إىل الجنوب هو مركز القطب 

الجنوبي.
٨.تفاحتني

لنـوح  كانـت  السـفينة  ٩.صفـر.. 
وليست ملوىس عليهما السالم
١٠.أنت السائق.. ما اسمك؟

لكل إجابة صحيحة أعطي لنفسـك 
درجة واجمع الدرجات لتحصل عىل 

درجة ذكائك من عرشة.
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عمري اخللص زينات صرت انا شيـــــنه
حتى النحبه اليوم يضحـك عليـنــــه

*****
منطر محبة وشوك وطيبة ومحنــــــه
و عز وكرم واحسان جي طبع اهلنـــــه

*****
تدري الزعل وياك شيسوي بيـــــــــه
احس السما ويا الكاع طبكن عليــــه

*****
أبهيده وي الروح ال تكصي بيــــــــــه
ماحتمل اللجمات شلك عليــــــــــه

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

ربما تشـعر اليـوم أن اآلخريـن بحاجـة إليك أو 
أنك تحاول إرضاءهم ومسـاعدتهم بشتى الطرق. 
أخالقـك راقية جدا ولكن هـذه العمليـة تتطلب منك 
مجهودا كبريا ووقتا طويال وطاقة. إذا كنت عزمت عىل 
مسـاعدتهم فيجـب أن تعلم أن هناك بعـض التغريات 

التي ستطرأ عىل حياتك.

حاول أن تركز اليوم عىل األمور األساسـية وال تنشغل باألشياء 
التى ال تنفعك.

 تتعاطـف مع الحبيب يف محنتـه وتقف إىل جانبه محـاوال التخفيف 
عنه قدر املستطاع.

 قد تصاب بخيبة أمل تنعكس سلبا عىل وضعك الصحي يف املساء.

تقـوم بعمل إضايف لتزيـد من دخلك املـادي. احذر من 
طريقة إرسافك غري املنطقية للمال. مسـامحتك الدائمة 
للرشيك وتهاونك معه يقلالن من احرتامه وتقديره لك. تحل 
بالصرب والهدوء لتتمكن من تخطي املحنة التي تواجهها منذ 
فرتة طويلة. يجب أن يحقق لك اليوم الرضا الذي تبحث عنه 

منذ فرتة.

أنـت مضطر اليوم لتنفيذ بعض املهام واملشـاريع التي 
تتعلق باألموال، فهناك بعض الفواتري التي يجب عليك أن 
تقوم بسـدادها، والتأكد من اإلمضاء عـىل بعض الودائع أو 
الشـيكات. هناك بعض األمور التـي تربكك عىل مدار اليوم وربما 

تثري غضبك طوال الوقت. حاول أن تكون إيجابيا.

تعامـل بدبلوماسـية مـع باقي الزمالء وسـتحصل عىل 
النتائـج التي تريدها وتجنب السـلبية. سـتتطور صداقة 
إىل عالقـة حـب تفاجـئ الجميـع من حولـك وتجعلـك تفكر 
باالرتباط. كرس وقتا لالستجمام والراحة لتستعيد صفاء ذهنك 

وتتخذ القرارات الصائبة.

حـاول أن تسـتثمر جهودك يف سـبيل تطوير 
قدراتـك العملية، فهذا سـيكون مـن أولوياتك 
يف املرحلـة املقبلة. ال تضغط عـىل الرشيك كثريا، 
فهـو يعاني من بعـض املصاعب وقد يتخـذ قرارات 
حاسـمة تجاهك. انطلق واخرج واستمتع بوقتك مع 

األصدقاء.

لـن تجني هـذا اليوم سـوى التعـب واإلرهـاق والتوتر 
والضغـط. ربمـا تفقد السـيطرة عـىل األمور وسـتفقد 
القدرة عىل الحكم عىل املوضوعات بشـكل حكيم. اليوم غري 
مناسـب تمامـا للمشـاركة يف مرشوعات جديـدة أو للدخول يف 
مناقشات طويلة ومهشـمة. ننصحك بأن تمكث يف املنزل اليوم 
حتى تسـرتيح بقدر اإلمكان. عالج التوتر والهدوء بقراءة بعض 

الكتب أو القصص الرومانسية.

