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بغداد/ الزوراء:
نفى مصدر مسؤول يف املحكمة االتحادية 
العليا صدور قرار بعدم دستورية جلسة 
الربملان الخاصـة بالتصويت عىل قانون 
األنباء  املصـدر لوكالة  االنتخابات.وقال 
الرسـمية، تابعته ”الزوراء“: إن ” ما تم 
تناقلـه من أخبـار تتعلق بصـدور قرار 
مـن املحكمة االتحادية بعدم دسـتورية 

جلسـة الربملان الخاصة بالتصويت عىل 
قانـون االنتخابـات عار عـن الصحة“.
وأضـاف أن ” املحكمـة االتحادية قبلت 
دعوى مرفوعة للطعن بالجلسة املتعلقة 
بقانـون االنتخابات ولـم تصدر أي قرار 
بشـأن ذلـك“، الفتـا اىل أن ” املحكمـة 
االتحادية تقبل أي دعـوى تقدم أمامها 

لتأخذ مسارها القانوني“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مكتب املرجـع األعىل السـيد عيل 
السيسـتاني ثبـوت رؤيـة هالل شـهر 
رمضـان املبـارك، وأن اليـوم الخميـس 
أول أيامه.وقـال املكتـب يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: ”قد ثبتت رؤية هالل شـهر 

رمضـان املبـارك بالعـني املجـردة بعـد 
غروب االربعاء 29 شعبان يف عدة أماكن 
يف العـراق ويف بعـض املناطـق املجاورة 
له“.وأضاف ”وبذلك يكون الخميس أول 
أيام الشـهر الفضيل، نسأل الله تعاىل أن 

يوفق الجميع فيه لصالح األعمال“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت مرصف الرافدين أن منح سـلفة 
األصـيل  للمتقاعـد  دينـار  مليـون   25
حرصاً.وذكـر املـرصف يف بيـان تلقتـه 
”الـزوراء“: أن ”منـح السـلف التي تبدأ 
مـن 5 ماليني دينـار ولغايـة 25 مليون 

دينـار للمتقاعد األصيل حـرصاً عىل أّال 
يتجـاوز عمره 73 عاماً، وأن ال يكون قد 
تجاوز العمـر التأميني املحدد“.وأضاف 
البيـان أن ”التقديم عىل السـلفة يكون 
عن طريق التطبيـق االلكرتوني الخاص 

بمرصف الرافدين“.

بريوت/ متابعة الزوراء:
أطلقت قوات األمن اللبنانية الغاز املسيل 
املتظاهريـن،  مئـات  لتفريـق  للدمـوع، 
غالبيتهم عسكريون متقاعدون، خرجوا 
وسـط العاصمـة بـريوت، احتجاجا عىل 
تدهور األوضاع املعيشية، وحاولوا اقتحام 
حرم الرساي الحكومي.وأعاد هذا التحرك 
إىل األذهان التظاهرات غري املسبوقة التي 
شـهدها لبنان يف خريف 2019، احتجاجا 
عـىل بـدء تدهـور األوضـاع االقتصادية، 
مطالبني برحيل الطبقة السياسـية التي 
ال تزال تمسـك حتى اليـوم بزمام األمور، 
مـن دون أن تقـدم أي حلـول. وتجّمـع 
املتظاهرون يف سـاحة ريـاض الصلح يف 

وسـط بريوت، مقابل الرساي الحكومي، 
ورفع بعضهم األعـالم اللبنانية، مرددين 
للسـلطة.وتخلل  مناهضـة  هتافـات 
التظاهـرة عمليـات كـر وفر بعـد إطالق 
قـوات األمـن الغاز املسـيل للدمـوع عىل 
املتظاهرين من أجل تفريقهم، بعد تمكن 
مجموعة منهم من إزالة األسالك الشائكة 
والتقّدم باتجاه حـرم الرساي الحكومي.

وأصيـب متظاهر بجروح يف رأسـه خالل 
إطـالق القنابل املسـيلة للدموع، وعنرص 
مـن الجيـش جـراء رشـق املتظاهريـن 
للحجارة.كمـا وقعـت حـاالت إغمـاء يف 
الوكالـة  حسـب  املتظاهريـن،  صفـوف 

الوطنية لإلعالم الرسمية يف لبنان.

 الزوراء/ مصطفى فليح:
حـددت لجنة العمـل النيابيـة ابرز 
القوانـني التـي تعمـل عليهـا خالل 
الفـرتة املقبلـة، ويف حني اكـدت ان 
االخـرية،  مراحلـه  وصـل  بعضهـا 

اشارت اىل ان احدها خصص له اكثر 
من 400 مليار دينار يف املوازنة.وقال 
عضو اللجنة املالية، امري املعموري، 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: ”هناك عدد 
من القوانني التي تعمل عليها اللجنة 

منها قانون التقاعد وضمان العمال 
وكذلك قانـون ذوي االعاقـة تعديل 
وهنـاك   2013 لسـنة   38 قانـون 
قوانني تخص االتحادات والنقابات، 
وهناك  قراءة اوليـة لقانون العمال 

لسـنة 2015 وتوجد بعض الجوانب 
االخـرى لغـرض التعديـل وقانـون 
الضمـان االجتماعـي تمـت قراءته  
القـراءة االوىل والقـراءة الثانية اآلن 
يف طور اكمـال التعديالت“. واضاف 

االعاقـة صوتـت  ان ”قانـون ذوي 
عليه اللجنة ورفع اىل رئاسة املجلس 
داخـل  التصويـت  جلسـة  لتحديـد 

مجلس النواب ”.

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت وزارة الداخلية عن توجيهات جديدة صدرت 
مـن القائد العام للقوات املسـلحة للقـوات االمنية 
يف محافظـة ديـاىل للحفـاظ عـىل امن واسـتقرار 
املحافظـة، وفيما اكدت ان الخطـط االمنية تمثلت 
بتنفيـذ اوامر القبـض الصادرة سـابقا والحد من 

عمليـات الجريمـة املنظمة، شـددت عـىل رضورة 
تطبيـق القانـون واجـراء املصالحـة العشـائرية 
باملحافظة.وقال املتحدث باسم الوزارة اللواء خالد 
املحنـا يف حديث لـ»الزوراء»: انـه منذ زيارة القائد 
العـام للقوات املسـلحة اىل محافظة ديـاىل ولقائه 
القـادة االمنيني وامليدانيني كانـت هنالك توجيهات 

جديـدة بصدد تعزيـز الخطط االمنيـة يف محافظة 
ديـاىل، وكذلك الخطط الخدميـة التي جرى الرتكيز 
عليهـا ايضا مـن اجل الحفاظ عىل امن واسـتقرار 
املحافظة.وأضـاف: ان القـوات االمنيـة بمختلـف 
تشـكيالتها كالرشطـة االتحاديـة والـرد الرسيـع 
ومديريـة الرشطة واالسـتخبارات قامت بعمليات 

كبرية جـدا تضمنت تنفيذ اوامـر القبض الصادرة 
سابقا بخصوص القضايا الجنائية وقضايا االرهاب 
وايضا كانت هنالك عمليات تفتيش واسعة. مؤكدا: 
انـه تم ضبـط العديد من االسـلحة غـري املرخصة 

وغريها من االجراءات االمنية واالستخبارات.

عمان/ متابعة الزوراء:
صوت مجلس النواب األردني باملوافقة 
عىل مقرتح بطرد السـفري اإلرسائييل، 
عـىل خلفيـة ترصيحـات وترصفـات 
بتسـلئيل  اإلرسائيـيل  املاليـة  وزيـر 
سـموتريتش العنرصية تجـاه األردن 
وفلسطني، فيما أدانت وزارة الخارجية 
املرصية مصادقة الكنيست اإلرسائييل 
عـىل مـرشوع قانـون يسـمح بعودة 

املسـتوطنني إىل أربـع مسـتوطنات يف 
األرايض الفلسـطينية املحتلة.وطالبت 
لجنـة فلسـطني النيابيـة يف مجلـس 
النـواب األردني وعدد كبـري من النواب 
بطـرد السـفري اإلرسائييل مـن األردن 
بناء عـىل مقرتحات عديدة قدمت بهذا 
الشـأن.وقال رئيـس مجلـس النـواب 
االردنـي أحمـد الصفدي خالل جلسـة 
النواب: «إننـا يف مجلس النواب نطالب 

الحكومـة بإجـراءات فاعلـة ومؤثرة 
تجـاه اسـتخدام وزير ماليـة حكومة 
االحتـالل لخريطة ما ُيسـمى إرسائيل 
تضم حدود اململكة األردنية الهاشـمية 
واألرايض الفلسـطينية املحتلة».واعترب 
الصفدي أن «هذا أمر ال يمكن السكوت 
عنه، ويشكل خرقاً» ملعاهدة السالم بني 
األردن وإرسائيـل املوقعة عـام ١٩٩٤، 
ولألعراف الدولية.ويف سياق اخر، أدانت 

مصادقـة  املرصيـة  الخارجيـة  وزارة 
الكنيست اإلرسائييل عىل مرشوع قانون 
يسـمح بعـودة املسـتوطنني إىل أربـع 
الفلسـطينية  األرايض  مسـتوطنات يف 
املحتلة.وأوضحت الخارجية املرصية أن 
هذه املسـتوطنات كان قد تم تفكيكها 
عـام ٢٠٠٥، مشـددة عىل أن النشـاط 
االسـتيطاني بـكل أشـكاله وصـوره 
غري قانونـي وفاقـد ألي رشعية، وهو 

مـا تؤكده مقـررات الرشعيـة الدولية 
وقواعـد القانون الدويل.وأوضح البيان، 
أن مثـل هـذه القـرارات والترشيعات 
تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة 
بني الجانبني الفلسـطيني واإلرسائييل، 
وتؤجج مشـاعر الغبـن والغضب لدى 
وتزيـد  الفلسـطيني،  الشـعب  أبنـاء 
املنـاخ السـيايس واألمنـي يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة تعقيدا كل يوم.
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موسكو/ متابعة الزوراء:
تعليقـاً عـىل قضيـة تزويـد بريطانيـا ألوكرانيا 
بقذائـف اليورانيوم املنضب، جدد وزير الخارجية 
الـرويس سـريغي الفـروف تحذريراتـه مـن تلك 
الخطوة.وأكد يف مؤتمـر صحفي عقب محادثاته 
مع نظـريه اإلريرتي، امس األربعاء، أن هذا القرار 
ينقـل الـرصاع إىل مرحلـة جديـدة وخطرية.كما 
اعترب أن بالده سـتضطر يف تلك الحالة إىل الرد عىل 
هذا التصعيد الربيطاني بما يتماىش مع عقيدتها 
النووية، بحسـب ما نقلت وسـائل إعالم روسية.
إىل ذلـك، اتهم الدول الغربيـة بمعارضتها الدائمة 
ألي معاهـدة تمنـع اسـتخدام الذخـرية املـزودة 
باليورانيوم املنضب.كالم الفروف جاء بعد ساعات 
قليلة من تأكيد وزير الخارجية الربيطاني جيمس 

كليفريل، عدم وجود أي تصعيد نووي يتعلق بدعم 
أوكرانيا باليورانيـوم املنضب.فيما اعترب متحدث 
باسـم وزارة الدفاع الربيطانية أن روسيا ”تحاول 
عمـدا تزييـف املعلومـات“. وأكـد أن ”الجيـش 
الربيطاني اسـتخدم اليورانيوم املنضب يف قذائف 
خارقـة للدروع لعقود“، مشـددا عىل أن ال عالقة 
لتلـك القذائف بالنووي.كماشـدد عىل أن القذائف 
التـي تسـتخدمها دبابات ”تشـالنجر 2“ تحتوي 
فقط عـىل عنارص ضئيلة من اليورانيوم املنضب.
وكان الرئيـس الرويس فالديمري بوتني هدد بدوره 
، بأن بالده ”سـتضطر إىل الرد“ إذا أرسلت اململكة 
املتحـدة قذائف مصنوعة مـن اليورانيوم املنضب 
إىل القوات األوكرانية، متهماً الغرب بنرش أسـلحة 

تحمل ”مكّونات نووية“.

دمشق/ متابعة الزوراء:
خـرج مطـار حلب الدويل السـوري عـن الخدمة 
، بعـد أن شـنت إرسائيـل فجـر امـس األربعـاء 
رضبـات جويـة جديدة عليـه هـي الثانية خالل 
شـهر، وأدى الهجـوم إىل إحـداث أرضار ماديـة 
جسـيمة بمدرجات املطار، وفق ما أفادت وكالة 
االنباء السـورية ”سـانا“.ونقلت سـانا عن بيان 
عسكري ”حوايل الساعة 3:55 (بالتوقيت املحيل) 
مـن فجر االربعـاء، نفذ العـدو اإلرسائييل عدواناً 
جويـاً بالصواريـخ مـن اتجـاه البحر املتوسـط 
غـرب الالذقية مسـتهدفاً محيط مطـار حلب“. 
وأضاف املصـدر أن الهجوم ”أدى إىل وقوع بعض 
األرضار املاديـة يف املطـار“. وأعلـن التلفزيـون 
الرسمي السـوري عن خروج املطار عن الخدمة 
نتيجـة األرضار لحقت بـه بعد الرضبـة الجوية 

اإلرسائيلية.وهـذه الرضبـات هـي الثانيـة التي 
تسـتهدف مطار حلب خالل شـهر آذار/مارس، 
بعد قصف طاله يف السـابع من الشهر الجاري ما 
أخرج هذا املرفق الحيوي عن الخدمة أليام بعدما 
كان وجهـة رئيسـية لطائـرات املسـاعدات التي 
تصل سـوريا منـذ الزلزال املدمـر.يف غضون ذلك 
أعلنت مؤسسـة الطريان املدني السـورية خروج 
مطار حلب الدويل عن الخدمة بعد تعرضه لهجوم 
صواروخي فجر امس. وقالت املؤسسـة يف بيان: 
”تبني بعد تقييـم الفرق الفنيـة ألرضار العدوان 
اإلرسائييل الذي اسـتهدف مطار حلب الدويل فجر 
امـس االربعـاء.. وجود أرضار يف املـدرج وبعض 
التجهيـزات املالحية.. ما تسـبب بخـروج املطار 
عن الخدمة لحني االنتهاء من إصالحها“، بحسب 

وكالة األنباء الرسمية- سانا. 
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بغداد/ الزوراء: 
اعلـن رئيـس هيئة النزاهـة، حيدر 
حنـون، توقيـع مذكـرة تفاهم مع 
دولـة اإلمارات خالل الشـهر الحايل 
ملتابعة األمـوال املهربـة واملتهمني، 
التحقيقـات  اخـر  اوضـح  وفيمـا 
حـول رسقـة االمانـات الرضيبية، 
كشف باالرقام عن التقرير السنوي 
لنشـاطات وانجـازات الهيئـة لعام 

.2022
وقـال حنـون يف مؤتمـر صحفـي 
السـنوي لنشاطات  التقرير  العالن 
وانجازات هيئة النزاهة لعام 2022 
”التقريـر  ان  ”الـزوراء“:  تابعتـه 
السـنوي يتضمـن منجـزات هيئة 
2022 يف مكافحـة  لعـام  النزاهـة 
غـري  الكسـب  ومالحقـة  الفسـاد 
”للشـعب  متعهـدا  املـرشوع“، 
العراقي بمضاعفـة الجهود لتكون 
انجـازات 2023 مختلفـة وكبرية“.

واوضـح ان ”اهـم االنجـازات عىل 
لعـام  الهيئـة  رئاسـة  مسـتوى 
يف  باالصالحـات  الـرشوع   ،2022
الهيئة القسـام ومديريات ومكاتب 
املحافظات بمعالجة االخفاقات مع 
زيارات ميدانية مسـتمرة“.واضاف 
ان ”الهيئـة العليا ملكافحة الفسـاد 
انجازات جيـدة وحصيلتها  حققت 
63 قضية، تمت احالة 7 اىل الصاالت 
القضائية والباقي جار العمل عليها، 

إذ تم تشكيل فريق تحقيقي ميداني 
يعمـل مع الجانـب االعالمي واجبه 
االنتقـال اىل القضائية يف حال طرح 
ملفات الفساد“.واشـار اىل انه ”تم 
اعداد مسودة التعديل الثاني لقانون 
هيئة النزاهة والكسب غري املرشوع 
وحاليـا يف مجلس الدولـة“، منوها 
اىل ”التوجـه للوصـول بتفاهمـات 

مع كثـري من الدول لعقـد اتفاقات 
معهـا ومنهـا مذكـرة تفاهـم مع 
فرنسـا“. واردف حنون انه ”خالل 
الشـهر الحايل سـيتم ابـرام مذكرة 
تفاهم مع االمـارات ملتابعة االموال 
املهربـة واعـادة املتهمـني“، مؤكدا 
عىل ”التنسـيق مع وزارة الخارجية 
ملتابعـة االمـوال املهربة واسـتعادة 

املتهمني بمساعدة الدول عن طريق 
بـني  ”مـن  ان  املذكرات“.واضـاف 
االنجـازات، تم فتح حسـاب جاري 
للهيئـة مضمونه االموال املسـرتدة 
من الفساد، فضال عن انجاز اتفاقية 
الخاصـة  القانـون  انقـاذ  اجهـزة 
التعاون  الفسـاد ملنظمة  بمكافحة 
االسـالمي يف جدة العام املايض مما 

يعطي مسـاحة للنزاهة“.ولفت اىل 
ان ”مكافحـة الفسـاد التحتاج اىل 
تنظري وإنما اىل حـب العراق وارادة 
وادوات صالحـة وعمـل يف امليدان“، 
منوهـا اىل ”دور السـفري العراقـي 
باالمارات يف اعادة االموال املهربة“.
وحول رسقـة االمانـات الرضيبية، 
أكد حنون ان ”التحقيقات يف رسقة 
االمانـات الرضيبية جاريـة“، الفتا 
اىل ان ”آخـر املتهمـني هـو ضيـاء 
املوسـوي“.وتابع ”اننا نحرص عىل 
رسية التحقيقات“.واشارت الهيئة، 
خـالل يف تقريـر إنجازاتهـا للعـام 
ـت (2960) بالغاً  2022، أنهـا ”تلقَّ
ملزاعم فساٍد، منها (1606) بالغاٍت 
غري ُمغفلـٍة وبنسـبة (54.26%)، 
وبنسـبة  ُمغفـًال  بالغـًا  و(1354) 
إنجـاز بلغـت (%100)“. واضافت 
لة خالل  إن ”عـدد اإلخبارات املُسـجَّ
عـام 2022 بلغت (10840) إخباراً، 
أُنِجـَز منها (7670) إخباراً بنسـبة 
إنجـاٍز بلغت (%70,76)“، الفتًة إىل 
أن ”عـدد اإلخبارات الـكيل بإضافة 
رة من العام املايض  اإلخبارات املُـدوَّ
البالغ عددها (5731) إخباراً، تكون 
الهيئـة قـد عملـت عـىل (16571) 
 (12655) منهـا  أُْنِجـَز  إخبـاراً، 
إخباراً، بنسبة إنجاٍز إجماليٍَّة بلغت 

 .“(76,37%)
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بغداد/ الزوراء:
تقليص  الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  أعلنت 
الحكومية  املؤسسات  يف  الرسمي  الدوام  ساعات 
خالل شهر رمضان املبارك .وذكرت االمانة العامة 
بتقليص  وجهت  انها  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف 
والدوائر  املؤسسات  يف  الرسمي  الدوام  ساعات 
شهر  خالل  واحدة)  (ساعة  كافة  الحكومية 
العراقي  الشعب  عىل  الله  أعاده  املبارك،  رمضان 
انها  كما  والربكة.واضافت:  واليمن  بالخري 
بوزارة  املرتبطة  غري  والجهات  الوزارات  فوضت 
يف  التقليص)  (ساعة  تحديد  كافة  واملحافظات 

بداية الدوام الرسمي أو نهايته.

@Ú«bé@Ô8ã€a@‚aÎá€a@òÓ‹‘m
@Êbõflä@ãËí@fi˝Ç@ÒáyaÎ

@ÚÌäÏnéÜ@‚á«@Ô–‰m@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
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بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس مجلـس الـوزراء، محمـد شـياع 
املوازنـة  قانـون  تضمـني  أهميـة  السـوداني، 
مرشوع صندوق تنمية العراق، وفيما اشـار اىل 
تبّني الحكومة موازنة لثالث سـنوات سينعكس 
إيجابـاً عىل إنسـيابية التمويل للـرشكات، دعا 
رجال األعمال األتراك لإلسهام يف مشاريع البنى 
التحتيـة واالسـتثمارية الواعدة.وذكـر املكتـب 
اإلعالمـي لرئيس مجلس الـوزراء يف بيان تلقته 
«الـزوراء»: أن «رئيـس مجلس الـوزراء محمد 
شياع السـوداني، إلتقى عدداً من رجال األعمال 
واملسـتثمرين وممثيل االتحادات واملسـؤولني يف 

القطاع الخـاص الرتكي يف أنقرة، بحضور وزير 
التجارة الرتكي محمد موش».وأوضح السوداني 
للحضور، بحسـب البيان، «مـا تم خالل الزيارة 
من تفاهمات مع الجانب الرتكي، تنبع من إرادة 
حقيقية للميض بالبلدين نحـو تعزيز العالقات 
الـرشكات  املجـاالت كافـة، وأهمهـا عمـل  يف 
واملسـتثمرين األتراك يف العراق وتسهيل التبادل 
التجاري» ،مشـرياً إىل «أولويات عمل الحكومة، 
ويف مقدمتها قّطاع الخدمات، والسكن، والنقل، 
وبناء املدارس، والتشغيل املشرتك للمستشفيات 

بالرشاكة مع القّطاع الخاص».

á«b‘n€a@ÊÏ„b”@bË‰Ói@Âfl@bËÓ‹«@›‡»né@>€a@µ„aÏ‘€a@åãic@@@@@@@@@@@Ä€@Üá•@ÚÓibÓ‰€a@›‡»€a
Ú„åaÏæa@¿@äbÓ‹fl@400@È€@òóÇ@bÁáyc

بغداد/ الزوراء: 
للمفوضية  الكامل  الدعم  الربملان  تقديم  الحلبويس،  النواب، محمد  أكد رئيس مجلس 
العليا املستقلة لالنتخابات؛ إلنجاز مهامها واستكمال املتطلبات الدستورية والقانونية 
إلجراء االنتخابات.وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس النواب يف بيان تلقته «الزوراء»: 
أن «الحلبويس استقبل رئيس املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات القايض جليل عدنان، 
اللقاء  الفتالوي».وأضاف «تم خالل  القايض عباس فرحان  ورئيَس اإلدارة االنتخابية 
مجالس  النتخابات  العليا  املفوضية  واستعدادات  االنتخابات،  قانون  حول  التباحث 
توافرها  يجب  التي  املتطلبات  وأهم  الحايل،  العام  نهاية  إجراؤها  واملقرر  املحافظات 
لدعم املفوضية يف مهامها االنتخابية».وأشار البيان اىل أن «رئيس مجلس النواب أكد 
دعم الربملان الكامل للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات؛ إلنجاز مهامها واستكمال 

املتطلبات الدستورية والقانونية إلجراء االنتخابات».

pbibÉn„¸a@ÚÓöÏ–æ@Êbæ5€a@·«Ü@á◊˚Ì@ÔéÏj‹®a
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بغداد/ الزوراء: 

حيدر  النزاهة  هيئة  رئيس  اعلن 

حنون، توقيع مذكرة تفاهم مع دولة 

ملتابعة  الحايل  الشهر  خالل  اإلمارات 

وفيما  واملتهمني،  املهربة  األموال 

رسقة  حول  التحقيقات  اخر  اوضح 

باالرقام  كشف  الرضيبية،  االمانات 

لنشاطات  السنوي  التقرير  عن 

وانجازات الهيئة لعام 2022.

وقال حنون يف مؤتمر صحفي إلعالن 

التقرير السنوي لنشاطات وانجازات 

تابعته   2022 لعام  النزاهة  هيئة 

السنوي  ”التقرير  ان  ”الزوراء“: 

لعام  النزاهة  هيئة  منجزات  يتضمن 

ومالحقة  الفساد  مكافحة  يف   2022

متعهدا  املرشوع“،  غري  الكسب 

الجهود  بمضاعفة  العراقي  ”للشعب 

مختلفة   2023 انجازات  لتكون 

وكبرية“.

عىل  االنجازات  ”اهم  ان  واوضح 

 ،2022 لعام  الهيئة  رئاسة  مستوى 

الرشوع باالصالحات يف الهيئة ألقسام 

املحافظات  ومكاتب  ومديريات 

زيارات  مع  االخفاقات  بمعالجة 

ميدانية مستمرة“.

ملكافحة  العليا  ”الهيئة  ان  واضاف 

جيدة  انجازات  حققت  الفساد 

 7 احالة  تمت  قضية،   63 وحصيلتها 

جار  والباقي  القضائية  الصاالت  اىل 

فريق  تشكيل  تم  إذ  عليها،  العمل 

الجانب  مع  يعمل  ميداني  تحقيقي 

االعالمي واجبه االنتقال اىل القضائية 

يف حال طرح ملفات الفساد“.

مسودة  اعداد  ”تم  انه  اىل  واشار 

النزاهة  هيئة  لقانون  الثاني  التعديل 

يف  وحاليا  املرشوع  غري  والكسب 

”التوجه  اىل  منوها  الدولة“،  مجلس 

من  كثري  مع  بتفاهمات  للوصول 

ومنها  معها  اتفاقات  لعقد  الدول 

مذكرة تفاهم مع فرنسا“.

الشهر  ”خالل  انه  حنون  واردف 

تفاهم مع  ابرام مذكرة  الحايل سيتم 

االمارات ملتابعة االموال املهربة واعادة 

”التنسيق  عىل  مؤكدا  املتهمني“، 

االموال  ملتابعة  الخارجية  وزارة  مع 

بمساعدة  املتهمني  واستعادة  املهربة 

الدول عن طريق املذكرات“.

تم  االنجازات،  بني  ”من  ان  واضاف 

مضمونه  للهيئة  جاري  حساب  فتح 

فضال  الفساد،  من  املسرتدة  االموال 

انقاذ  اجهزة  اتفاقية  انجاز  عن 

الفساد  بمكافحة  الخاصة  القانون 

جدة  يف  االسالمي  التعاون  ملنظمة 

مساحة  يعطي  مما  املايض  العام 

للنزاهة“.

ولفت اىل ان ”مكافحة الفساد التحتاج 

اىل تنظري وانما اىل حب العراق وارادة 

وادوات صالحة وعمل يف امليدان“.

العراقي  السفري  ”دور  اىل  منوها 

باالمارات يف اعادة االموال املهربة“.

الرضيبية،  االمانات  رسقة  وحول 

رسقة  يف  ”التحقيقات  ان  حنون  أكد 

الفتا  جارية“،  الرضيبية  االمانات 

ضياء  هو  املتهمني  ”اخر  ان  اىل 

املوسوي“.

رسية  عىل  نحرص  ”اننا  وتابع 

التحقيقات“.

تقرير  يف  خالل  الهيئة،  واشارت 

ت  ”تلقَّ أنها   ،2022 للعام  إنجازاتها 

منها  فساٍد،  ملزاعم  بالغاً   (2960)

وبنسبة  ُمغفلٍة  غري  بالغاٍت   (1606)

ُمغفالً  بالغاً  و(1354)   ،(54.26%)

وبنسبة إنجاز بلغت (100%)“.

لة   واضافت إن ”عدد اإلخبارات املُسجَّ

 (10840) بلغت   2022 عام  خالل 

إخباراً   (7670) منها  أُنِجَز  إخباراً، 

 ،“(70,76%) بلغت  إنجاٍز  بنسبة 

الكيل  اإلخبارات  ”عدد  أن  إىل  الفتًة 

العام  من  رة  املُدوَّ اإلخبارات  بإضافة 

املايض البالغ عددها (5731) إخباراً، 

تكون الهيئة قد عملت عىل (16571) 

 (12655) منها  أُْنِجَز  إخباراً، 

بلغت  إجماليٍَّة  إنجاٍز  بنسبة  إخباراً، 

.“(76,37%)

الجزائيَّة  القضايا  ”عدد  إن  وأردفت   

بلغ   2022 عام  خالل  لة  املُسجَّ

(13512) قضيًة جزائيَّـًة، أُنِجَز منها 

بإجراءاٍت قضائيَّـٍة (8738) قضيَّـًة، 

 ،(64,67%) بلغت  إنجاٍز  بنسبة 

رة  املُدوَّ الجزائيَّة  القضايا  وبإضافة 

عددها  البالغ  املايض  العام  من 

قد  الهيئة  تكون  قضيَّـًة،   (7558)

أُْنِجَز  قضيَّـًة،   (21070) عىل  عملت 

 (12650) قضائيٍَّة  بإجراءاٍت  منها 

بلغت  إجماليٍة  إنجاٍز  بنسبة  قضيَّة، 

.“(60.04%)

إىل  قضية   (3924) ”بإحالة  ونوَّهت   

محكمة املوضوع –الجنح والجنايات، 

بينهم  باإلحالة،  أمراً   6647 تضمنت 

وزراء ودرجات خاصة ودون ذلك“.

القبض  أوامر  ”بإضافة  إنه  وتابعت 

املايض  العام  من  رة  املُدوَّ القضائيَّة 

تكون  أمراً   (1382) عددها  البالغ 

أمراً،   (2913) عىل  عملت  قد  الهيئة 

َذ منها (1170) أمراً، وبنسبة إنجاٍز  ُنفِّ

ـْذ الجهات  بلغت (%55.85) ولم ُتـنفِّ

إنفاذ  بجهات  املتمثِّـلة  ة  املُختصَّ

القانون أكثر من (1500) أمراً منها، 

داعياً هذه الجهات إىل رضورة االلتزام 

للمصلحة  خدمًة  األوامر،  بتنفيذ 

التي  ة، وتناغماً مع اإلصالحات  العامَّ

يطالب بها الجميع“. 

أمر قبٍض   (19) اىل ”صدور  واشارت 

هم  ومن  الوزراء  من   (13) بحق 

آخر  قبٍض  أمر  و(153)  بدرجتهم،  

صدر بحقِّ (71) من املسؤولني الكبار 

هو  من  منهم  ـني،  العامِّ واملديرين 

ومنهم  حالياً،  املسؤولية  موقع  يف 

مسؤولون سابقون“.

دت هيئة النزاهة أنَّ ”ُمديريَّات  فيما أكَّ

نت  ومكاتب التحقيق التابعة لها تمكَّ

من تنفيذ (953) عمليََّة ضبٍط بالجرم 

املشهود خالل العام 2022 توزَّعت بني 

عدد  بلغ  فيما  العراقيَّة،  املحافظات 

املشهود  بالجرم  املُتلبِّسني  املُتَّهمني 

(575) ُمتَّهماً“.

تمَّ  التي  الجرائم  ”نوع  أنَّ  واوضحت 

بالرشوة  تمثَّلت  فيها  املُتَّهمني  ضبط 

واإلرضار  واالختالس  والتزوير 

حدود  فني  املُوظَّ وتجاوز  العامِّ  باملال 

”األموال  أنَّ  ُمنوِّهًة  وظائفهم“، 

بلغ  عمليَّات  تلك  أثناء  ُضِبَطت  التي 

مليون   (626,291,250) مقدراها 

دينار“.

األموال  ”مجموع  أنَّ  اىل  ولفتت 

هدرها  الهيئة  منعت  التي  ة  العامَّ

أحكاٌم  صدرت  والتي  فيها،  وحققت 

بناًء  أوقفتها  والتي  بردِّها،  قضائيَّـٌة 

إعادتها  ت  تمَّ والتي  إجراءاتها،  عىل 

ة،  العامَّ الخزينة  لحساب  حقيقًة 

عمليَّات  أثناء  ضبطها  تمَّ  والتي 

بلغ   ،2022 عام  خالل  الضبط 

ترليوني   (2,250,200,226,300)

دينار“.

استعــراضها  معرض  ويف  الهيئة، 

لتقـريرها الســنوي للعام املنرصم، 

ت  تمَّ التي  ”األموال  بأنَّ  أفادت 

الدولة  خزينة  إىل  حقيقًة  إعادتها 

 (32,859,836,754) مجموعها  بلغ 

أحكاٌم  صدرت  فيما  دينار،  مليار 

 (67,888,642,160) برّد  قضائيَّة 

مليار دينار“.

وبينت أن ”نسبة استجابة الرئاسات 

ة  الذمَّ عن  اإلفصاح  لواجب  الثالث 

بلغـت  فيـما   ،(100%) كانت  املاليَّة 

مجلـس  أعــضاء  استجابـة  نسبـة 

 (162) أفصح  إذ   ،(50,2%) النوَّاب 

مجلس  أعضاء  مجموع  من  نائباً 

نائباً“،   (323) عددهم  البالغ  النوَّاب 

الوزراء  استجابة  ”نسبة  أن  إىل  الفتًة 

نسبة  بلغت  فيما   ،(100%) كانت 

املستقلة  الهيئات  رؤساء  استجابة 

واملحافظني(100%)“.

