
بغداد/ الزوراء:

الع�راق  كس�ب  النف�ط  وزارة  أعلن�ت 

دعوى التحكي�م يف قضية تصدير النفط 

ع�ر تركي�ا. وذكر بي�ان لل�وزارة تلقته 

“الزوراء”: أن” وزارة النفط رحبت بقرار 

الحك�م النهائ�ي لصال�ح الع�راق، الذي 

ص�در عن هيئة التحكي�م التابعة لغرفة 

التج�ارة الدولية يف باريس يوم الخميس 

امل�ايض 23 آذار 2023”.وأض�اف البيان 

أن�ه” يف دع�وى التحكي�م املرفوع�ة من 

قب�ل جمهورية العراق ض�د الجمهورية 

الرتكي�ة ملخالفتها أح�كام اتفاقية خط 

األنابيب العراقية الرتكية املوقعة يف عام 

1973 والت�ي تنص عىل”وج�وب امتثال 

الحكوم�ة الرتكي�ة لتعليم�ات الجان�ب 

العراق�ي يف م�ا يتعل�ق بحرك�ة النف�ط 

الخ�ام املص�ّدر م�ن الع�راق اىل جمي�ع 

التخزي�ن والترصي�ف واملحطة  مراك�ز 

النهائية”.واعربت الوزارة بحسب البيان 

ع�ن” تقديرها لجه�ود هيئ�ة التحكيم 

التابعة لغرفة التجارة الدولية يف باريس 

لتعامله�ا االحرتايف واملهن�ي مع الدعوى 

املرفوع�ة م�ن قبل الع�راق، م�ن خالل 

إتاحة الفرص�ة والوقت للطرفني للدفاع 

ع�ن مواقفه�م، خصوص�اً وأن الق�رار 

يلزم جمي�ع األطراف باحرتام االتفاقات 

واملواثيق الدولية بهذا الشأن، وأن وزارة 

النف�ط من خالل رشكة تس�ويق النفط 

العراقية “س�ومو” ه�ي الجهة الوحيدة 

املخول�ة ب�إدارة عملي�ات التصدير عر  

ميناء جيهان الرتكي”.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة، 

ص�دور أم�ر قب�ٍض بح�قِّ محافظ 

إلحداث�ه  الس�ابق؛  الدي�ن  ص�الح 

ال�رر العم�دي بأم�وال ومصالح 

الجه�ة الت�ي يعم�ل فيها.وذك�رت 

دائ�رة التحقيقات، يف بي�ان للهيئة 

تلقته “ال�زوراء”: أنَّ قايض تحقيق 

�ة  محكم�ة ص�الح الدي�ن املُختصَّ

بقضاي�ا النزاهة أص�در أمر قبٍض 

بح�قِّ املُتَّهم محافظ ص�الح الدين 

الس�ابق، يف قضيَّ�ة تأهي�ل الطرق 

والدوائ�ر الحكوميَّ��ة يف املُحافظة 

خالل العام 2018.وأضافت الدائرة، 

�ة أصدرت أمر  إنَّ املحكم�ة املُختصَّ

القب�ض وفق أحكام امل�ادة )340( 

من قانون العقوب�ات العراقيِّ رقم 

املُعدَّل.وسبق   )1969 )111 لس�نة 

للهيئة أن أعلن�ت صدور عدة أوامر 

قب�ض وأس�تقدام وحك�م بإدان�ة 

محافظ صالح الدين الس�ابق؛ عىل 

خلفية ته�م مختلفة تتف�اوت بني 

تلق�ي ال�رىش وارت�كاب مخالفات 

واإلرضار باملال العام.

تعز/ متابعة الزوراء:

نج�ا وزي�ر الدف�اع اليمني محس�ن 

الجي�ش  أركان  ورئي�س  الداع�ري، 

صغري ب�ن عزي�ز من هج�وم، امس 

الس�بت، بطائرة مس�رية اس�تهدف 

موكبهم�ا يف منطقة الكدحة جنوبي 

مدينة تعز.وأفادت مصادر عسكرية 

بأن الهجوم املس�ريّ أسفر عن مقتل 

جن�دي وإصاب�ة ثالثة آخري�ن، وفق 

املص�ادر  أولية.وأك�دت  إحصائي�ات 

نج�اة وزي�ر الدف�اع ورئي�س هيئة 

األركان ومحاف�ظ تع�ز وم�ن معهم 

من املس�ؤولني من هذا الهجوم الذي 

تسبب يف احرتاق إحدى السيارات.

كييف/ متابعة الزوراء:
العام�ة  األركان  هيئ�ة  أعلن�ت 
 50 نف�ذت  روس�يا  أن  األوكراني�ة 
غارة جوية، وأطلق�ت 11 صاروخاً 
ض�د أوكرانيا، خالل ال� 24 س�اعة 
ع�ن  ص�ادر  بي�ان  املاضية.وذك�ر 
هيئ�ة األركان العام�ة األوكراني�ة، 
امس الس�بت، أن “اعتداءات روسيا 
مستمرة عىل أوكرانيا”، موضحاً أن 
الجيش الرويس نفذ 50 غارة جوية 

وأطلق 11 صاروخاً يف اليوم األخري.
وأردف البيان: “نفذت )روسيا( 75 
هجوماً عىل مواق�ع جنودنا والبنية 
التحتي�ة املدني�ة للم�دن األوكرانية 
ع�ر راجم�ات الصواريخ، م�ا أدى 
إىل مقت�ل مدنيني”.وأك�دت األركان 
الروس�ية  الق�وات  أن  األوكراني�ة 
كثف�ت هجماته�ا عىل م�دن ليمان 
ومارين�كا  وأفدييف�كا  وبخم�وت 
الهجمات  “إن  وشاختارسك.وتابع: 

كوبيانس�ك،  اتج�اه  يف  الروس�ية 
ومارين�كا،  وأفدييف�كا،  وليم�ان، 
يف  بالفش�ل،  ب�اءت  وشاختارس�ك 
ح�ني يواص�ل الع�دو هجوم�ه عىل 
مدينة بخموت”.وجعلت روسيا من 
االس�تيالء ع�ىل باخم�وت أولوية يف 
اسرتاتيجيتها للسيطرة عىل منطقة 
دونباس الصناعية األوكرانية. ومن 
شأن اس�تيالء القوات الروسية عىل 
مكس�ب  أول  يك�ون  أن  باخم�وت 

كبري تحققه موس�كو يف االس�تيالء 
ع�ىل األرايض من�ذ الصي�ف املايض.

كان  الت�ي  باخم�وت،  وتحول�ت 
يقطنها 70 ألف ساكن قبل الحرب، 
رمزاً للنزاع بني الروس واألوكرانيني 
للس�يطرة ع�ىل منطق�ة دونب�اس 
الصناعية، بسبب طول مدة املعركة 
والخس�ائر الفادح�ة الت�ي تكّبدها 
الجانب�ان.إىل ذل�ك، أكد بي�ان هيئة 
األركان العامة األوكرانية أن س�الح 

الج�و األوكراني رضب املناطق التي 
يرتكز فيها الجن�ود الروس 17 مرة 
الجمع�ة، مبين�اً: “أس�قط جنودنا 
 Mi-24 مروحية للع�دو من ط�راز
ب�دون طيار”.ولف�ت  و6 طائ�رات 
إىل أن وح�دات الصواريخ واملدفعية 
األوكراني�ة دّم�رت موقع�ني لقيادة 
الجيش الرويس، ونظامني للصواريخ 
مضادة للطائرات، ومستودع ذخرية، 

ومحطتني للحرب اإللكرتونية.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كش�فت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عن 
تفاصي�ل م�روع ادرس يف الع�راق، فيما اكدت 
ان مجم�وع املنح الدراس�ية ال�كيل التي تقدمت 
بها الجامعات العراقية هو 6837.وقال املتحدث 
باس�م وزارة التعليم، حيدر العب�ودي، يف حديث 

ل�«الزوراء« ان »هذا املروع يعد مروعا رياديا 
من حيث ان املؤسس�ة التعليمي�ة املتمثل بوزارة 
التعلي�م الع�ايل وجامعاتها لم يس�بق ان اطلقت 
مروعا رياديا من هذا النوع يتضمن مجموعة 
من االجراءات واملحفزات التي تس�تقطب الطلبة 
الدوليني للدراسة يف الجامعات العراقية«.واكد ان 

»هذا املس�ار خضع لدراس�ة دقيقة الهدف منها 
تعزيز السمعة االكاديمية العراقية وتعزيز موقع 
جامعاتن�ا يف التصنيف�ات العاملية التي تش�رتك 
فيه�ا وتتناف�س عىل مرات�ب متقدم�ة فيها ويف 
مجمل هذه التصنيفات لدينا ما ال يقل عن 100 
جامعة وكلية عراقية موجودة تنافس نظرياتها 

ع�ىل وف�ق معاي�ري واوزان مختلف�ة للتقيي�م، 
واحدة منها هي وج�ود الطلبة الدوليني الن بيئة 
التب�ادل الثقايف وبرام�ج التوأمة وتبادل الخرات 
الجامعي�ة والعلمي�ة ال يقت�رص ع�ىل مس�ارات 

محلية االبعاد«.

أوتاوا / متابعة الزوراء:
أكد الرئيس األمريكي جو بايدن، خالل 
مؤتم�ر صحف�ي مش�رتك م�ع رئيس 
ال�وزراء الكن�دي جاس�تن ت�رودو، أن 
»الوالي�ات املتح�دة ال تس�عى إىل رصاع 
مع إيران، لكنها مس�تعدة للعمل بقوة 

لحماية ش�عبها«، فيم�ا أعلن بايدن أّن 
الصني »لم ُترس�ل« أس�لحة إىل روس�يا 
من�ذ أن بدأت ق�وّات الرئي�س فالديمري 
بوت�ني عمليتها العس�كرية يف أوكرانيا 
قبل ع�ام ونّيف.ويأت�ي ترصيح بايدن 
غ�داة رضبات جوية يف س�وريا، نفذها 

الجي�ش األمريكي وأس�فرت عن مقتل 
مقاتل�ني موال�ني إليران.وق�ال باي�دن 
»ال تخط�ن الظ�ن، الوالي�ات املتح�دة 
ال تس�عى إىل رصاع م�ع إي�ران، لكنها 
مستعدة للعمل بقوة لحماية شعبها«. 
يذكر أن نحو 19 مقاتال لقوا مرصعهم 

يف غ�ارات جوية أمريكية اس�تهدفتهم 
يف رشق س�وريا ليل الخميس-الجمعة، 
ردا عىل هجوم بطائرة مسرية استهدف 
قاع�دة عس�كرية أمريكي�ة يف املنطقة 
وأس�فر عن مقتل متعاقد أمريكي.وتم 
اإلع�الن األمريكي ع�ن الربات بينما 

كان باي�دن ق�د توج�ه إىل كن�دا، حيث 
اجتم�ع م�ع رئيس ال�وزراء جاس�تن 
ترودو وألقى كلمة أمام الرملان.وتقود 
واش�نطن التحالف الدويل ضد تنظيم » 

داعش«. 

التعليم تكشف لـ            تفاصيل مشروع »ادرس يف العراق« الستقطاب الطلبة الدوليني

بايدن غداة الضربة يف سوريا .. الواليات املتحدة ال تسعى إىل الصراع مع إيران

أكدت أن جمموع املنح الدراسية وصل إىل أكثر من 6 آالف

أكد أن الصني مل ترسل حتى اآلن أسلحة إىل روسيا

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، 
د )الحالوب(  فيما توقعت هط�ول أمطار غزيرة وتس�اقطاً للررَ
ب�دءاً من الي�وم األحد.وذكر بي�ان للهيئة، تلقته “ال�زوراء”: أن 
“الحال�ة الجوية للبالد اليوم األحد س�يكون الطقس يف املنطقة 
الوس�طى غائماً مع تس�اقط زخات مطر خفيفة اىل متوسطة 
الش�دة وغزيرة يف بعض االماكن وتكون رعدية أحياناً وتساقط 
الحال�وب، أما املنطقة الش�مالية فالطقس س�يكون غائماً مع 
تس�اقط زخات مط�ر خفيفة اىل متوس�طة الش�دة وغزيرة يف 
بع�ض االماك�ن تكون رعدية أحيان�اً وتس�اقط الحالوب، فيما 
س�يكون الطق�س يف املنطقة الجنوبي�ة غائماً جزئي�اً اىل غائم 
مع تس�اقط زخات مطر خفيفة اىل متوسطة الشدة وغزيرة يف 

بعض االماكن تكون رعدية أحياناً وتساقط الحالوب ، ودرجات 
الح�رارة تنخف�ض ع�دة درج�ات عن الي�وم الس�ابق يف جميع 
مناط�ق البالد”.وأش�ار إىل أن “ي�وم غد االثنني يك�ون الطقس 
يف املنطق�ة الوس�طى غائماً جزئياً اىل غائم مع تس�اقط أمطار 
خفيف�ة وح�دوث عواصف رعدي�ة أحيان�اً، ودرج�ات الحرارة 
ترتفع قليال عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس يف املنطقة 
الش�مالية غائماً مع تس�اقط زخات مطر خفيفة اىل متوسطة 
وح�دوث عواص�ف رعدية أحيان�ا، ودرجات الح�رارة تنخفض 
بضع درجات عن اليوم السابق، أما املنطقة الجنوبية فالطقس 
س�يكون غائم�اً جزئياً مع تس�اقط زخ�ات مطر يف أقس�امها 
الرقي�ة صباحاً وح�دوث عواصف رعدي�ة أحيان�اً، ودرجات 

الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق”.

دمشق/ متابعة الزوراء:
أف�ادت وكالة األنباء الس�ورية “س�انا” 
بأن الق�وات األمريكي�ة تواصل “رسقة” 
النفط السوري من حقول الجزيرة، حيث 
قام�ت، امس الس�بت، بإخ�راج عرات 
الصهاري�ج املحمل�ة بمئ�ات األطنان من 
النف�ط املرسوق.وأش�ارت الوكالة إىل أن 
الس�وري  بالنف�ط  املحمل�ة  الصهاري�ج 
املرسوق، تغادر رفقة آليات تحمل معدات 
عس�كرية، وأنه�ا تتج�ه نح�و القواع�د 
الوكال�ة  العراق.وأضاف�ت  يف  األمريكي�ة 
نقال عن مصادر من منطقة اليعربية، أن 

قافل�ة مؤلفة من 148 آلية تابعة للقوات 
األمريكية، تض�م 80 صهريجا مخصصا 
لنق�ل النفط الخام، و60 آلية بني تش�مل 
برادات وش�احنات، ترافقه�ا 8 مدرعات 
عس�كرية، توجهت عر مع�ر الوليد غري 
القانوني نحو ش�مال العراق.يشار إىل أن 
القوات األمريكية أخرجت قافلتني تضمان 
آلي�ة، تش�مالن ش�احنات مغط�اة،   57
وصهاري�ج معب�أة بالنفط امل�رسوق، إىل 
العراق عر معري املحمودية والوليد غري 
الرعيي�ني بريف اليعربي�ة، يف ال� 4 من 

مارس الحايل.

املالية النيابية لـ           : التخصيصات االستثمارية تبلغ حنو 49 تريليونا واملوازنة ستستغرق شهرا لتمريرها
أكدت وجود رأيني داخل الربملان بشأن إقرارها

الزوراء/ حسني فالح:
أعل�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ان 
يف  االس�تثمارية  التخصيص�ات 
 49 نح�و  تبل�غ   2023 موازن�ة 
تريلي�ون دينار وهي االعىل من بني 
املوازنات الس�ابقة، وفيما رجحت 
اق�رار املوازن�ة يف غض�ون ش�هر، 
اكدت وجود رأيني يف الرملان بشأن 

اقرار املوازنة.
وقال عضو اللجنة، النائب مصطفى 
الكرع�اوي، يف حديث ل�”الزوراء”: 
ان املوازنة بش�كل كامل تبلغ نحو 
199 تريلي�ون دين�ار. الفت�ا اىل ان 
املوازن�ة االس�تثمارية تش�كل 25 
باملئة من املوازنة اي ما يعادل نحو 
49 تريلي�ون دينار.وأض�اف: نأمل 
ان تكون املوازنة االستثمارية اعىل 
م�ن املوجود كونها ه�ي االهم من 
التش�غيلية النها تتأث�ر وتؤثر عىل 
االقتص�اد العراقي بش�كل مبارش 
وتسبب حركة عمران وبناء وحركة 
اقتصادية واضحة.من جانبه، قال 
عضو اللجن�ة النائب عيل البنداوي 
يف حديث ل�”ال�زوراء”: ان املوازنة 
الن�واب  رئي�س  مكت�ب  يف  حالي�ا 
وننتظر اقرارها م�ن اجل املبارشة 
باملش�اريع الت�ي تخ�دم املواط�ن 
العراقي وتخدم الدوائر واملؤسسات. 
مرجحا أن تأخذ املوازنة فرتة شهر 
املوازن�ة  ان  إلقرارها.وأض�اف” 

 49 اىل   48 بلغ�ت  االس�تثمارية 
تريليونا وه�ي االعىل بني املوازنات 
الس�ابقة وهذا جاء انس�جاما مع 
الرنام�ج الحكوم�ي، ونتوق�ع ان 
تكون هنالك نهضة عمرانية يف كل 
املحافظ�ات العراقية، رغم ان هذه 
املوازن�ة ال تكفي لتنفيذ مش�اريع 
عمالقة ولجمي�ع املحافظات، لكن 

إذا تم اس�تخدامها بش�كل صحيح 
وتقنينه�ا ورقابته�ا بش�كل جيد 
من قب�ل مجلس الن�واب ومن قبل 
رئيس الوزراء والدوائر واملؤسسات 
الرقابي�ة فأعتق�د س�تكون هناك 
نهض�ة عمراني�ة وتطوي�ر كب�ري 
ب�كل املحافظات.وتاب�ع: نأمل من 
املحافظ�ات االهتمام به�ذه املبالغ 

وانفاقها بمش�اريع اس�رتاتيجية. 
مؤك�دا: ان العجز املايل كبري بحدود 
63 تريليون�ا، وإذا م�ا اخذن�ا هذه 
املوازنة لثالث س�نوات فس�يصبح 
العجز بحدود 190 تريليونا. مؤكدا: 
انه خالل اطالع مجلس النواب عىل 
املوازنة س�وف يتم االطالع عىل كل 
تفصي�الت املبالغ واب�واب رصفها 

لغرض تخفي�ض العجز.ولفت اىل: 
ان اله�دف م�ن تخفي�ض العج�ز 
يأت�ي لغرض أن تتمك�ن الحكومة 
م�ن اداء واجباته�ا وحتى ال تكون 
هنال�ك تراكم�ات ويدفع الش�عب 
ثمنه�ا. مؤك�دا: ان هن�اك يف ني�ة 
مجلس النواب مناقشة مستفيضة 
ألب�واب املوازن�ة، وإذا كانت هنالك 
اموال ترصف ألبواب غري رضورية 
يمكن للرمان مناقلتها بغية ان ال 
يكون هنالك دين كبري عىل املوازنة 
هن�اك  ان  اىل:  والحكومة.ولف�ت 
رأي�ني ل�دى مجلس النواب بش�أن 
التصوي�ت عىل املوازن�ة، االول مع 
اق�رار املوازنة لثالث س�نوات حتى 
ال تتعط�ل مصال�ح الب�الد كم�ا يف 
الس�ابق، أما الرأي االخ�ر فيذهب 
باتجاه اقرارها يف كل س�نة بسبب 
املش�اريع والبن�ى التحتي�ة الت�ي 
سيتم رصفها يف هذه السنة والذي 
يش�كل البعض ع�ىل ه�ذه الفقرة 
باالضاف�ة اىل العج�ز امل�ايل الكبري 
تضمن�ت  املوازن�ة  ان  .واوض�ح: 
صنادق تنمية ستقس�م اىل قسمني 
فق�را  االكث�ر  للمحافظ�ات  االول 
وفق ما موجود يف وزارة التخطيط 
كمحافظات املثنى والديوانية وذي 
قار وميس�ان واملحافظات املحررة 
واالخ�رى للمحافظات التي تحتاج 

لبعض املشاريع الحيوية.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(

 12
صفحة

No: 7925    Sun   26     Mar    2023السعر 500 دينارالعدد:   7925    األحد    26    آذار   2023

بغداد/ الزوراء:
املوظفني  سلف  أن  الرافدين  مرصف  أكد 
ومنتسبي الدفاع والداخلية واملتقاعدين من دون 
كفيل.واوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان 
ماليني   5 من  تبدأ  »السلف  أن  »الزوراء«:  تلقته 
املستلف  استحقاق  وحسب  مليوناً   25 ولغاية 
الكيل  الشهري  راتبه  مقدار  مع  يتناسب  الذي 
ومن دون كفيل وبضمانة املاسرت كارد الصادرة 
من املرصف حرصا«، مشريا اىل ان »التقديم عىل 
مرصف  تطبيق  طريق  وعن  الكرتونياً  السلفة 

الرافدين االلكرتوني«.

الرافدين: سلف املوظفني 
واملتقاعدين من دون كفيل

العراق يكسب الدعوة القضائية ضد 
تركيا بشأن تصدير النفط

النزاهة: صدور أمر قبض ثالث حبق 
حمافظ صالح الدين السابق

اليمن.. جناة وزير الدفاع ورئيس 
األركان من هجوم بطائرة مسرية

األنواء: أمطار غزيرة وتساقط )احلالوب(
بدءا من اليوم

“سانا”: القوات األمريكية تسرق 
مئات األطنان من النفط السوري

مظهر حممد صاحل يوصي بتشكيل جملس محاية املستهلك لردع املتالعبني باألسعار

ص 6رئيس الوزراء يوجه بتكريم العيب منتخب الشباب والكادر الفين واالداري

ص 5

 

السوداني يؤكد دعم احلكومة للقطاع اخلاص 
يف توطني الصناعة الدوائية

تلقى اتصاالً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

بغداد/ الزوراء:
افتت�ح رئي�س مجل�س ال�وزراء، محمد ش�ياع 
الس�وداني، مصن�ع الصحة الوطن�ي التابع إىل 
دائرة العيادات الطبية يف وزارة الصحة، الخاّص 
بإنت�اج املس�تلزمات الطبية من امل�واد املعقمة 
ومحاليل الغسيل الكلوي وغريها، وفيما اكد دعم 
الحكوم�ة للقطاع الخاص يف توط�ني الصناعة 
الدوائي�ة، تلق�ى اتص�االً هاتفي�اً م�ن الرئيس 
الفرن�ي ايمانوي�ل ماك�رون وبحث�ا مواصلة 
العمل والراكة االقتصادية وتوس�عتها ملا فيه 
مصلح�ة البلدين.وذكر بي�ان للمكتب االعالمي 
لرئيس الوزراء تلقته »الزوراء«: أن »الس�وداني 
ب�ارك افتت�اح ه�ذا املصن�ع امله�م، ال�ذي يلّبي 

أولويات الرنامج الحكومي، وينسجم مع رؤية 
الحكومة يف تنشيط الصناعة الدوائية وتوطينها، 
لتوفر مقوماتها يف العراق، وسعياً منها لتحقيق 
األم�ن الدوائي وتخفيف العبء الكبري عن كاهل 
املواطنني«. واضاف البي�ان أن »مصنع الصحة 
الوطن�ي يضم أربع�ة خطوط لإلنت�اج، ويعمل 
ع�ىل س�ّد احتياج�ات وزارة الصحة م�ن مواد 
التعقيم وامل�واد النبيذة )الراش�ف والكاونات 
وأطق�م العملي�ات(، فض�اًل عن إنت�اج محاليل 
الغس�يل الكلوي، وتصنيع العبوات البالستيكية 
ذات الجودة العالية بمختلف االحجام، مطاِبقًة 

للمواصفات املعتمدة دولياً.

أوكرانيا تعلن استهداف روسيا ألراضيها بـ 50 غارة و11 صاروخاً خالل الـ 24 ساعة

بغداد/ الزوراء:
نفت وزارة الرتبية شمول املدارس بقرار األمانة العاّمة ملجلس الوزراء القايض بتقليص 
ساعات الدوام الرسمي خالل شهر رمضان املبارك ساعة واحدة.وقال املتحدث الرسمي 
باسم الوزارة كريم السيد يف ترصيح صحفي: إنَّ »قرار تقليص الدوام الذي أعلنته األمانة 
العامة ملجلس الوزراء ال يشمل دوام املدارس، بل مديريات تربية بغداد واملحافظات أسوة 
العامة  األمانة  واحدة«.وكانت  ساعة  فيها  الدوام  تقليص  تم  التي  الدولة،  بمؤسسات 
ملجلس الوزراء قد وجهت، األربعاء املايض، بتقليص الدوام الرسمي يف مؤسسات الدولة 
ساعة واحدة، إما يف بداية الدوام أو نهايته. وبحسب تربويني، فإنَّ أغلب مدارس البالد 
تعتمد عىل الدوام الثنائي والثالثي، بسبب النقص الحاد يف أعداد األبنية املدرسية، بيد أنَّ 

عملية تقليص ساعات الدوام فيها، تؤثر سلباً يف الوقت الخاص بكل حصة دراسية.

الرتبية تنفي مشول املدارس بتقليص 
ساعات الدوام

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3    التفاصيل ص3   



تلقى اتصاالً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

السوداني يؤكد دعم احلكومة للقطاع اخلاص يف توطني الصناعة الدوائية
بغداد/ الزوراء:

محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  افتتح 

الصحة  مصنع  السوداني،  شياع 

العيادات  دائرة  إىل  التابع  الوطني 

الخاّص  الصحة،  وزارة  يف  الطبية 

املواد  من  الطبية  املستلزمات  بإنتاج 

الكلوي  الغسيل  ومحاليل  املعقمة 

الحكومة  دعم  اكد  وفيما  وغريها، 

الصناعة  توطني  يف  الخاص  للقطاع 

من  هاتفياً  اتصاالً  تلقى  الدوائية، 

ماكرون  ايمانويل  الفرنيس  الرئيس 

والرشاكة  العمل  مواصلة  وبحثا 

االقتصادية وتوسعتها ملا فيه مصلحة 

البلدين.

لرئيس  االعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 

الوزراء تلقته “الزوراء”: أن “السوداني 

الذي  املهم،  املصنع  هذا  افتتاح  بارك 

الحكومي،  الربنامج  أولويات  يلّبي 

يف  الحكومة  رؤية  مع  وينسجم 

وتوطينها،  الدوائية  الصناعة  تنشيط 

وسعياً  العراق،  يف  مقوماتها  لتوفر 

منها لتحقيق األمن الدوائي وتخفيف 

العبء الكبري عن كاهل املواطنني”. 

الصحة  “مصنع  أن  البيان  واضاف 

لإلنتاج،  خطوط  أربعة  يضم  الوطني 

وزارة  احتياجات  سّد  عىل  ويعمل 

واملواد  التعقيم  مواد  من  الصحة 

والكاونات  )الرشاشف  النبيذة 

إنتاج  عن  فضالً  العمليات(،  وأطقم 

وتصنيع  الكلوي،  الغسيل  محاليل 

الجودة  ذات  البالستيكية  العبوات 

مطاِبقًة  االحجام،  بمختلف  العالية 

وتبلغ  دولياً،  املعتمدة  للمواصفات 

أضعاف  أربعة  املصنع  إنتاج  سعة 

احتياج وزارة الصحة”.

افتتاح  خالل  الوزراء  رئيس  وقال 

“مصنع  إن  البيان:  حسب  املصنع 

نجاح  قصة  يمثل  الوطني  الصحة 

عىل  اعتمد  حيث  االهتمام،  تستحق 

باملواصفات  الرائد،  الخاص  القطاع 

الدولية”.

افتتاح  يف  وجودنا   “ أن  وأضاف 

من  ودعماً  رسالة  يعد  املصنع  هذا 

توطني  يف  الخاص  للقطاع  الحكومة 

الصناعة الدوائية، وهو هدف وضعناه 

وبدأنا بتطبيقه بشكل عميل”، الفتا اىل 

أن “هذا املصنع، وبعد االطالع عىل كل 

تفاصيله، نستطيع القول إنه سيؤّمن 

الصحة؛  مؤسسات  احتياجات  كامل 

من املطهرات واملعقمات ومستلزمات 

املستشفيات ومحاليل غسل الكىل”.

وتابع أن “أهمية هذا املنجز يف تأمينه 

مواّد كانت تستورد من خارج العراق، 

كثرية  مشاكل  من  ذلك  يرافق  وما 

تعاني منها وزارة الصحة يف تأمينها أن 

بعض املستشفيات كانت تقف عاجزًة 

أمام عملية توفري محاليل غسل الكىل 

وتطلب من املريض توفريها”.

ولفت اىل أن “املصنع تم باملشاركة مع 

الصحة،  وزارة  يف  الشعبية  العيادات 

لديها  أّن  للوزارة  مكسب  أيضاً  وهذا 

15 % من مبيعات منتجات املصنع”، 

مشريا اىل ان “املصنع مستعد إلضافة 

خطوط إنتاجية أخرى للتوّسع وتأمني 

إليها  تحتاج  التي  املستلزمات  باقي 

املؤسسات الصحية”.

وأكد: “نركز اليوم عىل توطني الصناعة 

من  واحد  الدوائي  األمن  ألن  الدوائية، 

وأمن  املواطنني  أمن  متطلبات  أهم 

االقتصادية  األزمات  ظل  يف  الدولة 

الدولة  تكون  أن  بد  وال  واألوبئة، 

الصحة  مستلزمات  تأمني  عىل  قادرة 

لتأتي  االنتظار  من  بدالً  للمواطنني 

الشحنات من هذه الدولة أو تلك”.

مجلس  رئيس  تلّقى  ذلك،  غضون  يف 

الوزراء محمد شياع السوداني، اتصاالً 

هاتفياً من الرئيس الفرنيس إيمانويل 

ماكرون.

وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء تلقته 

“الزوراء”: انه شهد االتصال التباحث 

العالقات  تعزيز  الجانبني يف سبل  بني 

والرشاكة  العمل  ومواصلة  الثنائية، 

االقتصادية وتوسعتها ملا فيه مصلحة 

البلدين.

للرئيس  الوزراء  مجلس  رئيس  وأكد 

إقامة  يف  العراق  ميّض  الفرنيس، 

يف  ُتسهم  فاعلة،  اقتصادية  عالقات 

أبواب  وتفتح  التحتية،  البنى  تشييد 

جميع  أمام  والرشاكة  االستثمار 

اقتصادي  برنامج  ضمن  األصدقاء، 

وخدمي فّعال.

الفرنيس  الرئيس  أشاد  جانبه،  من 

البلدين  بني  العالقات  بتنامي 

الصديقني، يف مختلف املجاالت، وتزايد 

رشاكات  بناء  نحو  التعاون  مستوى 

املصالح  تحقيق  يف  ُتسهم  اقتصادية 

التنمية  مسار  يعزز  بما  املتبادلة، 

للبلدين وازدهار شعبيهما.

يرس )رشكة املشاريع النفطية( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني و ذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم ملناقصة )تجهيز انابيب 
مع ملحقاتها والصمامات لخزانات س�عة )18000م3( يف مصفى الدورة( وتس�ليمها وتفريغها ) )DDPحسب االنكوتريم 
)2010( يف مخ�ازن رشكة املش�اريع النفطية يف الدورة/بغ�داد – العراق، عىل ان تكون املواد من املناش�ئ التالية )الواليات 
املتحدة االمريكية –اململكة املتحدة – كندا -  اليابان -  كوريا الجنوبية -  ايطاليا – النمس�ا – املانيا – فرنس�ا – اس�بانيا – 
فنلندا – هولندا – س�ويرسا – الس�ويد – النرويج – الدنمارك – بلجيكا – جمهورية التش�يك – اوكرانيا(  علماً ان املناقصة 

ممولة ذاتياً وبمدة التجهيز )180( مائة وثمانون يوم تقويمي، مع مالحظة ومراعاة ما ييل:
1. ع�ىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املش�اريع النفطية/قس�م 
التوري�دات والتعاق�دات:- scop@scop.oil.gov.iq //        Pur.cus@scop.oil.gov.iq   )من االحد اىل الخميس وخالل الدوام 

الرسمي من الساعة )9:00ص( لغاية )12:00م( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2. ع�ىل مقدم�ي العطاءات املؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص والراغبني باالش�راك يف ه�ذه املناقصة تقديم عطاءاتهم 

وفقا للرشوط املطلوبة يف الوثائق القياسية واالعالن بموجب املعايري االتية:
أ - املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات املتصلة بها.

ب - خدمات ما بعد البيع.
ت - يت�م تحدي�د االهلية القانونية ملقدمي العطاءات املش�ركني باملناقصة من حيث )الجنس�ية وتض�ارب املصالح وقائمة 
الرشكات املتلكئة والقائمة السوداء( وفق النرشات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط وضوابط وتعليمات وزارة النفط 
ورشكة املشاريع النفطية او اي جهة رسمية اخرى وبالنسبة للمنع بموجب قرارات االمم املتحدة ومجلس االمن الدويل فيتم 
العمل بها حسب النرشات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط وضوابط وتعليمات وزارة النفط ورشكة املشاريع النفطية 

او اي جهة رس�مية اخرى والقرار صادر من االمم املتحدة / مجلس االمن تحت الفصل الس�ابع من دس�تور االمم املتحدة.
ث - مدة تنفيذ العمل باأليام التقويمية.

ج - يج�ب ان يق�دم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه س�يولة نقدية تبلغ )835,000,000 دينار( ثمانمائة وخمس�ة وثالثون 
ملي�ون دين�ار عراق�ي م�ن م�رف معتم�د.

ح - يكون تجهيز وتس�ليم املواد  DDP  )تس�ليم وتفريغ( حس�ب االنكوترم )2010(  يف مخازن رشكة املشاريع النفطية يف 
الدورة / بغداد – العراق، عىل ان يتم قبول استالم التجهيز يف مخازن رشكة املشاريع النفطية يف الدورة/ بغداد – العراق.

خ - مطابقة املناشئ للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة يف املناقصة.
د - بيان عدد املشاريع التي بعهدة مقدم العطاء مع ذكر كلفتها ونسب االنجاز املتحققة لها.