أخبار رائعة وسـارة جدا تأتيك اليوم وربما تتعلق بمهنتك 
أو بزيادة دخلك املادي أو تغريات يف حياة جريانك إىل األفضل. 
إذا كنـت تفكـر الكتابة أو يف طباعة إحـدى قصصك فاليوم هو 
أنسـب األيام عىل اإلطـالق للقيام بهذه الخطوة. خيالك واسـع 

وتستطيع التواصل مع اآلخرين.

تعيد طرح بعض املسـائل عىل بساط البحث، تسرتجع 
املايض وتحاول كشـف بعض األمور الغامضة، ما يتعبك 

ويشكل هاجسا لك. 
هذه الشـكوك قد تولّد األرق ومشكالت صحية وأوجاعا وآالما. 
حاذر انفعاالت شـديدة قـد تولد اإلرهاق والتعـب النفيس وكن 

هادئا.

تعـود اليوم لصفائـك يف العمـل وقدرتك عىل 
العطاء.

 أعطـي املزيـد مـن االهتمـام إىل شـؤون العائلة. 
كـن حذرا اليـوم فقد تحدث بعض األمـور املفاجئة 

وغريمتوقعة.
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مشـاعرك لن تتحرك اليوم أمام أي شخص تلتقي به، 
عىل الرغم من أن املجال مفتوح أمامك اليوم للتعرف عىل 
أشـخاص جدد. عىل الرغم مـن أن األمور تبدو عىل ما يرام 
وهادئة ولكن ربما تشـعر أنك بال هـدف وبال حافز. حاول أن 
تركز عىل هدف واحد وال تعتمد عىل اآلخرين يف تحقيق أحالمك.

تفكر يف خطواتك القادمة بكل حرص ودقة وكأنك تلعب لعبة 
الشـطرنج. شـتعر أن من حولك يتقدمون بشكل أرسع ولكن 
الدقـة مطلوبة أيضـا فحاول أن توازن بـني األمرين، وإال اتخذت 
قراراتك بشكل عشوائي ومتهور. األمر ال يحتاج وقتا طويال كما 

تتخيل ولكن يتطلب مزيدا من الدقة.

Ô”aã«@fiçÀ



خبرية  من  للتنمر  تعرضها  عن  صربي،  هند  الفنانة،  كشفت 
فيه،  تشارك  فني  عمل  أول  خالل  أسنانها  بسبب  تجميل 
ألنها  بعد،  فيما  تألقها  يف  سبباً  كان  املحرج  املوقف  أن  مؤكدة 
استغالل  دون  التمثيل،  مهنة  يف  موهبتها  عىل  االعتماد  قررت 
لقائها  الهوس بجمالها.وأضافت هند صربي، خالل  أو  شكلها 
فيلم شاركت فيه  أول  أنها تعرضت يف  نواعم،  برنامج كالم  يف 
للتنمر، موضحة: يف أول فيلم شاركت فيه عندما سمعت خبرية 
التجميل تتكلم مع مخرجة الفيلم وتقول إيه اسنان دي هتطلع 
هي  الجملة  هذه  قالت  عندما  صربي:  هند  إزاي.وتابعت  كده 
10 سنوات  تحدثت أمامي لكنها ظنت أنني لم أسمعها، وبعد 
أصبحت  قد  وكنت  آخر،  فيلم  يف  بها  التقيت  الواقعة  هذه  من 
خبرية  شكرت  سمعتها.وأضافت:  أنني  وأخربتها  مشهورة 
التجميل يف نفس اللحظة ألنها جعلتني أنظر إىل املرآة وأفكر، 
ما  هو  الشكل  بأن  أشعر  وال  شكيل  عىل  يوماً  أعتمد  لم  فأنا 
يجعل ممثلة تنجح.يذكر أن هند صربي بدأت مسريتها الفنية 
موسم  هما  سينمائيني،  فيلمني  ببطولة  باملشاركة  تونس  يف 
التالتيل.وبدأت  مفيدة  للمخرجة  القصور  وصمت  الرجال 
مسريتها يف مرص عندما منحتها املخرجة إيناس الدغيدي دور 
يحكي  والذي   ،2001 عام  مراهقة  مذكرات  فيلم  يف  البطولة 
قصة فتاة مراهقة مرصية من خالل مذكراتها، وهذا الدور هو 

الذي أعطاها شهرة واسعة يف العالم العربي.