سالمة  مراقبة  ت  ”تمَّ انه  واردفت 

تها املُقدَّمة يف كشوفات  البيانات وصحَّ

مشموٍل  لـ(3000)  املاليَّة  الذمم 

توزَّعوا بني (336) جهًة شملت عدداً 

املُرتبطة  غري  والجهات  الوزارات  من 

ُمبّينًة  الحكوميَّة“،  والدوائر  بوزارٍة 

يف  الواردة  البيانات  ُمطابقة  ”عدم 

املاليَّة  ة  الذمَّ عن  الكشف  استمارة 

لـ(456)  املشمول  ة  ذمَّ واقع  مع 

مشموالً“.

بتحليـلها  ”قامت  إنها  وتابعت 

(6062) اسـتـمارة، لـغرض كـشـف 

حاالت  وصلت  فيـما  ـم،  التـضخُّ

هة  املُوجَّ واالستفسارات  االستيضاح 

كشف  استمارات  بتقديم  للمشمولني 

ذممهم املالــيَّة (648) حالًة“.

إىل دائرة  واكدت ”إحالتها (33) ملفاً 

ملكافحة  العليا  والهيئة  التحقيقات 

األموال“،  يف  ٍم  تضخُّ لوجود  الفساد، 

حالة   (164) ”كشف  إىل  مشرية 

الوزارات  تضارب مصالح يف عدٍد من 

والجهات غري املرتبطة بوزارة“.

مبالغ  ”مجموع  أنَّ  وبينت، 

ملفاتها  احيلت  التي  التضخم 

والهيئة  التحقيقات  دائرة  اىل 

اىل  وصلت  الفساد  ملكافحة  العليا 

دينار،  مليار   (119,631,706,693)

فيما وصلت املبالغ التي صدرت أحكام 

املرشوع  غري  الكسب  عن  قضائيَّـة 

إىل  القطعية  الدرجة  اكتسبت  والتي 

(5,701,000,000) مليارات دينار“. 

التوقيف  أوامر  ”عدد  بأنَّ  وأفادت 

القضائيَّـة الصادرة خالل عام 2022 

قضائّياً،  توقيٍف  أمر   (1687) بلغت 

كان منها أمٌر واحٌد صدر بحقِّ ُمتَّهٍم 

صدرت  أوامر   (9) و  وزيٍر،  بدرجة 

الدرجات  ُمتَّهمني من ذوي  بحقِّ (8) 

ومن  ني  العامِّ واملديرين  ة  الخاصَّ

بدرجتهم“.

السفر  منع  قرارات  ”عدد  أنَّ  وذكرت 

املحاكم  عن  الصادرة  العراق  خارج 

ة بالنظر يف قضايا النزاهة بلغ  املُختصَّ

قرارات   (3) صدرت  إذ  قراراً،   (258)

منع سفر بحق وزير ومن بدرجته، و 

(22) قراراً خاصاً بمنع سفر عدٍد من 

واملديرن  ة  الخاصَّ الدرجات  أصحاب 

العاّمني ومن بدرجتهم“.

تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية (وفقاً للوثيقة القياسية) وكما مبني أدناه:۔

وبالرشوط التالية :-
١- يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسـية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء بتطبيق الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها فأنه سـيتم اسـتبعاد 

عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
٢- يلتزم مقدموا العطاء بملئ القسـم الرابع من الوثيقة القياسـية والخاص باسـتمارات العطاء والذي يكون بصيغة (word) ثم تقدم ورقياً بعد 
ختمهـا بالختم الحي الخاص بالرشكة املقدمة العطاء نسـختني (اصيل+نسـخة) مـع الوثائق املكونة للعطاء مع تقديم عـرض فني ويف حال عدم 

االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات.
٣- يتـم بيـع مواصفات الطلبية بمبلغ مسـتقطع حسـب ما مثبت امام كل طلبية غـري قابل للرد او تحويل ذلك املبلـغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا 
(مرصف الرافدين) الفرع الرئييس ورقم الحسـاب هو(٩٠٩٥٦) إال يف حالة الغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من 

قبله.
٤- عىل الرشكات الراغبة باملشـاركة (اجنبية,عربية,عراقية) تقديم كافة املستمسـكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة (شـهادة تأسـيس 
حديثـة ونافذة ومصدقة حسـب االصول من السـفارة او القنصلية او امللحقيـة التجارية العراقية يف بلد الرشكة ,ومن مسـجل الرشكات للرشكات 
العراقيـة ,بـراءة ذمة صـادرة من الهيئة العامـة للرضائب تتضمن الرقـم الرضيبي- الهوية الرضيبيـة- الهوية التجارية النافـذة - هوية تصنيف 
مقاولني الخاصة برشكات املقاولة)، املوقف املايل متمثل بتقديم كشف حساب مرصيف او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت  املرصفية 
وللفـرتة  التي تسـبق تاريخ الغلق وان يكون الحـد االدنى لرأس مال الرشكة (٢٠٠٠٠٠٠) اثنان مليون دينـار عراقي وال يقل الحد االدنى لرأس مال 
الرشكة املحدودة عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار وال يقل الحد االدنى لبقية الرشكات عن (٥٠٠٠٠٠) خمسـمائة الف دينار عراقي  -الهوية التجارية 

النافذة) مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترفق مع العرض املقدم يف حال تقديمها سابقاً.
بخصوص الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية:-

-نسـخة واضحة من شـهادة تأسـيس الرشكة مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التأسـيس مع نسـخة مرتجمة باللغة العربية 
لشهادة تأسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة .

-نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات (مصادق اصوليا).
٥- يتم فتح العروض (يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق)ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل الرشكات اىل مقر رشكتنا 

عند الساعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة (٣١) ادناه.
٦- يتم تقديم االسـعار بعملـة الدوالر-يورو-دينار عراقي(CIP واصل بغداد/مخازن مصفى الدورة) وتكون االسـعار نهائية وغري قابلة للتفاوض 

ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
٧- يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االسم الكامل 
وعليه ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف اسـتعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسـل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد 

تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني.
٨- يجب تحديد فرتة نفاذية العرض وتثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل 

مدة نفاذ العروض عن     (١٢٠يوماً).
٩- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات .

١٠- يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املسـاهمني يف الرشكة وحسـب املبالغ املثبتة امام كل طلبية يف االعالن اعاله وحسب 
التعليمات  وترفق مع العروض عىل شكل(خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة)نسخة اصلية، تعتمد جميع املصارف داخل بغداد عىل ان يكون 
خطاب الضمان املقدم داخل ضمن املنصة االلكرتونية واذا لم يكن خطاب الضمان داخل ضمن املنصة االلكرتونية  يهمل العطاء  وحسـب تعليمات 
البنـك املركزي وتطلـق هذه التأمينات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفـق بها التأمينات االولية.ويجب ان تكون هذه 

التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) يوماً (تهمل العطاءات اذا كانت التأمينات عىل شكل سويفت). 
١١- تحديد فرتة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة (من-اىل).

١٢- تفـرض غرامة تأخريية عىل املجهز اليتجاوز نسـبة ١٥٪ من مبلغ العقـد للعقود التي تقل مبالغها عن ٥ مليار دينار عراقي و١٠٪ للعقود التي 
تساوي مبالغها ٥ مليار دينار عراقي فأكر يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.

١٣- تقدم التأمينات النهائية عىل شـكل خطاب ضمان حسـن تنفيذ (حرصا) للعقد بنسبة (٥٪)خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب 
اإلحالـة وقبـل توقيع العقد، تعتمد جميع املصارف داخل بغـداد عىل ان يكون خطاب الضمان املقدم داخل ضمـن املنصة االلكرتونية وخالل مدة ال 
تتجاوز  (١٤) يوما ويف حالة التأخر تهمل اإلحالة ويحال املجهز إىل لجنة الناكلني. وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد أو تمديده عند تمديد فرتة التجهيز 
او لحني انتهاء فرتة الضمان، يف حالة وجود (فرتة ضمان) تطلق كفالة حسن األداء بعد استالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز 

كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا.
١٤- الشـحن للمواد دفعة واحدة ( يتم حجز نسـبة (١٠٪) من قيمة العقد الكلية ( للمبالغ املتحققة ) ال تعاد اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة من 
الهيئة العامة للرضائب وخالل ٣٠ يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة) الشحن للمواد عىل شكل دفعات ( يتم حجز نسبة 
(٢٫٧٪ من كل دفعة ( للمبالغ املتحققة ) لكون تسـديد املسـتحقات عىل شـكل دفعات ويتم حجز نسـبة (١٠٪) من قيمة الدفعة االخرية التعاد اىل 

املجهز إال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل ٣٠ يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة).
١٥- تستقطع نسبة (٠٫٠٠٣) من مبلغ العقد کرسم طابع. 

١٦- الترصف اي مستحقات اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للرشكات العراقية او املسجلة يف العراق.

١٧- يتم استقطاع رسوم استحصال صحة صدور هوية غرفة التجارة وملرة واحدة خالل السنة من الرشكات العراقية او املسجلة يف العراق وحسب 
ما يتم تحديده من الجهات املعنية.

١٨- (للمواد الكيمياوية حرصا) سـيتم اسـتقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من وزارة التجارة (الرشكة العامة 
للمعارض والخدمات التجارية العراقية).

١٩- االلتزام بتقديم شهادة املنشأ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني باسم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية 
العراقية او السفارة يف الخارج سواء كان (بلد املنشأ او بلد املجهز ام يف بلد الشحن). 

٢٠- سيتم استقطاع مبلغ االجور البينية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية 
.

٢١- ال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه.
٢٢- منشـأ املواد ينبغي أن يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناشـئ املطلوبة وثابت (لن يتغري ألي سـبب كان) مع تحديد طريقة وميناء الشـحن 

ونقطة الدخول.
٢٣- يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل (الدولة - املدينة - الشـارع - البناية - العنوان الربيدي والهاتف) واسـم املدير العام للرشكة او من يخولهم 

يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
٢٤- - تقديم كتاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او السـفارة أو القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشـأ (نسـخة 

اصلية) وحسب التعليمات لطلبيات ( تجهيز املواد املتخصصة).
٢٥- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن مقدارها ( ١٥٠ دوالر ).

٢٦- تطبيـق القوانـني والتعليمـات املعمول بها يف العـراق يف حالة وقوع منازعـات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النـزاع خاضعا لوالية القضاء 
العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧بأن املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف اآلخر.

٢٧- يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق (مع العرض) وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.
٢٨- يف حال رسـو املناقصة عىل احدى الرشكات املقدمة للعطاءات سـواءا كانت عراقية او اجنبية او عربية يتم توقيع العقد يف القسـم القانوني يف 
رشكتنـا، وفيمـا يخـص الرشكات العربية واالجنبية يتم توقيع العقد يف القسـم القانونـي يف رشكتنا من قبل مدير الفرع يف حـال كان لديها فرع يف 
العراق او من خالل مخولهم بموجب وكالة تخوله بتوقيع العقد مصدقة من السـفارة العراقية،  وبخالفه تلغى االحالة ويتم اتخاذ كافة االجراءات 

القانونية بحقها.
٢٩- يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملشاركة يف اي طلبية والتي تطلب أي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرسالة وقبل 
مدة مناسـبة من تاريخ الغلق وسـتقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسـارات املشـرتكني يف املناقصة وقبل موعد 

اليقل عن (٧) ايام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم ٢٠٢٣/٤/١٠.
٣٠- ان املواد سـوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مسـتندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد أو لرشوط االعتماد (يف حال عدم قبول 

الطرف األول للخالفات يف مستندات الشحن).
٣١- تاريخ الغلق الساعة (١) بعد الظهر ليوم ١٧ / ٤ /٢٠٢٣ .

٣٢- كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والضوابط والتعديالت.
٣٣- سيتم استبعاد العطاء الذي يزيد عن ٢٠٪ من الكلفة التخمينية املخصصة ألغراض االحالة ولجميع انواع العقود، تقبل العطاءات التي تقل عن 
الكلفة التخمينية دون تقييد ذلك بنسبة معينة رشيطة االلتزام باملواصفات املطلوبة واملنشأ املحدد من قبل جهة التعاقد عالوة عىل جميع املتطلبات 

والرشوط الواردة يف وثائق املناقصة فيما يتعلق بالسلع املجهزة او الخدمة املطلوبة.
٣٤- للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف (١٣٢٠) دينار عراقي لكل دوالر امريكي.

٣٥- يتم نرش االعالن يف صحيفة الصباح الحكومية + صحيفتني من االتي( الزمان , املدى , الزوراء , الصباح الجديد , البينة الجديدة , املرشق , الرشق 
, العراق االخبارية , كل االخبار, املستقبل العراقي , املواطن , النهار ,الدستور , العدالة , العالم).

٣٦- سيتم استقطاع (١٠٠٠) الف دينار عراقي لغرض بناء مدارس ورياض اطفال.
٣٧- عىل كافة الرشكات املشاركة التعهد بعدم العمل يف عقود او مشاريع يف قطاع النفط يف اقليم كردستان العراق ويف حال وجود عقود او مشاريع 

حالية تتعهد الرشكات بإنهائها خالل ثالث اشهر من تاريخ اعالمهم وبخالفه يتم وضع هذه الرشكات يف القائمة السوداء ويحظر التعامل معها.
٣٨- عدم بيع تنادر الطلبيات الخارجية اىل املكاتب وحرص عملية البيع بالرشكات املسجلة.

٣٩- يتم تقديم معدل االيراد السنوي لكافة العقود املنجزة وملدة ال تقل (سنتني) وال تزيد عن (عرشة) سنوات من تاريخ غلق املناقصة ويكون الحد 
االدنى ملعدل االيرادات السنوية ملقدم العطاء للطلبية ٢٠٢٣/١٦١٣ من ٢,٦٦٠,٠٠٠$ اىل ٣,٨٠٠,٠٠٠$.

مالحظة: يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني :۔
www.oil.gov.iq 

www.mrc.oil.gov.ig
مع التقدير

د.عائد جابر عمران
                                                                                          املدير العام
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيـس الجمهورية عبـد اللطيف 
جمـال رشـيد، أن العـراق ينفذ خطة 
صارمـة إلدارة املياه، وفيما أشـار إىل 
أن تفاقم الجفاف يهدد اقتصاد البالد، 
شدد عىل وجوب العمل مع دول الجوار 
من خالل اتفاقيات والتزامات لضمان 

حصة عادلة من املياه.
وقال رئيـس الجمهورية خالل كلمته 
يف مؤتمر األمـم املتحدة للمياه املنعقد 
يف نيويورك وتابعتهـا ”الزوراء“: إن“ 
املاء هو رشيـان الحيـاة ورفاهيتها، 
االجتماعيـة  للتنميـة  ورضورة 
اليوم  العـراق  واالقتصاديـة، ويخرج 
من رماد الحرب وهو يواجه أزمة مياه 
غري مسـبوقة تفاقمت بسـبب اآلثار 
املعقدة لتغري املناخ وسياسـات املياه 
يف الـدول املجاورة، وتؤثـر أزمة املياه 
يف العـراق بالفعـل عىل سـبل العيش، 
وتؤدي إىل تاليش الوظائف، وتتسـبب 

يف النزوح بمعدل ينذر بالخطر“.
املشـكلة  هـذه  وُتشـكل  وأضـاف“ 
تهديدات كبرية لألمن الغذائي والتنوع 
البيولوجـي، وإذا تـرك األمـر بـدون 
تدخـل فوري، سيشـكل نقـص املياه 
مخاطـر كبـرية عـىل نظـام األغذيـة 
البيئي واالسـتقرار  الزراعية والنظام 
االجتماعي يف العـراق، وملعالجة أزمة 
امليـاه يف العـراق هنالك حاجة ماسـة 
إىل إيجـاد حلـول مسـتدامة ومبتكرة 
عـىل املسـتويات املحليـة والوطنيـة 

والدولية“.
وتابع“ أنه خالل القرن املايض، شـهد 
العـراق العديـد مـن نوبـات الجفاف 
املتفرقـة، ولكن يف السـنوات األخرية، 

حدثـت فـرتات الجفاف هذه بشـكل 
متكرر، وهو مؤرش قـوي عىل التأثري 
وكانـت  املناخـي،  للتغـري  السـلبي 
والبابليـة  السـومرية  الحضـارات 
واآلشورية موجودة عىل ضفاف نهري 
دجلة والفرات منذ آالف السـنني، ويف 
العـراق الحديث يعتمـد عيش املاليني 
مـن الناس عىل هـذه األنهـار املهددة 
باآلثار السلبية لتغري املناخ وسياسات 
امليـاه يف البلدان املجـاورة لنا، ويعترب 
نهـرا دجلة والفـرات رشيـان الحياة 
للعـراق، يف حني أن األهـوار هي جزء 
حيوي من الحضارة اإلنسـانية وهي 
بمثابـة جانب رئيس يف دعم الحياة يف 
بلدنـا، وكانت دائًما العامل األسـايس 
يف الحفـاظ عىل التـوازن البيئي ليس 

يف العـراق وحسـب ولكـن يف املنطقة 
بأرسها“.

وأشـار إىل، أنـه“ باإلضافـة إىل اآلثار 
السـلبية لتغـري املنـاخ واالنخفـاض 
الكبري يف تدفق املياه عرب الحدود، فإن 
التطبيق غري الكايف لألساليب الحديثة 
إلدارة املـوارد املائيـة والـذي يعـود يف 
املقـام األول إىل اثنـي عـرش عاًما من 
العقوبات الدولية عىل النظام السابق، 
والسياسات غري املالئمة، والرصاعات 
املتتاليـة قد جعـل البلد متأخـرا عدة 
عقود عن املستويات الدولية للتنمية، 
ولقد ساهم الفشـل يف االستفادة من 
التقنيات الحديثة، وتحسـني مستوى 
أنظمة الري، وتحديث القطاع الزراعي 
يف الوقت املناسـب يف تفاقم أزمة املياه 

الحالية بالعراق“.
وأكد، أنه“ يف الحارض ، يتحمل العراق 
وطأة تغـري املناخ والظـروف الجوية 
الفيضانـات  ذلـك  القاسـية، بمـا يف 
والعواصـف  والجفـاف،  العاديـة، 
الرتابية، وارتفاع درجات الحرارة وهي 
خارجة عن إرادتنا، ولقد أدى انخفاض 
تدفقات املياه العابرة للحدود يف نهري 
دجلة والفرات بسـبب سياسات املياه 
يف البلـدان املجـاورة إىل حدوث أسـوأ 
أزمة ميـاه يف تاريخ العـراق الحديث، 
ويعتمـد العراق بشـكل أسـايس عىل 
هـذه األنهـار، وتؤثر سياسـات املياه 
املتبعة يف الدول املجاورة بشكل مبارش 
عىل سبل عيش ماليني العراقيني، مما 
يتسـبب يف الهجـرة الجماعيـة وعدم 

االسـتقرار االجتماعي واالقتصادي يف 
البالد“.

وأشار رئيس الجمهورية إىل، أنه“ من 
املتوقـع أن تـزداد احتياجـات العراق 
من املياه يف العقد املقبل بسـبب النمو 
السـكاني والتنمية االقتصادية وآثار 
تغري املناخ، ومع ذلك تسـتمر مصادر 
املياه األساسـية (دجلـة والفرات) يف 
االنخفـاض بسـبب سياسـات امليـاه 
الـدول  سـلوك  وأن  الجـوار،  دول  يف 
املجـاورة (تركيا وسـوريا وإيران) يف 
خطـط املياه التشـغيلية الخاصة بها 
يحـد من تدفق املياه العذبة، من خالل 
بناء سـدود التخزين، ومشاريع الري، 
وتحويـل الهيـاكل الهيدروليكيـة مع 
تجاهـل النتائـج املدمـرة النخفـاض 
تدفق املياه يف العراق وتدهور جودتها 
بمـا يف ذلـك اآلثـار السـلبية مللوحـة 
امليـاه يجـب معالجتهـا عـىل الفور، 
وأدى تفاقـم الجفاف إىل تهديد خطري 
لسـبل عيش الناس واقتصـاد الدولة 
يف العراق، ويلقـي بظالله عىل الحياة 
والبيئة يف املنطقة، مما يؤدي إىل تقليل 
املناطق الخرضاء املتقلصة بالفعل يف 
العالم، ويهـدد التصحر اآلن ما يقرب 
من أربعني باملئة من العراق، البلد الذي 
كان يمتلـك األرايض األكثـر خصوبـة 

وإنتاجية يف املنطقة“.
يف  ماسـة  بحاجـة  أننـا  إىل“  ولفـت 
املستقبل إىل تعاون أوسع مع السلطات 
املائية والسياسـية يف البلدان املجاورة 
لنا، وال سـيما تركيا، وتشـكيل لجنة 
دائمة تضـم خرباء تقنيني وقانونيني، 
وإبرام اتفاقيات إقليمية عىل مستوى 
الحوض، وضمـان آلية إنفـاذ عملية 

تحت رعاية األمـم املتحدة، بما يف ذلك 
إجـراءات التشـغيل يف الوقـت املحدد 
والكمية لضمـان وجود حصص مياه 
كافيـة وعادلة للجميع، وستسـتثمر 
الحكومـة العراقية يف أنظمة ترشـيح 
وتحسـينها،  ومعالجتهـا  امليـاه 
باإلضافة إىل ذلك، تعمل الحكومة عىل 
وضـع خطط فعالـة وقابلـة للتنفيذ 
إلدارة مـوارد املياه وتقديـم الخدمات 
من خالل التمويل املناسـب وتحسني 

مشاركة القطاع الخاص“.
ذلـك،  إىل  باإلضافـة  أنـه“  وتابـع، 
سيسـتثمر العـراق يف برامـج بحثية 
تركـز عـىل تأثـري نـدرة امليـاه فيمـا 
يتعلـق بآثـار الجفـاف وتغـري املناخ 
والتدفقـات العابرة للحدود عىل كمية 
امليـاه ونوعيتهـا، وكذلـك التأثري عىل 
املجتمعات الزراعية، وسرتكز سلطات 
املياه العراقية عىل إعادة تأهيل وبناء 
وتشـغيل وصيانة محطات ضخ املياه 
يف جميـع أنحـاء البـالد، باإلضافة إىل 
إعـادة تأهيل أنظمة الـري والرصف، 
الـري  أنظمـة  تقنيـات  باسـتخدام 
الحديثـة لتحسـني كفاءة اسـتخدام 
امليـاه وتقليـل اآلثـار السـلبية ألزمة 

املياه“.
وبني، أن“ اسـتعادة األهوار يف العراق 
أمـر بالـغ األهميـة، بما يف ذلـك بناء 
الخدمـات  وتقديـم  التحتيـة  البنيـة 
األساسية، وتعالج الحكومة العراقية 
أزمـة امليـاه من خـالل بنـاء وتأهيل 
وتشـغيل وصيانـة السـدود وقناطر 
امليـاه والخزانات ونظـام توزيع املياه 
بمـا يف ذلـك املنشـآت التي تسـتخدم 
نظـام التحكـم الهيدروليكـي، وبناء 

سـدود جديـدة (يف إقليـم كردسـتان 
وكذلـك األجـزاء الجنوبيـة والغربيـة 
من العـراق)، ونقوم بإدخال إجراءات 
والتنـوع  البيئـة  لحمايـة  صارمـة 
البيولوجي والنظم البيئية ذات الصلة، 
ومنـع التصحـر مـن خالل التنسـيق 
مـع دول املنطقة للسـيطرة عىل هذه 

الظاهرة الخطرية“.
وأكـد رئيـس الجمهوريـة يف خالصة 
عن تحديات أزمة املياه يف العراق، أن“ 
العوامـل املتعلقة باملنـاخ مثل نوبات 
الجفاف املنتظمة والعواصف الرتابية 
التـي  املرتفعـة  الحـرارة  ودرجـات 
حدثـت يف السـنوات األخـرية خارجة 
عن إرادتنا، ويجب اتخاذ االحتياطات 
الالزمـة لتقليـل اآلثـار السـلبية، بما 
يف ذلك إنشـاء البنيـة التحتية الالزمة 
لجمع وحفظ أكرب كمية من األمطار، 
ويجب عمل الرتتيبات مع دول الجوار 
من خالل اتفاقيات والتزامات لضمان 
حصة عادلة من املياه للجميع وخاصة 

خالل املواسم الزراعية“.
خطـة  ينفـذ  العـراق  أن“  وأضـاف، 
صارمة إلدارة امليـاه لتوفريها وتقليل 
املخلفـات، بما يف ذلك تحسـني البنية 
التحتية وإدخال أنظمة الري الحديثة، 
وتحديث قطاع الزراعة، وإيالء اهتمام 
جـاد إلنشـاء إطـار قانوني مناسـب 
فيمـا يتعلق بـإدارة املياه والسـيطرة 

عىل النفايات“.
الجمهوريـة كلمتـه،  رئيـس  وختـم 
مناشداً األمم املتحدة باتخاذ إجراءات 
جـادة لتقليل آثار تغـري املناخ وفرض 
التعاون يف مجال املياه العابرة للحدود 

لضمان التوزيع العادل للمياه“.

 الزوراء/ مصطفى فليح:

حددت لجنـة العمل النيابية ابرز القوانني 

التـي تعمـل عليها خـالل الفـرتة املقبلة، 

ويف حـني اكدت ان بعضهـا وصل مراحله 

االخرية، اشـارت اىل ان احدها خصص له 

اكثر من 400 مليار دينار يف املوازنة.

وقال عضو اللجنة املالية، امري املعموري، 

يف حديـث لـ“الـزوراء“: ”هنـاك عدد من 

القوانـني التـي تعمل عليهـا اللجنة منها 

قانـون التقاعـد وضمان العمـال وكذلك 

قانـون ذوي االعاقـة تعديـل قانـون 38 

تخـص  قوانـني  وهنـاك   2013 لسـنة 

االتحادات والنقابات وهنـاك قراءة اولية  

لقانون العمال لسنة 2015 وتوجد بعض 

الجوانب االخرى لغرض التعديل و قانون 

الضمان االجتماعـي تمت قراءته القراءة 

االوىل والقـراءة الثانية اآلن يف طور اكمال 

التعديالت“. 

واضـاف ان ”قانـون ذوي االعاقة صوتت 

عليـه اللجنـة ورفـع اىل رئاسـة املجلس 

لتحديـد جلسـة التصويت داخـل مجلس 

النـواب ”، مشـريا اىل ان ”الحكومـة هي  

التي قامـت برفعه واملفـروض الحكومة  

اخذت بالحسـبان ملا موجود من متغريات 

وفـق القانـون سـواء كان يف راتب املعني 

املتفـرغ املخصص لـه او فيما يخص بدل 

العوق بالنسـبة للنسـب املوجـودة النهم 

سـيكونون يف هيئة الحماية ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة“.

واشـار اىل ان ”قانون القروض من ضمن 

القوانني املطروحة وتم قراءته قراءة اوىل 

وثانية وهناك يف املوازنة يوجد حوايل اكثر 

من400 مليار تـوزع قروض  للعاطلني“، 

مبينـا ان هذه ” القروض ما بني العرشين 

مليـون اىل  15 مليونا وبـدون فوائد ومن 

حـق املواطـن او العامـل انـه يفتتـح اي 

مصلحة عمـل معينة ونحـن داعمون له 

بهذا الشأن“.

وبـني ان ” العاطلـني عن العمـل والعمال 

كذلـك ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة 

مـن الرشيحـة املسـتضعفة يف املجتمع ” 

مؤكـدا اهمية هـذه  ”القوانـني جميعها 

لكونهـا عـىل تمـاس مبـارش يف خدمـة 

املجتمع واملواطن“.

بغداد/ الزوراء:
اعلن وزير الداخلية عبد االمري الشمري، 6 

تعليمات خاصة بشهر رمضان املبارك.
وقال الشـمري يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
انه ”بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك 
أعـاده الله عىل املسـلمني بالخري والربكة، 
أتقدم إىل شـعبنا العزيـز بالتهنئة القلبية 
الخالصـة، داعيـا اللـه العزيـز القدير أن 
يتقبـل أعمالكـم ، وكل عـام وأنتـم بألف 

خري“.
واضاف انـه ”اسـتناداً للصالحية املخولة 
إلينـا بموجب املادة (4) مـن قانون وزارة 
الداخليـة رقم (20) لسـنة 2016 وتنفيذاً 
ألحكام املادتـني 2و3 من القانون املذكور 
آنفا والتي نصت عىل أهداف ومهام وزارة 
الداخليـة يف توطيـد النظـام العام وحفظ 
األمـن الداخـيل والتنسـيق مع الـوزارات 
ومؤسسـات الدولـة والحكومـات املحلية 
يف املحافظـات كافة يف إنفـاذ الترشيعات 
ذات الصلة، وللحفاظ عىل قدسـية شـهر 
رمضـان املبـارك والتقاليـد االجتماعيـة 
 ، مجتمعنـا  يف  املحرتمـة  والعشـائرية 

وملقتضيـات املصلحـة العامـة ، أصدرنـا 
البيان اآلتي:-

1.  يمنـع منعـا باتـا اإلفطـار العلنـي أو 
اإلجهار باإلفطار العلني خالفا للتعليمات 
الصادرة من الجهات الرسـمية املختصة، 

ويتعرض املخالف للمسؤولية القانونية .
2.  غلـق محال املرشوبات الكحولية كافة 
خـالل شـهر رمضـان املبـارك ويتعرض 

املخالف للمسؤولية القانونية.
3.  تغلـق املطاعـم والكافيهـات واملحـال 
كافة التـي تقدم املأكـوالت أو املرشوبات 
غـري املجـازة أصوليـا مـن قبـل الجهات 
املختصة خالل أوقات الصيام ولحني وقت 

اإلفطار.
بوزارتنـا  املختصـة  الجهـات  تتـوىل    .4
تنفيـذ هذا البيان بالتنسـيق مع الوزارات 
والجهات الحكومية الرسمية والحكومات 

املحلية ذات العالقة.
5.  يتعـرض املخالـف ألحـكام القانـون 
املنوه إليه بفقرات هذا البيان للمسـؤولية 

القانونية والقضائية. 
6.  ينفذ هذا البيان من تأريخ صدوره.