ذ - يلتزم مقدم العطاء املش�رك باملناقصة بتقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محس�ومة تجاه املؤسس�ات 
العراقية خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التس�وية رشط إلزامي إلصدار قرار االحالة 

وبخالف ذلك يتم استبعاد مقدم العطاء املشرك باملناقصة.
ر - يف حالة وجود مطالبات لدى مقدم العطاء املش�رك يف املناقصة يلتزم بتقديم تعهد بتس�وية مرضية للطرفني )التسوية 
وفقا التفاقية نادي باريس او التسوية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28  لسنة 2014 او شطب الدين كلياً بحسب مقتىض 
الحال( ألية منازعات او مطالبات س�ابقة خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التس�وية رشط 

إلزامي إلصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاد مقدم العطاء املشرك يف املناقصة.
ز - يتعهد مقدم العطاء املشرك باملناقصة بعدم اجراء أي مطالبة قضائية او ادارية عىل أي مديونية بحق مختلف الرشكات 
واملؤسس�ات العراقي�ة بعد االحال�ة مبارشة او غري مب�ارشة من خالل البيع او التن�ازل للغري عن ج�زء او كل الدين بصفة 
رضائية او قضائية بمعنى اس�تمرار عالقة الرشكة املتقدمة او املش�ركة باملناقصة للعمل بالعراق باملديونات املتنازل عنها 

او املباعة للغري ويسعى املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
3. بإم�كان مقدمي العط�اء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء 
وبع�د دف�ع قيمة البيع للوثائ�ق البالغة )350,000( دينار عراقي )ثالثمائة وخمس�ون ألف دينار عراق�ي( نقداً وغري قابل 

للرد.
4. يكون مكان بيع وثائق املناقصة )رشكة املشاريع النفطية-  قسم التوريدات والتعاقدات- الوزيرية/خلف معهد التدريب 

النفطي من االحد اىل الخميس من الساعة )9:00 ص( ولغاية ال� )12:00 م(.
5. مكان تس�ليم العطاء )وزارة النفط-رشكة املش�اريع النفطية - لجنة اس�تالم وفتح العطاءات املحلية- الطابق االول / 

الوزيرية/ خلف معهد التدريب النفطي (.
• يكون موعد غلق املناقصة وتس�ليم العطاءات بتاريخ )2023/4/25(، حيث ان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وسيتم 

الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل:-
رشكة املش�اريع النفطية/الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي/ بغداد-العراق

• الجهة التي تس�تلم العطاء/لجنة اس�تالم وفتح العطاءات املحلية.
• التقديم بالربيد االلكروني غري مسموح.

6. يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واإلجابة عىل االستفسارات ويكون 
تاري�خ االنعقاد قبل أس�بوع من تاريخ الغلق وعىل مقدمي العطاء تقديم استفس�اراتهم تحريري�اً قبل ثالثة أيام من موعد 

انعقاد املؤتمر ويكون الحضور للمؤتمر إلزاميا.
الوقت : )9:00 ص( لغاية )12:00 م(.

التاريخ:   /   / 2023
املكان: يحدد الحقاً

7. تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )120( مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد.
8. يلتزم مقدم العطاء بإرفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:-

أ - هوية غرفة التجارة)نافذة( وعقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس والنظام الداخيل وشهادة تأسيس الرشكة مصدقة 
من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة.

ب -  املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:
• ملواطن�ي جمهوري�ة العراق :البطاقة الوطنية املوحدة)او ش�هادة الجنس�ية +هوية االحوال املدنية(بطاقة الس�كن,عقد 

ايجار,او الطابو للداللة عىل العنوان .
• ملواطني الدول االخرى:صورة واضحة عن جواز السفر.

ت - شهادة تسجيل الرشكة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعيل إذا كانت الرشكة املقدمة للعطاء فرع يف العراق او مكتب 
اقليمي فعليها تقديم شهادة تسجيل هذا الفرع والعنوان الفعيل للفرع مصدق اصوليا وفقا لنظام فروع الرشكات االجنبية 

رقم)2(لسنة 2017.
ث - تقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ.

ج -  يلت�زم مقدم العطاء س�واء كان رشك�ة عراقية او )رشكة اجنبية له�ا فروع بالعراق او مكتب اقليم�ي( بتقديم كتاب 
من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اش�راكه بالضمان االجتماعي للعمال حس�ب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 164 لسنة 

.2015
ح - ش�هادة تأس�يس الرشكة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة يف بلد تأسيس الرشكة ومصدقة من السفارة العراقية 

يف ذلك البلد ودائرة التصديقات يف وزارة الخارجية يف العراق اذا كان مقدم العطاء اجنبياً.
خ - يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة.

د - وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصوليا.
ذ - وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.

ر - تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء مصدق اصوليا.
ز - كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل .

املالحظات:-
يتم تقديم العطاء يف خمسة اظرف منفصلة ومغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:

األول- يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله.
الثاني- يحتوي عىل العرض الفني+ الجدول الزمني )يتم تقديم نسخة الكرونية من العرض الفني ويف حالة حدوث تضارب 

او اختالف يتم اعتماد النسخة الورقية(.
الثالث- يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر.

الرابع – يحتوي عىل العرض التجاري املسعر.
الخام�س – يحتوي ع�ىل التأمينات االولية والبالغة )83,500,000( )ثالثة وثمانون مليون وخمس�مائة الف دينار عراقي( 
ويجب ان تكون بش�كل خطاب ضمان او س�فتجة او صك مصدق صادر من مرف عراقي معتمد عىل ان تكون نافذة ملدة 
)120( يوم  عىل ان تكون التأمينات االولية مدرجة ضمن املنصة االلكرونية لخطابات الضمان لدى البنك املركزي العراقي، 

يمكن الحصول عىل قائمة املصارف املحظورة حاليا من قبل الهيئة املالية لرشكة املشاريع النفطية.  
توض�ع االظرف يف ظرف واحد مغلق ومختوم بختم رس�مي وبش�مع رسي ويكتب عليه عىل الظ�رف الخارجي والداخيل ما 

ييل:
أ - اسم وعنوان مقدم العطاء.

ب - عنوان مقدم العطاء وفقا للفقرة 24-1 من تعليمات ملقدمي العطاءات.
ت - اس�م املناقص�ة ورقمها كما هو مش�ار اليه يف الفق�رة الفرعية1-1 من تعليم�ات ملقدمي العطاء وأي اش�ارات اخرى 

مذكورة يف بيانات العقد.
ج - تاريخ الغلق .

د - بيان محتوى الظرف الداخيل )عرض فني، عرض تجاري مس�عر، عرض تجاري غري مسعر، الوثائق املطلوبة، التأمينات 
االولية(.

9. عىل مقدم العطاء تقديم نس�خ اضافية طبق االصل عدد 2 من العطاء الخاص باملناقصة اعاله اضافة اىل العطاء االصيل 
عىل ان تكون جميع النسخ )مختومة بختم حي من مقدم العطاء( توضع النسخ االصلية )يف غالف منفصل( تؤرش بعبارة 
)نس�خة اصلية( توضع كل نس�خة من النس�خ االضافية يف غالف منفصل ويتم تأش�ري كل مغلف بعبارة )نسخة إضافية( 

وتوضع هذه املغلفات )االصلية واالضافية( يف مغلف واحد.
10.  الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

11.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.
12. لجه�ة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناًء عىل اس�باب م�ربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد 

ثمن رشاء وثائق املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحاالت اآلتية:-
• إلغ�اء املناقصة وتغيري اس�لوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحت�كاري عند توفر رشوط اللجوء اىل تطبيق هذين 

االسلوبني عىل اعتبار ان اعتماد هذين االسلوبني ال يتطلب بيع وثائق املناقصة.
• إلغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.

13. يت�م مص�ادرة التأمينات االولية لصالح رشكة املش�اريع النفطية ويتم اتخاذ االج�راءات القانونية ضد مقدم )مقدمي 
العطاء( يف الحاالت اآلتية:

• إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.
• إذا قرر مقدم العطاء سحب عطاءه خالل فرة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقديم العطاءات.

• إذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته الخاطئة والتي من املمكن ان تؤثر عىل قرار االحالة.
14. ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء أي تعديل عليها .

15. يعول عىل الس�عر املدون كتابة يف حالة اختالفه مع الس�عر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة 
مبلغ الفقرة.

16. يتحمل املناقص الذي تحال له املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة. 
17. تهمل العطاءات غري املستوفية للمستمسكات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غري املستويف ملا تتطلبه الوثيقة القياسية 

بكافة اقسامها.
18.  يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واس�م الش�خص املس�ؤول عن متابعة االستفس�ارات وتثبي�ت املوقع والربيد 

االلكروني وعليه اش�عار الطرف االول بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل )7( ايام من تاريخ حصول التغيري. 
19. اذا وردت فق�رة او فق�رات ل�م يدون س�عر ازائها يف العطاء املقدم فف�ي هذه الحالة تعد كلفة تل�ك الفقرة او الفقرات 

وبحدود الكميات املدونة ازائها مش�مولة بالس�عر االجمايل للعطاء .
20. تجدي�د خطاب الضمان )التأمينات االولية وكفالة حس�ن االداء( بصورة تلقائية بعد اس�تالم قرار االحالة وقبل توقيع 
العق�د لح�ني اصدار كتاب انتفاء الحاج�ة من رشكتنا، يجب ان يتم تمدي�د فرة نفاذية خطابات الضم�ان )تأمينات اولية 
وكفالة حس�ن االداء( بش�كل تلقائي من قبل املرف املصدر لها كل ثالثة اش�هر ويقوم املجهز بحث املرف عىل ارس�ال 
س�ند التمدي�د وصحة الصدور اىل صاح�ب العمل اىل ان يتم اصدار كتاب انتفاء الحاجة م�ن صاحب العمل املوجه للمرف 

املصدر.
21. يكون مقدم العطاء مس�ؤوال عن ويتحمل جميع تكالي�ف تخليص املواد كمركيا من نقطة الدخول ودفع اي مصاريف 
متعلق�ة به�ا مدفوعة داخل العراق لتخليص املواد وكذلك دفع كافة الرضائب والرس�وم الكمركي�ة وغري الكمركية املتعلقة 

بذلك وحسب القوانني واالنظمة والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها واستبدالها من وقت آلخر.
22. عىل مقدم العطاء تقديم تعهد بعدم العمل يف عقود و/ أو مشاريع يف قطاع النفط والغاز يف اقليم كردستان خالفا لقرار 
املحكمة االتحادية العليا رقم )59( اتحادية / 2012 وموحدتها 110 اتحادية 2019 ، ويف حال وجود عقود و/ او مش�اريع 
حالية فعىل مقدم العطاء التعهد بإنهائها خالل ثالث اشهر وعند عدم التزام مقدم العطاء بما ورد آنفا يتم وضعه يف القائمة 

السوداء ويحظر التعامل معه.
23. مقدم العطاء للرشكات العراقية يكون مس�ؤوال عن دفع الرس�وم املالية الستحصال صحة الصدور لهوية غرفة تجارة 

بغداد.
24. عدم مشاركة مقدم عطاء لديه ثالثة عقود او اكثر وما زالت قيد التنفيذ ومربمة مع رشكة املشاريع النفطية.

25. يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة  او الوزارة عىل االنرنيت.
Web site: http://www.scop.gov.iq

E-mail: scop@scop.Oil.gov.iq
E-mail: Pur.cus@scop.Oil.gov.iq

                                                                     و. مدير عام
 رشكة املشاريع النفطية
عارف جعفر فعل

العدد: م2865/7 شركة املشاريع النفطية                   
                                                                                                       إعالن مناقصة                                                                            التاريخ:2023/3/22

املوضوع: جتهيز أنابيب مع ملحقاتها والصمامات خلزانات سعة )18.000( م3 يف مصفى الدورة
رقم املناقصة :                                            ) ت 3 /2023 (     
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أكدت أن جمموع املنح الدراسية وصل إىل أكثر من 6 آالف

أكد أن الصني مل ترسل حتى اآلن أسلحة إىل روسيا

باتيلي حيذر من عرقلة االنتخابات الليبية ويلّوح ببدائل
أكد أنه يعمل مع الفصائل املسلحة وغريها للتوصل إىل اتفاق

طرابلس/متابعة الزوراء:

 ق�ال مبع�وث األم�م املتح�دة إىل ليبي�ا 

عبدالله باتي�ي إنه إذا فش�لت الهيئات 

الترشيعي�ة يف ليبي�ا يف التوص�ل التفاق 

الوق�ت  يف  االنتخاب�ات  قوان�ن  ح�ول 

املناس�ب “فس�ننظر يف اإلج�راء البديل 

الذي يمكن أن نس�لكه”، مش�را إىل أنه 

ل�ن يقب�ل أي تح�ركات لعرقل�ة إجراء 

االنتخابات.

ويس�عى باتيي إىل كرس حال�ة الجمود 

الداخ�ي يف ليبي�ا عرب إج�راء انتخابات 

هذا العام تضع ح�دا لتفويض الهيئات 

السياس�ية االنتقالية املستمر منذ فرتة 

طويلة.

وي�رى مراقب�ون أن ترصيح�ات باتيي 

تنس�جم مع تحذي�رات مجل�س األمن 

ال�دويل ال�ذي س�بق أن ل�ّوح بف�رض 

عقوب�ات ضد من يقوضون اس�تكمال 

عملية االنتقال السيايس.  

ويشر هؤالء املراقبن إىل أن باتيي، كما 

هو الش�أن بالنس�بة إىل أعضاء مجلس 

األمن أرادوا منح مجليس النواب واألعىل 

للدولة فرصة أخرة إلثبات حسن النوايا 

يف التواف�ق بش�أن القاع�دة الترشيعية 

التي ستجرى بموجبها االنتخابات.

ويعتق�د أن ه�ذه التحذي�رات س�تضع 

مجل�يس الن�واب واألع�ىل للدول�ة أمام 

س�قف زمني مح�دد بمنتص�ف يونيو 

املقبل، إلنجاز القوانن االنتخابية، قبل 

أن يلجأ املبعوث األممي إىل تفعيل “آلياته 

البديلة”، عرب “اللجنة التوجيهية”، التي 

سبق وأعلن عنها.

وأعلن باتيي عن مبادرة جديدة الش�هر 

املايض لترسيع العملية السياسية، مما 

دف�ع الهيئت�ن الترشيعيت�ن، مجليس 

النواب واألعىل للدولة، إىل تش�كيل لجنة 

للنظر يف قوانن االنتخابات.

ودفع هذا الوضع املبعوث األممي الحقا 

إىل إجراء تحوير عىل مبادرته التي كانت 

تقيض يف البداية بتش�كيل لجنة تسير 

من مختلف املكونات والهيئات والقوى 

الليبية لالتفاق عىل قاعدة لالنتخابات.

وبعد أي�ام من انتخاب مجل�س النواب 

الليب�ي، س�تة م�ن أعضائ�ه لعضوية 

لجنة “6+6”، التي س�يوكل إليها إعداد 

القوانن االنتخابية، ال تبدو مهمتها أقل 

صعوب�ة من امللفات الت�ي تعطل تحول 

ليبي�ا نحو االس�تقرار، فاملجلس األعىل 

للدول�ة، الرشيك يف العملية السياس�ية، 

لم ينت�ه بعد من تس�مية ممثليه فيها، 

بجان�ب تحديات عديدة، من بينها مدى 

صالحي�ات ه�ذه اللجن�ة يف حس�م أي 

نقاط خالفية تتعلق بسّن القوانن.

وتعد مش�اركة مزدوجي الجنسية أحد 

النقاط الخالفية الب�ارزة بن الطرفن، 

حيث يرص رئيس مجلس النواب عقيلة 

صالح عىل تضمينها يف انتصار لحليفه 

قائد الجيش املش�ر خليفة حفرت، الذي 

يحم�ل الجنس�ية األمركي�ة ويرغب يف 

ويف  الرئاس�ية.  لالنتخاب�ات  الرتش�ح 

املقابل يرّص رئيس املجلس األعىل للدولة 

خالد املرشي عىل رفض هذا البند، رغبة 

منه لقطع الطريق عىل قائد الجيش.

 وق�ال باتي�ي يف مقابل�ة م�ع روي�رتز 

أن  “عليه�م  طرابل�س  م�ن  الجمع�ة 

الوق�ت  يف  )االتف�اق(  له�ذا  يتوصل�وا 

املناسب”.

ويش�ك العديد من أفراد الش�عب الليبي 

يف أن الهيئت�ن الترشيعيتن تتفاوضان 

بحس�ن نية بعد س�نوات من املحادثات 

التي ل�م تنقطع والرتتيب�ات االنتقالية 

التي سمحت لهما عىل الدوام باالحتفاظ 

بمواقع السلطة.

إلج�راء  س�ابقة  محاول�ة  وفش�لت 

بس�بب   2021 ديس�مرب  يف  انتخاب�ات 

الخالفات ح�ول قوانن االنتخابات، بما 

يف ذلك أهلية كل مرش�ح من املرشحن 

الرئيسن.

وقال باتيي يف وقت س�ابق من الش�هر 

الجاري إن اللجنة التي شكلتها الهيئتان 

الترشيعيت�ان يتعن عليها املوافقة عىل 

قوان�ن االنتخاب�ات يف يوني�و من أجل 

إجراء االنتخابات هذا العام.

وأض�اف “بالطب�ع إذا لم يفعل�وا ذلك، 

فس�يكونون مس�ؤولن أم�ام الش�عب 

والزعم�اء  ال�دويل  واملجتم�ع  الليب�ي 

اإلقليمي�ن الذي�ن يدعمونه�م يف ه�ذه 

العملية”.

وعند س�ؤاله عن الخيارات البديلة التي 

يفكر فيها إذا ل�م يتوصلوا التفاق، قال 

باتيي “سنتحدث عن ذلك يف وقته”.

ويرج�ح مراقبون أن اآللية البديلة التي 

س�يلجأ إليها املبعوث األممي بالتشاور 

مع مجلس األمن الدويل قد تكون قوانن 

انتخابية يتم تجهيزها يف الوقت الراهن، 

من أجل ترسيع االس�تحقاقن الرئايس 

والترشيعي، لفتح باب التس�جيل أمام 

املرشحن، والناخبن الجدد.

ولم تشهد ليبيا سوى فرتات سالم قليلة 

منذ االنتفاضة التي دعمها حلف شمال 

األطليس يف 2011 وما تالها من انقسام 

للب�الد يف 2014 بن فصائل متحاربة يف 

رشق البالد وغربها.

وانتهت آخ�ر جولة من ج�والت القتال 

املحتدمة بإع�الن وقف إط�الق النار يف 

ع�ام 2020 لك�ن لم يكن هن�اك تحرك 

نحو حل سيايس دائم منذ ذلك الحن.

واعرتف باتيي ب�أن العديد من الليبين 

“أعربوا عن شكوكهم حول قدرة مجلس 

النواب واملجلس األعىل للدولة أو حس�ن 

نيتهم�ا لوضع حد ملدة تفويضهما... ال 

يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر يف 

لعبة الكرايس املوسيقية”.

وأش�ار إىل أن مجل�س الن�واب كان ق�د 

اُنتخ�ب يف ع�ام 2014 مل�دة 18 ش�هرا 

فق�ط، قائال “ال يمك�ن أن نرى رشعية 

دائم�ة يف أي م�كان يف العال�م، حي�ث 

ينتخ�ب الربمل�ان بطريقة غ�ر محددة 

ملدة غر محددة”.

وانبثق املجلس األعىل للدولة نفسه من 

أعضاء الربمل�ان االنتقايل الس�ابق الذي 

اُنتخ�ب يف ع�ام 2012 وجرى تش�كيل 

املجلس من خالل اتفاق سيايس يف عام 

.2015

ويش�ك العدي�د م�ن الليبي�ن أيض�ا يف 

إمكانية إجراء انتخابات يف بلد تس�يطر 

عىل معظ�م أراضي�ه فصائل مس�لحة 

�ح أش�خاص  قد تدعم أو تعارض ترشُّ

معين�ن، حت�ى ل�و تمكن�ت الهيئ�ات 

السياس�ية م�ن االتف�اق ع�ىل قوان�ن 

االنتخابات.

وقال باتيي إنه ال يمكن أن تكون هناك 

“انتخابات حرة ونزيهة يف ظل االنقسام 

الحايل لألجهزة األمنية” لكنه أوضح أن 

بعث�ة األمم املتح�دة يف ليبي�ا تعمل مع 

الفصائل املس�لحة وغره�ا للتوصل إىل 

اتفاق بشأن كيفية إجراء االنتخابات.

كما قال إن اجتماعات األسبوع املايض 

يف تونس واألس�بوع املقب�ل يف طرابلس 

ستضم ش�خصيات من جميع املناطق 

املعنية يف ح�وار “للمش�اركة يف عملية 

تكون فيها االنتخابات آمنة”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة النفط كس�ب الع�راق دعوى 
التحكي�م يف قضي�ة تصدي�ر النف�ط ع�رب 

تركيا. 
وذكر بي�ان للوزارة تلقته “ال�زوراء”: أن” 
وزارة النف�ط رحبت بق�رار الحكم النهائي 
لصال�ح الع�راق، ال�ذي ص�در ع�ن هيئ�ة 
التحكي�م التابع�ة لغرفة التج�ارة الدولية 
يف باري�س ي�وم الخمي�س امل�ايض 23 آذار 

.”2023
وأض�اف البي�ان أن�ه” يف دع�وى التحكيم 
املرفوع�ة من قب�ل جمهوري�ة العراق ضد 
أح�كام  ملخالفته�ا  الرتكي�ة  الجمهوري�ة 
اتفاقي�ة خ�ط األنابي�ب العراقي�ة الرتكية 
تن�ص  والت�ي   1973 ع�ام  يف  املوقع�ة 
الرتكي�ة  الحكوم�ة  امتث�ال  عىل”وج�وب 
لتعليم�ات الجان�ب العراق�ي يف م�ا يتعلق 
بحركة النفط الخ�ام املصّدر من العراق اىل 
جميع مراكز التخزين والترصيف واملحطة 

النهائية”.
واعرب�ت ال�وزارة بحس�ب البي�ان عن” 
تقديره�ا لجهود هيئ�ة التحكيم التابعة 
باري�س  يف  الدولي�ة  التج�ارة  لغرف�ة 
لتعامله�ا االحرتايف واملهن�ي مع الدعوى 
املرفوع�ة م�ن قبل الع�راق، م�ن خالل 
إتاحة الفرص�ة والوقت للطرفن للدفاع 
ع�ن مواقفه�م، خصوص�اً وأن الق�رار 
يلزم جمي�ع األطراف باحرتام االتفاقات 
واملواثيق الدولية بهذا الشأن، وأن وزارة 
النف�ط من خالل رشكة تس�ويق النفط 
العراقية “س�ومو” ه�ي الجهة الوحيدة 

املخول�ة ب�إدارة عملي�ات التصدير عرب  
ميناء جيهان الرتكي”.

العالق�ات  عم�ق  ع�ىل”  ال�وزارة  واك�دت 
التاريخي�ة الطيب�ة التي ترب�ط العراق مع 
تركي�ا، وأن ق�رار هيئة التحكيم ال يش�كل 
عائق�اً أم�ام تطوي�ر وتوس�يع العالق�ات 
الثنائي�ة بما يحقق املصالح املش�رتكة مع 
الدس�تورية  بس�لطاته  الع�راق  احتف�اظ 

وسيادته عىل جميع ثرواته”.
وتاب�ع البي�ان أن” الوزارة س�تقوم ببحث 
آلي�ات تصدير النف�ط العراقي ع�رب ميناء 
جيهان الرتكي مع الجهات املعنية يف اإلقليم 
ومع الس�لطات الرتكية، وفق�اً للمعطيات 
الجدي�دة بعد ص�دور قرار الحك�م النهائي 
م�ن قب�ل هيئ�ة التحكي�م بباري�س، وبما 
يضمن إدام�ة الصادرات النفطية، واإليفاء 
بالتزامات “س�ومو” مع الرشكات العاملية 
عرب ميناء جيهان،حرص�ًا من الوزارة عىل 
تصدي�ر كام�ل الكمي�ات املخصص�ة م�ن 
جمي�ع الحقول النفطية بم�ا فيها اإلقليم، 
بهدف تعظيم اإليرادات املالية، لرفد املوازنة 

االتحادية”. 
وأش�ادت ال�وزارة وفق�ا للبي�ان بالجهود 
املتمي�زة للمكت�ب االستش�اري القانون�ي 
الدويل واللجنة القانوني�ة للوزارة يف الدفاع 
عن حقوق الع�راق يف إدارة ثروته النفطية 
وحيازة وزارة النفط صالحياتها وسلطاتها 
الدس�تورية، ملا بذلوه من جهود جادة عىل 
م�دى الس�نوات املاضية من أج�ل تحقيق 
العدالة واس�تعادة حقوق العراق املرشوعة 

حفاظاً عىل أمنه وسيادته” .

بغداد/ الزوراء:

أصدر وزير الداخلية، عبد االمر الش�مري، 

ع�ىل  مؤك�داً  الرشط�ة،  لرج�ال  توجيه�اً 

أهمية اإلرساع إلكم�ال االوراق التحقيقية 

للموقوفن.

تلقت�ه  الداخلي�ة،  ل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 

“ال�زوراء”: أن “وزير الداخلي�ة عبد االمر 

الشمري، أجرى زيارة مفاجئة بعد منتصف 

لي�ل الجمع�ة اىل قس�م رشطة الش�علة يف 

العاصمة بغداد، حيث تابع جميع نشاطات 

ومهام عمل القس�م ، كما استمع اىل رشح 

موجز عن أهم الواجبات التي يقوم بها”.

ووج�ه الش�مري، ب�� “التع�اون التام مع 

القضاي�ا  يف  الته�اون  وع�دم  املواطن�ن 

التحقيقي�ة، واس�تكمال ملف�ات الدعاوى 

وتنفيذ مذكرات إلق�اء القبض واإلرساع يف 

إكمال االوراق التحقيقية للموقوفن داخل 

هذا القسم”.

وأكد ع�ىل “رضورة أن يأخذ رجل الرشطة 

دوره الحقيقي وان يكون حريصاً عىل أداء 

واجبه بكل جٍد وإخالص، ويعكس الصورة 

األمثل لوزارة الداخلية”.

الزوراء/ مصطفى فليح:
الع�ايل  التعلي�م  وزارة  كش�فت 
تفاصي�ل  ع�ن  العلم�ي  والبح�ث 
م�رشوع ادرس يف الع�راق، فيم�ا 
اكدت ان مجموع املنح الدراس�ية 
الكي التي تقدم�ت بها الجامعات 

العراقية هو 6837.
وزارة  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
التعليم، حي�در العبودي، يف حديث 
امل�رشوع  “ه�ذا  ان  ل�”ال�زوراء” 
يع�د مرشوعا رياديا م�ن حيث ان 
املتمثل بوزارة  التعليمية  املؤسسة 
ل�م  وجامعاته�ا  الع�ايل  التعلي�م 
يس�بق ان اطلقت مرشوعا رياديا 
من ه�ذا النوع يتضم�ن مجموعة 
التي  م�ن االج�راءات واملحف�زات 
تستقطب الطلبة الدولين للدراسة 

يف الجامعات العراقية”.
واكد ان “هذا املسار خضع لدراسة 
دقيقة الهدف منها تعزيز السمعة 
االكاديمية العراقية وتعزيز موقع 
جامعاتن�ا يف التصنيف�ات العاملية 
التي تش�رتك فيه�ا وتتنافس عىل 
مرات�ب متقدمة فيه�ا ويف مجمل 
ه�ذه التصنيفات لدينا م�ا ال يقل 
ع�ن 100 جامع�ة وكلي�ة عراقية 
موجودة تنافس نظراتها عىل وفق 
معاي�ر واوزان مختلف�ة للتقييم، 

واح�دة منه�ا ه�ي وج�ود الطلبة 
الدولي�ن الن بيئة التب�ادل الثقايف 
وبرام�ج التوأمة وتب�ادل الخربات 
الجامعي�ة والعلمية ال يقترص عىل 

مسارات محلية االبعاد”.
“منظوم�ة  ان  بالق�ول  وم�ى 
التعلي�م العايل والبح�ث العلمي يف 
العال�م منظوم�ة مش�رتكة اي ان 
نس�بة كبرة من مخرجاتها تكون 

مشرتكة، ويوجد لدينا باحثون كثر 
يف الع�راق وخارجه قدموا نتاجات 
بحثي�ة مهم�ة فحض�ور الع�راق 
اسما ومشاركات واسهامات بات 
واضح�ا يف املحاف�ل الدولية ورقما 
لي�س عاب�را”، مضيف�ا “عىل هذا 
ادرس  مب�ادرة  ج�اءت  االس�اس 
بالعراق الت�ي اطلقها الوزير نعيم 

العبودي”.

وأوض�ح “قب�ل اي�ام اعل�ن ع�ن 
االلكرتوني�ة  املنظوم�ة  اط�الق 
للتقديم والتي تتضمن كل الروابط 
الخاصة بالجامعات العراقية، هذه 
الرواب�ط تتضم�ن االختصاص�ات 
املقدمة ونوع الشهادة التي يرغب 
املتق�دم بالتس�جيل عليه�ا ابتداًء 
من البكالوريوس م�رورا بالدبلوم 

واملاجستر والدكتوراه”.

وكش�ف ع�ن ان “مجم�وع املنح 
الدراس�ية الكي الت�ي تقدمت بها 
 6837 ه�و  العراقي�ة  الجامع�ات 
منح�ة املجان�ي منه�ا 5784 وكل 
هذه املنح واملقاعد الدراسية تحت 
م�رشوع ادرس يف الع�راق تقدمت 
به�ا 47 جامعة حكومي�ة واهلية 

عراقية”.
التقدي�م  موع�د   “ ان  اىل  واش�ار 
حت�ى   1/7 غاي�ة  اىل  سيس�تمر 
تس�تعد الجامع�ات لتنظي�م ه�ذا 
امللف والرشوع به تطبيقا من العام 

الدرايس املقبل 2023-2024”. 
واك�د ان “التقديم مت�اح لكل دول 
املنطق�ة  دول  وخاص�ة  العال�م 
الن  بالدراس�ة  يرغب�ون  مم�ن 
الع�راق يمتل�ك اآلن مس�احة من 
االس�تقرار ومساحة التحول حتى 
لدين�ا باألنظم�ة التعليمي�ة بع�د 
ق�رار التحول ع�ىل نظ�ام بولونيا 
بروس�يس الذي يطب�ق يف املنطقة 
االوروبية واعتماد كثر من برامج 
التوأم�ة واتفاق�ات التفاهم جعل 
موق�ع الع�راق يف التعلي�م الع�ايل 
العاملي موقعا ايجابيا”، مستدركا 
“وال نن�ى اخر امل�ؤرشات ووضع 
اس�م العراق عىل الالئح�ة الدولية 

لالتحاد العاملي للتعليم الطبي”.

العراق يكسب الدعوة القضائية 
ضد تركيا بشأن تصدير النفط

وزير الداخلية يؤكد أهمية اإلسراع 
بإكمال األوراق التحقيقية للموقوفني

أصدر توجيهاً لرجال الشرطة

التعليم تكشف لـ           تفاصيل مشروع “ادرس يف العراق” 
الستقطاب الطلبة الدوليني

أوتاوا / متابعة الزوراء:
أكد الرئيس األمريكي جو بايدن خالل مؤتمر 
صحفي مش�رتك م�ع رئيس ال�وزراء الكندي 
جاستن ترودو، أن “الواليات املتحدة ال تسعى 
إىل رصاع م�ع إي�ران، لكنها مس�تعدة للعمل 
بقوة لحماية ش�عبها”، فيما أعلن بايدن، أّن 
الصن “لم ُترس�ل” أس�لحة إىل روسيا منذ أن 
بدأت قّوات الرئي�س فالديمر بوتن عمليتها 

العسكرية يف أوكرانيا قبل عام ونّيف.
ويأتي ترصيح بايدن غ�داة رضبات جوية يف 
س�وريا، نفذه�ا الجيش األمريكي وأس�فرت 

عن مقتل مقاتلن موالن إليران.
وقال بايدن “ال تخطنئ الظن، الواليات املتحدة 
ال تس�عى إىل رصاع مع إيران، لكنها مستعدة 

للعمل بقوة لحماية شعبها”. 
يذك�ر أن نح�و 19 مقاتال لق�وا مرصعهم يف 
غارات جوي�ة أمريكية اس�تهدفتهم يف رشق 
سوريا ليل الخميس-الجمعة، ردا عىل هجوم 
بطائرة مس�رة اس�تهدف قاعدة عس�كرية 
أمريكية يف املنطقة وأس�فر عن مقتل متعاقد 

أمريكي.
وتم اإلع�الن األمريك�ي عن الرضب�ات بينما 
كان باي�دن ق�د توجه إىل كن�دا، حيث اجتمع 
مع رئيس الوزراء جاستن ترودو وألقى كلمة 

أمام الربملان.
وتقود واش�نطن التحالف الدويل ضد تنظيم “ 

داعش”. 
وينت�رش 900 جن�دي أمريك�ي ضم�ن قوات 
التحالف يف مناطق س�يطرة املقاتلن األكراد، 
محافظ�ة  يف  ع�دة  قواع�د  يف  ويتواج�دون 
الحسكة )شمال رشق( والرقة )شمال( ودير 

الزور )رشق(.
وتش�كل واش�نطن الداع�م الرئي�يس لقوات 
الفق�ري  وعموده�ا  الديمقراطي�ة،  س�وريا 
الوح�دات الكردي�ة، الت�ي قادت مع�ارك عىل 
جبهات عدة ضد تنظيم “الدولة اإلس�المية” 
وأعلنت يف آذار/م�ارس 2019 دحره من آخر 

معاقله.
وتتعرض قواع�د للتحالف والقوات األمريكية 
بش�كل دائم الس�تهداف عرب طائرات مسّرة 
وبصواري�خ، تقف خلفه�ا مجموعات موالية 
لطهران حينا وخاليا تابعة لتنظيم “ داعش” 

حينا آخر.
ويف س�ياق اخر أعل�ن الرئي�س األمركي جو 
بايدن، يف أوتاوا أّن الصن “لم ُترسل” أسلحة 
إىل روسيا منذ أن بدأت قوّات الرئيس فالديمر 
بوتن عمليتها العسكرية يف أوكرانيا قبل عام 

ونّيف.

وخ�الل مؤتمر صحفي مش�رتك م�ع رئيس 
الوزراء الكندي جاس�تن ت�رودو، قال بايدن: 
“عىل مدى األش�هر الثالثة املاضية وأنا أسمع 
أّن الصن س�تزّود رويس بأس�لحة مهّمة.. لم 
يفعل�وا ذلك بعد.. هذا ال يعني أّنهم لن يفعلوا 

ذلك، لكنهم لم يفعلوه بعد”.
وأض�اف: “أن�ا ال أس�تخّف بالص�ن. أن�ا ال 
أس�تخّف بروس�يا”، معت�رًبا أّن التقارير عن 

التقارب بينهما ربما كانت “مبالًغا فيها”.
وش�ّدد بايدن يف املقابل ع�ىل العالقات القوّية 
ب�ن الديموقراطّيات الغربّية، قائال “إذا حدث 
أّي يشء، فه�و أّن الغ�رب ق�د أصبح بش�كٍل 

ملح�وظ أكث�ر اندماًجا”.كم�ا تح�ّدث بايدن 
عن التحالف�ات األمنّي�ة األمركّية يف منطقة 
املحيط الهادي، عىل غرار الرباعّية التي تضّم 
أيًضا أسرتاليا والهند واليابان، وكذلك تحالف 
أوكوس مع أسرتاليا وبريطانيا.وخالل زيارة 
أجراه�ا الرئي�س الصين�ي يش ج�ن بينغ إىل 
موسكو هذا األس�بوع، أشادت روسيا وبكن 
لك�ّن  لعالقاتهم�ا.  الخاّص�ة”  ب�”الطبيع�ة 
الزعيم الصيني لم يعد بتوفر أسلحة للقّوات 
الروسّية املس�تنزفة يف أوكرانيا، وهي خطوة 
كان�ت ستس�تدعي يف ح�ال حصوله�ا فرض 

عقوبات غربّية عىل الصن.