تساءل بعض املشاهدين هل يستمر 

عرب  املذاع  الناس“  ”كالم  برنامج 

ياسمني  للمذيعة   ،MBC فضائية 

عز، يف شهر رمضان؟

عرض  استمرار  عز  ياسمني  أعلنت 

برنامجها يف شهر رمضان، وقالت: 

”الربنامج ده مش مقلب ده برنامج 

حقيقي وفرعوني واملقلب الحقيقي 

إنك تعتقدي أنك مش هتشوفيني يف 

رمضان، لكن هتشوفيني عىل قلبك 

الزم أطل عليكي يف رمضان“.

كما أعربت ياسمني عز من استياءها 

يف  األكل  ”فرزنة“  تخزين  عادة  من 

شهر رمضان، وقالت: ”عندنا عادة 

وإنك  الفرزنة،  وهي  نبطلها  الزم 

تفرزني كل حاجة يف الفريزر علشان 

تجهزيها وتتبيل 20 كيلو من البانيه 

وتحطيها يف الفريزر، فاضل تفرزني 

الضيوف“.

وأضافت: ”حتى حوسة رمضان ما 

بقاش فيها بركة بالش افرتى وخيل 

اليوم بيومه محدش ضامن عمره“.

ياسمني  نصحت  أخرى،  ناحية  من 

بنظافة  باالهتمام  السيدات  عز 

دروس  بدي  ما  زي  قائلة:  الزوج، 

تنظيف  دروس  يف  الزوج  تفخيم  يف 

الزوج، وتابعت: ”نظفي وادعكي ورا 

ودن جوزك.. أنت بريمو يف النضافة 

وبتيجي  جاي  وديتول  رايح  كلور 

عند ورا ودن جوزك وبتكسيل“.
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النجمة  إن  خاصة  معلومات  قالت 

عىل  وقعت  النور  عبد  سريين  اللبنانية 

عقد خاص بمجموعة تجميل، ويبدو أن 

اسم  عن  اإلفصاح  بعدم  ملتزمة  سريين 

اإلعالنية  الجملة  إطالق  أمام  إذا  املنتج 

بداية  مع  أي  شهرين  حوايل  الخاصة 

الصيف الحايل.

أن زيارة سريين  املعلومات عن  وكشفت 

كانت  أسبوع  قبل  إليطاليا  النور  عبد 

لهذا السبب، وُحكي عن أن العقد يشمل 

النور  عبد  تكون  وأن  دعائية،  حملة 

العربي  العالم  يف  باملنتج  الخاص  الوجه 

وأن املكافأة املالية جراء هذا العقد حوايل 

النور  عبد  وكانت  امريكي،  دوالر  مليون 

فور عودتها اىل بريوت احتفلت بعيد ميالد 

زوجها،  جانب  إىل  «كريستيانو»  ابنها 

وأطلت يف حفل بسيط اىل جانب عائلتها 

بعدما  السعيدة  الحياة  لطفلها  متمنيًة 

بلغ اليوم خمس سنوات.

املوسم  عن  النور  عبد  سريين  وتغيب 

الدرامي يف رمضان بفضل احتكار رشكات 

زميالتها،  من  الوجوه  لبعض  اإلنتاج 

لكنها تبقى حارضة من خالل مجموعة 

من األعمال الفنية ليس آخرها إعداد أغاٍن 

خاصة ستصدر مع مطلع الصيف املقبل، 

يف حني ُيعرض عليها حفالت لكنها ترتيث 

املوسم  بداية  قبل  حفل  أي  إلحياء  قليالً 

وإن كان الوضع يف لبنان يشجع عىل مثل 

هذه النشاطات أم ال.

