
بغداد/ الزوراء:
أكد وزير العدل خالد ش�واني والس�فري 
الس�عودي عبد العزيز الش�مري، أهمية 
املش�رك.وقالت  العم�ل  وإدارة  تعزي�ز 
وزارة العدل يف بيان تلقته “الزوراء”: إن 
“وزير العدل خالد ش�واني اس�تقبل، يف 
مكتبه الرسمي الس�فري السعودي لدى 
العراق عبد العزيز الش�مري”، مبيناً أنه 
“ج�رى خالل اللق�اء التأكيد عىل أهمية 
تعزيز وإدارة العمل املشرك بني البلدين 
وس�بل تطويره وتنميته يف كل املجاالت، 

الس�يما يف م�ا يخ�ص تب�ادل الخربات 
يف املج�ال الع�ديل والقانوني بم�ا يخدم 

مصلحة الشعبني الشقيقي�ن”.
وأض�اف أن�ه “تم بح�ث آلي�ات تفعيل 
اتفاقية تب�ادل املحكومني ب�ني البلدين 
وفق  املعاي�ري الدولي�ة الخاصة بحقوق 
د الس�فري الشمري “عىل  اإلنس�ان”.وأكَّ
عمق العالقة بني العراق والس�عوديَّة”، 
ُمعرب�اً ع�ن دعم�ه الكامل “للتنس�يق 
املُش�َرك يف املجاالت القانونية والعدلية 

بني البلدين”.

بغداد/ الزوراء:
ت�رأس وزي�ر النف�ط حي�ان عب�د الغني، 
اجتماعا م�ع وفد اقليم كردس�تان لبحث 
آلي�ات تصدي�ر نف�ط االقلي�م بع�د ق�رار 
املحكم�ة الدولية.وقال�ت وزارة النف�ط يف 
بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: ان “نائب رئيس 
الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان 
عبد الغن�ي عقد اجتماعا م�ع وفد االقليم 
الذي ضم وزي�ر الث�روات الطبيعية وكالة 
كمال محمد ورئي�س ديوان مجلس وزراء 
االقلي�م اومي�د صب�اح، ورئي�س ممثلي�ة 
حكومة االقلي�م يف بغداد ف�ارس عيىس”.

واض�اف انه “تم بح�ث اآلليات واملعطيات 
الجديدة لص�ادرات االقليم بعد القرار الذي 
صدر ع�ن هيئ�ة التحكيم التابع�ة لغرفة 

التج�ارة الدولية يف باريس ي�وم الخميس 
امل�ايض 23 آذار 2023 يف دع�وى التحكيم 
املرفوع�ة من العراق ض�د تركيا ملخالفتها 
أح�كام اتفاقي�ة خ�ط األنابي�ب العراقية 
الركية املوقعة يف عام 1973، والتي تنص 
ع�ىل )وج�وب امتث�ال الحكوم�ة الركية 
لتعليم�ات الجان�ب العراق�ي بم�ا يتعل�ق 
بحرك�ة النفط الخام املصّدر من العراق اىل 
جميع مراكز التخزين والترصيف واملحطة 
النهائية(”.وحرض االجتماع وكيل الوزارة 
لشؤون االستخراج، وكيل الوزارة لشؤون 
التوزيع، ومدير عام رشكة تسويق النفط، 
ومدير عام الدائرة االقتصادية، والقانونية، 
ومدير مكتب االعالم واالتصال الحكومي، 

وعدد من املسؤولني يف الدوائر املعنية.

بغداد/ الزوراء: 
أعلن�ت وزارة النق�ل تس�لّم 3 طائ�رات 
حديث�ة وضمه�ا إىل األس�طول الجوي.
وذكر بيان لل�وزارة تلقته “الزوراء”: أن 
“وزير النقل رزاق محيبس الس�عداوي، 

تس�لم رس�مياً الطائرات الث�الث حديثة 
.”B737-8 MAX ط�راز  م�ن  الصن�ع 

وأض�اف البي�ان أن “الس�عداوي، أعلن 
اِنضمام الطائرات إىل أس�طول الخطوط 

الجوية العراقية”.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
فيم�ا يرقب الس�ودانيون ح�اًل قريباً 
خالل األيام املقبلة، نبه رئيس مجلس 
الس�يادة، عبد الفت�اح الربهان، إىل أن 
املرحل�ة الراهن�ة يف الب�الد معقدة وال 
يمك�ن تجاوزها بس�هولة، إال أنه أكد 
الس�عي لبن�اء جي�ش وق�وات أمنية 
السياس�ة.وقال خ�الل  يف  تتدخ�ل  ال 
جلس�ة ورش�ة عمل اإلص�الح األمني 
الق�وى  تنظمه�ا  الت�ي  والعس�كري 

املوقعة عىل االتفاق اإلطاري بالتعاون 
م�ع اآللي�ة الثالثي�ة، ام�س األحد، إن 
الق�وات األمني�ة تس�عى لتمك�ني أي 
س�لطة مدني�ة قادم�ة م�ن أن تكون 
الق�وات املس�لحة تح�ت إمرتها.كم�ا 
شدد عىل وجوب السعي إىل بناء قوات 
أمني�ة مهني�ة ووق�ف اس�تغاللها يف 
السياس�ة، مؤكدا أن القوات املسلحة 
ل�ن تق�ف حج�ر عث�رة أم�ام إصالح 
الدولة.ودعا الق�وى الرافضة للعملية 

السياس�ية إىل االط�الع عىل مقرحات 
اإلصالح العس�كري واألمن�ي، الفتاً إىل 
أنه س�يخدم التح�ول الديمقراطي يف 
البالد.م�ن جهته، ش�دد نائ�ب رئيس 
مجلس الس�يادة، وقائد ق�وات الدعم 
الرسيع، محمد حمدان دقلو، يف كلمته 
عىل وجوب أن يخرج السودان من كل 
أش�كال الفوىض، داعيا إىل أن يش�مل 
اإلص�الح كل أجه�زة الدول�ة. وأكد أن 
هدف الجميع الوصول إىل جيش مهني 

موحد، مضيفا أن قوات الدعم الرسيع 
أنش�أت وفقا لقان�ون ينظم عملها.يف 
حني حذر ممث�ل الق�وى املوقعة عىل 
االتفاق اإلطاري يف السودان، خالد عمر 
يوس�ف من وجود جهات عديدة تعمل 
للوقيع�ة ب�ني املدنيني والعس�كريني. 
ونبه من “ فرض تصنيف يقسم البالد 
ملعس�كرين ال يلتقي�ان وه�و تصنيف 

مضلل وزائف”، وفق تعبريه.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن اهم القوانني 
الت�ي تعكف عىل اكمالها ورفعها اىل رئاس�ة الربملان 
للتصوي�ت عليها يف املرحلة املقبلة، فيما اش�ارت اىل 
اولوية قانون املسعف بالترشيع.وقال عضو اللجنة، 
موحان الس�اعدي، يف حديث ل�«ال�زوراء«: ان »لدينا 
مجموع�ة قوان�ني بصدد رفعه�ا اىل رئي�س مجلس 

الن�واب ونائبي�ه فيم�ا يتعل�ق بعمل لجن�ة الصحة، 
وهن�اك قوان�ني اآلن مث�ل قان�ون هيئة االش�عاع يف 
مرحل�ة التصويت«.ولف�ت اىل ان »اه�م قان�ون هو 
قان�ون املس�عف الطب�ي وال نقص�د به�ذا القان�ون 
املوظ�ف وانم�ا املواطن ال�ذي ينقذ انس�انا يتعرض 
لح�ادث معني كحادث س�يارة او غ�ريه وتقع عليه 
املس�ؤولية من قبل الس�لطات االمنية ومن العشائر 

لذل�ك نرى الناس تبتعد عند ح�دوث اي يشء حتى ال 
تتحمل املس�ؤولية، وبالتايل ال يمكن انقاذ الش�خص 
املصاب«. مضيف�ا »لذلك من املفرض أن يرشع مثل 
هك�ذا قان�ون رضوري وحيوي وإنس�اني«.واضاف 
»هناك قانون مصوت عليه، ولكن اىل اآلن نحن بصدد 
دراس�ة جوانبه بش�كل يتالءم مع مبادئ الدس�تور 
ووضع املواطن وهو قانون الضمان الصحي«. مؤكدا 

ان »اللجنة مس�تمرة يف عملها الرقابي والترشيعي«. 
ولف�ت اىل ان » قانون وزارة الصح�ة يجب تعديله«، 
مش�ريا اىل »اهمية قانون حماية االطباء الذي تعكف 
اللجنة عىل دراسته وجمع معلومات كاملة عنه ليتم 
رفعه اىل رئاسة املجلس«.واكد اهمية »هذه القوانني 
جميعه�ا لكونه�ا تصب يف خدمة املواط�ن واملجتمع 

والبلد عموما«.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بعد تلويح الرئيس الرويس فاليديمر 
بوت�ني، أم�س باحتم�ال اس�تخدام 
اليوراني�وم  لقذائ�ق  أيض�اً  ب�الده 
املنض�ب رداً ع�ىل تزوي�د بريطاني�ا 
الق�وات األوكرانية به�ا، ذّكر الخبري 

يف الش�ؤون الروس�ية، غلني ديس�ن 
Glenn Diesen بتقرير قديم وثق آثار 
اس�تخدام هذه األس�لحة يف العراق.

كم�ا انتقد األكاديم�ي الذي يكتب يف 
وس�ائل إعالم روسية، يف تغريدة عىل 
حسابه بتوير، تقاعس دول االتحاد 

عن إدان�ة اململكة املتحدة إلرس�الها 
ذخ�رية م�ن اليوراني�وم املنضب إىل 
كيي�ف، معترباً أن آثاره�ا قد تصيب 
وال�روس  األوكراني�ني  م�ن  أجي�اال 
بالعيوب الخلقية والرسطان.وشارك 
تقرير موثق بصور ألطفال عراقيني 

ظه�رت عليه�م تش�وهات خلقي�ة، 
م�ن  بالق�رب  وأهله�م  لتواجده�م 
قاعدة تلي�ل الجوي�ة األمريكية.كما 
أظهر التقرير الذي يستند إىل دراسة 
قامت بها منظمة حقوقية مناهضة 
للح�روب، ون�رش يف »فورين بولييس 

جورنال« قبل 4 سنوات وجود عالقة 
ب�ني الثوري�وم واليوراني�وم املنضب 
وظهور عي�وب خلقية لدى األطفال، 
دون أن يك�ون هن�اك تأكي�د علمي 

حاسم يف هذا املجال.

الصحة النيابية حتدد لـ           أهم القوانني اليت تعكف على إكماهلا يف املرحلة املقبلة

خبري يف الشؤون الروسية يذكر بآثار هذه األسلحة يف العراق ومنظمة تتهم أمريكا باستخدامها 
بعد تلويح بوتني باحتمال استخدام اليورانيوم املنضب يف أوكرانيا

واشنطن/متابعة الزوراء:
يف ظل استمر التوتر املتصاعد بني الصني والواليات املتحدة، 
حذر وزي�ر الخارجية األمريكي األس�بق هنري كيس�نجر، 
م�ن ح�رب ب�اردة ثانية أكث�ر خط�ورة م�ن األوىل.وقال يف 
مقابل�ة مع صحيفة إس�بانية، إن الحرب الب�اردة الجديدة 
قد تب�دأ بني بكني وواش�نطن.كما أعرب ع�ن اعتقاده بأن 
كال الدولت�ني، تمتلكان م�وارد اقتصادية متش�ابهة، وهو 
م�ا لم تكن عليه الح�ال خالل الحرب الب�اردة األوىل. )التي 
اندلع�ت بني أم�ريكا واالتح�اد الس�وفيتي وحلفائهما من 
منتص�ف األربعيني�ات حتى أوائ�ل التس�عينيات(.إىل ذلك، 
رأى أن القوتني االقتصاديت�ني الضخمتني تحولتا يف الوقت 
الراه�ن إىل خصمني، معترباً أنه ال يج�وز انتظار أن تتحول 

الص�ني نح�و الغرب، بحس�ب ما نقل�ت وكالة نوفوس�تي 
الروس�ية.يذكر أن كيس�ينجر كان حذر سابقا من خطورة 
هذا ال�رصاع الصيني األمريك�ي، معترباً أنه م�ن املمكن أن 
يتح�ول إىل “أك�رب تحٍد يواج�ه البرشية”. وأك�د أن البلدين 
لديهم�ا القدرة عىل تدمري العالم، مش�دداً عىل أن أي رصاع 
عس�كري بينهما س�يجعل العالم أس�وأ مما كان عليه بعد 
الح�رب العاملية األوىل.أما ترصيحات�ه الجديدة اليوم فتأتي 
فيما يرتفع التوتر بني البلدين، الس�يما حول قضية جزيرة 
تايوان، وملف التجسس سواء عرب البالونات أو تطبيق تيك 
توك، فض�ال عن التوج�س األمريكي من التق�ارب الصيني 
ال�رويس، خصوصا بعد زيارة الرئيس الصيني يش جينبينغ 

مؤخراً إىل موسكو.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تعليقاً عىل ترصيح�ات الرئيس الرويس، 
فالديمري بوتني، ح�ول إبرام بالده اتفاقاً 
م�ع جارته�ا بيالروس�يا لنرش أس�لحة 
نووي�ة تكتيكي�ة ع�ىل أراضيه�ا، اعترب 
حلف ش�مال األطليس )الناتو( تهديدات 
روس�يا النووية خطرية وغري مس�ؤولة.

وأكد الناتو يف ترصيحات، امس األحد، أن 
الحل�ف يراقب تهديدات روس�يا النووية 
ع�ن كث�ب، مش�رياً إىل أن�ه ل�م يس�جل 
تغريات يف موقف موس�كو النووي تدفع 
الحلف للتحرك.وقال متحدث باس�مه إن 

ترصيحات روس�يا ع�ن دور الحلف بأي 
تصعي�د نووي مضللة، ع�ىل حد تعبريه، 
بحس�ب م�ا نقل�ت وكال�ة “روي�رز”.
وكان الرئي�س الرويس ق�د قال أمس، إن 
بالده س�رد ع�ىل تزويد الغ�رب أوكرانيا 
بقذائ�ف اليورانيوم املنضب، مش�ريا إىل 
أن روس�يا تمتل�ك الكث�ري من األس�لحة 
الت�ي ل�م تس�تخدمها بعد.كم�ا اعت�رب 
بوت�ني أن أولئك الذين يس�تخدمون مثل 
هذه األس�لحة س�يعملون يف الواقع ضد 

شعوبهم ويلوثون املناطق املزروعة.

رئيس هيئة التقاعد يكشف لـ            تفاصيل حزمة اإلصالحات اخلاصة باملتقاعدين ويؤكد أنها ليست األخرية
أعلن قرب إطالق تطبيق عرب اهلاتف خاص باملتقاعدين 

الزوراء/ حسني فالح:
كش�ف رئي�س هيئ�ة التقاع�د الوطنية، 
ماهر حسني رش�يد، عن تفاصيل حزمة 
االصالح�ات التي اطلقه�ا رئيس مجلس 
الوزراء بش�أن املتقاعدين، وفيما اكد ان 
الحزمة هي االوىل وليس�ت االخرية، اعلن 
قرب اط�الق تطبيق ع�رب الهاتف خاص 

باملتقاعدين.
وقال رش�يد يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان 
حزمة االصالحات يف موضوع املتقاعدين 
الت�ي اطلقه�ا رئي�س ال�وزراء تضمنت 
الحزمة االوىل 13 فقرة فهي االوىل وليست 
االخرية، حيث هناك حزم اخرى س�تطلق 
تباع�ا. مبين�ا: ان اربع فق�رات من هذه 
الحزمة تنفذ اجراءاتها عرب هيئة التقاعد 
وملؤسس�ات الدولة بحدود خمس فقرات 
الصح�ة  ك�وزارة  املختص�ة  وال�وزارات 
ووزارة االس�كان والبلديات واملحافظات 
والنقل برشكة الخطوط الجوية العراقية 
واملصارف التابعة لوزارة املالية.وأضاف: 
انه عندما يطالب الش�خص باس�تكمال 
معاملته التقاعدية لألسف عندما يراجع 
دوائره يعامل كاملراج�ع وليس كما كان 
موظفا به�ذه الدائ�رة ويأخ�ذ وقتا منه 
م�ن دون راتب وظيفي لحني اس�تكمال 
هويته التقاعدية. مؤك�دا: ان االجراءات 
الحالي�ة الت�ي تعم�ل عليه�ا الهيئة هو 
املعام�الت  اكم�ال  اج�راءات  تس�هيل 
التقاعدية بشكل سلس وسهل.وأوضح: 
ان االج�راءات الت�ي س�نعمل عليها بان 

املوظف عندما يح�ال عىل التقاعد قبل 6 
اش�هر تقوم دائرته باستكمال معامالته 
التقاعدية بحيث تستمر رواتبه الوظيفية 
وقبل شهر من احالته عىل التقاعد تقوم 
هيئ�ة التقاعد بإكمال وتنظيم اجراءاتها 
وتصدر ل�ه هويته التقاعدي�ة ويكون يف 
يوم انفكاكه من الوظيفة يستلم هويته 
التقاعدية يف داخل دائرته. مش�ريا اىل: ان 
ه�ذه الطريقة س�تحفظ كرامة املوظف 

لس�نوات الخدم�ة الت�ي قضاه�ا يف هذه 
الدائرة، الن شعور املتقاعد يف يوم احالته 
عىل التقاعد صعب وكأنه يرك عائلته او 
بيته.وتابع: انه منذ اليوم االول ملبارشتنا 
نعمل ع�ىل تس�هيل املعامل�ة التقاعدية 
وتبسيطها ومنع التعامل ما بني املراجع 
واملوظ�ف ع�رب اس�تخدام املكنن�ة او ما 
تس�مى بتكنلوجي�ا املعلوم�ات وبارشنا 
بإجراءات متعلقة باالتمت�ة. منوها: أنه 

خ�الل االيام املقبلة س�يتم اطالق تطبيق 
ع�رب الهاتف خ�اص باملتقاعدي�ن يف اي 
مكان عرب هاتفه الخلوي يستطيع سواء 
يف موض�وع ش�هادة الحي�اة او تحدي�ث 
املعلومات او تزويد الهيئة باملستمسكات 
واالجراءات ستكون هنالك وسائل جديدة 
وس�تقيض عىل جوانب الفس�اد وغريها.
ويف وقت س�ابق، أطلقت هي�ئة التقاُع�د 
ف��ي  للتع��اون  مرشوع�اً  الوطني��ة 

تروي�ج املُعام�الت التقاُعدي�ة ملُوظف�ي 
الوزارات وتشكيالتها والهيئات املستقلة.
وقال رئيس الهيئة ماهر رش�يد حسني، 
يف ترصي�ح صحفي: إن “الهيئة س�ريت 
للمرحل�ة األوىل فرق�ا متخصصة إلكمال 
املعام�الت التقاعدية للعاملني قبل حلول 
موعد إحالته�م ضمن الحزمة الحكومية 
لتنظي�م إج�راءات رشيح�ة املتقاعدي�ن 
واس�تقبلت الدائ�رة اإلداري�ة واملالي�ة يف 
وزارات الصناع�ة والصح�ة”، مبين�اً أن 
“وفداً من هيئة التقاُعد الوطنية برئاسة 
ُمعاون رئيس الهيئ�ة وعدد من ُموظفي 
منفصل�ة  اجتماع�ات  عق�دوا  الهيئ�ة 
وبحضور مدراء الدوائر األقسام املعنية يف 
وزارتي الصناعة والصحة”.وأكد “ترتيب 
آلية ترويج املعامالت والتعاون املش�رك 
إلنج�از املُعام�الت التقاُعدي�ة ملُوظف�ي 
الوزارة والتش�كيالت العام�ة التابعة لها 
م�ن ِخالل فت�ح ُمالحظي�ة للهيئة يف كل 
مرك�ز ال�وزارة، فضال ع�ن تعهد الوزارة 
البيان�ات  جمي�ع  تهيئ�ة  يف  املس�تفيدة 
الخاصة بملف التوقيفات التقاُعدية بغية 
اإلرساع بحل اإلشكاالت الحاصلة وحسم 
املل�ف وكذلك العم�ل عىل تهيئ�ة وتأمني 
كل املُتطلب�ات واملُس�تلزمات الالزمة من 
امل�كان املاُلئم واألجهزة واألث�اث املكتبي 
وخدم�ة اإلنرن�ت لعم�ل ك�وادر هيئ�ة 
التقاُع�د الوطنية يف مقر ال�وزارة إلنجاز 
كل املُتعلق�ات واألم�ور املُحيط�ة بمل�ف 

املُوظفني املُحالني إىل التقاع�د”.

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(
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف 
وزارة الداخلية القبض عىل اربعة متهمني باملتاجرة 
الوكالة  الدين.وذكرت  البرشية يف صالح  باألعضاء 
معلومات  عىل  »بناًء  انه  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف 
استخبارية دقيقة وبكمني محكم تمكنت مفارزنا 
القبض عىل عصابة للمتاجرة باألعضاء  القاء  من 
اشخاص«.واضافت،  اربعة  من  متكونة  البرشية 
ان »عملية القاء القبض تمت اثناء نقلهم شخص 
الدين  صالح  محافظة  من  البرشية  أعضاء  لبيع 
اتخاذ  »تم  انه  مضيفة  السليمانية«،  محافظة  اىل 

االجراءات القانونية الالزمة بحقهم«.