بايدن غداة الضربة يف سوريا .. الواليات املتحدة ال تسعى إىل الصراع مع إيران

3 www.alzawraapaper.com

تقارير
No: 7925    Sun   26     Mar    2023العدد:   7925    األحد    26    آذار   2023



إعالن 
اىل الرشيك )عباس طالب محسن رايض( 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
االرشف  لغ�رض اص�دار اج�ازة البن�اء 
للرشيك )س�جاد عباس تعبان( للقطعة 
املرقم�ة 3/66673 يف النجف حي النداء 
مقاطع�ة   خ�الل عرشة اي�ام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

إعالن 
اىل الرشي�ك )ضياء مطرش كزار( اقتىض 
النج�ف  بلدي�ة  مديري�ة  اىل  حض�ورك 
االرشف لغ�رض اص�دار اج�ازة البن�اء 
للرشي�ك )قنوت فتاح جاس�م( للقطعة 
املرقم�ة 3/44711 يف النجف حي امليالد 
مقاطع�ة   خ�الل عرشة اي�ام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

فقدان 
املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
املرقم�ة 024640 يف 2003/12/7 
والصادرة من اعدادية الغري املهنية 
)انتق�ال  الطالب�ة  بإس�م  للبن�ات 
عباس جاسم( فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق                                 العدد: 645
مجلس القضاء االعىل           التاريخ : 2023/3/16

رئاسة محكمة استئناف النجف 
محكمة االحوال الشخصية يف ناحية القادسية 

م/ اعالن
قدَم طالب حجة الوف�اة )صالح مهدي حمود( طلبا 
اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق 
املدعو )عالء صالح مهدي( قررت املحكمة تبليغك يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
اي�ام م�ن تاريخ ن�رش االع�الن وبخالفه يت�م النظر 

بالطلب وفق القانون... مع فائق التقدير 

فقدان
فق�د الوصل الصادر م�ن مديرية 
بلدي�ة النج�ف بالرق�م 951966 
بمبلغ 1350000 مليون وثالثمائة 
وخمسون الف دينار بإسم )كرار 
حمزة كاظم( فعىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق                      رقم االضبارة: 2019/2100
وزارة العدل                                                   التأريخ: 2023/3/20

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

اىل/ املنفذ عليه / عباس فاهم حسني 
لق�د تحقَق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ القضائي له�ذه املديرية 
واشعار مختار ميسان/23 عبد الزهرة فليفل العاريض( أنك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه، 
واس�تناداً للمادة  )27( من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديري�ة تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية بإجراءات التنفيذ  الجربي وفق القانون.:
املنفذ العدل                  
احمد حسن داخل

اوصاف املحرر:
قرار محكمة االحوال الش�خصية يف النجف بالع�دد 3793/ش2019/3 يف 

2019/6/12 واملتضمن تسديد نفقات للدائنة عبري جودة عباس.

أحوال النجف
بناًء عىل طلب املواطن )عيل كريم كس�ار( الذي يروم 
تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه )الجناب�ي( بدال م�ن )عابدي( 
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة )22( من 
قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان هوية
الصادرة  الهوي�ة  فق�دت من�ي 
من نقاب�ة الصحفيني العراقيني 
بإس�م )أحم�د عبد الرض�ا عبد 
املحس�ن( واملرقم�ة )13168(، 
عىل من يعثر عليها تسليمها إىل 

جهة اإلصدار.

إعالن 
اىل الرشي�ك )كاظ�م س�لطان حس�ن( 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
االرشف  لغ�رض اص�دار اج�ازة البن�اء 
للرشي�ك )ع�يل ه�ادي ب�زون( للقطعة 
املرقمة 3/3395 يف النجف حي العروبة 
مقاطع�ة   خ�الل عرشة اي�ام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

إعالن 
اىل الرشي�ك )ك�رار حس�نني عب�د عيل( 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
االرشف لغ�رض اص�دار اج�ازة البن�اء 
للرشي�ك )احم�د مهدي زام�ل( للقطعة 
املرقم�ة 3/45462 يف النجف حي امليالد 
مقاطع�ة   خ�الل عرشة اي�ام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .
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بغداد/الزوراء:

أعلنت وزارة التجارة، امس  الس�بت، تجهيز 

أكثر من 3 ماليني كيس طحني ضمن الحصة 

الثاني�ة لع�ام 2023، فيما اش�ارت لتكثيف 

جوالته�ا التفتيش�ية للمطاح�ن والوكالء يف 

بغداد واملحافظات

وذكر اعالم ال�وزارة يف بيان تلقته »الزوراء« 

ان »استمرار الفرق الرقابية بمتابعة عملية 

تجهي�ز م�ادة الطح�ني يف املطاح�ن ول�دى 

الوكالء مع إج�راء الفحص النوعي للطحني 

من خالل س�حب النماذج بواسطة فاحيص 

الس�يطرة النوعية، فض�ال عن اجراء فحص 

الخبازة موقعيا ويف مختربات الرشكة والتي 

تأت�ي لبي�ان م�دى مطابقة الطح�ني املنتج 

للمواصفات املعتمدة ». 

ولف�ت إىل أن »خلطات الحنطة املس�تخدمة 

يف انتاج الطحني هي مس�توردة وذات جودة 

عالية«. 

فيم�ا أش�ار اىل أن »لج�ان املتابع�ة قام�ت 

بأج�راء زي�ارات ميدانية لل�وكالء يف كل من 

مناط�ق الطالبي�ة ومدينة الص�در يف بغداد 

للوق�وف ع�ىل تجهي�ز العوائ�ل بحصصهم 

املقررة ورصد املخالف�ات املتعلقة بالتوزيع 

ونوعية الطحني املجهز«. 

ودعا النداوي »املواطنني كافة اىل االبالغ عن 

الحاالت املش�بوهة او املخالفات التي تشمل 

التالعب يف النوعية او الكميات املجهزة فضال 

عن التأكد من ختم املطحنة املنتجة للطحني 

وتاريخ االنتاج املثبت عىل كيس الطحني عند 

االستالم«.

بغداد/الزوراء:
كش�ف أم�ني بغ�داد، عم�ار م�وىس، عن 
»ثورة« اكساء يف العاصمة قريباً« مشرياً 
اىل ان »بغ�داد س�تكون العاصمة األفضل 
خدمي�اً يف املنطق�ة يف ع�ام 2030«.وقال 
م�وىس لربنام�ج }قب�ل الس�حور{ بثت�ه 
قناة الفرات الفضائية يف ثاني أيام ش�هر 
رمض�ان املب�ارك :«ركزن�ا خ�الل الفرتة 
املاضية عىل إكس�اء الشوارع، وسنالحظ 
عليه�ا خ�الل الف�رتة املقبلة، وس�تكون 
هن�اك ث�ورة عمراني�ة يف مج�ال اكس�اء 
الطرق« مش�رياً اىل، ان »ثالثة من مداخل 
بغداد أحيلت للقطاع الخاص لتطويرها«.
وأض�اف »معامل األس�فلت لألمانة تنتج 
ألف�ي ط�ن يومي�ا وه�ي ال تكفي لس�د 
الحاجة بمشاريع العاصمة لذلك نلجأ اىل 

معامل القطاع الخاص لسد العجز«.
وق�ال م�وىس :«بغ�داد س�تكون أفض�ل 
عاصم�ة باملنطقة يف قط�اع الخدمات يف 
ع�ام 2030« حس�ب قوله.وأش�ار اىل، ان 
»مش�كلة االختناق�ات املرورية مش�كلة 
كب�رية يف العاصمة وال تقت�ر عىل عدم 
استيعاب الشوارع بل الكتل الكونكريتية 
وزي�ادة اعداد املركبات ويجب الس�يطرة 
عليها« منوها اىل، ان »ش�وارع العاصمة 
والط�رق الحلقية ل�م تنفذ ط�وال الفرتة 
املاضية«.وتابع أمني بغداد »شكلنا خلية 
ونعم�ل بش�كل دؤوب ع�ىل إخ�راج 60 
م�رشوع للتنفي�ذ لفك االختناق�ات بينها 
جس�ور تعرب النه�ر وانف�اق ومجرسات 
وخالل هذا العام هذه املش�اريع س�رتى 
النور«.وأوض�ح، ان »انتاجنا اليومي من 
املياه الصالحة للرشب يبلغ مليون و100 
أل�ف مرت مكع�ب« مضيف�اً، ان »املواطن 
البغدادي يس�تهلك أكرب حص�ة من املياه 
مقارنة بأقرانه يف دولة املنطقة«.وأكد، ان 
»املاء الصايف مطابق للمواصفات العاملية 
ولك�ن كث�رة التج�اوزات ع�ىل الخطوط 
الناقلة أدى اىل حدوث تلوثات بها الس�يما 
بأطراف بغداد«.وقال :«نعمل عىل انش�اء 
7 م�دن جديدة يف أط�راف بغداد ووضعت 

ضمن املخطط والذهاب نحو االس�تثمار 
ومنه�ا محي�ط مط�ار بغ�داد ويف اتجاه 
مدين�ة الصدر وبس�ماية والتاجيات وابو 
غريب وحققنا 220 ملي�ار دينار واردات 
األمانة يف العام املايض« مؤكداً »س�نبقى 
داعم�ني لنادي أمان�ة بغ�داد ولدينا دعم 
جدي�د له«.وعن امل�رآب الوهمي�ة أوضح 
أمني بغداد أنهما »نوعان أرايض مهجورة 
مس�تمرة  حم�الت  وننف�ذ  وش�وارع 
ملحاربتها وتس�عرية املرآب لألمانة 1000 
دينار واملخالف يحاس�ب ونحاس�ب عىل 
الخروقات وستكون هناك حساب شديد«.
ونف�ى م�وىس »وج�ود ضغوط�ات عليه 
تدفعه لإلس�تقالة« مش�دداً« ل�م أتعرض 
ألي ضغ�ط م�ن أي جهة وأم�ارس عميل 
ب�كل حرية وأص�در القرارات ب�كل حرية 
أيضاَ وال نية لدي للرتشح اىل االنتخابات«.

يف حال�ة  اس�تقالتي  »س�أقدم  وأض�اف 
واحدة هي شعوري بعدم تقديمي خدمة 
للمواطنني وسأترك املنصب بكل شجاعة 
وأفسح املجال لألخر«.وعن القطار املعلق 
بني ام�ني بغ�داد انه »م�رشوع ملحافظة 
بغداد وليس األمانة وشكل رئيس الوزراء 
لجن�ة تفاوضية م�ع الرشكة الفرنس�ية 
للوصول اىل سعر مناسب لكلفة املرشوع 
اىل مراح�ل متقدم�ة« مؤك�دا  ووصلن�ا 
ان »الحكوم�ة ج�ادة يف تنفي�ذ املرشوع 
 2023 لع�ام  املوازن�ة  ضم�ن  ووض�ع 
وخالل س�نة بعد اقراره س�يتم املبارشة 
بتنفيذه«.وع�ن مل�ف النفاي�ات كش�ف 
ام�ني بغ�داد ع�ن »رف�ع 9 اآلف طن من 
النفايات يف العاصمة« مشريا اىل ان »آخر 
كابس�ة نفايات اش�رتتها األمان�ة كانت 
يف ع�ام 2008 ولكن اس�تحصلنا موافقة 
عىل مش�اركة القطاع الخ�اص يف مجال 
النظاف�ة« مبين�ا ان »واق�ع النظاف�ة يف 
بغداد ليس باملس�توى املطلوب«.وأضاف 
»تخصص 4 اىل 5 مليارات دينار ش�هريا 
لرفع النفايات« معلناً عن »تحويل عمال 
النظاف�ة اىل امل�الك الدائ�م بموافق�ة من 

رئيس الوزراء«.

التجارة جتهز الوكالء بـ 3 ماليني كيس طحني يف بغداد واحملافظات
أشارت إىل تكثيف جوالتها التفتيشية للمطاحن والوكالء أمني بغداد: ثورة إكساء قريباً 

والعاصمة ستكون األفضل خدمياً 
باملنطقة يف 2030

بغداد/الزوراء:
حذر النائب عن محافظة النجف محمد عنوز، امس السبت، من 
مخاطر حدوث جفاف غري مسبوق مع تزايد انخفاض مناسيب 
املياه يف وس�ط وجنوب العراق بس�بب قلة اإلطالقات املائية من 

دول املنبع. 
وقال عنوز يف تريح صحفي ، أن »الجفاف رضب مدن الوسط 
والجن�وب وتتس�بب يف تده�ور األرايض , مش�ريا إىل أن »س�بب 

املشكالت هو الظواهر الجوية املتطرفة« . 
واض�اف ان » الجف�اف ال يؤث�ر ع�ىل القطاع الزراعي فحس�ب 
ب�ل يمثل تهديدا خطريا لحقوق اإلنس�ان األساس�ية »، مبينا إن 
»موسم الصيف املقبل ينذر بموجة جفاف جديدة ترضب وسط 

وجنوب البالد يف ما يزيد التهديدات بشأن الهجرة السكانية ». 
وأوضح أن«  العراق يعاني  من شح بالواردات املائية، ما قلل من 

إطالقات الخزانات نحو املحافظات الوسطى والجنوبية«. 
وكان�ت وزارة امل�وارد املائي�ة، قد أعلنت عن تنفي�ذ حملة كربى 
إلزالة الرتس�بات الطينية من ش�ط الرميثة لتأمني وصول املياه 

إىل محطات اإلسالة وذنائب األنهر يف املثنى. 

حتذير نيابي من هجرة جنوبية 
شاملة بسبب قساوة اجلفاف

املنافذ توضح إجراءاتها حبق مهربي املشروبات الكحولية 

االتصاالت تكشف عن نتائج اللجنة التحقيقية اخلاصة 
بتعيني أربعة أشقاء

الصحة تتفق مع شركة أمريكية إلنشاء 22 مركزا 
لألطفال اخلدج

بغداد/الزوراء:
أوضح رئيس هيئ�ة املنافذ الحدودية عمر 

الوائ�يل، ام�س الس�بت، إج�راءات الهيئة 
بحق مهربي املرشوب�ات الكحولية واملواد 

املمنوع�ة إىل الع�راق، فيم�ا اك�د التزامها 
بالقرارات الص�ادرة من مجل�ي الوزراء 
والنواب.وق�ال الوائيل، يف تريح صحفي 
إن »الهيئ�ة ملتزم�ة بالق�رارات الصادرة 
من الحكوم�ة العراقية ومجل�س النواب، 
الخاص�ة باملنافذ«، مش�رياً إىل أن »جميع 
اإلجراءات س�تعمم عىل املناف�ذ الحدودية 
ملنع دخ�ول امل�واد املمنوعة«.وبخصوص 
املرشوبات الكحولية، أكد الوائيل، أنه »من 
الي�وم األول لوصول التعميم س�يتم العمل 
به، ويف حال تم القبض عىل بعض املهربني 
اتخ�اذ  س�يتم  الكحولي�ة،  للمرشوب�ات 
اإلج�راءات القانونية بحقهم وإحالتهم إىل 
القضاء«.وأض�اف أن »أي ش�خص يقدم 
ع�ىل إدخ�ال أي م�ادة ممنوع�ة إن كانت 
مرشوب�ات كحولي�ة أو غريه�ا، س�ينفذ 

القانون بحقه«.

بغداد/الزوراء:
كش�فت وزارة االتص�االت، امس الس�بت، عن نتائج اللجن�ة التحقيقية 
بش�أن قبول أربعة أش�قاء وتخرجهم اوائل من املعه�د العايل لالتصاالت 
والربي�د وتعيينهم يف الوزارة.وذكرت الوزارة يف بيان ورد ل� »الزوراء«، أن 
»وزي�رة االتصاالت هيام اليارسي وجهت بتش�كيل لجنة تحقيقية حول 
قبول اربعة أش�قاء وتخرجهم اوائل من املعه�د العايل لالتصاالت والربيد 

وتعيينهم يف الوزارة وتوجيهها بإعالم الرأي العام بنتائج التحقيق«.
وأضاف أن »اللجنة اس�تكملت عملها، التي تم من خاللها تدقيق اضابري 

قبولهم يف املعهد ودفاترهم االمتحانية واحتساب درجاتهم«.
وأض�اف أن »اللجن�ة التحقيقية توصلت إىل أن قبول االش�قاء االربعة يف 
املعه�د، تم بآلية طبيعية ومن دون االس�تفادة م�ن أي قناة من القنوات 
الت�ي تمنح امتي�ازاً للقبول، ولم يؤرش لدى اللجن�ة التحقيقية وجود أي 
محاب�اة فيما يتعلق بدرجاتهم ودفاتره�م االمتحانية وتخرجهم كأوائل 
ع�ىل املعهد«.وتاب�ع: »أما يف م�ا يتعلق بتعينهم فإن ذل�ك من صالحيات 
مجل�س الخدمة االتحادي وليس من صالحيات الوزارة حيث تم تعيينهم 

وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتعيني األوائل وحملة الشهادات العليا«.

بغداد/الزوراء:
اتفقت رشكة جي اي هيلث كري ، مع 
وزارة الصح�ة عىل انش�اء 22 مركزا 
لالطف�ال الخ�دج ، والقي�ام بدراس�ة 
ومناقشات مشرتكة النشاء مشاريع 

تخصصية جديدة لعالج الرسطان .
وق�ال إيه�اب زواي�ده املدي�ر العالم 
ملنطق�ة ال�رشق األوس�ط يف رشك�ة 
جي إي هيلث كري ، ) جنرال الكرتيك 
قط�اع الصحة ( س�ابقا ، يف تريح 
صحف�ي :« ان الرشكة ش�كلت بورد 
تعاون م�ع وزارة الصح�ة العراقية 
 ، العراق�ي  الخ�اص  والقط�اع   ،
القط�اع الصح�ي حس�ب  لتطوي�ر 
رؤي�ة وزارة الصحة »، مش�ريا اىل :« 
ان العراق سوق س�رتاتيجي ، وقمنا 
بدراس�ة احتياجات القطاع الصحي 
والتحديات التي تواجهه ، واثمر هذا 
االم�ر عن اتفاقات مع وزارة الصحة 
العراقية عىل تنفيذ املش�اريع الطبية 
، وتدري�ب الك�وادر وابداء املش�ورة 
الفنية لل�وزارة ».واوضح زوايده :« 
ان الرشك�ة ارشت رضورة معالجعة 
م�رض الرسط�ان والكش�ف املبك�ر 
عنه ، بسبب عدم وجود انتاج للمواد 
املشعة الداخلة يف هذا املجال ، وبالتايل 

نح�ن يف ح�وار مس�تمر م�ع وزارة 
الصح�ة النش�اء مراكز تش�خيصية 
لعالج الرسطان والكشف املبكر عنه 
، وق�د انجز منه�ا 3 مراكز ، االول يف 
مستش�فى االندل�س ببغ�داد واالخر 
مرك�ز الكوثر يف النج�ف ، والثالث يف 
مستش�فى الب�رة ، و العم�ل جار 
م�ع اللج�ان الفني�ة يف ال�وزارة عىل 
تحديد التفاصيل واالماكن والتدريب 
لباقي املراكز »، مش�ريا اىل ان العمل 
يف املراك�ز يش�مل تجهي�ز االجه�زة 
داخ�ل  املش�عة وصناعته�ا  وامل�واد 
الع�راق ، وتدري�ب الك�وادر الصحية 
ومتابع�ة االمور الفني�ة ، وهذا االمر 
يوفر خدمة عالية املستوى للمريض 
العراقي ، يغنيه عن السفر اىل خارج 
الب�الد لتلقي الع�الج بكلفة مرتفعة 
ابرم�ت  الرشك�ة  ان   « ».واض�اف 
اتفاق�ا م�ع وزارة الصح�ة النش�اء 
22 مرك�زا لالطف�ال الخ�دج ، داخل 
املستشفيات ، يضم كل مركز اجهزة 
طبي�ة حديث�ة خاص�ة باالطف�ال ، 
وايض�ا اتفق�ت عىل تدري�ب الكوادر 
الطبي�ة عىل عمل املراك�ز واجهزتها 
، م�ع املش�ورة الفني�ة »، الفتا اىل :« 
ان امل�رشوع س�يبدأ قريب�ا ، وم�دة 

التنفيذ سنة واحدة وستكون جميع 
املراكز جاهزة للعمل يف املستشفيات 
».واك�د زواي�ده :« ان رشكة جي إي 
هيلث كري ، رشيك اس�ايس مع وزارة 
الصحة العراقية يف بناء املستشفيات 
الحديثة ، منها مستش�فى الكفيل يف 
كرب�الء ، الذي جهز بالكامل من قبل 
الرشكة باالجهزة الطبي�ة الحديثة ، 
وايضا املستش�فيات الرتكية ،وايضا 
ت�م تجهي�ز مستش�فى / خديجة / 
يف كرب�الء املخص�ص بالكامل المور 
النس�اء فق�ط ، باالجه�زة الحديث�ة 
وقام�ت بتدري�ب الكوادر النس�ائية 
في�ه ، وه�و واحد من 3 مش�اريع يف 
ال�رشق االوس�ط ، يهت�م باالمراض 
النس�ائية فق�ط وبك�وادر نس�ائية 
فق�ط ». واوض�ح :« ان مستش�فى 
/ خديج�ة / التخص�يص يف كربالء ، 
بدأ باس�تقبال 40 اىل 50 حالة يوميا 
للكشف املبكر للرسطان. وهذا االمر 
يح�دث الول مرة يف الع�راق . ويعمل 
املستش�فى بجهد مميز من الكوادر 
الطبية النس�ائية فق�ط ، مع تقديم 
االستشارات الفنية ، وتدريب الكوادر 
النسائية وجميع االجهزة الطبية من 

رشكة » جي إي هيلث كري ».



بغداد/ الزوراء:
والغ�از  النف�ط  لجن�ة  أوضح�ت 
والث�روات الطبيعية الربملانية، امس 
الس�بت، أهمية ميناء الف�او الكبري 
ع�ى القطاع النفطي، فيما أش�ارت 
أرصف�ة   6 يحت�وي  املين�اء  أن  اىل 
لتصدي�ر النف�ط بطاق�ة 230 أل�ف 
برميل يومياً.. وفيم�ا أعلنت اللجنة 
املالية النيابية عن س�عيها اىل إدخال 
املصاح�ب  الغ�از  تصدي�ر  واردات 
للنف�ط يف كش�وفات موازن�ة العام 
 2024 املقبل�ن  والعام�ن  الح�ايل 
و2025، بينت ان عملية استخراجه 
بحاج�ة لتخصيص�ات تس�اعد عى 
تغن�ي  والت�ي  مكامن�ه  اس�تثمار 
البالد ع�ن اللجوء إىل اس�ترياد الغاز 
املس�تعمل كوق�ود ملحط�ات تولي�د 

الطاقة الكهربائية.
وقال�ت عضو لجن�ة النف�ط والغاز 
والث�روات الطبيعية الربملانية، زينب 
جمعة املوسوي، يف ترصيح صحفي: 
إن “ميناء الفاو الكبري سيكون قادراً 
عى استيعاب سفن شحن أكرب نظراً 
لعمق�ه، إذ لديه حج�م غاطس أكرب 
من قن�اة الس�ويس”، الفت�ة اىل أن 
“امليناء سيحتوي 6 أرصفة لتصدير 
النفط بطاق�ة تبلغ 350 ألف برميل 
يومي�اً، وخزانات ل�واردات املنتجات 

النفطية بطاقة تبل�غ 300 ألف مرت 
مكعب”.

وأضاف�ت املوس�وي أن “الصادرات 
غري النفطية ال تشكل سوى %4 من 
املوازن�ة العراقي�ة، ويمك�ن تحقيق 
تن�وع يف مص�ادر الدخل م�ن خالل 

املشاريع التي تستغل املوقع الجغرايف 
للع�راق، فه�ذه املش�اريع املرتابطة 

تهدف إىل أن تكون متكاملة”.
مؤكدة أنه “س�يكون يف ميناء الفاو 
99 رصيف�اً ما يجعل�ه أكرب ميناء يف 
غرب آسيا، متجاوزا ميناء جبل عيل 

يف اإلم�ارات، الذي يض�م 67 رصيفا 
فقط للحاويات”.

من جانب اخر، أعلنت اللجنة املالية 
النيابية عن سعيها اىل إدخال واردات 
للنف�ط  املصاح�ب  الغ�از  تصدي�ر 
يف كش�وفات موازن�ة الع�ام الحايل 

2024 و2025،  املقبل�ن  والعام�ن 
مبينة ان عملية اس�تخراجه بحاجة 
لتخصيصات تس�اعد عى اس�تثمار 
مكامنه والتي تغني البالد عن اللجوء 
إىل اس�ترياد الغاز املس�تعمل كوقود 

ملحطات توليد الطاقة الكهربائية.
 وقال عضو اللجنة، معن الكاظمي، 
يف حدي�ث صحفي: ان “ “اس�تثمار 
الغ�از املصاح�ب والح�ر ت�م بحثه 
خ�الل زي�ارة رئيس ال�وزراء محمد 
الس�وداني”. مبين�اً أن” هناك رغبة 
كب�رية لدى أملانيا وفرنس�ا واالتحاد 
األوروبي بدخول هذا القطاع والعمل 
ع�ى إيصال�ه إىل أوروب��ا من خالل 

أنابيب عرب تركيا”. 
وأض��اف الكاظم�ي ان “معالج�ة 
الغ�از املصاح�ب ب�دال م�ن إحراقه 
من�ه  واالس�تفادة  العق�ود  طيل�ة 

املاضية يعد من األولويات اليوم”.
الفتاً إىل أن “استغالل الغاز املصاحب 
بحاج�ة إىل املزي�د م�ن الوق�ت وال 
يمك�ن إدخال�ه ضمن موازن�ة عام 
2023 ك��واردات، وإنما س�يحتاج 
لتأهيل�ه  مالي�ة  مخصص�ات  إىل 
والس�يطرة علي�ه، وبه�ذا يمكن أن 
يدخل الغاز املصاحب يف واردات عام 
2024 و2025 لكي يستغني العراق 
عن اس�ترياد الغاز من دول الجوار”.

بغداد/ الزوراء:
أك�د املستش�ار املايل لرئي�س ال�وزراء، مظهر 
محمد صالح، أن ترسيع توزيع السالت الغذائية 
باألس�عار املدعومة من قبل الحكومة سيسهم 
باستقرار السوق، فيما أوىص بتشكيل مجلس 

حماية املستهلك لردع املتالعبن.
وقال صال�ح يف ترصيح صحف�ي: إن” حماية 
املستهلك يف العراق تبقى مصدر حراك اجتماعي 
واقتصادي وصحي، وثقافة استهالكية تحظى 
باألهمية الرس�مية والش�عبية الت�ي جاء بها 
قان�ون حماية املس�تهلك رقم 1 لس�نة 2010 
والذي انرصف إىل أهداف س�امية منها ضمان 
حق�وق املس�تهلك األساس�ية وحمايته�ا من 
املمارسات غري املرشوعة التي تؤدي إىل اإلرضار 
به، إضافة إىل رفع مستوى الوعي االستهالكي 
ومنع كل عمل يخالف قواعد اس�ترياد أو إنتاج 
أو تس�ويق الس�لع أو ينتقص من منافعها أو 

يؤدي إىل تضليل املستهلك”.
وأضاف أن” ما نشهده هذه األيام من ارتفاعات 
س�عرية غري مس�وغة تتقاطع م�ع أخالقيات 
قان�ون حماية املس�تهلك رقم 1 لس�نة 2010 
وموجباته”، مبينا أن” هناك ظواهر استغاللية 

يمارسها البعض من الوسط التجاري وتحديداً 
يف مواس�م ارتف�اع الطل�ب األرسي ع�ى املواد 

الغذائية لتلبية متطلبات شهر رمضان”.
وأش�ار إىل أن” موج�ة الطل�ب املوس�مية عى 
الس�لع الغذائية توصف ضم�ن أصناف الطلب 
الس�لعي عى الرضوريات، وهو طلب متصلب 
غري مرن يتم تحقيقه حتى لو ارتفعت أس�عار 
الس�لع املطلوب�ة”، الفت�ا إىل أن” قوى العرض 
التجاري يف الس�وق هي عى دراية مس�بقة يف 

موض�وع انخف�اض مرون�ة الطلب الس�عرية 
ع�ى امل�واد الغذائي�ة، إذ تتعمد قوى الجش�ع 
واالس�تغالل عى التالعب بتوازنات السوق من 
خ�الل الرف�ع الوقتي ألس�عار الع�رض للمواد 
الغذائي�ة واللحوم وغريها م�ن الرضوريات يف 
نطاق موج�ة الطلب عى الس�لع الغذائية قبل 
حلول الش�هر الفضيل وهي ظاهرة اقتصادية 
س�لبية موروث�ة يف بالدن�ا وتتناىف م�ع مبادئ 

الدين”.

ولف�ت صال�ح إىل أن” رسع�ة توزيع الس�الت 
الغذائي�ة باألس�عار املدعومة من قب�ل الدولة 
ستش�كل بال ري�ب عرض�اً كب�ريا مضافا من 
امل�واد الغذائي�ة، ويف الوق�ت نفس�ه س�تكون 
أس�عار السالل املنخفضة جداً املعادل السعري 
يف تهدئ�ة األس�عار وعودة الس�وق الفورية إىل 

االستقرار خالل األيام املقبلة”.
وشدد صالح عى “رضورة البدء بتطبيق أحكام 
املادة 4 من قانون حماية املس�تهلك وتفعيلها 
والتي تقيض بتشكيل مجلس حماية املستهلك 
الذي س�ينرصف إىل تويل مهام�ه اإلجرائية من 
حيث وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة 
بحماية املستهلك وحقوقه وتنظيمها، والعمل 
عى رفع مس�توى الوعي االس�تهالكي، فضالً 
عن املس�ائل القانوني�ة واالنضباطية الحامية 
والتحقي�ق  الش�كاوى  كتلق�ي  للمس�تهلكن 
فيه�ا واتخاذ الق�رارات والتوصيات املناس�بة 
يف ش�أنها، وتوجيه اإلن�ذار إىل املُخالف بوجوب 
إزالة املُخالفة خالل )7( أيام من تاريخ التبليغ 
أو تحريك الدعوى يف حال اس�تمرار املُخالفة”، 
موضحا، أن” املجلس يس�تند يف توجيه اإلنذار 

عى تقارير لجان التفتيش”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مؤسس�ة “عراق” املس�تقبل للدراسات واالستش�ارات االقتصادية 
ارتفاع نس�بة التضخم الس�نوية لش�هر كانون الثاني للعام 2023 لتبلغ 

أكثر من %8.2 وهو االرتفاع األعى بالعراق منذ سنوات.
وقال رئيس املؤسسة منار العبيدي يف تقرير نرشه امس: إن نسبة التضخم 
الس�نوية بقط�اع االغذي�ة بلغ�ت %10.4 ، بينم�ا بلغت نس�بة التضخم 

السنوية بقطاع النقل بواقع 13.9%
أما أعى ارتفاع يف نسب التضخم فبلغت يف قطاع إمدادات الكهرباء واملياه، 
إذ ارتفعت بنس�بة %34 مقارنة مع العام الس�ابق، أما نس�ب التضخم يف 

اإليجارات فلم ترتفع سوى %1.6، وفقا للتقرير.
كما أشارت املؤسسة يف تقريرها إىل أن “القطاعن الوحيدين اللذين شهدا 
انخفاضا يف نس�ب التضخم هم�ا قطاع االتصاالت الذي انخفض بنس�بة 

%11 ، وقطاع خدمات الصيانة الذي انخفض بنسبة 1.4%.

 بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير الزراعة، عباس جرب العلياوي، عن تسعرية استالم الحنطة من 

الفالحن واملزارعن مموعد تسليم مستحقاتها لهم.
وذك�ر بيان لوزارة الزراعة تلقت “الزوراء” نس�خة منه: ان “اجتماع عقد 
ُخص�ص لبحث اإلجراءات الخاصة باس�تالم وتس�ويق محصول الحنطة 
ملوس�م ٢٠٢٣، وت�رأس االجتماع رئيس الوزراء محمد ش�ياع الس�وداني 
وحض�ور وزي�ر الزراعة عباس ج�رب العلي�اوي ووزيرة املالي�ة والتجارة 

وممثلن عن الحدود واألمن الوطني والعمليات”.
وقال العلياوي، ان :”مبلغ استالم الحنطة قد حدد ب� 850 ألف دينار للطن 
الواحد”. منوها اىل انه “تم االتفاق عى تس�هيل اجراءات استالم محصول 

الحنطة من قبل مستودعات ومنافذ وزارة التجارة”.
وأضاف ان “تس�ليم املبالغ للفالحن س�يكون بمدة ال تتجاوز األسبوعن 

من تاريخ تسليم املحصول”.
وأش�ار وزير الزراع�ة اىل ان توجيهات رئيس الوزراء كانت ب�”اس�تصدار 
قرار من مجلس الوزراء لشمول الفالحن الذين هم خارج الخّطة الزراعية 
بالدع�م الحكومي لعمليات رشاء الحنطة وتس�ويقها إىل منافذ االس�تالم 

الحكومية”.
ولفت اىل أن “االستعدادات للموسم الزراعي الصيفي قائمة بوترية عالية، 
وان دعم وزارة الزراعة للفالح واملزارع العراقي سيستمر بوترية تصاعدية 

يف املدة القادمة”.
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الكشف عن مساٍع عراقية لتصدير الغاز ألوروبا عرب تركيا 

أكد أن توزيع السالت الغذائية املدعومة يسهم باستقرار السوق 

جلنة نيابية: ميناء الفاو حيتوي 6 أرصفة لتصدير النفط بطاقة 230 ألف برميل يوميًا

بغداد/ الزوراء:
بلغت مبيع�ات البنك املركزي العراقي االجمالية م�ن مزاد العملة الصعبة 

للدوالر خالل األسبوع املايض أكثر من 800 مليون دوالر .
وذكر مصدر إن البنك املركزي باع خالل األسبوع املايض لأليام األربعة التي 
فتح بها املزاد، باستثناء يوم الثالثاء ملصادفته عطلة رسمية، مقدار 866 
مليونا و429 ألفا و915 دوالرا بمعدل يومي بلغ 216 مليونا و607 آالف و 
478 دوالرا مرتفعا بنسبة %2.37 عن ما سجل األسبوع الذي سبقه الذي 

بلغ فيه معدل البيع 211 مليونا و399 ألفا و696 دوالرا.
واضاف ان اعى مبيعات للدوالر خالل األسبوع املايض كان ليوم الخميس 
حيث بلغت املبيعات فيه 261 مليونا و 660 ألفا و 573 دوالرا، فيما كانت 
أق�ل املبيعات ليوم االح�د التي بلغت فيه املبيع�ات 245 مليونا و613 ألف 

و190 دوالرا.
واش�ار اىل ان مبيع�ات الح�واالت الخارجية بلغت خالل األس�بوع املايض 
660 مليونا و 171 ألفا و520 دوالر بنسبة ارتفاع بلغت %61.82 مقارنة 

باملبيعات النقدية التي بلغت 252 مليونا و700 ألف دوالرا .
واوض�ح ان املبيع�ات ذهبت عى ش�كل نق�دي وحواالت للخ�ارج لتمويل 
التج�ارة الخارجي�ة، فيما بلغ س�عر بي�ع مبال�غ االعتمادات املس�تندية 
والتس�ويات الدولية للبطاقات االلكرتوني�ة 1305 دنانري لكل دوالر، فيما 
بلغ سعر بيع مبالغ الحواالت اىل الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانري 

لكل دوالر.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغ�داد، فيما انخفضت يف اس�واق اربي�ل عاصمة اقليم كردس�تان، امس 

السبت.
وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد س�جلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 428 الف دينار، وسعر الرشاء 424 الف دينار، 

وهي نفس االسعار التي سجلت صباح يوم الخميس املايض.
وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا ايضا عند 398 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 394 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليج�ي عي�ار 21 يرتاوح ب�ن 430 الف دينار و 440 ألف�اً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بن 400 الف و 410 آالف دينار.
أما اس�عار الذهب يف اربيل فقد انخفضت، حيث س�جل س�عر بيع مثقال 
الذه�ب عي�ار 24 بيع 495 الف دينار، وس�جل عي�ار 22 455 الف دينار، 
وس�جل عيار 21 بيع 440 الف دينار، فيما س�جل عيار 18 بيع 370 الف 

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

بغداد/ الزوراء:
قرر البنك املركزي العراقي سحب إجازة مرصف “الود” اإلسالمي العراقي 

لتورطه برسقة “القرن”.
ووفقا لكتاب رس�مي مذيل بتوقيع عمار حم�د خلف نائب محافظ البنك 
املركزي واملؤرخ يف يوم 19 من شهر آذار/مارس الجاري، فقد تقرر اتخاذ 
اإلجراءات القانونية لس�حب إجازة املرصف وتعي�ن )محمد جواد كريم( 

كويص عى املرصف.
وكان البن�ك املرك�زي العراق�ي ق�د أصدر نهاي�ة العام 2022 ام�راً بوقف 

انشطة بنك الود اإلسالمي لتورطه بقضية “رسقة القرن”.
وتتمثل “رسقة الق�رن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي )نحو 
ملياري�ن ونصف املليار دوالر( من أموال األمانات الرضيبية، وتم الكش�ف 
عنه�ا من قبل عدة جهات معنية قبل نحو ش�هرين من انتهاء فرتة حكم 

الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وعى إثر انكشاف الرسقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتوىل 
التحقي�ق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول املعتقلن 
رجل األعمال نور زهري وتم إيداعه السجن، باإلضافة إىل آخرين، إىل جانب 
ق�رارات قضائي�ة بمصادرة األم�وال املنقول�ة وغري املنقول�ة للمتورطن 

بالرسقة وكذلك أرُسهم.
وم�ا زال ملف القضية مفتوحاً ل�دى القضاء العراق�ي للتوصل إىل جميع 
خيوط�ه، وكذلك س�بل اس�تعادة األموال الت�ي تم تهريبها خ�ارج العراق 

بحسب ما رصح عدد من النواب والسياسين.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس اتحاد الصناعات العراقي، عادل عكاب، وجود إقبال ش�ديد عى 

التمور العراقية واملواد الغذائية العراقية.
وقال عكاب يف ترصيح صحفي: ان “هناك قرابة )60( مادة يتم تصدريها 
ل�كل دول العالم، خصوصا أوروبا واس�رتاليا وامريكا، اضافة اىل الس�وق 

العربية ويف مقدمتها العصائر )عصائر الكرونجي(”.
واض�اف عكاب: “كانت لدينا مش�اركة يف معرض كول�ف وود دبي، وكان 
هنالك اقبال شديد عى التمور العراقية واملواد الغذائية العراقية”، الفتا اىل 
“وجود 22 منفذاً يف دبي لهذه املواد وخاصة رشكة فس�تقة، باالضافة اىل 

وجود املكرسات وغريها من املواد”.
واك�د ان “هنالك منظم�ات دولية عرضت عى العراق املس�اهمة يف الدعم 
ملشاركة القطاع الصناعي الخاص يف الخارج”، مبينا ان “هذه اول مرة يف 
التاريخ يش�ارك فيها العراق يف املعارض الدولية”، حيث شارك يف مرشوع 
)حالل( يف اس�طنبول واليوم )كول وود يف دبي(، وس�يتم التوجه اىل اثنيا، 
وم�ن ث�م الذه�اب اىل إس�طنبول”، الفتا اىل “وج�ود مع�ارض يف الرياض 

والخرطوم”.
وتابع: “هنالك الكثري من املشاركات الخارجية التي ستفتح منافذ للعراق، 

فعليه يجب ان يكون هنالك ترويج، عرب املشاركات الخارجية”.
 

مبيعات مزاد العملة تتعدى 800 
مليون دوالر يف أسبوع

استقرار أسعار الذهب يف 
حمال الصاغة

املركزي يسحب إجازة مصرف 
إسالمي ويعني وصياً عليه

احتاد الصناعات يعلن تصدير 
)60( مادة جلميع دول العامل

مؤسسة تؤشر ارتفاعاً بنسبة 
التضخم هو “األعلى” يف العراق 

الزراعة تعلن تسعرية احلنطة 
وموعد تسليم مستحقاتها للفالحني
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مكاسب أسبوعية خلامي البصرة بأكثر من 2 %

منفذ عرعر يسجل اخنفاضا يف عمليات 
التبادل التجاري

مظهر حممد صاحل يوصي بتشكيل جملس محاية املستهلك لردع املتالعبني باألسعار

بغداد/ الزوراء:
أغلق خام البرصة عى مكاسب أسبوعية بلغت اكثر 
من %2، فيما سجل برنت واالمريكي مكاسب ايضا 
متأثرة بانتعاش الطلب الصيني يقابلها اضطرابات 

القطاع املرصيف خالل األسبوع املايض.
وأغل�ق خ�ام البرصة الثقي�ل يف آخر جلس�ة له من 
ي�وم الجمعة عى انخفاض بلغ 42 س�نتا ليصل اىل 
71.32 دوالرا، إال أنه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 

2.06 دوالر، بما يعادل 2.97%.
فيم�ا أغلق خام البرصة الخفيف يف آخر جلس�ة له 
عى انخفاض بلغ 42 ليصل اىل 75.10 دوالرا، إال أنه 
س�جل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 1.09 دوالر أو 

ما يعادل 1.47%”.
أم�ا خام برن�ت فقد أغل�ق يف آخر جلس�ة من يوم 

الجمعة ع�ى انخفاض بمقدار 92 س�نتا ليصل اىل 
74.99 دوالرا، وس�جل مكاس�ب اس�بوعية بلغ�ت 

2.92 دوالر أو ما يعادل 4.05 %.
وأغل�ق خ�ام غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي يف 
آخر جلس�ة له من يوم الجمعة عى انخفاض ايضا 
بمقدار 70 س�نتا ليص�ل اىل 66.74 دوالرا للربميل، 
وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 69.26 دوالرا 

أو ما يعادل 3.78%  .
وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا بداية األسبوع 
امل�ايض متأث�رة بانتع�اش الطلب ع�ى النفط بعد 
النم�و االقتصادي يف الصن. قبل ان تنخفض نهاية 
االس�بوع مع ارتف�اع مخزونات النف�ط األمريكية 
واس�تمرار اضطراب�ات القط�اع امل�رصيف يف اوروبا 

وامريكا.

 بغداد/ الزوراء:
اعل�ن مص�در مس�ؤول يف حكومة 
االنب�ار املحلي�ة، امس الس�بت، ان 
منفذ عرعر الحدودي مع السعودية 
س�جل انخفاضا كب�ريا يف عمليات 
التب�ادل التجاري رغ�م تأمن كافة 
املنف�ذ غرب�ي  اىل  املؤدي�ة  الط�رق 

االنبار .
وق�ال املصدر يف ترصي�ح صحفي: 
ان “ منف�ذ عرع�ر الح�دودي م�ع 
الس�عودية غرب�ي االنب�ار، س�جل 
ادنى مستوى له يف عمليات التبادل 
التج�اري اث�ر ع�زوف التج�ار من 
توريد بضاعتهم عرب املنفذ لدواعي 
غري واضح�ة املعالم رغم ان الطرق 
املؤدية اىل املنفذ امنه ومستقرة ولم 

تشهد اي خرق امني   “.
واض�اف املصدر ان” اس�باب تدني 
واقع التبادل التج�اري بن البلدين 
غري واضحة املعال�م عى الرغم من 

الس�عودي عى  الجان�ب  تأكي�دات 
زي�ادة التبادل التج�اري والرغبة يف 
دخول عرشات الش�احنات اىل منفذ 
عرعر خ�الل الف�رتة الحالية إال ان 

هذا اإلجراء لم يحصل لحد اآلن”.
 مبين�ا ان” منف�ذ عرع�ر الحدودي 
مع الس�عودية آمن ومس�تقر، وان 

االمني�ة تق�وم بعملي�ات  الق�وات 
تأمن الطريق ال�دويل الرسيع امام 

حركة نقل البضائع “.
يش�ار اىل ان منف�ذ ع�رر الحدودي 
مع الس�عودية غربي االنبار افتتح 
“قبل أكثر من عامن “ تقريبا امام 

حركة التبادل التجاري مع العراق.
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صدور مذكرة قبض حبق أمني سر 
نادي كربالء الرياضي

بغداد/ متابعة الزوراء  
ق�رر مجل�س القض�اء األعىل، إصدار مذك�رة قبض وتحٍر بح�ق امني رس ن�ادي كربالء وليد 
حسني، نتيجة اعتدائه عىل الحكم عيل صباح بالرضب يف منطقة الرأس.وقال مصدر قضائي 
إن “القضاء أصدر مذكرة قبض وتحٍر بحق أمین رس نادي كربالء وليد حس�ني بسبب رضب 
الحك�م عيل صباح عقب نهاية مب�اراة كربالء ودهوك يف ال�دوري املمتاز”.وبني أن “القضاء 
أرس�ل اس�تدعاء إىل أمني رس نادي كربالء لكنه لم يحرض إىل املحكمة، بالتايل صدرت مذكرة 
قبض بحقه بشأن الدعوى التي رفعها الحكم الدويل ضده”.وانتهت املواجهة التي أقيمت عىل 

ملعب كربالء الدويل يف الخامس من شباط املايض، بفوز دهوك عىل كربالء بنتيجة 0-1.

أصفر وأمحر

منتخبنا الوطين يواجه مضيفه الروسي وديا اليوم 

كاساس: مواجهة اليوم مفيدة لنا ومنتلك تشكيلة قوية رغم الغيابات

متسابقات نادي فتاة ايش يسيطرن على منافسات بطولة األندية بالدراجات

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
حرض رئيس اللجنة األوملبية الوطنية العراقية رعد حمودي مهرجان 
العراقي  االتحاد  أقامه  والذي  الحواجز  لقفز  الرمضاني  الفروسية 
سياق  يف  االفطار  موعد  بعد  أقيم  الذي  املهرجان  للفروسية.ويأتي 
ممارسة  وتوقيتات  الفضيل  الشهر  يف  الرياضية  الحركة  تفعيل 
الرياضة فيه.وحرض املهرجان وزير الشباب والرياضة احمد املربقع 
والنائب األول لرئيس اللجنة األوملبية، رئيس اتحاد الفروسية الدكتور 
عقيل مفتن والنائب الثاني سمري املوسوي والنائب الثالث زياد حسن 
العام هيثم عبدالحميد  احمد واألمني  باسم  التنفيذي  املكتب  وعضو 

واألمني املايل احمد صربي ونائب رئيس اتحاد الكرة يونس محمود.

بغداد/ متابعة الزوراء
للمالكمة  العراقي  االتحاد  اعلن 
الشهر  من   31 يوم  تحديد  عن 
انتخاباته  إلجراء  موعداً  الحايل 
بإرشاف من االتحاد الدويل للعبة.

العراقي  االتحاد  رئيس  وقال 
تكليف  عيل  للمالكمة  السابق 
تحت  ستقام  »االنتخابات  إن 
الدويل وبحضور  إرشاف االتحاد 

نائب رئيس االتحاد الدويل رئيس 
القطري يوسف  العربي  االتحاد 
ميليا  املنصور  فندق  يف  الكاظم 

بالعاصمة بغداد«.
الهيئة  وأضاف أن »عدد أعضاء 
العامة لالتحاد العراقي للمالكمة 
سيشاركون  عضواً   33 هو 
الختيار  التصويت  يف  جميعهم 

مجلس إدارة االتحاد الجديد«.

رئيس اللجنة األوملبية حيضر 
مهرجان الفروسية الرمضاني

بإشراف دولي... انتخابات احتاد 
املالكمة نهاية شهر آذار احلالي

بغداد/ الزوراء
عق�د م�درُب املنتخ�ب الوطنّي خيس�وس 
كاس�اس املؤتمَر الصحفي ملباراة منتخبي 
العراق وروس�يا التي س�تقام الي�وم األحد 
س�انت  يف  مس�اًء  السادس�ة  الس�اعِة  يف 
-Ga )بطرس�بريغ والتي يحتضنها ملعب 

 . )prom Arena
وأش�ار م�درُب املنتخ�ب العراق�ي إىل ق�وة 
املناف�س املتمرس ع�ىل املواجهات الكبرية، 
وبالتايل مثل هك�ذا مباريات تعود بالفائدِة 
ع�ىل املنتخب العراق�ي، وبالرغم من بعض 
الغيابات التي نعاني منها لكن هذا ال يعني 
إنن�ا ال نمتلك توليفًة مناس�بًة ق�ادرة عىل 

خوض اللقاء.
ويف سؤال فيما إذا انضمت روسيا اىل القارِة 
اآلس�يوية يف خوض التصفي�ات املؤهلة اىل 
كأس العال�م، ب�نّي كاس�اس إن االنضمام 
يعود بالفائدة عىل القارة ويسهم يف تطوير 
اللعب س�واء من حيث املنتخبات أو األندية 

اآلسيوية. 
وعن س�بب عدم خوض اللقاء يف س�وتيش 
والتي كانت محددة يف بداية األمر الحتضان 
باملنتخ�ِب  الخ�اص  واملعس�كر  املب�اراة 

الوطن�ي، أوضح كاس�اس إن رغبته كانت 
أن تجري املباراة يف س�وتيش بس�بب قربها 
من العراق واعت�دال األجواء فيها لكن عدم 
جاهزي�ة امللع�ب الحتضان املب�اراة جعلها 

تنقل إىل مدينِة سانت بطرسبريغ. 
وأشار اإلسباني كاساس يف اختتام املؤتمر 
إىل إنه يمتلك ذكرياٍت طيبًة عن مدينِة سانت 
بطرسبريغ كونه كان ضمن املالك التدريبّي 
ملنتخب إسبانيا يف بطولِة أمم أوروبا عندما 
واجهت إسبانيا سويرسا متمنياً للمنتخبني 
تقديم مباراة جميلة تسعد الجمهوَر وتعم 

بالفائدِة عىل املنتخبني.
وم�ن جهته أش�ار العُب منتخبن�ا الوطني 
عيل عدنان، وبحكم التجربِة التي خاضها يف 
روسيا، إىل إن كرة القدم يف روسيا متطورٌة، 
والدوريات هنا عىل مس�توياٍت عاليٍة سواء 
يف دوري الدرج�ة األوىل أو الثاني�ة، ومعظم 
األندي�ة تمتلك العبني مهمني، وهذا ما كنت 
أعكسه بالحديث عن وضع الكرة الروسّية 
م�ع زمالئي العب�ي املنتخ�ب الوطنّي كون 
معظم املتابعني للكرة حول العالم قد تكون 

الصورة لديهم غري واضحٍة عن روسيا.
ونوه عدنان إن مواجهَة اليوم أمام روس�يا 

ستعود بالفائدِة عىل كال املنتخبني يف الوقت 
الح�ايل. متمنياً أن يق�دم املنتخبان ما يليق 

بسمعتهما الدولّية. 

وأض�اَف املح�رف يف صفوف روب�ن كازان 
الرويس إن مواجهَة اليوم هي األوىل ملنتخِب 
الع�راق بع�د الظف�ر بلق�ب خليج�ي 25 ، 

وبالت�ايل التم�س املعنوي�اَت العالي�ة م�ن 
زمالئي للظهور بأداٍء جيٍد، وتحقيق نتيجة 

ايجابية.

البرصة / ساجد سليم 
الب�رصة  محافظ�ة  يف  اختتم�ت 
منافسات املرحلة الثانية من بطولة 

اندية العراق بالدراجات بمش�اركة 
واسعة من االندية العراقية والفئات 
والناش�ئني  والش�باب  املتقدم�ني 

وس�بق  ه�ذا  واالن�اث،  واالش�بال 
انطالق البطولة املؤتمر الفني الذي 
عقد يف مقر ممثلية اللجنة األوملبية 
بحض�ور  املحافظ�ة  يف  الوطني�ة 
رئي�س واعض�اء االتح�اد املركزي 
للعب�ة وممث�يل االندي�ة املش�اركة 
ح�كام  اىل  باالضاف�ة  البطول�ة  يف 
البطولة، وتم خ�الل املؤتمر الفني 
رشح آلية وموعد انطالق الس�باق 
الالعب�ني،  ع�ىل  االرق�ام  وتوزي�ع 
وأيض�ا ت�م رشح مفصل ع�ن آلية 
الس�باق وقوان�ني التحكي�م اثن�اء 

البطولة .
انطلقت س�باقات اليوم االول لفئة 
ض�د  الف�ردي  لس�باق  املتقدم�ني 

الس�اعة لقط�ع مس�افة 30 ك�م 
واحرز منافس�ات السباق املتسابق 
احم�د مهن�د م�ن ن�ادي الصناعة 
وح�ل  االول،  باملرك�ز  ج�اء  ال�ذي 
الثان�ي املتس�ابق وهب�ي  باملرك�ز 
س�ليمان ايضا من ن�ادي الصناعة 
تاركا املرك�ز الثالث لالعب عيل عبد 
الخرض من نادي الحشد، وجاء رابع 
الرتيب مهدي ح�ازم من الصناعة 
حي�ث كانت منافس�ة كبرية يف هذا 
الس�باق، ويف منافس�ات تح�ت ٢3 
عام�ا ف�از وهبي س�ليمان باملركز 
االول م�ن الصناع�ة وج�اء مهدي 
حازم م�ن الصناعة ثان�ي الرتيب 
وحل متسابق نادي كوية من اربيل 

رسبست عبدالله باملركز الثالث، ويف 
منافسات النس�اء لفئة املتقدمات 
لقطع مس�افة ٥1 كم فقد احرزت 
املتس�ابقة داه�ات كاوة من نادي 
فت�اة اي�ش باملرك�ز االول وحل�ت 
العبة الكهرباء افان عدنان باملركز 
الثاني. اما املركز الثالث للمتسابقة 
فاطم�ة حيدر م�ن الكهرب�اء، ويف 
نفس الس�باق لفئة الش�ابات فقد 
اح�رزت الالعب�ة زه�راء نصري من 
نادي الكهرباء املركز االول وجاءت 
نور صبيح باملركز الثاني من نادي 
امليثاق وحل�ت ثالثة الرتيب ضحى 
حسن محس�ن من نادي الكهرباء، 
اما سباقات الناشئات فقد اسفرت 

عن فوز املتس�ابقة النية هادي من 
نادي فتاة ايش باملركز االول وحلت 
بالرتي�ب الثان�ي املتس�ابقة مه�ا 
بهاء من ن�ادي العدالة. اما الرتيب 
الثالث للمتس�ابقة راني�ا مالك من 
نادي الشباب، أما النتيجة الفرقية 
م�ن الف�ردي العام هي ن�ادي فتاة 
ايش باملرك�ز االول ونادي الكهرباء 
باملركز الثاني ونادي العدالة باملركز 

الثالث.
وبعد نهاية البطولة وزعت الجوائز 
ع�ىل الفرق الفائزة من قبل ضيوف 
البطول�ة واعضاء االتح�اد املركزي 
يف  املس�ؤولني  م�ن  وع�دد  للعب�ة 

املحافظة.

رئيس جملس الوزراء حممد السوداني يستقبل منتخب الشباب ويوعز بتكرميه
درجال يثمن دعم احلكومة للرياضة

بغداد/ الزوراء
اس�تقبل رئي�ُس مجل�س ال�وزراء محم�د 
الس�وداني، ام�س األح�د يف مق�ّر رئاس�ة 
مجل�س ال�وزراء، وف�د منتخ�ب الش�باب 
املتأهل إىل نهائي�اِت كأس العالم، ووصيف 
كأس آسيا يف البطولة التي اختتمت موخرًا 

يف أوزبكستان.
السوداني أشاَد باإلنجاز الذي تحقق للعراق 
يف هذِه البطولة، مثمناً دور الجهاز التدريبّي 

واإلداري والالعبني يف تلك البطولة.
 وأوض�ح الس�وداني م�ن أولويتن�ا دع�م 
قطاع الرياضة والش�باب، ودعم كرة القدم 
العراقّي�ة واملنتخب�ات، ل�م له�ا م�ن تأثري 

إيجابي عىل الشعب العراقي.
 وأش�اَد الس�وداني ب�دور رئي�س  االتحاد 
التنفي�ذّي  املكت�ب  وأعض�اء  العراق�ي 
لالنج�ازات الت�ي تحقق�ت مؤخ�رًا، ومنها 
إحراز بطول�ة كأس الخلي�ج، وكذلك تأهل 
منتخ�ب الش�باب إىل كأس العالم مؤكًدا إن 
الحكومة عازمٌة عىل دعم جميع الرياضات 

من دون استثناء.
 وأشار الس�وداني إىل إن هذا املنتخب يجب 
أن يت�م البن�اء عليه والعمل ع�ىل تطويره، 
واالس�تمرار بدعمه خصوصاً أنه س�يمثل 
العراق والعرب أم�ام كل العالم يف نهائيات 

كأس العالم يف أيار املقبل.
م�ن جانبه، ق�ّدم وزير الش�باب والرياضة 
أحم�د املربقع التربي�كات إىل ه�ذا املنتخب 
والقائمني عليه، واصفاً ما تحقق باإلنجاز 
الكبري، متمنياً أن تس�ري جمي�ع املنتخبات 
ع�ىل خطى ه�ذا املنتخب، وكذل�ك منتخبنا 

األول الذي أحرز كأس الخليج.
وأكد املربقع إن الكرة العراقية تعيش شهر 

العسل بعد النتائج الجيدة.
 م�ن جانبه، أثن�ى رئيس االتح�اد العراقّي 
لكرة القدم عدن�ان درجال عىل دعم رئيس 
مجلس ال�وزراء محمد الس�وداني، واصفاً 
إياه بالرج�ل الداعم للرياض�ة وكرة القدم 

بشكٍل خاص.
وبنّي درجال إن االتحاد العراقي لكرة القدم 
لديه مرشوع مس�تقبيل مشرك مع رئيس 
مجلس الوزراء لتطبيق�ه قريباً بخصوص 
املنش�آت الرياضّي�ة الداعم�ة للمنتخبات، 
املحرف�ني  دوري  م�رشوع  اىل  باإلضاف�ة 
باالش�راك مع رابط�ة الدوري اإلس�باني، 
والذي س�يكون من املشاريع االسراتيجّية 

للكرة العراقية. 
من جانب�ه، قّدم م�درب منتخب الش�باب 
عم�اد محم�د خال�ص الش�كر والتقدي�ر 
لحفاوة االس�تقبال من قبل رئيس مجلس 
الوزراء محمد الس�وداني، ال�ذي واكب هذا 
املنتخ�ب وكان داعم�اً ل�ه معنوي�اً طيل�ة 
البطولة، متمنياً أن يحق�َق منتخبنا نتائج 
مرضية لجميع العراقيني يف نهائيات كأس 

العالم. 
هذا وق�ام رئيس مجلس ال�وزراء بتكريم 
بعث�ة منتخبنا، وتمنى لهم يف نهاية اللقاء 
الكروّي�ة  يف حياته�م  والتوفي�ق  الرفع�ة 
لخدمة العراق وزرع البس�مة عىل ش�فاه 

العراقيني. 
هذا وحرض اللقاء مستش�ار رئيس الوزراء 
إياد بنيان، ووزير الش�باب والرياضة أحمد 
املربقع، ورئيس االتحاد العراقّي لكرِة القدم 
عدنان درجال، واألم�ني العام إلتحاد الكرة 
ورئيس بعثة منتخب الشباب محمد نارص 
واألمني العام إلتح�اد الكرة محمد فرحان، 

وعضو اتحاد الكرة خلف جالل.

بغداد/ متابعة الزوراء
الجنوبي  الكوري  املنتخب  أقتنص 
بنتيجة  العراقي  نظريه  من  قاتالً  فوزاً 
مساء  جرت  التي  املباراة  يف    ،)1-0(
نادي  ملعب  وأحتضنها  السبت  امس 
الثانية  الجولة  مباريات  ضمن  قطر 
 23 تحت  الدولية  الدوحة  بطولة  من 
عاماً . وخطف جو هيونج  هدف الفوز 
الدقيقة  يف  الجنوبية  لكوريا  الثمني 
االنتصار  وبهذا  املباراة.  زمن  من   88
إىل  رصيده  الكوري  الشمشون  رفع   ،
 3 العراق  رصيد  تجمد  فيما   ، نقاط   6
األول  الشوط  مجريات  نقاط.شهدت 
تبادل للفرص املتاحة لطريف املواجهة ، 
وبدأت بمحاولة الكوري بارك هيو التي 
أبعدها برباعة حارس العراق رضا عبد 
من  بتصويبة  محمد  نهاد  العزيز.ورد 
األيمن  القائم  من  مرت  بعيدة  مسافة 
فريقه  وضع  من  مني  تشوي  .وكاد 
املنتخب  لوال تدخل قلب دفاع  باملقدمة 
الخطر  إبعاد  يف  تحسني  زيد  العراقي 
عن مرماه.وتبادل الثالثي العراقي نهاد 
فرج  وماركو  الله  عبد  وحسني  محمد 
تصويبة  لكن   ، رائع  بشكل  التمريرات 
فرج تصدى لها برباعة الحارس الكوري 
الشوط  أحداث  كيو جان هيو.ولتنتهي 

دون  السلبي  التعادل  وقع  عىل  األول 
أهداف.ويف املشهد الثاني ، حرضت عدة 
املهاجم  وأستهلها   ، للفريقني  فرص 
حارس  ببسالة  أنقذها  تشوي  الكوري 
العراق رضا عبد العزيز.وتعرض مهاجم 
أسود الرافدين حسني عبد الله إىل إعثار 
لكن   ، الجزاء  منطقة  داخل  واضح 
إىل  أشار  النابت  خالد  القطري  الحكم 
عراقي. أعراض  وسط  اللعب  مواصلة 
عىل  العراقي  الهجومي  املد  وتواصل 
الشمشون الكوري ، وحاول منتظر عبد 
األمري خطف هدف السبق لكن تصويبته 
املدير  بقليل.وأجرى  العارضة  علت 
العراقي رايض  للمنتخب األوملبي  الفني 
شنيشل عدة تبديالت بإدخال زيدان عبد 
الجبار ومصطفى عمران ومانويل إيليا 
تفلح  مكنزي.ولم  واحمد  حيدر  وعيل 
التغيريات بتحسن الشق الهجومي ،فيما 
الدفاعات  إرتباك  هيونج  جو  أستغل 
قبيل  االنتصار  هدف  ليسجل  العراقية 
قوية  تسديدة  عرب  بدقيقتني  النهاية 
داخل منطقة الجزاء ليضعها عىل يمني 
لصالح  املواجهة  الحارس.ولتنتهي 
لينتقل  ثمني  بهدف  الجنوبية  كوريا 
العراق  سيلعب  فيما   ، البطولة  لنهائي 

عىل املراكز الرتيبية.

منتخبنا االومليب خيسر امام كوريا اجلنوبية 
بهدف يف بطولة الدوحة الدولية



ميونيخ / متابعة الزوراء:
يف قرار هز عالم كرة القدم قبل أيام، أعلن نادي بايرن ميونيخ األملاني 
بديل  وتعيني  ناغلسمان،  يوليان  الحايل  مدربه  إقالة  مفاجئ،  بشكل 

فوري له، بينما كشفت األسباب بعد تبخر »سحابة الدخان«.
ناغلسمان وتعيني توماس  التعاقد مع  إنهاء  بايرن ميونيخ عن  وأعلن 
النادي  لقاء  من  أسابيع  قبل  له،  بديالً  السابق،  تشليس  مدرب  توخيل، 

األملاني أمام مانشسرت سيتي بدوري أبطال أوروبا.
الفريق نفسه،  القدم، ولالعبي  ومثل الخرب صدمة كبرية ملشجعي كرة 
األوروبي،  الصعيد  عىل  استثنائياً  موسماً  يقدم  ناغلسمان  وأن  خاصة 

وكان قد أطاح بباريس سان جرمان الفرنيس بأريحية قبلها بأسابيع.
الخرب الذي رسبه الصحفي فابريتسيو رومانو، مثل مفاجأة لناغلسمان 
نفسه، الذي كان يف إجازة للتزلج عىل الجليد وسط جبال األلب، عندما 

قرأ خرب إقالته عىل مواقع التواصل االجتماعي.
حتى العبي الفريق، صدموا للخرب خالل تواجدهم مع منتخباتهم، خالل 

فرتة التوقف الدويل.
وتوىل ناغلسمان املسؤولية عام 2021 وقاد بايرن إىل لقبه العارش عىل 
التوايل يف الدوري املحيل، لكنه أخفق يف تحقيق أي ألقاب أخرى يف املوسم 
املايض.وودع بايرن كأس أملانيا من الدور الثاني بعد خسارة مدوية أمام 
بروسيا مونشنغالدباخ، ودوري أبطال أوروبا بعد هزيمته املفاجئة أمام 

فياريال اإلسباني.

دورتموند  بوروسيا  ملواجهة  بايرن  يستعد  إذ  مفاجئاً  جاء  رحيله  لكن 
ذهاب  يف  املقبل وكذلك مانشسرت سيتي  الشهر  الدوري مطلع  متصدر 
اللقائني  وبني  املقبل،  الشهر  من   11 يف  األبطال  بدوري  الثمانية  دور 

سيواجه فرايبورغ يف ربع نهائي كأس أملانيا.
أن  إىل  »خلصنا  ميونيخ:  لبايرن  التنفيذي  الرئيس  كان  أوليفر  وقال 

مستوى فريقنا يف تراجع ملحوظ رغم الفوز بالدوري املوسم املايض«.
وأضاف: »بعد كأس العالم، كنا نقدم أداء أقل فعالية وجاذبية، وتذبذب 

للموسم،  أهدافنا  عرضت  بصورة  ما مستوانا  و

بعدها، للخطر. لهذا ترصفنا اآلن«.
وخرس بايرن ميونيخ 10 نقاط يف 2023، مما سمح دورتموند للحاق به 

واعتالء الصدارة، قبل مباراتهم املقبلة معا.
الشبان  الالعبني  تطوير  انعدام  أن  إىل  فأشارت  سبورتس،  سكاي  أما 

واملواهب، من قبل ناغلسمان، كان من أهم أسباب اإلقالة.
إدارة  تأخرت  لو  تتبخر  قد  توخيل  التعاقد مع  أن فرصة  كذلك  وذكرت 
األملاني  باملدرب  أوروبا  أندية  كربى  اهتمام  مع  خاصة  ميونيخ،  بايرن 
عىل غرار باريس سان جريمان الفرنيس وتوتنهام هوتسبري االنجليزي 

وريال مدريد االسباني.
وقال بايرن إن توخيل، الذي كان العمالق األملاني يسعى للتعاقد معه منذ 

2018، وقع عقداً حتى 2025.
وقاد توخيل تشيليس للفوز بدوري األبطال يف 2021 بعدما توىل القيادة 
خلفا لفرانك المبارد، لكنه كان بال فريق منذ إقالته من تدريب الفريق 

اإلنجليزي العام املايض.
قدمه  الذي  الهجومي  األداء  بعد  األملاني  الدوري  يف  توخيل  صيت  وذاع 
يف  أملانيا  بكأس  معه  وفاز  دورتموند  تدريب  يتوىل  أن  قبل  ماينتس  مع 

.2017
كما قاد املدرب البالغ عمره 49 عاماً باريس سان جريمان للفوز بلقب 
دوري  نهائي  إىل  الوصول  عن  فضالً  متتاليتني  مرتني  الفرنيس  الدوري 

األبطال للمرة األوىل عىل اإلطالق يف 2020 عندما خرس أمام بايرن.

باريس/ متابعة الزوراء:
 FIFA العالم  كأس  وصيف  الفرنيس،  املنتخب  استهَل 
القدم  لكرة   2024 أوروبا  2022™، تصفيات كأس  قطر 
بفوز كاسح عىل ضيفه الهولندي 4 - 0 عىل ملعب ستاد 
العاصمة باريس ضمن الجولة  “دو فرانس” يف ضواحي 
أنطوان  وسجل  الثانية.  املجموعة  منافسات  من  األوىل 
غريزمان )2(، دايو أوباميكانو )8( وكيليان مبابي )21 
الفرنيس،  املنتخب  أهداف  كقائد،  األوىل  مباراته  يف  و88( 
بنزيمة. كريم  رقم  املنتخب  مع  الـ38  بهدفه  متجاوزا 

وحرم الحارس مايك مينيان خليفة القائد املعتزل هوغو 
لوريس هولندا من هدف رشيف عندما تصدى لركلة جزاء 
نفذها ممفيس ديباي يف الدقيقة الخامسة من الوقت بدل 
الضائع. وخاض املنتخبان أول مباراة لهما منذ مونديال 
فرنسا  تنازلت  عندما  املايض،  العام  أواخر   2022 قطر 
مجنون  نهائي  يف  الرتجيح  بركالت  بخسارتها  لقبها  عن 
أمام األرجنتني )الوقتان األصيل واإلضايف 3-3( التي كانت 
أقصت هولندا من ربع النهائي بالسالح ذاته. وأبقى االتحاد 
الفرنيس عىل ثقته باملدرب ديدييه ديشان رغم الهزيمة يف 

النهائي الذي سجل فيه مبابي ثالثية، بعد أن قاده إىل 
لقب مونديال روسيا 2018، فيما عاد رونالد كومان 

إىل رأس الجهاز الفني لهولندا بعد رحيل املخرضم 
لوي فان خال بعد املونديال. وأحرز مبابي، هداف 
مونديال قطر بثمانية أهداف، هدفني ليتجاوز رقم 
بنزيمة )37( ويصبح يف جعبته 38 هدًفا. ويتخلف 

ابن الـ24 عاًما فقط عن أوليفييه جريو )53(، تيريي 
بالتيني  وميشال   )43( غريزمان  أنطوان   ،)51( هنري 
اليونان  فازت  املجموعة،  من  األخرى  املباراة  ويف   .)41(
0، فيما   -  3 املتواضع  عىل مضيفها منتخب جبل طارق 
أيرلندا عن هذه الجولة. وسجل مهاجم  غابت جمهورية 
بالده  منتخب  وقاد  ثالثية  لوكاكو  روميلو  اإليطايل  إنرت 

بلجيكا إىل فوز ثمني عىل مضيفه السويدي 3 - 0، يف 
 2024 أوروبا  يف تصفيات كأس  مستهل مشواره 

وعهد مدربه الجديد األملاني-اإليطايل دومينيكو 
تيديسكو عىل ملعب “فراندز أرينا” يف سولنا 

السادسة. املجموعة  منافسات  ضمن 
 35 الدقائق  يف  الهاتريك  لوكاكو  وسجل 
أكرمت  ذاتها،  املجموعة  ويف  و83.  و49 
عندما  أذربيجان  ضيفتها  وفادة  النمسا 

النمسا  وتصدرت   .1  -  4 عليها  تغلبت 
بفارق  نقاط  ثالث  برصيد  املجموعة  ترتيب 

األهداف أمام بلجيكا. ويف املجموعة الخامسة، 
 3 فازت جمهورية التشيك عىل ضيفتها بولندا 

فارو 1-1.ويف  1، وتعادلت مولدوفا مع جزر   -
السابعة، فازت رصبيا عىل ضيفتها ليتوانيا 2 - 

0، ومونتينيغرو عىل مضيفته بلغاريا 1 - 0.