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس مجلس الـوزراء محمد 
شـياع السـوداني، أهمية تضمني 
قانـون املوازنة مـرشوع صندوق 
تنمية العراق، وفيما اشار اىل تبّني 
الحكومـة موازنـة لثالث سـنوات 
سـينعكس إيجابـاً عىل إنسـيابية 
التمويـل للـرشكات، دعـا رجـال 
األعمال األتراك لإلسهام يف مشاريع 
واالسـتثمارية  التحتيـة  البنـى 

الواعدة.
وذكـر املكتـب اإلعالمـي لرئيـس 
مجلـس الـوزراء يف بيـان تلقتـه 
مجلـس  ”رئيـس  أن  ”الـزوراء“: 
الوزراء محمد شـياع السـوداني، 
إلتقـى عـدداً مـن رجـال األعمال 
االتحادات  واملسـتثمرين وممثـيل 
الخـاص  القطـاع  واملسـؤولني يف 
الرتكـي يف أنقـرة، بحضـور وزير 

التجارة الرتكي محمد موش“.
للحضـور،  السـوداني  وأوضـح 
بحسـب البيـان، ”مـا تـم خـالل 
الزيارة مـن تفاهمات مع الجانب 
الرتكي، تنبـع مـن إرادة حقيقية 
تعزيـز  نحـو  بالبلديـن  للمـيض 
العالقات يف املجاالت كافة، وأهمها 
واملسـتثمرين  الـرشكات  عمـل 
األتراك يف العراق وتسـهيل التبادل 
التجـاري“ ،مشـرياً إىل ”أولويـات 
مقدمتهـا  ويف  الحكومـة،  عمـل 

قّطاع الخدمات، والسكن، والنقل، 
وبناء املدارس، والتشـغيل املشرتك 
مـع  بالرشاكـة  للمستشـفيات 

القّطاع الخاص“.
ودعـا ”رجـال األعمال األتـراك إىل 
اإلسهام يف مشاريع البنى التحتية 
والفـرص االسـتثمارية الواعدة“، 
الحكومـة  تبّنـي  ”أهميـة  مبينـاً 
بمـا  سـنوات،  لثـالث  موازنـة 
سـينعكس إيجابـاً عىل إنسـيابية 
وسـهولة  للـرشكات  التمويـل 

اإلجـراءات  التنفيـذ، فضـًال عـن 
البيئـة  لتشـجيع  الحكوميـة 
االسـتثمارية بالعـراق، والقضـاء 
والروتـني  البريوقراطيـة  عـىل 

والفساد“.
السـوداني ”أهميـة تضمني  وأكد 
قانـون املوازنة مـرشوع صندوق 
تنمية العراق، والصناديق املتفرعة 
منه، وهو مرشوع تعتمد فلسفته 
الخـاص“،  القّطـاع  تنفيـذ  عـىل 
موضحـاً ”أهمية مـرشوع طريق 

التنميـة، الـذي تشـري الدراسـات 
االستشـارية إىل أن كّفته سرتجح، 
ممـرّاً ناقـًال، للبضائـع والّطاقة، 

خالل السنوات القادمة“.
ولفت اىل أن ”مرشوع ميناء الفاو 
يشـهد تنفيذاً متوازياً للمشـاريع 
باإلضافة  والسـاندة،  التفصيليـة 
داعيـاً  الرئيـس“،  للمـرشوع 
”رجال األعمال األتـراك إىل توطني 
نشاطاتهم الصناعية والتجارية يف 
املدينـة الصناعية امللحقة بامليناء، 

واإلرساع بحجز موقع لهم يسـّهل 
إسهامهم يف هذا املسار االقتصادي 
الواعد، وأن يكونـوا جزًءا من هذه 

املنطقة الحيوية املتنامية“.
الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  ووعـد 
”باالستمرار يف اتخاذ القرارات التي 
تيّرس عمـل املسـتثمرين، وأهّمها 
قرار تسـهيل الحصول عىل سمات 
الدخول، وإزالـة أية عقبات تحول 
دون انسيابية النشاط االقتصادي 

واالستثماري“.
من جانبهم، أعـرب رجال األعمال 
واملستثمرون األتراك عن ”تقديرهم 
العراقيـة  الحكومـة  إلجـراءات 
لتشـجيع  املتخـذة  والخطـوات 
االستثمار“ ،متعهدين ”باملساهمة 
يف املشاريع السرتاتيجية ومشاريع 
البنى التحتية والخدمات املتنامية 

يف العراق“.
هذا وعـاد رئيس مجلـس الوزراء 
محمـد شـياع السـوداني، امـس 
بعـد  الوطـن  أرض  إىل  االربعـاء، 

اختتام زيارته إىل تركيا.
 وقـال املكتـب اإلعالمـي لرئيـس 
،إن“  بيـان  يف  الـوزراء  مجلـس 
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السـوداني عـاد إىل أرض الوطـن، 
بعـد اختتـام زيارته الرسـمية إىل 
الجمهوريـة الرتكيـة، التي رافقه 

فيها وفد حكومي رفيع.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشفت وزارة الداخلية عن توجيهات جديدة 
صـدرت مـن القائد العـام للقوات املسـلحة 
للقـوات االمنيـة يف محافظة ديـاىل للحفاظ 
عىل امن واستقرار املحافظة، وفيما اكدت ان 
الخطـط االمنية تمثلت بتنفيذ اوامر القبض 
الصادرة سـابقا والحد من عمليات الجريمة 
املنظمة، شددت عىل رضورة تطبيق القانون 

واجراء املصالحة العشائرية باملحافظة.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة اللـواء خالد 
املحنـا يف حديث لـ“الـزوراء“: انه منذ زيارة 
القائـد العـام للقوات املسـلحة اىل محافظة 
دياىل ولقائه القادة االمنيني وامليدانيني كانت 
هنالك توجيهات جديدة بصدد تعزيز الخطط 
االمنيـة يف محافظـة دياىل، وكذلـك الخطط 
الخدمية التي جـرى الرتكيز عليها ايضا من 

اجل الحفاظ عىل امن واستقرار املحافظة.

بمختلـف  االمنيـة  القـوات  ان  وأضـاف: 
والـرد  االتحاديـة  كالرشطـة  تشـكيالتها 
الرسيـع ومديريـة الرشطة واالسـتخبارات 
قامـت بعمليـات كبرية جدا تضمنـت تنفيذ 
اوامـر القبض الصـادرة سـابقا بخصوص 
القضايـا الجنائية وقضايا االرهـاب وايضا 
تفتيـش واسـعة.  كانـت هنالـك عمليـات 
مؤكـدا: انـه تم ضبـط العديد من االسـلحة 
غري املرخصـة وغريها من االجراءات االمنية 

واالستخبارات.
وتابع: انه مازالت القوات االمنية تجري مزيدا 
من عمليـات التمشـيط والتفتيـش، وايضا 
كانت هنالك عمليـات للقوة الجوية وطريان 
الجيش عمليات مهمة وناجحة سـواء كانت 
يف اطراف ديـاىل او بمحافظة صـالح الدين. 
مبينـا: انه ما يجـري يف محافظة دياىل ليس 
ارهابـا فقـط وانما نزاعات عشـائرية تمتد 

لفرتات طويلة وايضا جانب يتعلق بالجريمة 
املنظمـة وجانـب يتعلق ببعـض الخروقات 

االمنية التي حصلت يف فرتة سابقة.
واشار اىل: ان الخطط االمنية اآلن توزعت بني 
تنفيذ اوامـر قبض الصادرة بحـق الجريمة 
املنظمة وهنالك اشـخاص لـم تتوصل إليهم 
القوات االمنية سـابقا كونهم كانوا يرأسون 
مثل هكـذا عصابات ومتخفـني عن االنظار 
انـه  القبـض عليهـم. مبينـا:  واآلن جـرى 
بالنسـبة للنزاعات العشائرية هنالك اهتمام 
كبري من قبـل رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
الذي يـرشف ارشافا مبارشا عـىل لجنة عليا 

للحد من النزاعات العشائرية.
وأوضح: انه البد مـن تطبيق القانون النه ال 
سبيل سوى تطبيق القانون بجميع االحداث 
التـي تحـدث، ويف الجانب االخـر الذي يكون 
بالتوازي مع القانون هو الصلح العشـائري 

ألنه عندما القانـون يتخذ مجراه البد من ان 
يكون هناك صلح عشائري .

وكان القائـد العـام للقوات املسـلحة رئيس 
مجلس الوزراء، محمد شـياع السوداني، قد 
زار يف وقت سـابق محافظـة دياىل عىل رأس 
وفد عسـكري وخدمي حكومي لالطالع عىل 

الوضع االمني فيها.
وتأتـي زيارة السـوداني بعـد مطالبة نواب 
مـن املحافظة رئيس مجلس الـوزراء القائد 
للقوات املسـلحة بالحضور امليداني اىل دياىل 
إليقاف ما أسموه ”نزيف الدم“ وإعادة النظر 
يف الخطط األمنية واالسرتاتيجية العسكرية 
لإلرهـاب  حـد  ووضـع  االمنيـني  والقـادة 
املنظمـة واملخـدرات  الجريمـة  وعصابـات 
واملهربـني كونهـم االسـاس يف الخروقـات 
واالنهيار االمني وبخالفه يحملونه املسؤولية 

القانونية كافة ملا تتعرض له املحافظة.
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فقدان
فقـدت منـي الهوية الصـادرة من 
نقابة الصحفيني العراقيني بإسم  

( كريم جمعة غالم) فعىل من يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

رئاسة محكمة استئناف ذي قار
محكمة بداءة الرفاعي                                              العدد/١٩٤/ب/٢٠٢٣

                                                                                 التاريخ / ٢٠٢٣/٣/١٩ 
  م/اعالن

املدعي/ جالل خليف نعاس 
املدعى عليه / مشاي شمخي جرب

اقاَم املدعي (جالل خليف نعاس) الدعوى املرقمة اعاله عىل املدعى عليه (مشاي شمخي 
جرب) والتي يطلب فيها الزامه بتسليمه املبلغ املطالب به ولتعذر تبليغك ملجهولية محل 
اقامتـك بموجب كتـاب مركز رشطة الكرادي بالعدد ٢١٥١ يف ٢٠٢٣/٣/١٢ واالشـعار 
املرفق معه املصدق من قبل مختاري محلة الرفاعي لذا قررت املحكمة تبليغك بواسطة 
النرش يف صحيفتني محليتني علما ان موعد املرافعة يصادف يوم  ٢٠٢٣/٣/٢٩ الساعة 

التاسعة صباحا وبعكسه ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلناً.  
القايض 
علوان خليف الركابي

فقدان
 akفقد جواز السفر املرقم ٠٠٢١٢٨٦
 agnes العائـد ملدبـرة املنزل الكينيـه
munyiva mwololo عىل من يعثر عليه 
تسليمه اىل مديرية شؤون االقامة او 

االتصال بـ ٠٧٧٥٥٧٥٨٥١٥

4 alzawraanews@yahoo.com

أمن ومجتمع
No: 7924    Thu   23     Mar    2023العدد:   7924    الخميس    23    آذار   2023

بغداد/الزوراء:
أكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي نعيم 
العبـودي، أن مبـادرة ادرس سـتوفر زخما 
مهمـا للجامعات العراقيـة يف بيئة التنافس 

العاملي.
وقـال بيـان لـوزارة التعليم العـايل والبحث 
العلمي، تلقته «الـزوراء»: ان «وزير التعليم 
العبـودي،  نعيـم  العلمـي  والبحـث  العـايل 
زار جامعـة كركـوك واطلـع عـىل أروقتهـا 
وقاعاتهـا ومخترباتهـا وعقـد اجتماعا مع 
مجلـس الجامعة وثمـن اهتمـام مالكاتها 
وطواقمهـا العلمية واإلدارية بتطوير بيئتها 

التعليمية». 
وجدد العبودي «التأكيـد خالل االجتماع مع 
مجلـس الجامعـة بحضور املحافـظ راكان 
سـعيد الجبوري، وعدد من نـواب املحافظة 
ورئيـس جهـاز االرشاف والتقويـم العلمي، 
عىل أهمية تحسـني جـودة األداء األكاديمي 
ومشـاركة جميـع منتسـبي الجامعـة من 

تدريسـيني وإداريني وعاملني يف تحقيق هذا 
الهـدف، الذي ترتكز إليـه العملية التعليمية 

ومكوناتها ذات التماس املبارش باملجتمع».
وأوضـح ان» اإلجـراءات املتعلقة بتحسـني 

الجـودة ترتبـط برؤية ورسـالة املؤسسـة 
وأهدافهـا يف تطوير املـوارد البرشية والبنية 
التحتية، وتحديث النظام التعليمي»، مشريا 
اىل أن» الوزارة اتخذت قرارا ايجابيا باعتماد 

مسـار بولونيـا والتحول الـدروس، باتجاه 
نظام املقـررات وتحديث املناهج مراجعتها، 
بما يتالءم ومتطلبات سوق العمل واملتغريات 
املعرفية يف حقول االختصاصات املختلفة». 

ودعـا العبـودي» عمـداء الكليات ورؤسـاء 
األقسام إىل توفري كافة املستلزمات التعليمية، 
وتوظيف االمكانات املتاحـة وتنظيم برامج 
التعـاون والتوأمـة مـع الجامعـات العاملية 
الرصينـة»، الفتـا إىل أن» مبـادرة ادرس يف 
العراق الهادفة اىل استقطاب الطلبة الدوليني 
سـتوفر زخما مهما للجامعـات العراقية يف 

بيئة التنافس العاملي».
 وبـني ان» املتغـريات والتحديات توجب عىل 
الجامعة مضاعفة جهودها ومسـؤولياتها 
العلمية».واسـتمع العبودي بحسـب البيان 
إىل مالحظـات ومقرتحـات السـادة رئيـس 
وأعضـاء مجلـس الجامعـة الذين أشـادوا 
باهتمام الوزارة وعنايتها بشؤون الجامعات 

وخططها وبرامجها األكاديمية املتحققة.

واسط/الزوراء:
أعلنـت هيئة املستشـارين يف رئاسـة الـوزراء، امس األربعاء، عن تلسـم 
مدارس محافظة واسط ٢٢٦٢ مقعداً دراسياً، فيما أشارت إىل أن مجموع 

ما سلم ملدارس املحافظة بلغ حتى اآلن أكثر من ٦٥٠٠ مقعد.
وقـال عضو الهيئـة خليل العطوانـي يف ترصيح صحفي أنـه «تّم توزيع 
الدفعة الثانية من مبادرة رئيس مجلس الوزراء محمد شـياع السـوداني، 

، عـىل مـدارس محافظة واسـط البالغـة (٢٢٦٢) مقعدا مـدريس جديد 
لتغطيـة الحاجـة الفعلية».وأضـاف العطوانـي أن «ذلـك جـاء من أجل 
معالجة الحاجة الفعلية ملدارس محافظة واسط مع توفري البيئة املكانية 
املناسـبة للطلبة»، مشريا : «إننا بارشنا بتوزيع الدفعة الثانية  املخصصة 
لرتبيـة املحافظة عىل املدارس املحتاجة بحضور مدير عام الرتبية واالدارة 
والتجهيـزات والكادر املتقدم فيها».وأكـد أن «االجمايل املجهز للمحافظة 

بلـغ ( ٦٥٨٢) مقعداً»، الفتا اىل أن «االحتيـاج الفعيل للمحافظة بلغ أكثر 
مـن عـرشة اآلف مقعد مـدريس مزدوج».وشـدد عىل «أن عمليـة تجهيز 
املدارس مستمرة يف بغداد واملحافظات، وصوالً اىل اكتفاء الحاجة الفعلية، 
استناداً اىل توجيه رئيس مجلس الوزراء، الذي يؤكد  دعم العملية الرتبوية 
والتعليميـة وتحقيق مسـتلزمات نجاحها، ووفق الربنامـج املعد يف هيئة 

املستشارين برئاسة مجلس الوزراء».

بغداد/الزوراء
كشفت مديرية املرور العامة، امس 
األربعـاء، عـن خطتها خالل شـهر 

رمضان املبارك.
وقـال مديـر العالقـات واإلعـالم يف 
املديريـة، العميـد زيـاد القييس، يف 
ترصيح صحفـي إن «مديـر املرور 
العام وجه بتكثيف العنرص البرشي 
والدوريات يف التقاطعات والشوارع 

والسـاحات الرئيسية كافة، السيما 
مناطق التبضع والتسوق واملطاعم 
واملوالت قبل الفطور بساعتني ومن 
بعـد الفطور إىل سـاعة متأخرة من 

الليل».
وأضاف أن «هذه الدوريات مهمتها 
تسـهيل حركـة السـري يف املناطـق 
والشـوارع»، داعيـاً «املواطنـني إىل 

التعاون مع رجال املرور».

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية ،امس األربعاء، إلقاء القبض عىل أعداد كبرية من املتسولني يف 

العاصمة بغداد وبقية املحافظات.
وذكر بيان للوزارة ورد «الزوراء» أن «وزارة الداخلية وبإرشاف اللجنة العليا ملكافحة 
االتجار بالبرش ومن خالل قسم مكافحة االتجار بالبرش يف مديرية مكافحة الجريمة 
املنظمة بوكالة االسـتخبارات والتحقيقات االتحاديـة رشعت بحملة كربى للقبض 

عىل عصابات التسول يف بغداد واملحافظات».
وأسـفرت هـذه الحملة بحسـب البيـان عـن «إلقاء القبـض عىل أعـداد كبرية من 

املتسولني، حيث تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم».
وأشار البيان اىل أن «األجهزة املختصة يف وزارة الداخلية ستواصل حمالتها يف جميع 
املناطق بهدف منع هؤالء املتسـولني من التواجد يف الشوارع والطرقات والتقاطعات 

العامة».
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جمهورية العراق                                     العدد: ٢٤٨٣/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                        التأريخ: ٢٠٢٣/٣/٢٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
سـتبيُع محكمة بـداءة النارصية وعن طريـق املزايـدة العلنية العقار 
تسلسـل ١٠٤/٢٢٧ رساي وخـالل ثالثون يوما اعتبار مـن اليوم التايل 
للنـرش وإذا صـادف يوم الثالثون عطلة رسـمية ففي اليـوم الذي يليه 
ويف تمـام السـاعة الثانيـة عرش ظهـراً يف قاعة محكمة البـداءة فعىل 
الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية بنسـبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار 

بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء.

القايض االول
عزيز شنته الجابري

• االوصاف:-
١-  العقار مفرز بصورة غري رسـمية اىل دار وشـقة والدار مؤلفة من 
اسـتقبال وهول وغرفة نـوم ومطبخ وحمام ومرافـق صحية واخرى 
خارجية وغرفتني فوقاني. اما الشقة مؤلفة من غرفة وصالة ومطبخ 
وحمـام ومرافـق صحية وعموم العقـار مبني من الطابوق ومسـقف 
بالكونكريت املسلح واالرضية مبلطة بالكايش ومزود باملاء والكهرباء.

٢-   مساحة العقار ١٧٣,٨٨ م٢.
٣- القيمة املقدرة للعقار مائتان وسبعون مليون دينار فقط.

٤- العقار مشغول من قبل املدعى عليه االوىل والشقة مشغولة من قبل 
املدعى عليها الثالثة اللذان يرغبان بالبقاء مسـتأجرين للدار والشـقة 

بعد البيع.



 بغداد/ الزوراء:
كشف محافظ البنك املركزي العراقي، 
عـيل العالق، عـن وجـود 70 تريليون 

دينار خارج النظام املرصيف“.
وقـال العـالق يف ترصيـح صحفـي: 
إن ”الجهـاز املرصيف مطالـب بتنويع 
املحفظة اإلقراضيـة ألكثر من قطاع 
لتحفيـز جميـع القطاعـات وجعلها 
مسـاهما يف عمليـة التنميـة، فضـال 
عـن حماية الجهـاز املـرصيف من أي 
مخاطر مستقبلية تعرض وجوده إىل 

االنهيار“.
الفتا إىل أن ”انهيار مرصف السيليكون 
كان سـببه تركيـز االئتمـان يف قطاع 
محـدد، األمر الذي يقودنـا إىل اإلفادة 

من هذه التجربة“ . 
وأكـد العـالق أن ”املبالـغ الـذي تـم 
إقراضها عرب الجهاز املرصيف المسـت 
الــ 13 تريليـون دينـار، ونعمل عىل 
تقييـم هـذه املبـادرات واإلفـادة من 
االتجاهـات  يف  ووضعهـا  الـدروس 

الصحيحة“.
وأوضح، أن ”تركيز التمويل للمرحلة 
املقبلـة سـيكون باتجـاه املشـاريع 
الصغـرية واملتوسـطة، وكذلـك فيما 

يتعلق باملشاريع أو القروض الخاصة 
بالطاقـة املتجددة يف محاولة ملواجهة 
تحديات املنـاخ والتوجه الجاد صوب 

الطاقة النظيفة“.  

وقـال إن :“املرحلـة املقبلة ستشـهد 
وضع اسـرتاتيجية وطنية لإلقراض، 
عـىل  تعـرض  مشـرتكة  سـتكون 
الحكومـة والجهات األخـرى، لتكون 

مسألة مشاركتها يف دعم هذه الخطة 
لتوفـري القرارات واإلجـراءات الالزمة 

إلنجاحها“.
”املـؤرشات  أن  العـالق  وأوضـح 

والبيانات تشري إىل أن القطاع املرصيف 
وصـل إىل السـقف األعـىل لإلقـراض 
ألن النسـبة املحددة بحسب تعليمات 
البنك املركزي هي 70 % من الودائع، 
وتقريباً وصل القطاع املرصيف إىل هذه 
النسـبة ممـا يتطلب أن تكـون هناك 
جهود كبـرية لجذب الودائـع للقطاع 

املرصيف“.
ونبـه إىل ”وجود أكثر من 70 تريليون 
دينار خارج الجهـاز املرصيف للتداول 
وهـذا مبلغ كبري جـداً ويمثل نسـبة 
عاليـة مـن الناتـج املحـيل اإلجمايل، 
لذلك البد من الرتكيز يف املرحلة املقبلة 
عىل إيجاد الوسـائل الالزمة لتنشـيط 
حركـة اإليداع من خالل عدة إجراءات 
يف هذا الصدد“.وأشـار محافظ البنك 
املركـزي اىل ”أهميـة إعـادة النظر يف 
الخدمـات املرصفية كمـًا ونوعاً، ألن 
الخدمـات املرصفيـة قطعت شـوطاً 
كبـرياً برغـم العمـر القصـري لبعض 
إىل  وصـل  بعضهـا  لكـن  املصـارف، 
مراحل متقدمة والبعض اآلخر ال يزال 
بحاجة إىل االرتقاء بمستوى الخدمات 
املرصفية يف أنواع مختلفة ويف طريقة 

التقديم“.

بغداد/ الزوراء:
أوضـح الخبـري االقتصادي واالسـتاذ يف جامعة 
البرصة، نبيل املرسـومي، امس االربعاء، أهمية 

الربط املزدوج السككي بني العراق وتركيا.  
وقـال املرسـومي يف منشـور عرب ”فيسـبوك“، 
تابعته ”الزوراء“: إن ”اهمية االتفاق بني العراق 
وتركيا تكمن عىل الرشوع ببناء مسـار مزدوج 
يتضمن ممر بري وخط للسـكك الحديدية يمتد 
مـن البـرصة اىل تركيا ضمن ما يسـمى بالقناة 
الجافـة بأنـه سـيحول العـراق اىل محطة نقل 
كـربى للـدول االوروبية بعـد تركيا، إذ سـتعرب 
الشـحنات التي تصل بحرا عرب مينـاء الفاو اىل 
تركيـا واوروبـا من خـالل القنـاة الجافة، كما 
انها ستنقل السلع الرتكية واالوروبية اىل العراق 
ومنها اىل دول الخليج وايران وسوريا واألردن“.    
وأوضح ان ”القنـاة الجافة تعد املرشوع املكمل 
مليناء الفاو الكبري املتوقع ان تنجز املرحلة األوىل 
منه عـام 2025 والـذي من خالله سـينخفض 
زمن الرحلة البحرية للسـفن املحملة بالبضائع 
التي تسـري برسعة 15 ميل يف الساعة من ميناء 
شنغهاي الصيني اىل ميناء روتردام نحو 33 يوم 
بحر يف حني انها تسـتغرق 15 يوما فقط عندما 

تنقـل البضائع من شـنغهاي اىل مينـاء جوادر 
الباكسـتاني ثم اىل ميناء الفاو الكبري ومنه عرب 
القناة الجافة اىل موانئ البحر املتوسط يف سوريا 
وتركيا ومنهما اىل ميناء روتردام، وهذا يعني ان 

النقـل عرب العراق سـيوفر تخفيض جوهري يف 
كلفة نقل البضائع يصل اىل اكثر من النصف“.  

وأشـار اىل ان ”هنـاك مرشوع للربـط التجاري 
بني االمارات وتركيا من خالل ايران، إذ سـتنقل 

البضائـع مـن مينـاء الشـارقة اىل مينـاء بندر 
عبـاس اإليراني ومن ثم تبدأ السـري براً إىل معرب 
بازرجان- جوربوالك الحدودي بني إيران وتركيا 
ومن ثم إىل ميناء اإلسكندرون عىل ساحل البحر 

األبيض املتوسط يف تركيا“. 
وتابع ان ”األمر من شأنه أن يخترص مدة الرحلة 
إىل 7 أيام مقارنة بمدة الطريق البحري التقليدي 
عرب قناة السـويس الذي يستغرق نحو 20 يوماً 
ممـا سـيخفض تكلفة الصـادرات والـواردات 

بسبب انخفاض مدة وتكلفة الشحن“.  
وأضـاف ”إذ يمكن اختصـار الوقت إذا تم تنفيذ 
مشاريع السكك الحديدية والطرق الربية ضمن 
املسـار املزدوج للقنـاة الجافة ويف هـذه الحالة 
سـتنقل البضائع من ميناء جبل عـيل اىل ميناء 
الفـاو الكبـري ومنهـا سـتنقل بـرا عـرب القناة 
الجافة اىل تركيا خاصة ان األخرية سـيكون لها 
دور محوري يف طريق الحرير ال سـيما بعد فتح 
قناة إسـطنبول املائية التي تربط البحر األبيض 
املتوسـط بالبحر األسود، ومن ثم االستفادة من 
شبكة النقل الرتكية يف تدفق البضائع اىل اوروبا 
وسـيعزز هذا الربط ميناء الفـاو الكبري وموقع 

العراق عىل طريق الحرير“.

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

بغداد، امس األربعاء.
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 واألوربي 421 الف دينار، وسعر الرشاء 417 الف دينار، 

فيما كانت االسعار الثالثاء 428 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا ايضا عند 391 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 388 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 420 الف دينار و 430 ألفـاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 400 الف 410 آالف دينار.. ويساوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات). 

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االربعاء، مرتفعا 

بنسبة (0.33%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (346.514.511) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (784.765.993) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (643.96) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%0.33) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (641.82) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (32) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (17) 
مليون سهم بقيمة بلغت (27) مليون دينار من خالل تنفيذ (16) صفقة 

عىل اسهم 3 رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(11) مليون سـهم بقيمة بلغت (83) مليون دينار من خالل تنفيذ (17) 

صفقة عىل اسهم رشكة واحدة.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.
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 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصناعة، امس األربعاء، عن تحقيق معمل سـمنت الكوفة 

قفزة نوعية يف اإلنتاج، فيما حددت أسعار بيع منتجاته.
وقال مدير عام الرشكة العامة للسـمنت العراقية التابعة للوزارة، حسني 
محسـن عبيد، يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”معمل سمنت الكوفة مستمر 
باإلنتـاج بجـودة عاليـة وبمواصفـات مطابقـة للمواصفـة املحددة من 
الجهـاز املركزي للتقييس والسـيطرة النوعية، إضافـًة إىل ُمطابقة املُنتج 
لفحوصـات رشكات الجودة الدولية وبشـهادات جـودة ُمتتالية ودورية ، 

فضالً عن شهادات النوعية امليدانية يف مشاريع شاخصة ُمنذ سنني“.
 مبيناً أن ”املعمل َشـِهَد أعمال صيانة وتأهيل يف كثري من مفاصله بجهود 
العاملني ما أسـهَم يف تحقيق نسبة تطور يف اإلنتاج واملبيعات بلغت (87) 
باملئة للفرتة منذ بداية العام ولغاية الـ28 من شـباط املايض، بإنتاج بلغ 

(146750) طّناً ُمقارنًة بالفرتة ذاتها من العام املايض“.
وأكـد أنَّ ”تحقيـق نسـبة التطور يأتـي ِضمـَن ُخطط الرشكـة لإلرتقاء 
بالطاقات اإلنتاجية وتقليل ُكلف اإلنتاج من ِخالل أعمال التأهيل والصيانة 

ومنها تحوير منظومة الحرق من النفط األسود إىل الغاز الجاف“.
مشرياً إىل أن ”الرشكة ُمستمرة يف تنفيذ خططها املرسومة للنهوض بواقع 
معاملها املُنتجة ألنواع السمنت، واملوزعة يف جميع أنحاء العراق لديمومة 

رفد السوق املحلية بأجود املنتجات وبأسعار تناُفسية“.
وذكـر أن ”اإلنتاج تم طرحه للبيع بسـعر 91 ألف دينار للطن الواحد الفل 

و(95) ألف دينار للطن الواحد املكيَّس“.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت اسـعار رصف الـدوالر االمريكي امـام الدينـار العراقي، امس 

االربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية يف بغداد.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح املركزية يف بغداد، أقفلت عىل سـعر رصف 
بلـغ 155900 دينار عراقـي مقابل 100 دوالر، وهي نفس االسـعار التي 

سجلت صباح امس.
واشـار اىل ان اسـعار البيع والرشاء يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف 
بغداد اسـتقرت حيث بلغ سـعر البيع 157000 دينار عراقي، بينما بلغت 

اسعار الرشاء 155000 دينار لكل 100 دوالر.

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

بنسبة %18.33 لتصل اىل 213 مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن البنك املركزي باع خالل مزاده، امس، لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، مقـدار 213 مليونـا و257 الفا و 246 دوالرا، مرتفعا بنسـبة 
18.33 % مقارنة بيوم االثنني املايض التي بلغت فيها املبيعات 180 مليونا 
و918 ألفـا و851 دوالرا، غطاهـا البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ 1305 
دنانـري لكل دوالر لالعتمادات املسـتندية والتسـويات الدوليـة للبطاقات 
االلكرتونية وبسـعر 1310 دنانري لكل دوالر للحواالت الخارجية وبسـعر 

1310 دنانري لكل دوالر بشكل نقدي.
واضـاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبـت لتعزيز األرصدة يف الخارج 
عىل شـكل (حـواالت، اعتمـادات) وبواقع 154 مليونـا و 257 الفا و246 
دوالرا، فيمـا ذهبـت البقية البالغة 58 مليونا و800 ألف دوالر عىل شـكل 
مبيعات نقدية . وأشـار املصدر إىل ان املصارف التي اشرتت الدوالر النقدي 
بلـغ عددها 12 مرصفا، فيمـا بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات 
تعزيـز االرصـدة يف الخـارج 18 مرصفـا فيمـا كان اجمايل عـدد رشكات 

الرصافة والتوسط املشاركة يف املزاد 135 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
استبعد عضو يف اللجنة املالية النيابية حصول خالف برملاني عىل مرشوع 

قانون املوازنات املالية الثالث لألعوام 2023 و2024 و2025.
وقـال عضو اللجنة جمال كوجر يف ترصيح صحفي: ان :“كل لجنة نيابية 

ستقوم بدراسة موازنة الوزارة التابعة لها“.
وأضاف ان ”اللجنة املالية ستدرس القانون برمته ويعتمد عىل املناقشات 

وال نستبعد حصول خالفات سياسية بهذا الشأن“.
وأشار اىل ان ”تشكل الحكومة والربملان من طرف واحد ممكن ان يخترص 

طريق الخالف“.
وكان مجلـس النواب أعلن تسـلمه مرشوع قانـون املوازنة يوم الخميس 

املايض.
يذكـر ان مجلـس الـوزراء وافق يف جلسـته يف 13 مـن آذار الجـاري عىل 

املوازنات الثالث وإحالتها اىل الربملان إلقرارها.
وقـال رئيـس الوزراء محمد شـياع السـوداني، عقب اجتمـاع املجلس يف 
مؤتمر صحفـي، ان :“إجمايل املُوازنة يبلغ أكثر مـن 197 تريليون دينار، 
واملوازنة التشـغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار واالستثمارية أكثر من 

47 تريليوناً، والعجز يف املوازنة يبلغ 63 تريليون دينار“.
وبـني ان ”إجمايل اإليرادات يبلغ أكثر مـن 134 تريليون دينار، واإليرادات 
النفطية منها تبلغ أكثر من 117 تريليونا عىل أسـاس سـعر النفط بـ 70 

دوالراً، واإليرادات غري النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار“.
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بغداد/ الزوراء:
حـددت وزارة النفط، امس األربعاء، اهداف زيارة وزيرها 
حيـان عبد الغني برفقة وزير الكهربـاء زياد عيل فاضل، 
إىل حقل الحلفاية يف ميسـان، فيما أشارت إىل قرب إنجاز 

محطتني للكهرباء بالغاز املستثمر من الحقل.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة عاصم جهـاد يف ترصيح 
صحفـي: إن ”أهم أهداف زيـارة وزيري النفط حيان عبد 
الغنـي، والكهرباء زياد عـيل فاضل هو املتابعـة امليدانية 
ملشـاريع اسـتثمار الغـاز املصاحـب يف حقـل حلفايـة 
بميسـان“، مبينـا أن ”هـذا الحقل يعد من أكـرب الحقول 

النفطية يف املحافظة“.
وأضاف أن ”هناك خطة الستثمار الغاز املصاحب للعمليات 
النفطية بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسية“، مشريا 
إىل أن ”رشكة نفط ميسان بالتعاون مع رشكة برتو جاينا 

حققتا خطوات مهمة للوصول اىل هذا الهدف“.
وذكر ان ”الزيارة تهدف ملتابعة مشـاريع تجهيز محطات 
الطاقـة الكهربائية باملحافظة والبالغ عددها اثنني، حيث 
سـتقوم رشكة نفط ميسـان بتجهيـز املحطتني بكميات 
مـن الغاز تصل اىل 160 مقمق باليوم، وهذا يحقق اهداف 
وزارة الكهرباء يف هذا االطار“.وتابع ان ”الهدف االخر من 
الزيارة هو متابعة االنتاج النفطي يف هذا الحقل الذي يبلغ 
االن بحدود 350 الف برميل باليوم“، موضحا ان ”الوزارة 

تسعى لرفع االنتاج اىل 400 الف برميل يف اليوم من النفط 
الخـام“. واكد ان ”مرشوع تطوير حقل الحلفاية يعد من 

املشاريع الناجحة التي حققت اهدافها“.
من جانب متصل، اشـاد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز 
حامد يونـس، امس األربعـاء، بالجهـد الوطني يف رشكة 
مصايف الشـمال والجهات السـاندة ، الـذي نجح يف اعادة 
اعمار وتطوير املنشآت النفطية يف رشكة مصايف الشمال، 
واسـتئناف عمليات االنتاج بعد تدمريه يف وقت سابق من 

قبل تنظيم داعش .
وقـال يونـس يف بيان: ان الجهد الوطنـي يف رشكة مصايف 
الشـمال والجهات السـاندة مـن الـرشكات الوطنية ، قد 
تمكنـت من اعادة اعمار وحـدة االزمرة يف مصفاة صالح 
الدين/2 يف بيجي بطاقة (20) الف برميل باليوم، وسـيتم 

االنتاج التجريبي مطلع ايار املقبل .
واشـار اىل اهمية تشـغيل وحدة االزمرة يف تحسني جودة 

ودرجة االوكتان لبعض املنتجات النفطية .
ونوه يونس اىل خطط الوزارة التي تهدف اىل زيادة الطاقة 
التكريريـة من خالل تنفيذ عدد من املصايف االسـتثمارية، 

واضافة عدد من الوحدات االنتاجية .
هـذا وقـد اسـتمع وكيـل الـوزارة اىل ايجاز عـن الخطط 
واملشـاريع التطويريـة للرشكـة قدمه مديـر عام رشكة 

مصايف الشمال وكالة .
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@kjèi@ı˝iã◊@Üb„@‚ãÃm@¬bjõ„¸a@Ú‰ß
@¡–‰€a@…fl@Èmaäbjfl@taáyc

بغداد/ الزوراء:
عقدت لجنُة االنضباط يف االتحاد العراقّي لكرِة القدم اجتماعاً ملناقشة بعض تقارير مرشيف املباريات ، وكما 
ييل،  ناقشـت اللجنُة تقريَر مرشف مباراة فريقي النفط وكربالء التي جرت يف ملعِب الشـعب الدويلّ بتاريخ 
الرابـع والعرشين من الشـهر املايض ضمن منافسـاِت الدوري املمتاز لكرة القدم، حيـث تبني لنا من خالل 
دراسـتنا لتقرير املرشف أن هناك مخالفًة من قبل جماهري نادي كربالء ضد قوات األمن ورميهم بالكرايس 
بعـد خلعها.وقررت اللجنة ما ييل معاقبة نادي كربالء بغرامـٍة مالیٍة مقدارها مليون دينار وتوجيه عقوبة 
لفت نظر لنادي كربالء إلسـاءة جماهريه ضد القوات األمنية، ويف حالة تكرار املخالفة تكون العقوبة أشـد 

وتحميل إدارة نادي كربالء االرضار التي تسببت بها جماهريها نتيجة قلع وتكسري مقاعد املتفرجني.