اإلطاحة بـ 4 متهمني بتجارة 
األعضاء البشرية 

العراق والسعودية يبحثان آليات تفعيل 
اتفاقية تبادل احملكومني

بغداد وأربيل تبحثان آليات تصدير 
نفط اإلقليم بعد قرار احملكمة الدولية

3 طائرات حديثة تنضم ألسطول 
الطائر األخضر

كيسنجر: احلرب الباردة الثانية بني »الصني وأمريكا«  
أكثر خطورة من األوىل

الناتو: تهديدات بوتني النووية 
خطرية وغري مسؤولة

الرتبية تعلن مواعيد االمتحانات النهائية الوزارية للصفوف املنتهية

ص 6منتخبنا الوطين خيسر امام نظريه الروسي وديا بهدفني نظيفني

ص 3

النفط: إيرادات الشهر املاضي بلغت  
أكثر من 7 مليارات دوالر

اخنفاض أسعار الدوالر يف البورصة 
الرئيسة

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة النف�ط ان إي�رادات الش�هر 
امل�ايض بلغت أكث�ر من 7 ملي�ارات دوالر.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان 
»االحصائي�ة النهائية ملجم�وع الصادرات 
النفطية لش�هر ش�باط املايض، والصادرة 
العراقي�ة  النف�ط  تس�ويق  رشك�ة  م�ن 
)س�وم�و(، بلغ�ت )92( مليون�اً و)255( 
ال�ف و)610( برميل، بإي�رادات بلغت )7( 
مليار و)62( مليونا و )704( الف دوالر«.
واضاف�ت ان »مجموع الكمي�ات املصدرة 
من النفط الخام لش�هر شباط املايض من 
الحقول النفطية يف وس�ط وجنوب العراق 

بلغت )89( مليون�اً و)140( ألفا و)448( 
برمي�ال، فيما كانت الكمي�ات املصدرة من 
نفط كركوك عرب ميناء جيهان )2( مليون 
و)834( الفا و)393( برميال«، موضحة ان 
»معدل سعر الربميل الواحد بلغ )76.556( 
دوالراً«.وذك�رت ان »الكمي�ات املصدرة قد 
تم تحميلها من قبل )35( رشكة عاملية من 
جنس�يات عدة، من موان�ئ البرصة وخور 
الزب�ري والعوام�ات االحادية ع�ىل الخليج 
ومين�اء جيه�ان الركي«.يذك�ر ان وزارة 
النفط ومن خالل ايمانها باطالع الش�عب 
عىل عمليات التصدير وااليرادات املتحققة 

منه اتخذت هذا االجراء الشهري.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي 
مقاب�ل الدين�ار العراق�ي، ام�س األحد، يف 
البورصة الرئيس�ية بالعاصم�ة بغداد، ويف 
اقلي�م كردس�تان.وقال مص�در إن بورصة 
الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت، 
صباح امس، 154200 دينار عراقي مقابل 
100 دوالر أمريك�ي، فيم�ا كانت األس�عار 
صب�اح يوم الس�بت 155950 دينارا مقابل 
البي�ع  اس�عار  أن  اىٕل  دوالر.وأش�ار   100

الصريف�ة  مح�ال  يف  انخفض�ت  وال�رشاء 
باألس�واق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر 
البيع 155250 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر 
امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 153250 
دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي.أما يف 
اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن اسعار 
البورص�ة انخفضت أيضا حيث بلغ س�عر 
الدوالر البيع 154900 دينار لكل 100 دوالر 
أمريكي، وبلغ سعر الرشاء 153900 دينار 

لكل 100 دوالر أمريكي.

الربهان: وضع السودان معقد حالياً وال ميكن جتاوزه بسهولة
أكد أنه يسعى لبناء جيش ال يتدخل بالسياسة

بغداد/ الزوراء:
قرر مجلس إدارة البنك املركزي سحب إجازة مرصف واربع رشكات للرصافة.وقال البنك 
املركزي يف بيان تلقته »الزوراء«: إنَّ »إدارة البنك قّررت سحب إجازة مرصف واحد، وثالث 
بسبب  منها  آخر  عدد  نشاط  إيقاف  أيضاً  قررت  »اإلدارة  أن  رصافة«.وأضاف  رشكات 
إجازة رشكة  االحد، سحب  امس  العراقي،  املركزي  البنك  أعلن  املخالفات«.كما  عدد من 
توسط لبيع ورشاء العمالت األجنبية لعدم تحقيق رشط االندماج.وقال البنك يف بيان ورد 
»للزوراء«: إنه » استناداً عىل قرار مجلس ادارة هذا البنك رقم )47( لسنة 2023، تقرر 
سحب اجازة رشكة الريحانة للتوسط ببيع ورشاء العمالت األجنبية لعدم تحقيق رشط 
االندماج.وطالب البنك وزارة التجارة ب�«إلغاء شهادة التأسيس املمنوحة للرشكة إضافة 

إىل شطب اسم الرشكة من السجالت وتزويد البنك املركزي بكتاب التصفية املصدقني«.

البنك املركزي يسحب إجازة مصرف وأربع 
شركات للصرافة

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   



أكدت أهمية تعاون اجلميع إلجراء االنتخابات يف موعدها احملدد

وجه رسالة اطمئنان بشأن الصيف املقبل

هيئة التنسيق: موازنة 2023 تضمنت دعماً حكومياً للمحافظات 

وزير املوارد يعلن اختاذ إجراءات لرفع مناسيب نهر الفرات

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الهيئة العليا للتنسيق بني املحافظات 
يف  الحكومة  وممثل  إقليم،  يف  املنتظمة  غري 
موازنة  أن  الفتالوي،  أحمد  النواب،  مجلس 
للمحافظات  حكومياً  دعماً  تضمنت   2023
فيما  للمشاريع،  حاجتها  حجم  مع  تتناسب 
املقدسة  للمدن  مالية  تخصيصات  عن  أعلنت 

ضمن املوازنة.
“مركز  إن  صحفي:  ترصيح  يف  الفتالوي  وقال 
الرافدين عقد ندوة حوارية ملناقشة الصالحيات 
املركزية واملحافظات غري املنتظمة بإقليم، حيث 
التنسيقية  الهيئة  عمل  إىل  الندوة  هذه  أشارت 
واستعرضت رؤية الحكومة يف دعم املحافظات 

وتطوير الالمركزية ومتابعة املشاريع”.
للحكومة  صادقة  نية  “هناك  أن  إىل  وأشار 
املحافظات  يف  العمل  تحويل  عىل  لألرشاف 
واقع  تطوير  أجل  من  جداً،  كبرية  ورشة  إىل 
إداء  بأن  املواطن  سيشعر  مما  املحافظات، 
هو  املحافظات  يف  املحلية  واإلدارات  املحافظني 

قيد املتابعة واإلرشاف املبارش بحدود الصالحيات 
الدستورية للحكومة االتحادية”.

املحافظات  ملطالبات  كامل  تبني  “يوجد  وأكد: 
تأسيس  بمشاريع  ودعمها  املقبلة،  املوازنة  يف 
مع  تتناسب  مالية،  وتخصيصات  لصناديق 

حاجتها للمشاريع”. 
التخصصية  “الوزارات  أن  الفتالوي  وأوضح 
يجري  ما  بمتابعة  بعملها  تقوم  والقطاعية 
تكليف  إىل  إضافة  مشاريع،  من  املحافظات  يف 
املحافظني  إداء  بمتابعة  التنسيقية  الهيئة 
املراقبة  خالل  من  اإلدارية  الوحدات  ورؤساء 

واملتابعة”.
سبب  املحافظة  مجالس  “غياب  أن  إىل  ولفت 
فراغاً إدارياً ؛ لذلك عملت الحكومة ومن ضمن 
برنامجها وتعهداتها أن تجري االنتخابات خالل 
تحديد  عىل  الربملان  تصويت  وتم  قصرية،  فرتة 
إلجراء  العام  هذا  من   2023  /  11  /  6 موعد 
الجميع   تعاون  “أهمية  مؤكداً  االنتخابات”، 
إلجراء االنتخابات بموعدها املحدد، لكي تنتظم 

مجالس  وتؤدي  الالمركزية،  الكاملة  املنظومة 
املحافظات أدوارها بشكل كامل”.

أهم  من  واحداً  أصبح  العام  “الرأي  أن    وبني 
معالم الرقابة املبارشة عىل االداء التنفيذي، مما  

يساعد املراقبني بتشخيص الخلل وتالفيه”.
وعن قانون األمن الغذائي، ذكر أن “قانون األمن 
إىل  أحيلت  واألموال  خاص،  قانون  هو  الغذائي 
تمت  التي  ملشاريعها  نهائي  بشكل  املحافظات 

املصادقة عليها من وزارة التخطيط”.
أما عن آلية دعم املحافظات األكثر فقراً، أوضح 
خاصة  معايري  وضعت  التخطيط  “وزارة  أن 
النجف  ومحافظة  الفقرية،  املحافظات  لتحديد 
املحافظات  قائمة  ضمن  تندرج  ال  األرشف 
خاّصاً  بنداً  “هناك  أن  إىل  مشرياُ  فقراً”،  األشد 
للمدن املقدسة أضيف خالل العام الحايل 2023 
تتحمله  التي  الخدمات  حجم  عن  لتعويضها 
بناها التحتية بسبب استضافة ماليني الزائرين، 
املدن  إىل  حيث سيكون هنالك مبالغ مخصصة 

املقدسة فقط، لتغطية هذه النفقات”.

بغداد/ الزوراء:
عون  املائية،  املوارد  وزير  أعلن 
لرفع  إجراءات  اتخاذ  ذياب، 
أشار  الفرات، وفيما  نهر  مناسيب 
يف  أثرت  األخرية  األمطار  أن  إىل، 
املوصل  بسدتي  الخزين  استقرار 
اطمئنان  رسالة  وجه  وحديثة، 

بشأن الصيف املقبل .
صحفي:  ترصيح  يف  ذياب،  وقال 
التي شهدتها  إن “األمطار األخرية 
كبرية،  فائدة  ذات  كانت  البالد، 
حيث تركزت يف جانب رشق دجلة 
الذي يمتد من املناطق الشمالية إىل 

محافظتي ميسان والبرصة”. 
نت  أمَّ األمطار  “هذه  أن  وتابع، 
ملحصويل  كاملة  رّية  )تقريباً( 

كانت  التي  والشعري،  الحنطة 
خزين  وجود  عدم  بسبب  مهددة، 
حيث  االحتياجات،  لتلبية  كايف 
مساحات  بإرواء  األمطار  أسهمت 

كبرية”.

وأوضح أن “الوزارة حاولت تقليل 
االطالقات من السدود وخاصة من 
سدة املوصل، بسبب وجود كميات 
ألغراض  تأمينها  ممكن  كافية 
األعىل  الزاب  من  تأتي  التي  الري، 

والزاب األسفل”.
استطاعت  “وزارته  أن  إىل  وأشار 
كبري  جزء  من  لالستفادة  التوازن 
نهر  إىل  ونقلها  دجلة  مياه  من 
الفرات عن طريق القناة االروائية 
يف سامراء و من ثم إىل ذراع الثرثار 
“هذا  أن  مبيناً  الفرات”،  نهر  يف 
األيام  خالل  اتخاذه  تم  اإلجراء 
نوعية  من  سيحسن  ما  املاضية، 
مياه نهر الفرات وارتفاع كميته”.

وأكد أن “الواردات املائية يف سدتي 
ما  طبيعية،  وحديثة  املوصل 
ورفع  الخزين  استقرار  يف  سيؤثر 
فرصة  يعطينا  بشكل  مستوياته، 
الصيف  ملواجهة  اطمئنان  أكثر 

املقبل”.

تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع )انش�اء ش�وارع منطقة جانبي ش�ارع ام عالء وش�ارع مدرس�ة اليمن وش�ارع كراج 
البلدية يف قضاء الش�طرة( ضمن قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية رقم )2( لس�نة 2022 خطة تنمية االقاليم واس�تنادا 
لتعليم�ات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطي�ط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ 
املوازنة العامة االتحادية النافذة وقانون الدعم الطارئ وتعليماته. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا 

املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الزوراء – املواطن - العدالة(.
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 
م�ن الدول املؤهلة االش�رتاك فيها كما هو مح�دد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتح�دة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(. 
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
إن اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باإلجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة 12 ظهرا من يوم االحد املصادف 2023/4/2 يف الدائرة املس�تفيدة 
فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية 
من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار- قسم العقود الحكومية لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما 
ان س�عر العط�اء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يت�م تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية غري نافذة 

وأوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
 متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ- املتطلب�ات الفني�ة: الخربة التخصصي�ة )االعمال املماثلة( ولعقد ع�دد )1( وبمبلغ ال يقل ع�ن )3,094,172,000( ثالثة مليارات 
واربعة وتسعون مليون ومائة واثنان وسبعون الف دينار عراقي وللسنوات ال�)10( السابقة تم إنجازها بنجاح وجودة كاملة.

ب- املعدات واالليات )توفري او تعاقد( )املدرجة يف الجدول ادناه(     ج- الكوادر الفنية )املدرجة يف الجدول ادناه(
د- املتطلبات املالية:-

أوال:- األداء امل�ايل الس�ابق ال�ذي يظه�ر تحقق األرباح للس�نتني األخريتني يف حال توفرها او الس�نتني التي س�بقت االزمة املالية هي 
)2012-2013( )كشف الحسابات الختامية( مصادق من محاسب قانوني.

ثانيا:- املوارد املالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )645,000,000( 
ستمائة وخمسة واربعون مليون دينار عراقي.

ثالثا:- معدل االيراد السنوي ان يكون اكرب من او يساوي )5,229,000,000( خمسة مليارات ومائتان وتسعة وعرشون مليون دينار 
عراقي )وعىل ان ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عرش سنوات( وخالل السنوات العرش السابقة.

د- املتطلبات القانونية:- 
اوال:- االهلية وتشمل )جنسية الرشكة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، 
ال�رشكات اململوك�ة للدول�ة )ان تثب�ت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانه�ا تعمل وفق القان�ون التجاري وان ال تك�ون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل(، غري مس�تبعدة من قبل صاحب العمل او اس�تنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمش�اركة يف 

املناقصات(.
ثانيا:- عدم ممانعة )نس�خة اصلية +نس�خة مص�ورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائ�ب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي 

قار.
ثالثا:- ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تق�وم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية وحسب القانون.
رابع�ا: هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة م�ن وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املق�اول او الرشكات املقاولة املطلوبة يف 

الجدول ادناه.
خامسا: وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية +نسخة مصورة(.

1- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان 
محافظة ذي قار/ قسم العقود الحكومية( ويذكر فيها رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 
املناق�ص الفائ�ز )الرشكة او املقاول( الذي ترس�و عليه املناقصة مب�ارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
2- يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 

ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
3- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

4-  ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
5- تتحم�ل من ترس�و عليه املناقص�ة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحم�ل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل 

كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

6- يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن )30%( من عمالة موظفي العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار 
املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.

7- يف حالة اش�رتاك أكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يق�دم عقد مش�اركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل ع�ىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد 
م�ن قبلهم بعدم التنازل او االنس�حاب يف حال رس�و املناقص�ة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهم�ا مصدق اصوليا بعد توقيع 
العقد خالل مدة ال تتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب احد الرشكاء فيتم معاملة املش�رتكني معاملة الناكل 

او املخل وحسب واقع الحال.
8- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

9- تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال برب العمل 
بعقد املقاولة.

10- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
11- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال نواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل خمس�ة ايام 

من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
12- تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية املجهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 7/4/ 16135يف 2017/8/3 .
13- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.

14- يف حال تأخر الرصف وعدم منح )املقاول( الس�لفة فال يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االس�تمرار بتنفيذ املرشوع وعىل 
كفاءاته املالية التي قدمها ابتداءاً عند االحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته اصوليا دون االخالل بمضمون املادة 62/ ط من رشوط 

االعمال الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني.
15- ال يحق للرشكات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االش�رتاك بهذه املناقصة اس�تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – 

دائرة العقود الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد 25524/7/4 يف 2022/9/27.
16- إن آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االحد املصادف 2023/4/9 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-

قس�م العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار 
س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة 
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرتون�ي ويلتزم املقاول بصحت�ه ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاق�ة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار املحافظة القديمة – ش�ارع النيل وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة، وإذا 
ص�ادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل الي�وم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظ�روف مغلقة ومختومة ومثبت 

عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
17- تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة يف املحافظة.

الدكتور 
محمد هادي حسني 
محافظ ذي قار

تعلن الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود /مصنع نسيج وحياكة واسط / احدى تشكيالت وزارة الصناعة 
واملعادن عن اجراء املناقصة العامة للمرة االوىل تجهيز 250 مائتان وخمس�ون طن قطن ش�عر ملصنع النسيج 
وحياكة واسط التابع اىل الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود وبكلفة تخمينية )4250000( اربعة ماليني 
ومائتان وخمسون الف دينار للطن الواحد واصل مخازن املصنع ومن التخصيصات التشغيلية وبكلفة تخمينية 
اجمالية مقدارها )1,062,500,000( مليار واثنان وستون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي فعىل الراغبني 
باالشرتاك يف املناقصة من الرشكات العراقية والعربية واالجنبية من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم 
خالل الدوام الرس�مي يف مقر الرشكة العامة لصناعات النس�يج والجلود / بغداد القس�م التجاري عىل ان تقدم 
عطاءاتهم حس�ب الوثائق القياس�ية وتوضع داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء 

وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية:-
1- التأمين�ات االولية والبالغة )15000000( خمس�ة عرش مليون دين�ار فقط والذي يمثل )1-3%( من الكلفة 
التخميني�ة بش�كل خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجة وتكون نافذة لغاية 3 اش�هر م�ن تاريخ التقديم 

ومعنون اىل الرشكة العامة للصناعات النسيج والجلود / مصنع نسيج الكوت.
2- براءة الذمة او عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود/

مصنع نسيج وحياكة واسط وتكون بالنسخة االصلية.
3- شهادة تأسيس الرشكة ورأس املال وهوية غرفة تجارة والحسابات الختامية.

4- وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخة اصلية.
5- مبلغ رشاء مستندات املناقصة البالغ )750000( سبعمائة وخمسون الف دينار غري قابل للرد وان اخر موعد 
لبي�ع وثائق املناقصة س�يكون 2023/4/17 وان يوم االثنني املص�ادف 2023/4/17 هو موعد غلق املناقصة 
وس�يتم فتح العطاءات بش�كل علني يف نفس الغلق امام مقدمي العطاءات س�يتم عقد مؤتمر خاص باإلجابة 
عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة العارشة يف يوم االثنني املوافق 2023/4/10 مع مراعاة ان 

يكون مقدم العطاءات مستوفيا للمعايري املدرجة يف الرشوط العامة والخاصة باملناقصة والوثائق القياسية.
مالحظ�ة : يف حالة مصادفة عطلة رس�مية او حظر تج�وال فيكون الغلق لليوم الذي يليه م�ع مراعاة النقاط 

التالية:-
1- تقدم العروض يف مقر الرشكة.

2- سيتم إهمال أي عرض عن طريق الربيد االلكرتوني.
3- سيتم إهمال أي عرض ال يحتوي عىل التأمينات االولية.

4- سيتم إهمال أي عرض ال يحتوي عىل وصل رشاء املناقصة.
5- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن.

6- الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
7-  يمكن للمشاركني الحضور يف يوم فتح العطاءات العلني 2023/4/17.

املدير العام

حمافظة ذي قار                                                            مجهورية العراق
قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية                                                            قسم العقود احلكومية
 )خطة 600 مليار دينار ولكافة الوحدات اإلدارية(                                                        العدد: 799

مناقصة رقم )59(                                                                                    التاريخ :2023/3/22
اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واألجنبية 

م/ إعالن

الشركة العامة لصناعات النسيج واجللود
املناقصة املرقمة )م/1/ن ح و /2023(

تاريخ الغلق 2023/4/17
الكلفة التخمينية )1,062,500,000( مليار واثنان وستون مليون ومخسمائة الف دينار.

إعالن للمرة األوىل
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بعد تلويح بوتني باحتمال استخدام اليورانيوم املنضب يف اوكرانيا

أكد أنه يسعى لبناء جيش ال يتدخل بالسياسة

الرتبية تعلن مواعيد االمتحانات النهائية الوزارية للصفوف املنتهية
بغداد/ الزوراء:

مواعي�د  ع�ن  الرتبي�ة  وزارة  أعلن�ت 
األول”  “ال�دور  النهائي�ة  االمتحان�ات 
للصفوف املنتهية )االبتدائية، املتوسطة، 

 –  2022 ال�درايس  للع�ام  اإلعدادي�ة( 
.2023

املكت�ب  ع�ن  ص�ادر  بي�ان  وأوض�ح 
اإلعالم�ي يف ال�وزارة  تلقت�ه “الزوراء”: 

ان االمتحانات العامة للدراسة االبتدائية 
تبدأ اعتباراً من ي�وم األحد املوافق 21 / 
5 / 2023 ولغاي�ة يوم األحد املوافق 28 
/ 5 / 2023 ، أم�ا امتحان�ات الدراس�ة 

املتوسطة ستكون يوم الخميس املوافق 
1/6/2023  وتنتهي يوم السبت املوافق 
17 / 6 / 2023 ، وفيم�ا يخ�ص موعد 
إمتحان�ات الدراس�ة اإلعدادية بفروعها 

كاف�ة س�تنطلق ي�وم االربع�اء املوافق 
21/6/2023 ولغاية يوم السبت املوافق 

.2023 / 7 / 15
وأش�ارت إىل أن أداء االمتحان بالنس�بة 

للدراس�ة االبتدائية يبدأ يف تمام الساعة 
الثامنة صباحاً. أما موعد أداء االمتحان 
للدراستني املتوسطة واالعدادية سيكون 
عند الس�اعة الس�ابعة صباحاً حس�ب 

التوقيت املحيل ملدينة بغداد داخل وخارج 
الع�راق، ويف حال صادف ي�وم االمتحان 
عطلة رس�مية ينقل موع�د االمتحان اىل 

اليوم الذي يليه وبنفس الجدول املعلن.

بغداد/ متابعة الزوراء:

بعد تلويح الرئيس الرويس فاليديمر 

بوتني أمس باحتمال استخدام بالده 

أيض�اً لقذائ�ق اليوراني�وم املنض�ب 

رداً ع�ى تزوي�د بريطاني�ا الق�وات 

األوكرانية بها، ذّكر الخبري يف الشؤون 

sGlenn Die  الروسية، غلني ديسن

en بتقرير قديم وثق آثار اس�تخدام 

هذه األسلحة يف العراق.

كم�ا انتقد األكاديم�ي الذي يكتب يف 

وسائل إعالم روسية، يف تغريدة عى 

حسابه بتويرت، تقاعس دول االتحاد 

عن إدان�ة اململكة املتحدة إلرس�الها 

ذخ�رية م�ن اليوراني�وم املنضب إىل 

كيي�ف، معترباً أن آثاره�ا قد تصيب 

وال�روس  األوكراني�ني  م�ن  أجي�اال 

بالعيوب الخلقية والرسطان.