سولنا/متابعة الزوراء:
ثاني  إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي  أصبح 
أكرب العب يخوض مباراة يف تصفيات اليورو، 
أمام بلجيكا بثالثية دون  خالل خسارة بالده 
أندرسون،  ياني  السويد  مدرب  ودفع  رد. 
بمهاجم ميالن يف الدقيقة 73 بدال من ألكسندر 

41 عاماً و172 يوماً. ويأتي  أيزاك، وهو يف سن 
الذي  طارق،  جبل  العب  كاتشارو  يل  خلف  إبرا 
خاض مباراة منتخب بالده أمام اليونان، يف سن 
41 عاما و176 يوًما. لكن إبراهيموفيتش ال يزال 
متقدًما عىل حامل الرقم القيايس السابق، حارس 
املرمى اإليطايل دينو زوف الذي لعب ضد السويد 

يف 29 مايو/آيار 1983 بعمر 41 عاما و3 أشهر 
ويوًما واحًدا. يذكر أن زالتان إبراهيموفيتش بات 
أكرب العب يسجل هدفا يف الدوري اإليطايل، عندما 
أودينيزي.  أمام   1-3 الخسارة  يف  الشباك  هز 
تأهل  حال  اليورو،  نهائيات  خوض  إبرا،  ويريد 

منتخب بالده، وسيكون وقتها بعمر 42 عاما.

رادس / متابعة الزوراء:
الليبي  نظريه  عىل  كبريًا  فوًزا  التونيس  املنتخب  حقق 
العقربي”  “حمادي  ملعب  عىل  نظيفة  بثالثية 
برادس يف املرحلة الثالثة من مباريات املجموعة 
إفريقيا  أمم  كأس  تصفيات  ضمن  العارشة 

2023 املقّررة إقامتها يف كوت ديفوار.
“نسور  أهداف  تسجيل  عىل  وتناوب 
قرطاج” كل من يوسف املساكني )12( 
جزاء(  ركلة  من   21( معلول  وعيل 
)86(.وبهذه  الجويني  وهيثم 
رصيدها  تونس  رفعت  النتيجة 
إىل 7 نقاط يف صدارة املجموعة 
تجّمد  املقابل  يف  العارشة. 
رصيد “فرسان املتوسط” 
املرتبة  يف  نقاط   3 عند 
ذات  وضمن  الثالثة. 
املجموعة بات منتخب 
غينيا االستوائية ثانًيا 
برصيد 6 نقاط بفوزه 
عىل نظريه البوتسواني 
)نقطة  الرتتيب  متذيل 
وحقق  رد.  دون  بهدفني  يتيمة( 
ضيفه  عىل  ثميًنا  فوًزا  املرصي  املنتخب 
الثالثة  املرحلة  يف  رّد  دون  بهدفني  ماالوي  منتخب 
تصفيات  ضمن  الرابعة  املجموعة  مباريات  من 
“كان 2023”. وتناوب عىل تسجيل هديف الفراعنة 
صالح  محمد  اإلنكليزي  ليفربول  نجم  من  كل 
)20( واملهاجم الصاعد لفولفسبورغ األملاني 
يكون  وبذلك   .)45+1( مرموش  عمر 
صالح قد شارك بـ15 هدفا يف آخر 13 
يف  بالده  منتخب  مع  خاضها  مباراة 
إفريقيا.كما  أمم  كأس  تصفيات 
عمر  أهداف  أول  املباراة  شهدت 
أمم  كأس  تصفيات  يف  مرموش 
رفعت  النتيجة  وبهذه  إفريقيا. 
يف  نقاط   6 إىل  رصيدها  مرص 
يف  الرابعة.  املجموعة  صدارة 
ماالوي  رصيد  تجّمد  املقابل 

رصيدها  غينيا  رفعت  كما  الثالث.  املركز  يف  نقاط   3 عند 
إىل 6 نقاط بتغلّبها عىل ضيفتها إثيوبيا )3 نقاط( بهدفني 

دون رّد ضمن ذات املجموعة.
كأس  نهائيات  إىل  املتأهلني  أول  املغربي  املنتخب  وبات 
ديفوار  كوت  يف  إقامتها  املقّررة   2023 إفريقيا  أمم 
وتأهل  ليبرييا.  مع  إفريقيا  جنوب  تعادل  من  مستفيًدا 
2023” مستغالً تعادل مطارديه  منتخب املغرب إىل “كان 
املبارشين جنوب إفريقيا وضيفتها ليبرييا 2-2 يف الجولة 
الثالثة من منافسات املجموعة الحادية عرشة للتصفيات 
فوز  يف  إفريقيا  جنوب  وفرطت  القارية.  للبطولة  املؤهلة 
بهدفني  ليبرييا  ضيفتها  عىل  تقدمت  عندما  املتناول  يف 
نظيفني سجلهما اليل فوسرت )11 من ركلة جزاء و22(، 
تونيا  عرب  الثاني  الشوط  يف  بثنائية  الضيوف  يرد  أن  قبل 
تايسديل )68( ومحّمد سانغاريه )1+90(. وضمن املغرب 
األول  املركزين  أحد  لضمانه  النهائيات  إىل  العبور  بطاقة 
والثاني من املجموعة التي تضم ثالثة منتخبات فقط بعد 
)فيفا(  للعبة  الدويل  االتحاد  قبل  من  زيمبابوي  استبعاد 
االتحاد املحيل. ويتصّدر  الحكومة يف شؤون  بسبب تدخل 
نقاط  خمس  بفارق  نقاط  ست  برصيد  املجموعة  املغرب 
أمام جنوب إفريقيا وليبرييا اللتني تلتقيان الثالثاء املقبل 
يف لقاء اإلياب. وبات من املستحيل أن يجمع كال املنتخبني 
الجنوب إفريقي والليبريي ست نقاط معا كونهما يلعبان 
وجًها لوجه يف الجولة الرابعة ويواجه كل منهما املغرب يف 
الجولتني األخريتني وأقىص ما يمكن أن يبلغه أحدهما سبع 
نقاط يف حال فوزه باملباراتني املتبقيتني له، فيما سيصل 
املقبل  الثالثاء  تعادلهما  حال  يف  نقاط   5 إىل  منهما  كل 

وفوزهما عىل املغرب يف الجولتني الخامسة والسادسة.

برشلونة/ متابعة الزوراء:
العب  مييس،  ليونيل  عودة  عن  تتحدث  التي  األصوات  أصبحت 

باريس سان جريمان، إىل برشلونة، تتزايد يف الفرتة األخرية.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن الحديث عن عودة مييس، 
بات عىل شفاه الجميع داخل برشلونة، سواء عنارص حالية أو 
سابقة أو مسؤولني. وأشارت إىل أن هذا األمر يعود إىل بطء باريس 
أن مسألة توقيعه  اعتبار  التجديد مع مييس، بعد  يف مفاوضات 
أمر مضمون بعد املونديال. وأوضحت: “قادة برشلونة سريجي 
روبريتو وتري شتيجن وألبا تحدثوا عن عودة مييس، باإلضافة إىل 
خوان البورتا رئيس النادي”. ونوهت: “هناك العبون بارزون يف 
ليفاندوفسكي  مثل  األمر  نفس  ناقشوا  برشلونة  مالبس  غرفة 
وبيدري وأراوخو، بجانب صديقه املقرب أجويرو”. وقال البورتا: 
“أبواب برشلونة مفتوحة أمام مييس.. ليو يعرف أننا نضعه يف 
تشايف  من  واضًحا  الرهان  وبدا  شعارنا”.  من  جزء  إنه  قلوبنا. 
نفسه، الذي لم يرتدد يف إعالن أن “مييس أفضل العب يف التاريخ، 
سيكون دائًما مرحبا به يف الكامب نو”. بينما رصح تري شتيجن: 
حقق  مييس  ألن  سيًئا،  األمر  سيكون  برشلونة  إىل  يعد  لم  “إذا 
أشياء عظيمة هنا عىل مر السنني”. كما تحدث سريجي روبريتو: 
“نستقبل مييس عند عودته بأذرع مفتوحة.. إذا كان األمر يتعلق 
بالالعبني، فنحن ننتظره اآلن”. وقال جوردي ألبا: “أرغب يف عودة 
الفوز  الربغوث تساعدنا عىل  أوضح: “عودة  أراوخو  أما  مييس، 
مع  رائًعا  وقًتا  “قضيت  بيدري:  ورصح  أوروبا”.  أبطال  بدوري 
مييس داخل وخارج امللعب”، وعلق ليفاندوفسكي: “مييس رائع 
يف تمريراته إىل األمام. ال أعرف ما الذي سيحدث يف املستقبل، لكن 

اللعب مع ليو حلم لكل املهاجمني”.

لشبونة/ متابعة الزوراء:
النرص  وفريق  الربتغال  منتخب  قائد  رونالدو،  كريستيانو  رد 
الكويتية بدر املطوع  القدم  السعودي، عىل كلمات أسطورة كرة 

العب القادسية.
وزين رونالدو تشكيلة الربتغال يف مواجهة ليشتنشتاين )4 - 0(، 
ليصبح أكثر الالعبني مشاركة عىل مستوى املنتخبات برصيد 197 

مباراة دولية، متجاوزا املطوع الذي يمتلك 196 مواجهة.
لتمثيل  جداً  “فخور  “تويرت”:  عىل  حسابه  عرب  املطوع،  وكتب 
أصبح  العاملي  الرقم  بأن  وسعيد  مباراة،   196 يف  بلدي  منتخب 
لألسطورة كريستيانو رونالدو املحبوب لدى جميع العبي العالم.. 

أتمنى لك األفضل”.
كلماتك..  عىل  “شكراً  قائال:  املطوع،  كلمات  عىل  “الدون”  ورد 
مستوى  عىل  مشاركة  الالعبني  أكثر  أكون  أن  الرشف  من  إنه 

املنتخبات.. أتمنى لك األفضل أيضا”.
لكأس  املؤهلة  التصفيات  يف  مشواره  الربتغال،  منتخب  واستهل 

أمم أوروبا )يورو 2024( بالفوز عىل ضيفه ليشتنشتاين.
متفوقا  جولة  أول  بعد  املجموعة  قمة  أوروبا  برازيل  واعتلت 
بفارق األهداف عن البوسنة التي هزمت أيسلندا )3 - 0(، وتعادل 

سلوفاكيا ولوكسمبورج )0-0(.

نابويل/ متابعة الزوراء:
تاريخ  يف  ذهبية  بأحرف  اسمه  كاين  هاري  دّون 
بقدر  مثابرته  بفضل  القدم  لكرة  انكلرتا  منتخب 

شهيته التهديفية.
الدولية  األهداف  من  رصيده  توتنهام  مهاجم  رفع 
اىل 54 هدفا بعد أن سجل هدفا يف مرمى ايطاليا من 
ركلة جزاء، لينفرد بالرقم القيايس لعدد األهداف مع 
مع  يتقاسمه  كان  والذي  الثالثة«  »األسود  منتخب 
واين روني. قاد فريقه للفوز 2-1 يف مستهل مغامرته 

يف التصفيات املؤهلة إىل كأس أوروبا 2024.
كما تفوق كاين أخرياً عىل أسطورة توتنهام السابق 
تاريخ  يف  هداف  أفضل  أصبح  عندما  غريفز  جيمي 

النادي الواقع يف شمال لندن.
فان  الشخصية،  االنجازات  هذه  من  الرغم  وعىل 
مسرية كاين ال تزال تفتقد اىل األلقاب ألن املهاجم لم 
أو منتخب بالده  ناديه  اآلن مع  بأي لقب حتى  يفز 
التنافس يف  اىل  لكنه لعب دوراً رئيساً يف عودة بالده 
بلوغه نصف  ذلك  دليل عىل  الكربى، وخري  البطوالت 
كأس  نهائي  ثم   2018 عام  روسيا  مونديال  نهائي 

أوروبا صيف عام 2021.
بمجرد تخطي كاين ألسماء المعة يف تاريخ املنتخب 
وبوبي  لينيكر  وغاري  روني  أمثال  االنكليزي 
تشارلتون، فهو أمر مدهش لكن ما يزيد من أهمية 

هذا االنجاز الشكوك التي رافقت بداية مسريته.
أعىل  إىل  الوصول  عىل  كاين  قدرة  يف  كثريون  شكك 
عام  توتنهام  أكاديمية  إىل  انضمامه  بعد  مستوى 
2009. فصلت فرتة زمنية تقارب السنتني بني هدف 
كاين األول لتوتنهام ضد شامروك روفرز عام 2011 

وهدفه التايل ضد هال سيتي عام 2013.
أعاره توتنهام اىل ليتون اورينت ثم ميلوول فأظهر 
لدى  الحضيض  بلغ  لكنه  التهديفية  قدراته  بعض 
سيتي  ونوريتش  سيتي  ليسرت  مع  اعارة  فرتتي 

موسم 2013-2012.
فشل كاين يف التسجيل يف صفوف نوريتش واكتفى 
بمجرد هدفني فقط مع ليسرت سيتي الذي كان يلعب 

يف الدرجة الثانية.
أدنى  تلك  »كانت  الفرتة  هذه  عن  كاين  ويقول 
لحظات يف حياتي. كان عمري 19 عاًما، أعيش بعيداً 
عن املنزل وال ألعب. لديك دائماً هذا الشك. إذا كنت ال 

تلعب هناك، فكيف ستلعب مع توتنهام«؟.
التأقلم  من  كاين  تمكن  معاناته،  من  الرغم  وعىل 
»تشامبيونشيب«  دوري  لالعب  البدني  التعامل  مع 
من  واحداً  ليصبح  نضجه  يف  مهمة  خطوة  فكانت 

أفضل املهاجمني يف العالم.

قال مهاجم توتنهام يف حديث سابق لصحيفة داييل 
مايل: »حدث هذا كثرياً عندما كنت عىل سبيل اإلعارة. 
يف احدى املرات قال يل أحد املدافعني + لم أحصل عىل 

بطاقة صفراء بعد، سأستخدمها ضدك«+.
وتابع: »اليشء املضحك هو أنه بعد دقيقتني تنافس 
كالنا عىل كرة رأسية وانتهى به األمر عىل األرض. هذا 

جعلني سعيداً جداً«.
أُعجب مدرب توتنهام السابق األرجنتيني ماوريتسيو 
به  ثقته  فوضع  التهديفية  كاين  بقدرات  بوكيتينو 

خالل موسم  2015-2014.
كان كاين عند حسن ظن مدربه فيه فرد بسلسلة من 

األهداف التي رسعان ما أكسبته شهرة دولية.

مع  األول  ظهوره  من  فقط  ثواٍن  بعد  هدفاً  سجل 
منتخب إنكلرتا كبديل أمام ليتوانيا عام 2015. لكن 
يف  األكثر حرجاً  األوىل يف بطولة كربى كانت  تجربته 

تاريخ إنكلرتا.
فقد فشل كاين يف التسجيل يف أربع مباريات يف كأس 
اوروبا 2016 إذ خرج رجال املدرب روي هودجسون 

أمام آيسلندا يف الدور ثمن النهائي.
أدت هذه التجربة اىل عدم رفع التوقعات بعد عامني 
العالم يف روسيا، لكن كاين كان عىل املوعد  يف كأس 
ليقود فريقه  أهداف  للبطولة برصيد 6  وتوج هدافا 
اىل نصف النهائي للمرة األوىل منذ 28 عاماً ثم املركز 

الرابع.
غريزة  »إنها  التهديفية:  نجاعته  عن  كاين  ويقول 
طبيعية. عندما استلم الكرة، يتوىل جسدي املسؤولية 

ويصبح ذهني فارغاً«.
أدنى  أو  قوسني  قاب  الثالثة«  »األسود  منتخب  كان 
كأس  احرازه  منذ  له  كبري  لقب  بأول  التتويج  من 
العالم عام 1966 عىل أرضه وذلك عندما بلغ نهائي 
كأس أوروبا صيف 2021 وواجه ايطاليا عىل ملعب 
ويمبيل الشهري يف لندن لكن األخرية حرمته من ذلك 

بفوزها عليه بركالت الرتجيح.
عاش كاين خيبة أخرى يف مونديال قطر 2022 عندما 
أهدر ركلة جزاء كانت كفيلة بادراك انكلرتا التعادل 
ضد فرنسا لكنه أطاح الكرة عالياً ليخرج فريقه يف 

ربع النهائي بخسارته 2-1.
الخيبة عندما نجح يف تسجيل من  تلك  كاين  عّوض 
ركلة جزاء أيضاً يف مرمى الحارس االيطايل جانلويجي 
يف  هداف  ألفضل  القيايس  بالرقم  ليستأثر  دوناروما 
تاريخ منتخب بالده رافعاً رصيده اىل 54 هدفاً كما 
ساهم الهدف يف فوز فريقه 2-1 ليضعه عىل الطريق 
 2024 أوروبا  كأس  نهائيات  بلوغ  نحو  الصحيح 

املقررة يف أملانيا.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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إعالم إلكرتوني هاري كاين ملك هدايف منتخب إنكلرتا

إقالة ناغلسمان وهو يف اإلجازة 

مفكرة الزوراء

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ تصفيات اليورو

تفوق تونس ومصر على ليبيا وماالوي واملغرب أول املتأهلني ألمم أفريقيا

فرنسا تغربل هولندا يف تصفيات يورو 2024
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اضرت مبسريتهّن القيادية

باريس/متابعة الزوراء:
قدم املركز الدويل للصحفيني وبدعم 
من مؤسسة سكريبس هوارد، يوم 
الخميس، املواف�ق 23 مارس/آذار، 
الجلس�ة الرابعة من املؤتمر العاملي 
 Empowering« لتمك�ني الحقيق�ة
the Truth«، تحت عنوان »التواصل 
االس�راتيجي للصحفيني«، قّدمتها 
املدربة كريم�ة غانم، وهي من أبرز 
الخرباء املغاربة يف التواصل وناشطة 
يف قضايا النوع االجتماعي والتنوع 
والشباب، كما أّنها صحفية ورئيسة 
 The New تحرير تنفيذي�ة يف مجلة
وصحفي�ة   Africa Magazine
 Morocco جري�دة  م�ع  مس�تقلة 
World News وت�رأس املركز الدويل 
للدبلوماسية وهي املديرة التنفيذية 
ملؤسس�ة أفريقيا بيت�ي، ولديها 20 
س�نة من الخربة املهنية يف املجاالت 
املتعلقة بتطوير وتقييم السياسات 
االس�راتيجي  والتواصل  العمومية، 
والرقمي، واإلعالم، والدبلوماس�ية، 

وتطوير وإدارة املشاريع واملنح.
مح�اور  الجلس�ة  وتضّمن�ت 
مختلفة ومتسلس�لة مث�ل التواصل 
االس�راتيجي بالنس�بة للصحفيني 
التغيريات  اإلعالمي�ة،  واملؤسس�ات 
الحالي�ة يف املش�هد اإلعالم�ي، أهم 
أس�اليب التواصل االسراتيجي التي 
يس�تخدمها الصحفيون، التخطيط 
االس�راتيجي لخل�ق نم�وذج عمل 
تجاري فعال للمؤسس�ة الصحفية، 
للعالق�ات  االس�راتيجي  ال�دور 
الصحف�ي،  العم�ل  يف  العام�ة 
العم�ل  يف  واإلعالن�ات  التس�ويق 
أخالقي�ات  ورهان�ات  الصحف�ي 
املهن�ة واس�تقاللية املحت�وى ع�ى 

الصحفي�ة  امله�ارات  الخص�وص، 
الجديدة وكذل�ك الذكاء االصطناعي 

والعمل الصحفي.  
يف بداي�ة الجلس�ة، تحدث�ت املدربة 
ع�ن أهمي�ة معرف�ة الصحف�ي أو 
أو  ملكانهم�ا  اإلعالمي�ة  املؤسس�ة 
بمعن�ى أصح تموقعهما يف املش�هد 
اإلعالمي، والس�عي لتطوير الهوية، 
نظرًا للتغريات الكبرية واملتس�ارعة 
الت�ي تعرفه�ا الس�احة اإلعالمي�ة 
والتي مّست مختلف وسائل اإلعالم 
املطبوع�ة  البرصي�ة،  الس�معية، 
واإللكروني�ة. وأش�ارت إىل نقط�ة 
هامة ق�د يغفل عنه�ا الصحفي أو 
املؤسس�ة اإلعالمية وه�ي املحتوى 
املول�د من ط�رف املس�تخدم، حيث 
يش�ارك املس�تخدمون اآلن بش�كل 
أكرب يف إنش�اء املحتوى عى منصات 
التواص�ل، ونتج عن ذل�ك ما يعرف 
و«مش�اهري  ب�«املؤثري�ن«،  الي�وم 
صفح�ات التواصل«، وه�ذا ال يمنع 
أن يس�تعمل الصحفي املحتوى بما 
يتناس�ب وعمل�ه وف�ق أخالقي�ات 

املهنة.  
ويف تعريفها للتواصل االسراتيجي، 
رك�زت املدرب�ة كريم�ة غان�م عى 
العملي�ة التفاعلي�ة ب�ني الصحفي 
والجمه�ور به�دف تحقي�ق أهداف 
معين�ة وتأث�ري إيجاب�ي للمجتمع، 
رؤي�ة  وج�ود  رضورة  وأوضح�ت 
مح�ددة للصحف�ي تدفع�ه للعم�ل 

للوصول إىل تجسيدها. 
 ويعتمد التواصل االس�راتيجي عى 

ثالث نقاط رئيسة: 
التواص�ل الداخ�ي: ويقصد به مدى 
تماس�ك الفريق وااللتزام باألهداف 

التنظيمية للمؤسسة الصحفية. 

التواص�ل الخارجي: يش�مل جميع 
اإلج�راءات الت�ي تنفذها املؤسس�ة 
جمهوره�ا  ملخاطب�ة  اإلعالمي�ة 

الخارجي. 
يعن�ي  االس�راتيجي:  التخطي�ط 
تحدي�د الرس�ائل الرئيس�ة لنقله�ا 
ملختل�ف الفاعل�ني وتحدي�د قنوات 
التواصل املناس�بة بغ�رض تحقيق 

أهداف التواصل. 
 كم�ا تطرق�ت املدرب�ة إىل رضورة 
امتالك الصحفي مهارات أخرى من 
أج�ل مب�ارشة العمل ع�ى التواصل 
االس�راتيجي، وخاصة تلك املتعلقة 
بالجانب التقني يف صناعة املحتوى 
وتواج�ده ع�ى مختل�ف منص�ات 
التواص�ل االجتماع�ي، وم�ن أب�رز 

املهارات:
املرون�ة: ستس�مح ل�ك باالندم�اج 

بشكل جيد ويف أغلب املشاركات.  
الشفافية: حتى يستطيع الصحفي 
بناء ثق�ة الجمهور علي�ه أن يكون 

صادًق�ا وواضًح�ا يف كل م�ا يق�ول 
ويكتب.  

الركيز: يجب عى الصحفي الركيز 
عى القضايا التي تهم الرأي العام.  

الصحف�ي  ع�ى  يج�ب  التواص�ل: 
التواصل مع جمي�ع فئات املجتمع، 
س�واء كان ذل�ك من خالل وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي أو م�ن خالل 

حضور املؤتمرات واألحداث. 
وتش�دد املدرب�ة ع�ى إي�الء عناي�ة 
خاص�ة بش�بكة العالق�ات العام�ة 
للصحفي، ألنها تساعده يف تحقيق 
أهدافه املهني�ة وتطوير عالقته مع 

املجتمع. 
الالزم�ة  بامله�ارات  وألّن االهتم�ام 
قد يع�رض الصحف�ي لضغوطات، 
اقرحت غانم أهم أساليب التواصل 

االسراتيجي اآلتية:   
فهم الفئة املستهدفة: فهم الجمهور 

واحتياجاته. 
تحدي�د األه�داف: تك�ون مالئم�ة، 

محددة زمنًيا، قابلة للقياس، وقابلة 
للتحقق. 

اختيار القنوات املناسبة: مثل وسائل 
الن�رات  االجتماع�ي،  التواص�ل 
اإلخبارية عرب الربي�د اإللكروني أو 

البودكاست.  
صياغ�ة رس�الة مقنع�ة: أن تنق�ل 
املعلومات األساس�ية بطريقة تلقى 

صدى لدى الجمهور املس�تهدف. 
يرك�ز  أن  يج�ب  العالق�ات:  بن�اء 
الصحفي�ون عى بن�اء عالقات مع 
جمهورهم من خالل االنخراط معهم 

بانتظام والرد عى مالحظاتهم.  
قياس النجاح: سيساعدك هذا األمر 
يف تحدي�د مج�االت التطوير وصقل 

اسراتيجيتك بمرور الوقت.  
األخالقيات يف التواصل االسراتيجي: 
االلت�زام  الصحفي�ني  ع�ى  يج�ب 

باملعايري األخالقية.  
وبالنس�بة للمؤسس�ة الصحفي�ة، 
فق�د نصح�ت املدربة كريم�ة غانم 

االسراتيجي  التخطيط  باس�تعمال 
لخلق نم�وذج عم�ل تج�اري فعال 
اس�تدامتها  لضم�ان  للمؤسس�ة، 
ونجاحه�ا يف املس�تقبل، ومع األخذ 

بعني االعتبار ما يي:  
تحدي�د أه�داف املؤسس�ة: يجب أن 
يكون الهدف متناسًبا مع اهتمامات 

الجمهور.  
اختيار نظام تشغيل مناسب إلدارة 

عملية إصدار األخبار.
االس�تثمار يف التكنولوجي�ا الحديثة 

إليصال رسائلها بشكل فعال.
التواص�ل  ش�بكات  اس�تغالل 

االجتماعي يف نر محتوياتها.  
إّن نم�وذج العمل التج�اري الفعال 
يحت�اج أيًض�ا إىل عملي�ة تس�ويق 
فعالة، ويف هذا الصدد أشارت املدربة 
إىل التس�ويق واإلعالن�ات الصحفية 
يس�تخدمها  الت�ي  األدوات  كأه�م 
املنتج�ات  لروي�ج  املس�وقون 
والخدم�ات وزي�ادة املبيعات. ولكن 
يج�ب أن يتب�ع املس�وقون بع�ض 
األخالقي�ات املهني�ة يف ه�ذا املجال، 

ويتمثل ذلك يف:   
* الصدق والشفافية 

* عدم استغالل األطفال 
* احرام خصوصية املستهلك 

* تحديث اإلعالن 
* اح�رام قان�ون حق�وق التأليف 

والنر 
* تجنب األخبار الزائفة 

التواص�ل  أهمي�ة  املدرب�ة  وبين�ت 
االس�راتيجي ال�ذي ل�ه دور فع�ال 
يف املس�ار املهني للصحف�ي وكذلك 
للمؤسس�ة الصحفية، فهو يساهم 
يف إع�داد برامج إعالنية مس�تهدفة 

واالستجابة لطلبات محددة. 

وقبل أن تختم كريمة غانم الجلسة، 
خصصت ج�زًءا للحديث عن الذكاء 
االصطناعي والعمل الصحفي، الذي 
يمكن استغالله يف توجيه الصحفيني 
للموضوع�ات األكث�ر اهتماًما لدى 
الق�راء، ولتحدي�د القن�وات األكث�ر 
فعالي�ة يف التواص�ل م�ع الجمهور. 
وذك�رت املدربة بع�ض اآلليات مثل 
اس�تخدام chatbots لتزوي�د القراء 
بإجابات رسيعة لألس�ئلة الشائعة، 
 WATSON أو اس�تخدام أدوات مثل
 ،ANALYTICS ،MELTWATER
الكتشاف وتتبع إش�ارات الوسائط 
االجتماعي�ة وتحدي�د القصص. أما 
يف املجال الس�معي فهناك التقنيات 
مستندة عى الذكاء االجتماعي مثل 
OTTER أو TRINT التي يستخدمها 
التس�جيالت  لنس�خ  الصحفي�ون 
الصوتية مما يسهل تحرير املحتوى 

وإعادة استخدامه.   
إشارًة إىل أّن هذه الجلسة هي رابع 
جلس�ات املؤتم�ر العامل�ي لتمك�ني 
 Empowering the« الحقيق�ة 
Truth«، ال�ذي يقدم�ه املركز الدويل 
للصحفي�ني كل خمي�س من ش�هر 
م�ارس/آذار الجاري. وق�د تناولت 
الجلسة األوىل البودكاست يف املنطقة 
العربية وكيفي�ة توظيف الصوت يف 
ال�رد القصيص، والجلس�ة الثانية 
كانت عن رواية القصص باستخدام 
إع�داد  املحم�ول وكيفي�ة  الهات�ف 
الفيديوهات وتمحورت الثالثة حول 
إنش�اء محت�وى لوس�ائل التواصل 
االجتماع�ي. وبث�ت الجلس�ات عى 
صفحة فيس�بوك الخاصة بش�بكة 

الصحفيني   الدوليني. 
)عن/ بشبكة الصحفيني الدوليني(

متكني احلقيقة... التواصل االسرتاتيجي للصحفيني

تونس/متابعة الزوراء:
أك�دِت الصحفي�ة العاملة يف صحيف�ة “الصباح” اليومية التونس�ية مني�ة العرفاوي ، أنها 
اس�تدعيت إىل التحقي�ق من قبل األمن التونيس “يف مركز األم�ن يف القرجاني من دون تبيان 
س�بب الدع�وة للتحقي�ق”. وأضافت: “عندم�ا ح�رت إىل التحقيق تم إعالم�ي بأن وزير 
الش�ؤون الدينية ىف الحكومة التونس�ية تقدم ضدي بش�كايتني: األوىل تتعلق بنري مقاالً 
عن الفس�اد ىف تنظيم الحج من قبل الوزارة، والثانية تتعلق بتدوينات نرتها عى صفحتي 
يف فيسبوك انتقدت فيها أداء الوزير”. وأشارت إىل أن “التهم حول التدوينات اسُتِند فيها إىل 

املرسوم ال�54 سيئ الذكر حول مكافحة الجرائم املتصلة بأنظمة االتصال واملعلومات”.
العرفاوي، وهي صحفية معروفة يف تونس بكتاباتها ونشاطها الحقوقي، بينت أن “الغريب 
ىف األمر أن الوزير اتهمني بتلقي أموال من املفوضية الس�امية لحقوق االنسان فرع تونس، 
وتأت�ي غراب�ة االتهام م�ن أن األمر يتعل�ق بربنامج تدري�ب لالئمة ح�ول مقاومة التطرف 
ت�م بالراكة بني وزارة الش�ؤون الديني�ة التي يديرها الوزير واملفوضية الس�امية لحقوق 
اإلنسان فرع تونس وشاركت فيه باعتباري مدربة معتمدة من قبل املفوضية”. وقد رفضت 
منية العرفاوي االتهام، قائلة: “س�أتقدم بش�كاية ضد الوزير لالتهام بالباطل وس�أطالب 

بعطل ورضر”.
وأطل�ق رساح العرف�اوي بعد التحقيق معها، عى أن يعاد االس�تماع إليها األس�بوع املقبل، 
علم�اً أن النقابة الوطنية للصحفيني التونس�يني نظمت وقفة احتجاجي�ة أمام مقر مركز 
التحقيق تضامناً مع الصحفية ورفضاً لكل أشكال التضييق عى عمل الصحفيني والراجع 

عن مكسب حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبري.

 باريس/متابعة الزوراء:
فرنس�ا  يف  املدني�ة  الخدم�ة  وزي�ر  ق�اَل 
ستانيس�الس جريين�ي، ع�رب حس�ابه يف 
اس�تخدام  ب�الده س�تحظر  إّن  “توي�ر”، 
تطبي�ق مش�اركة مقاط�ع الفيدي�و تي�ك 
توك عى هواتف العم�ل الخاصة بموظفي 

الخدمة املدنية.
وأض�اف يف بي�ان: “من أج�ل حماية األمن 

الس�يرباني إلداراتنا وموظفي الخدمة املدنية، 
ق�ررت الحكوم�ة حظر التطبيق�ات الرفيهية، مثل تي�ك توك، عى هوات�ف العمل الخاصة 

بموظفي الخدمة املدنية”.
يذك�ر أّن الربملان الربيطاني ح�ذا الخميس املايض حذو الحكومة يف حظر “توك توك”. وأفاد 
مجلسا العموم واللوردات بأّن التطبيق “سيحظر عى كل األجهزة املرتبطة بالربملان والشبكة 

الربملانية األوسع نطاقاً. األمن السيرباني يمثل أولوية قصوى بالنسبة إىل الربملان”.
وس�يبقى بإمكان املرعني اس�تخدام “تيك توك” ع�ى هواتفهم الخاص�ة، لكن ليس عند 

االتصال بشبكة اإلنرنت الخاصة بالربملان.
وكان�ت اململك�ة املتح�دة أعلنت األس�بوع املايض حظ�راً أمني�اً ل�”تيك توك” ع�ن األجهزة 

الحكومية، تماشياً مع اإلجراءات التي اتخذها االتحاد األوروبي والواليات املتحدة.
ومثل الرئيس التنفيذي ل�”تيك توك”، ش�و تش�و، أمام الكونغرس، مساء الخميس، لإلدالء 
بش�هادته، بعد تهدي�د بحظر التطبي�ق يف الواليات املتحدة، لالش�تباه بعالق�ات بني رشكة 
بايتدان�س املالك�ة والحكوم�ة الصينية. وتعرض تش�و عى الف�ور النتقادات ش�ديدة من 

املرعني األمريكيني يف الجلسة التي استمرت نحو خمس ساعات.
وت�رى رشكة بايتدانس الصيني�ة والحكومة الصينية أن الحظر الغرب�ي مدفوع باعتبارات 

سياسية.