ãºcÎ@ã–ñc

@bÓéÎä@¿@Ô”aã»€a@kÉn‰æa@‚bflc@k»‹„@Êc@…ˆaã€a@Âfl@Zµiäb◊

@bÌÜÎ@bÓéÎä@ÚËuaÏfl@›j”@ÈmbjÌäám@—rÿÌ@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl
›j‘æa@ Ïjé˛a

بغداد/ الزوراء:
خـرس فريق النفط  أمـام غورغان اإليراني بنتيجـة (91-101)، يف 
املباراة التي جرت مساء امس األربعاء داخل صالة الشعب بالعاصمة 
بغداد ، ضمن منافسات الجولة األخرية من املجموعة الثانية.وتمكن 
غورغان من فرض سـيطرته عـىل مجريات الفرتة األوىل وتمكن من 
التقـدم (23-29)، بفضل تألق العبه محمد جمشـيدي، ومحرتفيه 
األمريكـي باريش بيتي والليتواني انتاناس أودراس ، وعزز غورغان 
تفوقـه مع نهايـة الفرتة الثانيـة بواقـع (49-52)، رغم محاوالت 
سوسـا وويجنـز الثنائي املحرتف بصفوف النفـط ، لكن لم تنفع يف 
إتسـاع الفارق يف الفرتة الثالثة وحسمها بنتيجة (68-80)، لصالح 
كتيبة املدرب اإليراني ميهران حاتمي.وتواصل تفوق الضيوف حتى 
نهاية الفرتة األخرية التي حسمت بفارق 10 نقاط، وليقفز غورغان 
إىل صـدارة ترتيب املجموعة الثانية تاركاً الوصافة للريايض اللبناني 
، فيما أكتفى النفط بالرتتيب الثالث.وسيلعب النفط يف الدور الثاني 
مع ذوب آهن اإليراني يف طهران يوم 29  آذار الجاري، عىل أن يلتقيه 

مجدداً ببغداد يف الـ 4 من  نيسان املقبل.

بغداد / منى الجبوري :
اختتمـت قبل ايـام قليلة منافسـات بطولة العراق للنسـاء 
بالبيسـبول  5  والتـي اقيمـت عىل مالعب قسـم االنشـطة 
والربامـج الرياضية يف وزارة الشـباب والرياضة واسـتمرت 

ملدة ثالثة ايام .
وقـال رئيس االتحـاد العراقي بالبيسـبول عيل البلـداوي: ان 
البطولة التي اقيمت عىل مالعب وزارة الشباب قد شارك فيها 
سـتة منتخبات من كل انحاء العراق وهي الديوانية والعمارة 

ونينوى وكركوك ومنتخب بغداد الكرخ و بغداد الرصافة.
وبني: ان البطولة شهدت تنافسا بني فرق املنتخبات املتبارية 
وقـد تمخضت البطولـة املذكورة عن فوز منتخـب الديوانية 
باملركز االول وجاء باملركز الثاني منتخب ميسـان فيما كان  

املركز الثالث من نصيب منتخب نينوى .
واوضـح البلـداوي: ان الالعبـني كانـوا عـىل قـدر كبري من 
املسـؤولية والجاهزية التامة مـن الناحيتني  البدنية والفنية 
والتـي مكنتهـم من تقديـم افضل مـا لديهم يف املنافسـات 

املذكورة.

@‚bÀãö@È»œaáfl@áÓ»nèÌ@Új‹�€a
›ÌÏ†@lbÓÀ@á»i@›Ó«b8g

@Ô„aãÌ�a@Êb◊äÏÀ@È–Óö@‚bflc@ãè≤@¡–‰€a
@Ú‹è€a@Òãÿi@bÓée@lãÀ@Ú€Ï�i@¿

@Ú€Ï�i@k‘€@åã±@ÚÓ„aÏÌá€a
fiÏjèÓj€bi@ıbè‰‹€@÷aã»€a

ترجمة/ أحمد عبدالكريم حميد: 
اعـرَب املُدير الفني ملُنتخب روسـيا فالريي 
كاربـني انـه أمر رائـع أن نواجـه املنتخب 
العراقي عىل ملعب غازبروم ارينا يف مدينة 
سـانت بيتريبورغ يوم االحد املقبل املوافق 

السادس والعرشين من الشهر الحايل.
وقـال كاربـني: لقد غبنـا عـن مالعبنا ما 
يقارب السـنة وآمل ان تساندنا جماهرينا 
يف هذه املباراة، وبالنسبة لنا لم يتغري يشء 
وال فرق لدي مع َمن سـنلعب عىل االطالق 
ولكن نرغـب دائماً بتحقيـق الفوز. وبني: 
نود اللعب مع ُمنتخبات قويَّة وليس اللعب 
أمام منتخبـات ضعيفة ولـن نحصل عىل 
نقاط يف التصنيف اذا خضنا مباريات أمام 
منتخبـات كهذه.وتابـع كاربـني:ً ال يجوز 
ان نلعـب أمـام إيران اليوم بشـكل سـيئ 
فُمنتخـب إيـران منافـس قـوي ولعَب يف 
كأس العالم ولهذا السـبب سـأرشك أقوى 
العبينا وسـنحاول ان نحقـق الفوز واألمر 

سيكون أسهل نسبيا مع املنتخب العراقي، 
لكن النتيجة أيضاً مهمة وجماهرينا ُتتوق 
الِنهائية  التشـكيلة  للنتائج.واعلن كاربني 
ملباراتـي إيـران والعراق والتـي تألفت من 
ألِكسـاندر سـيليخوف وماتفي سافونوف 
وسـريغي بيسـياكوف  وإيليـا بومـازون  
ودانييـل  كارافايـف  وفياتشيسـالف 
خلوسـيفيتش وغيورغي جيكيـا ودانييل 
دينيسوف وماكسيم أوسيبينكو وألِكساندر 
سيليانوف وأرتيوم ماكارتشوك وألِكساندر 
سولداتينكوف ودميرتي بارينوف وأنطون 
مريانتشـوك  وسـريغي بينيايـف ودانيـل 
غليبوف ودالري كوزيايف وإيلزات أحمدوف 
ودانييل فومني وأرسني زاخاريان وأنطون 
زينكوفسـكي ودانيل بروتسيف وروسالن 
ليتفينـوف وإيفـان أوبلياكـوف وأليكيس 
مريانتشوك  وألِكساندر غولوفني ونيكاالي 
سـوبوليف  وألِكسـاندر  كومليتشـينكو  

وكانستانتني تيوكافني.

بغداد/ الزوراء:
كّثـف املنتخب الوطنّي تدريباتـه، امس األربعاء، 
يف ملعـِب املدينة الدويلّ، وذلك اسـتعداداً ملواجهِة 

منتخب روسيا يف السادس والعرشين من الشهر 
الحايل يف مدينِة سانت بطرسربغ .

تدريباُت االمس شـارَك فيها 24 العباً هم كل من 

جـالل حسـن ، أحمد باسـل ، فهد طالـب ، لؤي 
العاني ، حسني عيل ، كرار نبيل ، الكسندر اوراها 
، مناف يونس ، أمجد عطوان ، محمد عيل عبود ، 
حسني عمار ، أسامة رشيد، ايمن حسني ، أحمد 
فرحـان ، حمزه عدنـان ، عيل فائـز ، مصطفى 
ناظـم ، إبراهيم بايش، اسـو رسـتم ، مصطفى 
محمد، عـيل الحمادي ، عيل عدنان ، زيدان إقبال 

و حسن رائد .
التدريبـات ابتـدأت بمحـارضٍة مـن قبـل مدرب 
املنتخب الوطنّي خيسـوس كاسـاس،  رحب من 
خاللها الجهاز الفني والالعبني باملنضمني حديثاً 
اىل التدريبـات، وهـم كل من عيل عدنـان ، زيدان 

إقبال و حسن رائد .
تخللـت التدريبـات فيمـا بعـد تطبيـق الجوانب 
الفنّيـة املوكلة مـن قبل الجهاز الفنّي، سـبقتها 
تماريـن اللياقة البدنيـة من قبل املـدرب خافري 

بريناديت .

bÓèÓ„Îá„a@fibÌá„Ïfl@¿@“ãìæa@äÏËƒ€a@b‰œáÁÎ@…Ó‡v‹€@ÚyÏn–fl@kÉn‰æa@laÏic@Z@á‡´@Üb‡«
bÓ„bjég@¿@pbÌÜÎ@…iäc@ÊÏöÏÉÓé@ÂÌáœaã€a@tÏÓ€

بغداد/ الزوراء:
أقيم، امـس األربعاء، املؤتمـر الصحفي 
الخاص بمـدرب منتخب الشـباب عماد 
محمد الحائز عىل املركز الثاني يف بطولِة 
كأس آسـيا واملتأهـل إىل نهائيـات كأس 
العالـم، بحضـور رئيـس بعثـة منتخب 
الشـباب اىل أوزبكسـتان عضـو االتحاد 
العراقي لكرِة القدم محمد نارص، واملدير 
اإلداري للمنتخـب نديـم كريم واملنسـق 

اإلعالمي قحطان املالكي.
يف بدايـة املؤتمـر، أشـاد  رئيـس بعثـة 
منتخب الشـباب محمد نـارص باإلنجاز 
الـذي تحقق للكرة العراقّيـة والتأهل إىل 
نهائيات كأس العالم املقبلة يف إندونيسيا 

ووصافة كأس آسيا، 
وثّمـن عضـو االتحـاد االنضبـاط العايل 
الذي ظهرت عليه بعثُة منتخب الشـباب 
الكبـري  الـدور  يف أوزبكسـتان، وكذلـك 
الذي بذله الجميع مـن الجهاز التدريبي 
واإلداري واإلعالمي والطبي رغم الضغط 
الكبري الذي تعرض له هذا املنتخب ُقبيل 

البطولة ويف بدايتها. 
كمـا ثّمـن الجهود الكبـرية التـي بذلها 
مـدرب منتخـب الشـباب عمـاد محمد 
وتحملـه الكثـري من الضغوطـات، لكنه 
تميز مـن خالل تقديمـه منتخبـاً رائعاً 

ومثابرا.
من جانبه، استهل مدرب منتخبنا املؤتمر 
بتقديم الشـكر والتقدير إىل رئيس اتحاد 
الكـرة عدنـان درجـال وأعضـاء املكتب 
التنفيـذّي لالتحـاد الذيـن قدمـوا الدعم 
لهذا املنتخب. كما قّدم الشـكر واالمتنان 
لرئيـس وفـد منتخبنـا الشـبابي عضو 
االتحـاد محمـد نـارص ولكل مـن عمل 
معه من جهاز تدريبي وإداري وإعالمي 

وطبي، وكانوا مثاالً للروح املخلصة.
 وبـنّي محمد: إن الالعبـني قدموا بطولًة 
رائعـًة رغـم قـوة املنتخبات املنافسـة، 
إضافـًة إىل الضغوطـاِت الكبـرية التـي 
تعرضـوا لها قبـل وأثنـاء البطولة، كما 
أشاد بحرصهم ومثابرتهم داخل وخارج 

امللعب.
واشار محمد إىل: إن املرحلة املقبلة مهمة 
للغاية كون العراق سيكون ممثل العرب 
يف كأس العالـم إىل جانـب تونـس، لـذا 
يجـب دعمه بكل وسـائل الدعم من قبل 

الحكومـة العراقّية أوالً ومـن ثم املكتب 
التنفيـذي والجمهور العراقـي واإلعالم، 
وإن املرحلـة املقبلـة ستشـهد دعوة أي 
العـب داخـل العـراق أو خارجـه يكون 
مؤهالً لتحقيق اإلضافة ملنتخب الشباب 

وليس لديَّ خط أحمر تجاه أي العب.
وقـد شـهد املؤتمـر الصحفـي تقديـم 
مـدرب منتخـب الشـباب عمـاد محمد 
برنامجـه التدريبـي إىل وسـائل اإلعالم، 
حيث سـتكون بداية انطـالق التدريبات 
يف األول مـن الشـهر املقبـل إىل الرابـع 
عـرش وتتخللـه مباراتان، بينمـا تنطلق 
املرحلـة الثانيـة من الخامـس عرش من 
الشـهر املقبل إىل الخامس من شهر أيار 
، وتتخللـه معسـكر تدريبي يف إسـبانيا 
يشـمل خوض 4 مباريات مع منتخبات 
ستشارك يف نهائيات كأس العالم املقبلة. 

كما تشمل املرحلة الثالثة، التي ستنطلق 
من السـابع إىل السـادس من شهر أيار، 
اسـتضافة أحـد املنتخبات املشـاركة يف 
نهائيات كأس العالم، أو خوض مباراتني 

مع أندية الدوري املمتاز.
والتَقـى املديـُر اإلداري ملنتخِب الشـباب 
نديـم كريـم العـَب مانشسـرت يوناتيـد 
إقبال زيـدان والعَب كوينز بارك رينجرز 
الكسـندر اوراها يف مقّر سـكن املنتخب 
الوطنّي الذي يعسـكر يف بغداد استعداداً 
ملالقاِة روسيا ودياً يف السادس والعرشين 

من الشهر الحايل.
وتباحث كريم مـع الالعبني إقبال زيدان 
والكسندر اوراها بشأن رغبتهما بتمثيِل 
منتخب الشباب يف نهائياِت كأس العالم، 
وإمكانية انضمامهما إىل قائمِة املنتخب 
يف تدريباتـه قريبـاً، وعـرَض عليهما أن 

يتواجدا مع املنتخِب الشـبابّي يف املرحلِة 
املقبلـة بطلـٍب مـن الجهـاز التدريبـّي 
للمنتخـب، خصوصاً أن مـدرب منتخب 
الشـباب عمـاد محمـد يسـعى إىل أن ال 
يكـون منتخبنا رقماً تكميلياً يف نهائياِت 
كأس العالم ، وهذا ال يأتي إال باالستعانِة 
بجميـع األسـماء التي يمكـن أن تحقَق 
اإلضافَة الغنّية لهـذا املنتخب، باإلضافِة 
إىل األسـماء التـي تواجـدت يف نهائيـاِت 

كأس آسيا. 
مـن جانبهمـا، أبـدَى اوراهـا وزيـدان 
رغبتهما التامة بتمثيل منتخِب الشباب، 
خصوصاً بعد مشـاهدِة تألق  املنتخب يف 
نهائياِت كأس آسيا واملستويات املتميزة 
التـي قدمها، والرؤية العالية التي يتمتع 
بهـا الالعبون، وضمـان التأهل إىل كأس 
العالـم، فضالً عن حصولـه عىل وصافة 

كأس آسيا.
 وقد عّرب اوراها وزيدان عن سـعادتهما 
بالنتائـج التـي تحققت لهـذا املنتخب، 
وأبديا رغبتهما التامة بالتواجد معه. كما 
وعد زيدان واوراها بإقناع أنديتهما التي 
ينتميـان لهـا بحضور أحد املعسـكرات 

التدريبّية أو املباريات الودّية.
عىل صعيٍد متصل، اتصـَل املدير اإلداري 
ملنتخـب الشـباب نديـم كريـم بالعـب 
غوتبـريغ السـويدي االي فاضـل الـذي 
أثَنى عـىل األداء املذهل ملنتخِب الشـباب 
يف نهائيات كأس آسـيا، ووعـَد بالتواجد 
قريبـاً مـع املنتخـب إن طلب منـه ذلك. 
كما عـّرب فاضل عـن سـعادتِه بالدعوِة 
وبالتواصـل الدائـم مـع إدارِة املنتخـب 
والجهـاز التدريبّي من أجـل التواجد مع 

منتخِب الشباب يف املرحلِة املُقبلة.

بغداد / إعالم اللجنة األوملبية: 
العام  العراقية رعد حمودي، امس االربعاء، واألمني  الوطنية  اللجنة األوملبية  إلتقى رئيس 
االتحادات  تحضريات  بمتابعة  املكلفة  الفنية  باللجنة  الحميد،  عبد  هيثم  األوملبية  للجنة 
الرياضية الوطنية للمشاركة بدورة األلعاب اآلسيوية املقبلة بمدينة هانتشو الصينية. وقال 
األمني العام للجنة األوملبية الوطنية العراقية  هيثم عبد الحميد ”ان اللقاء يأتي يف سياق 
االجتماعات الدورية مع اللجنة الفنية ملناقشة متابعاتها لتحضريات االتحادات الرياضية 
هاننتشو  يف  اآلسيوية  األلعاب  دورة  منافسات  يف  ومدروسة،  ممنهجة  ملشاركة  الوطنية 
تلزم  له،  التخطيط  تم  األوملبية، وعىل وفق ما  اللجنة  ان  الجاري“.وبني عبدالحميد:  العام 
االتحادات الرياضية الوطنية بتحقيق منجز الئق وليس االكتفاء باملشاركة فقط.وأضاف 
عبدالحميد قائالً: ان األمانة العامة للجنة األوملبية تتابع بعناية وكثب تحضريات االتحادات 
يف  الرياضية  االتحادات  مشاركات  لرتصني  الفنية  اللجنة  مع  وتعمل  الوطنية  الرياضية 
جميع االستحقاقات الخارجية املقبلة.وختم عبد الحميد حديثه بالقول ”ان اللجنة األوملبية، 
ومكتبها التنفيذي، يتابعان تحضريات االتحادات الرياضية الوطنية سعياً ملشاركة فاعلة 
ومؤثرة يف الدورة اآلسيوية املقبلة“. الفتاً اىل ”ان األمانة العامة تتابع، وتهتم بهذا امللف عىل 

وفق توجيهات املكتب التنفيذي من أجل ظهور قاّري يليق بالرياضة العراقية“.

الزوراء/ مؤنس عبد الله:
لقب  اليد  بكرة  الرشطة  فريق  احرز 
الدوري املمتاز للموسم الحايل قبل انتهاء 
املنافسات، وذلك عقب فوزه الكبري عىل 
فريق كربالء.وتفوق فريق الرشطة الذي 
الخبري ظافر  املدرب  يرشف عىل تدريبه 
صاحب عىل منافسه كربالء بفارق ثالثة 
وثالثني  تسعة  وبنتيجة  هدفا  وعرشين 

احرز  وبذلك  هدفا،  عرش  ستة  مقابل 
املمتاز  الدوري  لقب  الخرضاء  القيثارة 
التوايل.ويضم  الثانية عىل  للمرة  باللعبة 
العبي  ابرز  من  نخبة  الرشطة  فريق 
تواجد  عن  لفضال  الوطنية  املنتخبات 
تحقيق  يف  اسهم  ما  املحرتفني  الالعبني 
االنتصارات املتتالية يف املنافسات املحلية 

واحراز اللقب عن جدارة واستحقاق.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن نادي الطلبة الريايض عودة 
العبه الدويل رضغام إسـماعيل 
للتدريبات بعـد فرتة من الغياب 
بداعـي اإلصابة التي تعرض لها 
مـع املنتخب الوطنـي يف بطولة 
بالبرصة.وشـارك   25 خليجـي 
إسـماعيل بالوحـدات التدريبية 
االخـرية التـي اقيمـت يف ملعب 
الـربج التابـع لجامعـة بغـداد، 
بعد تماثله للشـفاء من اإلصابة 
التـي أبعدتـه عن املالعـب أكثر 
من شـهر ونصـف، وغيبته عن 
املاضية بالدوري. الـ5  الجوالت 

وفقـد الظهري األيـرس مكانه يف 
قائمـة منتخب أسـود الرافدين 
الـذي يسـتعد ملواجهة روسـيا 
وديا، يف سـانت بطرسبريج يوم 
الجاري.ويواصـل  آذار  26 مـن 

الطلبة تحضرياته يف بغداد، حيث 
يخوض تدريباته بغياب عدد من 
العبيـه الدوليني الذيـن التحقوا 
واألوملبـي  األول،  باملنتخبـني 
املشارك حاليا يف بطولة الدوحة 

الدولية.



مدريد / متابعة الزوراء:
تنطلـق التصفيـات املؤهلـة ألمم أوروبـا أملانيا 
٢٠٢٤ اليوم الخميـس، بمواجهات قوية أبرزها 
لقـاء إيطاليا مع إنجلرتا، وفرنسـا أمام هولندا، 
بينما سيغيب إرلينج هاالند عن مباراتي النرويج 

ضد إسبانيا وجورجيا.
وقـال روبرتو مانشـيني، مـدرب إيطاليـا، قبل 
املبـاراة التي سـتقام بملعـب دييجـو مارادونا 
يف نابـويل: «البدايـة القويـة للفريقـني أصبحت 
كالسـيكو.. منتخبـان كبريان يمتلئـان بالعبني 
موهوبني أقويـاء، وعىل درجة كبرية من الجودة 
الفنية.. لديهـم خيارات أكثر منا لعدة أسـباب، 
لكن نريـد تقديم مباراة ممتعة، واللعب بشـكل 

جيد، وبدء التصفيات بأفضل صورة».
واضطر املـدرب اإليطايل، يف اللحظـات األخرية، 
كارنسـيتيش  ماركـو  الحـرس  السـتدعاء 
وإيمرسـون باملريي بعد إصابة إيفان بروفيديل 
وفدريكـو ديماركـو وفدريكـو كييـزا، بينمـا 
سيفتقد جاريث ساوثجيت مدرب إنجلرتا، الذي 
أنهـى مونديال ٢٠٢٢ يف املركـز الرابع، لخدمات 
كل مـن ماركوس راشـفورد وماسـون ماونت 
ونيـك بـوب واألخـري سـيحل بـدالً منـه فريزر 

فورسرت.
ولم تفـز إنجلرتا عىل إيطاليا يف مباراة رسـمية 
منذ عام ١٩٧٧ حني تغلب (األسـود الثالثة) عىل 
اآلتـزوري (٢-٠) يف تصفيـات املونديـال بهديف 
كيفـني كيجان وتريفـور بروكينـج.. فيما فاز 

اإلنجليز يف مناسبتني وديتني بعدها.
وتنتظـر منتخـب فرنسـا بعد اعتـزال الحارس 
هوجو لوريـس ورافائيل فـاران، مهمة صعبة 
أمام هولندا يف بداية مشوار التصفيات التي عاد 
رونالـد كومـان لقيادتها خلًفا للـوي فان خال 
الذي تـرك التدريـب تقريباً بعـد نهائيات كأس 

العالم ٢٠٢٢.

وسـوف يكـون ميـك ماينيـان هـو الحـارس 
األسـايس للفرنسـيني يف سـان دوني، وقد يعود 
املـدرب ديديه ديشـامب لالسـتعانة بـإدواردو 
كامافينجا العـب ريال مدريـد يف مركز الظهري 
األيرس إذا دعت الحاجة لذلك، بينما تمثلت أحدث 
مسـتجدات قائمة (البلوز) يف انضمام آكسـيل 
ديسـايس وجان كلري توديبو بعد إصابة ويليام 
سـاليبا وويسـيل فوفانا. وبعد هـذه املواجهة، 

يحل (الديوك) ضيوفا عىل أيرلندا يف  دبلن.
وباملثل، يغيب فرينكي دي يونج العب برشلونة 
عـن املنتخب الهولنـدي يف املباراة األوىل بسـبب 
اإلصابـة، إال أن كومـان مـا يزال يثـق يف الفوز 

الهزيمـة  إلحـاق  يف  أن نجـح  بعـد  خصوًصـا 
 (٢-٠) لهمـا  مواجهـة  آخـر  يف  بالفرنسـيني 
قبـل ٥ أعـوام يف دوري األمـم األوروبيـة، رغـم 
أنـه خرس الحقـا يف نفس النسـخة (٢-١) عىل 
األرايض الفرنسـية، إذ لم يحالف النرص الكتيبة 
الربتقالية هناك منذ عـام ١٩٣٦ يف مباراة ودية 

بملعب حديقة األمراء .(١-٦) 
وُيعد إرلينج هاالند أبرز الغائبني عن الجولة األوىل 
مـن تصفيات يـورو ٢٠٢٤، حيث لن يتمكن من 
تمثيـل منتخب بالده النرويج الـذي يحل ضيًفا 

عىل إسبانيا يف ملعب ال روساليدا بماالجا.
أسـلحة  أبـرز  سـيتي  مانشسـرت  نجـم  وكان 

املنتخب االسـكندنايف أمام (الروخا) الذي يشعر 
خط دفاعـه باالرتيـاح بعد معرفتـه بنبأ غياب 
هاالند، الذي يقدم موسـًما رائًعا مع السـيتيزن 
يف الربيميري ليج، بينما سيضطر اإلسبان بعدها 

للسفر إىل جالسجو ملواجهة أسكتلندا.
وتسـتقبل جمهورية التشـيك يف بـراغ ضيفتها 
بولنـدا يف أول تجربة لفرناندو سـانتوس مدرب 
الربتغـال السـابق التـي يدربهـا اآلن اإلسـباني 
روبرتـو مارتينيـز بعـد رحيله عن بلجيـكا.. إذ 
يحظـى األخري ومنـذ البداية أمام ليختنشـتاين 
ولوكسمبورج بوجود كريستيانو رونالدو. بينما 
ينطلق (الشياطني الحمر) يف رحلتهم من سولنا 

أمام السويد.
كما سيشهد ملعب باركن يف كوبنهاجن مواجهة 
قوية بني الدنمارك وفنلندا يف تكرار للقائهما قبل 
٣ أعوام يف كأس أمم أوروبا والذي شـهد تعرض 
كريسـتيان إريكسـن ألزمة قلبية أبعدته ألشهر 

عن املالعب.
مـن جانبه، يتطلـع منتخب ويلـز لطي صفحة 
حقبـة جاريـث بيل وجـو آلن، عندمـا يواجه يف 

سبليت منتخب كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش.
واليكم جدول مباريات أول جولة: 

الخميس ٢٣ مارس/آذار:
، نجلرتا إ × ليا يطا إ ، سـلوفينيا × ن خستا زا كا

سـان  الدنمارك×فنلنـدا،  مقدونيا×مالطـا، 
مارينو×أيرلندا الشمالية،الربتغال×ليختنشتاين، 
سـنة  لبو ا ، ج ر كسمبو لو × كيا فا سلو

والهرسك×أيسلندا.
الجمعة ٢٤ مارس/آذار:

جبـل  فرنسـا×هولندا،  بلغاريا×مونتنجـرو، 
التشـيك×بولندا،  جمهوريـة  طارق×اليونـان، 
السـويد×بلجيكا،  فـارو،  مولدافيا×جـزر 

النمسا×أذربيجان، رصبيا×ليتوانيا.
أسـكتلندا×قربص،  مـارس/آذار:   ٢٥ السـبت 
 ، ا يرس سـو × سيا و ر بيال ، كيا تر × مينيا ر أ

كرواتيا×ويلز، أندورا×رومانيا.

مدريد / متابعة الزوراء:
مثل تواجد دافيد أالبا مدافع ريال مدريد، ضمن قائمة النمسا خالل فرتة التوقف 

الدويل الحالية، مفاجأة كبرية بالنسبة لجماهري املرينجي.
الريال  بقميص  املشاركة  الـ٣٠ عاما، غائب عن  فالالعب صاحب 
ضد  الركبة  أوتار  يف  إلصابة  تعرض  حني  املايض،  الشهر  منذ 

ليفربول.
وازدادت التكهنات حول لحاق الالعب بالكالسيكو، لكن تم 
استبعاده يف النهاية لعدم تعافيه بنسبة ١٠٠.٪ وبحسب 
صحيفة «آس» اإلسبانية، فإن أطباء ريال مدريد شجعوا 
له  املفيد  من  ألنه  بالده،  ملنتخب  االنضمام  عىل  أالبا 

الدخول يف إيقاع املباريات بعد غياب دام ٤ أسابيع.
وأشارت الصحيفة، إىل أن ريال مدريد يأمل أال تتفاقم 
إصابة أالبا خالل فرتة التوقف الدويل، مع زيادة حدة 

املباريات قبل الفرتة الحاسمة من املوسم.

بوينس آيرس/ متابعة الزوراء:
ليونيل  القدم  لكرة  األرجنتيني  املنتخب  مدرب  أكَد 
سكالوني إن القائد ليونيل مييس مستمر يف الدفاع 

عن ألوان بطل العالم «حتى يقول عكس ذلك».
العمر  من  البالغ  ألعابه  صانع  عن  سكالوني  وقال 
يومني  قبل  دولية،  مباراة   ١٧٢ وخاض  عاًما   ٣٥
من املباراة الدولية الودية ضد بنما يف بوينس آيرس، 
األوىل منذ الفوز بلقب كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™:  
حتى  األرجنتني)  ألوان  عن  (للدفاع  املجيء  يف  سيستمر  «مييس 

يقول غري ذلك. أراه سعيًدا داخل امللعب وداخل املنتخب».
وأوضح سكالوني الذي تم تمديد عقده حتى عام ٢٠٢٦، أن هدف 
مجموعته هو «االستمرار يف اللعب عىل املستوى نفسه. يمكن أن 
نفوز، يمكن أن نخرس، لكن يجب أن نكون منتخبا يصعب الفوز 
عليه (..) اآلن سيكون األمر أصعب من أي وقت مىض، ألن جميع 

املنتخبات سرتيد هزيمتنا».
محاولة  من  العاملي  باللقب  املتّوجني  العبيه  سكالوني  وحذَّر 
الشعور باالرتياح، مؤكًدا أن «هناك مرحلة جديدة تبدأ، وأن امللعب 

هو الذي يتحّدث، وأن ال أحد سيتمتع بميزة كونه بطال للعالم».
وأضاف: «هناك شباب يربزون نعتقد أنهم سيكونون قادرين عىل 

اللعب عىل مستوى عاٍل جدا».
ثم  الجمعة  غد  يوم  املتواضعة  بنما  أمام  املباراتان  وستكون 
لالحتفال  األرجنتيني  للمنتخب  فرصة  املقبل،  الثالثاء  كوراساو 

باللقب أمام جماهريه.
يشعروا  أن  يمكن  الالعبني  ألن  «سعيد  إنه  سكالوني  قال  وإذا 
بهذه الفرحة التي قدموها للناس»، فقد حّذر أيًضا من أن هناك 
«عمل يتعنّي القيام به، وال يمكننا أن نفعل ما يحلو لنا ألننا أبطال 
لنا  األرجنتيني ال يسمح  القميص  «ارتداء  أن  العالم». وأّرص عىل 

بتقديم أي يشء آخر غري الحّد األقىص».
«أفضل  بخصوص  الصحفيني  أسئلة  عىل  ردا  سكالوني  وقال 
منتخب أرجنتيني يف التاريخ» بني أبطال العالم يف قطر و١٩٧٨ يف 
األرجنتني و١٩٨٦ بقيادة دييغو مارادونا يف املكسيك: «هذا هراء. 
أبطال  الثالثة  الثالثة جّيدون.  األفضل.  املنتخب  يهّمني معرفة  ال 

العالم».