وش�ارك تقرير موثق بصور ألطفال 

عراقي�ني ظه�رت عليهم تش�وهات 

بالقرب  لتواجده�م وأهلهم  خلقية، 

من قاعدة تليل الجوية األمريكية.

كم�ا أظه�ر التقرير الذي يس�تند إىل 

دراس�ة قامت به�ا منظمة حقوقية 

يف  ون�ر  للح�روب،  مناهض�ة 

“فوري�ن بولي�ي جورن�ال” قبل 4 

س�نوات وجود عالقة ب�ني الثوريوم 

واليورانيوم املنض�ب وظهور عيوب 

خلقية لدى األطف�ال، دون أن يكون 

هن�اك تأكي�د علم�ي حاس�م يف هذا 

املجال.

وكان�ت منظم�ة الس�الم الهولندية 

“باكس” خلصت قبل سنوات عديدة 

أطلق�ت  األمريكي�ة  الق�وات  أن  إىل 

ع�ى  املنض�ب  اليوراني�وم  ذخائ�ر 

مناطق مدنية يف العراق.

كم�ا أوضحت يف دراس�ة نرت عام 

والدباب�ات  الطائ�رات  ب�أن   2014

األمريكي�ة أطلق�ت م�ا يق�رب م�ن 

اليوراني�وم  م�ن  قذيف�ة   10000

املنضب يف العراق خالل عام 2003.

كذل�ك أظه�رت البيان�ات حينها أن 

العدي�د م�ن تل�ك القذائ�ف أطلق�ت 

عى أو بالقرب م�ن مناطق مأهولة 

بالس�كان، م�ن ضمنه�ا الس�ماوة 

والنارصية والبرصة جنوب العراق.

يشار إىل أن القوات الجوية األمريكية 

خلصت، يف مارس 1975، بعد دراسة 

اليوراني�وم  معمق�ة إىل أن أس�لحة 

أوص�ت  لكنه�ا  قانوني�ة،  املنض�ب 

بفرض قيود عى استخدامها، مانعة 

استعمالها ضد األفراد، وذلك ألسباب 

املعان�اة  بحظ�ر  “تتعل�ق  قانوني�ة 

والسموم غري الرضورية”.

ويس�تخدم اليورانيوم املنضب عادة 

يف صن�ع القذائ�ف والقنابل الخارقة 

للدروع، من أجل منحها قوة اخرتاق 

أكرب.

ويمكن لألسلحة التي ترتكز عى هذا 

املنت�ج أن تخرتق الدبابات بس�هولة 

أك�رب بس�بب كثافت�ه وخصائص�ه 

الفيزيائية.

إال أنه أقل نشاًطا إشعاعًيا بنسبة 40 

يف املئة من اليورانيوم غري املعالج.

لكن مخاطره اإلشعاعية تظل واردة 

عن�د استنش�اق الغب�ار الناجم عنه 

ع�ادة، أو تن�اول طع�ام ورشب ماء 

ملوث ببقاياه، أو دخول الش�ظايا يف 

الجسم.

الخ�رباء  م�ن  العدي�د  ح�ذر  فق�د 

األوروبيني من�ه، عى الرغم من عدم 

وج�ود ما يثب�ت تأثريه ع�ى الخاليا 

طف�رات  إح�داث  يف  مس�اهمته  أو 

رسطانية يف الحمض النووي.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:

فيما يرتقب الس�ودانيون ح�اًل قريباً 

خالل األيام املقبلة، نبه رئيس مجلس 

الس�يادة، عبد الفتاح الربهان، إىل أن 

املرحل�ة الراهنة يف الب�الد معقدة وال 

يمك�ن تجاوزها بس�هولة، إال أنه أكد 

الس�عي لبناء جيش وق�وات أمنية ال 

تتدخل يف السياسة.

وق�ال خ�الل جلس�ة ورش�ة عم�ل 

اإلص�الح األمن�ي والعس�كري الت�ي 

تنظمه�ا القوى املوقع�ة عى االتفاق 

اإلطاري بالتعاون مع اآللية الثالثية، 

اليوم األحد، إن القوات األمنية تسعى 

لتمك�ني أي س�لطة مدني�ة قادم�ة 

م�ن أن تكون القوات املس�لحة تحت 

إمرتها.

كما ش�دد عى وجوب السعي إىل بناء 

قوات أمنية مهنية ووقف اس�تغاللها 

الق�وات  أن  مؤك�دا  السياس�ة،  يف 

املس�لحة لن تق�ف حجر عث�رة أمام 

إصالح الدولة.

للعملي�ة  الرافض�ة  الق�وى  ودع�ا 

السياس�ية إىل االطالع عى مقرتحات 

اإلصالح العس�كري واألمني، الفتاً إىل 

أنه س�يخدم التح�ول الديمقراطي يف 

البالد.

من جهته، ش�دد نائب رئيس مجلس 

الس�يادة، وقائد قوات الدعم الرسيع، 

محم�د حم�دان دقل�و، يف كلمته عى 

وج�وب أن يخ�رج الس�ودان من كل 

أش�كال الفوىض، داعيا إىل أن يش�مل 

اإلص�الح كافة أجه�زة الدول�ة. وأكد 

أن ه�دف الجميع الوص�ول إىل جيش 

مهن�ي موحد، مضيفا أن قوات الدعم 

الرسيع أنش�أت وفقا لقان�ون ينظم 

عملها.

يف ح�ني ح�ذر ممث�ل الق�وى املوقعة 

ع�ى االتف�اق اإلط�اري يف الس�ودان، 

خالد عمر يوس�ف م�ن وجود جهات 

عدي�دة تعم�ل للوقيع�ة ب�ني املدنيني 

ف�رض   “ م�ن  ونب�ه  والعس�كريني. 

تصني�ف يقس�م البالد ملعس�كرين ال 

يلتقيان وهو تصنيف مضلل وزائف”، 

وفق تعبريه.

كما ش�دد ع�ى أن محاوالت ترس�يخ 

به�دف  مس�تمرة  التصني�ف  ه�ذا 

الوطن�ي وإضعافه  الصف  “تقس�يم 

وإضع�اف البالد بصورة عامة”. وأكد 

أن “امل�روع ال�ذي يجم�ع الق�وى 

السياس�ية اليوم هدفه جيش حديث 

ق�وي مهن�ي قوم�ي واح�د موح�د 

للبالد”.

تعت�رب  الورش�ة  ه�ذه  أن  إىل  يش�ار 

األخرية ضم�ن ورش رضورية قررها 

االتف�اق اإلط�اري املوقع يف ديس�مرب 

املايض، بني املكون املدني والعسكري، 

من أجل إجراء نقاشات معمقة حول 

خمس قضاي�ا من ضمنه�ا اإلصالح 

األمني والعسكري.

فيما من املنتظ�ر أن ُتضمن توصيات 

ه�ذه الورش�ة الت�ي تس�تمر حت�ى 

االتف�اق  ورق�ة  يف  املقب�ل،  األربع�اء 

النهائ�ي قبل التوقي�ع عليها يف األول 

من أبريل القادم .

األمن�ي  اإلص�الح  عملي�ة  وتس�تند 

والعس�كري ع�ى عدة مب�ادئ أقرها 

اجتم�اع للقوى املوقعة ع�ى االتفاق 

يف  املس�هلني  بحض�ور  اإلط�اري 

الخامس ع�ر من الش�هر الجاري، 

أهم تل�ك املبادئ هي خ�روج الجيش 

والق�وى النظامية األخرى من الحياة 

االقتص�ادي  والعم�ل  السياس�ية 

تنقي�ة  إىل  باإلصاف�ة  واالس�تثماري 

العس�كرية م�ن عن�ارص  املؤسس�ة 

نظام الرئيس الس�ابق عمر البش�ري، 

ودمج قوات الدعم الرسيع والحركات 

املس�لحة يف الجي�ش وفق�اً لج�داول 

زمنية يتم االتفاق عليها.

خبري يف الش��ؤون الروس��ية يذكر بآثار هذه األس��لحة يف العراق 
ومنظمة تتهم أمريكا باستخدامها 

الربهان: وضع السودان معقد حالياً وال ميكن جتاوزه بسهولة
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تقارير

ساعة الصفر

الناتو: تهديدات بوتني النووية 
خطرية وغري مسؤولة

من أصعب األيام التي مرت عى املواطن العراقي هي فرتة الحصار 
عى  االمريكية  املتحدة  الواليات  فرضته  الذي  الجائر  االقتصادي 
العراق بعد غزوه الكويت، وكان وقع هذا الحصار كبريا عى املواطن 
الرضورية،  الحياة  مستلزمات  اغلب  ولذة  االستقرار  فقد  الذي 
والتدبري حتى  التقتري  اسلوب  تطبيق  اىل  فالتجأ  املأكوالت،  ومنها 
باتت مواد كان ينظر إليها املواطن بازدراء سيدة املائدة وانعكس 
ذلك يف شهر رمضان، حيث اصبحت اغلب موائد العراقيني فقرية، 
ومن الذكريات التي ما زالت ماثلة أمامي، ويف هذا الشهر الفضيل، 
يعرف  ما  إلقامة  برنامجا  السابق  النظام  زمن  يف  الدولة  وضعت 
خالل  الرئاسية  القصور  يف  الدولة  تقيمها  الشعب  افطار  بموائد 
واملعوزين  الفقراء  من  الشعب  عامة  لها  وتدعو  الفضيل  الشهر 
مقسمة حسب املناطق، وقد طلبت الحكومة ان يكون لإلعالم دور 
يف نر هذا النشاط فوضعت وكالة االنباء العراقية جدوال بأسماء 
اشخاص،  ستة  عى  مقسمة  وكانت  التغطية،  بتلك  املشمولني 
بهذا  املشمول  وكان  مصورين،  واربعة  اثنني  صحفيني  يوميا 
الواجب يشعر بالسعادة ألنه سيأكل طعاما لذيذا طاملا حرم منه 
لسنوات، اضافة اىل حصوله عى مبلغ خمسة وعرين الف دينار 
التي كنت مسؤوال  الواجبات  احد  احتياجاته، ويف  يعينه عى سد 
وصولنا  وحال  حينها،  يف  صائما  وكنت  زمالئي  مع  تغطيتها  عن 
اىل موقع الوليمة التي ضمت مائدة تحتوي عى ما لذ وطاب من 
املأكوالت، واثناء وقوفنا امام املائدة اخربنا احد منتسبي الرئاسة 
وخاصة الصائمني منا اىل االستعداد ملا سيحصل من هجوم كاسح 
اراقب  واقف  وأنا  وفعال  اإلفطار،  مدفع  اطالق  حال   املائدة  عى 
عى  كاسح  هجوم  يف  شخص  خمسمائة  بحدود  انطلق  املشهد 
املائدة بعد ان اخرج كل منهم كيس كبري من جيبه، وإذا بالطعام 
يختفي من املائدة يف غضون ثواٍن بعد أن قام كل شخص بوضع 
املأكوالت يف كيسه ال عى التعيني لكني وبسبب الجوع الذي احس 
به بعد سماعي دوي مدفع االفطار استطعت ان آخذ علبة فاخرة 
من الحلويات كنت قريبا منها فتناولتها بنهم سددت بها جوعي، 
وخرج عموم املواطنني وكأنهم قد خاضوا حربا شعواء وحصلوا 
الجميع  اصطف  ثم  ومن  مذلة  عملية  يف  الحرب  غنائم  عى  فيها 
فرحا  زادتهم  مجزية  مبالغ  وهي  لهم  املخصصة  املبالغ  لتسلم 
وبهجة.. وطاملا سألت نفي هل كانت تلك املوائد إلشباع الجياع 
ام صورة من صور االذالل والحط من كرامة االنسان وهذا الشعب 
الذي  الحصار  زمن  يف  إال  واالنكسار  الذل  عرف  ما  الذي  املضياف 
فرضته امريكا عى الشعوب.. أال تبا ألمريكا وسياستها العرجاء 

الظاملة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
الرئيس  ترصيحات  عى  تعليقاً 
الرويس، فالديمري بوتني، حول إبرام 
بالده اتفاقاً مع جارتها بيالروسيا 
تكتيكية  نووية  أسلحة  لنر 
شمال  حلف  اعترب  أراضيها،  عى 
روسيا  تهديدات  )الناتو(  األطلي 

النووية خطرية وغري مسؤولة.
امس  ترصيحات،  يف  الناتو  وأكد 
تهديدات  يراقب  الحلف  أن  األحد، 
مشرياً  كثب،  عن  النووية  روسيا 
لم يسجل تغريات يف موقف  أنه  إىل 
الحلف  تدفع  النووي  موسكو 

للتحرك.
وقال متحدث باسمه إن ترصيحات 
روسيا عن دور الحلف بأي تصعيد 
تعبريه،  حد  عى  مضللة،  نووي 

بحسب ما نقلت وكالة »رويرتز«.
قال  قد  الرويس  الرئيس  وكان 
تزويد  عى  سرتد  بالده  إن  أمس، 
اليورانيوم  بقذائف  أوكرانيا  الغرب 
روسيا  أن  إىل  مشريا  املنضب، 
لم  التي  األسلحة  من  الكثري  تمتلك 

تستخدمها بعد.

الذين  أولئك  أن  بوتني  اعترب  كما 
األسلحة  هذه  مثل  يستخدمون 
شعوبهم  ضد  الواقع  يف  سيعملون 

ويلوثون املناطق املزروعة.
اليورانيوم  ذخائر  أن  إىل  ولفت 
إىل  الغرب  سريسلها  التي  املنضب 
الدمار  أسلحة  من  تعترب  ال  كييف 
مشعا،  غبارا  ترتك  لكنها  الشامل، 

وبالتايل فهي خطرية جدا.
يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الرويس 
عى  اتفقتا  ومينسك  موسكو  أن 
عى  تكتيكية  نووية  أسلحة  نر 

أرايض بيالروسيا.
»روسيا- قناة  عى  بوتني  وأشار 
لهذه  الالزمة  املرابض  أن  إىل   »24
الطائرات قيد اإلنشاء يف بيالروسيا، 
وستصبح جاهزة اعتبارا من يوليو 

املقبل.
الخطوة  هذه  سبب  أن  عى  وشدد 
إعالن بريطانيا نيتها إمداد أوكرانيا 
مشريا  املنضب،  اليورانيوم  بذخرية 
إىل أن بيالروسيا طلبت نر أسلحة 
منذ  أراضيها  عى  روسية  نووية 

فرتة طويلة.

سعد حمسن خليل 
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مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة 
مديرية أحوال بغداد/ الرصافة    

                                         م/ اعالن
ق�دم املواط�ن )عباس ع�ي هندي( دع�وة قضائية لتبدي�ل )لقبه( 
وجعله )البوصالح( بدال من )العبيدي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل )15( خمس�ة عرش يوم�ا من تاري�خ النرش 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا اىل احكام املادة 
)22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لس�نة 2016 املعدل ... 

مع  التقدير
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق                                                                                                                          الع�دد: 869/ب/2022
مجلس القضاء االعىل                                                                                                                           التأريخ: 2023/3/20

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة النارصية

اع�����الن
س�تبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلس�ل 134/30 ش�امية وخالل ثالثون يوما اعتبار من 
اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رس�مية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة 
محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة %10 

بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء .
القايض االول
عزيز شنته الجابري

• االوصاف:-
1-  العقار عبارة عن دار مؤلفة من مدخل وحمام ومرافق خارجية واستقبال ومطبخ وثالث غرف نوم وهول وكذلك غرفتني 

فوقاني وعموم العقار مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان واالرضية مبلطة بالكايش ومزود باملاء والكهرباء .
2-   مساحة العقار 125 م2.

3- القيمة املقدرة للعقار مائة وخمسون مليون دينار فقط.
4- العقار مش�غول من قبل املدعى عليهما السادس�ة والثامن اللذان يرغبان بالبقاء مس�تأجرين للدار والش�قة بعد البيع.

4 alzawraanews@yahoo.com

أمن ومجتمع
No: 7926    Mon   27     Mar    2023العدد:   7926    االثنين    27    آذار   2023

بغداد/الزوراء:
دعت هيئ�ة النزاهة االتحاديَّة، ام�س األحد، إىل تنمية 
املط�ارات ومعالج�ة املش�اريع املتوقف�ة واملتلكئ�ة، 
مطالبة ب�اإلرساع يف ترشيع التعدي�ل الخاصِّ بقانون 

الطريان املدنيِّ بعد إعادة صياغته.
وذك�ر بيان لدائ�رة الوقاية يف الهيئة تلقت�ه »الزوراء« 
أن »فريقه�ا امليدانيُّ وخالل الزي�ارات التي قام بها إىل 
س�لطة الط�ريان املدن�ي؛ لالطالع عن كث�ٍب عىل واقع 
، أوىص باتباع  حال عمل سلطة الطريان املدنيِّ العراقيِّ
التخطي�ط الناج�ح والبناء الس�ليم لتحقي�ق التنمية 
فة  الش�املة للمطارات ع�ر معالجة املش�اريع املُتوقِّ
واملُتلكئ�ة، وفص�ل مط�ارات »ُم�زّودي الخدم�ة« عن 
م�ة الدوليَّة  س�لطة الطريان؛ امتث�االً ملُتطلّب�ات املُنظَّ
للطريان املدنّي، فضالً عن االستعانة بالخرات الدوليَّة 
لتطوير أس�اليب العمل وتعديل الترشيعات والقوانني 

وإجراءات العمل«.
وش�دد تقرير الهيئة املُرس�لة نس�خٌة من�ه إىل مكتب 
ة ملجلس الوزراء  رئيس مجلس ال�وزراء واألمانة العامَّ
ولجنتي النزاهة والنق�ل واملواصالت يف مجلس النوَّاب 
وس�لطة الط�ريان املدني، ع�ىل »عدم الته�اون بإلزام 
ته�ا م�ن رضيب�ة  رشكات الط�ريان بتس�ديد م�ا بذمَّ
املس�افرين والخدمات األخرى إىل املط�ارات العراقيَّة، 
واتخ�اذ اإلج�راءات القانونيَّ�ة بح�قِّ املُتخلّف�ني ع�ن 
التسديد مع تجنُّب أسلوب تقسيط تلك املبالغ وتعظيم 
امل�وارد يف املطارات«، مش�رياً إىل »الدي�ون املرُتتِّبة عىل 
رشكتي الخط�وط الجويَّة العراقيَّة وف�الي بغداد عن 
تلك الرسوم قرابة )71,000,000,000( ديناٍر، إضافة 
إىل إل�زام جميع ُمزوِّدي وقود الطائرات التي تجهز من 
ٍد وفق النرشة العامليَّة، عىل أن  وزارة النفط بسعٍر ُموحَّ
ال تزي�د األرباح عن )10%(، مع إع�ادة النظر يف نظام 
ثمن اإليج�ارات يف املطارات وتخفيض أس�عارها، بما 
ُي�ؤّدي إىل تحقيق املنفعة املُش�رتكة لس�لطة الطريان 

واملستأجر واملسافر«.

وأك�د التقرير عىل »رضورة مراع�اة الجهات الرقابيَّة 
والتنفيذيَّ�ة والترشيعيَّة لخصوصيَّة س�لطة الطريان 
املدن�ي عن�د التعام�ل معه�ا، واألخ�ذ بنظ�ر االعتبار 
م�ات الدوليَّ�ة وخضوعه�ا ل�رشوط  ارتباطه�ا باملُنظَّ
مات، مع االلتفات إىل تنظيم أوقات  وضوابط تلك املُنظَّ
الط�ريان وتوزيعه�ا ع�ىل م�دار )24( س�اعًة؛ تالفياً 
لحصول زخٍم يف أوقاٍت ُمعّينٍة، وزيادة قدرة التش�غيل 
للنواق�ل الوطنيَّة وتحفيزها للعمل بنش�اط الش�حن 

الجوي«.
مل�ف  إلكم�ال  الجه�ود  »تكثي�ف  التقري�ر  واق�رتح 
ترخيص معهد الطريان املدنّي،  وتخويل املُدّربني وفقاً 
للُمتطلب�ات الدوليَّ�ة، وتفعي�ل دوره يف مج�ال إقامة 
�ة وتحويل�ه إىل أكاديميَّة  صيَّ�ة املُهمَّ ال�دورات التخصُّ
بعد حس�م موض�وع عائديَّ�ة األرض املُش�يَّد عليها«، 
ُمش�دِّداً عىل »أهميَّة فتح منفٍذ تاب�ٍع للجهاز املركزيِّ 

للتقييس والس�يطرة النوعيَّة يف مطار بغداد؛ لتسهيل 
عمليَّة فحص البضائع الداخلة، وتنصيب أجهزة رصد 
امللوث�ات البيئيَّة ومعالج�ة االنبعاثات  التي تخرج من 
الطائرات، وقياس نسبة تلوث البيئة، وتوفري األجهزة 

الطاردة للطيور يف املطار«.
 ورص�د التقرير »تلكؤ عدٍد من الرشكات املُتعاقدة مع 
س�لطة الطريان يف تنفيذ املشاريع يف مطار بغداد، مثل 
عقد تجهيز وتركيب وتش�غيل منظومة اإلنذار املبكر، 
والتحرّي عن الحريق املحال إىل رشكٍة فرنسيٍَّة واملُتوقِّف 
من�ذ )2016/7/1( والبالغة كلفت�ه )19,983,922( 
دوالر، وعق�د تأهيل مباني املح�ال إىل رشكٍة مرصيَّ�ٍة 
كمق�اوٍل ثان�ويٍّ بمبل�غ )16,800,000,000( دينار 
�ت تصفيته رضائياً«.وتاب�ع، أنه »الحظ عدم  الذي تمَّ
وج�ود عقٍد تج�اريٍّ بني الرشك�ة الوطنيَّ��ة للطريان 
ورشكٍة كويتيٍَّة لتأجري »كاونرتات« يف مبنيي س�امراء 

وباب�ل يف مطار بغداد، ووجود تع�ارٍض بني املادة )4( 
ت عىل أنَّ إجم�ايل ُمدَّة العقد تصل  م�ن العقد التي نصَّ
إىل )9( س�نواٍت، فيما ذكرت املادة )5( أنَّ ُمدَّة التعاقد 
تصل إىل )15( س�نًة، إضاف�ة إىل الكاونرتات  يف جميع 
صاالت املطار ُمحدَّدة بنظام األجور يف املطارات ويكون 
املبلغ اإلجمايل يف املبنيني املذكورين سنوياً )385,000( 
دوالر، يف حني اس�تندت املادة )4( من العقد إىل محرض 
التثم�ني الذي حدَّد مبل�غ اإليجار ب��)77,000( دوالٍر 
فقط«.وأض�اف إنَّ�ه »ت�مَّ تس�ليم جمي�ع الكاونرتات 
للرشكة الكويتيَّة بشكٍل حرصيٍّ لتقديم خدمة ترحيل 
املس�افرين، ويف ه�ذا ُمخالفة رصيحة للم�واد )1 و2 
و3 و4( من قانون املنافس�ة ومنع االحتكار«، الفتا اىل 
ن تأليف لجنٍة ماليٍَّة  »عدم وجود نصٍّ يف العق�د يتضمَّ
وفنيٍَّة ملُتابع�ة تنفيذ بنود العقد واس�تيفاء اإليرادات، 
ا  وع�دم وجود قائمة تس�عري الخدم�ات املُقدَّم�ة؛ ممَّ
ُي�ؤّدي إىل التالعب باألس�عار، ونصَّ العق�د عىل أنه يف 
حالة نشوء خالٍف بني الطرفني يتمُّ اللجوء إىل التحكيم 
يف بريوت وإلزام س�لطة الطريان بق�رار التحكيم الذي 

يكون نهائياً وملزماً وغري قابٍل لالستئناف«.
وأكد »تش�خيص وجود ُمخالفاٍت مشابهٍة يف عدٍد من 
عة مع رشكات االستثمار، حيث ال يخضع  العقود املُوقَّ
مرشوع التاكيس إىل ضوابط التأجري واالس�تثمار، ولم 
�ن عق�ده تأليف لجنٍة ماليٍَّة الحتس�اب نس�بة  يتضمَّ
اإليرادات الس�نويَّ�ة ملصلحة س�لطة الط�ريان، وعدم 
وجود إجازٍة وترخيٍص من وزارة النقل لعمل التاكيس، 
ووض�ع ش�عار رشك�ٍة أخ�رى ع�ىل عج�الت الرشكة 
املُتعاقدة دون ُموافقة الس�لطة«، ُمش�رياً إىل أنَّ »عقد 
تأجري مساحٍة إلنش�اء قرية الشحن الجوّي »الهنكر« 
يف مط�ار بغداد نصَّ عىل الت�زام الطرف الثاني بتقديم 
نس�بة )15%( من املبلغ الكي للسنة األوىل قبل توقيع 
ن اس�تيفاء  العقد يف ُمخالفٍة لنظام األجور الذي تضمَّ
)15%( من بدل اإليجار ع�ن كامل ُمدَّة اإليجار، وليس 

سنة واحدة فقط«.