 القاهرة/متابعة الزوراء:
توفي�ت املقدمة اإلذاعي�ة املرصية فضيلة 
توفيق، الش�هرية ب�”أبلة فضيلة”، صباح 
الخميس، عن 93 عاماً، يف كندا حيث كانت 

تقيم خالل السنوات األخرية.
وأعلنت خ�رب الوف�اة ابنتها ري�م إبراهيم 
التي كتبت عرب حسابها يف موقع فيسبوك: 
“ادعوا ألمي بالرحم�ة، البقاء لله، توفيت 
إىل رحم�ة الل�ه اإلذاعي�ة الكب�رية فضيلة 

توفيق عبد العزيز، أبلة فضيلة”.
وكان�ت فضيل�ة توفي�ق يف فرة ش�بابها 
تتمن�ى االلتح�اق بكلي�ة اآلداب، ولكنه�ا 
التحق�ت بكلية الحقوق، ن�زوالً عند رغبة 
وش�قيقتها  ه�ي  ت�درس  أن  يف  والده�ا 
االختصاص نفس�ه. عملت عقب تخرجها 
يف أح�د مكاتب املحاماة، لكنها طردت بعد 
نجاحها يف اإلصالح بني طرفني متنازعني، 
إذ رأى املحامي الذي كانت تعمل لديه أنها 

تؤثر سلباً يف عمله وعائداته املالية.
تركت املحاماة من دون أسف، ألنها كانت 
تتمن�ى العم�ل يف اإلذاعة. وق�د تعرفت إىل 
اإلذاع�ي الب�ارز محم�د محمود ش�عبان، 
املعروف ب�”بابا شارو”، وعملت تحت يده. 

عقب انتق�ال “بابا ش�ارو” إىل التلفزيون 
امل�رصي ت�رك يف اإلذاعة فراغ�ًا كبرياً، ولم 
تك�ن فضيلة توفي�ق وقتها ت�درك أن هذا 
الفراغ سينعكس إيجاباً عليها، إذ اختارها 
لتكون بديلة ل�ه يف تقديم برامج األطفال، 

وتحديداً “غنوة وحدوتة”.
ومن�ذ أن تولت “أبلة فضيل�ة” تقديم هذا 
الربنامج حققت ش�هرة واس�عة، وأصبح 
صوتها معروف�اً ومميزاً، وأحبها األطفال، 
ف�كان صوته�ا الصباحي يجعل النش�اط 
يدب فيهم قبل ذهابهم اىل مدارسهم وهم 
ي�رددون أغنية املقدمة الت�ي تقول يف أحد 
مقاطعه�ا: “يا والد ي�ا والد، تعالوا معانا 
علش�ان نس�مع أبلة فضيلة، هتحكي لنا 
حكاية جميل�ة وتهنينا، وتس�لينا، وتذيع 

لنا كمان أسامينا”.
وبع�د مقدم�ة البداي�ة، كان يأت�ي صوت 
“أبلة فضيلة” املميز مليئاً بالحب، لتقول: 
“حبايب�ي الحلوي�ن”، ثم تنطل�ق يف رسد 
قصصه�ا الت�ي كان�ت مليئ�ة بالرس�ائل 
والنصائح غ�ري املبارشة حتى ال يمل منها 
األطف�ال. وظلت تقدم هذا الربنامج يف كل 

صباح عى مدار ستني عاماً.

واشنطن/متابعة الزوراء:
 يب�دو أن العالم مهما تطور فإن جزءا كبريا 
منه ال ي�زال ينظر للنس�اء القائدات خاصة 
نظ�رة  والعس�كري  الس�يايس  املجال�ني  يف 
اس�تنكارية تميل برعة نح�و تصديق كل 
املعلومات املضللة حولهن وتداولها يف مواقع 

التواصل االجتماعي.
وتظهر صور مزيفة للسيدة األوكرانية األوىل 
أولينا زيلينسكي، وترجمات مرّكبة بالفيديو 
الته�ام نس�اء باكس�تانيات ب�”التجديف”، 
م�رورا بمقاطع مص�ورة بالبط�يء ُتظهر 
زورا سياس�يات عى أنهّن “ثم�الت”، وهذا 
م�ا يجع�ل النس�اء ح�ول العال�م يتعرضن 
إىل حم�الت تضلي�ل إعالمي واس�عة لرب 
س�معتهّن واإلرضار يف الكث�ري م�ن األحيان 

بمسريتهّن.
ويؤك�د باحثون أن ه�ذا “التضليل اإلعالمي 
عى أس�اس الجن�س”، أي عندم�ا يتقاطع 
التمييز والكراهية ضد النساء مع ممارسات 
الك�ذب عرب اإلنرنت، يس�تهدف ب�ال هوادة 
نساء من العالم أجمع لرب مصداقيتهن.

وكش�ف املدققون بصحة األخب�ار يف وكالة 
فرانس برس حمالت عدة تس�تهدف نس�اء 
ناشطات سياسيات أو مرتبطات بسياسيني 
اس�تخدام  األول، م�ن خ�الل  الص�ف  م�ن 
معلوم�ات كاذبة أو صور مركب�ة، غالبا ما 

تنطوي عى إيحاءات جنسية.
ويف العام املايض، انترت عى نطاق واس�ع 
عرب فيسبوك صورة مرّكبة للسيدة األوكرانية 
األوىل أولين�ا زيلينس�كي عاري�ة الصدر عى 
ش�اطئ يف إرسائيل، ما أثار انتقادات واسعة 
لها بحجة أنه�ا تتنعم بحياته�ا فيما بلدها 

غارق يف الحرب.
وأظهرت عمليات التقيص التي أجرتها وكالة 
فران�س برس، أن امل�رأة الظاهرة يف الصورة 
ه�ي يف الواق�ع مقّدم�ة برام�ج تلفزيونية 

روسية.
األوىل  األمريكي�ة  الس�يدة  اس�ُتهدفت  كم�ا 
السابقة ميش�ال أوباما والسيدة الفرنسية 

األوىل الحالي�ة بريجي�ت ماك�رون، بحمالت 
قال مرّوجوها إنهما ُولدتا ذكورا.

وأكدت الباحثة يف منظمة “إي يو ديس إنفو 
الب” غ�ري الحكومي�ة ماريا جوفانا سيس�ا 
يف تقري�ر ُن�ر الع�ام املايض، أن “النس�اء، 
خصوص�ا إذا م�ا ك�ّن يش�غلن مناص�ب يف 
الس�لطة، يقعن ضحايا للتضلي�ل اإلعالمي 

عرب اإلنرنت”.
وثم�ة تكتيك آخر أث�ار القل�ق يف 2020 مع 
انتشار واسع حققه مقطع فيديو بالبطيء 
يظه�ر رئيس�ة مجل�س الن�واب األمريكي�ة 
حينها نانيس بيلويس أعط�ى انطباعا بأنها 

تواجه صعوبة يف الحديث بسبب الثمالة.
وأوضح�ت دراس�ة بعن�وان “دّر اإلي�رادات 
م�ن كراهي�ة النس�اء”، نرته�ا الخبرية يف 
املس�اواة بني الجنس�ني لوتش�ينا دي ميكو 
الش�هر املايض، أن التضلي�ل اإلعالمي يقود 
الس�يايس  “العن�ف  إىل  األحي�ان  أكث�ر  يف 
والكراهية ويثني الشابات عن خوض غمار 

السياسة”.
ويف تكتي�كات التضلي�ل املس�تخدمة عموما 
من الخصوم ُتقّدم النساء العامالت يف املجال 
الس�يايس أحيانا عى أنهّن لس�ن أهال للثقة 
أو غري مؤهالت لتس�ّلم مهام رسمية بسبب 
ميلهّن إىل إظه�ار العواطف بصورة زائدة أو 

سلوكهّن املتحرر يف الحياة اليومية.
وعندم�ا كان�ت وزي�رة الخارجي�ة األملانية 
الحالية أنالينا بريبوك، مرشحة لتويل منصب 
املستش�ارية ع�ام 2021، تعرضت لحمالت 

تضليل للطعن بقدراتها يف تبّوؤ املنصب.
ويف مختل�ف أنح�اء العال�م، تواجه النس�اء 
أكاذيب تعزز الصور النمطية التي ُتظهرهن 

بأنهّن أقل ذكاء أو فعالية من الرجال.
وعام 2021، واجهت العبة الرماية املرصية 
الزهراء شعبان رسائل كاذبة عرب الشبكات 
االجتماعية اّدعى مطلقوها بأنها اسُتبعدت 
م�ن دورة األلعاب األوملبي�ة يف طوكيو ألنها 
أصاب�ت الحكم.وأث�ار ه�ذا الخ�رب ال�كاذب 
سلسلة تعليقات سخر أصحابها من النساء 

وش�ككوا بقدرتهّن عى ممارس�ة مثل هذه 
الرياضي�ة. وُطرح�ت تس�اؤالت  األنش�طة 
مشابهة حيال قدرة النساء عى تويّل مناصب 
عسكرية إثر حادثة حصلت العام املايض عى 
طائرة قتالية من نوع “أف – 35” عى جر 
يف حامل�ة طائ�رات أمريكي�ة يف بحر الصني 
الجنوبي. وحّملت منش�ورات عرب الشبكات 
االجتماعية أول ام�رأة يف العالم تقود طائرة 
“أف – 35” املس�ؤولية ع�ن الحادث�ة، فيما 

املسؤول الحقيقي كان رجال.
وبحس�ب باحثني كثريين، يمكن اس�تغالل 
التضليل اإلعالمي املتحّيز ضد النس�اء أيضا 
م�ن بلدان تعتمد نظام�ا أوتوقراطيا )يكون 
في�ه الحكم بيد ش�خص واح�د غري منتخب 
ديمقراطيا(، مثل روس�يا، لتوسيع نفوذها 
يف الخارج.وج�اء يف تقرير دي ميكو “عندما 
أوتوقراطي�ون  ق�ادة  الس�لطة  يف  يك�ون 
ُيس�تخدم التضلي�ل اإلعالم�ي املنح�از ضد 
النس�اء يف أحيان كثرية م�ن جهات مرتبطة 
بالدول�ة للني�ل م�ن ق�ادة املعارض�ة، ومن 

حقوق النساء”.
وُوجهت رسالة عام 2020 من العرات من 
املّرعني األمريكيني والدوليني إىل فيس�بوك، 
اتهمت الش�بكة االجتماعي�ة العمالقة، مع 
ش�بكات أخرى، بتقديم منص�ة للمحتويات 
الت�ي تنط�وي ع�ى تضلي�ل وكراهي�ة ضد 

النساء.
وجاء يف الرس�الة “ال تقعوا يف فخ التضليل، 
هذه التكتيكات التي ُتستخدم عى منصتكم 
لغاي�ات خبيث�ة ترمي إىل إس�كات النس�اء، 

ونسف ديمقراطياتنا يف نهاية املطاف”.
وأضافت الرسالة “ليس مفاجئا بأن تتطرق 
النس�اء باس�تمرار إىل تعرضه�ن لتهديدات 
بهجمات علنية  كعام�ل يثنيهن عن خوض 

غمار السياسة”.
وردا عى كل هذه الوقائ�ع والتقارير، أقرّت 
فيسبوك بأن االنتهاكات عرب اإلنرنت يف حق 
النس�اء تشكل “مش�كلة خطرة”، وتعهدت 
بالتع�اون م�ع صّن�اع الق�رار لتبدي�د هذه 

املخاوف.

التحقيق مع الصحفية التونسية منية 
العرفاوي بسبب مقال وتدوينات

فرنسا حتظر “تيك توك” على 
هواتف العمل ملوظفي اخلدمة املدنية

وفاة مذيعة برامج األطفال املصرية الشهرية فضيلة توفيق

محالت تضليل إعالمي واسعة تضرب مسعة النساء

No: 7925   Sun    26     Mar    2023العدد:   7925    األحد   26    اذار   2023



متعة الكتابة 

سيد حممد
رائع�ة  ق�راءة  م�ن  انتهائ�ي  بمج�رد 
دوستويفسكي الخالدة – الجريمة والعقاب 
– ب�دأت يف تلخي�ص األف�كار واألطروحات 
الفلس�فية التي ناقشتها الرواية، لكن قبل 
أن أع�رض جزًءا من ه�ذه األفكار التي بال 
ش�ك قد قتلت بحثاً ونقاش�اً وأهمها فكرة 

البطل التي تدور حولها الرواية.
أود أن أش�ارككم س�ؤاالً ق�د طرحته كثرياً 
ع�ى نفيس، م�ن املع�روف أن الكثريين قد 
يصلون لدرجة ما م�ن التقمص يف القصة 
التي يقرءونها؛ فريى القارئ نفس�ه نظرياً 
للبط�ل، فيف�رح لفرح�ه ويح�زن ويتألم 
لحزِنه وأمله، لكن هل تصل درجة التقمص 
إىل انتق�ال ع�دوى م�ن بط�ل الرواي�ة إىل 

القارئ؟!
أنا هنا ال أتبنى وجهة نظر راسكولينكوف 
– الت�ي أراها ش�بيهة إىل حد بعي�د بفكرة 
»اإلنس�ان  الش�هري  ومصطلح�ه  نيتش�ه 
األعى«، ومن املعلوم تأثر نيتش�ه بكتابات 
ع�ن  هن�ا  أتح�دث  ال   – دوستويفس�كي 
ال�ذي يج�وز ل�ه دون  اإلنس�ان املتف�وق 
اآلخري�ن ارت�كاب ما ي�راه مناس�باً حتى 
إذا كان ه�ذا مخالف�اً للقانون مثل ارتكاب 
جريم�ة القت�ل بحق م�ن يعتقد ه�و أنهم 
مج�رد »حرشات« أو عوائق يف مس�رية من 
ه�م أح�ق منهم بالحي�اة، ب�ل أقصد هذه 
الحمى التي عصفت بعقله وجعلت عقابه 

األليم هو التفكري الزائد عن الحد.
أؤكد لكم أنني قد مسني قبس من تلك النار 
التي أرضمت يف عقله، هذه الحمى العقلية 
الت�ي ظه�رت أعراضه�ا عيلَّ قب�ل قراءتي 
للرواي�ة لكنه�ا تفاقم�ت خ�الل قراءت�ي 
له�ا، ال لجرم يؤرق ضم�ريي؛ بل ألن عقيل 
عى ما يبدو قد س�ئم قوال�ب الروتن التي 
وضعته�ا متطالبات الحياة اليومية، ولعله 
أغار أيضاً من هذا العقل الذي أعلن تمرده 
عى صاحبه فأح�ال حيات�ه جحيماً، لكن 
م�ن له الغلبة عى ترصفاتنا أهي املش�اعر 
أم األف�كار أه�و القل�ب أم العق�ل؟ وه�ل 
هما وح�دة مرتبطة أم أنهم�ا منفصالن؟ 

ه�ذا الط�رح يقودن�ا إىل الدخ�ول يف أدغال 
فلس�فة العقل و آراء الفالسفة عن ثنائية 
العقل والجس�د »األحادية واملثنوية« وهو 
موضوع ش�ائك ال مجال للحديث عنه هنا، 
لذلك دعك�م من إرهاصاتي الفكرية يف هذا 
الس�ياق فهذا املقال ليس عن شخيص عى 

أي حال. لنعود للرواية.
نبذة  عن الرواية

الجريم�ة والعقاب رواي�ة للكاتب الرويس 
فيودور دوستويفس�كي، ن�رشت يف مجلة 
أدبي�ة روس�ية يف اثني عرش مقاالً ش�هرًيا 
ع�ام 1866، وبعدها نرشت كرواية. يتميز 
أسلوب دوستويفسكي بقدرته عى التعبري 
عن مكنونات النف�س البرشية، فقد عرف 
بتوجه�ه اإلنس�اني وبنزعت�ه الفلس�فية 
التي ب�دت واضحة يف أعمال�ه األدبية، كما 
يحل�و للنق�اد دائًم�ا أن يصف�وه. أهم ما 
ناقش�ته الرواية والذي سأتتناوله هنا بعد 
استعراض الشخصيات املحورية يف الرواية 
»دوافع الجريمة من منظور بطل الرواية« 
نظرية راس�كولينكوف – ال�رصاع النفيس 
الدائر رحاه يف عقل راسكولينكوف – األلم 

والحزن املخيم عى القصة منذ بدايتها.
الشخصيات املحورية يف الرواية

روديون رومانوفتش راس�كولينكوف: هو 
بطل الرواية ، ش�اب يبلغ م�ن العمر ثالثة 

وعرشين عاماً ، طالب جامعي س�ابق، ذو 
ش�خصية فريدة فهو مثق�ف حالم يمتلك 
أفكاًرا جريئة تدفعه يف النهاية لقتل عجوز 

مرابية.
. صوني�ا س�يمونوفنا مارمي�الردف: ه�ي 
االبن�ة الكربى لرجل س�كري، فتاة خجولة، 
وبريئ�ة ع�ى الرغ�م م�ن أنه�ا تضطر إىل 

ممارسة البغاء ملساعدة أرستها.
. ديمرتي بروكوفيت�ش رازميخن: صديق 

راسكولينكوف.
. بروف�ريي بيرتوفيتش: املحقق املس�ؤول 
ع�ن ح�ل قضي�ة اليون�ا إيفانوف�ا املرابية 

العجوز وأختها إليزبيث.
نظرية راسكولينكوف

منس�وب  مق�ال  ع�ن  الرواي�ة  تتح�دث 
لراس�كولينكوف ال�ذي ص�اغ في�ه فكرته 
ع�ن تقس�يم الب�رش إىل نوع�ن »عادي�ن 
وغ�ري عادي�ن«، ه�ؤالء غ�ري العادين هم 
املتفوقون الذي�ن يحق لهم تجاوز القانون 
وارت�كاب م�ا يرونه ه�م أس�مى وأفضل، 
فنج�ده يق�ول: »أما الفئ�ة الثاني�ة فهي 
تتأل�ف من رج�ال يتميزون بأنه�م جميعا 
يكرسون القانون، بأنهم جميعا مدمرون، 
أو بأنه�م جميع�ا ميال�ون إىل أن يصبحوا 
كذلك بحكم ملكاتهم. جرائم هؤالء الرجال 
تتفاوت خطورتها وتتنوع أش�كالها طبعا 
وأكثرهم يريدون، بأس�اليب متنوعة جًدا، 
تدم�ري الحارض يف س�بيل يشء أفضل، فإذا 
وج�ب عى أحدهم من أجل تحقيق فكرته، 
أن يخطو فوق جثة، أو فوق بركة دم، فأن 
يستطيع أن يعزم أمره عى أن يخطو فوق 
جثة وفوق بركة الدم وضمريه مرتاح؛ كل 
يشء رهن بمضم�ون فكرته، وبما لها من 

أهمية طبعا« .)ج1-ص 468-467(.
وكأن راس�كولينكوف يريد أن يقول بما إن 
هناك من يرتكب جريم�ة القتل بحق آالف 
الب�رش بحجة أنه يف صالح الس�واد األعظم 
من الب�رش ملاذا إذاً نجرم ه�ذا الفعل؟! هل 
يج�ب امتالك ترصيح الج�دارة بالقتل كي 
نربر ه�ذا الفعل، وق�د دلل عى ذل�ك أيضاً 
نابلي�ون  الفرن�يس  بالقائ�د  مستش�هداً 

فيقول: »إن السيد الحقيقي الذي ُيسمح له 
بكل يشء يرضب طول�ون باملدافع وينظم 
مذبح�ة يف باريس وينىس جيش�ًا كامالً يف 
مرص وينف�ق نصف مليون رجل يف معركة 
موس�كو ثم ينس�حب من املي�دان بلغز يف 
فيلن�ا إن هذا عن�د موته تقام ل�ه التماثيل 

وكل يشء إذاً مسموح له«.
كال إن هؤالء الرجال ليسوا من لحم ودم بل 
إنهم م�ن الربونز. هكذا ي�رى بطل الرواية 
اإلنس�ان املتفوق الذي يتج�اوز كل القيود 
والعقبات التي يفرضها املجتمع – بأعرافه 
وقوانينه – يف سبيل تحقيق هدفه األسمى، 
هذه الفكرة التي سيطرت عيل كامل كيانه 
أراد تطبيقه�ا عملياً ليثبت لنفس�ه الحاملة 
أن�ه أحد هؤالء البرش املتفوقن، فأقدم عى 
قتل تل�ك العجوز املرابي�ة لرسقتها بداعي 
الفاقة واحتياجه املال الس�تكمال دراسته، 
هذه الحج�ة التي لم تقنعه هو ش�خصياً 
والدلي�ل هو إخف�اؤه لتلك لألم�وال وعدم 
إنفاقه�ا، فنجده مربراً تلك الجريمة بقوله 
»إنه ليس مخلوقا برشي�ًا ذلك الذي قتلته. 
بل هو املبدأ، املبدأ، ولقد قتلته كما يجب«.

الرصاع النفيس

تحدث�ت يف البداي�ة عن ه�ذه الحم�ي التي 
عصفت براسكولينكوف بطل الرواية فعقب 
قتله للعجوز املرابية وشقيقتها بدأت ظهور 
أع�راض ه�ذه الحم�ى التي جعلت�ه طريح 
الفراش، لكنه رغم تعافيه من حمى الجسد 

الزمت�ه تل�ك الحم�ى العقلية فص�ار يهذي 
دائًم�ا، ه�ذا كان عقاب�ه األليم ال�ذي حوله 
تمام�اً من ذلك القاتل للمبدأ الذي ال يخالجه 
ذرة ن�دم م�ن قتل تل�ك الح�رشة – عى حد 
تعب�ريه – إىل الذه�اب يف النهاية إىل القس�م 
لالع�رتاف بجريرت�ه، رغ�م تعق�د القضي�ة 
وعدم وجود أدل�ة عى إدانته، لقد صار عقل 
راس�كولينكوف بعد ارتكاب�ه هذه الجريمة 
كطحون�ة هوائي�ة ال تتوقف، ب�ل تحول إىل 
مح�رك دي�زل يض�ج بصخ�ب عني�ف ه�ذا 
الضجيج الذي ظهر جلياً يف ترصفاته فجعل 
م�ن يلقاه يختاله مجنوناً، إن هذا اإلنس�ان 
ال�ذي رأى نفس�ه متفوق�اً وأه�اًل لتج�اوز 
القان�ون ش�عر بالفش�ل يف نهاي�ة املطاف 
ورأى حلمه يتح�ول لرساب، فندم عى هذه 

الجريمة التي أضحت بال مربر.

األلم والحزن
»أنا ال أس�جد أمامك أنِت . . بل أمام معاناة 
البرشية كلها« هكذا تحدث راسكولينكوف 
إىل صونيا تل�ك الفتاة البائس�ة التي باعت 
جسدها من أجل أطعام إخوة لها من أبيها 
الذي ت�رك وظيفت�ه املرموقة بع�د إدمانه 
الخم�ر، ه�ؤالء األطف�ال وأمه�م املريضة 
بالس�ل كان يرتصدهم ش�بح املوت جوعاً، 
لكنه�ا كان�ت مالذهم اآلمن – هذا املش�هد 
املؤث�ر يف أح�داث الرواية لي�س غريباً عى 
للمتأملن  بتبجيله  املعروف  دوستويفسكي 
فنج�ده يق�ول يف موضع آخ�ر »إن أعظم 

رج�ل، ه�و صاحب أعظ�م ح�زن يف هذه 
الدنيا«– باإلضافة إىل ذلك فهو بتلك العبارة 
واإلشارة إىل معاناتها يريد أن يلقي الضوء 
ع�ى مس�اوئ املجتم�ع ال�رويس يف ه�ذه 
الحقبة وتفاوت طبقاته. نجده أيضاً يقول 
ع�ن صوني�ا يف واح�دة من أعم�ق عباراته 
»الجمال س�ينقذ العالم« بالطبع ال يتحدث 
ع�ن جمال وجهها فقط، ب�ل الجمال الذي 
يقصده هو انس�جام الش�كل واملضمون، 
فجماله�ا يتج�ى يف عظم إنس�انيتها التي 
دفعته�ا للتضحي�ة به�ذا الجس�د من أجل 

إطعام الصغار.
الخاتمة

لس�ت بمعرض عن تقييم هذا العمل امللهم 
يف تاري�خ األدب العامل�ي، لذلك اس�محوا يل 
بدالً من عبارات اإلطراء واملديح التي تتذيل 
دائًما كل قراءة لرواية مهمة أن أس�تعيض 
به�ا ه�ذا االقتب�اس األخ�ري ال�ذي توقفت 
عنده كث�رياً، ورأيت فيه ما يحدث يف عاملنا 

املعارص.
لس�ان  ع�ى  دوستويفس�كي  يق�ول 
راسكولينكوف »ليهرق كل الناس ما شاءوا 
من الدم. إن ما سال منه وما سيسيل جازفاً 
عى األرض، يهرق كما تس�فح الشامبانيا. 
ومن أجله يتوجون يف الكابيتول، ويرفعون 
إىل مصاف املحس�نن لإلنسانية« )ج3 ص 

.)881

ب�ه  أراد  ال�ذي  الرائ�ع  اإلس�قاط  ه�ذا 
دوستويفس�كي أن يصف�ع ضم�ري العال�م 
حينه�ا ليفي�ق من ذل�ك الس�بات العميق – 
ال�ذي ما زال مس�تمراً إىل اآلن مع األس�ف – 
هذا الس�بات الذي جعلهم ي�ربرون الجرائم 
طاملا م�ن يرتكبونه�ا يتش�دقون بالصالح 
العام، فكم من قائد سفك الدماء ونحتت له 
التماثي�ل ووضعت عى رأس�ه أكاليل الغار. 
لكن سيظل العار والشنار يطارد هؤالء الذين 
ي�رون الب�رش ح�رشات ال قيمة له�م وأنهم 
فقط األس�ياد. س�يأتي اليوم الذي يدفعون 
فيه ثمن ما اقرتفته أيديهم، سينالون حتًما 
العق�اب حت�ى إذا افتقدوا لضم�ري يؤرقهم 

كضمري راسكولينكوف.
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ثقافية

آراء للمناقشة

قراءة يف رواية اجلرمية والعقاب لـ»دوستويفسكي«

 رمضان أقبل يا أويل األلباب              فاستقبلوه بعد طول غياب

عاٌم مىض من عمرنا يف غفلٍة             فتنبهوا فالعمر ظل سحاب

وتهّيؤوا لتصرٍب ومشقٍة                فأجور من صربوا بغري حساب

الله يجزي الصائمن ألنهم              من أجله سخروا بكل صعاب

ال يدخل الريان إال صائٌم                     أكرم بباب الصوم يف األبواب

ووقاهم املوىل بحر نهارهم                ريح السموم ورش كل عذاب

وسقوا رحيق السلسبيل مزاجه           من زنجبيٍل فاق كل رشاب

هذا جزاء الصائمن لربهم                  سعدوا بخري كرامٍة وجناب

الصوم جنة صائٍم من مأثٍم             ينهى عن الفحشاء واألوشاب

الصوم تصفيد الغرائز جملًة                     وتحرٌر من ربقٍة برقاب

ما صام من لم يرع حق مجاوٍر                وأخوٍة وقرابٍة وصحاب

ما صام من أكل اللحوم بغيبٍة             أو قال رشاً أو سعى لخراب

ما صام من أّدى شهادة كاذٍب                   وأخل باألخالق واآلداب

الصوم مدرسة التعفف والتقى              وتقارب البعداء واألغراب

الصوم رابطة اإلخاء قويًة                   وحبال ود األهل واألصحاب

الصوم درٌس يف التساوي حافٌل              بالجود واإليثار والرتحاب

شهر العزيمة والتصرب واإلبا            وصفاء روٍح واحتمال صعاب

كم من صياٍم ما جنى أصحابه           غري الظما والجوع واألتعاب

ما كل من ترك الطعام بصائٍم              وكذاك تارك شهوٍة ورشاب

الصوم أسمى غايٍة لم يرتق              لعاله مثل الرسل واألصحاب

صام النبي وصحبه فتربّؤوا           عن أن يشيبوا صومهم بالعاب

قوٌم هم األمالك أو أشباهها                    تميش وتأكل دثرت بثياب

صقل الصيام نفوسهم وقلوبهم           فغدوا حديث الدهر واألحقاب

صاموا عن الدنيا وإغراءاتها              صاموا عن الشهوات واآلراب

سار الغزاة إىل األعادي صوماً           فتحوا بشهر الصوم كل رحاب

ملكوا ولكن ما سهوا عن صومهم               وقيامهم لتالوٍة وكتاب

هم يف الضحى آساد هيجاٍء لهم           قصف الرعود و بارقات حراب

لكنهم عند الدجى رهبانه                       يبكون ينتحبون يف املحراب

أكرم بهم يف الصائمن ومرحباً           بقدوم شهر الصيد و األنجاب

اهال رمضان 
    بشري الكعيب 

الزوراء / خاص: 
عيسى عبد امللك

ألن القرن العرشين لم يدخلها، عاش�ت قرية 
}عب�اد الله{ النائية، يف أجواء القرن التاس�ع 
ع�رش. ورغم كث�رة األدعي�ة والص�الة وأداء 
طق�وس العب�ادة ، يف كل قي�ظ تفت�ح نافدة 
م�ن جهنم عليها فتس�لق األجس�ام الهزيلة  
كم�ا االس�ماك يف مق�الة كب�رية. وهربا من 
ح�رارة القيظ، ته�رع الهي�اكل العظمية اىل 
النهر  وظالل النخيل تلوذ بها. تلتف النس�اء 
بعباءاته�ن الكالح�ة الس�واد، يتجهن صوب 
النه�ر وينطرحن تح�ت ج�ذوع النخيل عى 
امت�داد النهر. أم�ا الرجال فكان�وا يركضون 
نح�و النه�ر مزاحم�ن الجام�وس والكالب 
تاركن أس�مال مالبس�هم  يف أك�واخ الربدي 
والقص�ب م�ع األطف�ال حامدي�ن الل�ه عى 
نعم�ة ان تكون للمرء يدان س�ليمتان لس�رت 
عورته. وألنهم يهتمون كثريا بس�رت عورتهم 
كان الرجل يستعن بيديه االثنتن واضعا يدا 
ع�ى عورة األم�ام ويدا عى الع�ورة الخلفية   
وينطل�ق  نح�و النه�ر راكض�ا غ�ري عاب�ئ 
بنظرات النس�اء الالئي يختلس�ن النظر اليه 
او يتظاه�رن بتجاهله وتح�ايش طريقه. ما 
يميز صابر ابن تعب�ان عنهم، انعزاله ونومه 

تح�ت ظ�ل نخل�ة برحّي�ة  ممي�زة  يف مكان 
ممي�ز. لصاب�ر طريقة ن�وم غريب�ة فهو إن 
ن�ام ال يوقظه حتى ص�وت مدفع. تلك كانت 
عادات أهل قرية }عباد الله{ قبل أن يرضبها 
التصحر والجفاف حينما  صورتها ناشيونال 
جغرافيك وأخرجت عنها فلما قصريا اس�مته 
} يف ب�الد أرضها ذهب،  يعي�ش أناس  خارج 

زمن الحضارة {.

 ذات ي�وم قائ�ظ، م�ن بعيد رأي�ت صابر ابن 
تعب�ان يتقلب ع�ى حصرية الخ�وص املبللة 
تحت ظ�ّل نخلت�ه املفضلة. نهض�ت ودنوت 

منه.
��� خرياً يا صابر؟

��  اسمع أنن امرأة مخنوقة، اصغ.
�� تسمع ماذا؟

��� أن�ن واضح. من�ذ أيام  اس�معه. صوت 
امرأة مخنوقة  تستنجد  لم تمت بعد.

��� انا ال اسمع فقد يخيل اليك .
�� انا اسمع بوضوح. انها تستغيث .!!

 اثق ب�كالم  صابر وبس�المة عقل�ه وحينما 
رشح�ت حالته  ملعلم مدرس�ة قرية مجاورة 
قال انها هلوس�ة فالرجل كبري الس�ن وهذه 
عالمات الخرف .ال ترتكه ينفرد بنفس�ه. كل 
ي�وم اضع حصريت�ي بجانب حص�رية صابر 
تعبان واتمدد. كل يوم تتطور حالة هلوس�ة 
صاحبي. صار يتج�اوب مع الصوت ، يبحث 
ع�ن مص�دره. اكثر م�ن ذلك طل�ب مني أن  
ابحث معه عن مصدر صوت  املس�تغيثة علّنا 
ننقذه�ا  قبل ان تموت .ل�م يكن صوتا واحدا 
ذلك الذي يس�تنجد بل صوت�ان. كان الصوت 
الثاني صوت رجل يس�تغيث رح�ت أنا اآلخر 
اس�معه. رشحت ملعلم القري�ة القريبة الذي 

جاء  يزور جدته قابل�ة القرية الوحيدة التي 
ابت ان تنزح .

��� هذا كابوس وليس�ت روح�ا رشيرة  كما 
تقول جدتي.

يف الي�وم الثان�ي ودعن�ا املعل�م  حت�ى مكان 
سيارته  قرب نخلة صابر ابن تعبان التي ذبل 
سعفها ويبست عروق جذعها. غري بعيد عن 
كوخ جدته كان املعلم قد  ركن  س�يارته بعد 
ان كان يرتكه�ا عى ضف�ة النهر األخرى قبل 

موجة الجفاف.
حانت م�ن املعلم نظرة اىل عروق نخلة صابر 
التي برزت . نقل نظره اىل النهر الذي  يش�به 
رج�ال مريضا ممدا يف حال�ة احتضار. التفت 
الين�ا وقال قف�وا معي عى جه�ة واحدة من 
النخل�ة وادفعوا . ما أن دفعنا حتى س�قطت 
النخل�ة باتجاه النهر الذي كانت تميل نحوه 
.المس س�عفها اليابس حاف�ة النهر يف حالة 

عناق لحبيبن !!. .
يف الي�وم الثان�ي حيما فرش�نا حصريينا عند 

جذع النخلة قال صابر ابن تعبان:
��� أمر غريب،  لم اعد اس�مع أن�ن املرأة وال 

صوت استغاثتها.
�� واألغرب اني لم أعد أسمع أنن الرجل فقد 

اختفى هو اآلخر  أيضا، قلت معقبا .!!ِ

د. علي املرهج
الكتابة فعل ما بعدي يستلزم »ُمتعة القراءة«، ولربما  بيننا من 
يه�وى الكتابة م�ن دون مرور بالتماهي م�ع »ُمتعة القراءة«، 
لكنه واهم، ألن كتابته ال تتعدى يف هذا الحال س�وى التعبري عن 
خوالج نفسه الداخلية بلغة ال يقبلها العقل، وال تخرتق وجدان 

اآلخر )املُخاطب(
الكتاب�ة فعل ذات�ي يتماهى معه�ا كاتبها، ولكنه�ا تبحث عن 
ُمتلق، ولكل ُمتلق ُقدرات بحس�ب نش�وئه الثقايف، وكلما كانت 
الكتاب�ة تس�ري وفق خلج�ات النف�س الداخلية م�ن دون وعي 
لفيوضات اآلخرين الوجدانية من العرفاء، س�ريمي بها املُتلقي 
بعي�داً، إن كان ُمتلقي�اً يمتل�ك بعضاً م�ن أدوات الوعي اللغوي 

وُمعجمية الفكر الصويف  والعرفاني.
والكتابة فعل ال ُيجانب التعقل حتى يف استغراقه الوجداني. ويف 
الكتابة ُبعد برهاني ال يفقهه س�وى الُحكم�اء ومن صاحبهم 
ألن�ه ُمحب للحكم�ة، وكل ُمح�ب للحكمة فيلس�وف، إن أتقن 
مفاهيم الفلس�فة النظري�ة بأبعادها التأملي�ة والتجريدية يف 
الغ�وص يف معاني الوجود، ومحاولة الكش�ف عن أس�بابه عرب 

منطق عقالني لإلفادة منها لوضع حلول عملية لواقع ُمرتٍد.
الكتاب�ة تفري�غ لش�حنات وطاقات كامن�ة يف النس�ق البنائي 
للكات�ب الواع�ي، إن كان ه�ذا الكاتب ل�ه ُمتبنيات م�ن عوالم 

الوجدان، أو من عوالم الربهان.
الكتاب�ة يف إمتاعها خرٌق لجدار الصم�ت، ورصخة تخرتق أفق 

كل بناءات الوعي الراكد.
الكتابة كش�ف وتعرية للمس�كوت عنه يف حياتن�ا االجتماعية 
والثقافية والدينية لتكشف عن زيفه بتحٍد أو بتغيري بإحسان.