الكريم  رمضان  شهر  يشتهر 
املفضلة،  الربامج  ببعض 
إىل  الرتفيهية،  أو  الدينية  سواء 
يرتقبها  التي  املسلسالت  جانب 
وهناك  سنوياً،  املشاهدون 
أصبحت  التي  الربامج  من  الكثري 
ومن  رمضان،  يف  أساسية  وجبًة 
واملسابقات  املقالب  برامج  بينها 

والربامج الفنية الحوارية.
١- رامز نيفر إند

لـ»رامز  املقالب  برنامج  ُيعرض 
 ،mbc قنوات  شبكة  عىل  جالل» 
اإلعالني  البوسرت  القناة  وطرحت 
رامز وهو  يظهر  للربنامج؛ حيث 
أنها  ويبدو  أعىل،  من  يسقط 

إشارة إىل طريقة تنفيذ املقلب.
«نرسين  الفنانة  وأعلنت 

أمني» عن مشاركتها 
مؤكدة  بالربنامج؛ 

شديد  املقلب  أن 
الخطورة.

٢-الصدمة
أكثر  من 

بشعبية  تتمتع  التي  الربامج 
ومشاهدة خالل السنوات املاضية 
لعرضه  وذلك  رمضان،  شهر  يف 
واجتماعية  حياتية  مواقف 
املشاهدين..  تهم  وإنسانية 
عىل  «الصدمة»  برنامج  ُيعرض 
وتتواجد   ،mbc قنوات  شاشات 
الحلقات بشكل يومي عىل منصة 
«الصدمة»  عمل  وفريق  شاهد.. 
يتكون من: كريم كوجاك، وفيصل 
فتيان،  أبو  ورائد  الزهراني، 

وهشام الوايل.
٣- رميم

وهو برنامج ديني يقدمه الداعية 
حسني»،  «مصطفى  املرصي 
تطوير  بني  الربنامج  ويجمع 
الدينية،  والتعاليم  الذات 
عىل  «رميم»  وُيعرض 
قبل  أون  قنوات 

أذان املغرب.
٤- العرافة

الثالث  للعام 
التوايل،  عىل 
ك  ر تشا
«بسمة وهبة» 
مج  نا برب
«العرافة» الحواري، 
شهر  يف 
ن  مضا ر

«العرافة»  وبرنامج   .٢٠٢٣
أرسار  كشف  يف  متخصص 
املشاهري؛ حيث استضافت «بسمة 
وهبة» عْرب املواسم السابقة، كباَر 
واإلعالم..  والرياضة  الفن  نجوم 
عىل  الربنامج  عرض  املقرر  ومن 

شاشات قناة املحور.
٥-املسحراتي

جديدة  تليفزيونية  تجربة 
«مصطفى  الفنان  يخوضها 
 ،٢٠٢٣ رمضان  شهر  يف  قمر» 
وتدور فكرته حول رسد حكايات 
عودة  ليكون  لألطفال؛  رمضانية 
عن  طويل  غياب  بعد  لـ»قمر» 

التليفزيون والسينما.
٦-حرب رسي

اإلعالمية  تشارك  الثاني  للعام 
بربنامجها  إبراهيم»  «أسما 
بعد  وذلك  رسي»،  «حرب 

املوسم  يف  حققته  الذي  النجاح 
كبري  عدد  باستضافة  األول، 
أبرز  من  وكانت  النجوم..  من 
اإلعالمية  استضافة  حلقاتها، 
فتحت  التي  رسحان»،  «هالة 
لجمهورها  الربنامج  قلبها خالل 

بعد غياب طويل.
٧- كفو

ليسلط  الحدّي»  «أيمن  يقدمه 
نماذج  عىل  خالله  من  الضوء 
مجتمعية ألناس قهروا الصعاب، 
الربنامج ضيفاً جديداً  يستضيف 