باريس / متابعة الزوراء:
أعلن ديديه ديشامب، املدير الفني ملنتخب فرنسا، أن كيليان مبابي، نجم 

باريس سان جريمان، سيكون القائد الجديد للديوك.
ورصح ديشامب عرب قناة TF١ : «مبابي سيكون قائد منتخب فرنسا 
«مبابي  الديوك:  مدرب  له».وأضاف  نائبا  جريزمان  وأنطوان  الجديد، 
امللعب  داخل  القائد  بدور  املسؤولية، والقيام  لتحمل  املقومات  لديه كل 

وخارجه، لكونه ركيزة أساسية».
يذكر أن مبابي (٢٤ عاما)، بدأ مسريته الدولية يف مارس/ آذار ٢٠١٧، 

حيث سجل ٣٦ هدفا يف ٦٦ مباراة مع منتخب فرنسا.
أما جريزمان، انطلق يف مسريته الدولية قبل ٣ سنوات من انضمام مبابي، 
وسجل ٤٢ هدفا يف ١١٧ مباراة. وساهم الثنائي كيليان مبابي وأنطوان 
جريزمان يف تتويج منتخب فرنسا بلقبي كأس العالم ٢٠١٨ ودوري أمم 
أوروبا يف ٢٠٢١. وحصل كيفني دي بروين نجم وسط مانشسرت سيتي 
الذي  هازارد  إليدين  خلفا  بلجيكا  منتخب  قيادة  شارة  عىل  اإلنجليزي 
اعتزل اللعب الدويل عقب نهاية مونديال قطر آواخر العام املايض. وذكر 
اتحاد الكرة البلجيكي أن دي بروين سيسجل ظهوره األول كقائد للفريق 
املؤهلة  التصفيات  يف  املقبل  الجمعة  يوم  السويد  أمام  املواجهة  خالل 
مرمى  حارس  كورتوا  تيبو  وأصبح   .(٢٠٢٤ (يورو  أوروبا  أمم  لكأس 
املنتخب  لقائد  نائبني  إنرت ميالن،  لوكاكو مهاجم  ريال مدريد وروميلو 
البلجيكي تحت قيادة املدرب األملاني الجديد دومينيكو تيديسكو. وقال 
دي بروين صاحب الـ٩٧ مباراة دولية مع منتخب بلجيكا: «إنها لحظة 
الوطني فرتة  للمنتخب  لعبت  لقد  لبالدنا،  ملنتخب  قائدا  أصبح  أن  فخر 

ويلتقي  جيد».  بشكل  باملهمة  أقوم  أن  وأتمنى  كبري  رشف  إنه  طويلة، 
منتخب بلجيكا، نظريه األملاني وديا يوم الثالثاء املقبل، أمال يف استعادة 
اتزانه بعد الخروج بشكل محبط من دور املجموعات يف مونديال قطر.

بعد  سعادته  عن  إسبانيا،  ملنتخب  الجديد  القائد  موراتا  ألفارو  وأعرب 
حصوله عىل شارة قيادة الروخا، خالل فرتة التوقف الدويل الحالية. وقال 
موراتا، خالل ترصيحات نقلتها صحيفة آس اإلسبانية: «أنا سعيد جًدا 
موجودة  كانت  التي  املسؤولية  نفس  أتحمل  لكنني  بالشارة،  وفخور 
علق:  الشاب،  إسبانيا  ومنتخب  برشلونة  نجم  جايف  وعن  السابق».  يف 

وخارج  داخل  مذهل  العب  يفعله «هو  ما  وكل  امللعب، 

مفيد جًدا لنا».
وحول مرحلة املدرب الجديد لويس دي ال فوينتي، أوضح: «هي مرحلة 

جديدة لكن اليوم األول فقط الذي كان مختلفا».
إنريكي  إنريكي، أجاب: «لقد شكرت  املدرب لويس  وبسؤاله عن رحيل 
نيابة عن الفريق بأكمله عىل معاملته، وأتمنى له التوفيق يف املستقبل».

وبشأن موقفه مع فريقه أتلتيكو مدريد أشار: «أود أن ألعب أكثر، لكن 
ممفيس ديباي وصل بشكل جيد ويلعب جيًدا والفريق يسري يف الطريق 
الصحيح، وعيل االنتظار». وأتم: «سأستمع للمدرب والنادي، وأنا سعيد 

جًدا يف أتلتيكو لكن ال تعرف أبًدا ما سيحدث يف املستقبل».

الرياضيالرياضي
@Ô„Î6ÿ€¸a@áÌ5€a
@Ô„Î6ÿ€¸a@…”Ïæa
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لشبونة / متابعة الزوراء:
أكد النجم الربتغايل جواو فيليكس، املعار من أتلتيكو مدريد إىل 
اإلنجليزي، وأنه  الدوري  إىل  التغيري“  أنه ”مرتاح من  تشيليس، 

يتأقلم ”جيداً“ مع فريقه الجديد.
وشدد فيليكس، خالل مؤتمر صحفي من داخل معسكر منتخب 
”ستامفورد  ملعب  إىل  االنتقال  خطوة  أن  لشبونة،  يف  الربتغال 
الرتكيز  أنه يفضل حاليا  للغاية، مؤكداً  إيجابية  بريدج“ كانت 

مع منتخب بالده.
وقال: ”أفضل الحديث فقط عن املنتخب، ولكنني مرتاح لخطوة 

التغيري، وأتأقلم بشكل جيد يف تشيليس“.
استدعاهم  العبا   25 ضمن  عاما  الـ23  صاحب  ويعد 
ملواجهتي  للربتغال،  الجديد  املدرب  مارتينيز،  روبرتو  اإلسباني 
23 و26 من الشهر الجاري  ليشتنشتاين ولوكسمبورج يومي 
األوروبية  األمم  لبطولة  املؤهلة  التصفيات  ضمن  الرتتيب  عىل 

(يورو 2024).
للمدرب اإلسباني،  الجديدة  القيادة  املنتخب تحت  رأيه يف  وعن 
عايل،  وبضغط  أكرب،  بعدد  للهجوم  ”نلعب  الواعد:  املهاجم  أكد 

فضال عن االستحواذ عىل الكرة لوقت أطول“.
أوضح:  اليورو،  تصفيات  يف  االفتتاحيتني  املواجهتني  وحول 
”يجب أن نكون يف أتم جاهزية، وال نستهني بأي مباراة.. األمور 
دائما ما تكون صعبة مع املنتخبات، وتمثيل بالدك، واملباريات 

كلها تكون بمثابة نهائيات“.

@áÌäc@¸@ZêÿÓ‹Óœ@ÎaÏu
Ôè‹Óìm@Â«@sÌá®a

biÎäÎc@pbjÉn‰fl@ÒÜb”@¿@7ÓÃmÔ„Î6ÿ€g@‚˝«g
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ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

bè‡‰€a@kÉn‰∑@’zn‹Ì@bi¸c
القاهرة / متابعة الزوراء:

عن  املرصي  األهيل  النادي  أعلَن 
موافقة  عىل  رسميا  حصوله 
الجهات األمنية بحضور ٥٠ ألف 
ضيفه  ضد  مباراته  يف  مشجع 
الجولة  يف  السوداني  الهالل 
دور  من  األخرية  السادسة 
املجموعات ملسابقة دوري أبطال 

إفريقيا يف كرة القدم.
للعبة  اإلفريقي  االتحاد  وحّدد 
نيسان/أبريل  من  األول  (كاف) 
للمباراة عىل ملعب  املقبل موعدا 

القاهرة الدويل.
خطابا  بعث  األهيل  وكان 
يطلب  الداخلية  وزير  إىل  رسميا 
الحضور  عىل  موافقته  فيه 
الكاملة  بالسعة  الجماهريي 
 ٦٧ تبلغ  التي  القاهرة  الستاد 
هذه  أن  إىل  مشريا  مشجع،  ألف 
الفريق  تحدد  املرتقبة  «املباراة 
ويحتاج  النهائي  ربع  إىل  املتأهل 
الجماهريية  للمؤازرة  فيها 
والحصول  الفوز  إلحراز  الكبرية 

عىل بطاقة الصعود».

وانحرصت املنافسة عىل البطاقة 
بني  الثانية  املجموعة  يف  الثانية 
حجز  بعدما  واألهيل  الهالل 
الجنوب  صنداونز  ماميلودي 
إفريقي األوىل بصدارته املجموعة 

برصيد ١١ نقطة.
بطل  وصيف  األهيل،  ويحتل 
الرقم  وحامل  األخرية  النسخة 
يف  األلقاب  عدد  يف  القيايس 
 ،(١٠) العريقة  القارية  املسابقة 
نقاط  الثالث برصيد سبع  املركز 

خلف  نقاط  ثالث  بفارق 
الهالل الثاني.

ويحتاج األهيل إىل الفوز لضمان 
الهالل  يكفي  فيما  تأهله، 

التعادل لتخطي دور 
املجموعات.

الهالل  وكان 
عىل  تغلب 
١-صفر  األهيل 
الجولة  يف 

الثانية.
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باريس/متابعة الزوراء:
اللواتـي ُرزقـن  تواجـه الصحفّيـات 
بأطفـال وأصبحن أُمهـات العديد من 
التحدّيات، ليغـدو من الصعب عليهَن 
ترك عملهـنَّ يف الصحافـة، وبالوقت 
نفسـه تتحّول حياتهـنَّ لترتكز حوله 
أبنائهـنَّ يف محاولـٍة منهـَن  وحـول 
للتوازن أو تحقيـق أفضل تواصٍل مع 
األطفال، خاصـًة أنَّ العمل الصحفّي 
ال يعتمد عىل سـاعاٍت محددٍة للدوام، 
وإنما تغلق الصحفية الحاسـوب بعد 
العمل؛ لتفتح الهاتف املحمول وتتابع 
ما فاتها، أو تحاول االطالع دائًما عىل 

األحداث.
شـبكة  التقـت  السـياق،  هـذا  يف 
بالصحفّيـة  الدوليـني،  الصحفيـني 
االسـتقصائّية واملدربة الدولّية ميس 
قات، واملحررة العربّية للشبكة العاملية 
للصحافـة االسـتقصائّية مجدولـني 
حسن، والصحفّية التشيلّية الفرنسّية 
الحربّيـة كريسـتينا لوم،  واملراسـلة 
والصحفّية هديل عرجة، التي شاركت 
 Tiny بتأسيس مؤسستني مستقلتني 
Hand، وFrontline in Focus اللتـني 
ُتعنيـان بتغطيـة قصـص األطفال يف 
مناطق النزاع واللواتي اختلفت دولهنَّ 
تحدياتهـنَّ  وتشـابكت  وتغطياتهـنَّ 

وآمالهن، باإلضافة إىل آالمهن.
الصحفّيات بلغة األرقام

تظهُر دراسـٌة أجراها معهـد رويتزر 
يف ١٢ دولـة أنَّ غالبيـة املحرريـن هم 
من الرجـال، بما يف ذلـك البلدان التي 
يفـوق فيها عدد النسـاء عدد الرجال 
بني الصحفيني العاملني، فيما تختلف 
نسـبة النسـاء يف املناصب التحريرية 
العليـا اختالًفا كبريًا من بلـد إىل آخر؛ 
من ٥٪ يف املكسيك إىل ٤٤٪ يف الواليات 

املتحدة األمريكّية.
كما أنَّ العديد من البلدان التي حصلت 
عـىل درجـات جيـدة يف مـؤرش األمم 
املتحدة لعدم املسـاواة بني الجنسـني 
(UN GII) لديها عدد قليل نسبًيا من 
النسـاء بني كبـار املحرريـن، وهناك 
املئويـة  النسـبة  يف  ملحـوظ  تبايـن 
ملستخدمي األخبار عرب اإلنرتنت يف كل 
بلد شـملته الدراسـة والذين يقولون 
إنهم يتلقون األخبار من واحد أو أكثر 
من املواقع الرئيسـة مـع وجود امرأة 
يف منصـب رئاسـة التحريـر وترتاوح 
النسـبة مـن ٧٢٪ يف كينيـا و٧١٪ يف 
يف  و٢٧٪  املكسـيك  يف  و١٨٪  فنلنـدا 

الربازيل.
وعـىل الرغم من التقـّدم التكنولوجّي 
وتطّور املفاهيم أمام النساء والرجال، 

إال أنه ال يوجد اتجاه عام واضح نحو 
مزيـد من املسـاواة بني الجنسـني يف 
املناصـب التحريريـة العليـا من عام 

٢٠٢٢ إىل عام ٢٠٢٣. 
يف هذا املقال، تعرض شبكة الصحفيني 
الدوليني أبرز التحدّيات التي قد تواجه 

األمهات الصحفّيات:
- وقت العمل

تضع السماعات يف أُذنيها بينما تركب 
دراجتها الهوائّيـة يف طريقها إليصال 
ابنتها إىل درس املرسح، تحاول الرتكيز 
مـع الطريـق إضافـًة إىل مـا يتداوله 
زمالؤهـا يف االجتماع الـذي تحرضه 
عرب تطبيـق «زووم». تصل للمرسح، 
تنتظر ابنتها لسـاعٍة ونصف محاولًة 
إنجـاز العمـل املُتبقـي عـن طريـق 
الهاتف. هذه التجربة من الواقع الذي 
تعيشـه الصحفّية ميس قات منذ أن 
أنجبت طفلتهـا البالغة من العمر ١٧ 
سـنة، والتي لم تجد قط من االندماج 
بالعمل عىل الرغم من تعرّضها للعديد 
من الضغوط النفسـّية، فكانت تعمل 
ألكثر من ١٣ سـاعًة يومًيا ولقرابة ٦ 

سنوات.
يف حـني تـرى الصحفّيـة مجدولـني 
حسـن أّن عدم وجود أوقـاٍت محددٍة 
للعمل يجعل املهنة ال تخلو من التوتر 
الذي يسـلب الكثري مـن الوقت الالزم 
لقضائـه مع الطفل، إال أنه ويف الوقت 
نفسه يبني صورًة تدفع األبناء للبحث 
عـن أمهاتهنَّ يف محرك البحث جوجل 
والتعـرّف عليهنَّ وعىل مـا يقمن به، 
تقـول: «وجـدت طفـيل يبحـث عـن 
اسمي يف جوجل ذات يوم، كان يشعر 
بالفخـر، يمكـن ألبنائنا البحـث عَنا 
وقراءة ما نقدمـه». وأضافت أنه من 
الرضورّي أن تخصص الصحفية األم 
وقًتا للحديث مع الطفل، ومشـاركته 
الضغـوط التـي تمـر بهـا مـن دون 

الضغط عليه. 
مـن جهتهـا، تـرى الصحفّيـة هديل 
عرجـة التي تعيش يف تركيا أّن طبيعة 
العمل الصحفّي الـذي ال يرتبط بأيام 
بل بأحـداث، تنطوي عـىل العديد من 
املتاعب والصعوبات، وقالت: «نحن يف 

منطقٍة ذات أحداٍث ساخنة».
مـن جانبهـا، لـم ترفـض الصحفّية 
أّي عمـل يسـتوجب  كرسـتينا لـوم 
ا  املخاطـرة وذلـك قبـل أن ُتصبـح أُمَّ
وتـدرك خطورة الحـرب وتبدأ برفض 
تلك الطلبات واالعتمـاد عىل الرتجمة 
وتأليف الكتب وكتابة أخبار املنظمات 
اإلنسـانّية غـري الحكومّيـة كمصدٍر 

للدخل.

- التخيل عن الفرص
تجـد ميس أن تحـّول الصحفّية إىل أُم 
يدفعها إىل فقـدان العديد من الفرص 
مثل السفر إىل بلداٍن أُخرى أو االمتناع 
عن التقديم لفرص برواتب ومناصب 
التـدّرج  «أحـاول  وقالـت:  أعـىل، 
بتخصيـص أوقـاٍت محـددٍة للعمـل 
وحذف كل التطبيقات التي لها عالقة 

به عن هاتفي الشخيص».
فيما ترى مجدولـني أّن وجود الطفل 
يدفع الصحفّية للتفكري ملًيا يف نوعّية 
املواد التـي تعمل عليهـا، وخاصًة إذا 
كانـت من النـوع الحّسـاس، وقالت: 
«أُفّكر بابنـي، ال أريد أن ُيحرم مني»، 
ويزيـد تفكريهـا هذا مـع األخذ بعني 
االعتبار وجـود األنظمة غري املتحررة 
بسـبب  الصحفيـات  تسـجن  التـي 

كتاباتهن.
فيما تغرّيت طريقة كريستينا بالعمل 
حني أصبحـت أًُمـا، وفقـدت زوجها 
األول؛ إذ لـم تعد قـادرًة عىل مواجهة 
الحـرب أو التعـرّض ألي خطر؛ ألنها 
قائلـًة  لطفلتهـا،  واألب  األم  كانـت 

«أدركُت كم أنَّ الحياة ثمينة».
وتظهر البيانات مـن مكتب اإلحصاء 
الوطنـي (ONS) أّن أكثـر مـن نصف 
عـىل  تغيـريات  يجريـن  األمهـات 

وظائفهن بعد الوالدة.
- صعوبة رعاية األطفال

مع بدايات األزمة السـورّية سـافرت 
ميس مع زوجها وطفلتها إىل هولندا؛ 
حيث اسـتلمت منصًبا إدارًيا وهو ما 
تطلب منها سفرًا متتالًيا، واجتماعاٍت 
بمختلف األوقات؛ لتصطدم بأول تحدٍّ 
لها وهو املكان الذي سترتك فيه ابنتها 

لرعايتها خالل وقت عملها.

ال تختلف حياة مجدولني يف الغربة عن 
حياة ميس؛ إذ تعيش مع طفلها (١٠ 
أعـوام) يف إحدى الواليـات األمريكّية، 
وتبـذل جهدهـا بعدم تركـه وحيًدا يف 
املنزل، فيما تطلـب منه الهدوء إذا ما 
كان لديها تسجيٌل أو ُمقابلة وتحرص 

عىل الحوار والتواصل معه دوًما.
فيمـا تسـعى هديـل لقضـاء وقـت 
مـع ابنتهـا (٦ سـنوات) وممارسـة 
النشـاطات مثـل الرياضة والرسـم؛ 
حتـى ال تشـعر بالفراغ أثنـاء غيابها 
هـي ووالدهـا الـذي يسـافر لتغطية 

أخبار مناطق النزاع.
وتـروي كرسـتينا أّن سـفرها خارج 
البـالد ألكثر مـن ٣ أسـابيع يف مراٍت 
متقطعـة كان أسـوأ مـا يف عملهـا، 
وخاصًة حني كانـت طفلتها ُتخربها 
بأنها تريدها بجانبها، وهو ما دفعها 
إليجـاد طريقـٍة للتواصـل معها عن 
طريـق تدوين مالحظاتها يف مذكرتها 
ورسـم ما تعيشـه لطفلتها، واصفًة 
ذلك: «كنت أشـعر بالذنـب وأنا بعيدٌة 

عنها».
- بيئة العمل وتحدياتها

تشـري ميس إىل وجوِد فرتاٍت انزعجت 
فيهـا طفلتها مـن مديرهـا بالعمل؛ 
نتيجـة اتصاله املتكرر بهـا وتأخرها 
أثناء الحديث عـرب الهاتف، ولفتت إىل 
أّن زمالءها كانوا متعاونني ومتفهمني 
ويعقـدون  لديهـا  طفلـٍة  لوجـود 
اجتماعاتهـم يف نهاية األُسـبوع حني 
يكـون هناك من يرعاهـا وخاصًة إذا 
ما كانت االجتماعات تتطلب السـفر 

إىل دوٍل أُخرى.
تلعب بيئة العمـل دوًرا مهًما يف حياة 
األم الصحفّيـة، وعـن هـذا تتحـدث 

مجدولني، بأن «بيئـة العمل املتفهمة 
والزمـالء املتفهمـني يحدثـون فرًقـا 
بحيـاة األمهـات، إذ يمكنهـم دوًمـا 
تفهـم تأخرهنَّ عن االجتماع –مثًال-؛ 
نتيجـة إيصال أطفالهنَّ إىل املدرسـة، 
أو حصولهـنَّ عـىل إجـازة ألن الطفل 
إىل  الصحفّيـات  وتدعـو  مريـض». 
الرتكيـز عىل بيئـة العمـل وإعطائها 
األفضلّية واختيارها يف كل مرٍة لتكون 
داعمـًة لهـن، قائلـًة: «عنـد مقابلـة 
العمل أخربيهم أنك أُم، وحاويل سـؤال 
األمهـات العامـالت يف املكان نفسـه 
عن طبيعـة تعامـل املـدراء والزمالء 

معهن».
وتوجه هديل رسالتها إىل الصحفّيات 
املُقبـالت عىل الـزواج أو اإلنجاب بأّن 
«الحمـل ال يعنـي خسـارة عملهـن، 
وليـس عليهـنَّ البقـاء يف أي مـكاٍن 
يشعرهنَّ بأن ليس من حقهنَّ أن يُكنَّ 

أُمهات».
وعندما تزوجت كرستينا وأعلنت أنها 
حامل قابلت اثنني من مدرائها اللذين 
شعرا بخيبة أمل؛ ألنها لن تكون قادرًة 
عـىل العمل كما السـابق – من وجهة 
نظرهمـا-، وهو ما دفعها للبحث عن 

ُطرٍق أُخرى يف العمل املُستقل.
وخـالل حديثهـا يف مؤتمـر «تيدكس 
للمرأة» عام ٢٠١٢، تطرّقت الصحفية 
واملراسـلة الحربّيـة األمريكية جانني 
دي جيوفاني، عـن إجبار مديرها لها 
بالذهـاب لتغطيـة الحـرب يف العراق 
وترك وليدها ذي األربعة أشهر، وحني 
ذلـك قـال لها صديـٌق عراقـّي عندما 
رآها ُهنـاك: «اذهبي البنك، ألنك إن لم 
تكوني موجودة عند ظهور أسـنانه، 
إن فاتتـِك أوىل خطواتـه، فإنـك لـن 

تسامحي نفسك أبداً».
ويف مقـال للكاتبة ديـزي دولنغ ُنرش 
عام ٢٠١٧ تحـت عنوان «كيف يمكن 
واألمهـات  اآلبـاء  دعـم  للمؤسسـة 
العاملـني»، شـددت عـىل أهمية دور 
املدير يف حياة املوظفني الشـخصية ال 
سيما يف بيئات العمل املسببة للضغط، 
للموظفـني،  املـدراء  دعـم  ورضورة 
وتطرّقت إىل رضورة تشـجيع جميع 
األيـام  اسـتخدام  عـىل  املوظفـني 
الشخصية الحتياجات رعاية األرسة.

وتدعـو ديـزي - والتي تعمـل مدربة 
ومستشـارة لتعزيـز أداء املوظفني-، 
املدراء إىل تصنيف االتصاالت وال سيما 
تلك التي يتم إرسـالها خارج ساعات 
العمل، قائلـًة: «إن أحد كبار املديرين 
الذيـن عملـت معهم يرسـل كل بريد 
إلكرتونـي بعنـوان «ليـس عاجـًال»؛ 
فقـط»؛  «ملعلوماتـك  «لإلثنـني»؛ 
«عاجل!»، وتسـمح هـذه املالحظات 
البسـيطة للفريق الكبري، ومعظمهم 
مـن اآلبـاء العاملـني بفرز مـا يجب 
القيـام بـه بسـهولة يف أرسع وقـت 

ممكن وما يمكن تأجيله».
- املوازنة بني األطفال والصحافة

تعتقـد ميـس أنَّ مـن واجـب كٍل أٍُم 
إعطـاء نفسـها أولوّية، فـإذا هي لم 
تكن سـعيدة من داخلها، فال أوالدها 
ُيسـعدوا  أن  بإمكانهـم  أو رشيكهـا 
بسـببها، إضافـًة إىل رضورة الرتكيز 
عـىل العمـل النوعـّي الذي يشـعرها 
بقيمة جهدها بدون أن تحرق نفسها 
بأعمـاٍل ال فائـدة منهـا أو ذات قيمٍة 

أقل ومدخوٍل ماديٍّ ضعيف.
وتذكر كرسـتينا محاوالتهـا املتكررة 
ملنـح طفلتيها بعد زواجها مرًة أُخرى 
الوقت للعب والتحدث وأداء واجباتهما 
املنزليـة؛ لذلـك كانت تعمـل يف أوقات 
نومهما؛ سعًيا منها للتوازن، «لكنني 
أعلـم أن الوقـت الـذي أمضيتـه مـع 
طفلتي األوىل بعد وفاة والدها لم يكن 
كافًيا، يف بعض األحيان ال نختار، ألننا 

ال نستطيع االختيار».
- الفـرق بني الصحفيني والصحفّيات 

كآباء وأمهات
وعـن الفرق بـني عمل الرجـل واملرأة 
يف الصحافـة، ترى كرسـتينا بأن األم 
تتوقـع وتنظـم كل األشـياء العملية 
املتعلقـة بأطفالهـا، وعندمـا يحدث 
يشء ما، سـتتوقف عـن كل ما تفعله 
ألن أولويتهـا هـي الطفـل؛ إذا عانى 
طفلهـا مـن حمـى شـديدة واتصلت 
املدرسـة أثناء املقابلة، فإن األم تلغي 
املقابلة عـىل الفور، فيمـا تعتقد بأن 

األب لـن يترصف بالطريقة نفسـها، 
مؤكـدًة: «رأيُت ذلك بوضوح يف جميع 
الصحف التي عملـت معها. يف معظم 
األحيـان، يعرف اآلبـاء أن األمهات أو 
األخـوات أو الجـدات سـيؤمنون هذا 
الـدور؛ لـذا فـإن أولويتهم سـتكون 

املقابلة أو االجتماع».
فيما تروي ميس سفرها ذات مرٍة مع 
مجموعٍة من الصحفيني والصحفيات 
إىل جنـوب إفريقيـا لحضـور مؤتمٍر 
وبعـد  االسـتقصائّية،  للصحافـة 
انتهائه، بقي بعض الصحفيني هناك، 
بينمـا عـادت الصحفّيـات ملنازلهـنَّ 
عىل الفور، قائلـًة: «نحن الصحفيات 
األُمهات اللواتي يجب أن يعدن للمنزل 
برسعـة ونشـعر بالذنـب ألننـا نرتك 

األطفال ونخرج للعمل». 
وتجـد مجدولـني أّن العـبء األكرب يف 
رعايـة الطفـل تحملـُه األم، خاصـًة 
خالل السـفر واملـدارس وااللتزامات، 
وعـىل الرغـم من ذلـك فـإن األمهات 
الصحفّيـات – مـن وجهـة نظرها-، 
أكثر حساسـيًة ورحمـًة واطالًعا من 
غريهـن؛ نتيجَة اسـتماعهنَّ لقصص 
اآلخرين وإجـراء املُقابالت، وعادًة ما 

يكون أطفالهنَّ متحدثني مثلهن.
- إرشادات للصحفّيات األُمهات

* تأكـدي مـن أن لديك زوًجـا داعًما 
ملهنتك ومتفهًما لطبيعتها.

* احصيل عىل مرشدين وموجهني لك 
يف كيفّية املوازنة بني طفلك وعملك. 

* أاطلبـي الدعـم من صاحـب العمل 
حني تحتاجني له.

* كأم صحفّيـة قد تواجهني تحديات 
لن يواجهها اآلخرون، تقبيل أّن الحياة 
ليسـت عادلـة وابحثـي عـن طريقة 

للفوز.
بنفسـك واهتماماتـك وال  * فكـري 
تتوقفي عـن الطمـوح والحلم ملجرد 

أنِك أصبحت أًما.
* اختاري العمل الذي يقّدرك ويتفهم 
فيـه الزمالء طبيعـة أن يكـون لديك 
أطفـال واعـريف قيمة عملـك وطالبي 

بتعويضك بشكٍل عادل.
* حـاويل اغتنام الفرص وتناقيش مع 
طفلـك حـول ذلـك مـن دون الضغط 

عليه أو إرهاقه.
* تدرجي بحذف تطبيقات العمل عن 
هاتفـك املحمول وافصيل بـني العمل 
وطفلك عن طريق منحه وقًتا للحديث 

والتواصل معه.
الخـاص  الوقـت  نفسـك  امنحـي   *

للراحة بدون إرهاق نفسك بالعمل.  
(عن / شبكة الصحفيني الدوليني)

عدن/متابعة الزوراء:
أعطـت مفاوضـات بـرن السـويرسية 
بني االطـراف اليمنية ، بارقة أمل ملصري 
أربعة صحفيني معتقلني يف صنعاء، بعد 
جوالت عدة طوال ثماني سنوات سادها 
الغمـوض، يف ملـف مفاوضـات تبـادل 

األرسى واملعتقلني.
وأعلـن طرفـا النـزاع يف اليمـن، أنهمـا 
اتفقا عـىل تبادل نحو 880 أسـرياً، بعد 
محادثـات يف سـويرسا برعايـة األمـم 
للصليـب  الدوليـة  واللجنـة  املتحـدة 
الصحفيـون  ضمنهـم  مـن  األحمـر، 
األربعة الذيـن حكم عليهـم باإلعدام يف 
إبريل/نيسـان 2020، وهم عبد الخالق 
عمـران وأكـرم الوليدي وحـارث حميد 
وتوفيـق املنصوري، بتهمة التجسـس، 
بعـد اعتقالهم مع خمسـة آخرين عام 

 .2015

وقال عضو وفد الحكومة يف مفاوضات 
بـرن السـويرسية، ماجـد فضائل، عرب 
حسـابه يف تويرت: ”اختتمنـا اآلن جولة 

املفاوضات يف ملف األرسى واملختطفني 
يف برن يف سويرسا، تشمل الصفقة أكثر 
من 880 أسـريا ومختطفـا، يف جزء من 

مرحلـة أوىل تتبعها مراحـل، وصوالً إىل 
اإلفـراج الكيل عىل أسـاس قاعـدة الكل 
الصفقـة  أن  الـكل“، مضيفـاً  مقابـل 
شـملت الصحفيـني األربعـة املحكـوم 
عليهـم باإلعـدام، وعـدداً مـن القـادة 
العسـكريني واملدنيني، وعدداً من أرسى 
التحالف العربي، واللواء نارص منصور، 
واللواء محمود الصبيحي، وأبناء الفريق 
عيل محسن، وأبناء نائب رئيس مجلس 

القيادة العميد طارق صالح.
مـن جهتهـا، أكـدت جماعـة الحوثـي 
اليمنية أنها سـتطلق رساح 181 أسرياً، 
من بينهم 15 سعودياً وثالثة سودانيني، 
مقابل 706 أرسى مـن الحكومة، وذلك 
بحسـب بيانـني عـىل ”تويـرت“ لرئيس 
لجنة شؤون األرسى يف جماعة الحوثي 
عبد القادر املرتىض، وكبري املفاوضني يف 

الجماعة محمد عبد السالم.