الكتاب�ة وعي القراءة يف امل�ا بعد، ووعي الواق�ع يف ما هو فيه، 
وط�رح وعي بديل يجرتحه الكاتب )القارئ( لكثري من مدونات 
الفك�ر فخرب ما فيه�ا من خلل، ليطرح رؤية للقادم يس�تقيها 
من نقديته لحتميات التاريخ ليجعل من نقده أفقاً لبناء تصور 

ملُستقبل أفضل.
ُمتعة الكتابة ال بحث فيها عن ُش�هرة، بقدر ما فيها من ُمتعة 

للُزهد يف كل عطايا ومنح السالطن والجمهور.
يف الكتابة ُمتعة حينما تخرتق املألوف يف حياتنا، وتنتقد الساكن 
يف ثقافتنا عرب نتاج ابداعي ش�عري كان أم رسدي، ولربما كان 

يف نادر األحوال مما ُيمهر بنتاج إبداعي فلسفي.
الكتاب�ة تالقح لفعل ذاتي ُتنتجه ذات املؤلف أو الكاتب لتتالقح 
م�ع واق�ع يف مأس�اة وملهاة، ليكش�ف الكاتب في�ه عن قيمة 
امللهاة، وحضورها اإليجابي أو الس�لبي يف نقد مواطن الُخذالن 
يف صناعة الس�عادة، أو الكش�ف عن مواط�ن الفرح والُحزن يف 

ملهاتنا أو )مأساتنا( اليومية.

يف موطن�ي العربي كث�رياً ما يلع�ب املُمثل�ون أدوراً يف كوميديا 
الواقع ليكش�فوا عن تغلغل املأس�اة يف واقع ُمرتٍد ال فكاك منه 
وال خالص لنا س�وى اللجوء ل� )كوميديا املوقف(، وهي ملهاة 

ويف الوقت ذاته تعبري عن مأساة.
 يف ُمتع�ة الكتابة تعبري عن وجود طامح فيه نزوع فرداني، ويف 
كل فرداني�ة ُمضمر و )مس�كوت عنه(. إنه�ا فردانية ال وجود 
لها م�ن دون وجود آخر أضمرته أو اعرتف�ت به، فاآلخر وجود 
عيني ال ترغب الذات )األنوية( بالكش�ف عن وجوده الضامر يف 

وجودها، أو كما قال ريكور »الذات عينها كآخر«.
الكتابة تعريف بهوية، ال هوية الكاتب فحسب، إنما هي تعريف 
بهوية الجماعة التي ش�اء الوجود أن يوج�د فيها هذا الكاتب، 
فهي هوية لوجود وتحمٍل لذات مغرورة تظن أن وجودها خارق 
للمألوف املُجتمعي، وتناس�ت أنها حتى يف وجودها املُختلق هذا 
إنم�ا تحتاج يف تحقيقه ألخر يعرت، إاّل أنه وجود ال معنى له من 
دون هذا اآلخر الذي هو يف حاالت ُيش�كل معنى األنا الجماعية، 
ويف حاالت ُيش�كل معنى الهوية الفردانية التي تبحث عن تفرد 

بمبعزل عن وجود اآلخر.
ُمتع�ة الكتابة فيها توقع ألفق ما س�نكون عليه يف املُس�تقبل، 
وتل�ك التوقع�ات ال مص�داق لها يف عي�ون أبناء ال�رشق إالاَ بعد 
وق�وع ما ال ُيحم�د ُعقباه، ولكن يف توقع الكاتب س�عي ملُتعة، 
وه�ي جوهر ما يبتغيه، ورغبة لبناء وعي ثانياً، وهي عرض يف 

ما يرومه، ولكنها جوهر يف بناء وعي جديد للُمجتمع.
الكتابة فيها رجاء وتمٍن يرغب به الكاتب ألن تكون رؤيته فيها 
بع�ض موعظة ملجتمع هو منه، ولكن كتابته تمٍن، وال س�لطة 
له يفرضها لتقبلها بن أطياف ُمجتمعية ال رابطة وطنية لها.
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رمض�ان ش�هر الربك�ة، إن�ه يجلب 

الخ�رات والراحة مع�ه، وهو فرصة 

أرج�اء  يف  الس�عادة  لن�ر  مثالي�ة 

منزلك، وهو ما يبدأ بتحسني عالقتك 

الزوجية، وتجديد سعادتك الزوجية.

يف التايل 5 نصائح تساعدك عىل تجديد 

السعادة الزوجية يف رمضان:

1 - ضعي ملس�ات رمضانية مبهجة 

عىل ديكورات منزلك

اجع�ي منزل�ك مهيًئ للس�عادة التي 

يجلبه�ا الش�هر الكريم، عرب ملس�ات 

الديكورات  الديك�ورات.  مبهجة عىل 

الرمضانية تصنع أجواء احتفالية يف 

املنزل، وتش�عر أفراد أرستك بالبهجة 

أكث�ر  يجعلك�م  مم�ا  والس�عادة، 

اس�رخاء واس�تعداداً لتب�ادل املحبة 

واللطف.

2 - اع�دي قائم�ة بأصن�اف الطعام 

املفضلة لزوجك

كم�ا قال�وا قديم�اً فإن املع�دة أقرب 

طريق لقلب الرجل، وش�هر رمضان 

وفر الخ�رات، وهو فرص�ة مثالية 

لتقديم ما لذ وطاب من األطعمة عىل 

املائدة يومياً، لذا أعدي قائمة بأصناف 

الطع�ام املفضل�ة لزوج�ك، واجعليه 

يش�عر باهتمام�ك ب�ه ع�رب تقدي�م 

أصناف الطعام التي يشتهيها.

3 - اهتمي بمظهرك

ال تهم�ي مظه�رك بس�بب الصي�ام 

واإلره�اق وضيق الوقت، بل خصيص 

ج�زء م�ن الي�وم لالهتم�ام ببرتك 

وش�عرك، وارت�دي أجم�ل املالب�س، 

وضع�ي العط�ور الفاخ�رة، اجع�ي 

زوج�ك ي�راِك يف أبه�ى ص�ورة ت�ر 

قلبه.

4 - استقبي زوجك بود ولطف

ق�د يع�ود زوج�ك إىل املن�زل بم�زاج 

عصبي بسبب إرهاق الصيام ونقص 

الكافي�ني والنيكوت�ني، هن�ا يتوقف 

باق�ي الي�وم ع�ىل كيفية اس�تقبالك 

له، إذا استقبلتيه بالشكوى، فسوف 

يزداد غضباً وينع�زل بعيداً عنِك، أما 

إذا أحس�نِت اس�تقباله ب�ود ولط�ف 

وابتس�امة رقيقة، فس�وف تمتصني 

غضبه، وتحصلني عىل معاملة طيبة 

يف املقابل.

5 - قومي بدعوة عائلة زوجك ملنزلك

عائلة زوجك هي مفاتح قلبه، وشهر 

رمض�ان فرص�ة مثالي�ة لدعوته�م 

ش�هية،  وليم�ة  أع�دي  منزل�ك.  إىل 

وعامليه�م  برح�اب،  واس�تقبليهم 

بحب وكرم وإحسان، سوف ينعكس 

هذا عىل عالقتك بزوجك. 

يصب�ح الطف�ل مكلف�اً بصي�ام 

رمض�ان بعد البل�وغ، ولكن من 

الصع�ب أن يب�دأ صي�ام فج�أة 

الصي�ام  ع�ىل  يعت�اد  أن  دون 

تدريجياً وهو يف س�ن أصغر، لذا 

م�ن املهم أن تبدئي تعويد طفلك 

ع�ىل الصي�ام عندم�ا تش�عرين 

أنه مس�تعد للصي�ام وقادر عىل 

التدري�ب  تبدئ�ي  وأن  تحمل�ه، 

تدريجياً.

اس�تعداده  طفل�ك  أظه�ر  إذا 

فالخط�وات  رمض�ان،  لصي�ام 

ع�ىل  تس�اعدك  س�وف  التالي�ة 

تدريب�ه وتعويده ع�ىل الصيام. 

تابعي القراءة.

الخطوة األوىل: تحدثي مع طفلك 

عن فريضة الصيام

الفك�رة التقليدي�ة ب�أن الصيام 

الش�عور  أج�ل  م�ن  مف�روض 

بالفق�راء، فكرة غ�ر صحيحة، 

وغر مناسبة للجيل الجديد الذي 

يتمت�ع ب�ذكاء عال وق�درة أكرب 

عىل التفكر وطرح األس�ئلة، لذا 

تحدثي م�ع طفلك ع�ن الصيام 

كف�رض من الل�ه، وع�ن أهمية 

طاعة أوامر الله، وتهذيب النفس 

باالمتناع عما هو مت�اح امتثاالً 

ألوام�ر الل�ه. ويمك�ن للقصص 

الدينية مس�اعدتك ع�ىل توصيل 

املعلومات كاملة لطفلك، ليشعر 

بالرغبة يف إتمام الصيام.

الخط�وة الثانية: تح�ي بالصرب 

أمام أسئلة طفلك

طفل�ك  علي�ِك  يط�رح  س�وف 

عرات األس�ئلة ح�ول الصيام، 

بعضه�ا يمكن أن يك�ون مكرر 

بصي�غ مختلفة، تح�ي بالصرب، 

وأجيب�ي بلط�ف ورصاح�ة عن 

أسئلة طفلك، وال ترددي يف طلب 

البحث عن إجابات لألسئلة التي 

تعجزين عن الرد عليها، فالردود 

عىل أس�ئلة طفلك سوف تالزمه 

لس�نوات وه�و يلت�زم بفريضة 

الصيام.

الخط�وة الثالث�ة: كون�ي ق�دوة 

لطفلك

أفضل طريقة لتعليم طفلك، هي 

أن ي�راِك وانِت تقوم�ني باليشء 

بالطريق�ة الصحيحة، لذا كوني 

ق�دوة حس�نة لطفل�ك، ودعي�ه 

ي�راِك وأن�ِت ملتزم�ة بالصي�ام 

وآدابه، دون ضجر أو عصبية أو 

شكوى.

الخطوة الرابعة: ابدئي بالصيام 

التدريجي

ال تجع�ي طفل�ك يص�وم ي�وم 

كامل فجأة، فالتدريج يف الصيام 

مه�م جداً حتى ال يش�عر الطفل 

بالتعب الشديد ويرفض الصيام. 

ابدئي بتعويد طفلك عىل الصيام 

م�ن الع�ر إىل املغ�رب، ثم من 

الظه�ر إىل املغرب، تدريجياً حتى 

يس�تطيع صي�ام الي�وم كامالً. 

امله�م أن يك�ون نهاي�ة صيامه 

وقت املغرب حتى يشعر بفرحة 

اإلفطار.

وف�ري  الخامس�ة:  الخط�وة 

لطفل�ك العوامل التي تس�اعده 

عىل الصيامهناك عوامل تس�اعد 

الطفل عىل الصي�ام، مثل تناول 

وجبة سحور جيدة، وتوفر جو 

مناسب للطفل بحيث ال يتعرض 

ألشعة الش�مس أو حرارة الجو، 

وع�دم القي�ام بمجه�ود بدن�ي 

يزيد ش�عوره باإلرهاق والجوع 

السادس�ة:  والعطش.الخط�وة 

كافئ�ي طفلككلم�ا نجح طفلك 

يف إتم�ام الصي�ام، كافئي�ه عىل 

ص�ربه وطاعت�ه ألوام�ر الل�ه، 

وتجنب�ي العقاب تمام�اً حتى ال 

يكره الصيام.
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رمضان فرصة مثالية لنشر السعادة يف أرجاء منزلك

6 خطوات لتعويد طفلك على صيام رمضان

نصائح طبية ...حنو مستقبل أفضل ... هلما
كيف ميكن احملافظة على نظافة 

وصحة الفم خالل شهر رمضان؟

املطبخ ...

دراسات حديثة...

الدليمية العراقية

األزواج الذين يضحكون مًعا يبقون لفرتة طويلة مًعا

املقادير
-كيلو لحم غنم مقطع

-٢ بصلة مقطعة
-زيت
-ماء

بس�متي  أرز  اك�واب   ٣-
مغسول

-كوب شعرية
-خبز عراقي

التوابل:
-حبة لومي

-ملعقة كاري
-٣ اوراق غار

-عود قرفة
-٥ حبات هيل

- -ملح
للتزيني:

مكرات حسب الذوق
طريقة التحضر

-يف طنجرة نضع ٤ مالعق زيت 
نحميه ونحمر قطع اللحم ثم 
اللومي والكاري  نضع فوقهم 
وورق الغ�ار والقرف�ة والهيل 

ونغمرهم باملاء للسلق.
-يف طنج�رة أخ�رى نض�ع ٣ 
مالع�ق زي�ت واألرز نقلبه ثم 
نغم�ره بامل�اء الس�اخن م�ع 
ملعق�ة مل�ح ونرك�ه ينضج 

عىل نار هادئة.
-يف مقالة نضع ٢ ملعقة زيت 
لتتحمص  نقلبها  والش�عرية 
ثم نض�ع فوقه�ا نصف كوب 
ط�راوة  تكس�ب  حت�ى  م�اء 

ونركها لتغي.
-بع�د أن ينض�ج اللحم واألرز 

نبدأ بتطبيق طبقات املنسف.
-يف وعاء التقديم نضع طبقة 
خبز عراق�ي ونس�قيه بمرق 
اللح�م ثم نض�ع األرز األبيض 
فوق�ه ث�م طبق�ة الش�عرية 
وعىل الوجه نوزع قطع اللحم 
باملك�رات  املنس�ف  ونزي�ن 

والزبيب حسب الذوق.

كش�فت نتائج دراس�ة جديدة قام بها باحثون 
من جامعة )University of Kansas( أن األزواج 
الذين يضحكون مًعا، ويمتلكون دعابات خاصة 

بهم، يبقون لفرة أطول مقارنة باآلخرين.
وأش�ار الباحث�ون أن�ه يف املقاب�ل األزواج الذين 
يملك�ون دعاب�ات لئيم�ة ع�ىل بعضهم�ا وعىل 
عالقتهم�ا ال يتمكنون من البق�اء لفرة طويلة 

من الوقت مًعا.
وأوضح الباحثون أن الدعابات والضحك ما بني 
األزواج يع�د عمود ركن أس�ايس للعالقة املتينة 

والتفاهم فيما بينهما.
وتوص�ل الباحث�ون إىل هذه النتائ�ج من خالل 
اس�تهداف أكثر من 1٥0,000 مش�رًكا، وأكدوا 
أن األزواج الذي�ن يخلق�ون الدعاب�ات وح�س 

الفكاه�ة مع�ا، بما يس�مى بالدعاب�ات واملزح 
الداخي )inside joke( يميلون للبقاء مًعا لفرة 

طويلة من الزمن.
إال أن الباحثون حذروا األزواج من تخطي بعض 
الخطوط الحمراء يف امل�زح والدعابات، مثل تلك 
التي تس�تهدف أه�ل الري�ك أو الريكة، من 

شأنها أن تسبب املشاكل والخالفات الكبرة.
بالت�ايل م�ن املهم أن يع�رف األزواج حدودهم يف 
امل�زح، وأال يك�ون ذلك بهدف التقليل من ش�أن 

الريك.
يف ح�ني أف�اد الباحثون أن ع�ىل األزواج التوقف 
عن املزاح و إلقاء الدعابات يف حال كانت تسبب 
الحزن أو الغضب للريك، فالهدف من ذلك هو 

الضحك وليس التقليل من الشأن.

سلوكيات... 

طبيبك يف بيتك....

لطلة ابهى....

7 مشروبات هي األفضل لصحتك خالل شهر رمضان

7 نصائح لوجه مشرق من دون مكياج يف رمضان!

م�ع اس�تمرار أي�ام ش�هر رمض�ان 
املب�ارك، يجب علين�ا محاولة الركيز 
ع�ىل املأك�والت و املروب�ات الت�ي 
تفيدن�ا وال ت�ر بصحتن�ا، خاص�ة 
م�ع امتداد ف�رات الصيام لس�اعات 
طويل�ة. فيج�ب علين�ا دائم�اً التأكد 
من أن العنارص الغذائية التي نحصل 
عليها يف الفرة ما بني وجبتي اإلفطار 
علين�ا  بالنف�ع  س�تعود  والس�حور 
وتمنحنا الطاقة الكافية التي ستعني 

أجسامنا عىل الصوم يف اليوم اآلتي:
وبس�بب س�اعات الصي�ام الطويلة، 
الكثر من الصائم�ني قد يعانون من 
عر الهضم أو »اإلمس�اك« ومشاكل 
أخرى. لذا فاختي�ار الطعام الصحي 
وال�راب املناس�ب من أهم األش�ياء 
م�ن  أن نوليه�ا ج�زءاً  الت�ي يج�ب 

اهتماماتنا خالل شهر_رمضان.
وهنا ن�ورد بعض أن�واع املروبات، 
أفض�ل  م�ن  بأنه�ا  توص�ف  الت�ي 
املروب�ات الت�ي تع�ود بالنف�ع عىل 
الصائم�ني، ويج�ب أن نح�رص عىل 
اإلفط�ار..  وجب�ة  خ�الل  تواجده�ا 

والقائمة تشمل:
1( الحليب والتمر

ه�ذا م�ن أفض�ل املروب�ات الت�ي 
يج�ب أن نحرص عليه�ا خالل وجبة 
اإلفط�ار. فيمكنن�ا أن ننق�ع حب�ات 
م�ن التمر يف كوب من الحليب منزوع 

الدس�م ونركها حوايل 1٢ ساعة، ثم 
نس�تهل وجبة اإلفطار بهذا املروب 
املفي�د والغني، ال�ذي يعطينا الطاقة 
ويحافظ عىل املستوى املعتدل للسكر 
يف الدم، والذي عادة ما ينخفض خالل 

ساعات الصيام.
٢( قمر الدين )عصر املشمش(

هو من أش�هر العصائ�ر التي ارتبط 
اسمها بشهر الصيام، فنحن ننتظره 
من س�نة ألخ�رى لنس�تمتع به عىل 
غن�ي  فاملش�مش  اإلفط�ار.  وجب�ة 

باأللياف وبفيتامني »A«. كما يحتوي 
املش�مش عىل م�ادة الريتينول، وهي 
م�ادة س�هلة االمتصاص يف الجس�م 

وتعزز من عملية الهضم.
٣( عصر الليمون بالنعنع

خلي�ط الليمون وامل�اء وأوراق النعنع 
أيضاً من املروبات املفيدة جداً التي 
يمكن تناولها ضم�ن وجبة اإلفطار. 
 »C« بفيتام�ني  غن�ي  رشاب  فه�و 
وباأللياف، كما يمكنك إضافة ملعقة 
من عس�ل النحل عىل الخليط. فكوب 

م�ن هذا العص�ر كفيل ب�أن يمنحك 
االنتع�اش والطاق�ة بعد ي�وم صيام 

طويل.
٤( مخفوق املوز بالحليب

امل�وز غن�ي بالبوتاس�يوم وباأللياف 
وفيتام�ني »C« و«B6«. يمكنك خفق 
م�ن م�وزة إىل موزتني م�ع كوب من 
الحليب منزوع الدس�م، وتناول كوب 
م�ن هذا املخف�وق اللذيذ خالل وجبة 
كب�رة  طاق�ة  س�يمنحك  اإلفط�ار، 
ويساعدك عىل تحمل الصيام يف اليوم 

التايل.
٥( مخفوق اللوز بالحليب

لتحضر ه�ذا امل�روب، يمكن نقع 
م�ن 10 إىل 1٢ حبة من اللوز يف كوب 
من املاء طوال الليل، ثم نقوم بتقشر 
حبات اللوز. بعدها نقوم بخفق كوب 
من الحليب منزوع الدسم مع حبات 
الل�وز املنقوع�ة وملعقة من عس�ل 
النحل وبعض حبات الهيل املقشورة. 
ونخفق الخليط جيداً. فهذا املروب 
غن�ي بالفوائد الغذائي�ة التي تمنحك 
الطاقة املطلوب�ة ملواصلة الصيام يف 

اليوم اآلتي.
6( عصر الطماطم والتفاح

بالفيتامين�ات  ال�راب غن�ي  ه�ذا 
م�ن  فه�و  واأللي�اف.  والحدي�د 
املروب�ات الت�ي ينصح به�ا خرباء 
التغذي�ة عىل وجبة اإلفطار. فيمكنك 
خل�ط التف�اح املقش�ور م�ع حبات 
الطماطم م�ع إضافة القليل من املاء 
وبعض قط�رات الليمون وملعقة من 
عسل النحل. يخفق جيداً ويقدم عىل 
وجب�ة اإلفطار لتحص�ل عىل رشوب 

غني بالفوائد الغذائية.
7( املاء

ال يشء يفوق كوب املاء عىل اإلفطار، 
فه�و مل�ك املروب�ات، حي�ث يمنح 
الرطيب للجس�م، وي�زوده بالطاقة 

ويساعد عىل الهضم. 

لن يعود ش�حوب الوجه وجفافه هاجساً 
خالل ف�رة الص�وم، فه�ذه النصائح إْن 
ُعم�ل بها س�تحافظ عىل إرشاقت�ه طيلة 

شهر رمضان.
1.احريص عىل غسل الوجه صباحاً ومساًء 

لتظهري أكثر جماالً بدون ماكياج.
٢.اس�تخدمي زيت ج�وز الهند ب�دالً من 
مرّط�ب الش�فاه، وإلزال�ة املاكي�اج عن 
كريم�ات  فمعظ�م  والعي�ون.  الب�رة 

الرطي�ب املتوّف�رة يف األس�واق تحت�وي 
ع�ىل م�واّد كيميائّي�ة ت�ّر بالش�فاه، 
فقط القلي�ل من زيت جوز الهند س�وف 
يس�اعدِك يف الحفاظ عىل ش�فتيِك رطبة 

ومتوّهجة .
جمي�ع  لطي�ف:  بمنّظ�ف  ٣.اس�تعيني 
مس�تحرات تنظي�ف الوج�ه وتعقيمه 
قاس�ية وت�ّر بنس�يج الجل�د، و لك�ّن 
املنّظف اللّطيف يجعل جل�د الوجه وردّياً 

ويحمي البرة من الجفاف .
٤.اس�تخدمي مرّط�ب الوج�ه الصحيح: 
مرط�ب  اس�تعمال  إىل  تحتاج�ني  أن�ِت 
للوج�ه مبارشة بعد غس�له للحفاظ عىل 
 SPF برتِك صحّي�ة، ينصح بمرطب مع
٣0 لحماي�ة برتِك من أش�ّعة الش�مس 

القاسية .
٥.جرّب�ي الفازل�ني ب�دالً م�ن املاس�كارا 
: ق�د يب�دو األم�ر غريب�اً، ه�ي طريق�ة 

مختربة لتظهري أكثر جماالً من دون أّي 
ماكياج.

6.ال تبالغ�ي يف جعل ل�ون حاجبيِك داكناً 
من خالل تحدي�ده بالقلم كّل صباح كي 
ال تبدو مالم�ح وجهِك قاس�ية. 7.تناويل 
الطعام الصحّي، فاألطعمة التي نتناولها 
يومّياً تلعب دوراً حيوّياً يف صّحة البرة، 
لذل�ك تأّك�دي من التمّس�ك باّتب�اع نظام 

إفطار صحّي .
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شهر  خالل  الفم  بنظافة  العناية  يف  معني  روتني  عىل  الحفاظ 
والحفاظ عىل  األسنان  ملنع مشاكل  أمر رضوري  رمضان، هو 
صحتها. فيما يي بعض النصائح واإلرشادات القيمة ملساعدتكم 

يف الحفاظ عىل نظافة وصحة أفواهكم خالل الشهر الفضيل:
1. نظفوا أسنانكم بالفرشاة والخيط بانتظام: نظفوا أسنانكم 
قبل  ومرة  االفطار  بعد  مرة  األقل،  عىل  يومًيا  مرتني  بالفرشاة 
الفلورايد  مادة  عىل  يحتوي  أسنان  معجون  استخدموا  النوم. 
وفرشاة أسنان ذات شعرات ناعمة وتأكدوا من تنظيف لسانكم 
أيًضا. استخدموا خيط األسنان مرة واحدة عىل األقل يومًيا إلزالة 
املناطق  ويف  األسنان  بني  املوجودة  والرسبات  الطعام  جزيئات 
التي ال تصل إليها الفرشاة. يمكنكم أيًضا التفكر يف استخدام 
نفس  عىل  والحصول  أسنانكم  لتنظيف  النهار  خالل  املسواك 

منعش.
٢. استخدموا غسول الفم: يمكن لغسول الفم أن يساعدكم يف 
البكتريا املوجودة يف  الحصول عىل نفس منعش والقضاء عىل 
أفواهكم. مضمضوا أفواهكم بغسول الفم بعد تنظيف األسنان 

بالفرشاة والخيط لتجنب تراكم الرسبات.
٣. احرصوا عىل رشب املاء: ارشبوا الكثر من املاء خالل أوقات 
الطعام.  أفواهكم وإزالة جزيئات  للحفاظ عىل رطوبة  اإلفطار 
البلع  دون  باملاء  املضمضة  املهم  من  الصيام،  ساعات  خالل 
للحفاظ عىل ترطيب الفم. فجفاف الفم يمكن أن يؤدي إىل رائحة 

الفم الكريهة وتسوس األسنان. 
لهذه  يمكن  والسكريات:  واملقلية  املالحة  األطعمة  تجنبوا   .٤
الفم، مما  وأن تجفف  بالعطش  تجعلكم تشعرون  أن  األطعمة 
األسنان. من  إىل تسوس  ذلك  ويؤدي  فيها،  البكتريا  نمو  يعزز 
األفضل تناول الحلويات التي تحتوي عىل نسبة عالية من السكر 
عىل  لألحماض  الريع  الراكم  لتقليل  الرئيسة  الوجبات  بعد 

األسنان وتجنب تسوس األسنان.
٥. قللوا من تناول القهوة والشاي: إذ يمكن للقهوة والشاي أن 
إذا كنتم  الفم الكريهة.  ترك بقعا عىل أسنانكم وتسبب رائحة 
لتناولها خارج ساعات الصيام، فافعلوا ذلك باعتدال  يف حاجة 

وقوموا بتنظيف أسنانكم مبارشة بعد رشبها.
تحديد موعد  الجيد  األسنان: من  دكتور  زيارة  احرصوا عىل   .6
أسنانكم  صحة  من  للتأكد  رمضان  شهر  قبل  األسنان  لفحص 
رمضان،  شهر  خالل  أسنان  مشاكل  أي  واجهتم  وإذا  ولثتكم. 
دون  العالج  عىل  للحصول  األسنان  دكتور  زيارة  عىل  احرصوا 

تأجيل.
7. أولية صحة ونظافة الفم خالل عالجات األسنان التصحيحية: 
تؤثر بعض أجهزة تقويم األسنان عىل تراكم الجر، مما قد يسبب 
مشاكل أكثر حدة. يمكن اختيار تقنيات طب األسنان املتقدمة 
التي يسهل تنظيفها، مثل التقويم الشفاف إنفزالين، كي تساعد 

يف ضمان استمرار العالج بشكل صحيح وتجنب املشاكل. 
نظافة  عىل  الحفاظ  من  ستتمكنون  النصائح،  هذه  باتباع 
والوقاية من  أفواهكم بشكل جيد خالل شهر رمضان  وصحة 

مشاكل األسنان.
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حدث يف مثل هذا اليوم
1091 - سقوط مدينة قرطبة األندلسية بيد دولة املرابطني.

1804 - وص�ول ال�وايل العثماني الثالث ملرص خورش�يد باش�ا وذلك بعد جالء 
الحملة الفرنسية عنها.

1872 - زلزال بقوة 7.8 عىل مقياس ريخرت يف أوينز فايل يف كاليفورنيا.
1931 - توقيع معاهدة تعاون بني العراق واألردن.

1945 - ق�وات الحلف�اء تحتل مدينة فرانكف�ورت األملانية وذل�ك قبيل نهاية 
الحرب العاملية الثانية.

1952 - الفرنسيون يعتقلون أعضاء الحكومة التونسية وينفونهم إىل جنوبي 
تونس.

1953 - العالم األمريكي يوناس سولك يكتشف مصالاً ضد شلل األطفال.
1971 - استقالل بنغالديش عن باكستان.

1979 - التوقيع عىل معاهدة السالم املرصية اإلرسائيلية يف واشنطن العاصمة 
وذلك تحت إرشاف الواليات املتحدة.

1994 - الكويت تمنع املنقبات من قيادة السيارات.

2007 - إجراء اس�تفتاء تعديل الدستور يف مرص وذلك إلدخال تعديالت شملت 
ح�ذف اإلش�ارات إىل النظام االش�رتاكي للدولة، ووضع األس�اس الدس�توري 

لقانون اإلرهاب.
2010 - املفوض�ة العليا لالنتخابات يف العراق تعلن نتائج االنتخابات الربملانية 
التي أجريت يف 7 مارس، وكانت النتيجة حصول القائمة العراقية برئاسة إياد 
ا، وائتالف دولة القانون برئاس�ة رئي�س الوزراء نوري  ع�الوي عىل 91 مقع�داً
املالكي ع�ىل 89 مقعداًا، واالئتالف الوطني العراقي ع�ىل 70 مقعداًا، والتحالف 

الكردستاني عىل 43 مقعداًا.
2015 - بدء التدخل العسكري يف اليمن بقيادة السعودية.

2016 - حكومة الوفاق الوطني الليبية تبدأ عملها يف تونس العاصمة برئاسة 
فايز الرساج.

2017 - كاري الم تفوز يف انتخاب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ 2017 وبذلك 
تصبح أول امرأة تشغل منصب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ.

2021 - تصادم قطارين يف سوهاج املرصية، يؤدي لوفاة وإصابة العرشات.

كأس احلليب

ظهرا يف مصر يف عهد حممد علي
ماقصة مدفع اإلفطار وأول إمساكية لرمضان؟

قصة وعربة

كلمات متقاطعة  

كان هناك شاب متفوق يف الدراسة لكن وضعه املادي سيئ جدا، 

اضطر أن يعمل بعد املدرسة يف بيع بعض األغراض التي يأخذها 

من املتاجر بالدق عىل البيوت وعرضها عليهم.

لم يكن هذا الشاب ينفق الكثري من املال عىل نفسه، فكل يشء 

كان يذهب للتعليم والكتب حتى يضمن نجاحه الدرايس، فكان 

مدركااً بأن املخرج من كل هذه املشاكل التي يعيشها هو شهادة 

حقيقية.

التعب  من  قدميه  عىل  الوقوف  يستطع  لم  األيام،  من  يوم  ويف 

أحد مساعدة،  يطلب من  ال  بأن  نفسه  والجوع، حاول محاربة 

لكنه لم يستطع، فقام بدق باب أحد البيوت، فخرجت له امرأة 

شابة وقالت له “ماذا تريد؟”.

شعر الشاب باإلحراج فلم يطلب الطعام وقال لها “كأس ماء لو 

سمحت”.

من  وخجله  جوعه  فأدركت  البائع  بوجه  الشابة  املرأة  نظرت 

الطلب، فخرجت ومعها قطعة من خبز وكأس حليب، وقدمتها 

له، فعرض عليها شيئااً من األغراض التي معه مقابل ما أعطته 

إياه، فقالت له “ال ثمن لعمل الخري”.

دخلت  نادر،  عصبي  بمرض  املرأة  تلك  وأصيبت  األيام،  مرت 

منكب  طبيب  هناك  كان  لعالج،  املستشفى، وخضعت  إثره  عىل 

صحتها  أجل  من  قاتل  حالتها،  عىل  اإلرشاف  عىل  غريب  بشكل 

وشفائها، لكن املرأة كانت مرعوبة من الفاتورة التي ستقدم لها 

يف النهاية.

شهران من العمل الطبي املتواصل نجح من خاللهما طبيب بعالج 

املرض، وشفيت املرأة التي جاء لها أحد املمرضني بالفاتورة داخل 

الدخول بمشاكل  الذي كان خائفااً من  إىل زوجها  ظرف، نظرت 

اضطرا  لكنهما  املتوقعة  الضخمة  الفاتورة  بسبب  قانونية 

للخضوع للعالج بسبب املرض الخطري التي أصابها.

فتحت املرأة الظرف وهي مرعوبة لتجد فيه “الفاتورة دفعت منذ 

سنوات .. كأس حليب!”.

يضيع  فلن  موضعه...  غري  يف  ولو  جميال  “ازرع  الشاعر  يقول 

جميل أينما زرع.”