يف كل حلقة لعرض قصته.
٨- سني ٢

عىل  الثاني  للعام  يقدمه 
«أحمد  الشهري  اإلعالمي  التوايل 
الشقريي»، ويتم عرض الربنامج 
عىل  واسعاً  نجاحاً  حقق  الذي 

.mbc شبكة قنوات

تروج املمثلة املرصية منة شلبي ملسلسلها 
عرب  جو»  «تغيري  الجديد  الرمضاني 
التواصل االجتماعي  حساباتها عىل مواقع 
متاهة  داخل  لها  منفردة  صورة  من  بدءاً 
ابطال  ببقية  يجمعها  عام  بملصق  مروراً 
الرتويجي  لإلعالن  بفيديو  وانتهاء  العمل 
 mbc شاشة  عىل  سيعرض  الذي  للعمل 

مرص، ومنصة شاهد.
وتدور أحداث «تغيري جو» يف إطار اجتماعي 
من  تعاني  التي  «رشيفة»  حول  تشويقي 
إدمان  من  والدتها  معاناة  منها  أزمات 
نصار  إياد  يقّدم  فيما  والكحول،  املهدئات 
شخصية دكتور جامعي تجمعه عالقة مع 
دور خالة  أمني  وتقدم مريفت  منة شلبي، 

منة شلبي واسمها زوزو.

يذكر 
آخر  أن 

منة  أعمال 
عز،  أحمد  بطولة  «الجريمة»،  فيلم  شلبي 
ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، 
رشيف  وإخراج  تأليف  الخويل،  رياض 

عرفة.

مذيعة  أول  عن  الصني  كشفت 
أخبار تعمل بالذكاء االصطناعي، 
افرتاضية،  شابة  عن  عبارة 
قادرة  شياورونج،  رين  تسمى 
وتقديم  األسئلة  عىل  اإلجابة  عىل 
 24 مدار  عىل  األخبار  نرشات 
يف  يوًما   365 اليوم،  يف  ساعة 
صحيفة  ذكرته  ملا  السنة.ووفقا 
فإنه  الربيطانية،  ميل“  ”دييل 
مشكلة،  هناك  مازالت  ذلك،  رغم 
فقط  قادرة  الرمزية  فالصورة 
املحددة  األسئلة  عىل  اإلجابة  عىل 
تقدمها  التي  واإلجابات  مسبًقا، 
تروج بشدة لخط اللجنة املركزية 
الصيني  الشيوعي  للحزب 
بمؤتمر  األسئلة  (CCP).وتتعلق 
”الدورتني“ السيايس، حيث ناقش 
الترشيعات  البالد  يف  املندوبون 
من  رين  تطوير  تم  واعتمدوها، 
الرسمي  األخبار  منفذ  جانب 
للحزب الشيوعي الصيني، بيبولز 
دييل، وتقول إنها تتمتع بمهارات 
األخبار.تعمل  مذيعي  من  اآلالف 
املذيعة ملدة 365 يوًما عىل مدار 24 
ساعة، حيث قالت ”سأقوم بإبالغ 

مدار  عىل  العام،  طوال  األخبار 
مضيفة  راحة“،  دون  الساعة، 
أو  اإلخبارية  املواقع  يف  ”سواء 
دائًما،  سرتاني  االستوديو،  يف 
تقدمه  تعليق  وكل  محادثة  كل 
الرغم  سيجعلني أكثر ذكاًء.“عىل 
تفتح  عندما  االدعاءات،  هذه  من 
التطبيق للتفاعل مع رين، يمكنك 
التحدث  منها  تطلب  أن  فقط 
مسبًقا  محددة  موضوعات  عن 
هذه  بالجلستني.وتشمل  تتعلق 
و“تخفيض  التقنيات“  ”أحدث 
الرضائب والرسوم“ و“التوظيف“ 
والطريق“،  الحزام  و“مبادرة 
مع  تتماىش  ردودها  جميع  ولعل 
يستطيع  وال   ،CCP أيديولوجية 
عن  تنحرف  جعلها  املستخدم 
طرح  خالل  من  السيناريو 
عىل  عليها  الردود  األسئلة.كانت 
إىل حد كبري، مع  إيجابية   Weibo
”رائع!“ و“مذهل“  تعليقات مثل 
علمي  و“خيال  جًدا“  و“حقيقي 
جًدا“، لكن عىل موقع تويرت، الذي 
يتعذر الوصول إليه يف الصني، كان 

رد الفعل أقل إيجابية.