 بريوت/متابعة الزوراء:
سـلّط تحقيـق صحفّي ملوقع ”عـرب 48“ الضوء عىل 
قضّية شبكة ”دويتشه فيله“ األملانية، ولجنة التحقيق 
التي اعتمدتها قبل فصلها موّظفني من القسم العربي، 

بتهمة ”معاداة السامّية“، العام املايض.
ونـرش ”عـرب 48“، التحقيق الذي جـرى العمل عليه 
ألكثر من سنة. ولفت التحقيق إىل أن توقيف املوظفني، 
قبـل فصلهم نهائيـاً الحقـاً، حصل بعـد 3 أيام فقط 
مـن نرش تقرير لصحيفة ”زود دويتشـه تسـايتونغ“ 
األملانية التي نبشـت منشـوراتهم عىل مواقع التواصل 
االجتماعـي، و“هـي فرتة ال تعـّد كافيـة للتحّقق من 

املزاعم ومن سياق مضمون املنشورات“.
ويف ما يخص لجنة التحقيق، لم توّضح ”دويتشه فيله“ 
بشـكل كاٍف سبب اختيار مؤّسسة ”مايند بريفنشن“ 
(Mind Prevention)، التي يديرها األخّصائّي النفيس 
أحمد منصور وزوجته بياتريس منصور، لتكون لجنة 
تحقيق خارجّية ومسـتقلّة يف مزاعم تهم حول معاداة 
السامية. واسـم املؤّسسـة لم يذكر يف بيان ”دويتشه 
فيلـه“ األّول حـول إطـالق لجنـة تحقيـق مسـتقلّة، 
وذكـر فقط يف بيان إعالن نتائـج التحقيق. كذلك األمر 
بالنسبة السم بياتريس منصور التي لم يكن دورها يف 

لجنة التحقيق واضحاً.
وعندمـا سـأل صحفيو ”عـرب 48“ الشـبكة األملانية 
عن سـبب اختيار املؤّسسـة ومؤّهالتها، لـم يحصلوا 
عـىل إجابـة، مـع وجـود اّتهامـات للجنـة التحقيـق 
باالنحياز السـيايس إلرسائيـل. وضّمت لجنة التحقيق 

أيضـاً وزيرة العـدل األملانّية السـابقة القاضية زابينه 
لويتهويـزر- شـنارينربغر التـي تحمـل آراء تحـارب 
الشخصّيات الداعمة لحملة مقاطعة إرسائيل، وترّوج 
الّدعاءات مغلوطة تتوافق مع الربوباغندا اإلرسائيلية.
واسـتعرض التحقيق شـهادات املوّظفني املفصولني، 
وأجـرى بحثاً يف االّدعاءات املوّجهـة ضّد العضو األبرز 
يف لجنة التحقيق التي شـّكلتها ”دويتشه فيله“، أحمد 
منصـور، وهي اّدعـاءات تتعلّـق بانحيازه السـياّيس 
إلرسائيل، وتبّنيه آراء معادية للفلسطينّيني واملسلمني.
ولفـت املوقع اإلخبـاري إىل أن أحمد منصـور تعرّض، 
قبـل تولّيه العمل يف لجنة التحقيـق، النتقادات عدة يف 
أملانيا وخارجها، من مؤّسسات وشخصّيات أكاديمّية 
وإعالمّيـة، حـول مواقفـه املنحازة لتوّجهـات اليمني 
األوروبي والربوباغنـدا اإلرسائيلّية، وهو أمر تجاهلته 
إدارة ”دويتشـه فيلـه“ خـالل اختيارها لـه ليكون يف 
لجنـة التحقيـق. أّما يف ما يخـّص أداءه خالل عمله يف 

لجنـة التحقيق، من خالل ما صـدر يف التقرير النهائّي 
من تعليقات سياسـية، وطبيعة األسـئلة التي وّجهها 
للموظفني املفصولني بحسـب الشـهادات التي حصل 
عليهـا ”عـرب 48“، فإّنها تؤّكـد مواقفه السياسـّية 
املنحـازة التـي تتناقض مع مـا تدعو إليه ”دويتشـه 
فيله“ من قيم، مثـل التعّددّية الثقافّية وحّرّية التعبري 
عـن الرأي. وأفضت املراجعة التـي أجراها ”عرب 48“ 
لتقرير لجنة التحقيق الخارجّية املعينة من ”دويتشـه 
الربوفيسـور والخبـري موشـيه  فيلـه“، مـن خـالل 
تسـوكرمان، إىل تناقـض كبـري يف ما يّدعيـه من تهم 
معاداة السـامية، املسـتند إىل تعريـف التحالف الدويلّ 
إلحياء ذكرى الهولوكوست، وبني ما قّدمه تسوكرمان 
من مراجعة تهم معاداة السـامية، استناداً إىل ”إعالن 
القـدس“ الـذي يمّثلـه. وهـذا التناقـض أكـد وجـود 
مشـكلة يف التعريف الذي اعتمدت عليه لجنة التحقيق 
و“دويتشـه فيلـه“، كونـه ال يمّيز بني النقـد والعداء 
للصهيونّيـة/ إرسائيـل، وبني العـداء لليهـود كيهود، 
ويسـاوي إرسائيل مع الصهيونّيـة واليهودّية. وأّكدت 
مراجعة تسـوكرمان أّن غالبّية ما ورد يف التحقيق من 
أمثلة هي ناقدة إلرسائيل وبعضها الذع، لكّنها ليسـت 
معادية للسـامّية. وجاءت قرارات ثالث محاكم لثالثة 
موّظفني مفصولني، والتي قالت إّن عملّية الفصل من 
”دويتشـه فيله“ غري رشعّية ويجب إعـادة املوّظفني 
للعمل، لتؤكد عىل أن املسـار الذي اختارته ”دويتشـه 
فيلـه“ ملواجهة الضغـوط اإلعالمّية يف أعقـاب تقرير 

”زود دويتشه تسايتونغ“ كان متّرسعاً وخاطئاً.

القدس/متابعة الزوراء:
أّجلت املحكمة املركزية اإلرسائيلية 
محاكمـة  املحتلـة،  القـدس  يف 
الصحفية ملى غوشـة حّتى 18 من 
الشهر املقبل مع بقائها يف الحبس 

املنزيل املستمر منذ 6 أشهر.
وكانت النيابـة العامة اإلرسائيلية 
قد قّدمت الئحة اتهام لدى املحكمة 
بحق غوشة تتهمها بـ“التحريض 
عىل اإلرهاب“، من خالل صفحتها 
عـىل ”فيسـبوك“، والتماهـي مع 

منظمات إرهابية.
وذكرت الئحـة االتهام أّنه بعد يوم 
مـن اتفاق وقف إطـالق النار الذي 
أنهى العدوان اإلرسائييل األخري عىل 
قطـاع غزة، يف شـهر أغسـطس/ 
آب املـايض، نرشت غوشـة صورة 
لعدد مـن أفراد ”رسايـا القدس“، 

الجهاد  العسـكري لحركة  الجناح 
اإلسالمي، وهم ملثمون ويحملون 
أسـلحة، فيما ُكتب عـىل الصورة: 
”مـع املقاومني دائمـًا وإىل األبد“. 
 4 بمشـاركة  اتهمـت  كذلـك، 
منشورات بعد استشـهاد إبراهيم 

النابلـيس، وصفتـه فيهـا بالقدوة 
والرمز.

وكانـت الصحفيـة قـد اعتقلت يف 
الرابع من سـبتمرب/ أيلول املايض، 
بعـد اقتحام منـزل عائلتها يف حي 

الشيخ جراح بالقدس.

 لندن/ متابعة الزوراء:
قالـت صحيفـة ”اإلندبندنت“ الربيطانيـة، إن روبرت 
مردوخ، قطب اإلعالم األمريكي، ورئيس رشكة ”نيوز 
كـورب“، أعلن خطبته عىل صديقته آن ليزيل سـميث، 
بعد سـبعة أشـهر فقط من التوصل إىل تسوية طالق 

مع زوجته السابقة جريي هول.
وسـيكون هـذا الـزواج، الخامـس للمليارديـر البالغ 
من العمـر 92 عاًما. وأوضحـت الصحيفة أن مردوخ 
عرض عىل سـميث خاتًما مميزا من أملاس السـوليتري 
يف يوم القديـس باتريك (الجمعة 17 مارس) يف مدينة 

نيويورك ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.
وقـال للصحيفـة: ”كنت متوتـراً للغايـة. كنت أخىش 
الوقـوع يف الحـب - لكنني كنـت أعلم أن هـذا الزواج 
سـيكون األخـري. مـن األفضـل أن يكـون كذلـك. أنا 

سعيد“.
وذكـرت صحيفـة ”االندبندنت“ أن الزوجـني التقيا يف 
أواخر العام املايض قبل جعل عالقتهما رسمية يف عيد 
امليالد ، عندما حرضت سـميث عشاء يف منزل مردوخ 
يف مايفري. وأكدت سميث أنهما التقيا يف سبتمرب يف بيل 

إير ، كاليفورنيا.
ويف يناير ، شـوهد مردوخ يقيض عطلته يف باربادوس 
مع سـميث ، 66 عاًما. وبحسـب ما ورد استضافهما 
امللياردير الربيطاني ورئيس مجلس إدارة JCB أنتوني 

بامفورد.
وأوضحت الصحيفة أن سميث ، كانت متزوجة سابقا 
من املغنى الغربي تشيسـرت سميث ، الذي تويف يف عام 

2008 عن عمر يناهز 78 عاًما. سجل الزوجان ألبوًما 
.Captured by Love مًعا يف عام 2005 بعنوان

وأخـربت صحيفـة ”نيويـورك بوسـت“ عـن زفافها 
الوشيك: ”بالنسبة لنا نحن االثنني ، هذه هبة من الله. 
التقينا يف سـبتمرب املايض. انا أرملة منذ 14 عاما. مثل 
روبـرت ، كان زوجـي رجـل أعمال. عمـل يف الصحف 
املحليـة وطور محطـات إذاعية وتليفزيونية وسـاعد 
يف الرتويـج ملحطـة يونيفزيـون لذلك أنـا أتحدث لغة 

روبرت. نحن نتشارك نفس املعتقدات.
وأضـاف مـردوخ أن الزوجـني ”يتطلعـان إىل قضـاء 
النصف الثاني من حياتنا مًعا“. وبحسـب ما ورد من 

املقرر عقد حفل الزفاف يف أواخر الصيف.
وبعـد النهايـة املفاجئـة لزواجهمـا ، ورد أن عارضة 
األزياء السـابقة هـول كانت ”حزينة“ بعـد أن تلقت 
بريـًدا إلكرتونًيا منه يخربهـا أن األمر قد انتهى. يقال 

إنها أخربت صديًقا: ”ما زلت أحبه. أنا منهارة.“
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كتاب جديـد يف فكرته، اطلعـُت عليه قبل 
ايـام  قليلة، مـن منشـورات « دار الرفاه 
للطباعـة والنـرش» يف بغداد حمـل عنوان 
(يشء مـن البدايـات) للكاتبـة واإلعالمية 

«رنا خالد»... 
والجديـد الـذي اعنيـه ، هـو ان املؤلفـة ، 
جمعت بعضا من نتاجاتهـا من اللقاءات 
الصحفية التي اجرتها  يف بداية مشـوارها 
املهنـي ، بشـكل مخترص ، لكنهـا وثقتها 
بذكر مـكان النـرش وتاريخـه ، ليكون يف 
متنـاول من يريـد قراءة اللقاءات بشـكل 
كامـل ، وقد كتبت سـطورا توضيحية، يف 
اوىل صفحـات كتابها عن ذلك ، قالت فيها 
تحـت عنـوان « كلمـة ال بـد منهـا « ( ان 
املنشور يف هذا الكتاب من لقاءات صحفية 
، تم اختصاره، لرضورات اقتضتها عملية 
الطباعـة، وحجـم الكتـاب ، فقـد وجدُت 
ان مـن غري املهم نرش اللقـاءات كما هي، 
فذلـك يأخذ حيزا كبريا ، ما يتعب القارئ ، 
واسـتدراكا لذلك ، وضعت اسماء الصحف 
واملجـالت واملواقـع االلكرتونيـة وتاريـخ 
النـرش يف نهاية كل موضـوع ، بما يجعل 
من السـهولة الرجوع اليه يف حالة الرغبة 
باملطالعة الشاملة ).. ويف رأيي ان الكاتبة 

، حسنا فعلت بهذا التوضيح ..
لقـد عودنـا الُكتاب، عىل جمـع مقاالتهم 
الثقافيـة، ومـا خزنتـه الذاكـرة، يف كتب، 
لكـن من النادر، ان يبادر صحفي، اىل نرش 
لقاءاتـه الصحفيـة  املنشـورة يف كتاب ، 
واننـي اجـد يف ذلك شـجاعة مـن الزميلة 

«رنا خالد» التي وفرت معينا مهنيا ملحبي 
اللقاءات والحوارات  الصحفية ، هذا النوع 
من النتاجات ، واكيد سيكون طلبة االعالم 
يف الكليات والجامعات اول املستفيدين من 

من ذلك يف عملهم الصحفي.. 
  وهنـا ، البـد مـن االشـارة ، اىل املقدمـة 
الجميلة التـي كتبتها املؤلفة.. حيث قالت 
تحت عنوان « ملاذا .. « يشء من البدايات؟ 
« : ( حني توكلُت عىل الله سبحانه وتعاىل، 
بنرش صفحات قليلة ، من  بدايات كتاباتي 
االعالميـة ، التـي اصفهـا باملتواضعة، يف 
كتاب ، بالرغم من كوني ما زلُت يف مركب 
االعـالم والصحافـة ، واملسـتقبل امامـي 
شاسـع املدى ، فذلك جاء مـن ادراكي، ان 
بدايـات رحلـة العطـاء ، ال تتطلب البحث 
عـن مكان وموقع معـني ، ولكّنها تتطلب 
االهتمـام بالنجـاح، والرغبة يف اسـتمرار 

بعيـون  الحيـاة  إىل  والنظـر  تحقيقـه، 
مآلى باألمـل .. ومع البدايـات، عزمُت ان 
صادفتني صخرة يف طريق مسريتي، ان ال 
اتوقـف  امامها ، بل اعترب ان تلك الصخرة 
، هي من اساسيات الجرس الذي ابنيه كي 
اعرب من خالله اىل املستقبل االعالمي الذي 

انشد )
وتسـتمر يف مقدمتها قائلة :

 ( ان بواكـري كتاباتي، حتـى حصويل عىل 
املاجسـتري يف االعـالم مـن جامعة الرشق 
االوسـط يف االردن، احُس اتجاهها بمحبة 
، فهي اللبنات االوىل التي رسـمت خطوط 

رؤاي وفهمي ملسار حياتي الصحفية .. 
ويف البـدء اقول ، ان هناك شـعورا الزمني 
، اعتربتـه مـن مقاسـات البعـد الذاتـي 
الـذي ينبـئ صاحبـه مـن دون ان ُتعرف 
مصادره، إنـه مجرد إحسـاس، خال من 
املنطـق ، ولكنه أقوى منـه وأصدق، وهو 
من الرضوري رؤية ما قام به املرء يف فرتة 
معينة مـن  حياته العملية، يف مكان واحد 
، يمكنـه الرجوع اليه متى ما شـاء، لريى 
خطوات التطور التي مشاها ، من اجل ان 

الوثوق يف  الخطوات الالحقة .
اعرُف ان  املنطق والعقل غالباً ما يعجزان 
عن حسم خيارات معينة او املقارنة بينهما 
، فأعود بهذه الجزئية  اىل  اإلحساس الذي 
تحدثُت عنه،  فهو أصدق تعبريًا ألنه صوت 
الروح ورصخة الضمري، وعىل اساس هذه 
الرؤية، دفعني احسايس اىل رضورة جمع 
كتاباتي يف هذا الكتاب، خوفا من ضياعها 
او تشـتتها، فهي عصارة عمر البدايات .. 

وما احالها . 
الـروح،  ان اإلحسـاس، يعكـس موقـف 
اإلبـداع...    ويخلـق  الضمـري،  ويحـرك 
ويجعلنا نبحث يف أعنِي بعضنا عما يرضيه 
، ذلك الشـعور الذي يستولد األمل الجميل 
فيحّفـز العقل عىل العطـاء .. انها ( يشء 
من البدايات ) واكيد ان القادم اوسع مدى 

.. فالطموح لن يتوقف ان شاء الله )
لقد سعدُت وانا، اقرأ  يف هذا الكتاب الجميل 
، الـذي  صممـت غالفـه الفنانـة الكبرية 
كفاح آل شـبيب ، حوارات  مع شخصيات 

مهمة عىل الصعيد الفكري والثقايف والفني 
، وآراء جديـرة  ، وبعضهـا حمـل ارسارا 
باالطالع .. ومن الشخصيات التي التقتها 
زميلتنـا : د. عبد الحسـن شـعبان ، وعبد 
الرحمـن مجيد الربيعـي ، ود. طه جزاع ، 
وفيصـل اليـارسي ، ود.كاظـم املقدادي ، 
و د. مجيد السـامرائي ، ود.محمد مظفر 
 ، فرحـان  محسـن  وامللحـن   ، االدهمـي 
والكاتبة نارصة السعدون ، والفنانة هناء 
محمد ،  والتشكييل سعد الطائي وعرشات 

االسماء الالمعة ..
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 قسمــا بالله رب العـــاملني

قسما بالـبيت والهـادي األمني

قسما بالنخــل مـرفوع الجبني

قسما بالصرب والــشعب الثمني

سوف أبقى صامــدا ال لن ألني

أحمل ألسيف بوجه الــغاصبني

وجهادي تعــرف الدنــيا به

وبسفري ، قـال كل الـقائليــن

ما ضعفنا مـذ خلقنـا هاهــنا

 بحساب ألرقم أو عـد السنــني

وركلنا كـل حقد كــاذب

ومشينا فـوق أنف الحاقــديـن

كل شبـر يف ثرانا قـــد درى

كيف هذا ألشعب قد صان العريـن

وتسامى ضد أعداء الهـــدى

 وتـباهى مثل كل الصابريـــن

إنني والله مرفوع الجــبــني

 مثل هام النخل والطود الحصني

قسما بالحق ،موالنا املـعــني

إننـي والله أديــت الـيمــني

وحملت ألسيف كــربا صـامدا

صار داري للورى حصن أميـن

كم منحت الضيف أنواع القـرى

ونحرت الكبـش والثور السمـني

قهوتي تسقى عىل مر السنــني

وبمائي كم رويــت التائهــني

لو يمر الضيم يوما جــارنـا

عاث ذاك الضيم فـي بيتـي أنني

كم تقاسمنا بعز رزقـــنا

ما شكونا إال للباري املعـيـــن

قسما بالصرب والجرح املكيـن

سوف أبقى شاهــرا سيف اليقني

ويصري الشعب طودا نابـــذا

كل أعــداء العراق الغاصبـيـن

فبالدي أرض عـز دائـم

هـكذا كانـت، وتبقى ال تلـــني

فهنا األجــــداد رّووا أرضنا

قـد تناخوا يف عـراق املبـدعني

علمونا كل أنــــواع الوفا

 ثم راحـوا نحو رب الـعامليــن

قد فخرنا  يف هواهم زمــنا

أيـفيد الدمــع للصب الحـزين؟

كل جرح يف هواهم قـد درى

أننا والله قــد صـنا العــرين

أيها األجداد كـونوا آمنــني

قد كرسنا كـل حقـد الحاقديـن

ومشينا فوق هامات العـــدا

وفــتحنا كـل سجن الساجنني

أيخاف الحر من جـور ألسنني

ال وربي راح عهــد الخائفيـن

قد عشقناك عراق الصـابرين     

ثــم ذبنا مثـل كل العاشقـني 

أنت فينا مثل قــلب نابـض

أنت كـل الحـب بل أنت الحنني

دون نهريك سأبقـــى تائها

دون مرىس أو شــراع أو سفني

أنت كل الحب يف دنيا الورى

أنت زادي ، أنــت خبز الجائعني 

كل دمع يف هوانا قـد جرى

صار نارا فــوق خد الـمتعبني

بدعائي بصالتي باألنيـن

ســوف تبقى رغم أنف الحاقدين

فهنا والله عشنا تائــــبـني                  

سوف نبقــى يف هوانا تائبيـن

تـركـع الـدنيا عىل أعتابنـا

ولرب الكــون نعلو راكعيــن

@ÂÌãibó€a@÷aã«
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يقول نجيب محفوظ: «حبي وارتباطي بالقاهرة القديمة 
ال مثيـل لـه. عندما أمـرُّ يف املنطقة تنثال عـيلَّ الخياالت، 
وأغلـب رواياتي كانت تدور يف عقـيل كخواطر حّية أثناء 
جلـويس يف هـذه املنطقة. يخّيل يل أنـه ال بد من االرتباط 
بمكان معني، أو يشء معني يكون نقطة انطالق للمشاعر 
واألحاسيس. والجّمالية (حي شعبي يف القاهرة) بالنسبة 

إيلّ هي تلك املنطقة».
ومـن هذه العالقة املتينـة باملكان، يتتبـع مرشوع رائد، 
نّظمه عالُم املرصيات فكري حسـن، شخصيات وأحداث 

روايات نجيب محفوظ يف القاهرة التاريخية.
ومـع اقـرتاب ذكـرى ميـالد نجيب محفـوظ، نعـود اىل 
بدايـات األديـب العاملي الذي اتخذ من املـكان األول حجر 
األسـاس يف عمارتـه األدبيـة. ولد نجيـب محفوظ يف ١١ 
كانـون األول (ديسـمرب) ١٩١١ عـىل ناصيـة درب قرمز 
املطل عىل ميدان بيت القايض الذي يتميز بمبنى تاريخي 
ملخفـر الجماليـة عىل الطـراز الربيطانـي يف منطقة بني 
القرصيـن التـي أصبحت مجاالً ألشـهر أعماله األدبية – 
الثالثية - وهو عاش هناك حتى سـن الثامنة قبل انتقال 
العائلة إىل حي العباسية، ولكن صلته باملكان لم تنقطع. 
وأعطى محفوظ أسـماء شـوارع وحواري الحي لخمٍس 
مـن رواياتـه؛ «خـان الخلييل» و«زقـاق املـدق»، و«بني 

القرصين»، و«قرص الشوق» و«الُسّكرية».
تقع هذه الشـوارع والحـواري يف نطاق محدود يمتد من 
«بني القرصين» إىل «الُحسني»، باستثناء «السكرية» التي 
تقع يف حي الدرب األحمـر. وتطالعنا القاهرة القديمة يف 
الصفحات األوىل من «بني القرصين»؛ ونتعرف عىل موقع 
بيـت أرسة «أحمد عبـد الجواد» من خـالل عيني زوجته 
«أمينـة»، أثنـاء وقوفها خلف مرشبية تطل عىل «سـبيل 
بـني القرصين». ويصـف نجيب محفـوظ الطريق تحت 
اسني الذي ينحدر  املرشبية التي يلتقي عندها شارعا النحَّ
إىل الجنوب وبني القرصين الذي يصعد إىل الشمال: «ويبدأ 
الطريق إىل يسارها ضيقاً ملتوياً متلفعاً بظلمة تتكثف يف 
أعاليه حيث تطل نوافذ البيوت النائمة وتحف يف أسـافله 
بمـا يلقي إليه من أضواء مصابيـح عربات اليد وكلوبات 
املقاهي وبعض الحوانيت التي تواصل السهر حتى مطلع 
الفجـر، وإىل يمينها يلتـف الطريق بالظـالم إذ يخلو من 
املقاهي، إذ توجد املتاجر الكبرية التي تغلق أبوابها مبكراً، 
فـال يلفت النظر به إال مآذن قـالوون وبرقوق التي تلوح 
كأطياف من املرََدة سـاهرة تحت ضوء النجوم الزاهرة». 

وهـو موقع السـاحة التي كانت تمتد بـني القرص الكبري 
والقرص الصغري الفاطميني. وما يسميه محفوظ «سبيل 
بني القرصين»؛ هو «سـبيل عبد الرحمـن كتخدا»، الذي 

يتالقى عنده شارع التمبكشية وشارع املعز.
ويمكننـا تحديد مكان بيت أحمد عبد الجواد باملنزل الذي 
يتالقى عنده درب قرمز والتمبكشـية وبه اآلن مرشبيات 
حديثـة. وبذلك يطـل البيت عـىل «قرص األمري بشـتاك» 
(١٣٣٩م) بمرشبياته اململوكية. وينطبق عىل درب قرمز 
وصـف الشـارع الضيـق امللتوي. أمـا عىل اليمـني فيقع 
شـارع املعز الـذي يمثل قلب املنطقة األثريـة. وإذا رسنا 
جنوباً سنجد عىل يميننا حمام السلطان إينال (١٤٥٦م)، 
املدرسـة الكاملية من العرص األيوبي (١٢٢٥م)، مدرسة 
السـلطان برقـوق (١٣٨٦م) ثم مدرسـة النارص محمد 
(١٣٤م) ثم مجموعة قالوون (١٢٨٥م) وتشـمل مسجداً 

ورضيحاً ومدرسة وبيمارستان.
ويواجه مدرسـة النارص محمد عىل اليسار سبيل وُكتَّاب 
محمـد عيل الذي يضم متحف النسـيج؛ وهو عىل ناصية 
شـارع بيـت القايض الـذي يواجـه مجموعة السـلطان 
قالوون. وعىل ناصية شـارع بيت القايض وشـارع املعز 
يقـع مـا تبقي مـن مدرسـة الظاهر بيـربس (١٢٦٣م) 
تليه أقبيـة الصالح نجم الدين أيوب (١٢٤٩م) ثم واجهة 
مدرسـته التي تطل عىل الجزء من الشارع املسمى شارع 

النحاسني.

ويف الفصـل السـابع من «بـني القرصين» يقـول نجيب 
محفوظ: «عندما بلغ السيد أحمد عبد الجواد دكانه الذي 
يقع أمام جامع برقوق بالنحاسني». يف الواقع توجد أمام 
مدرسـة برقوق حالياً بعض الدكاكني. ويف الفصل الثاني 
عـرش يصف نجيب محفوظ حركة ياسـني عبـد الجواد: 
«ثـم اتجه صـوب الصاغة، ومنهـا إىل الغوريـة ومال إىل 
قهوة يس عيل عىل ناصية الصناديقية، وكانت شبه دكان 
متوسط الحجم يفتح باُبها عىل الصناديقية وتطل بكوة 
ذات قضبان عىل الغورية وقد اصطفت بأركانها األرائك». 
وبالفعـل يـؤدي شـارع النحاسـني إىل الصاغـة ويقطع 
شـارع املعز يف نهايتها شارع املوسـكي (جوهر القائد). 
ويسـمي امتداد املعز جنوباً «العّطارين» ويقطعه شارع 

األزهر.
ويسـتمر شـارع املعز جنوباً تحـت مسـمى الغورية إذ 
توجد مجموعة السـلطان الغوري. أما الصناديقية فهي 
حارة ضيقـة وقت أحداث الروايـة (١٩١٨). ومن األزهر 
أو املوسكي غرباً نصل إىل القاهرة الخديوية التي ترتادها 
شـخصيات محفـوظ يف رواياته. كما يمكـن الوصول إىل 
العباسـية حيث انتقلت عائلته من الحسـينية. ويسـلك 
أحمـد عبد الجواد عندما يذهب مع أوالده لصالة الجمعة 
يف مسجد الحسني الطريق نفسه الذي مشت فيه «أمينة» 
وابنها «كمال» من قبل. ويف الفصل األربعني تنتقل األرسة 
من بـني القرصيـن إىل السـكرية املجاورة لبوابـة املتويل 

(بـاب زويلة) وهـي البوابة التي تقع يف السـور الجنوبي 
للقاهـرة القديمـة ويمكن الوصول إليها مـن الغورية يف 
اتجـاه العّقادين. ويف رواية «قرص الشـوق» يميش كمال 
مـع صديقه فؤاد عرب قبو قرمز، الذي يقع يف الطريق من 
بيت القايض إىل املعز ويمتد تحت مبنى مجاور (مدرسـة 
األمـري سـابق الدين مثقـال- ١٣٦٢م) ويوجـد قبو آخر 
جنوب قرص بشـتاك مبارشة يف حـارة بيت القايض ومن 
هناك يصل كمال وصديقه إىل مقهى «يس عبده»؛ وهو يف 

خان الخلييل ويقع تحت األرض وتتوسطه نافورة.
أزيـل هذا املقهى وضـم إىل مخبأ وبنيـت فوقه مجموعة 
عمارات األمرية شـويكار الجديدة القائمة حتى اآلن. كما 
يذكـر نجيب محفوظ «سـينما الكلوب املـرصي» عندما 
يقول كمال لصديقه: «سـنذهب يوم الخميس القادم إىل 
الكلوب املرصي ملشـاهدة شـاريل شـابلن». وتقع سينما 
الكلـوب املرصي يف سـاحة فنـدق قديم ال يـزال موجوداً 
حتى اآلن يف الطريق إىل مسـجد الحسـني من شارع خان 
جعفر، ويضـم الفندق فناء مكشـوفاً كانـت تعرض به 
أفـالم سـينمائية يف الثلـث األول مـن القـرن العرشيـن، 
وقـدم أول عـرض سـينمائي يف مـرص يف هذه السـينما 
عـام ١٩١٠ وارتادها نجيب محفـوظ يف صباه. وتواجه 
الفندق «مطبعة الحلبـي» التاريخية. ويف الفصل الحادي 
والعرشين يصف نجيـب محفوظ نافذة منزل «أم مريم» 

التي تطل عىل حمام السلطان مبارشة.
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متقوقـع يف جحـٍر مظلـم وضّيـق بعـض 
اليشء، وهذا حاله منذ عدة أسـابيع، ليس 
يف هـذا الجحـر إّال أصـواٌت غامضـة وغري 
واضحـة، لكنهـا تبعث الطمأنينـة يف قلبه 
وُتشـِعره باالٔمـان، حـاوَل أن يستكشـَف 
املـكان ليعـرَف أين هـو وِمن أيـن أتى؟ و 
ليعرَف مصـدر هذه االٔصـوات وخصوصاً 
الصوت املنتظـم املتقطع الـذي لم يتوقف 

قط.
يف ظـل هذه العتمـة الحالكـة التي تحيط 
به من كل جانب بدأ القلق يسـاوره وازداد 
أكثر عىل رفيقـه املمدَّد جواره دون حركة 
والذي بـدأ الهـزال يعرتيه ورّكـت عظامه 
بعد أن قلّت االٔرزاق التي كانت تأتيهما من 
جهة يجهالنها وال يعرفان مصدرها، لكنها 
كانت السبب الوحيد يف كونهما باقَينِي عىل 

قيد الحياة إىل االٓن.
صـارت مهمتـه االٔساسـية أن يتفقـد هـذا 
الرفيـق بـني الحـني واالٓخـر ويحـاول جهد 

االٕمـكان أن يبقَيـُه صاحيـاً ومحافظـاً عىل 
وعيه حتى ال يدخل يف غيبوبة تٔوّثر يف حواّسه 
وتشـّل حركته وتعطلُّه عن سـعيه للخروج 
من هـذا املكان املعتـم، لذلك ظـّل مالزماً له 
ويقـرتب منه أكثر ولم يرتكه لحظة واحدة.. 
الغريـب يف االٔمر أّنه رغم هذا الظالم الدامس 
إال أّنه باستطاعته أن يرى وجه رفيقه جيداً 
وتنتابـه الحـرية عندما يدقـق يف مالمح هذا 
الوجه!.. يشـعر أّن هناك شـيًئا ما مشـرتك 
بينهمـا، كان(يعتقد) أن صـورة هذا الوجه 
هـي صورتـه هـو!! هاتـان العينـان اللتان 
تنظران إليه، وهذا االٔنف والفم والفك وحتى 
ـعر كلّها كأّنها تعـود إليه وتقرِّبه  كثافة الشَّ
منه يوماً بعد يوم وسـاعًة بعد أُخرى، لذا بدأ 

يسأل نفسه:
ق بهذا  ُتـرى مـا الرسُّ الـذي جعلنـي أتعلـَّ
الرفيـق إىل هذه الدرجة رغم أّني لم أعرْفُه 

إّال منُذ فرتٍة قليلة؟
أهـذه املالمـح هي فقط التـي أظنها يل أم 

هناك يشء آخر أكثر أهمية؟
 يف الوقـت نفسـه كان قلبه يعتـرص ُحزًنا 

عليه، يشـعر أنه ليـس فقط رفيقـاً له يف 
طريٍق َمشـياه معـاً، بل هـو كاين يرتبط 
معـه بمصري واحـد، تذّكـر اللحظـة التي 
تعرّف بهـا عليه، يومها اسـتطاع الهروب 
من محبسِه ومعه الكثري من الرفاق الذين 

رسعان ما سقطوا رصعى يف الطريق واحًدا 
بعد االٓخر، ولوال سقوطه بالحفرِة ووقوعه 
مغشياً عليه بعد اصطدامه بيشء لم يتبني 
مـا هو لـكان مصريه مثل مصـري رفاقه، 
حينها فتح عينيه وعرَف أنه لم يكن وحيًدا 
يف هذه الحفرة، بـل كان معه أيضاً رفيقه 

الذي تعلّق به منذ ذاك الوقت.
أثنـاء مـا كان يسـتذكر لحظـات معرفتـه 
برفيقه ازدادت االٔصوات الغامضة وارتفعت 
وتريتها وتناهى له مـن بعيد أصوات ترتفع 
تارة وتنخفض تارًة أُخرى إىل حدِّ الّسـكون، 
مّما سـمح له أن يسـمع أنيناً خافتاً صادراً 
من جهة رفيقه الذي حـرّك يده قليالً وفتح 
عينيه وابتسـم بوجهـه ممتناً له و شـاكراً 
فضلـه لوقوفـه معـه يف محنته ولـم يرتكه 

يموت.
َفِرح جداً بعودة نشاط صاحبه ولسان حاله 

يقول:
ليـس يل فضل بذلك.. إنها إرادة عليا ال أعرف 
كنهها.. ما عليك إّال أن تتحمل فرتة من الوقت 
حتـى نخلّص من هـذا املكان، لقد سـمعُت 

أصواًتـا قبل قليل، يقولون إنهم سـيعملون 
عـىل معالجة املوقف وربما سـيضطرون إىل 

االٕرساع يف إجراء عملّية..
ال أعرف عن أيِّ عملّية يتكلّمون؟

اصـِغ معي.. ما هذا؟.. لقـد عادت االٔصوات 
من جديد، لكّنها هذه املرّة أعىل من كل مرّة.. 
دعنا نسمع ما يقولون.. أنا أشعر بهم.. لقد 

اقرتبوا.. لقد اقرتبوا أكثر..
ارصخ.. ارصخ يا رفيقي.. حاول أن ترصخ، 
علّهم يسـمعوننا و يخرجوننا.. لقد سـٔيمت 
البقاء هنا.. أريد أن أخرج و أرى ماذا يجري 
هناك.. هنـاك حيث االٔصوات املرتفعة.. لعّيل 

أرى رفاًقا آخرين.
لحظتهـا امتـدت نحوهمـا َيـٌد وحاولت أن 
ُتمِسك برأسـه قبل أن يكمل حديثه، انزلقت 
اليد منه مرّة ومرّتني لحني ما أمسكته بقوة 
وسـحبته إىل خارج الحفرة، وعندما رفعوه 
باملقلـوب من قدميه ابتـدأ بالبكاء والرصاخ 
وهو يشـري بيدِه إىل االٔسـفل لينقذوا رفيقه 
الذي بقي عالقاً هناك وال يسـتطيع الخروج 

لوحدِه.
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كيف يسـاعدك رمضان يف تقوية عالقتك 

بأرستك؟، سـؤال من املفرتض أن يشغل 

األزواج  مـن  فكثـري  جميًعـا،  تفكرينـا 

يسـألون عن حيثيـات العالقـة الزوجية 

يف رمضـان وكيـف يتعامـل األزواج مـع 

بعضهـم، ويحاولـون تحسـني عالقتهم 

الزوجيـة خالل هذا الشـهر الكريم، الذي 

يدعو إىل الرتفع عن الشـهوات والرغبات 

الجنسية وضبط النفس باإلرادة والصرب 

لتهذيب الروح.