بغداد/الزوراء:

امس  التخطيط،  أوضحت وزارة 

األحد، املوقف من مس�تحرضات 

التجميل املس�توردة املباعة عىل 

االجتماع�ي،  التواص�ل  مواق�ع 

فيم�ا أش�ارت إىل أنه�ا تخض�ع 

للفح�ص م�ن الجه�از املركزي 

للتقييس والسيطرة النوعية عىل 

مرحلتني. 

وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، 

عبد الزهرة الهنداوي، يف ترصيح 

صحف�ي إن« املنتج�ات الخاصة 

بالش�عر والب�رشة الت�ي تدخ�ل 

ع�ر املنافذ الحدودية الرس�مية 

والت�ي تعلن يف مواق�ع التواصل 

االجتماع�ي خاضع�ة للفح�ص 

عىل مرحلتني«.  

وأضاف أن »فرق الجهاز املركزي 

للتقييس والسيطرة النوعية تتوىل 

عملي�ة فح�ص ه�ذه املنتجات 

تطل�ق  وبعده�ا  أوىل،  كمرحل�ة 

لها الشهادة املطابقة كي تكون 

مج�ازة، للت�داول يف األس�واق«. 

وأش�ار إىل أنه »يف املرحلة الثانية 

تت�م متابع�ة الس�لع والبضائع 

يف األس�واق املحلي�ة م�ن خ�الل 

فرق الجه�از املرك�زي، إذ تقوم 

بسحب نماذج معينة من السلع 

لفحصه�ا والتأكد من س�المتها 

ومطابقتها للمواصفات العراقية 

املوضوعة«، الفتا إىل أنه« يف حال 

ع�دم توف�ر ال�رشوط يف الس�لع 

تت�م مصادرتها وفق�اً إلجراءات 

قانونية«.

بغداد/الزوراء:

اعلنت وزارة الداخلية، ام�س االحد، القبض عىل 9 مطلوبني للقضاء 

وفق مواد قانونية مختلفة يف محافظة صالح الدين.

وذك�رت الوزارة يف بيان ورد ل�� »الزوراء« ان »مف�ارز قيادة رشطة 

محافظ�ة صالح الدين ألق�ت القبض عىل 9 مطلوب�ني للقضاء وفق 

مواد قانونية مختلفة«.

وبينت الوزارة أن »عملية إلقاء القبض تمت خالل املمارسات األمنية 

التي تنفذها مفارز الرشطة يف عموم اقضية املحافظة«.

واش�ارت اىل ان »املف�ارز تمكنت من ضبط عج�الت، ودراجات نارية 

مخالفة لرشوط الس�ري ال تحمل أوراقا ثبوتي�ة، ويف األثناء تم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق املطلوبني واملضبوطات«.

النزاهة تدعو إىل تنمية املطارات ومعاجلة املشاريع املتوقفة واملتلكئة
أكدت وجود ضعف يف إجراءات سلطة الطريان التخطيط: مستحضرات التجميل 

املباعة على مواقع التواصل
 خاضعة للفحص

اعتقال 9 مطلوبني للقضاء يف 
صالح الدين

ميسان/الزوراء:
اعلنت قيادة عمليات ميس�ان، امس االحد، القبض عىل عرشة متهمني 
بم�واد قانونية مختلفة، فيما اش�ارت اىل ضبط كمية من االس�لحة يف 

قضاء املجر والقلعة وناحية السالم يف املحافظة.
وذك�رت القيادة يف بيان ورد ل� »الزوراء« انه »اس�تناداً لتوجيهات قائد 
عمليات الفريق الركن محمد جاس�م الزبيدي ويف إطار الجهود املبذولة 
لفرض االمن والنظام تواصل مفارزنا عمليات التفتيش حيث القت قوة 
م�ن الفوج الثاني والثالث القبض ع�ىل عرشة متهمني ومصادرة كمية 
م�ن االس�لحة بعمليات متفرقة يف قض�اء املجر وقلع�ة صالح وناحية 

السالم«.
واش�ارت القيادة اىل ان »املطلوبني واملضبوطات تم تس�ليمهم اىل جهة 

الطلب اصولياً«.

اإلطاحة بـ10 متهمني 
للقضاء وضبط كمية من 

األسلحة يف ميسان

هيئـة املُـدن الصناعيـة تبحث مع حمافظة واسط استكمـال 
إجـراءات مشـروع املدينـة الصناعيـة

النقل توضح تفاصيل مشروع طريق التنمية وتعلن املوافقة على مساراته املقرتحة ميسان تعلن إدراج 12 مشروعاً لقطاع اجملاري يف
 عموم احملافظة

انطالق محلة جمانية ملكافحة اآلفات الزراعية يف كربالء

واسط/الزوراء:
بحث�ت هيئة املُدن الصناعية مع محافظة 
واس�ط اس�تكم�ال اج�راءات مش��روع 

املدين�ة الصناعي�ة ف�ي املُحافظ�ة.
وذك�ر بيان ل�وزارة الصناع�ة ان وفدا من 
هيئ�ة املُ�دن الصناعي�ة التابع�ة ل�وزارة 
الصناعة واملعادن اجرى زيارة اىل ُمحافظة 
واس�ط ملُتابعة اج�راءات اقام�ة مرشوع 

املدينة الصناعية باملُحافظ�ة .

و اِلتق��ى الوفد بحس�ب البي�ان محافظ 
واسط محم�د جمي�ل املياح�ي، بحضور 
الجهات القطاعية وُمدراء الدوائر الخدمية 
يف املُحافظة لبحث س�ُبل التنسيق والعمل 
املُش�رتك لغ�رض اس�تكمال التخصي�ص 
للمدين�ة الصناعي�ة يف املُحافظة واعالنها 

لالنشاء والتطوير ».
وقدَم الوف�د وزارة الصناعة خ�الل اللقاء 
وفق البي�ان رشحاً ُمفصالً ع�ن آلية عمل 

الهيئة وما تمتلكه من كوادر فنية وادارية 
ودوره�ا يف التخطي�ط م�ن أج�ل انج�اح 
هذِه املش�اريع. كما تمَّ بيان نوع العالقة 
ب�ني الهيئ�ة والحكوم�ة املحلي�ة واملُطور 
وإس�تعراض ُمكون�ات املدين�ة الصناعية 
حس�ب املعاي�ري األجنبية واملحلي�ة. كذلك 
تمَّ التط�ُرق اىل أنَّ املُطور س�يقوم بتأمني 
الخدم�ات للمدينة الصناعي�ة يف ُمحافظة 
ووح�دات  خدمي�ة  مراف�ق  م�ن  واس�ط 
س�اندة وطرق رئيس�ية وفرعية ومناطق 

خض�راء«.
واش�ار البي�ان اىل ان املدين�ة الصناعية يف 
ُمحافظة واسط س�ُتقام عىل مساحة ) 5 
( االف دونم وتمَّ تخصيصها اىل هيئة املُدن 
الصناعية حيث سُتسهم يف توفري ) 4500 
( ُفرص�ة عمل ألبن�اء املُحافظة يف ُمختلف 
املج�االت الصناعية والتجاري�ة. كما انها 
ُتعد ُفرصة كبرية لدع�م القطاع الصناعي 
والزراع�ي والتج�اري يف ُمحافظة واس�ط 
الت�ي تتمتع بكاف�ة ُمتطلب�ات النجاح يف 
مجاالت الصناعة مل�ا يتوفر فيها من بيئة 
ُمالئمة وُمستقرة وما تملتكه من ثروات يف 
مجاالت الطاقة والزراعة واملعادن والرُتبة 

فضالً عن الثروات الحيوانية وغريه�ا«.

بغداد/الزوراء:

أوضح�ت وزارة النقل، امس األحد، تفاصيل 

م�رشوع طري�ق التنمي�ة، وفيم�ا أش�ارت 

إىل اعتم�اد النظ�ام األوروبي به�ذا الطريق، 

أعلنت املوافقة عىل املسارات املقرتحة.وذكر 

املكت�ب اإلعالمي ل�وزارة النق�ل، يف ترصيح 

صحفي أنه »بعد اس�تحصال املوافقة بشأن 

املس�ار املق�رتح لطري�ق التنمي�ة بش�قيه 

)ال�ري الرسي�ع( و)خط الس�كك الرسيع( 

للمس�افرين والبضائ�ع م�ن مين�اء الف�او 

الكب�ري إىل تركي�ا، ت�درس وزارة النقل إعداد 

التصاميم الخاصة بالطريق بهدف إنجازه«.

وأضاف املكت�ب، أن »الطريق يبدأ من ميناء 

الفاو الكبري إىل تركيا، حيث يرتبط بالشبكة 

األوروبية«.ولف�ت إىل أن »خط الس�كك يبدأ 

م�ن ميناء الف�او الكب�ري باتجاه الش�مال، 

بطاق�ة اس�تيعابية تص�ل يف املرحل�ة األوىل 

إىل 3.5 مالي�ني حاوي�ة و22 مليون طن من 

البضائع السائبة )العشوائية(، وسيتم رفع 

الحمول�ة يف املرحل�ة الثاني�ة إىل 7.5 ماليني 

حاوية و 33 مليون طن من البضائع«.وأكد، 

أن »الطرق ستكون مراقبة، فضالً عن وجود 

مناطق خاصة باالس�رتاحة للركاب وأخرى 

»خ�ط  أن  والتفريغ«.وأوض�ح،  للتحمي�ل 

س�كة الحدي�د س�يكون لقطار مس�افرين 

فائق الرسع�ة التصميمية بح�دود 300 كم 

يف الس�اعة، وبطاق�ة 13.8 مليون مس�افر 

س�نوياً، والقطار الثاني س�يكون مخصصاً 

للحم�ل وبرسعة ت�رتاوح م�ن 130 إىل 140 

كم يف الس�اعة، ويعمل بالكهرباء، وس�يمر 

بنح�و 9 محافظات«.وب�ني أن »نظام النقل 

ال�ذي سيس�تخدم يف امل�رشوع ه�و النظام 

األوروبي بهدف استمرارية حركة القطارات 

العاملي�ة ب�دون أن تتوقف، م�ع األخذ بنظر 

االعتبار موضوع الزيارات املليونية«.وتابع: 

»أم�ا الطري�ق الري الرسيع فس�وف يكون 

باتجاهني )ت�و وي( وبطول 1190 كم، يبدأ 

من ميناء الف�او ويمر باملناطق الصحراوية 

ألنه مخصص للش�احنات والحاجة لدخوله 

محم�د  ال�وزراء  رئي�س  امل�دن«.وكان  إىل 

شياع الس�وداني، قد أكد الثالثاء املايض، أن 

م�رشوع طريق التنمية )القناة الجافة( بني 

العراق وتركيا س�ريبط الرشق بالغرب.وقال 

رئيس الوزراء يف مؤتمر صحفي مشرتك مع 

الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان يف أنقرة، 

إن »مرشوع طريق التنمي�ة والقناة الجافة 

لي�س فقط للع�راق وتركيا وإنم�ا للمنطقة 

والعال�م، وهو املم�ر العاملي لنق�ل البضائع 

والطاق�ة ويربط الرشق بالغ�رب«، الفتاً إىل، 

أن« هذا املمر س�ينقل البضائ�ع والطاقة«.

وتابع رئيس الوزراء، أن »الطاقة التي سوف 

ُتنق�ل عر طري�ق التنمية )القن�اة الجافة( 

س�تكون من دول املنطقة ومن العراق الذي 

م�ن املؤمل أن يكون خالل الس�نوات املقبلة 

وف�ق الرؤية الت�ي تعم�ل عليه�ا الحكومة 

دول�ًة مصدرة للغ�از بحكم م�ا يمتلكه من 

ثروة غازي�ة هائلة«.وأكد، أن« هذا املرشوع 

كان محط بحث مس�تمر بني العراق وتركيا 

ع�ىل مختلف املس�تويات، والي�وم وصلنا إىل 

ه�ذا اإلعالن مع الرئي�س أردوغان«، موجهاً 

الدع�وة لألش�قاء يف دول املنطق�ة إىل »عقد 

اجتماع قري�ب ببغداد ملناقش�ة مراحل هذا 

امل�رشوع الحي�وي بش�كل تفصيي«.وبني: 

»س�وف يك�ون هناك خ�ط للس�كك الحديد 

ينق�ل البضائع، يف املرحلة األوىل بس�عة 3.5 

ماليني طن، لنص�ل يف املرحلة الثانية إىل 7.5 

ماليني طن، وطريق التنمية )القناة الجافة( 

سيش�تمل عىل النق�ل الري وخط�وط نقل 

الطاق�ة، فض�اًل عن مين�اء الف�او، واملدينة 

الصناعي�ة التي س�تكون من أضخ�م املدن 

يف ال�رشق األوس�ط، واملكون�ات الصناعي�ة 

يف م�رشوع طريق التنمية )القن�اة الجافة( 

س�تولد ف�رص عم�ل هائل�ة للع�راق ودول 

املنطق�ة، بما فيها فرص للصناعات ورجال 

األعم�ال، وتكون مركز اس�تقطاب للتجارة 

العاملية«.

ميسان/الزوراء:

أعلن�ت محافظ�ة ميس�ان، امس 

األس�اس  حج�ر  وض�ع  األح�د، 

مل�رشوع إنش�اء ش�بكة مج�اري 

بطاق�ة 3600 م3/س�اعة ضمن 

خط�ط وتخصيص�ات املحافظة، 

 12 إدراج  إىل  أش�ارت  فيم�ا 

مرشوعاً لقطاع املجاري يف عموم 

املحافظة.

وق�ال املحافظ ع�ي دواي يف بيان 

تلقته »ال�زوراء« إنه »جرى وضع 

حج�ر األس�اس مل�رشوع إنش�اء 

ش�بكة مجاري )ثقيلة + أمطار( 

مع محطة الرفع يف قضاء العمارة 

/ مقاطعة 14 بطاقة 3600 م3/

س�اعة )مي�اه ثقيل�ة وأمط�ار( 

وتخصيص�ات  خط�ط  ضم�ن 

أن  مبين�اً  ميس�ان«،  محافظ�ة 

»األعم�ال تتضم�ن م�د خط�وط 

ناقل�ة وش�بكات املي�اه الثقيل�ة 

واألمط�ار وتش�ييد )مانه�والت( 

باس�تخدام  األحج�ام  مختلف�ة 

أنابيب مختلفة األقطار وتشييدها 

من الخرسانة املسلحة مع محطة 

الرفع وخط�وط الدفع واملضخات 

الغاطسة بمختلف األحجام«.

املنف�ذة  »الرشك�ة  أن  وأض�اف 

للمرشوع بارشت بالعمل وستعمل 

بكام�ل جهدها الفن�ي والهنديس 

إىل  ومعداته�م  آلياته�م  ودخ�ول 

أن  إىل  الفت�اً  العم�ل«،  مواق�ع 

»محافظة ميس�ان قامت بإدراج 

)12( م�رشوع لقط�اع املج�اري 

يف عم�وم املحافظ�ة ضمن خطة 

محافظة ميسان لعام 2022«.

كربالء/الزوراء:
كرب�الء  زراع�ة  مديري�ة  أعلن�ت 
املقدس�ة، ام�س األح�د، انط�الق 
حمل�ة مجاني�ة ملكافح�ة اآلفات 

الزراعية يف املحافظة.
تلقت�ه  للمديري�ة،  بي�ان  وذك�ر 
مجاني�ة  »حمل�ة  أن  »ال�زوراء« 
انطلق�ت ام�س ملكافح�ة ذبابتي 
الفاكه�ة والخ�وخ ع�ىل أش�جار 
الياس�مني  وذباب�ة  النفضي�ات 
الحمضيات للموسم  البيضاء عىل 
الربيع�ي 2023«، مبين�اً أن�ه »تم 

الحملة وهي  استالم مس�تلزمات 
عب�ارة ع�ن مصائ�د تف�ري م�ع 
فرمون�ات جاذبة لذباب�ة الفاكهة 
والخ�وخ وكذل�ك طع�وم جاذب�ة 
قاتل�ة لذباب�ة الخ�وخ ومصائ�د 
صف�راء الصقة لذبابة الياس�مني 
البيضاء ع�ىل الحمضي�ات ومبيد 

ليفو ملكافحة ذبابة الياسمني«.
وأض�اف البي�ان أن »املس�تلزمات 
تكونت من )2250( فرمون ذبابة 
الخ�وخ و )2500( فرم�ون ذبابة 
الفاكه�ة و)2080( طع�م جاذب 

لذباب�ة الخ�وخ و)800( مصي�دة 
تفري )4 مصيدة /دونم( و) 600 
مصي�دة صفراء الصق�ة و)150( 
ل�رتا م�ن مبي�د ليف�و )  25 مل / 
100 ل�رت م�اء( وتم توزي�ع هذه 
املستلزمات بني الُشعب الزراعية«، 
داعياً »أصحاب بساتني الحمضيات 
والنفضي�ات إىل مراجعة الُش�عب 
الزراعي�ة والتنس�يق م�ع وحدات 
الوقاي�ة فيها الس�تالم حصصهم 
من املس�تلزمات وإجراء املكافحة 

بأرسع وقت«.



بغداد/ متابعة الزوراء:
الرتكية،  أعلنت هيئة اإلحص�اء 
امس األح�د، عن تراج�ع إقبال 
العراقي�ن ع�ى رشاء املنازل يف 
تركي�ا م�ع بداي�ة الع�ام الحايل 

مقارنة بالعام السابق 2022.
وقال�ت الهيئ�ة يف ج�دول له�ا 
ان  »ال�زوراء«:  علي�ه  اطلع�ت 
»نس�بة رشاء العراقين للمنازل 
يف تركيا انخفضت إىل 65% خالل 
ش�هري كانون الثاني، وشباط 
من العام الحايل، مقارنة بنفس 
الفرتة من العام املايض«، مبينة 
خ�الل  اش�رتوا  »العراقي�ن  ان 
الش�هرين املذكورين م�ن العام 
الح�ايل 402 من�زل مقارن�ة ب� 
1146 من�زال بنف�س الفرتة من 

العام املايض«.
واضاف�ت ان »مواطني روس�يا 
تخطوا كالً من العراق وايران يف 
رشائهم للمن�ازل يف تركيا خالل 
أول ش�هرين م�ن الع�ام 2023 
ليص�ل اىل 2740 من�زال مقارنة 

ب�� 988 من�زال بنف�س الف�رتة 
من العام املايض ليحتلوا املرتبة 
األوىل يف رشائه�م املن�ازل خالل 

العام الحايل«.
ووفقا للهيئة فإن »ايران جاءت 
ثانيا برشائه�ا للمنازل يف تركيا 
وبواقع 971 منزال خالل كانون 
الثاني وش�باط من العام الحايل 
مقارن�ة ب� 1472 من�زال خالل 

نفس الفرتة من العام املايض«.
ان »اوكراني�ا جاءت  واضاف�ت 
ثالث�ا بأكرب مش�رٍت للمن�ازل يف 

تركيا خالل الع�ام الحايل بواقع 
299 من�زال، تالها كازاخس�تان 
رابعا بواقع 288 منزال، ومن ثم 

املانيا خامسا ب� 250 منزال«.
ويتصدر العراقيون قائمة رشاء 
املنازل يف تركيا منذ العام 2015، 
إال أن تصنيفه�م تراجع للمركز 
الثاني بعد إيران مع بداية العام 
2021، قب�ل أن يرتاجع للمركز 
الثالث منذ ش�هر نيسان املايض 
بعد هيمنة روسية عى العقارات 

الرتكية .