يف إشارة إىل تضاؤل الضجيج املحيط بخدمة الرموز غري القابلة لالستبدال 
ملنصتي  املالكة  العمالقة  األمريكية  ميتا  رشكة  قررت  ”إن.إف.تي“، 
التواصل االجتماعي فيسبوك وإنستجرام حذف هذه الخدمة التي تثبت 

ملكية أي أصل رقمي عىل املنصتني .
وقال ستيفن كارسايل، املدير املسؤول عن منصة فيسبوك يف رشكة ميتا 
عرب موقع تويرت للتواصل االجتماعي، إن هذه الخطوة جزء من التحرك 

الرموز  إنهاء  بصدد  ”نحن  مضيفا  األولويات،  عىل  للرتكيز  املستمر 
غري القابلة لالستبدال يف الوقت الحايل للرتكيز عىل طرق أخرى لدعم 

املبدعني والرشكات واألفراد“ وهو ما يعني بوضوح أن تقنية ”إن.
إف.تي“ لم تعد تمثل أولوية بالنسبة لرشكة ميتا.

بيانات فريدة وغري  القابل لالستبدال هو وحدة  الرمز غري  أن  يذكر 
قابلة لالستبدال مخزنة يف سجل رقمي (سلسلة الكتل).ويمكن استخدام 
هذه الرموز لتمثيل العنارص القابلة لالستنساخ بسهولة مثل الصور أو 
الرقمية  امللفات  من  أخرى  وأنواع  صوتية  ملفات  أو  الفيديو  مقاطع 
باستخدام  وذلك  األصالة)،  لشهادة  (مماثلة  فريدة  عنارص  لتصبح 
تقنية البيانات التسلسلية إلنشاء إثبات ملكية مؤكدة وعامة.ومن بني 
خطوات أخرى سيتم حذف خيار مبادلة ”إن.إف.تي ” عرب إنستجرام 
باسم  متحدث  ترصيحات  بحسب  املقبلة،  األسابيع  خالل  وفيسبوك 
ميتا ملوقع ذا فريج اإلخباري.وأصبحت الرموز غري القابل لالستبدال 
شائعة بشكل خاص يف عالم الفن، حيث تم استخدامها كدليل عىل 
القابلة  الرموز غري  ملكية عمل فني رقمي. ووصل الضجيج حول 
رقمي  فني  عمل  بيع  تم  عندما  عامني  منذ  ذروته  إىل  لالستبدال 

باستخدام هذه الرموز بأكثر من 69 مليون دوالر.

الذكية  الهواتف  مستخدمو  يحرص 
يف العادة عىل معرفة كل جديد بشأن 
التطبيقات، لكن يف بعض األحيان قد 
إطالقها  جرى  كثرية  مزايا  يغفلون 

منذ فرتة، لكنهم لم يسمعوا بها.
يجري  ال  مهمتني  ميزتني  عن  وذكر 
يف  كثريين  قبل  من  استخدامهما 
تجعالن  أنهما  حني  يف  واتسآب، 
الرتاسل أكثر سهولة.الخاصية األوىل: 
شخص  مع  محادثة  وضع  إمكانية 
ما يف أعىل محادثات التطبيق، أي من 
خالل ”PIN“، حتى تبقى بارزة بشكل 
مستمر. تتيح هذه الخاصية أن تتذكر 
األشخاص املحبوبني لديك باستمرار، 
دائما  لك  تظهر  معهم  محادثاتك  ألن 
يف  تنزوي  وال  التطبيق،  فتح  بمجرد 
جديدة. رسائل  تلقيت  ألنك  األسفل 