كل هذا يجعل بعض األزواج يفهمون األمر 

بشـكل خاطـئ، إذ يظـن البعض وجوب 

قطع التواصل الجنيس أو الجسدي بشكل 

عام خالل رمضان، وهذا لألسف ينعكس 

بشـكل سـلبي عىل عالقتهم ويجعل بها 

نوع مـن التوتر واملشـاكل، خصوًصا إذا 

كانوا يف مقتبل حياتهم الزوجية.

لكن رمضان شهر الخري والحب واإليمان، 

وال يوجـد أي يشء يمنـع العالقـة بـني 

الزوجـني تم ذكرها يف أي نص من القرآن 

أو السـنة النبويـة الرشيفة، لهـذا تعريف 

عىل مجموعة من النصائح تساعدك عىل 

تقويـة عالقتك بزوجك وأوالدك يف شـهر 

رمضان.

يف  بأرستـك  عالقتـك  لتقويـة  نصائـح 

رمضان:

1 - استغالل الشهر الكريم يف صنع أجواء 

من املودة وحسن العرشة، وخلق جو من 

املحبة بلمسات بسيطة.

يف  الزوجيـة  العالقـة  قطـع  عـدم   -  2

رمضـان، وال تتعليل البعد عنها بالعبادة، 

ألن مع تكرار نفس الحجة سـيبدأ زوجك 

بالغضب منك.

3 - رمضان شـهر املحبـة والعطف وكل 

امـرأة يجـب أن تحتوي زوجهـا بذكائها 

االجتماعـي والعاطفـي وتتـرصف بمـا 

يناسـب ترصفـات سـيدة راقيـة، ليس 

مجرد أثناء العالقـة الحميمة لكن طوال 

نهار رمضان.

4 - العزائـم والزيـارات العائليـة تكثر يف 

هذا الشـهر الكريم، ولكي تسـتغيل هذه 

الفرصـة أظهري الود واالحـرتام له أمام 

أهلـه، وعامليهم بقدر حبك لـه، وبالتايل 

إصـالح  فرصـة  اسـتغالل  تسـتطيعي 

أي مشـاكل بينكمـا وبـني أي طرف من 

عائلته.

5 - اجعـيل عائلتـك تشـاركك يف إعـداد 

اإلفطار وتجهيز املائدة، لكي تخلقي جوًا 

أرسًيا يرسخ التعاون بينكم. 

يتسـاءل الكثري من الناس من 

مرىض القلب و الرشايني، حول 

صيام رمضان و النصائح التي 

البد من إتباعها .

وينصح الكثري من أطباء القلب 

و األوعية الدموية و الرشايني، 

مرىض القلب قبيل مجىء شهر 

رمضان الكريـم، بعدة نصائح 

هامة و نذكرها لكم كاآلتي :

 من هـم املسـموح لهم صيام 

رمضان؟!

تتمثل الفئـات التي من املمكن 

أن تقوم بصيام شـهر رمضان 

الكريم يف بعض الحاالت اآلتية:

الصحـة  ذو  القلـب  مـرىض 

املستقرة و الجيدة.

مـرىض القلـب التي تستشـري 

الطبيـب دائًمـا أو مـن وقـت 

آلخر.

أيًضا مرىض القلب التي تابعت 

الحالة الخاصة بها مع الطبيب 

املعالج كل عام.

أما بالنسبة للحاالت املمنوعني 

من صيـام رمضان من مرىض 

القلب، هم كًال من :

مريض القلب الذي لديه صحة 

غري مستقرة .

مريض القلب الذي لديه مرض 

قلبـي شـديد، مثـل: الجلطـة 

القلبيـة أو الذبحـة الصدرية و 

غريها من األمراض الحادة.

كذلك مريـض القلـب الذي تم 

تشخيص حالته بشكل حديث 

أو اكتشـف قبيل شهر رمضان 

أنه مريض قلب.

مريـض القلـب الـذي خضـع 

لعملية جراحية حديثة.

مريض القلـب الذي يعاني من 

أمـراض مزمنـة أخـرى مثل: 

السـكري أو ارتفـاع الضغط و 

غريها.

و أيًضـا مريـض القلـب الذي 

يأخذ أدوية يف فرتات النهار.

أما بالنسبة للدليل و الخطوات 

الخاصـة بوجبتـي الفطـار و 

السـحور خالل شـهر رمضان 

الكريم، يف حالة مرىض القلب .

فإليكم بعض النصائح الهامة 

من الواجب إتباعها عند صيام 

رمضان ملـرىض القلب، كاآلتي 

:

 رضورة االبتعـاد عـن األكالت 

اململحة و املخلالت و امللح.

رضورة االبتعـاد عـن األكالت 

املليئـة  و  الدسـمة  و  املقليـة 

بالدهون.

تناول األلبان منزوعة الدسم 

أو قليلة الدسم.

مـن  الفاكهـة  و  الخضـار 

األكالت الرئيسـة عىل املائدة 

الرمضانية. األسماك املشوية 

تناولها مرتني يف األسبوع.

البقوليات مرتني يف األسبوع 

عىل املائدة الرمضانية.

أما اللحوم الحمراء ابتعد عن 

تناولهـا يف فطـار رمضـان، 

و لكـن مـن املفضـل تناول 

اللحمة البيضاء مثل: األرانب 

و الدجاج.

املكـرسات و الفاكهـة مثل: 

املوز و املشمش، من األطباق 

األساسية ملرىض القلب خالل 

شهر رمضان الكريم.

رضورة االبتعـاد عـن تناول 

الكثـري  تنـاول  الحلويـات. 

مـن املـاء بعـد فـرتة صيام 

التقسـيم  رمضان، و حاول 

وجبـة  بـني  الفـرتة  خـالل 

الفطار و السـحور .  وخالل 

فرتة السحور يمكنك عزيزي 

االبتعـاد  القلـب،  مريـض 

عـن تنـاول األكالت املالحـة 

و الدسـمة، و تجنـب رشب 

املنبهـات و الكافيـني مثـل: 

كمـا  القهـوة.  و  الشـاي 

البـد عزيزي مريـض القلب 

خـالل صيام شـهر رمضان 

الكريـم أن تركز عـىل تناول 

املاء بشـكل منتظـم يومًيا، 

رياضـة  تمـارس  حـاول  و 

بعد وجبة  خفيفة مناسـبة 

الفطار، و يف حالة الشـعور 

بأي عـرض أو تعب البد من 

التوقـف عن الصيام بشـكل 

فوري و التوجـه إىل الطبيب 

املعالج مبارشًة . 
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املقادير :

طحني: ١ كيلو (أبيض)

الزبدة: نصف كيلو

البيض: ٢ حبة

الفانيليا: ملعقة صغرية

ماء الزهر: ملعقتان كبريتان

ماء الورد: ملعقتان كبريتان

سكر البودرة: نصف كيلو

فسـتق حلبي: حسب الرغبة 

(أو مربى للتزيني)

طريقة التحضري

جيـداً  الطحـني  يفـرك   .١

بالزبدة ثم نضيف السكر.

٢. يخفـق البيـض جيـداً ثم 

يضـاف للطحـني مـع كمية 

الزهـر وماء  الفانيليـا وماء 

الورد.

بسـمك  العجينـة  تفـرد   .٣

مناسـب، وتقطـع بالقوالب 

الخاصة بالبيتيفور، وتوضع 

يف صينية الفرن وتخبز حتى 

يشقر لونه ثم يقدم.

٤. للتزيني، بإمكانك سـيدتي 

وضـع املربى بوسـط حبات 

مـن  حبـة  أو  البيتيفـور، 

الفستق الحلبي الكاملة.

هل تعلمني أن سـاعتك دليل يعرب عن شـخصيتك بشـكل 
أنيـق و واضـح، فإختيـارك لسـاعة اليد من األمـور التي 
تكمـل أناقتك . كما أن اختيار سـاعة اليـد تعبري عن املرأة 
أو الرجل األنيق، فالساعة من اإلكسسوارات التي تعرب عن 
الرتكيـز يف التفاصيـل و اإلطاللة املميـزة و الفريدة . وألن 
ساعة اليد من األمور البسيطة و اإلكسسوار الذي يكشف 
بداخلـه مجموعة مـن التفاصيل التي تعـرب عن اهتمام و 
شـخصية صاحبها . لـذا فإن سـاعة اليد لهـا العديد من 
التصميمـات املختلفة التي تناسـب الكثري مـن األذواق و 
التـي ربما يقع الرجل و املرأة يف الحرية من أمرهم بإختيار 
أي واحـدة مناسـبة . و لكـن هناك سـاعة ينجـذب إليها 
الكثري من الناس تكشـف مدى رضا الشخص عنها، و يتم 
اختيار السـاعة عن طريق الحركة . حيث أن هناك نوعني 
مـن الحركـة يف سـاعة اليد، أحدهـا امليكانيكيـة و أخرى 
كوارتـز و هـي املنترشة و التـي يتم اإلعتمـاد عليها نظرًا 
ألنهـا األقل ثمًنا . كما أنها ليسـت تحتـاج إىل عمل صيانة 
مسـتمرة، و لكن حركة الساعة امليكانيكية يف أغىل ثمًنا و 
البد من صيانتها بشكل دائم فهي لها هندسة دقيقة و يتم 

توارثها عرب األجيال . كذلك فالشخص الذي يفضل الساعة 
ذات الحركة امليكانيكية فهو شـخصية كالسـيكية يعشق 
األشياء الثمينة عىل عكس حركة الكوارتز التي تكشف أن 

الشخصية عملية عرصية .
تحديد أنواع الساعة

إذا كانت الشـخصية كالسـيكية فهي سـتختار السـاعة 
الدائريـة، و يمكـن أيًضـا ننوع بـني ذات الشـكل املربع و 
املسـتطيل األنيقـة و التي تشـبه سـاعات الرجـال . كما 
يمكنـك اعتماد سـاعة يد ذات مينا مموجة و بشـكل غري 

تقليدي، و الساعة ذات الشكل الريايض و املعدنية.
كذلك املرصعة باألحجار الكريمة و العرصية ذات األشكال 
و التصميمات الرائجة عىل أحدث صيحات املوضة و األلوان 
املتنوعـة . و يفضل عند رشائك سـاعتك مـن اختيار املادة 
التي تصنع منها السـاعة، فاملصممة من املجوهرات فهي 
مازالـت أكثر طلًبا و ال تنتهي موضتها بألوان مثل الوردي 
و الزهري . و بالنسـبة للساعة املصنوعة من الفوالذ فهي 
تشـري إىل شـخصية صاحبها الصلبة و العرصية، لذا فهي 

من أكثر الساعات طلًبا .
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النشـغال بعض األمهات بالعمل 
خـارج املنـزل وعـدم امتالكهـا 
إفطـار  إلعـداد  الـكايف  الوقـت 
رمضان بطريقة سهلة أو لعمل 
عزومـات و اسـتقبال الضيوف، 
نقدم لها أهم النصائح لتجهيزات 

رمضان منها ما يأتي:
تفريز األعشـاب مثل البقدونس 
والكزبـرة والنعنـاع والكرفـس، 
وذلـك عن طريـق غسـلها جيداً 
وتجفيفهـا ثم فرمهـا وحفظها 
عىل شكل مكعبات لتكون جاهزة 

لالستخدام وقت الحاجة.
تفريـز وتجهيز مكعبـات الجزر 
السـتخدامها يف الطهـي، وذلـك 
بتحضري كمية من الجزر املبشور 
السـتخدامها يف عمـل السـلطة 

والتتبيالت.
القيـام بتجهيز فرم كمية كبرية 
من الثـوم وتفريزها بعد مزجها 
بقليل من امللـح للحفاظ عليها، 

الستخدامها وقت الحاجة.
من تحضـريات رمضـان املهمة 
التى تحتاج  لها كل سيدة ىف عمل 
معظم األكالت هي تحضري كمية 

من البصل املفروم وتفريزه.
يمكـن أيضـا تجهيـز كمية من 
اللحم املفـروم الجاهز للحشـو 
وقـت  مبـارشة   السـتخدامها 

الطهي، وحفظه بالفريزر.
تحضـري كميـة مـن ورق العنب 
وورق الكرنـب الجاهز للحشـو 

لتسهيل الوقت عمل املحيش.
تجهيز خلطة املحيش كاملة لكن 
بـدون وضـع األرز حتـى تكون 

جاهزة وقت االستخدام.
عمـل كميـة من الفـول املدمس 
الجاهـز وتقسـيمه يف أكيـاس، 

ليكون جاهزا وقت السحور.
تحضـري كميـة مـن البطاطس 
النصـف مقليـة، بعد تقشـريها 
وتقطيعها وقليهـا يف الزيت ملدة 
دقيقتني ثم إخراجها وتجفيفها 
لوقـت  وحفظهـا  الزيـت  مـن 

الحاجة.

العصائر من تحضريات رمضان 
التـي يجـب تحضريها  الهامـة 
للوقـت،  توفـريا  الفريـزر  يف 
وذلـك بعمل كمية مـن العصائر 
املختلفة وتقسـيمها لالستمتاع 

بها عىل مائدة رمضان.
عمـل الكنافـة مـن أساسـيات 
رمضـان لذلـك يمكـن تجهزها 
برشاء كمية من الكنافة وفركها 
بالسـمن وتقسـيمها يف أكياس 

لحني االستخدام.
تحمري كيس من الشعرية وأيضا 
العصفـور  لسـان  مـن  كيـس 
وحفظهم يف مـكان جاف وبارد 

لحني االستخدام.
العديد من االسـتعدادات  وهناك 
الهامـة التـي يجـب أن تحرص 
عليهـا كل ربـة منـزل مراعاتها 
قبل بدء شـهر رمضـان الكريم، 

ومن أهمها ما يأتي:
رشاء خزين رمضان

األطعمـة  مـن  الكثـري  هنـاك 
أن  يجـب  التـي  واملرشوبـات 
تقومـي برشائها وتجهيزها قبل 

بداية شهر رمضان لالستعداد له 
بشكل كاٍف ومن بينها ما يأتي:

ياميش رمضان: من أفضل وأهم 
التجهيـزات التي يحـرص عليها 
الجميع يف شـهر رمضـان، مثل 
البلح والتني واملشـمش املجفف 
والزبيب وأيضا جوز الهند وقمر 

الدين.
املكرسات: لصنع الحلويات مثل 
عـني الجمـل واللـوز والفسـتق 

وأيضا الكاجو والسوداني.
الخرضوات: تجهيـز كمية من 
والبطاطـس  والثـوم  البصـل 

والطماطم والبازالء وغريهم.
املـواد الجافـة:  كاألرز األبيض 
بأشـكالها،  واملعكرونة  والبني 
العدس والزيت والسمن  وأيضا 

والزبدة.
تجهيز تفريزات رمضان

حتى تتمّكني سيدتي من توفري 
الكثـري مـن الوقـت والجهد يف 
شـهر رمضـان الكريـم يجـب 
تجهيـزات  ببعـض  االهتمـام 
رمضـان الالزمـة فيمـا يتعلّق 

بتجهيـز  بالتفريـزات. قومـي 
بعـض من أنـواع الخـرضاوات 
املفضلة يف الفريزر مثل البازالء 
والباميـة  والكوسـة  والجـزر 
والسـبانخ وأيضـا البطاطـس 
للقيل والطبخ. كما ال تنيس إذابة 
السـمن البلـدي وتجهيزهـا يف 
برطمانات زجاجية السـتخدام 

عىل الفور.
من األمور املوفرة للوقت بشدة 
يف رمضان تحضري كمية كبرية 
مـن الرشبـات واالحتفـاظ به 
يف باب الثالجـة. وذلك من أجل 
اسـتخدامه عىل الحلويات مثل 

الكنافة والبسبوسة.
كمـا يمكنـك رشاء مـا يكفـي 
الشهر من دواجن وبط وحمام 
ولحوم واالحتفـاظ بها نظيفة 
تقسـيم  ويمكـن  الفريـزر.  يف 
وصـدور  أوراك  إىل  الدواجـن 
وبانيه وشاورما وأيضا أكياس 
الوينجـز  لوجبـة  لألجنحـة 
يف  بهـا  لالسـتمتاع  الشـهرية 
رمضان. باإلضافة إىل تقسـيم 

أو  إىل قطـع صغـرية  اللحـوم 
شـاورما أو قطع لعمل الكباب 

او اإلستيك.
ال تنيس تخصيص غرفة خاصة 
للصالة والعبادة يف جماعة مع 
توفري العديد من سّجاد الصالة 
للذكـر  السـبح واملصاحـف  و 

وتالوة القرآن.
زينة رمضان

الزينـة من تجهيـزات رمضان 
أفـراد  جميـع  تشـعر  التـي 
األطفـال،  وخصوصـا  األرسة 
وليـس مـن الـرشط أن تمـأل 
البيت كلـه فيمكن أن تكون يف 
غرفة واحـدة فقط أو يف مكان 

الجلوس لألرسة.
مـع مراعاة أن تكـون التكلفة 
بسـيطة وذلك بـرشاء مفارش 
رمضـان أو سـتارة رمضانية 
أو حتـى زينة يتم تعليقها عىل 
الحائـط. كمـا يمكنـك صنـع 
الزينـة بنفسـك كمـا يف هـذا 

املقال.
تنظيف املنزل

مـن أهـم اسـتعدادات رمضان 
تنظيف املنزل وغسل املفروشات 
التي سـوف يتـم اسـتخدامها 
مثل السجاد ومفارش السفرة. 
وأيضـا تنظيم غرفة اسـتقبال 
الضيـوف حتـى تكـون الئقـة 
أثنـاء  الضيـوف  باسـتقبال 

العزومات.
تجهيز كرتونة رمضان

يأتي شـهر رمضان دائما  ليعم 
الكـرم والعطف  الخري وينترش 
عىل الفقري واملحتاج، لذلك يجب 
األهتمـام  بالصدقـة والـزكاة 
ومساعدة الغري. فيمكن تجهيز 
متميـزة  رمضانيـة  كرتونـة 
تشتمل عىل اللحوم والنشويات 
األرز واملعكرونة والشـاي  مثل 
والسكر. كذلك االهتمام بتوفري 
وياميـش  املرشوبـات  بعـض 
رمضـان، حتى يسـعد الجميع 

بقدوم الشهر الكريم. 
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وهو  رمضان،  شهر  رموز  وأشهر  أهم  من  رمضان  فانوس  يعّد 
املبارك،  الشهر  بقدوم  االحتفال  زينة ومظاهر  يتجزأ من  جزء ال 
وكان الفانوس يف بداية اإلسالم يستخدم كوسيلة إنارة يهتدي بها 

املسلمني عند ذهابهم إىل املساجد يف الليل.
معنى كلمة فانوس وأصل كلمة فانوس يعود إىل اللغة اإلغريقية 
التي تعني أحد وسائل اإلضاءة، كما يطلق عىل الفانوس يف بعض 
اللغات اسم ”فيناس“، ويذكر أحد املؤلفني ويدعى الفريوز أبادي 
مؤلف كتاب القاموس املحيط إىل أن أصل معنى كلمة فانوس هو 

(النمام) ألنه يظهر صاحبه وسط الظالم.
أما بالنسبة ألصل الفانوس وبداية استخدامه فيوجد عدة حكايات 
يف  بالخروج سوى  للنساء  يكن يسمح  لم  بأنه  منها  الشأن  بهذا 
شهر رمضان فكن يخرجن ويتقدم كل امرأة غالم يحمل فانوس 
يتيح  مما  يبتعدوا  حتى  الطريق  يف  سيدة  بوجود  الرجال  لينبه 
للمرأة االستمتاع بالخروج وال يراها الرجال يف نفس الوقت، وحتى 
متأصلة  العادة  هذه  ظلت  ذلك  بعد  الخروج  للمرأة  أتيح  بعدما 
بها  ويغنون  ويطوفون  الفوانيس  يحملون  كانوا  باألطفال حيث 

يف الشوارع.
ورواية اخرى أن الخليفة الفاطمي كان دائما ما يخرج إىل الشارع 
يف ليلة رؤية هالل رمضان الستطالع الهالل وكان األطفال يخرجون 
معه يحمل كل منهم فانوس ليضيئوا له الطريق وكانوا يتغنون 

ببعض األغاني التي تعرب عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان.
ورواية أخرى وهي أن أحد الخلفاء الفاطميني أراد أن يجعل كل 
شوارع القاهرة مضيئة طوال ليايل رمضان فأمر شيوخ املساجد 

بتعليق فوانيس عىل كل مسجد وتتم إضاءتها بالشموع
وسواء كانت أي روايه هي الصحيحة فسوف يظل الفانوس عادة 
والكبار  األطفال  عىل  والبهجة  الرسور  تجلب  رائعة  رمضانية 
وتحتفي بقدوم شهر رمضان املبارك خصوصا يف مرص وهي عادة 
تنتقل من جيل آلخر للكبار والصغار حيث يلهو األطفال ويلعبون 
بالفوانيس الصغرية  ويقوم الكبار بتعليق الفوانيس الكبرية عىل 

املنازل واملحالت.
رمضان  يف  الفانوس  استخدام  عرف  من  أول  أن  بالذكر  والجدير 
هم املرصيون منذ قدوم الخليفة الفاطمي إىل القاهرة قادما من 
لعام ٣٥٨  الخامس من شهر رمضان  اليوم  يف  ذلك  وكان  الغرب 
ونساء  وأطفال  رجال  من  مواكب  يف  املرصيون  خرج  هجرية، 
حاملني الفوانيس امللونة الستقباله وبهذا تأصلت عادة الفانوس 
إىل  مرص  من  العادة  هذه  انتقلت  ثم  رمضانيا،  رمزا  وأصبحت 
أصيال  جزءا  رمضان  فانوس  أصبح  وبذلك  العربية  الدول  معظم 

من تقاليد شهر رمضان.
ولقد تطورت صناعة الفانوس عىل مر العصور من حيث الشكل 
واللون والرتكيب، إذ  كان له شكل املصباح يف البداية وكانت تتم 
إنارته بالشموع ثم أصبح يضاء باللمبات الصغرية ثم بدأ يتطور 
أصبح  ذلك  وبعد  جميعا  لنا  املعروف  التقليدي  الشكل  أخذ  حتى 
والشخصيات  األحداث  مجريات  تحاكي  أشكاال  يأخذ  الفانوس 

الكرتونية املختلفة املشهورة يف الوقت الحارض. 
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 ٦٢٥ - وقـوع معركة أحـد عند جبل أحد بالقـرب من يثرب بني 
املسـلمني وأهل مكة، ومقتل حمزة بن عبد املطلب يف املعركة عىل 

يد وحيش بن حرب بأمر من هند بنت عتبة.
 ١٨٧٠ - إنشاء دار الكتب يف القاهرة.

١٩١٨ -  اإلنجليـز يفرضون حصاًرا عىل مدينـة النجف العراقية 
اسـتمر ألربعون يوما بعد إنتفاضة سـكان املدينة عليهم، وكان 

ذلك إثناء إحتالل الربيطاني للعراق.
 ١٩٢١ - الشيخ أحمد الجابر الصباح يتوىل حكم الكويت.

 ١٩٢٥ - امللك فؤاد يحل مجلس النواب بعد ٩ ساعات من انتخابه 
سعد زغلول رئيًسا.

 ١٩٣٠ - نوري السعيد يشكل وزارته االوىل
١٩٣٣ - الرايخ األملاني يمنح الزعيم النازي أدولف هتلر سـلطات 

مطلقة حتى عام ١٩٣٧.
١٩٤٩ - لبنان وإرسائيل تتفقان عىل هدنة عسكرية.

١٩٥٦ - استقالل باكستان بفضل جهود محمد عيل جناح والذي 

يعّد مؤسس جمهورية باكستان.
١٩٧٠ - بدء انعقاد املؤتمر األول لوزراء خارجية الدول اإلسالمية 

يف جدة.
١٩٨٠ - بابا اإلسـكندرية شـنودة الثالث يقـرر إلغاء االحتفاالت 

الرسمية بعيد الفصح.
١٩٨٩ - تأسيس منظمة االتحاد العام الطالبي الحر يف الجزائر.

١٩٩٤ - اغتيـال املرشـح الرئـايس يف املكسـيك لويـس دونالـدو 
كولوسيو برصاصة يف الرأس.

٢٠٠٤ - حركـة حماس تعني خالد مشـعل رئيًسـا خلًفا للشـيخ 
أحمد ياسني.

٢٠٠٩ - اغتيـال مسـاعد ممثل منظمة التحرير الفلسـطينية يف 
لبنان كمـال مدحت وثالثة من مرافقيه يف انفجار عبوة ناسـفة 

زرعت عىل جانب الطريق يف مدينة صيدا.
٢٠٢١ - جنوح سـفينة الحاويات إيفر جيفني يف قناة السـويس 

يؤدي إىل تعطيل املالحة يف االتجاهني.
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لنفسه  فأباح  لكرامته،  أهمية  يقيم  تافها كان ال  أن رجال  يحكى 
أحد  فجاءه  املال،  عىل  الحصول  أجل  من  مشينة  أعمال  ممارسة 
أفراد عائلته من باب الحرص عىل سمعة العائلة ألنه أحد أفرادها، 
وطلب منه أن يمتنع عن ممارسة تلك األعمال املشينة التي ال تليق 

بشخصه وعائلته.
الجلوس وأحرض ورقة وكتب عليها كلمات غري الئقة  فطلب منه 
ومن ثم أحرض ورقة نقدية معينة وجعلها فوق تلك الكلمات بحيث 
ما  ترى  هل  وسأله:  املشينة،  الكلمات  النقدية  الورقة  تلك  أخفت 
كتب؟ (وهي عبارات مشينة ينعتونه بها). فأجابه: كال. فقال له: 
أثرا، كذلك  لها  تبقي  الجروح وال  الدراهم مراهم، فاملراهم تشفي 
مثال  قوله  وذهب  الحسنة  غري  والصفات  العيوب  تخفي  الدراهم 
يرضب ألثر املال يف قيمة اإلنسان. وقد ورد يف العربية أمثال تتضمن 
الكسري)،  العظم  تجرب  كاملراهم  (الدراهم  كقولهم:  نفسه  املعنى 
وقولهم: (الدراهم لجروح الدهر مراهم). وقد اتسع استخدام املثل 
املعيشية  أحواله وأوضاعه  الذي تحسنت  للرجل  به  فصار يرضب 
العوز  وطأة  من  قاساه  وما  صعبة  ظروف  من  عاناه  ما  ونىس 

والحرمان وقد ضمن بعض الشعراء املثل هذا بأبيات من الشعر:
وقائلة ما العلم والحكم والحجا
وما الدين والدنيا فقلت الدراهم
تداوي جراح العيب حتى تزيلها

فما هي يف التحقيق إال مراهم
وقال آخر:

الدراهم كاملراهم تجرب العظم الكسري
ولو تبات بجلد واوي يصبح الواوي أمري

أحريف  حبيبي  أُهدي  عندما 

أجدها ال ُتعطي معنًى ُيعّرب عن 

وجداني  يف  الّذي  ألّن  وجداني؛ 

وتبدأ  فأحتار  بكثري،  أكثر 

معاناتي، وتبدأ فصول اعرتافاتي 

بورقتي الّتي قد أمزّقها بعد ذلك، 

ضعفي،  نقاط  ُتظهر  قد  ألّنها 

بالرّاحة،  أشعر  بعدها  ولكن 

التائهة،  ذاتي  وجدُت  وبأّنني 

إهداء  أستطيع  ترى  يا  فهل 

القلب؟  أحّبك  من  يا  إليك  أحريف 

إليك يا من احتوتك العيون، إليك 

إليك يا من  يا من أعيش ألجله، 

طيفك يالحقني، إليك يا من أرى 

كتبي،  يف  مكان،  كل  يف  صورتك 

ويف أحالمي، يف صحوتي، إليك يا 

من يرتعش كياني حني أراه من 

اسمك  ذكر  فعند  شوقي،  شّدة 

التعبري  أستطيع  ما  أقّل  هذا 

عنه؛ ألّن حّبك يزيد يف قلبي كّل 

لحظة؛ وألّنك أفضل يشٍء حصل 

يل يف حياتي.
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عندما  الطالب:  احد  يقول 

رتب  هامبورغ...  اىل  وصلت 

يف  املوجودين  زمالئي  أحد 

هامبورغ جلسة ترحيب يل يف 

أحد املطاعم ..

الحظنا  املطعم  دخلنا  وعندما 

كانت  الطاوالت  من  كثري  ان 

طاولة  هناك  وكانت  فارغة 

زوجان  عليها  بواجد  صغرية 

شابان لم يكن أمامهما سوى 

اثنني من األطباق وعلبتني من 

املرشوبات ..

هذه  كانت  اذا  أتساءل  كنت 

يمكن  البسيطة  الوجبة 

وماذا  رومانسية  تكون  ان 

هذا  بخل  عن  الفتاة  ستقول 

الزوج .. وكان هناك عدد قليل 

السن  كبريات  السيدات  من 

زميلنا  طلب   .. جانبا  يجلسن 

فطلب  جياعا  وكنا  الطعام 

املزيد ..

هادئا  كان  املطعم  أن  وبما 

وصل الطعام رسيعا لم نقض 

تناول  يف  الوقت  من  الكثري 

بمغادرة  الطعام وعندما قمنا 

ثلث  حوايل  هناك  كان  املكان 

االطباق..  يف  متبق  الطعام 

اال  املطعم  باب  نصل  نكد  ولم 

وصوت ينادينا..

الحظنا السيدات كبريات السن 

يتحدثن عنا اىل مالك املطعم...

فهمنا  الينا  تحدثوا  وعندما   

باالستياء  يشعرن  أنهن 

الطعام  من  الكثري  الضاعة 

املتبقي.

أجابهم زمييل: “ لقد دفعنا ثمن 

فلماذا  طلبناه  الذي  الطعام 

تتدخلن فيما اليعنينكن..؟؟

الينا  نظرت  السيدات  احدى 

نحو  واتجهت  شديد  بغضب 

الهاتف واستدعت أحدهم ..

وصل  الزمن  من  فرتة  بعد 

رجل يف زي رسمي قدم نفسه 

مؤسسة  من  ضابط  أنه  عىل 

وحرر  االجتماعية  التأمينات 

 €  50 بقيمة  مخالفة  لنا 

.التزمنا جميعا الصمت ..

وأخرج زمييل 50 € قدمها مع 

االعتذار اىل املوظف.

حازمة  بلهجة  الضابط  قال 

التي  الطعام  كمية  اطلبوا   “  :

يمكنكم استهالكها... املال لك 

وهناك  للجميع...  املوارد  لكن 

العالم  يف  اآلخرين  من  العديد 

يواجهون نقص املوارد... ليس 

لديكم سبب لهدر املوارد “ .

خجال..  وجوهنا  احمرت 

معه  اتفقنا  النهاية  يف  ولكننا 

. نحن فعال بحاجة اىل التفكري 

يف هذا املوضوع لتغيري عاداتنا 

السيئة …. قام زمييل بتصوير 

تذكرة املخالفة وأعطى نسخة 

لكل واحد منا كهدية تذكارية 

ملك  املوارد  لكن   .. لك  املال   “.