 بغداد/ الزوراء:
اغل�ق م�ؤرش االس�عار يف س�وق العراق ل�أوراق 

املالية، امس االحد، مرتفعا بنسبة )%0.54(.
وجاءت مؤرشات التداول لس�وق الع�راق لأوراق 
املالي�ة لي�وم ام�س كم�ا ييل: بل�غ عدد االس�هم 
املتداول�ة )309.141.744( س�هما، بينم�ا بلغت 

قيمة االسهم )550.115.500( دينار. 
واغل�ق م�ؤرش االس�عار ISX 60 يف جلس�ة امس 
ع�ى )646.98( نقطة مرتفعا بنس�بة )%0.54( 
عن اغالقه يف الجلسة الس�ابقة البالغ )643.50( 
نقطة.وت�م ت�داول اس�هم )29( رشك�ة من اصل 
)103( رشك�ة مدرج�ة يف الس�وق، واصب�ح عدد 
الرشكات املوقوفة بقرار م�ن هيئة االوراق املالية 
لع�دم التزامه�ا بتعليم�ات االفص�اح امل�ايل )3( 
رشكات.وبلغ عدد األسهم املشرتاة من املستثمرين 

غري العراقين يف الس�وق )5( مالين سهم بقيمة 
بلغ�ت )8( مالي�ن دين�ار من خ�الل تنفي�ذ )5( 

صفقات عى اسهم رشكتن.
بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري 
العراقي�ن يف الس�وق )32( ملي�ون س�هم بقيمة 
بلغ�ت )60( ملي�ون دينار من خ�الل تنفيذ )20( 

صفقة عى أسهم 3 رشكات.
يذكر ان س�وق العراق لأوراق املالية قد استخدم 
انظمة الت�داول االلكرتوني واالي�داع املركزي منذ 
عام 2009، ويس�عى إلط�الق نظام الت�داول عرب 
االنرتنيت للمس�تثمرين، وينظم خمس جلس�ات 
تداول اس�بوعيا م�ن االحد اىل الخمي�س، ومدرج 
فيه 105 رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات 
والزراع�ة  والصناع�ة  واالتص�االت  املص�ارف 

والت�أمن واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس األحد، 
أن ص�ادرات العراق النفطية ألمري�كا انخفضت إىل 

أكثر من النصف خالل األسبوع املايض.
وقال�ت اإلدارة يف تقرير اطلع�ت عليه “الزوراء”: إن 
“متوس�ط االس�تريادات االمريكية من النفط الخام 
خالل االس�بوع املايض من س�بع دول بلغت 5.423 
مالين برميل يوميا منخفضا بشكل طفيف بمقدار 
4 االف برميل باليوم عن األسبوع الذي سبقه والذي 

بلغ 5.423 مالين برميل يوميا”.
وأضافت أن “صادرات العراق النفطية ألمريكا بلغت 
متوس�ط 144 أل�ف برميل يوميا األس�بوع املايض، 
منخفضا بمقدار 202 ألف برميل كمعدل يومي عن 
األسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية 

ألمريكا فيه بمعدل 346 الف برميل يوميا”.
وأشارت إىل أن “أكثر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل 
األس�بوع املايض جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.240 
مالين برميل يومياً، تلتها املكسيك بمتوسط 1.118 
مليون برميل يومياً، وبلغ�ت االيرادات النفطية من 
السعودية بمتوسط 483 الف برميل يومياً، ومن ثم 

كولومبيا بمعدل 244 الف برميل يومياً”.
ووفقاً ل�إدارة، فإن “كمية االس�تريادات األمريكية 
من النفط الخام من نيجرييا بلغ متوسط 129 الف 

برميل يوميا، ومن الربازيل بمتوسط 69 الف برميل 
يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا 
أو اإلك�وادور “.م�ن جان�ب متصل، ح�ددت رشكة 
مص�ايف الش�مال نهاية الع�ام الح�ايل 2023 موعداً 

إلضافة وحدتن تكريريتن إىل مصفى حديثة.

وقال مدير قس�م الدراس�ات والتخطيط يف الرشكة، 
عبد الوهاب خلف، يف ترصيح صحفي: إن “مصفى 
حديثة يع�د أحد املص�ايف التابعة للرشك�ة، ويتألف 
حالياً من وحدت�ن انتاجيتن بطاقة 16 ألف برميل 

يومياً”.

وأضاف أن “العمل يجري حالياً عى إضافة وحدتن 
تكريريت�ن إضافيتن بطاق�ة 10 آالف برميل يومياً 
لكل منهما، إذ بلغت نس�بة اإلنجاز بحدود 66 باملئة 

ومن املؤمل اتمامهما نهاية العام الحايل”.
yHone ) وأش�ار خل�ف إىل توقيع عقد مع رشك�ة 

 fast( األمريكي�ة لغ�رض إنج�از مرحلة )well uop
feed(  ليت�م بعده�ا مصادق�ة التصامي�م األولي�ة 
واملب�ارشة بتوجي�ه الدع�وات إىل ال�رشكات العاملية 
إلضافة وحدات هدرجة وتحس�ن البنزين واألزمرة 

والوحدات الخدمية إىل املصفى.
م�ن جانبه، قال الخبري يف مجايل الس�المة والطاقة، 
صباح عل�و”: إن تطوير أي مرفق صناعي يف مجال 
الطاق�ة، خاصة املص�ايف النفطية س�يعطي العراق 
إمكاني�ة س�د الحاجة املحلي�ة من املش�تقات التي 
يس�توردها والتي تثق�ل كاهل املوازن�ات وتقدر ب� 

3.5 مليار دوالر سنوياً.
: إن العمل يجري عى اس�تعادة انتاج مصفاة  وب�ننّ
حديث�ة للمش�تقات، وبالتايل تخفي�ف الضغط عى 
بقية املصايف من حيث النقل والتعبئة، فضالً عن سد 
الحاجة. مش�رياً إىل أن هذا املرشوع يأتي انس�جاماً 
م�ع انتاج مصفاة كربالء والبدء بمصفاة الفاو مما 
س�يتيح للعراق االكتفاء الذاتي ومن املمكن تصدير 

الفائض أيضاً.

صادرات العراق النفطية إىل أمريكا تنخفض للنصف خالل األسبوع املاضي
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مصايف الشمال تضيف وحدتني تكريريتني إىل مصفى حديثة
بغداد / نينا:

أكد الخبري االقتصادي، نبيل 
املرس�ومي، ان بناء موازنة 
س�تكون  س�نوات  لث�الث 
اقتصاديا  الجدوى  ضعيفة 

وال قيمة لها.
الوطني�ة  للوكال�ة  وق�ال 
العراقي�ة لالنب�اء / نينا / 
: م�ن املع�روف ان إح�دى 
مب�ادئ املوازن�ات ان تكون 

سنوية يف كل الدول الن احدى سمات املوازنات الحديثة دقة التقديرات 
للنفق�ات وااليرادات وعندما يكون الزمن ابعد من س�نة تكون قليلة 

الدقة .
واضاف املرس�ومي: ان كل املتغريات االقتصادية تحس�ب عى اساس 
س�نوي معدل نمو الدخ�ل - معدل النم�و االقتص�ادي - الوظائف - 

البطالة وغريها .
واوضح: ان العراق يعتمد ببناء موازنته عى النفط الذي يتغري سعره 
بن الحن واألخر، ولذلك فبناء موازنة لثالث سنوات ستكون ضعيفة 
الج�دوى اقتصاديا وال قيمة لها ففي الس�نة االوىل س�تكون االرقام 
الزامية ويف الس�نتن الثانية والثالثة س�تكون قابلة للتعديل ومعناه 

اعادة بناء موازنة اخرى.
 واوضح املرسومي : ان الهدف االسايس من ذلك هو تجاوز عدم وجود 
موازن�ة يف العراق كما يف االع�وام 14 و20 و22 ، وقد يكون هذا املربر 
الوحيد للموازنة لثالث سنوات واملفروض ان تكون هناك خطة مالية 
لثالث س�نوات وليس موازن�ة، وهذه اول مرة تحصل يف السياس�ات 

املالية يف بلدان العالم. 

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت مبيع�ات البن�ك املركزي من ال�دوالر يف م�زاد امس االحد، 

بنسبة 22% لتصل اىل 202 مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن »البنك املركزي باع امس خالل م�زاده لبيع ورشاء 
الدوالر االمريكي، 202 مليون و134 الفا و715 دوالرا بنسبة انخفاض 
بلغ�ت 22.61%، مقارنة بي�وم الخميس املايض الت�ي بلغت املبيعات 
فيها 261 مليونا و660 ألفا و573 دوالرا، غطاها البنك بس�عر رصف 
اساس بلغ 1305 دنانري لكل دوالر لالعتمادات املستندية والتسويات 
الدولي�ة للبطاق�ات االلكرتوني�ة وبس�عر 1310 دنان�ري ل�كل دوالر 

للحواالت الخارجية وبسعر 1310 دنانري لكل دوالر بشكل نقدي.
واض�اف ان معظ�م املبيع�ات من ال�دوالر ذهبت لتعزي�ز االرصدة يف 
الخارج عى ش�كل )حواالت، اعتم�ادات( وبواقع 141 مليونا و 534 
ألف�ا و 715 دوالرا، فيما ذهبت البقي�ة البالغة 60 مليونا و 600 الف 

دوالر عى شكل مبيعات نقدية .
وأش�ار املصدر اىٕل ان املصارف التي اشرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 
17 مرصفا، فيما بلغ ع�دد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز 
االرصدة يف الخارج 23 مرصفا فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة 

والتوسط املشاركة يف املزاد 137 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت أس�عار الذهب »االجنب�ي والعراق�ي يف األس�واق املحلية 
بالعاصم�ة بغ�داد، فيم�ا اس�تقرت يف اس�واق اربيل عاصم�ة اقليم 

كردستان، امس االحد.
وق�ال مصدر إن أس�عار الذه�ب يف أس�واق الجملة ب   ش�ارع النهر يف 
العاصمة   بغداد س�جلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 
21 م�ن الذهب الخليج�ي والرتكي واألوربي 423 الف دينار، وس�عر 
الرشاء 419 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم السبت 428 الف 

دينار للمثقال الواحد.
وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 م�ن الذهب العراقي 
س�جل اس�تقرارا ايضا عند 393 الف دينار، وبلغ س�عر الرشاء 389 

ألفا.
وفيما يخص أس�عار الذهب يف محال الصاغة، فإن س�عر بيع مثقال 
الذه�ب الخليج�ي عيار 21 ي�رتاوح بن 425 الف دين�ار و 435 ألفاً، 
فيم�ا تراوح س�عر البيع مثقال الذهب العراقي ب�ن 395 الفاً و405 

آالف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد استقرت، حيث سجل سعر بيع مثقال 
الذهب عيار 24 بيع 495 ألف دينار، وسجل عيار 22 455 ألف دينار، 
وس�جل عيار 21 بيع 440 ألف دينار، فيما س�جل عيار 18 بيع 370 

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

خبري: موازنة الثالث سنوات 
ستكون ضعيفة اجلدوى اقتصاديا 

مبيعات مزاد العملة تتجاوز 
200 مليون دوالر

الذهب يرتاجع يف العاصمة 
ويستقر يف أربيل

على الرغم من حتركات االقتصادات املتقدمة لتهدئة ضغوط السوق

بغداد/ متابعة الزوراء:
ال�دويل،  النق�د  صن�دوق  مدي�رة  قال�ت 
كريس�تالينا غورغييفا، يف كلمة ألقتها يف 
بكن، امس األحد، إن املخاطر التي تحدق 
باالستقرار املايل تزايدت ودعت إىل مواصلة 
توخ�ي الحذر رغم تح�ركات االقتصادات 

املتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.
وأك�دت غورغييف�ا ع�ى وجه�ة نظره�ا 
بأن عام 2023 س�يكون عام�ا آخر مليئا 
بالتحديات مع تباطؤ النمو العاملي إىل أقل 
من ثالثة باملئة بس�بب تداعيات الجائحة 
والح�رب يف أوكراني�ا وتش�ديد السياس�ة 
التنمي�ة  منت�دى  يف  النقدية.وأضاف�ت 
الصيني أنه حتى مع وجود توقعات أفضل 
لعام 2024 سيظل النمو العاملي أقل بكثري 
من متوس�طه التاريخي البالغ 3.8 باملئة 

وستظل التقديرات ضعيفة إجماال.
وم�ن املقرر أن يصدر صندوق النقد، الذي 
توق�ع نم�وا عامليا بنس�بة 2.9 باملئة لهذا 

العام، تقديرات جديدة الشهر املقبل.
وقالت غورغييفا إن صانعي السياسات يف 
االقتصادات املتقدمة تعاملوا بشكل حاسم 
مع املخاطر التي أحدقت باالستقرار املايل 
يف أعق�اب انهي�ار بن�وك لكن تظ�ل هناك 

حاجة إىل اليقظة وتوخي الحذر.
وتابعت »ولذلك، نواصل مراقبة التطورات 
ع�ن كث�ب ونعمل ع�ى تقيي�م التداعيات 
االقتصادي�ة  التوقع�ات  ع�ى  املحتمل�ة 
العاملية واالستقرار املايل العاملي« مضيفة 
أن صندوق النقد الدويل يويل اهتماما وثيقا 
لل�دول األكث�ر عرضة للمخاطر ال س�يما 
الدول منخفض�ة الدخل ذات املس�تويات 

املرتفعة من الديون.
كما حذرت من تقس�يم العالم إىل تكتالت 
ه�ذا  إن  وقال�ت  متنافس�ة،  اقتصادي�ة 

سيؤدي إىل »انقسام خطري يجعل الجميع 
أكثر فقرا وأقل أمنا«.

وأش�ارت إىل أن التعايف االقتصادي القوي 
بالصن، املتوقع أن تس�جل نموا يف الناتج 
املح�يل اإلجمايل بنحو 5.2 باملئة يف 2023، 
يعطي بعض األمل لالقتصاد العاملي إذ من 
املتوقع أن تحقق الصن وحدها ثلث النمو 

العاملي يف عام 2023.
وذك�رت أن تقدي�رات الصندوق تش�ري إىل 
أن كل زي�ادة بواح�د يف املئة يف نمو الناتج 
املح�يل اإلجمايل يف الصن ت�ؤدي إىل زيادة 

0.3 باملئ�ة يف نمو االقتصادات اآلس�يوية 
األخرى.

الص�ن  يف  السياس�ات  وحث�ت صانع�ي 
ع�ى العمل عى زي�ادة اإلنتاجي�ة وإعادة 
التوازن إىل االقتصاد بعيدا عن االس�تثمار 
وامليض باتجاه نمو أكثر استدامة يقوده 
االس�تهالك بما يش�مل إصالحات تنصب 
ع�ى الس�وق لدع�م تكاف�ؤ الف�رص بن 

القطاعن العام والخاص.
وقال�ت إن مثل ه�ذه اإلصالح�ات يمكن 
أن ترفع الناتج املح�يل اإلجمايل الحقيقي 
بم�ا يصل إىل 2.5 باملئة بحلول عام 2027 

ونحو 18 باملئة بحلول 2037.
وذكرت أن إعادة التوازن لالقتصاد الصيني 
ستس�اعد بكن أيضا يف تحقي�ق أهدافها 
املناخية ألن االنتقال إىل النمو الذي يقوده 
االس�تهالك من ش�أنه أن يخفض الطلب 
عى الطاقة ويقلل االنبعاثات ويخفف من 

الضغوط ذات الصلة بأمن الطاقة.
لخف�ض  س�يؤدي  ه�ذا  أن  إىل  وأش�ارت 
انبعاثات ثاني أكس�يد الكربون بواقع 15 
باملئة خ�الل الثالثن عام�ا القادمة األمر 
الذي س�يقود ب�دوره إىل تقليل االنبعاثات 

العاملية 4.5 باملئة خالل الفرتة نفسها.

صندوق النقد حيذر من تزايد املخاطر على االستقرار املالي ويدعو إىل مواصلة االحرتاس

2023 يسجل تراجع العراقيني على شراء 
املنازل يف تركيا 

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا

السعراملادة
2500 دينارزيت الطعام الدار ) 1 لرت (

 2750  دينارزيت الطعام زير ) 1 لرت (

  11000 دينار رز محمود ) 4.5 كغم (

  10.500 دينار رز العربة ) 4,5 كغم( 

 1,250 دينارسكر ) 1 كغم ( 

2750 دينارمعجون طماطم ) كبرية(

 2,500 دينارفاصوليا ) 1 كغم (

 3,250 دينارلوبيا ) 1 كغم (

 2,500 دينارباقالء) 1 كغم (

 2,250 دينارعدس) 1 كغم (

 3,000 دينارحمص) 1 كغم (

 1,250 ديناربرغل طبخ ) 1 كغم (

2,250 دينارماش) 1 كغم (

أسعار اللحوم والدواجن 
السعراملادة

 16,000 – 18,000 دينارلحم غنم عراقي  )1 كغم ( 

 13,000 – 16,000 دينارلحم عجل عراقي )1 كغم (

8000y7500 دينارلحم عجل مستورد )1 كغم (

6000 ديناردجاج عراقي حي ) 1 كغم ( 
7000y6500 دينارسمك ك�ارب حي  ) 1 كغم ( 

4500 دينارفخذ دجاج عراقي ) 1 كغم (

4000 دينارفخذ دجاج مستورد ) 1كغم (

4000 ديناراجنح�ة مست�وردة  ) 1كغم (

4500 ديناراجنح�ة عراقي����ة  ) 1كغم (

6000 دينارصدر دجاج عراقي ) 1كغم (

6000 دينارصدر دجاج مستورد ) 1كغم (

6,500 – 7,000 دينارطبقة البيض  العراقي

أسعار الفواكه واخلضر

أسعار املواد الغذائية 

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

4000 دينارتمر برحي750 - 1000  دينارالطماطة

1250 - 2000 دينارالربتقال  500 دينارالباقالء

2250 يناربرتقال عراقي2500 ديناراللوبيا

1000 دينارنارنج750 - 1000 دينارالبطاطا

3000 دينارخوخ1250دينارالخيار

2000y1500 دينارعرموط1250 ديناراملاز

3000 دينارعنب1500 دينارفلفل بارد 

1500y1250 دينارتفاح مستورد 2000دينارفلفل حار 

4000 دينارليمون عراقي1000 دينارالباذنجان  

1250 - 1750 دينارليمون مستورد   1250 - 1500 دينارالبصل

1250 - 1500 ديناراللنكي مستورد   1000 دينارالجزر

2500 ديناراللنكي عراقي   2500دينارفاصوليا 

2000y1500 ديناررمان1000 دينارلهانة

2000y1500 دينار كيوي1000 دينار قرنابيط 

1000ديناررقي 1250 دينارشجر 

1500ديناربطيخ 1250 دينارخس

1250 ديناركريب فوت 1500 ديناربروكيل

1500 دينار السندي500 دينارشلغم

1750 ديناراملوز500 دينارشونذر
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6 الزوراء يقرر االستغناء عن السوري 
بسام واليمين الداحي 

بغداد/ متابعة الزوراء
اك�د مص�در يف ادارة ن�ادي الزوراء الري�ايض ان املدرب أيوب أوديش�و أبل�غ إدارة النادي 
بعدم حاجته للمحرتفني الس�وري عيل بس�ام واليمني عمر الداحي، بسبب عدم قناعته 
بمستواهما الفني.وبني املصدر ان الالعبني طلبا الجلوس مع إدارة النادي من أجل حسم 
أم�ر املس�تحقات املالية قبل املغادرة، علما بأنهما لم يش�اركا يف تدريب�ات الفريق خالل 

األيام املاضية، ولم يحرضا اللقاء الودي اول امس أمام الكرخ.
 يذك�ر أن ال�زوراء يحت�ل املركز الراب�ع برصيد 40 نقط�ة بفارق نقطت�ني عن الرشطة 

املتصدر، فيما يأتي الكرخ يف املركز العارش برصيد 27 نقطة.

أصفر وأمحر

منتخب العاب القوى حيصد ذهبية التتابع يف ختام ملتقى الفلبني
بغداد/ متابعة الزوراء

أكم�ل ده�وك عقد املتأهل�ني للدور ثم�ن النهائي م�ن بطولة كأس 
العراق، بعد تغلبه عىل مس�تضيفه القاسم بركالت الرتجيح بنتيجة 

.)9-8(
وكان الوق�ت األص�يل للمباراة ق�د انتهى بتع�ادل الفريقني )1-1(، 

مساء اول امس السبت، عىل ملعب كربالء الدويل.
وتقدم دهوك عن طري�ق محرتفه برينس أوبوكو يف الدقيقة 24 من 
ركلة جزاء، وتمكن عيل شوقي من إدراك التعادل لفريق القاسم من 

ركلة جزاء أيضا يف الدقيقة 81.
واتجه�ت املب�اراة إىل ركالت الرتجيح دون خوض أش�واط إضافية، 
لينج�ح حارس ده�وك أحمد بش�ار من التص�دي للركلة التاس�عة 

للقاسم، وليهدي فريقه بطاقة التأهل األخرية للدور ثمن النهائي.
يذكر أن مباراة القاسم وضيفه دهوك، قد تم تأجيلها يف وقت سابق 

لصعوبة الدخول إىل مدينة كربالء )األرض املفرتضة للقاسم(.
وقررت لنة املس�ابقات ارجاء قرعة ال�دور املقبل من بطولة الكأس 

والني كان مقرر لها يوم غد الثالثاء وذلك السباب تنظيمية.