عىل  نجمة  وضع  الثانية:  الخاصية 
رسالة ما، والقصد بهذه العملية هو 
املرغوبة يف  الرسائل  يجري حفظ  أن 
خانة ”الرسائل ذات النجمة“. بوسع 
املستخدم أن يضع نجمة عىل رسائل 
أو  إليه،  بالنسبة  خاصة  مكانة  ذات 
مفيدة  معلومات  تضم  رسائل  عىل 
ولالطالع  ومعلومات..  عناوين  مثل 
عىل هذه الرسائل التي وضعت عليها 
يذهب  أن  للمستخدم  يمكن  النجمة، 
يمكنه  وعندئذ،  اإلعدادات،  قسم  إىل 
يف  حددها  التي  الرسائل  إىل  الوصول 
العام الحايل،  وقت سابق. ومع بداية 
الشهري  املستخدمني  عدد  وصل 
مليار،   2.2 إىل  واتسآب  لتطبيق 
أكثر  من  واحدا  منه  يجعل  ما  وهو 

تطبيقات الرتاسل شعبية يف العالم.

  

paáÌãÃm

ëbj«@böã€a@áj«
’ibé@ÔnÌÏ◊@k«¸

Îaç»€a@áÓíä
Ôfl˝é�a@lçz‹€@‚b»€a@ÂÓfl˛a

@açÓ–€a@ıbÃ€g@Û‹«@Ú‘”aÏæbi@Ú‘qÎ@›flc@Ô‹◊
@L7À@÷aãÄÄ»€a@RU@ÔvÓ‹Ç@áÄÄ»i@L÷aãÄÄ»‹€
@áÌáu@Âfl@∂Î˛a@ÚËuaÏ€a@Òãój€a@pÜb»œ
@ÈuÎ@Û‹«@µÓnÌÏÿ€aÎ@µÓvÓ‹©a@ÅbÓè‹€
@5©a@aâÁ@Ê�a@k”6Ì@›ÿÄÄ€a@LôÏó©a

NÅã–æa

@â€a@÷aã»€a@fi˝ÄÄnyg@Û‹«@�bflb«@ÂÌãÄÄì«@á»i
@äbflái@kjèmÎ@Ú‹‹õflÎ@�Ú‹ÌçÁ@ �paä5fl@Û‹«@‚b”
@ÅaÎäc@Âfl@“¸¸a@pb˜fl@ÈjjÄÄèi@o‘Áå�aÎ@›flbÄÄí
@“6»„@Êc@‚ÏÄÄÓ€a@�bÄÄ»Óª@bÄÄ‰Ó‹«@LµÄÄÓ”aã»€a
@ÚÓ€Î˚èfl@›�‡zn„Î@Ú‘ibè€a@Ò7jÿ€a@pb”b–Ç�bi
@ÒÏjÿ€a@Âfl@üÏË‰‹€@ÚflÏÿ®a@ÜÏËu@·«ÜÎ@›‡»€a

NÂ†aÏæaÎ@Â†Ï€a@bËíb«@>€a@ÚÓ≤äbn€a

îflbÁ

كلما مرت الذكرى السنوية للغزو األمريكي للعراق ومنذ عام ٢٠٠٨ واىل يومنا 
هذا يجري استذكار موقعة الحذاء بحق الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش 
االبن.. فخالل إحدى زياراته اىل العراق عام ٢٠٠٨ وبينما كان يعقد مؤتمرا 
صحفيا مشرتكا مع رئيس الوزراء آنذاك نوري املالكي قام الصحفي العراقي 
اىل  الزيدي  واقتيد  الرضبة  اتقى بوش  بالحذاء..  الزيدي برشق بوش  منتظر 
السجن. وقع الحادثة عام ٢٠٠٨ وبالرغم من «الشو» الذي رافقها لفرتة من 
الزمن يختلف عن وقعها اليوم حيث لم يعد بوش رئيسا ولم يعد يتذكره أو 
القرار  وهو  العراق  غزو  بعملية  الواقعة  تلك  تربط  حني  لكن  أحد.  به  يهتم 
الذي اتخذه بوش فإنه ال يمكن تخطي ما حصل. يف ذلك العام لم يكن قد مر 
عىل غزو العراق سوى ٥ أعوام وكان اليزال بمقدور بوش الحديث عما حققه 
الغزو من «منجزات» برغم اعرتافه هو وجوقته من املحافظني الجدد ممن 
هندسوا الغزو ألسباب باتت معروفة بأنهم لم يجدوا أسلحة الدمار الشامل 