للجميع ”

العربة

واوىل  رمضان  شهر  يف  نحن 

بتطبيق هذا االمر ..“ ال ترسف 

االخرين  توعية  عىل  واعمل   “

بعدم االرساف وحفظ النعم .

(وكلوا وارشبوا وال ترسفوا إنه 

ال يحب املرسفني)
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صارت حالتي كلمة بحلك خرســــان 
يحچيها أبشارة وأيــــده تتلعثـــــم 
خناجر بالكلب نبنت بعد فركــــــــاك 
كل عقلك يغالي بدونك أسلــــــــم 
بعدك ياحبيبي املوت كحل العيــــــن
 أجه كحل عيوني وتالي صخــــــــم 
أتيتم بدونك هيچ حالي يكـــــــــول 

ترضه يكول حالي أفالن يتــــــــم 
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مهنياً: تتأخر بعض االستحقاقات أو تصطدم بسوء تفاهم 
وعدم انسجام، قد تماطل يف مرشوع ما، أو تعاني مماطلة.

عاطفيـاً: تسـمح لك الظـروف بتخطي حواجز حالـت دون لقاء 
الرشيـك أو املصالحة يف املـدة األخري عىل الرغم من تدخل الكثري من 
سعاة الخري. صحياً: يوم مهّم للمشاركة يف مختلف األنشطة وعدم 

رفض تلبية الدعوات بغّض النظر عن مضمونها.

مهنيـاً: قد تكون خطراً عىل اسـتقرار املحيط املهني الذي تعمل 
فيه وتميل إىل إثارة العدائية والتوّتر أينما حللت.

عاطفيـاً: عليك أن تخرج من أجواء العمل وتخصص املزيد من الوقت 
للرشيـك وتهتم به كما يجب. صحياً: ال تثر أي خالف وانسـحب من أي 

نزاع قد يوّتر أعصابك.

مهنياً: تكون غري قادر عىل ضبط لساك، إال أن األجواء 
تتحدث عن صفقة ناجحة تعود عليك بأرباح كبرية جداً. 
عاطفيـاً: تصبح قادراً عىل فرض وجهة نظرك عىل الرشيك، 

وتنترص عىل بعض املنافسة.
صحيـاً: تجّنـب قـدر املسـتطاع املأكوالت الدسـمة مسـاء، 

واستعض عنها بتلك الخفيفة والصحية.

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم فرصاً جديدة لها عالقة باتفاقات 
قديمة لك مع بعض املؤسسات أو رجال األعمال.

عاطفيـاً: تسـيطر الهواجـس العاطفية عىل تفكـريك، وقد تخرج 
قصة شخصية إىل العلن وتشّكل بعض االضطراب العابر.

صحياً: إحذر قد تصاب بأزمة غضب او تسـمع كالماً مسيئاً أو تتعرض 
إلهانات وال تستطيع السكوت عنها.

مهنيـاً: يؤمن لك هـذا اليوم معاودة االتصـال بَمن زاملتهم يف 
العمل مدة طويلة، وتستعني بخربتهم يف مجالك املهني.

عاطفيـاً: قـد يكون الحبيـب يفرض عليك أمـوراً تكـره تنفيذها، 
ادرسها جيداً ثم حاول أن تقنعه بعدم جدواها.

صحياً: ال تدع االستسـالم يسـيطر عليك يف حال رأيت تناقصاً بطيئاً يف 
فقدان الوزن، عليك الصرب بعض الوقت.

مهنيـاً: تتحفظ عـن التعبري عـن مواقفـك لتصحيح 
بعض األمـور، لكن عليك التعامل مـع الواجبات بصرب 

وبمسؤولية.
عاطفيـاً: تعيـش أرساراً يف حياتـك التـي يحيـط بهـا بعض 

الغموض، وهذا سالح خطري ملواجهة الرشيك.
صحياً: أنت صاحب نخـوة وعزيمة ال تلني، وهذا ما يتضح جلياً 

من خالل نشاطك الريايض املتواصل.

مهنياً: قد يصعب عليك التعبري عن نفسك، ما قد يولّد مواجهة 
واحتكاكات بسيطة وغري مؤذية مع أحد الزمالء.

عاطفياً: تسـتجد أحـداث ترتك آثـاراً جيدة عىل عالقتـك العاطفية 
وتتقارب وجهات النظر بينك وبني الرشيك.

صحيـاً: خفف من حّدة التوتـر، وأرح أعصابك، وخذ األمور بروية، ولن 
تكون إال مرتاحاً.

مهنياً: من حيث ال تدري، يمكن أن يواجه أحد مشاريعك اعرتاضاً 
رشسـًا من مجلس اإلدارة، ما يؤثر سـلباً يف ثقتـك بالنفس فتعيد 
حسـاباتك. عاطفياً: كـن أكثر ليونة يف طريقـة تعاطيك مع الرشيك، 
وخطط لقضاء أوقات رومانسية رائعة معه. صحياً: انتفاخ يف الفخذين 

قد يثري قلقك ويزعجك، لعل السبب الوقوف ساعات طويلة يف العمل.

مهنيـاً: ترتكب أخطـاء مهنية اليوم تسـتدعى عىل أثرها إىل 
مجلـس اإلدارة، من هنا أحذرك وأدعـوك إىل االنتباه ألوضاعك 
املهنيـة. عاطفيـاً: تقرر تمضيـة أطول وقت ممكـن مع الرشيك، 

فتختاران مكاناً هادئاً بعيداً عن ضجة العمل ومشاغل الحياة.
صحيـاً: ال تـرتك األمـور الصحية تتفاقـم، أعرض نفسـك عىل طبيب 

مختص بالحمية املفيدة جداً.

مهنياً: يلف الهدوء والركود أجواء هذا اليوم األمر الذي 
يمنع حصول األرباح الكبرية.

عاطفياً: يتغرّي الوضع وتنتعش العواطف وتتحّسن الروابط 
وتزول االلتباسات بسهولة.

صحيـاً: ال تخرج من املنزل من دون تناول الفطور، كل شـيئاً 
خفيفاً.
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مهنيـاً: تكـون مضطـراً إىل الدفاع عن نفسـك، وتمّر 
بعالقة مهنية يمكن أن تهدد مصريك ومستقبلك.

عاطفيـاً: أنت طّيب القلب، سـامح الحبيب إذا اقرتف خطأ 
ما بحقك، واطو صفحة املايض وافتح صفحة جديدة معه.

صحياً: ال تدّع أنك مشغول للتهرب من تلبية الدعوة إىل ممارسة 
امليش يومياً عند الصباح.

مهنياً: تكون حيويتك ونشـاطك وتركيزك يف أوجها ويحالفك الحظ 
وتسري يف رصاط مستقيم وسليم.

عاطفيـاً: لن يصعب عليك ان تربز كنجـم يف محيطك وربما تقوم بإبداع 
معنّي فتكون محط انظار الرشيك. صحياً: سـاعد نفسـك قبل كل يشء 

حتى يساعدك محيطك يف وضعك الصحي.

Ô”aã«@fiçÀ



كشفت الفنانة ياسمني صربي عن سبب عشقها للتصوير قائلة إنها تشعر بأنها ولدت من أجل 
الوقوف أمام عدسات الكامريا، وأشارت إىل أن طموحها ليس له حدود، كما تحدثت عن رأيها يف 
صورة املرأة داخل املجتمع الرشقي، ورضورة تغيريها.وقالت ياسمني صربي يف مقطع فيديو 
للكامريا وبرتاح معاها وبتديني  إني مولودة  أنا بحس  نرشته عرب حسابها بموقع تويرت: 
اليل بقف قدامها، وبعترب نفيس لسه مبدأتش وال عملت  الساعات  طاقة مهما كان عدد 
حاجة؛ ألن طموحي ملهوش سقف وأؤمن أن الحياة اختيارات وكل يشء ممكن، ومفيش 
قائلة:  للمرأة،  دعمها  صربي  ياسمني  انتقادات.وقدمت  يواجه  ولم  اشتغل  أو  بدأ  حد 
املرأة مش شكل وجسد ووجه بس أل دي أكرت من كدا وهي روح جميلة وعقل وقلب 
ملهم، الستات ملهمات لبعض وبحس الواحدة بتكون مستنية ممثلة تعمل دور ست 
قوية عشان تستقوى بيها.وكشفت ياسمني صربي، مؤخراً عن عودة ثالثية إىل شاشة 
السينما املرصية بعد غياب استمر خمس سنوات، مؤكدة تعاقدها عىل بطولة فيلم أمام 
النجم محمد إمام، وبدء تصوير فيلم آخر أمام النجم أمري كرارة، وتكتمت تفاصيل الفيلم الثالث، 
أنها ستقدم فيه مشاهد ”أكشن حقيقية“ يف تجربة هي األوىل ملمثلة مرصية  واكتفت بتأكيد 
حسب وصفها.وقالت ياسمني صربي، خالل لقائها يف برنامج ET بالعربي يف دبي: أنا بشارك 
يف فيلم أبو نسب أمام محمد إمام، وأول ما أنزل من هنا هروح عىل التصوير عىل طول، وإن 
شاء الله يعجب الناس.وأضافت ياسمني صربي كاشفة بعض تفاصيل فيلم أبو نسب: الفيلم 
كوميدي ويف نفس الوقت هيكون فيه رسالة، هو دمه خفيف وفيلم للعيلة كلها يعني اليل 
عنده 7 سنني هيتبسط واليل عنده 77 سنة هيتبسط.كما كشفت الفنانة ياسمني صربي، عن 
مرشوع سينمائي آخر أكشن سيتم طرحه خالل موسم الصيف، قائلة: عندي فيلم هينزل يف 
العيد الكبري من بطولة النجم أمري كرارة، وبعدين عندي فيلم أكشن للصيف، ويمكن ده أول 
مرة لبطلة مرصية تعمل أكشن حقيقي فيه فرهدة وتدريب، والتدريب عىل األكشن غري تدريب 
ياسمني  فقالت   ،2023 الرمضاني  املاراثون  خالل  ستتابعها  التي  املسلسالت  عن  الصحة.أما 

صربي: أي حاجة كوميدي أصل أنا بحب أضحك.

تسيطر  أن  اليسا  اللبنانية  الفنانة  استطاعت 
مواقع  عرب  وذلك  اليوم،  طوال  الرتيند  عىل 

حيث  املختلفة،  اإلجتماعي  التواصل 
أحيت حفلها يف أربيل بالعراق، يف ليلة 

مليئة بالطرب و الغناء الرومانيس 
وصوت اليسا الحساس و الداىفء.
كذلك اختارت اليسا فستان طويل 
أسود اللون و المع، و مفتوح من 
عىل  وينسدل  الصدر،  منطقة 

طويلة  فتحة  ذو  و  قليًال،  واسع 
الركبة، و أسدلت شعرها  من فوق 

وبمكياج  كتفيها،  عىل  انسيابي 
.تألقت  أبهرت جمهورها  ناعم  سموكي 

الفنانة اليسا كعادتها خالل حفلها األخري يف 
عىل  الرتيند  تتصدر  أن  واستطاعت  بالعراق،  أربيل 

مواقع السوشيال ميديا .كما تصدر الهاشتاج اليسا يف أربيل، و 
غرد متابعيها لها بأجمل التربيكات و التهاني عىل نجاحها بالحفل 
اليسا مجموعة  الرائعة .حيث قدمت  الجماهريية  الطربية  الليلة  و 
الرومانسية و الطربية،  وباقة متنوعة و رائعة من أجمل أغنياتها 
بموقف  اليسا  ظهرت  .كذلك  الفت   بشكل  معها  الجمهور  وتفاعل 
انساني رائع، حيث صعدت طفلة صغرية عىل املرسح فإحتضنتها 
وقد  وجميل.  عفوي  بشكل  صورة  معها  لتلتقط  الغناء  وتركت 

املحبة  من  املزيد  أربيل  يف  اليسا  حفل  القت 
كتب  حيث  جمهورها،  من  والتغريدات 
لها عن رشاقتها و اطاللتها  البعض 
الالمع،  األسود  بالفستان  الرائعة 
الساحر  وأدائها  أغانيها  وعن 
والشاعري .. أيًضا علق البعض 
الجماهريي  الحضور  عن 
الرومانسية،  وأغنياتها 
الجمهور  سعادة  مدى  وعن 
اإلحساس  بمطربة  وسحرهم 

اليسا و بتواجدها يف أربيل .
جدير بالذكر هنا أن حفل اليسا يف 
األم  بيوم  االحتفال  ضمن  يأتي  أربيل 
21 من شهر مارس من كل عام.  املوافق 
سعادتها  مدى  عن  اليسا  أعربت  جانبها  ومن 
لحفلها،  والجمهور  بالحضور  و  اليوم،  أربيل  يف  بتواجدها 

وتفاعلت معهم بشكل جمايس و جميل .
أربيل قبل ساعات من  اعالن حفلها يف  اليسا قد نرشت  كما كانت 
الحفل، معلنة عنه بالبوسرت الرسمي لها .و يف سياق متصل، تستعد 
الفنانة اليسا إلحيا حفل يف دولة الكويت، و ذلك يف يوم 13 من شهر 
السورية  الفنانة  أيًضا  الحفل  هذا  يف  تغني  وسوف  القادم،  مايو 

أصالة .
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يف أول حضور لها بالسينما املرصية، تعاقدت 
تسجيل  عىل  عجرم  نانيس  اللبنانية  النجمة 
الجديد  علوي  ليىل  لفيلم  الدعائية  األغنية 

العرض  بدور  طرحه  املقرر  دادي»  «شوجر 
السينمائي يف موسم أفالم عيد الفطر ٢٠٢٣.

تجمعه  صورة  حامد  محمد  املنتج  ونرش 

داخل  عجرم  نانيس  اللبنانية  بالفنانة 
الفيس  بموقع  حسابه  عرب  االستوديو 
مع  الفطر  عيد  مفاجأة  معلقاً:  وكتب  بوك 
«شوجر  فيلم  عجرم  نانيس  ستار  السوبر 
يف  عجرم  لنانيس  األوىل  هي  واألغنية  دادي». 
عمرو  كلمات  من  وهي  املرصية،  السينما 
وأن  علًما  الشاذيل،  عمرو  وألحان  املرصي 
شارات  تقديم  يف  سابقا  نجحت  نانيس 
موسم  يف  خاصة  املرصية  الدرامية  األعمال 
يف  دادي  شوجر  فيلم  أحداث  تدور  رمضان. 
إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف 
إقامة  إىل  املتأخرة  مراهقته  وتقوده  العمر، 
عالقة رسية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة 
التعاون  هو  الفيلم  عقب.  عىل  رأساً  أرسته 
الثاني بني ليىل علوي وبيومي فؤاد، وحمدي 
املريغني، بعد تجربتهم السينمائية األوىل من 
حقق  الذي   ،(٢٠٢١) حامل  ماما  فيلم  خالل 
ويشاركهم  العربي،  والعالم  مرص  يف  نجاحاً 
محمود،  محمد  هجرس،  تامر  الفيلم  بطولة 
مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح 

الزاهد.

أبو ضيف،  الفنانة سلمى  شاركت 
الرسمية  صفحتها  عرب  متابعيها 
من  صوراً  «فيسبوك»،  عىل 
اإلمام»،  كواليس مسلسل «رسالة 
الدرامي  املوسم  به  تخوض  الذي 

الرمضاني الذي قارب عىل البدء.
من  ضيف  أبو  سلمى  وكشفت 
التي  الصور  عىل  تعليقها  خالل 
التي  الشخصية  اسم  عن  نرشتها، 
أحداث  خالل  بها  تظهر  سوف 
من  «هند  قائلة  وعلقت  املسلسل، 

كواليس مسلسل رسالة اإلمام».
بطولة  ضيف  أبو  سلمى  ويشارك 
منهم  النجوم،  من  عدد  املسلسل 
نضال  جودة،  أروى  النبوي،  خالد 
فواز،  وليد  أنور،  خالد  الشافعي، 
أحمد  العييل،  جيهان خليل، حمزة 
تأليف  من  واملسلسل  الرافعي، 
املؤلف  إرشاف  تحت  كتابة  ورشة 
محمد هشام عبية، وإخراج الليث 
حجو.وتشارك سلمى أبو ضيف يف 
عمل درامي آخر يف شهر رمضان، 

العشق»،  أسطورة  «املداح  وهو 
ويشارك يف بطولة املسلسل عدد 

سلمى  بجانب  النجوم  من 
حمادة  منهم  ضيف،  أو 

هالل، هبة مجدي، خالد 
رياض،  محمد  زكي، 
دنيا  رسحان،  خالد 
من  والعمل  العزيز،  عبد 

ووليد  جمال  أمني  تأليف 
يرسي  ورشيف  املجد،  أبو 
ومن إخراج أحمد سمري فرج.

الزوراء\ ظافر جلود:
 (ICE) للتعليم  الّدويل  املفهوم  مدرسة  يف   
 Stepping into an» شعار  وتحت  دبي،  يف 
أيامي  «مبادرة  نظمت   ،«Inclusive Society
لربنامج  التابعُة   » والفنون  للموسيقى 
َتوَعويًّا  نشاًطا  اإلنمائي،  املتحدة  األمم 
وإرشاك  االجتماعي  اىل  االندماج  يهدف 

محيطهم.  يف  فاعلني  كأفراد  الهمم  أصحاب 
التَّوَعوية  الحمالت  ضمن  النشاط  هذا  وأتى 
التي تنطوي تحت مظلة برنامج األمم املتحدة 
بني  الوعي  رفع مستوى  اىل  وتهدف  اإلنمائي، 
األطفال والشباب حول خطة التنمية املستدامة 
لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية املستدامة السبعة 
مع  نقاش  حلقاُت  النشاَط  تخلّلت  عرش.. 
عن  ممثلني  التَقوا  شبابيني  وناشطنَي  طالٍب 
إىل  وتطرقوا  باألمر  واملعنينَي  املتحدة  األمم 
وفرصهم،  وتحدياتهم  الهمم  أصحاب  واقع 
حول  توصيات  وتقديم  مناقشة  إىل  باإلضافة 
كيفية استخدام التكنولوجيا واالبتكار يف مجال 
التقنيات املساِعدة لتسهيل اندماج األشخاص 
املجتمع.شارك  يف  الخاصة  االحتياجات  َذوي 
أيامي  مبادرة   » مديرة  من  كلٌّ  النشاط  يف 
األمم  لربنامج  التابعِة   » والفنون  للموسيقى 
وسفرِي  بيضون  مايا  السيدة  اإلنمائي  املتحدة 

لربنامج  العربية  الدول  يف  الحسنة  النوايا 
السيد  املناخي  للعمل  اإلنمائي  املتحدة  األمم 
مديرة  بحضور  النشاُط  وكان  حداد.  مايكل 
يف  اليونيسف  مكتب  لدى  العامة  الرشاكات 
منطقة الخليج. وخالل النشاط، ُعرِض فيديو 
موسيقي ألغنية «سويًّا» أطلقته مبادرُة أيامي 
العام املايض وشارك فيه  للموسيقى والفنون 
الخاصة. فقد  االحتياجات  َذوي  أشخاٌص من 
ُسلِّط الضوُء من خالل هذا العمل املصّور عىل 
بها  يتمتع  التي  واإلبداعية  الفنية  القدرات 
دمجهم  رضورة  عىل  للتأكيد  الهمم  أصحاُب 
خالل  من  وبخاصٍة  العربية؛  مجتمعاتنا  يف 
الفن واملوسيقى. وُيذكر أن مبادرة ‘أيامي’ قد 
تهدف  َتوَعوية  أغاٍن  مجموعَة  سابًقا  أطلقت 
للعيش؛  أفضَل  مكاًنا  عاملنا  جعل  إىل  جميُعها 
منها أغنيُة «أهدايف» التي غّناها طالُب مدرسة 

ICE أمام الحارضين.

يف  العلماء  من  فريق  ابتكر 
جديدة  مادة  املتحدة  اململكة 
 “StarCrete” يطلق عليها اسم
الغبار  من  مصنوعة  وهي 
األريض ونشا البطاطس وقليل 
استخدامها  ويمكن  امللح  من 
لبناء منازل عىل سطح املريخ.
يف  التحتية  البنية  بناء  ويعترب 
التكلفة  باهظ  حالًيا  الفضاء 
ولكن  تحقيقه.  ويصعب 
واحًدا  حالً  تقدم   StarCrete
ممكًنا، وفًقا للفريق يف جامعة 
مانشسرت.لقد استخدموا تربة 
ممزوجة  محاكية  مريخية 
ملح  ورشة  البطاطس  بنشا 
من  بمرتني  أقوى  مادة  إلنتاج 
ومناسبة  العادية  الخرسانة 
البيئات  البناء يف  تماًما ألعمال 
فريق  األرض.وأظهر  خارج 
البطاطس  نشا  أن  البحث 
العادي يمكن أن يكون بمثابة 
مادة رابطة عند مزجه مع غبار 
مادة  إلنتاج  املحاكي  املريخ 
االختبار  الخرسانة.عند  تشبه 
قوة   StarCrete لدى  كان 
ميجاباسكال   72 تبلغ  ضغط 
(MPa)، وهي أقوى بمرتني من 
32 ميجا باسكال يف الخرسانة 
الخرسانة  العادية.كانت 
غبار  من  املصنوعة  النجمية 
من  بأكثر  حتى  أقوى  القمر 

هذا  باسكال.ويعمل  ميجا   91
عىل تحسني العمل السابق من 
استخدموا  حيث  الفريق  نفس 
كعامل  الفضاء  رواد  وبول  دم 
الناتجة  املادة  أن  ربط. يف حني 
حوايل  تبلغ  ضغط  قوة  لديها 
أفضل  وهو  باسكال  ميجا   40
أن  إال  العادية،  الخرسانة  من 
لها عيب يف طلب  العملية كان 
الدم بشكل منتظم. عند العمل 
الفضاء،  مثل  معادية  بيئة  يف 
كان ُينظر إىل هذا الخيار عىل أنه 
نشا  استخدام  من  جدوى  أقل 
البطاطس. ”نظرًا ألننا سننتج 
الفضاء،  لرواد  كغذاء  النشا 
ذلك  إىل  النظر  املنطقي  فمن 
كعامل رابط وليس دم برشي.  
 DeakinBio وتستكشف رشكة
أطلقها  التي  حديًثا  الناشئة 
-Sta  روبرتس طرًقا لتحسني

Crete بحيث يمكن استخدامها 
تم  أرضية.إذا  بيئة  يف  أيًضا 
يمكن  األرض  عىل  استخدامها 
أن تقدم StarCrete بديالً أكثر 
التقليدية.  للخرسانة  خرضة 
عادي  فرن  يف  صنعه  يمكن 
درجات  يف  ميكروويف  أو 
العادية،  حرارة ”الخبز املنزيل“ 
الطاقة  تكاليف  تقليل  وبالتايل 
لإلنتاج وانبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون العاملية.

مع استمرار تزايد احتمال فرض حظر عىل تيك توك يف الواليات املتحدة، 
ولم  به،  الخاصة  املحتوى  تعديل  سياسات  بتحديث  الفيديو  تطبيق  قام 
حد  إىل  له  والرتويج  نرشه  يمكن  الذي  باملحتوى  املتعلقة  القواعد  تتغري 
العميق  التزييف  كبري، ولكنها تتضمن قيوًدا جديدة عىل مشاركة تقنية 
للذكاء االصطناعي، والتي أصبحت شائعة بشكل متزايد عىل التطبيق يف 
األشهر األخرية.والجزء األكرب من سياسات االعتدال هذه (أو ”إرشادات 
بالعنف  ُيسمح  وال  الدهشة،  يثري  وال  يتغري  لم   (TikTok بلغة  املجتمع“ 
املصور، وال خطاب كراهية، وال محتوى جنيس رصيح، مع قواعد متدرجة 
لألخري بناًء عىل عمر املوضوع. وعىل الرغم من ذلك، يغطي أحد األقسام 
املوسعة حديًثا ”الوسائط الرتكيبية واملتالعب بها“ - املعروفة أيًضا باسم 
تقنية التزييف العميق للذكاء االصطناعي، والتي أصبحت شائعة بشكل 
 TikTok السابق كانت قواعد  التطبيق يف األشهر األخرية.ويف  متزايد عىل 
يمكن  الذي  املحتوى  يحظر  واحد  بسطر  مقيدة  العميق  التزييف  بشأن 
التسبب يف  أو  األحداث  املستخدمني من خالل تشويه حقيقة  أن ”يضلل 
رضر كبري ملوضوع الفيديو.“واآلن تقول الرشكة إن كل املحتوى الواقعي 
”الكشف  يجب  االصطناعي  الذكاء  بواسطة  وتحريره  إنشاؤه  تم  الذي 
عنه بوضوح“ عىل هذا النحو، إما يف رشح الفيديو أو كملصق مرتاكب.
وتقول TikTok إنها لن تسمح بأي وسائط تركيبية ”تحتوي عىل شبه أي 
شخصية خاصة حقيقية“ أو تظهر شخصية عامة تؤيد منتًجا أو تنتهك 
سياسات التطبيق األخرى (عىل سبيل املثال، حظرها لخطاب الكراهية)، 
وُتعرِّف الرشكة الشخصيات العامة عىل أنها أي شخص يبلغ من العمر 
أو  حكومي  مسؤول  مثل  مهم،  عام  ”بدور  ويتمتع  أكثر  أو  عاًما   18
سيايس أو قائد أعمال أو أحد املشاهري“.وازدادت شعبية املحتوى الذي تم 
إنشاؤه بواسطة الذكاء االصطناعي عىل تيك توك، ويرجع الفضل يف ذلك 
إىل حد كبري إىل التوافر الواسع ألدوات استنساخ الصوت AI التي تجعل من 
السهل تقليد صوت شخص ما، وخلقت هذه األدوات أنواًعا فرعية جديدة 
من املحتوى، غالًبا ما تركز عىل وضع الشخصيات العامة مثل الرئيس جو 
بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب يف سيناريوهات غري متوقعة، مثل 
-Du أو اإلنرتنت  األلعاب عرب  إىل حجج حول  الرؤساء   نقل شخصيات 
geons & Dragons ، عىل سبيل املثال .وال تعالج تيك توك هذه التهديدات 
ألعمالها مبارشة من خالل هذه السياسات املحدثة ولكنها تشري إىل أنها 
تريد تقديم ”املزيد من الشفافية حول قواعدها وكيفية تنفيذها،  وتنرش 
عملنا  ”تشكيل  تقول  مجتمعية“  ”مبادئ  بثمانية  قائمة  أيًضا  الرشكة 
والجدير  الصعبة“،  اإلنفاذ  قرارات  مع  تعاملنا  كيفية  وتوجيه  اليومى 

بالذكر أن أول مبدأين هما ”منع الرضر“ و ”تمكني حرية التعبري“.
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دخل علينا شهُر رمضان املبارك، وحل ضيفاً عزيزاً.. هذا الشهر الفضيل الذي 

نرتقبه كل عام، لكنه يف هذا العام اختلَف عن سابقه، يف العراق والعالم أجمع، 

السيما بعد زوال فريوس كورونا.. هذا الوباء اللعني الذي أودى بحياة املاليني 

من البرش يف أغلب دول العالم.

إن ضغوَط الحياة التي تالحقنا يجب أن ال تبعدنا عما أراد الله منا يف هذا الشهر 

الفضيل.. ضغوطات الحياة ما هي إال رضيبة وثمن لنجاحنا يف عملنا، أو حتى 

الحياة له ثمن.. وثمن  الحياة، فإن كل ما يف  النجاح يف أي مرفق من مرافق 

بالتمني،  يأتي  ال  دراستنا  يف  أو  عملنا  يف  فنجاحنا  الجاد،  العمل  هو  النجاح 

إنما يأتي بالعمل وبالكّد والجد واالجتهاد، ويأتي أيضاً عن طريق تخطيطنا 

املتواصل إلنجاح حياتنا عىل أسس ممنهجة ومدروسة بشكل صحيح، فكل 

هذا يحتاج إىل الصرب والهدوء واملثابرة. 

رغم كل هذا دعونا نستقبل رمضان بالحب والخري والدعاء، ألنه يجمع بيننا 

وبني الغني والفقري، والقريب والبعيد عىل مأدبة إفطار واحدة، أينما كانت.. 

يف البيت او يف املسجد، أو عند األهل واألصدقاء وبعض األحيان يف العمل.. إذاً 

رمضان يجمعنا ويوحدنا.

نعم، يوحدنا ما دمنا نتوضأ ونرشب جميعا من ماء «دجلة والفرات».. رمضان 

يوحدنا ما دمنا جميعاً نتجه يف صالتنا اىل قبلة واحدة.. رمضان يوحدنا بصوت 

«أذانه» الشجي.

ونسامح  خالفاتنا..  نطوي  أن  إىل  يدعونا  والغفران»  «الرحمة  شهر  رمضان 

بعضنا البعض.. ونتفقد األحوال فيما بيننا.. ونساعد ونتصدق عىل املحتاجني، 

وال نسمح ألحد أن يشتتنا ويفرقنا .

ملن  هنيئاً  الشعوب..  بني  الفجوات  وتقلل  الصفوف  توحد  دعوات  نعم، هكذا 

جعل الله يف قلبه رحمة ملن يشعر أنه يحتاج لذلك، ويف قلبه أيضاً حيزاً لفعل 

الخري من أجل غريه .

إذاً دعونا نفكر يف العمل والعبادة يف آن واحد.. ننجح يف عملنا بشتى أنواعه 

ونتقرب بالعبادة اىل الله عز وجل.

يف هذا الشهر الكريم تهلل وتكرب املساجد، وتكثر الناس من األعمال الصالحة 

والعبادات، وإخراج الصدقات، ومن مآدب اإلفطار، وتفقد وإكساء األيتام وقلة 

االنفتاح، وترك الجوارح.. والجار يطرق باب جاره حامالً معه طبق رمضان، 

هذا العرف االجتماعي الذي لم يختِف يف أحلك الظروف.

وربانيون  يوحدنا،  «رمضان  العبارات  أجمل  الفضيل  الشهر  هذا  يف  نلتمس 

«الفقراء  من  املدقعني  رشيحة  لكن  رمضان»..  مع  واإلنسانية  رمضان،  يف 

واأليتام» يف املجتمع هم أكثر َمن ينتظر خريات رمضان بمشاعر قد تخلو عن 

الكثري منا.

أقول.. الفقر يف اللغة هو «العوز والحاجة»، والفقري هو «َمن ال يملك إال أقل 

القوت»، ويف هذه األيام ويف الكثري من الدول َمن يملك ١ اىل ١٠ دوالرات يومياً 

فهو فقري.

للفقري، ومنقصة  ذلة  أو  اجتماعي،  إنه عيب  الفقر عىل  إىل  اإلسالم  ينظر  ال 

من كرامته، بل ينظر اإلسالم اىل الفقر عىل أنه ابتالٌء من الله عز وجل لعبده 

َن األَْموَاِل  َن الَخْوِف َوالُجْوِع َوَنْقٍص مِّ ٍء مِّ املؤمن.. قال تعاىل: (َولََنْبُلوَنَُّكْم ِبَيشْ

ِرْيَن). ـِ ـب ـٰ ِ الَص
َواألَْنُفِس َوالَثَمرَاِت َوَبرشِّ

أما رسولنا الكريم محمد (صىل الله عليه وآله وسلم) فقال: «ما آمن بي َمن 

بات شبعاناً وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم به».

وسيدنا اإلمام عيل بن أبي طالب (ع) يقول: «املال يسرت رذيلة األغنياء، والفقر 

يغطي فضيلة الفقراء».

فلم  ثقيل،  يشء  وكل  والحديد  الجندل  «حملت  فيقول:  الحكيم  لقمان  أما 

أحمل شيئاً هو أثقل من جار السوء، وذقت املرار، فلم أذق شيئاً هو أمر من 

الفقر».

لنجعل من هذا الشهر الكريم شعاراً كبرياً «رمضان يوحدنا ويجمعنا».. نعم 

وحدة تحمل إنسانية تليق ببلدنا العظيم.. ووحدة تجعل من نسيج أبناء البلد 

بقلٍب  أكفنا  ونرفع  اآلخر،  أحدنا  وليتفقد  تقسيمه،  يريد  من  كل  بوجه  قوة 

صادٍق بالدعاء ألهلينا وألصحاب الفضل علينا، ولبلدنا.. أن يدفع الله عز وجل 

عنه كل سوء ويحفظه من كل مكروه.

ويف الختام أقول.. ال نريد أن ننام ويف قلوبنا قسوة ظلم األقوياء عىل بعضنا، وال 

نريد أن ننام ونسمع جارنا ينئ جوعاً ونحن نجلس أمام مائدة حافلة بصنوف 

ونتبادل  اآلخر،  بعضنا  وليتفقد  الخبز،  رغيف  لنتقاسم  والفواكه..  الطعام 

الدعاء مع أهلينا وأحبتنا وأصدقائنا.. ونجعل رمضان «يوحدنا ويجمعنا».
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