بغداد/ متابعة الزوراء
 نف�ى أم�ني رس ن�ادي كربالء 
الريايض، وليد حس�ني، صدور 
مذك�رة قب�ض وتح�ٍر بحق�ه 
بس�بب اعتدائ�ه بالرضب عىل 
الحك�م الدويل ع�يل صباح بعد 
نهاية مب�اراة كرب�الء ودهوك 
العراقي  الدوري  يف منافس�ات 

املمتاز لكرة القدم.
وقال حسني “ال علم يل بصدور 
مذكرة قب�ض بحقي وفوجئت 
بهذا األم�ر وأنا حالي�اً موجود 
يف كربالء ولم يصلني أي تبليغ 

قضائي”.
وعش�رية  “عش�ريتي  وأوضح 
الحكم عيل صب�اح اتفقتا عىل 
احتواء الخ�الف وبانتظار عيل 
صباح املكلف بمهمة تحكيمية 
يف تون�س لح�ني عودت�ه وحل 

الخالف جذرياً”.
يف  االنضب�اط  لجن�ة  وكان�ت 

االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم 
اتخ�ذت ق�راراً بحال�ة مب�اراِة 
كرب�الء ودهوك الت�ي جرت يف 
ملعِب كربالء ضمن منافساِت 
ال�دوري املمت�از املرحلة األوىل 
الجولة الخامس�ة عرش، وبعد 
االط�الع ع�ىل األولي�اِت كافة، 
ومنها تقريرا الحكام ومقاطع 
الفيدي�و الت�ي وصل�ت إليه�ا 
لحظ�ة  فيه�ا  لوح�ظ  والت�ي 
قي�ام أم�ني رس ن�ادي كربالء 
ولي�د حس�ني بال�رضب املربح 
ع�ىل رأس الحك�م ال�دويل عيل 
صباح عداي أثناء خروجه من 
امللعِب ما أحدث شجاً عميقاً يف 
رأس الحك�م موضحاً بالصور 

املرافقة.
وق�ررت اللجن�ة حرم�ان وليد 
حسني من مرافقته الفريق إىل 
2022- نهاية املوس�م الح�ايل 
2023، وعدم دخوله املالعب .

دهوك اخر املتأهلني لدور مثن 
نهائي بطولة كأس العراق

أمني سر نادي كربالء : اخلالف مع 
احلكم الدولي مت حله عشائريا

بعيوي: صاالت العندليب متضي خبطى 
ثابتة لتحقيق اللقب العاشر

شنيشل فخور بالعبيه قبل مواجهة عمان غدا ببطولة 
الدوحة الدولية

بغداد/ متابعة الزوراء
 حص�د منتخ�ب العراق أللع�اب القوى 
امليدالي�ة الذهبي�ة لفعالي�ة التتابع 4 يف 
400م، يف ملتق�ى الفلبني ال�دويل والذي 

اختتم يف مدينة ايالغان.
وق�ال املدي�ر التنفي�ذي التح�اد اللعبة 
زيدون ج�واد “تمك�ن رباع�ي التتابع، 
يارس عيل، ون�ور الدين ع�ادل، ومحمد 
عب�د الرض�ا، وطه حس�ني، م�ن حصد 
ذهبي�ة التتاب�ع بزم�ن ق�دره 3،08،43 
دقيق�ة، ليح�ل منتخبن�ا أوال يف س�باق 

التتابع”.

واض�اف ان “الع�راق س�بق وان حصد 
وسامني يف البطولة االول ذهبي يف سباق 
200م ع�ن طري�ق العداء طه حس�ني، 
فيم�ا اح�رز زميل�ه محمد عب�د الرضا 

ميدالية برونزية يف نفس السباق”.
وبني ان “مش�اركة العبين�ا يف البطولة 
تع�د ايجابي�ة وجي�دة، الس�يما بعد ان 
تمكنوا من تس�جيل أسمائهم يف جدول 

االوسمة يف البطولة”.
يذك�ر ان العراق قدم طلب�اً التحاد غرب 
آسيا من أجل استضافة النسخة املقبلة 

من البطولة العام الحايل.

كاساس : مواجهة االمس األقوى لي مع اسود الرافدين والالعبون تأثروا بالعامل البدني 
منتخبنا يدفع مثن اهدار الفرص وخيسر امام روسيا وديا

بغداد/ الزوراء
أش�اد مدرُب املنتخب الوطنّي خيسوس 
كاساس، بعد نهايِة لقاء منتخبي العراق 
ب�أداِء  الصحف�ّي،  املؤتم�ر  يف  وروس�يا 
املنتخب�ني وتقديمهم�ا مب�اراًة ممتع�ًة 

للجماهري التي حرضت اللقاء.
وأضاَف كاس�اس املنتخ�ب العراقّي قّدم 
ش�وطاً أول جيداً ول�م يحالفنا الحظ يف 
التسجيل يف أكثر من فرصٍة، ويف الشوط 
الثان�ي تمكن الفريق ال�رويس من إحراز 
هدفني، وكان من املمكن أن يسجل أكثر 

من ذلك.
وأوض�ح كان من الجي�ِد مالقاة منتخٍب 
كبرٍي مثل روس�يا، وعلينا دائماً مواجهة 
هك�ذا منتخباٍت قويٍة ألنه�ا تضعنا عىل 
املح�ك يف معرفِة مس�توياتنا الحقيقّية، 
ومواجهة االمس هي األقوى  منذ لحظِة 

تسلمي مهام تدريب العراق.
 وع�ن تأثري غياب عدٍد م�ن الالعبني عن 
املنتخب الوطنّي، بنّي كاساس لم نتمكن 
م�ن اس�تدعاء الجمي�ع، لكنن�ي فخوٌر 
بجمي�ع الالعب�ني الذي�ن تواج�دوا معنا 

خالل املعسكر واملباراة.
ول�م يخ�ِف امل�درب اإلس�باني ب�أن أداء 
املنتخب ال�رويس، وتحديداً م�ن الجانب 
األيرس، جعلنا نعاني يف املجاراة من جهة 
اليمني، خصوصاً مع تلقي إبراهيم بايش 
البطاق�َة الصفراء التي قّي�دت تحركاته 

وأجربنا عىل تغيري طريقِة اللعب.
وتح�دَث كاس�اس يف املؤتم�ر الصحفّي 
عن م�دى أهمية هذه املب�اراة للتحديات 
املقبلة، وكان�ت تجربًة ايجابيًة وناجحًة 
بالرغ�م م�ن الخس�ارِة، لكنه�ا تبق�ى 

مفيدة.
وعن أسلوب اللعِب وتغيريه كون الفريق 
كان متماس�كاً يف الش�وط األول عك�س 
ما ظه�َر علي�ه يف الش�وط الثان�ي، عزا 
كاس�اس ذلك إىل العامل البدنّي الذي أثر 

عىل الفريِق بشكٍل عام.
  وم�ن جهته  أكد رئيس االتحاد العراقي 
لك�رة الق�دم عدن�ان درج�ال، أن اتحاد 
تدريبّي�ة  معس�كرات  س�يؤمن  الك�رة 

ومباريات عىل مس�توى ع�ال للمنتخب 
الوطني خالل املستقبل القريب.

درجال ذكر أسود الرافدين بما تحقَق من 
انج�اٍز للكرة العراقّية بع�د الظفر بلقِب 
خليجي 25 ، وإن املس�ؤولية باتت كبريًة 
م�ن أجل الظهور بمس�توى يليق بالكرِة 
العراقّي�ة، وإنها تتلقى الدعَم واإلس�ناد 

من الجمهور العراقي”.
درجال أش�ار إىل إن الهدف من التحضري 
لهك�ذا مباري�اٍت يدخ�ل ضم�ن خط�ِة 
 2026 إىل موندي�ال  التأه�ل  االتح�اد يف 
، وس�تكون هن�اك يف املس�تقبل القريب 
إقام�ة معس�كرات تدريبّي�ة ومباريات 
عىل مس�توى عاٍل من أج�ل الوصول إىل 
الجاهزّي�ة التام�ة التي تليق بمس�توى 

املنافسة”.
وخ�رس املنتخ�ب الوطن�ي ودي�ا أم�ام 
مس�تضيفه الرويس )0-2( مساء امس 

األحد، بمدينة سانت بطرسبريج.

وحرض اللق�اء أكثر من 28 ألف متفرج، 
األرايض  ع�ىل  دولي�ة  مواجه�ة  أول  يف 

الروسية منذ عام ونصف.
نجح أنتون مريانشوك يف تسجيل الهدف 
األول للمنتخب ال�رويس يف الدقيقة 50 ، 
وعزز س�ريجي بينيايي�ف تقدم أصحاب 

األرض بهدف ثان يف الدقيقة 57.
وق�دم املنتخ�ب الوطن�ي أداء ممي�زا يف 
ع�ىل  اعتم�اده  ورغ�م  األول،  الش�وط 
الهجم�ات املرتدة، إال أنه ش�كل خطورة 

مستمرة عىل املرمى الرويس.
وسنحت أوىل الفرص العراقية عن طريق 
إبراهي�م بايش، الذي لعب كرة مقوس�ة 
عربت الحارس سريجي بيسياكوف لكن 
املدافع ماكسيم أوس�بينكو أنقذها قبل 

أن تدخل الشباك.
وأهدر أيمن حس�ني فرصة س�هلة وهو 
بمواجهة الحارس بيس�ياكوف إذ س�دد 

بقوة فارتدت كرته من القائم األيمن.

ورغ�م االس�تحواذ الرويس لك�ن التكتل 
الدفاع�ي العراقي حال دون تش�كيل أي 
تهدي�د حقيقي عىل مرمى جالل حس�ن 
باستثناء تصويبة ألكسندر سوبولييف.

وح�اول ع�يل الحمادي أن يض�ع العراق 
باملقدم�ة لك�ن تس�ديدته تص�دى له�ا 

املدافع الرويس رسالن ريتيلوف.
وظه�ر زي�دان إقب�ال بص�ورة مبهرة يف 
وس�ط املي�دان، ووج�ه تصويب�ة قوية 

أبعدها برباعة الحارس الرويس.
وتغري السيناريو يف الش�وط الثاني، بعد 
أن دخل أصح�اب األرض بقوة، فنجحوا 
يف خطف هدف الس�بق عرب البديل أنتون 
مريانشوك الذي تابع تصويبة ارتدت من 
الحارس جالل حس�ن ووضعها بسهولة 

يف الشباك العراقية.
وأضاف سريجي بينياييف الهدف الثاني 
للمنتخ�ب ال�رويس بع�د مجه�ود فردي 

رائع.

وزاد املنتخب الرويس من ضغطه املكثف 
لزي�ادة النتيج�ة، وس�ط ارتب�اك العبي 
العراق وكثرة األخطاء يف الخط الخلفي.

وأجرى املدير الفني كاساس عدة تبديالت 
بإدخال حسني عمار ولؤي العاني وأحمد 
فرحان وآس�و رس�تم وحم�زة عدنان يف 

تشكيلة أسود الرافدين.
ولم تس�نح للعراق س�وى فرصة وحيدة 
يف هذا الش�وط، عرب تسديدة من مسافة 
بعيدة أرسلها البديل حمزة عدنان فمرت 

من فوق العارضة بقليل. 
مضاعف�ة  ال�رويس  املنتخ�ب  وح�اول 
لك�ن محاول�ة  ثال�ث  به�دف  النتيج�ة 
أوبلياك�وف تص�دى لها الح�ارس جالل 

حسن.
وانتهت املباراة ملصلحة أهل الدار بثنائية 
بيضاء، ليتعرض املنتخ�ب الوطني ألول 
هزيم�ة تح�ت قي�ادة املدرب اإلس�باني 

خيسوس كاساس.

بغداد / متابعة الزوراء 
أك�د نائب رئيس الهي�أة اإلدارية لنادي نفط 
الوسط الريايض هيثم عباس بعيوي أن كرة 
ص�االت العندليب تميض بخط�ى ثابتة عىل 
الرغم من تذبذب النتائج يف املرحلة األوىل من 

املسابقة املحلية .
وقال بعيوي إن” فريق الصاالت يف النادي 
يم�ر بمرحل�ة اس�تقرار ويم�ي بخطى 
ثابت�ة باتجاه تحقي�ق اللق�ب العارش “، 
مبيناً، أن” الفرق بدأت تعي أهمية الدوري 
املمت�از ؛ األم�ر ال�ذي يجعل املس�ابقة يف 

تطور مستمر “.
وأض�اف بعي�وي، أن” نتائ�ج الفريق خالل 
املرحلة األوىل ش�هدت تذبذباً ومس�توى فنّياً 

متفاوتاً بس�بب تلك�ؤ التعاقدات مع العبني 
جدد، لذا قررت اإلدارة تعزيز صفوف الفريق  
بني املرحلتني وتم التعاقد مع العبني جدد”.

وتاب�ع بعي�وي، أن” ه�دف الهي�أة اإلدارية 
والالعبني هو تحقي�ق اللقب وتعزيز خزائن 
الن�ادي بإنج�از جدي�د يض�اف إىل إنجازاته 
الس�ابقة م�ن خ�الل تكات�ف الجمي�ع من 
إدارة وجهاز فن�ي والعبني، وهذا األمر ليس 

بالجديد عىل أبناء النادي “.
ويف س�ياق متص�ل اقتن�ص الرشط�ة فوزا 
ثمينا من مس�تضيفه بلدية البرصة بنتيجة 
)1-2(، يف قاع�ة نف�ط الب�رصة، لحس�اب 
الجولة 19 م�ن الدوري املمت�از لكرة القدم 

للصاالت. 
وحس�م الرشطة اللقاء مبكرا، حني س�جل 
هدف�ني يف الربع األول بإمض�اء محب الدين 

جمعة واملحرتف اإليراني بيمان فريدون.
واستحوذ العبو القيثارة عىل أغلب مجريات 
املباراة، ليس�تعيدوا ص�دارة الرتتيب برصيد 
40 نقط�ة، بينم�ا تراج�ع نف�ط الوس�ط 
للوصاف�ة ب�39 نقط�ة، فيما بق�ي مصايف 
الوس�ط ثالثا ب��38 نقطة، ونف�ط البرصة 

رابعا ب�37 نقطة.
يذك�ر أن الرشطة خاض مباراتني يف غضون 
هذا األس�بوع بمدينة الب�رصة، حيث انتهت 
األوىل بالتع�ادل اإليجابي م�ع نفط البرصة، 

وفاز يف الثانية عىل بلدية البرصة.

بغداد/ متابعة الزوراء
 عرب مدرب املنتخب االوملبي رايض شنيش�ل عن فخره بالعبي املنتخب 
األوملبي رغم الخس�ارة م�ن نظريه الكوري يف بطول�ة الدوحة الدولية.
وقال شنيش�ل إن “العب�ي املنتخب األوملبي قدموا مس�توى جيداً اقنع 
كل املتابع�ني وان�ا فخور بالالعب�ني رغم فرتة اإلعداد البس�يطة وعدم 
االنس�جام التام”، مضيفاً “بالرغم من الخسارة أمام كوريا الجنوبية 
إال أن منتخبنا كان أخطر عىل املرمى الكوري، ولو تم استغالل الفرص 
السهلة التي سنحت لكنا متفوقني عىل كوريا حتماً، لكن هذا هو حال 
كرة القدم تعطي ملن يس�تغل الفرص ويسجل”.واشار اىل ان “الالعبني 
ينب�أون بق�دوم جيل متميز س�يمثل الكرة العراقية يف االس�تحقاقات 
الدولي�ة املقبل�ة خ�ري تمثيل”.وتابع “تمكن�ا من خل�ق توليفة جيدة 
وتمكنا من بناء منتخب قوي خالل ايام بس�يطة”، مبينا ان “الالعبني 
كانوا متعاونني مع الكادر التدريبي وطبقوا اغلب ما طلب منهم خالل 
بطول�ة الدوحة الدولية التي كانت فرصة للتعرف اكثر عىل مس�تواهم 
العام”.وابدى شنيش�ل رضاه عن الالعبني املحليني واملحرتفني ، مؤكدا 
ان “اداء الجمي�ع كان مقنعاً ويمتلكون مس�تويات عالية”.يش�ار اىل 
ان “املنتخب األوملبي س�يالقي نظريه الُعماني يف تمام الساعة الحادية 
عرشة من مس�اء يوم غد الثالثاء يف ملعب النادي العربي ضمن مباراة 

تحديد املركزين الخامس والسادس باختتام بطولة الدوحة الدولية”.
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ميامي/ متابعة الزوراء:
املصنف  تسيتسيباس،  ستيفانوس  اليوناني  بلغ 
نقطة  لأللف  لدورة ميامي  الثالث  الدور  عاملياً،  ثالثاً 
للماسرتز يف كرة املرضب من دون أن يلعب، وذلك بعد 
انسحاب منافسه الفرنيس ريشار غاسكيه لإلصابة 

يف كاحله.
من جانبه استهل الرويس دانييل مدفيديف مشواره 
كارباييس  روبرتو  اإلسباني  عىل  تغلب  عندما  بقوة 

6-1 و2-6.
التشييل كريستيان  الثالث  الدور  اليوناني يف  ويلتقي 
غارين الفائز عىل األرجنتيني سيباستيان بايس 6-7 

)7-2( و3-6.
الدورة  هذه  يف  ثانياً  املصنف  تسيتسيباس،  ويبحث 
التي لم يذهب فيها أبعد من الدور ربع النهائي يف أربع 
مشاركات سابقة، عن لقبه األّول يف 2023 وتعويض 
سقوطه عند العقبة األوىل لدورة إنديان ويلز عىل يد 

األسرتايل جوردان تومسون.
املفتوحة،  أسرتاليا  بطولة  نهائي  اىل  وصوله  ومنذ 
الثاني/يناير  الكربى، يف كانون  البطوالت األربع  أوىل 
عانى  ديوكوفيتش،  نوفاك  الرصبي  أمام  خرس  حني 
دورة  يف  مشواره  انتهى  إذ  عاماً   24 البالغ  اليوناني 
يد  عىل  النهائي  ثمن  الدور  عند  أيضاً  باكراً  روتردام 

اإليطايل يانيك سينر.
والذهاب  ميامي  يف  توفيقاً  أكثر  يكون  أن  يف  ويأمل 

بعيداً حتى الفوز بلقبه الثالث يف دورات األلف نقطة 
 2021 عامي  كارلو  مونتي  بلقب  )توج  للماسرتز 

و2022(.
أعفي من خوض  الذي  احتاج مدفيديف  الثانية،  ويف 
الـ32  واملصنفات  املصنفني  غرار  عىل  األول  الدور 

منافسه  عىل  فوزه  لتجديد  دقيقة   62 إىل  األوائل، 
الثاني  الدور  يف  عليه  تغلب  كان  بعدما  االسباني 
وحجز  املايض،  قبل  العام  املفتوحة  اسرتاليا  لبطولة 

بطاقته اىل الدور الثالث.
موعدا  الدورة،  يف  رابعاً  املصنف  مدفيديف  ورضب 

الياباني  عىل  الفائز  مولكان  أليكس  السلوفاكي  مع 
يوشيهيتو نيشيوكا 7-6 )7-5( و1-6 و2-6.

وعانى البولندي هوبرت هوركاتش، الثامن يف الدورة 
الدور  اىل  بطاقته  لحجز  األمرين  عاملياً،  والتاسع 
وبلغ   2021 عام  بلقبها  توج  التي  للدورة  الثالث 
ثالث  اىل  واحتاج  املايض،  العام  فيها  النهائي  نصف 
عقبة  من  للتخلص  الفاصلة  بأشواطها  مجموعات 
و6-7   )12-10(  7-6 كوكيناكيس  ثانايس  االسرتايل 

)9-7( و7-6 )8-6( يف ثالث ساعات و30 دقيقة.
كانت  كرات  خمس  أنقذ  الذي  هوركاتش  ويلتقي 
الفرنيس  املقبل مع  الدور  الدورة، يف  به من  ستطيح 
شيلتون  بن  األمريكي  عىل  الفائز  مانارينو  أدريان 

6-4 و3-6 و1-6.
أوجيه-ألياسيم  فيليكس  الكندي  أيضا  وعانى 
مونتريو  تياغو  الربازييل  عىل  عىل  للتغلب  السادس 

7-6 )7-5( و6-7 .)8-10( 
وانتهى مشوار اإليطايل ماتيو برييتيني التاسع عرش 
ماكنزي  األمريكي  أمام  بخسارته  الثاني  الدور  عند 
ومواطنه   ،)7-5( و7-6   )10-8(  7-6 ماكدونالد 
أمام  بخسارته  عرش  الثامن  موزيتي  لورنتسو 

التشيكي يريي ليهيتشكا 4-6 و6-4.
عرش  السابع  تشوريتش  بورنا  الكرواتي  ودع  كما 
كريستوفر  األمريكي  أمام  بخسارته  ذاته  الدور  من 

يوبانكس 6-3 و4-6 و6-2.

مانشسرت / متابعة الزوراء
ردَّ نادي مانشسرت سيتي، عىل خطة ريال مدريد بشأن التعاقد 
صيف  يف  السيتيزينز،  مهاجم  هاالند،  إيرلينج  النرويجي  مع 
يجهز  مدريد  ريال  بأن  مؤخرًا  إسبانية  تقارير  وزعمت   .2024
خالل  من  املقبل،  بعد  الصيف  يف  الصفقة  لحسم  ضخمة  أمواال 
يبلغ  والذي  النرويجي،  الالعب  عقد  يف  الجزائي  الرشط  تفعيل 
فإن  الربيطانية،  صن”  “ذا  لصحيفة  ووفقا  يورو.  مليون   200
مانشسرت سيتي سيتحرك يف الصيف املقبل مبارشة، إلقناع هاالند 
بالتوقيع عىل عقد جديد، ومنحه أعىل راتب يف الدوري اإلنجليزي 

لهاالند  الحايل  العقد  أن  إىل  وأشارت  “الربيمريليج”.  املمتاز 
ملوسم  تمديده  يريد  سيتي  مانشسرت  لكن   ،2027 يف  ينتهي 
آخر، مع زيادة راتب املهاجم النرويجي من 375 إىل 500 ألف 

العقد  عىل  هاالند  موافقة  أن  وأوضحت  أسبوعي.  إسرتليني 
الجديد ستنهي األنباء الخاصة بانتقاله إىل صفوف ريال مدريد.

للغاية  سعيد  إنه  هاالند،  من  مقربة  مصادر  وقالت 
اإلنجليزي  النادي  لكن  سيتي  مانشسرت  يف 

حريص عىل توجيه رسالة قوية إىل ريال 
مدريد من خالل العقد الجديد.

أبوظبي/ متابعة الزوراء:
املدرب  بقيادة  األول  انتصاره  ليحقق  ودية  مباراة  يف  التايالندي  نظريه  سوريا  منتخب  تجاوز 

األرجنتيني هيكتور كوبر. وحقق منتخب سوريا انتصاره األول منذ قرابة تسعة أشهر 3 - 1 
عىل تايالند يف مباراة ودية أقيمت يف اإلمارات. وّسجل ملنتخب سوريا كل من عمر السومة )26( 
الحالق )84(، فيما تكّفل مويانتا بهدف تايالند  وعمر خريبني من ركلة جزاء )57( ومحمد 

أوائل شباط/فرباير  يف  القدم مع هيكتور كوبر  لكرة  السوري  االتحاد  وتعاقد   .45+2 الوحيد 
الفائت عىل خلفية النتائج السلبية التي عانى منها يف األشهر الفائتة. ويف مباريات ودية أخرى 

تعادلت اإلمارات مع طاجكيستان بال أهداف وفازت فلسطني عىل البحرين 2 - 1.