بدأت فكرة اإلمساكية يف مرص يف عهد الدولة العثمانية، وأثناء حكم 
رمضان  شهر  يف  بعامني  وفاته  وقبل  الكبري  باشا  عيل  محمد  الوايل 
الباهرة  الطباعة  دار  يف  مرة  أول  طباعتها  وتم  م.   1846 1262ه� 
صفراء  ورقة  عن  عبارة  وكانت  العربية  مرص  بجمهورية  ببوالق 

بعرض 27 سم وطول 17.5 سم.
وارتبط شهر رمضان يف أذهاننا منذ الصغر بعدة أشياء منها مدفع 
لكريم  الشهر  بداية  مع  بكثرة  تنترش  التي  و”اإلمساكية”  اإلفطار 
كأحد األدوات املهمة التي يعتمد عليها الصائمون يف تنظيم أوقاتهم، 

بحسب مواقيت الصالة، طوال الشهر الكريم.
الصلوات  ومواعيد  الصيام،  شهر  أيام  تقسيم  اإلمساكية  وتتضمن 

الخمس، ووقت اإلفطار ووقت اإلمساك لكل يوم.
يف  كان شكلها  اإلمساكية ومتى ظهرت؟ وكيف  ما قصة هذه  لكن 

القدم؟
ويقول الباحث يف التاريخ اإلسالمي الدكتور أحمد عادل إن اإلمساكية 
ظهرت ألول مرة يف عرص محمد عيل باشا )الذي حكم مرص ما بني 
عامي 1805 إىل 1848(، وتحديدا عام 1846 ميالدية، لرتتيب أوقات 
وفقا  منظم،  بشكل  وغروبها  الشمس  وطلوع  والصيام  الصالة 

للتقويم الهجري.
صفحة  من  مكونة  كانت  اإلمساكية  أن  صحفي  حديث  يف  ويوضح 
“أول  يقول:  نص  جانبها  وإىل  عيل،  محمد  صورة  أعالها  واحدة، 
يوم رمضان اإلثنني، ويرى هالله يف الجنوب ظاهرا كثري النور قليل 

االرتفاع”.
اإلمساكية  بجانب  أنه  املرصي  الباحث  يضيف  اإلفطار،  مدفع  وعن 
أملانيا،  من  أحدها  املدافع،  من  مجموعة  عيل  محمد  استورد  فقد 
وقت  وأخرى  السحور  وقت  قذيفة  ليطلق  قلعته،  فوق  ونصبه 
اإلفطار؛ ومنذ ذلك الحني أصبحت إمساكية رمضان واملدفع من أهم 

مظاهر االحتفال بالشهر الكريم.
إىل   1863 من  مرص  حكم  )الذي  إسماعيل  الخديوي  أن  إىل  ويشري 
1879( قام بعد ذلك بتعديل شكل اإلمساكية يف عهده، وأدخل التقويم 
عليه  أطلق  آخر  مدفع  باقتناء  قام  كما  الهجري؛  جانب  إىل  امليالدي 
إسماعيل،  ابنة  فاطمة  ابنته  إىل  نسبة  فاطمة”،  “الحاجة  مدفع 
التي تربعت فيما بعد بأرضها إلنشاء الجامعة املرصية أو “جامعة 

القاهرة” حاليا.
وفق الباحث املرصي فقد أخذت مدافع اإلفطار يف االنتشار، ووصل 
عددها يف بداية القرن العرشين إىل 5 مدافع، كان منها اثنان يف القلعة، 

واثنان يف حي العباسية، وواحد يف حي مرص الجديدة.
ويقول إنه ومنذ ذلك الحني أصبحت االمساكية ومدفع رمضان من 

مظاهر الشهر املبارك.
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عليك اجلار يسأل..ربعك يســــــــــــألون
ودربنا من السؤال انصاب بلسانـــــــــــه
اهنانه شگد گعدنا هناك عدنـــا اســـرار
والضحكه الطويله تناغي بشفانـــــــــه
چنت ساعه تغيب واني احسهه شهـــــور
ومن ترجع اشوف الدنيا فرحانــــــــــــــه
علّي طالت الغيبه وصار خمس سنـــــــني
مشتاگ عله شوفك حتى ملگانــــــــــه
وعلى شفافي بغيابك مامتر بسمـــــــــات
ألن خط احلزن فوگاهه أحلانـــــــــــــــــه
اجه جيش امللل واحتل خلگ تعبــــــــــان
وبنا بيه القواعد ثبت أركانـــــــــــــــــه
واجت غيمت يأس خيمت فوگ البـــــــــال
وشمس األمل عندي اليوم ذبالنــــــــــــه
انهدم حيلي بعد ميقاوم اآلهـــــــــــــات
وضعف عندي الصبر واتهدم إميــــــــــانه

الكلمات العمودية 

الكلمات االفقية 

1 كوكب قريب من األرض o ظلم وهوان
2 أكلة شعبية o شخص واحد

3 أهرب وأتوارى عن األنظار كالثعلب
4 خفاش o وحدة قياس الطاقة الكهربية )مبعثرة(

5 ليوناردو االيطايل رس�ام املوناليزا o أش�كال أو إش�ارات 
معربة عن معان معينة

6 تستخدم للتفسري والستطراد أثناء الكالم o مرتبة معينة 
يف العدد من 1 اىل o 5 متشابهان

7 يعك�س الضوء فيربق o يس�تخدم لتأمني املمتلكات ضد 
الرسقة

8 ذكر املاعز o متخلق بأخالق إنس�انية عالية ويجيد الكر 
والفر

9 امتحان
10 أضخم رشيان يف قلب االنسان o من أسماء األسد

1 إلهة الحب والجمال عند اليونان
2 متش�ابهان o ش�خص ثقي�ل الظ�ل يتدخ�ل فيما ال 

يعنيه
3 وعاء o خط حقيقي أو وهمي يسري عليه السائرون

4 تخ�زن عليه االش�ياء o أبدأ يف عمل يشء o مس�تقيم 
أو منحنى بالقلم

5 من ايطاليا )معكوسة( o شاب قوي
6 يف األف�الم املرصية أصب�ح من البه�وات ولعب الدور 

الراحل احمد زكي
7 فم o اله الشمس عند قدماء املرصيني o أراد وطلب

8 من اسماء األسد o غصبه عىل قبول أو عمل يشء
9 من األطراف o من رشوط الحج والعمرة

10 ثمرة تحتاج إىل سنة كاملة لتنضج

أبـــــــراج

أن�ت الي�وم تب�دو يف حال�ة غريبة ج�دا فربما تق�ول اليشء 
ونقيض�ه يف آن واحد. عادة تنتقل من قضية اىل أخرى يف وقت 
واحد دون أدنى مشكلة، ولكن اليوم ربما يحذرك الناس من ذلك. 
حاول أن تفكر جيدا فيما ستقوله قبل أن تتلفظ به. ال تجعل حياتك 

كتابا مفتوحا بحيث ال يطلع اآلخرون عىل أرسارك.

أنت خيايل جدا اليوم ولذلك سيبعدك خيالك عن أرض الواقع األمر 
الذي قد يتس�بب يف تأجيل بعض األعمال. قد تالحظ أن األشخاص 
الي�وم عنيدون ومضطربون وربما تكون واحدا منهم. أمامك خياران 

ولكن ال تعرف أيهما األفضل لذلك ستظل وقتا طويال مرتددا ومشتتا.

تعاني من اإلرتباك بس�بب فش�ل مش�اريعك املهنية أو 
عدم النجاح يف بدء عمل جديد. يحاول الحبيب أن يعرب لك 
عن يأس�ه يف إصالحك ويف مساعدتك عىل توضيح مشاعرك. 
يبع�د غ�رورك اآلخرين عنك، كن أكث�ر تواضعا خصوصا مع 

األصدقاء.

إذا رغبت يف الحفاظ عىل موقعك ومكتس�باتك،عليك أن 
تكون أكثر جدية مما س�بق، فهذا أفضل. عليك أن تواجه 
الواقع كما هو، فالحقيقة غالبا ما تكون ممرا إلزاميا يجب 
أن نخوضه. ال ترتك اإلحباط يتس�لل إىل وضعك النفيس، فالتفاؤل 

سيكون هو الحل املناسب لكل األمور العالقة.

األحداث اليوم قد تكون قاس�ية أو عنيفة بالنس�بة لك. تشعر 
ان كل الظ�روف ض�دك وأن كل يشء يف غري موضوعه الصحيح. 
هل تحاول أن تكون ش�خصا آخر أو تترصف بطريقة مختلفة؟ إذا 
ش�عرت أن األمور ليس�ت عىل ما يرام، فننصحك بالتوق�ف عن العمل. 
م�ن األفضل أن تنتظر قلي�ال ثم تعاود العمل مرة أخرى حتى تس�تعيد 

ثقتك يف نفسك.

دخل�ت يف م�رشوع جدي�د أم�س ولك�ن ق�د 
تواجه�ك الي�وم ع�دة عقب�ات. ربم�ا تجد أن 
خيال�ك ال يتفق تماما مع الخط�ط الواقعية. هذا 
االضطرات والتضارب قد يسبب لك التوتر ولذلك الجو 

سيكون غري مناسب للعمل.

ربما تش�عر أنك تخرج من م�كان مظلم إىل مكان ميلء 
باألض�واء. تخ�ف الي�وم األعب�اء الت�ي كان�ت ملقاة عىل 
كاهلك. أمامك مش�كلة عاطفية تحت�اج إىل فطنتك وذكائك. 
ننصحك بامليش فرتة طويلة يف الظهرية حتى تكون نشيطا طوال 
اليوم. ستش�عر أنك كلما كنت نش�يطا، كنت قادرا عىل الخروج 

من أي أزمة أو صدمة عاطفية.

كن أكثر يقظة فاليوم قد يكون صعبا جدا. تحاول اليوم التهرب 
م�ن أي موقف بطريقة غريزية حتى تش�عر بالحرية، ولكن هناك 
ش�يئا ما س�يؤخرك. اهتم بالفواتري امللقاة عىل مكتبك اليوم وحاول أن 

تتعامل مع الفوىض املوجودة يف منزلك بحسم وشدة.

املشاكل والقضايا تبدو اليوم أكثر من البارحة وتمثل لك عبئا 
كب�ريا. مهمتك اليوم هي ن�زع فتيل أي أزم�ة وإدخال الرسور 
ع�ىل املحيطني بك وتلطي�ف األجواء. كن واعي�ا وافهم كالمك. من 
حولك يكرهون اإلهمال والتخلف عن املواعيد فاحذر من الوقع يف هذه 

األخطاء.

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

السمنة وتنطلق يف مرشوع ريايض جديد.

احلمل

األسد

القوس

اجلوزاء

امليزان

الدلو

الثور

العذراء

اجلدي

السرطان

العقرب

احلوت

ال تظن أن الوقت الطويل الذي اس�تغرقته يف التحضري 
ملشاريعك املهنية يعني أنك أنجزتها عىل أكمل وجه. كن 
متفهم�ا لظروف الحبيب الصعبة وقف إىل جانبه. تتس�لح 
بالرصاحة والثق�ة واإلرادة القوية لتقريب وجهات النظر بني 

أفراد العائلة.

يوم جميل وهادئ يس�اعدك عىل العمل والتقدم. انتبه فهناك بعض 
املهام التي تس�بب لك الضجر وتثري غضبك ولكنها لن تس�تغرق منك 
سوى دقائق معدودة. لديك فرصة عظيمة إلنجاز أعمالك برسعة. الناس 
م�ن حولك مهتم�ون بالقيل والق�ال أكثر من اهتمامه�م بوضع خطط 

للوصول إىل أهدافهم.

غزل عراقي



كشفت الفنانة نيليل كريم عن رأيها يف ملوهبة زوجها هشام عاشور الذي يشاركها بطولة 
مسلسلها الجديد “عملة نادرة”، مؤكدة أنه يملك قدرات فنية جيدة ولكن تنقصه الخربة 
الفنية املقبلة، كما ردت نيليل عىل  التجارب  واملمارسة، متوقعة أن يقدم مردودا أفضل يف 
يف  عبدالوهاب  منى  اإلعالمية  لقاء  خالل  كريم  نيليل  إليها.أضافت  املوجهة  االنتقادات 
برنامجها الرمضاني »أنا والقناع«: هشام ممثل كويس لكن معندوش خربة كبرية، ألن 
الخربة بتيجي من كثرة األعمال، حتى لو املمثل بيشتغل عىل نفسه وبياخد كورسات 
ولكن الوقوف قدام الكامريا مختلف خالص، إىل جانب أن املمثل يالقي نفسه والدور 
كل ده يباخد فرتة.وأكدت نيليل كريم، أنها ال تفرض رأيها عىل املخرج قائلة: بحب 
املخرج يكون مسيطر ودايًما بشتغل مع مخرجني أقوياء.وكشفت نيليل كريم عن 
وما  الفوازير  قدمت  ملا  حياتي  بداية  يف  للنقد  تعرضت  قائلة:  الفوازير  يف  تجربتها 
كنتش أعرف أن يف صحافة مهتمة بالفوازير ورمضان، وكنت بقرأ زي أي حد 
كاتبني عني أيه وما هزنيش االنتقاد، ألني كنت بعمل حاجة نفيس فيها ورغبة 
ولكن  ال  لو حد عنده حق وال  وبفكر  النقد  كل  بقرأ  وأنا  طفولية حققتها، 

الشائعات بتزعجني.
وأشارت نيليل كريم إىل أنها ال تحسب دورها باملساحة، موضحة: دوري 
بطولة  حاجات  اشتغلت  وأنا  لها  ببص  ومش  باملساحة  بيتقاس  مش 
جماعية ويكفيني القصة تكون حلوة ولو فيها شخصيات كتري أحب 
ندمت  الذي  اليشء  أن  إىل  نيليل كريم  لفتت  أعملها مش هختلف.كما 
باألعمال. انشغالها  بسبب  أبنائها  مع  وقًتا  تقيض  ال  أنها  هو  عليه 
وكشفت نيليل كريم بعض من صفاتها قائلة: ملا بحس أن بني آدم 
فهمني غلط بعتذر عىل طول، مش بقدر أذي مشاعر حد، وباجي 
عىل نفيس يف حاجات كتري.ووجهت نيليل كريم نصيحة إىل نفسها، 
حاجة  هم  تشليش  وما  حلوة  والحياة  وأفرحي  انبسطي  قائلة: 
ارتداء  إىل  تضطر  إنها  كريم  نيليل  بتعدي.وأكدت  حاجة  وكل 
موضحة  ارتدائه،  عدم  تفضل  ولكنها  معينة،  أوقات  يف  القناع 
»بحب  معلقة:  لذلك،  تضطر  عندما  الصمت  قناع  ترتدى  أنها 
أكون مع نفيس، وإنك تستحمل وتفضل صامت ومكمل دي 
يشء  أي  تجاه  كبرية  بحساسية  تشعر  إنها  قوة«.وقالت 
يخص أرستها، وبررت زواجها األول وهي بعمر الـ17 عاما 
قائلة: كنت بدور عىل االستقرار واألمان بعد وفاة والدي.
ورجعت  مرص،  بره  كبرية  فرتة  عايشة  كنت  وأوضحت: 
كنت بدرس ثانوية عامة ومكنش يل أصحاب، وأنا أساًسا 
تاني  بعالم  بحس  القاهرة  رحت  وملا  اإلسكندرية،  من 
ودوشة، حاسة بتنقالت كترية يف فرتة قصرية وأكيد أثر 
عيل.وتابعت نيليل: مامتي كانت قاعدة معايا يف البيت 
وكلنا بنقول لها يا ماما، وابني كان فاهم إني أخته 

ودي مامته.

شاب خرس أهله طفالً، وعاش يتيماً لدى 
إحدى العائالت، وقّرر عندما كرب البحث 
الدراما  يف  أصله  ومعرفة  هويته  عن 
االجتماعية العراقّية “املتمرّد” من كتابة 
ندى عماد خليل وإخراج يزن أبو حمدة، 
والذي ُيعرض عىل “MBC العراق” وعىل 
“شاهد” بدون اشرتاك. بطل الحكاية هو 
الفقر  أنواع  ذاق  الذي  ليو(  )عيل  أصيل 
والقهر، وامتهن مختلف األشغال لتأمني 
مصاريفه وحياته. وعاش قصة حب مع 
يتغلب  أن  وقّرر  كاظم(،  )جمان  شهد 
الظروف  لكن  معاً،  ليعيشا  املآيس  عىل 
تفرقهما. يحرتف أصيل رياضة املالكمة، 
وينجح يف تحقيق مراتب متقدمة فيها. 
إىل  املياه  والنجاحات  األلقاب  تعيد  فهل 
عن  وماذا  حبيبته؟  وبني  بينه  مجاريها 
دور املحامية هديل )هند نزار( وتأثريها 

عىل مجريات األحداث؟
يواجه عيل ليو مغامرة جديدة من خالل 
“أحببت  فيقول  الدرامية،  تجاربه  أوىل 
التمثيل قبل دخوله، وأتمنى أن أكون عىل 
قدر املسؤولية”. ويردف قائالً إن “أصيل 
وأحد  والديه،  يعرف  ال  يتيم،  شاب  هو 
اكرب أهدافه وطموحاته أن يعيش بشكل 
أنه  السيما  هويته،  َيعرف  وأن  طبيعي، 
واجه صعوبات كبرية يف حياته، من تنمر 
وابتزاز وعاش قصة حب طمح بأن تتوج 

بالزواج، لكنه لم يصل مع حبيبته إىل بر 
األمان، ولم يفكر بموهبته التي ستجعل 
ليو:  يضيف  آخر”.  إنساناً  الحقاً  منه 
حد  إىل  تشبهني  أصيل  شخصية  “أن 
وقد  مثيل،  للرياضة  عاشق  فهو  كبري، 
الرياضية،  الرتبية  مجال  يف  تخصصت 
ولدي  املايض،  يف  قدم  كرة  العب  وكنت 
ظروف  بسبب  لكنني  كثرية،  إنجازات 
ألخرس  واجتهدت  وزني  زاد  صحية، 
هذا الوزن الزائد، ألظهر يف دور مالكم، 
من  تمكنت  ما  عىل  بنفيس  فخور  وأنا 
فعله”. وعّما إذا كان سيكون لعيل ليو 
املغني حضوراً يف العمل، يقول: “أؤدي 

أن  أردُت  ألنني  فقط،  العمل  ترت  أغنية 
أن  دون  من  املسلسل،  يف  ممثال  أكون 
أعرض عضالتي الصوتية”. ويوجه ليو 
هذه  يل  أتاحت  التي   MBC لـ  “الشكر 
حسن  عند  أكون  أن  وأتمنى  الفرصة، 
مسلسل  أن  بالذكر  الظن”.الجدير 
عماد  ندى  كتابة  من  هو  “املتمرد”، 
خليل، وإخراج يزن أبو حمدة وبطولة 
نزار، عيل كاظم، رياض  ليو، هند  عيل 
مشعالني،  طه  شاكر،  طارق  شهيد، 
يعرض  وغريهم.  حافظ  حسني 
مسلسل “املتمرد” عىل “MBC العراق” 

يف رمضان.

قبل عام ُحكي عن مسلسل خاص كتبته 
الله، وقدمته  اللبنانية كارين رزق  املمثلة 
وافقت  التي  لإلنتاج  “الصباح”  لرشكة 
عىل العمل ضمن مرشوع مسلسل خاص 
السوري  بزميلها  بشهر رمضان يجمعها 
وايميه  عيىس  وطوني  النهار  معتصم 
السمعان  اييل  املخرج  واختري  صياح، 
يش  كل  توقف  فجأة  العمل.لكن  إلتمام 
التي  رمضان  دراما  بتصوير  البدء  قبل 
املرشوع  إن  وقيل  أيام،  قبل  عرضها  بدأ 
حلقة   15 اىل  حلقاته  واخترصت  تأجل 

يف  لكن  املنصات  مسلسالت  من  ويعترب 
ذكرت  الله  رزق  املمثلة  ترصيحات  آخر 
نهائي،  يبدو  بشكل  توقف  املسلسل  أن 
رشكة  تنتهجها  سياسة  هو  والسبب 
كاتب  من  أكثر  بوجود  تقيض  الصباح 
هيكلة  وإعادة  تنتجها  التي  األعمال  يف 
رزق  يعجب  لم  ما  وهذا  السيناريوهات، 
بطريقة  فانسحبت  عليه  توافق  ولم  الله 
الغى  العمل  مرشوع  أن  ويبدو  ودّية، 
بشكل نهائي بحسب ما أوحت رزق الله يف 

ترصيحات متقاطعة حول املرشوع.

صباح اخلري.. أيها اجلار يف رمضان 
منذ بدء شـهر رمضان املبارك ونحن نشـاهد الجار يطرق باب جاره قبل اإلفطار حامال معه “طبق 

رمضان” الذي تفوح منه الرائحة الطيبة والشهية.

هذا العرف االجتماعي “طبق رمضان“ الرائع والجميل الذي لم يتوقف يف أحلك الظروف املعيشية للبلد .

 فمـا زال الجـار يتفقد جـاره قبل االفطار.. فقـرياً كان أم غنياً ، ليقدم له طبقاً شـهيا مقرونا باالبتسـامة 

اإليمانية واملودة .

صباح الخري عليك أيها الجار وانت تتفقد جارك يف هذا الشـهر الفضيل.. وصباح الخري لكل إنسان تفقد أهله 

وجريانه وشاركهم إفطارهم .  

   

األخيرة
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هيئة اإلعالم واالتصاالت تطالب بإيقاف بث مسلسل »الكاسر«

ماسك ُيعلن إتاحة »تويرت بلو« يف 
مجيع أحناء العامل

تقنية جديدة حتول النصوص 
املكتوبة إىل مقاطع فيديو

قناة  واالتصاالت  االعالم  هيئة  طالبت 

»utv« بإيقاف عرض مسلسل »الكارس« 

الذي تبثه يومياً منذ بداية شهر رمضان.

واالتصاالت  االعالم  هيئة  رئيس  ووجه 

مسلسل  بإيقاف  الجمعة،  املؤيد،  عيل 

النيابية  املطالبات  بعد  »الكارس« 

ترصيح  يف  املؤيد  وقال  والعشائرية. 

برضورة   utv قناة  »ابلغنا  صحفي: 

املطالبات  بعد  الكارس  مسلسل  ايقاف 

النيابية والعشائرية العديدة التي وصلت 

الهيئة »، الفتاً إىل أن »الهيئة تقدر عاليا 

ألبناء  الحقة  العشائرية  املطالبات 

وسوف  العزيز  العراق  جنوب  يف  شعبنا 

بالحفاظ  الكفيلة  االجراءات  كل  نتخذ 

الكريم«.   الجنوبي  املواطن  مكانة  عىل 

واالتصاالت  االعالم  »هيئة  أن  وأضاف 

تراقب وترصد كل ما من شأنه أن يمس 

العراقي  املجتمعي  والنسيج  التماسك 

وسوف تتخذ كافة االجراءات القانونية 

»وسائل  داعياً   ،« ذلك  ملنع  الرادعة 

والتضامن  التعاون  اىل  الوطنية  االعالم 

واملثمر  الهادف  املحتوى  تقديم  يف 

العراقي  الشعب  اطياف  لكل  والجامع 

االرضار  شأنها  من  حاالت  أي  ومنع 

الفضيل«.وتأتي  رمضان  شهر  بأجواء 

النداءات  لبعض  استجابًة  املطالبة 

لبعض  ييسء  املسلسل  أن  وجدت  التي 

والعشائرية  االجتماعية  الشخصيات 

املسلسل  أن  العراقي.يذكر  املجتمع  يف 

مسلم  قصة  من  هو  »الكارس«  الريفي 

العراقي  الكاتب  داوود البرصي وتأليف 

حسني النجار ومن بطولة غالب جواد، 

الدين،  نجم  عيل  العباس،  أبو  محمود 

رشوق الحسن وآخرين. إعادة  يف  تحديات  أبل  واجهت 
إغالق  بعد  املكاتب  إىل  املوظفني 
نفذت  حيث  للوباء،   COVID-19
املايض  العام  مختلطة  خطة 
لجميع  إلزامي  من  جعلت  حيث 
ثالثة  املكتب  يف  العمل  املوظفني 
أن  اآلن  ويبدو  األسبوع،  يف  أيام 
رصامة  أكثر  نهًجا  تتخذ  الرشكة 
يف تطبيق سياستها عىل العودة إىل 

املكتب.
ووفًقا لـ Zoe Schiffer من مجلة 
تتعقب  أبل  فإن   ،  Platformer
خالل  من  موظفيها  حضور 
سجالت الشارات، حيث يجب عىل 
الرسيع لدخول  التمرير  املوظفني 
الذين  وأولئك  الرشكة،  مقر 
املكتب  إىل  الحضور  يف  يفشلون 
األقل يف األسبوع  ثالث مرات عىل 

سيواجهون إجراءات تأديبية.
التضييق  عن  التقارير  تكن  لم 
كبرية،  مفاجأة  الحضور  عىل 
العام  من  يونيو  شهر  ففي 
املايض، طلب تيم كوك من العمال 
العودة إىل املكتب ملدة ثالثة أيام يف 
األسبوع، والتي تم تعديلها الحًقا 
إىل يومني والسماح للفرق باتخاذ 
ذلك،  الثالث، ومع  اليوم  القرار يف 
الرشكة  قرار  أبل  موظفو  قاوم 
باستئناف العمل يف املكتب، قائلني 
استثنائًيا”  “عماًل  أظهروا  إنهم 

خالل أكثر من عامني من ترتيبات 
العمل املرنة.

وأشار شيفر إىل أن السياسة يتم 
اإلدارات  بعض  يف  فقط  اتباعها 
عىل  سياسة  بالرضورة  وليست 

مستوى الرشكة.
األخرية،  اإلخبارية  رسالته  يف 
غورمان  مارك  قال   ،  Power On
نفذت  أبل  إن   Bloomberg من 
خفض  إجراءات  من  العديد 
فرض  ذلك  يف  بما   ، التكاليف 
رصامة  أكثر  حضور  سياسات 
أبل  مديري  إن  ويقال  املكاتب،  يف 
أصبحوا أكثر يقظة بشأن مراقبة 
عن  ويراقبون  املوظفني  حضور 
كثب ما إذا كان املوظفون يلتزمون 
هذه  أن  وأضاف  عملهم.  بجداول 
قلق  أثارت  الجديدة  السياسة 
بعض املوظفني الذين يخشون أن 
تؤدي إىل إنهاء خدمتهم إذا فشلوا 

يف تلبية متطلبات الحضور.
يف  كثب  عن  أيًضا  أبل  وتدقق 
موظفي  عمل  وساعات  الحضور 
تخلت   ، ذلك  إىل  باإلضافة  املتجر. 
“الوقت  سياسة  عن  الرشكة 
الذين  ألولئك  الخاص”  املريض 
ألسباب  إجازة  إىل  يحتاجون 
ذلك  من  بدالً   ،COVID بـ  تتعلق 
استخدام  املوظفني  من  تطلب   ،

وقت املرض املعتاد.

أن  »تويرت«  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  ماسك،  إيلون  أعلن 
»االشرتاك مدفوع الثمن لحسابات »تويرت بلو« أصبح ممكناً 

ومتاحاً يف جميع أنحاء العالم«.
التحقق تلقائياً من حساب تويرت  وأضاف عرب »تويرت«: »يتم 

الخاص بأي فرد تابع ملؤسسة تم التحقق منها سابقاً«.
7 دوالرات شهرياً،  وتابع: »للحصول عىل هذه الخدمة مقابل 

»T.co/blue :قم بالتسجيل عرب
بلدان  يف  تتوفر فقط  بلو«،  »تويرت  كانت  االول،  األمس  وحتى 

محددة منها الواليات املتحدة وأسرتاليا وكندا ونيوزلندا.
عىل  الحساب  لصاحب  املذكورة  الزرقاء  العالمة  وتعطي 
والقدرة  وتغريداته،  بحسابه  للتحكم  أكرب  إمكانيات  »تويرت« 

عىل تنزيل مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة يف التغريدات، مقابل اشرتاكات 
بـ 7 دوالرات شهرياً.

-Ru رشكة  يف  الخرباء  “تمكن 
way AI” من تطوير تقنية جديدة 
فيديو  مقاطع  صنع  عىل  قادرة 

بناء عىل وصف نيص معني .
املتوفرة  للمعلومات  وتبعا 
التي   ”Gen 2“ تقنية  فإن 
الذكاء  تعتمد   ، الرشكة  طورتها 
عىل  القدرة  ولها  االصطناعي، 
عىل  بناًء  فيديو  مقطع  إنشاء 
فقط،  كلمات  لبضع  نيص  وصف 
يكتب  أن  يكفي  املثال  فعىل سبيل 
املستخدم عبارة “قطة تميش تحت 
املطر” لتقوم التقنية بتحويل هذا 
 3 مدته  فيديو  مقطع  إىل  الوصف 

ثوان تقريبا.
الكلمات  استعمال  إىل  وباإلضافة 
الجديدة  التقنية  ملستخدم  يمكن 
كتلميج  معينة  صورة  استعمال 
يريد  كيف  التقنية  لخوارزميات 
مقطع  يف  تظهر  أن  لألشكال 

الفيديو الذي يريد الحصول عليه.

الجديدة   ”Gen 2“ تقنية  وتشبه 
تعتمد  التي  اآللية  عملها  مبدأ  يف 
يف  صور  إىل  النصوص  تحويل  يف 
لكنها   ،”MidJourny“ خدمات 
إىل  والعبارات  الكلمات  تحّول 

مقاطع فيديو.
أن  إىل   ”Runway AI“ وأشارت 
متاحة  ليست  الجديدة  تقنيتها 
للراغبني  ويمكن  حاليا،  للجميع 
موقع  عرب  التسجيل  بتجربتها 
الويب الخاص باملطورين، وإضافة 

أنفسهم عىل قوائم االنتظار.
-Ru أن  إىل  اإلشارة  “وتجدر 
بتطوير  بدأت  قد  كانت   ”way AI
الذكاء االصطناعي  تقنيات تعتمد 
العام  وتمكنت   ،2028 العام  منذ 
استثمارات  اجتذاب  من  املايض 
كما  دوالر،  مليون   50 بقيمة 
 Stable تقنيات  بتطوير  ساهمت 
تحويل  عىل  القادرة   Diffusion

النصوص املكتوبة إىل صور.

  

تغريدات

فارس عوض
معلق رياضي إماراتي

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

يف ٢٤ من عمره ١٦ هدفا فقط للقفز 
ــا  ــدايف منتخب فرنس ــع ه فوق مجي
ــتمرارية  عرب التاريخ.. إن حظي باس
ــه قابلة  ــكل األرقام أمام عظيمة، ف

للسقوط  #مبابي

ــي الكريم حلول  ــعبنا العراق مبارك لش
ــرة  ــهر رمضان املبارك، ومبارك لألس ش
ــة العراقية وعموم الصحفيني  الصحفي
ــاده اهلل عليكم  ــا العربية أع يف بلدانن
ــرة  ــلمني بدوام املس ــع املس ــى مجي وعل
ــم  وعوائلك ــم  لك ــق  وحيق ــراح  واألف

الكرمية كل ما تتمنوه. 
آمني يا رب ألعاملني .

حديث الرباط

زيارة العمل التي قام بها وزير الخارجية املغربي السيد نارص بوريطة إىل الواليات 
املتحدة األمريكية يف بداية األسبوع الحايل، والتقى خاللها بنظريه رئيس الديبلوماسية 
األمريكي  الرئيس  عهد  يف  نوعها  من  األوىل  تعترب   ، بلينكن  أنتوني  السيد  األمريكية 
بايدن.. وإن كان رئيسا ديبلوماسية البلدين التقيا يف أكثر من مناسبة خالل السنتني 
فيها  يلتقيان  التي  األوىل  املرة  أنها  إال   ، متعددة  اتصاالت  بينهما  وجرت  املاضيتني، 
بصفتهما الرسمية يف إطار زيارة عمل مربمجة و بجدول أعمال معد مسبقا  محدد 

سلفا .
، يف نظر  البلدين تمثل  التي جمعت وزيري خارجية  املباحثات  أهم ما كشفت عنه 
املراقبني و املتابعني لألوضاع يف منطقة شمال إفريقيا و الرشق األوسط، يف اإلعالن 
الرصيح للخارجية األمريكية عن دعمها ملقرتح الحكم الذاتي، الذي تقدم به املغرب، 
بهدف ايجاد تسوية عادلة و دائمة ومقبولة للنزاع املفتعل يف الصحراء املغربية .حيث 
تحاشت اإلدارة األمريكية الجديدة طيلة أكثر من سنتني من وصولها إىل البيت األبيض، 
الحديث بكل هذا الوضوح عن موقفها من هذا النزاع ، بعدما كانت اإلدارة األمريكية 
السابقة يف عهد الرئيس ترامب أعلنت عن موقف غري مسبوق بأن اعتربت منطقة 
الصحراء املتنازع عليها أرايض مغربية.. ومع اكتفاء اإلدارة األمريكية الحالية بمجرد 
تلميحات و إشارات عابرة فيما يتعلق بما إذا كانت مستمرة يف تبني املوقف األمريكي 
تجاه هذا النزاع ، و هو الرتدد الذي استغلته بعض األوساط املعادية للمغرب للرتويج 

لتغيري يف املوقف األمريكي فيما يتعلق بهذا النزاع .
البلدين،  مسؤويل  جمعت  التي  الرسمية  واملباحثات  نوعها،  من  األوىل  العمل  زيارة 
باسم  املتحدث  رصح  بأن   ، الشأن  بهذا  يتعلق  فيما  الغموض  من  كثريا  أزاحت 
الخارجية األمريكية يف بيان صدر عقب املباحثات أن » وزير الخارجية األمريكي أكد 
أن الواليات املتحدة تجدد دعمها ملخطط الحكم الذاتي املغربي، من أجل الطي النهائي 
للنزاع اإلقليمي حول الصحراء.. وأن واشنطن تعترب هذا املخطط جادا وذا مصداقية 
و واقعيا » بما يعني أن اإلدارة األمريكية تعترب منطقة الصحراء أرايض مغربية، وأن 
املنطقة  ذاتي يف  قيام نظام حكم  الذي يقرتح  املغربي  املرشوع  النزاع يكمن يف  حل 

تحت السيادة املغربية .
أهمية الزيارة بالنسبة إىل الرباط ، و إىل أطراف أخرى تعترب نفسها معنية باألوضاع 
يف منطقة شمال أفريقيا ، لم تقترص عىل تأكيد املوقف األمريكي من النزاع املفتعل 
و  إىل محاوالت جذب  تتعرض  التي  املنطقة  يف هذه  التوازنات  و شملت  بل همت   ،
العالم  مناطق  بعض  يف  يجري  بما  عالقة  عاملية،  قوى  قبل  من  قوية  استقطاب 
امللك محمد  بدور جاللة  املباحثات  الصادر عن  البيان  إشادة  فإن  ولذلك  الساخنة.. 
قدما  الدفع  إىل  الهادفة  الجهود   « وبدعم   ، االستقرار  و  األمن  تثبيت  يف  السادس 
مواجهة  يف  االستقرار  ضمان  يف  املغرب  دور  يجسد  بما  اإلقليمني  األمن  و  بالسالم 
سلسلة التحديات التي يعرفها الرشق األوسط وأفريقيا » وإشادة بلينكن » بالرشاكة 
قوة  تعد  واملغرب  االمريكية  املتحدة  الواليات  بني  واملتينة  التاريخية  و  األمد  طويلة 
أجادت  الرباط  أن  يعني   « واالعتدال  والتقدم  والسالم  االستقرار  أجل  من  مهمة 
الرتابية  الوحدة  تهم  ديبلوماسية  بمكاسب  منها  وخرجت  الزيارة،  لهذه  التحضري 
للمملكة املغربية وحضور ووزن املغرب يف الخريطة الجيو اسرتاتيجية للمنطقة. كما 
يعني ذلك أن واشنطن قطعت أشواًطا مهمة يف حرب االستقطاب الدائرة يف املنطقة، 
والتي تجلت يف مناسبات وأحداث كثرية ، أرشت عىل تقارب رويس مغربي محتمل، 
تجىل يف ترصيحات ملسؤولني روس ومغاربة، ويف تصويت املغرب يف األمم املتحدة يف 

محطات تتعلق بالحرب الروسية األوكرانية .
بما  منتشيا  واشنطن  غادر  املغربي  الخارجية  وزير  بأن  القول  يمكن  إجماال  لذلك، 
أثمرته املباحثات، ورئيس الديبلوماسية األمريكية خرج منها أكثر اطمئنانا لرشيك 

اسرتاتيجي للواليات املتحدة يف منطقة ملتهبة باألحداث و التطورات .

عبداهلل البقالي

إدارة بايدن تكشف 
عن موقفها من النزاع 

بالصحراء املغربية

عـين على العالم

نيللي كريم: زوجي ممثل كويس 
ولكن معندوش »خربة«

علي ليو يبحث عن هوية ويتحدى القدر يف »املتمّرد«

مسلسل كارين رزق اهلل ومعتصم النهار لن 
ُيبصر النور

أبل تتخذ إجراءات “تتبع” جديدة 
للموظفني بعد عودتهم للمكاتب