التي كانت ذريعتهم للغزو.
واالحتجاج  الرفض  دائرة  تتسع  حيث  للغزو  العرشين  الذكرى  ويف  اليوم 
واملقاومة ضد الغزو األمريكي وما خلفه من آثار سلبية عىل كل املستويات 
ذرائع شتى، فإن  العراق تحت  األمريكية يف  القوات  بقاء  استمرار  بينها  من 
كل الوقائع تؤكد أن بوش كان يستحق أكثر من حذاء. فإذا كان الهدف الذي 
البحث عن تلك األسلحة  النظام السابق فإن  إنه حققه بإسقاط  يرى بوش 
املزعومة ال يربر الغزو بأي حال من األحوال. وحتى حني عّد أن التخلص من 
صدام حسني عمل يربر الغزو فإن العديد من قوى املعارضة للنظام السابق 
اتفاقها معه بإسقاط صدام كهدف  لم تتفق مع بوش عىل ما حصل برغم 

مشرتك كونه عدوا للطرفني.
مع ذلك ومع اتساع دائرة املعارضة للغزو بمن يف ذلك املقاومة املسلحة تدل 
ورحب  هلّل  من  ذلك  يف  بمن  لالحتالل  رافضون  العراقيني  أن  قاطعة  داللة 
بقدوم القوات األمريكية وبنى أحالما وآماال وردية اثناء أوىل سنوات الغزو. 
كان البعض من هؤالء أحسن الظن باألمريكان لكنهم صدموا تماما عندما 
احتالل.  قوة  باعتبارها  األمن  مجلس  اىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  تقدمت 
تفكيك  بعد  حتى  نظره  من وجهة  املنشود  للتحرير  هلل  من  بوسع  يعد  لم 
كل أجهزة الدولة أن يربر ما حصل سوى عّد هدف إسقاط النظام «يسوى» 
تحطيم الدولة العراقية بالكامل. ففي كل تجارب الشعوب وبقطع النظر عن 
نوع النظام الحاكم ودرجة ظلمه ال يمكن ألحد قبول احتالل أجنبي بوصفه 
األمريكية  القوات  بكون  األمن  اتخذه مجلس  الذي  القرار  بعد  للبلد.  تحريرا 
التي دخلت العراق قوات محتلة لم يعد ممكنا من الناحية املنطقية التعامل 

مع املحتل األمريكي بوصفه محررا للعراق.  
 عىل صعيد االحتالل ال نحتاج اىل املزيد من األدلة بشأن ذلك، ويف املقدمة من 
إنها موجودة  العراق تحت ذريعة  األمريكية يف  القوات  بقاء  األدلة هي  هذه 
بطلب من الحكومة العراقية. أو إنها موجودة ألغراض التدريب واالستشارة 
عىل  العراقي  الجيش  باعتماد  انتهت  املهمة  هذه  تكون  ان  يفرتض  بينما 
نفسه. يضاف اىل ذلك بناء أكرب سفارة أمريكية يف العالم يف بغداد تمتد عىل 
نهر دجلة لعرشات الكيلوات وهو ما يعني أن لهذه السفارة أهدافا أخرى.. 
الهدف واضح وال يمكن مغالطة الحقيقة كون أن الهدف األبرز لبقاء القوات 
األمريكية يف العراق وبناء أكرب سفارة يف بغداد هو ضمان أمن إرسائيل.. هذه 

أولها وهذه تاليها.
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