الجزائر / متابعة الزوراء:
من  خليف  إيمان  الجزائرية  املالكمة  ُحرَِمت 
خوض نهائي وزن 66 كلغ يف بطولة العالم املقامة يف 
نيودلهي والذي كان مقرراً أمس األحد، وذلك بسبب “عدم 
استيفاء معايري” األهلية وفق االتحاد الدويل للعبة. وكان 
الصينية  مع  النهائي  يف  خليف  تتواجه  أن  املفرتض  من 
االتحاد  ونرش  استبعادها.  بقرار  فوجئت  لكنها  يل،  يانغ 
عىل  حسابه  يف  خليف  استبعاد  خرب  للمالكمة  الجزائري 
فيسبوك من دون التعّمق يف األسباب، قائالً: “االتحاد الدويل 
للمالكمة يمنع املالكمة الجزائرية إيمان خليف من املشاركة 
يف بطولة العالم ألسباب صحية”. وبّرر االتحاد الدويل قراره 
لوكالة فرانس برس، قائالً: “تم استبعاد مالكمة من الجزائر 
إيمان خليف من بطولة العالم +أي بي أيه+ للمالكمة بسبب 
ستخوض  اإلقصاء،  وبسبب  األهلية.  معايري  استيفاء  عدم 
املالكمة التايالندية جانجايم سوانافينغ نهائي فئة 66 كلغ”.

إىل  باإلضافة  بقواعده ولوائحه  أيه+  بي  وتابع: “يتمسك +أي 
يمكن  ال  وبالتايل  للرياضيني،  والطبية  الشخصية  الخصوصية 

ملعايري  الخرق  هذا  )تفاصيل(  عن  يكشف  أن  أيه+  بي  لـ+أي 
األهلية”. ونرشت خليف مقطع فيديو بعد قرار استبعادها، قالت 
فيه: “لسوء الحظ، علمت باألمس أنه ليس باستطاعتي خوض 

النهائي... ما زلت فخورة بنفيس ألني رفعت علم بالدي”.

طنجة / متابعة الزوراء:
إدارة مدربه  أثبْت منتخب املغرب مرة جديدة تطوره الالفت تحت 
وليد الركراكي عندما اقتنص فوزاً مثرياً من الربازيل. وتغلّب منتخب 
املغرب عىل نظريه الربازييل 2 - 1 فجر يوم أمس األحد يف مباراة ودية 
جرت يف مدينة طنجة. وتقّدم أسود األطلس بهدف سفيان 
التاسعة  الدقيقة  القطري مع  الريان  بوفال العب 
والعرشين وحافظوا عىل النتيجة حتى نهاية 
وسط  العب  القائد  ونجح  األول.  الشوط 
مانشسرت يونايتد االنكليزي كاسيمريو 
خارج  من  بتسديدة  التعادل  ادراك  يف 
املنطقة افلتت من يدي بونو وعانقت 
البديل  ونجح   )67(. الشباك 
اإليطايل  سمبدوريا  وسط  العب 
للمغرب  الفوز  الصابريي يف منح 
من  مرتدة  كرة  استغل  عندما 
مهاجم  اآلخر  البديل  زميله 
اثر  وليد شديرة  االيطايل  باري 
الثالث  للبديل  عرضية  تمريرة 
البيضاوي  الوداد  مدافع 
سددها  الله  عطية  يحيى 
مسافة  من  بيمناه  قوية 
بسقف  ارتطمت  قريبة 
الشباك  وعانقت  العارضة 
األوىل  املباراة  وهذه   )79(.
عودته  منذ  املغرب  ملنتخب 
من مونديال قطر بعد احتالله 
أداًء  أظهر  وقد  الرابع،  املركز 

الفتاً بتقاسمه السيطرة مع الربازيل. وزادت كتيبة وليد الركراكي من 
الذي  األمر  العالم  التي خرجت من ربع نهائي كأس  الربازيل  معاناة 
بمعظم  املواجهة  الربازيل  منتخب  تيتي.وخاض  املدرب  إلقالة  أدى 
وميليتاو.وقال  ورودريغو  جونيور  فينيسيوس  رأسهم  وعىل  نجومه 
وليد الركراكي مدرب املنتخب املغربي عقب فوز أسود األطلس الالفت 
عىل املنتخب الربازييل )2 - 1(: “حققنا ما كنا نصبو إليه وهو إسعاد 
الجماهري الغفرية التي جاءت ملساندتنا”. وأضاف الركراكي: “أعتقد 
أننا كنا يف املوعد بهذا الفوز التاريخي عىل منتخب كبري يملك الكثري 
سنحرص  أننا  هو  اليوم  “رسالتنا  وأضاف:  واملواهب”.  النجوم  من 
عىل تحضري منتخب يقاتل عىل أرضية امللعب سواء فزنا أو انهزمنا، 
سنلعب دائماً بهذه الروح القتالية لتحقيق أفضل النتائج”. وأقيمت 
املباراة الدولية الودية بني املغرب والربازيل عىل ملعب ابن بطوطة يف 

طنجة وأمام 65 ألف متفرج.

بوينس آيرس/ متابعة الزوراء:
تم تكريُم األسطورة ليونيل مييس من قبل االتحاد األرجنتيني 
الخاصة  الفنادق  أحد  عىل  اسمه  باطالِق  القدم  لكرة 

باالتحاد.
رفقة  األرجنتيني  االتحاد  رئيس  تاْبيا(  )كالوديو  وكشف 
مييس واملدرب ليونيل سكالوني النقاب عن اللوحة الربونزية 

التي تحمل االسم الكامل للنجم األرجنتيني.
وجاء يف بيان لالتحاد األرجنتيني لكرة القدم أّن هذه الخطوة 
األرجنتني  منتخب  قائد  مييس  ملجهودات  تقدير  بمثابة  هي 
عرب السنوات املاضية. وساعد مييس منتخب بالده يف التتويج 
بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022 كما حاز عىل لقب أفضل 
العب يف البطولة. وواصل نجم باريس سان جريمان الفرنيس 
تحطيم العديد من األرقام القياسية يف البطولة التي اختتمت 
يف قطر أواخر السنة الفائتة األمر الذي أسهم يف منحه جائزة 

األفضل باختيار االتحاد الدويل لكرة القدم.

بروكسل/ متابعة الزوراء:
تيبو  املرمى  لحارس  أّنه سمح  القدم  لكرة  البلجيكي  االتحاد  أّكَد 
كورتوا بعدم املشاركة يف مباراة ودية أمام أملانيا يف كولن يوم غد 
الثالثاء بسبب الجدول املزدحم لفريقه ريال مدريد. وشارك كورتوا 
يف مباراته 101 مع املنتخب خالل الفوز 3 -صفر عىل السويد يف 
ستوكهولم أمس الجمعة يف مستهل تصفيات بطولة أوروبا 2024 
يف أول اختبار للمدرب الجديد دومينيكو تيديسكو. وخاض كورتوا 
الفريق مباريات  املوسم، وينتظر  32 مباراة مع ريال مدريد هذا 
أوروبا. أبطال  ودوري  إسبانيا  ملك  وكأس  اإلسباني  بالدوري 
البالغ  األملاني  فولفسبورغ  حارس  كاستيلس،  كون  وسيحصل 
عمره 30 عاماً، عىل فرصة املشاركة للمرة الخامسة مع املنتخب.

مدريد/ متابعة الزوراء:
مشواره  اإلسباني  املنتخب  استهل 
ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 
مطمنئ  بفوز  أملانيا  يف  إقامتها  املزمع 
نظيفة  بثالثية  النرويجي  نظريه  عىل 
يف املرحلة األوىل من مباريات املجموعة 

األوىل.
إسبانيا  أهداف  تسجيل  عىل  وتناوب 
كل من داني أوملو )13( وخوسيلو )84 
»الروخا«،  منتخب  غنم  وبذلك  و85(. 
الذي يسعى الستعادة مستواه املعهود 
نهائي  ثمن  من  املخّيب  الخروج  بعد 
أمام  FIFA قطر 2022™  العالم  كأس 
املنتخب املغربي املتألّق بركالت الرتجيح 
األصيل  الوقتني  يف  التعادل  بعد   )0-3(
النقاط الثالث يف  واإلضايف دون أهداف، 

أول ظهور بتصفيات »يورو 2024«.
البطوالت  عن  غابت  التي  النرويج  أّما 
الكربى منذ سنوات طويلة فقد تكّبدت 
هزيمة يف مستهل مشوارها يف تصفيات 

البطولة القارية.
يف  املباراة  النرويجي  املنتخب  وخاض 
إيرلينغ  النجم  األهّم  »سالحه«  غياب 
سيتي  مانشسرت  نادي  محرتف  هاالند 
مستوى  عىل  إصابة  بسبب  اإلنكليزي 
مواجهة  من  أيًضا  ستحرمه  الفخذ 

الجولة،  هذه  عن  الغائبة  جورجيا، 
من  الثانية  املرحلة  يف  املقبل  الثالثاء 

مباريات املجموعة األوىل.
وضمن املجموعة ذاتها حققت اسكتلندا 
فوًزا باهرًا عىل ضيفتها قربص بثالثية 

نظيفة.
ماكغني  جون  من  كل  للفائز  وسّجل 
 87( ماكتوميناي  وسكوت   )21(

و3+90(.
التأهل  نحو  حملتها  سويرسا  وبدأت 

للنهائيات الكربى السادسة توالياً بقوة، 
وذلك بفوزها الكاسح عىل »مضيفتها« 
بيالروسيا 5-صفر يف الجولة األوىل من 
منافسات املجموعة التاسعة لتصفيات 

بطولة أمم أوروبا 2024.

أمم  نهائيات  عن  سويرسا  تغب  ولم 
أوروبا منذ 2012 وعن كأس العالم منذ 
للحصول  بقوة  مرشحة  وتبدو   2002
التاسعة  املجموعة  بطاقتي  إحدى  عىل 
إىل نهائيات أملانيا 2024، وقد أثبتت ذلك 
لعبت  إذ  الرصبية  ساد  نويف  يف  السبت 

بيالروسيا يف الجولة األوىل.
استبعاد  إمكانية  عن  الحديث  ووسط 
بيالروسيا من التصفيات، عىل غرار ما 
حصل مع روسيا، رضب السويرسيون 
 2020 نسخة  نهائي  ربع  بلغوا  الذين 
وثمن نهائي مونديال قطر 2022، بقوة 
وحسموا النقاط الثالث يف نصف الساعة 
 4( ستيفن  ريناتو  ثالثية  بفضل  األول 
و17 و29(، قبل أن يضيف العب أرسنال 
 )62( الرابع  تشاكا  غرانيت  اإلنكليزي 
والبديل زكي أمدوني الخامس )65( يف 

الشوط الثاني.
وحصدت رومانيا ثالث نقاط من فوزها 
نظيفة  بثنائية  أندورا  مضيفتها  عىل 

حملت توقيع مان وأليبيك 34 و49.
املقررة  النهائيات  اىل  مبارشة  ويتأهل 
صيف 2024 يف أملانيا بطل ووصيف كل 
ثالثة  اىل  إضافة  العرش  املجموعات  من 
األوروبية  األمم  دوري  عرب  منتخبات 

والبلد املضيف.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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تكريم خاص مليسي من قبل 
االحتاد األرجنتيين

كورتوا يغيب عن مباراة 
بلجيكا وأملانيا

إعالم إلكرتوني إسبانيا تستهل مشوارها يف تصفيات يورو 2024 بالفوز على النرويج

تسيتسيباس إىل الدور الثالث من بطولة ميامي من دون أن يلعب

مفكرة الزوراء

بعد هزمية الربازيل أمام املغرب ... الركراكي: حققنا ما كنا نصبوا اليه السييت يريد جتديد عقد هاالند

سوريا تتجاوز تايالند يف اختبار كوبر األول

استبعاد مالكمة جزائرية قبل نهائي وزن 66 كلغ من بطولة العامل
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مراعاة ملشاعر الفقراء

باعتباره أفضل طريقة لالستمتاع باخلدمة وحتسينها

السعي حلظر التطبيق ال يشمل تطبيقات التواصل األخرى

بكني/متابعة الزوراء:
يواج�ه تطبي�ق تي�ك ت�وك الصين�ي حصارا 
غربي�ا بدعوى املخاط�ر األمني�ة التي يمكن 
أن يخلفه�ا ع�ى األف�راد واملؤسس�ات دون 
أن تش�مل ه�ذه املخ�اوف تطبيق�ات أخرى 
ما يدفعنا إىل التس�اؤل عن املغ�زى من هذه 
الضغوطات التي تؤكد أن تطبيقات التواصل 
االجتماع�ي واملنتج�ات التكنولوجي�ة دخلت 
معرتك الدبلوماس�ية بني الدول ضمن حروب 

العرص الحديث التي ال تعتمد عى األسلحة.
وتحاول إدارة منصة تيك توك الشهرية مجددا 
نف�ي أخبار تق�ول إن رشكته�ا األم الصينية 
بايت دان�س ستش�ارك بيانات مس�تخدمي 
تطبيقها مع الحكومة الصينية، وإنها تروج 

للدعاية واملعلومات املضللة نيابة عنها.
واتهم�ت وزارة الخارجي�ة الصيني�ة مؤخرا 
الوالي�ات املتح�دة نفس�ها بن�ر معلومات 
مضلل�ة ح�ول مخاط�ر تي�ك ت�وك األمني�ة 
املحتمل�ة بع�د أن ذك�ر تقرير ع�ى صحيفة 
“وول س�رتيت جورنال” أن لجنة االس�تثمار 
األجنب�ي يف الوالي�ات املتحدة التابع�ة لوزارة 
الخزان�ة ته�دد بف�رض حظ�ر أمريك�ي عى 
التطبي�ق ما لم يتجرّد مالكوه الصينيون من 
حصصهم. وحّذر مكتب التحقيقات الفيدرايل 
ولجن�ة االتصاالت الفيدرالي�ة من قدرة بايت 
دانس عى مش�اركة بيانات مستخدمي تيك 
توك مع الحكومة الصينية. وتشمل البيانات 
س�جالت تصفحه�م وموقعه�م ومعرّفاتهم 
الحيوية. ويطالب قانون س�اٍر يف الصني منذ 
2017 ال�ركات بمنح الحكوم�ة أي بيانات 
شخصية ذات صلة باألمن القومي. وال يوجد 
دليل عى تسليم تيك توك لهذه البيانات، لكن 
املخاوف قائمة بسبب كم بيانات املستخدمني 

الهائ�ل ال�ذي تجمع�ه املنص�ة كغريه�ا من 
رشكات التواصل االجتماعي األخرى.

وتعززت املخاوف بش�أن تيك توك يف ديسمرب 
عندم�ا أعلن�ت الرك�ة األم ترسي�ح أربع�ة 
موظف�ني وصل�وا إىل بيان�ات ع�ن صحفيني 
اثن�ني م�ن “بازفي�د ني�وز” و”فاينانش�ال 
تايمز” أثناء محاولتهما تعقب مصدر تقرير 
مرسب عن املؤسس�ة. ورفض املتحدث باسم 
مجلس األم�ن القومي يف البيت األبيض جون 
كريب�ي التعلي�ق عندم�ا ُطلب من�ه الرد عى 
ترصيح�ات وزارة الخارجي�ة الصينية حول 
تيك توك. واستش�هد باملراجع�ة التي تجريها 

لجنة االستثمار األجنبي.
ول�م يؤّك�د خ�ربا مف�اده أن اإلدارة أرس�لت 
خطاب�ا إىل تيك ت�وك يحذر م�ن أن الحكومة 
األمريكي�ة ق�د تحظ�ر التطبي�ق إذا ل�م يبع 
مالكوه�ا الصيني�ون حصصه�م، لكنه قال 
“تنتابنا مخ�اوف مروع�ة مرتبطة باألمن 
القوم�ي يف م�ا يتعلق بس�المة البيانات التي 

علينا مراقبتها”.
يذكر أن الرئيس الس�ابق دونالد ترامب سعى 
يف 2020 م�ع إدارته إلجب�ار بايت دانس عى 
بيع أصوله�ا يف الواليات املتح�دة وحظر تيك 
توك من متاج�ر التطبيقات. ومنعت املحاكم 
هذا الق�رار، وألغى الرئيس ج�و بايدن أوامر 
ترام�ب، لكنه أم�ر بإج�راء دراس�ة معمقة 
للقضية. كما تقرر تأجيل عملية بيع مخطط 
له�ا ألص�ول تيك ت�وك يف الوالي�ات املتحدة إذ 
تفاوض�ت إدارة بايدن ع�ى صفقة مع إدارة 
التطبيق من ش�أنها معالج�ة بعض مخاوف 
األم�ن القومي. وع�ى مس�توى الكونغرس، 
ريتش�ارد  الديمقراط�ي  الس�يناتور  كت�ب 
بلومنتال والجمهوري ج�ريي موران خطابا 

يف فرباي�ر إىل وزي�رة الخزان�ة جاني�ت يل�ني 
يحث�ان في�ه لجنة االس�تثمار األجنب�ي التي 
ترتأسها عى “إنهاء تحقيقها برسعة وفرض 
قيود هيكلي�ة صارمة” بني عمليات تيك توك 
األمريكية واملؤسسة األم الصينية، بما يف ذلك 

فصل الفرع املحتمل عن الركة.
كما تبّنى املرعون تدابري من شأنها توسيع 
س�لطة إدارة بايدن لس�ن حظ�ر وطني عى 
تيك ت�وك. وأيد البيت األبي�ض بالفعل اقرتاح 

مجلس الشيوخ املتمتع بتأييد الحزبني.
وقال�ت الس�لطات الربيطاني�ة إنه�ا ق�ررت 
حظ�ر تي�ك ت�وك ع�ى الهوات�ف الحكومي�ة 
ألسباب أمنية. وكان الفرع التنفيذي لالتحاد 
األوروب�ي ق�د اتخذ خط�وات مماثل�ة قبلها 
وحظ�ر التطبيق مؤقتا من هواتف املوظفني، 
كم�ا أعلنت الدنم�ارك ودول أخرى وكندا عن 

جهود التخاذ إجراءات مماثلة.
وق�ال البيت األبيض خالل الش�هر املايض إنه 
س�يمنح ال�وكاالت الفيدرالي�ة األمريكية 30 
يوم�ا لحذف تي�ك توك م�ن جمي�ع األجهزة 
املحمول�ة الحكومية. وقد حظ�ر الكونغرس 
والقوات املس�لحة األمريكية وأكثر من نصف 

الواليات األمريكية التطبيق بالفعل.
وقال�ت املتحدث�ة باس�م تي�ك ت�وك موري�ن 
ش�اناهان إن الركة كانت تستجيب بالفعل 
للمخ�اوف األمني�ة من خ�الل “الش�فافية، 
وحماي�ة الوالي�ات املتحدة لبيان�ات وأنظمة 
املس�تخدمني األمريكيني، مع املراقبة القوية 
م�ن قب�ل ط�رف ثال�ث، وعملي�ات التدقيق 

والتحقق التي ننفذها بالفعل”.
وقالت رشكة تيك توك يف يونيو إنها س�توجه 
جمي�ع البيانات من املس�تخدمني األمريكيني 

الت�ي  أوراكل األمريكي�ة  إىل خ�وادم رشك�ة 
اختارته�ا رشيكا تقني�ا يف الوالي�ات املتحدة 
س�نة 2020 يف محاولة لتجن�ب فرض حظر 
وطني كامل، لكنها تخزن نس�خا احتياطية 
م�ن البيانات يف خوادمها الخاصة يف الواليات 

املتحدة وسنغافورة.
وقال�ت الرك�ة إنه�ا تتوقع ح�ذف بيانات 
املس�تخدم األمريكي من خوادمه�ا الخاصة، 
لكنها لم تقدم جدوال زمنيا لذلك. وأدىل رئيس 
تيك توك التنفيذي ش�و زي تش�يو بشهادته 
أمام لجنة الطاقة والتجارة يف مجلس النواب 
حول ممارس�ات الخصوصية وأمن البيانات 

وعالقة الركة بالحكومة الصينية.
وتحاول الركة األم يف نفس الوقت أن تعرّف 
نفس�ها كرك�ة دولي�ة عوض�ا ع�ن رشكة 
صينية تأسس�ت يف بكني س�نة 2012 عى يد 
ليان�غ روبو وآخرين. وكتب ثيو بريترام نائب 
رئي�س تيك ت�وك للعالق�ات م�ع الحكومات 
والسياس�ة العامة يف أوروب�ا يف تغريدة له أن 

بايت دانس “ليست رشكة صينية”.
وذك�ر أن 60 يف املئ�ة من ملكيته�ا ترجع إىل 
مس�تثمرين عامليني و20 يف املئة إىل موظفني 
و20 يف املئة إىل مؤسسني. ويتمركز مدراؤها 
يف م�دن مث�ل س�نغافورة ونيوي�ورك وبكني 

ومناطق أخرى.
ويق�ول بع�ض املدافع�ني ع�ن الخصوصية 
يف مج�ال التكنولوجي�ا إن انته�اك الحكومة 
الصينية املحتمل للخصوصية يثري القلق لكن 
رشكات التكنولوجي�ا األخرى تجمع البيانات 

تجاريا وتستغل معلومات املستخدم.
وقال إيفان غرير وهو مدير مجموعة “فايت 
فور ذا فيوتر” غري الربحية “إذا أراد صانعو 
السياس�ة حماي�ة األمريكي�ني م�ن املراقبة، 

فعليهم أن يس�ّنوا قانون خصوصية أساسيا 
يمن�ع جمي�ع الركات م�ن جم�ع البيانات 
الحساس�ة يف املقام األول ب�دال من االنخراط 
يف ما يرق�ى إىل كراهية األجانب التي ال تفعل 

شيئا لحماية أي شخص”.
وق�ال كري�م فرح�ات الباح�ث يف م�روع 
حوكم�ة اإلنرتن�ت يف جورجي�ا تي�ك إن بي�ع 
أصول تي�ك توك لن يك�ون مرتبطا “بأي من 
تهديدات األمن القومي املزعومة« ويتعارض 
م�ع »كل مبادئ الس�وق الح�رة ومعايريها« 
لضم�ان حري�ة اإلنرتنت. ويق�ول آخرون إن 

هناك سببا مروعا للقلق.
وذك�ر أنطون داهبورا املدي�ر التنفيذي ملعهد 
أم�ن املعلومات بجامع�ة جون�ز هوبكنز أن 
»الذي�ن يس�تخدمون تيك توك ق�د يعتقدون 
أنه�م ال يفعل�ون أي يشء ق�د يث�ري اهتم�ام 
حكوم�ة أجنبية، لك�ن هذا ليس ه�و الحال 
دائم�ا. ال تقت�رص املعلوم�ات املهم�ة ح�ول 
الواليات املتحدة بش�كل ص�ارم عى محطات 
الطاقة النووية أو املنش�آت العسكرية. يمتد 
األم�ر إىل قطاعات أخرى مثل تصنيع األغذية 

والتمويل والجامعات”.
وحظرت الواليات يف العام املايض املتحدة بيع 
معدات االتص�االت التي تصنعه�ا الركتان 
الصينيتان هواوي و »زد.تي.إي«، مشرية إىل 
وج�ود مخاطر عى األمن القومي، لكن حظر 
بيع منتج ما، أس�هل من حظر تطبيق يمكن 
الوص�ول إليه عرب الويب. وقد تقود مثل هذه 
الخطوة أيضا إىل املحاكم عى أس�اس أنها قد 
تنتهك التعديل األول لدستور الواليات املتحدة 
كم�ا جادل�ت بع�ض مجموع�ات الحري�ات 
املدنية. ُيذكر أن هذا التعديل يمنع صياغة أي 

قوانني تحد من حرية التعبري.

القلق الغربي من تيك توك دبلوماسية تكنولوجية جديدة
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 الرباط/متابعة الزوراء:
ت�ويف اإلعالم�ي والدبلوم�ايس املغربي، أبو 
بكر بنونة، ظهر يوم السبت، بعد رصاع مع 
مرض ، وذلك بحس�ب ما عل�م لدى النادي 
الدبلوم�ايس املغربي. وتقل�د املرحوم عدة 
مسؤوليات، من بينها مناصب إدارية عليا 
باإلذاع�ة والتلف�زة املغربي�ة، وكاتبا عاما 
للجماعة الصحراوية بعد اسرتجاع املغرب 
لصحرائه، وقنصال عاما يف جزر الخالدات. 

واختتم الفقيد مش�واره الدبلومايس سفريا 
لصاح�ب الجاللة بالجمهوري�ة اليمنية. وعرف املرح�وم بولعه الش�ديد بالبحث يف الوثائق 
واملخطوط�ات املخزني�ة والعائلية، إذ توفرت ل�ه إحدى أهم املكتب�ات الوثائقية التي اعتمد 
عليها يف تحقيق العديد من الوثائق وجمعها وإعدادها يف كتب، كان آخرها كتاب “محمد بن 

العربي الطريس، وثائق نائب لثالثة سالطني”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
وثق مقطع فيديو مش�هدا مؤثرا للقاء مذيعة كان�ت تقدم تقريرا مبارشا عن حادث إطالق 
نار يف مدرسة ثانوية بدنفر بالواليات املتحدة، بابنها الذي تصادف مغادرته للمبنى مع بث 
التقري�ر. ويظهر يف مقطع الفيديو الذي نرته قناة “فوكس نيوز” عى يوتيوب، املراس�لة 
أليش�يا أكونا، وهي توقف التصوير لتعانق ابنها الذي خرج من املدرسة التي شهدت إطالق 
النار. وقالت أكونا بعدما أوقفت التصوير: “إني آسفة جدا. ال يمكن وصف شعور مشاهدة 
ابن�ك وه�و يخرج من مثل هذا املوق�ف”. وكانت تقارير قد تحدثت بأن اب�ن أكونا هو الذي 
أخربها بحادث إطالق النار، بينما كانت تغطي حدثا آخر. وقالت وس�ائل إعالم أمريكية، إن 

طالبا يبلغ من العمر 17 عاما، أطلق النار وأصاب اثنني من املوظفني اإلداريني يف املدرسة.

الجزائر/متابعة الزوراء:
 أطلق ناشطون حملة عى مواقع التواصل 
االجتماع�ي يف الجزائ�ر، تطالب الصائمني 
بوق�ف التقاط صور ملوائدهم عى اإلفطار 
والسحور، مراعاة ملش�اعر األرس الفقرية 
والعائ�الت املتعفف�ة، مع انتش�ار ظاهرة 
تصوير مائدة الطعام، س�واء داخل املنازل 

أم يف املطاعم.
#ال_لتصوير_موائ�د_ هاش�تاغ  وتص�در 
اإلفط�ار الرتند يف الجزائر، إذ لقيت الحملة 
رواًجا واس�ًعا عى صفح�ات ومجموعات 
فيسبوك، خاصة أن ظاهرة تصوير أطباق 
اإلفط�ار الش�هية، انت�رت بش�كل كبري 

األعوام املاضية.
ون�دد الناش�طون ع�ى موق�ع فيس�بوك 
بالظاهرة السيئة يف كل مناسبة، إذ تتحّول 
الش�بكات االجتماعية إىل حلبة للتس�ابق 
والتباه�ي، بنر أفضل وأفخ�ر املأكوالت 

وأرقى املوائد.
ودعت العديد من الصفحات والحس�ابات، 
العائالت والنساء خصوصا اللواتي اعتدن 
نر املأكوالت واألطب�اق التي يحرضنها، 
وحت�ى الفواك�ه والحلوي�ات واملكرّسات، 
عى مواقع التواص�ل االجتماعي، للتوقف 
ع�ن ه�ذه الترصف�ات، مراع�اة لش�عور 

الفق�راء واملحتاج�ني غ�ري القادرين عى 
توفري قوتهم.

وكانت انترت قبل ف�رتة صور ومقاطع 
فيديو عى الشبكات االجتماعية لجزائريني 
يقف�ون يف طواب�ري طويل�ة يف ع�دة مدن 
جزائرية ألجل الحصول عى املواد الغذائية 
األساسية، مع اقرتاب شهر رمضان، رغم 
اإلعالنات املتكررة للس�لطات بش�أن توفر 

هذه املواد يف السوق، ما أثار جدال واسعا.

ويعان�ي الجزائريون م�ن صعوبات كبرية 
يف الحصول عى املواد الغذائية األساس�ية 
املدعوم�ة بش�كل خ�اص مث�ل الحلي�ب 
والدقي�ق والزيت، فبات�ت موائدهم تفتقد 
لسلع اس�تهالكية كثرية، إما لندرتها وإما 
الرتفاع أسعارها بش�كل مبالغ به يف البلد 
الغن�ي بالغ�از، وهو ما خل�ق تذمرا كبريا 
لدى املواطنني الذين يتساءلون كيف وصل 
األم�ر إىل هذه الدرجة. والقت هذه الحملة، 

ترحيبا يف دول عربي�ة أخرى، وانضم رواد 
مواقع التواصل االجتماعي إىل الناش�طني 
الس�لوكيات  ه�ذه  لتغي�ري  الجزائري�ني 
“املشينة” والتوقف فورا عن إيذاء مشاعر 

املحتاجني والفقراء واأليتام والالجئني.
كم�ا انت�رت دع�وات لتجن�ب تصوي�ر 
اإلعان�ات،  تس�ليمهم  خ�الل  املحتاج�ني 
بع�د أن تحول�ت إىل ظاه�رة يف الس�نوات 
األخ�رية، خصوص�ا وأّن ه�ذه الترصفات 
واس�تحياء  ح�رج  يف  املحتاج�ني  تض�ع 
وهم يتس�لّمون هذه املس�اعدات، حتى أن 

بعضهم من يغطي وجهه خجال.
وانترت املئ�ات من املنش�ورات املتعلقة 
باله�دف ذات�ه، مصحوب�ة بص�ور مؤملة 
لعائالت يبدو عليها الفقر املدقع يف العديد 
م�ن ال�دول العربي�ة واإلس�المية، وصور 
أخ�رى تظهر لج�وء بعضه�م إىل القمامة 
للبح�ث عّم�ا تبقى فيه�ا من فت�ات غري 

صالح حتى لألكل.
كما ن�ر آخرون مقاطع فيديو لحش�ود 
من الالجئ�ني أو املهجرين ينتظرون لجان 
املس�اعدات اإلنس�انية، لتقدي�م أّي طعام 
يس�د رمقه�م، أو ألطفال وش�يوخ قضوا 
رضب  ال�ذي  والجف�اف  املجاع�ة  ج�راء 

بلدانهم.

سان فرانسيسكو/متابعة الزوراء:
تعتزم رشكة تويرت إزالة ش�ارة التوثيق الزرقاء من حسابات 
املستخدمني األسبوع املقبل، إذ تتجه نحو نموذج جديد يتمتع 
بموجبه املشرتكون برسوم وأعضاء املؤسسات املعتمدة بهذه 

الخاصية.
وقالت الركة يف تغريدٍة نرتها عرب حسابها إنها ستبدأ إلغاء 
عالم�ة التوثيق القديمة يف األول من أبريل القادم، مضيفة أنه 
يجب عى املس�تخدمني الراغبني بالحفاظ عى عالمة التوثيق 
الزرقاء يف حس�اباتهم االش�رتاك بخدمة “تويرت بلو”. ويمكن 
للمنظم�ات الحصول أيضا عى عالم�ة توثيق أكثر فائدة مثل 
العالم�ة الرمادي�ة التي تتحقق م�ن املس�ؤولني الحكوميني، 

وتتمتع بمعايري أكثر رصامة.
ويجب عى املتقدمني للحصول عى العالمة الرمادية استخدام 
إم�ا بطاقة الهوي�ة الحكومي�ة الخاصة بهم أو عن�وان بريد 
إلكرتوني صالح، ويجب عليهم إدراج صفتهم الوظيفية، كما 
يمكن للركات الحصول عى عالم�ة التوثيق الذهبية. وأبلغ 
مستخدمون للش�بكة عن ظهور تنبيه لهم أثناء استخدامهم 
للتطبي�ق يدعوهم إىل التس�جيل يف خدمة “تويرت بلو” حتى ال 

يفقدوا ميزة عالمة التوثيق التي يمتلكونها.
وت�م إطالق “تويرت بل�و” الجديد يف نوفم�رب، لكنه رسعان ما 
واجه مش�اكل نظ�را إىل أن عالم�ة االختيار كان�ت تبدو كما 
هي س�واء كنت قد دفعت مقابلها أو كنت مس�تخدما قديما 
تم التحقق منه، فقد اس�تخدم األش�خاص العضوية برسعة 
النتحال ش�خصيات بارزة، ورسعان ما حظر تويرت حسابات 
العالم�ة التجاري�ة الجديدة من االش�رتاك، واضط�ر إىل إعادة 
إطالق املس�توى يف ديس�مرب بعالمات اختيار ذهبية ورمادية 

يف السحب.
وتمث�ل الخطوة واحدة م�ن أوىل التغيريات الت�ي أعلنها مالك 
الركة إيلون ماسك الذي وصف الربنامج الحايل ملنح الشارة 
ب�”الفاس�د” بعد فرتة وجيزة من االستحواذ عى تويرت أواخر 
العام املايض. وغرّي ماسك رأيه بشأن عدة تغيريات يف ما يتعلق 
بالش�بكة االجتماعية، لكنَّه ظل ثابتاً يف رغبته بالتخلص من 

نظام التوثيق القديم بشأن الحسابات.
وجعل�ت توي�رت عالم�ة التوثيق الزرق�اء ميزة رئيس�ة ضمن 
عرض االشرتاك يف “تويرت بلو” الذي بدأ ماسك تسعريه مقابل 
8 دوالرات ش�هريا للمشرتكني عرب الويب أو 11 دوالرا شهرًيا 
للمش�رتكني من خ�الل متج�ري تطبيقات آب�ل وغوغل، كما 
يمكن للمنظمات واملؤسس�ات توثيق حس�اباتها مقابل نحو 

ألف دوالر شهريا.
ويروج ل�”تويرت بلو” حالياً باعتباره أفضل طريقة لالستمتاع 
بالخدمة وتحس�ينها، ويقول ماس�ك إنَّ مش�كلة الروبوتات 
عى تويرت س�تحل أيضاً عن طريق زيادة رس�وم املش�رتكني.

وسيحظى مس�تخدمو “تويرت بلو” بأولوية قصوى يف الردود 
وعمليات البحث، مما يس�اعد ع�ى محاربة عمليات االحتيال 
والربيد العش�وائي، ومجلدات اإلش�ارات املرجعي�ة التي تتيح 
للمس�تخدم بتنظيم تغريداته املحفوظة يف مجلدات لس�هولة 
الوص�ول إليها الحًقا. وتوفر خدمة “تويرت بلو” للمش�رتكني 
أيضا الرتاجع عن التغريدة، وتقدم هذه امليزة نافذة مدتها 30 
ثانية تس�مح للمس�تخدم بمعاينة التغريدة ومراجعتها قبل 
نرها، ويمكن االس�تفادة منها للرتاجع عن التغريدة بهدف 

تصحيح األخطاء اإلمالئية، أو حذفها بشكل كامل.
كما توفر خدمة وضع الق�ارئ، وهي ميزة تعمل عى تحويل 
املحادثات الطويلة إىل نص س�هل القراءة، مع إمكانية ضبط 
حجم الخط ولون الخلفية ليناس�ب تفضيالت املستخدم. هذا 
باإلضاف�ة إىل إمكانية كتابة التغري�دات الطويلة بطول يصل 
إىل خمس�ة آالف ح�رف وتغيري أيقونة التطبيق عى الشاش�ة 

الرئيسة للهاتف من خالل االختيار من بني عدة ألوان.
ورغ�م هذه املزايا انترت العديد من ش�كاوى املش�رتكني يف 
خدم�ة “تويرت بلو” بس�بب عدم انتش�ار تغريداتهم بش�كل 
واسع أو التفاعل معها بشكل كبري، حسبما وعد مالك املنصة 
إيلون ماس�ك عند تدش�ني الخدمة. وقال بعض املش�رتكني يف 
“تويرت بلو” إنهم يدفعون رس�وم االشرتاك، وكانوا يتوقعون 
حصولهم عى معاملة خاصة لتغريداتهم، مثل زيادة التفاعل 
معه�ا، وزيادة أعداد الردود وإعادة التغريد، إىل جانب اتس�اع 

دائرة الجمهور الذي يشاهد تغريداتهم.
وأعرب بعض املش�رتكني عن انزعاجهم م�ن تواضع التفاعل 
مع تغريداتهم ومحدودية انتشارها، عى الرغم من اشرتاكهم 
يف الخدمة وسدادهم رس�ومها، وكذلك “عى الرغم من جودة 
املحت�وى” ال�ذي يقدمون�ه يف تغريداتهم، بحس�ب وصفهم. 
وأرج�ع موق�ع “ذا بالتفورمر” تأخر وص�ول امليزة إىل نقص 
ع�دد املهندس�ني العاملني ب�دوام كامل يف املنص�ة إثر قرارات 
اإلقال�ة الجماعي�ة التي أصدرها ماس�ك منذ اس�تحواذه عى 
املنص�ة يف نوفم�رب امل�ايض، وكان آخرها إقال�ة 200 موظف 
مطلع مارس الجاري، ما أدى إىل انخفاض عدد املهندس�ني إىل 
550. ومن بني املشرتكني هناك العديد من الشخصيات العامة 
والصحفيني الذين تتمتع حس�اباتهم بش�ارة التوثيق الزرقاء 
مجاناً. وعى مدار س�نوات عملت رشكة تويرت قبل االستحواذ 
عليه�ا م�ن جان�ب ماس�ك ع�ى التأكد م�ن صح�ة البيانات 
والتقارير املنشورة عى تلك الحسابات، وأصبح املوقع مصدراً 
أكثر ثقة لألخبار. ويأتي بغض ماس�ك لنظام التوثيق السابق 
يف س�ياق ازدرائه للعاملني يف وس�ائل اإلعالم الذين كانوا أكثر 
املس�تخدمني من ذوي الحس�ابات املوثقة نشاطا. ويف مارس 
جعل ماس�ك بريد الفريق الصحفي لتويرت يعمل بطريقة آلية 
باس�تخدام رمز تعبريي مثري للغثيان، بع�د أن تجاهل إىل حد 

كبري استفسارات الصحفيني يف األشهر السابقة.

طلب نيابي لتنفيذ قرار سحب 
رخصة قناة )Utv( الفضائية 

وفاة اإلعالمي والدبلوماسي املغربي 
أبو بكر بنونة

مذيعة توقف بث تقرير لتحتضن 
ابنها الناجي من إطالق نار

نشطاء جزائريون على مواقع التواصل يطلقون دعوات لعدم تصوير موائد اإلفطار

“تويرت بلو” برسوم اشرتاك وخاصيات جديدة
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  إعداد/  ضحى امحد :
يع�ّد فان�وس رمض�ان م�ن أهم 
وأشهر رموز شهر رمضان، وهو 
جزء ال يتجزأ م�ن زينة ومظاهر 
االحتف�ال بقدوم الش�هر املبارك 
وعندم�ا نجد الفوانيس معلقة يف 
الش�وارع ويف األزقة، وموضوعة 
بأحج�ام ومقاس�ات مختلفة يف 
املحالت، ومنترشة يف كل األسواق 
لدى الباعة والتجار، حينها يشعر 
الن�اس باق�راب الش�هر الكريم 

)شهر رمضان(.
فارتبط الفان�وس ارتباًطا وثيًقا 
يف وج�دان املرصيني والعرب بهذا 
الشهر، ومن غري الفانوس نفقد 
مظهر من أهم مظاهر االحتفال 
الش�عبية لدى شعوبنا البسيطة، 
حيث تجد لكل مناسبة ما يعادلها 
م�ن موروث�ات أصبح�ت ع�ادة 
املناسبة،  وتقليد لالحتفال بهذه 
الفان�وس ص�ورة  فق�د أصب�ح 
مالزم�ة وأيقونة مفضلة لش�هر 
رمض�ان، فب�ه تكتم�ل الفرح�ة 
وتس�تمر األجواء املمتعة خاًصة 
قرب السحور والفوانيس معلقة 
بالزين�ة  محاط�ة  الش�وارع  يف 
والورق امللون الذي يعطي أجواء 
لي�س لها مثي�ل يف لي�ل رمضان 
املبهر، وس�ط ملة األهل واألقارب 

واألصدقاء...
وللفواني�س قص�ص وحكايات، 
وأصل يعود بنا يف رحلة إىل املايض 
عرب التاري�خ مروًرا بكل العصور 
القديم�ة، لنتعرف ع�ى حكايته 
وأنواعه.. كما يقول املثل الشعبي 

)نأتي بأصله وفصله(.
أصل كلمة الفان�وس يف اللغ�ات

الفانوس كلمة يف أصولها اللغوية 
هي كلمة »يونانية« مش�تقة من 
الكلمة اإلغريقية »فانس«، وهي 
تش�اع عن�د االس�تدالل لوس�يلة 
إض�اءة ودائًما ترتب�ط يف أذهان 
واملصابي�ح  باملش�اعل  التاري�خ 
فهي مقارب�ة لهما فيما يمتازان 

به.
مؤل�ف  أب�ادي  الف�ريوز  وع�ن 

يف  يذك�ر  املحي�ط«  »القام�وس 
للمعن�ى  امل�رادف  أن  قاموس�ه 
األصيل يف اللغة العربية للفانوس 
كلمة »النمام« ويرجع تس�ميته 
به�ذا االس�م مش�رًيا أن�ه ُيظهر 
وله�ا  الظ�الم،  وس�ط  حامل�ه 
تفس�ري آخر مثل الش�خص الذي 
يكش�ف عيب أخيه املس�تورة يف 
الظ�الم، فالعالقة ب�ني الكلمتني 
أن  »النم�ام«  و  »الفان�وس« 
الفانوس هو الذي ينري يف الظالم 

ويظهر األشياء املختفية.
الفانوس يف اللغة القبطية

ذك�رت بع�ض املص�ادر أن كلمة 
الفان�وس تعود إىل اللغة القبطية 
يف األص�ل وه�ي كلم�ة مش�تقة 
منه�ا وتلف�ظ »فين�اس« ويذكر 
الفان�وس ظه�ر م�ع  أن  أيًض�ا 
يف  املس�يحية  الرهبن�ة  انتش�ار 
م�رص، عندما كان�وا يفكرون يف 
صناع�ة يشء ينري ظلم�ة ليلهم 
من أجل الصالة والقراءة، والسري 
يف الصحراء، ويس�تطيع مقاومة 
اله�واء وإتجاه الري�اح، دون أن 

ينطفئ، فصنعوا الفانوس.
الفانوس يف العرص الفاطمي

القص�ص والروايات حول  تردد 
قص�ة فان�وس رمضان، تش�ري 

عن أصله، وكي�ف ظهر، ليصبح 
ع�ادة وتقلي�د دائم خالل ش�هر 
رمضان كل عام، وجميعها تدور 
يف الع�رص الفاطمي، ويش�اع يف 
إح�دى القصص أن أول من عرف 
فان�وس رمضان ه�م املرصيني، 
ويرجع ذل�ك لقصة اس�تقبالهم 
للمع�ز لدي�ن الل�ه الفاطمي يوم 
دخول�ه إىل القاه�رة، قادًم�ا من 
الغ�رب، وارتبط بش�هر رمضان 
ألن الي�وم ال�ذي دخل في�ه املعز 
كان يص�ادف ي�وم الخامس من 
ش�هر رمض�ان ع�ام 358 ه��، 
ووقتها خرج املرصيون يف موكب 
في�ه  ش�ارك  الس�تقباله  كب�ري 
الرجال والنس�اء واألطف�ال مًعا 
عى نواحي الصحراء الغربية من 
ناحية الجيزة للرحيب به إذ كان 
الوقت لي�اًل، فكان�وا يحملون يف 
إيديهم فوانيس ملونة عى أشكال 
مختلفة لإلضاءة لهم.. ومن هنا 
صارت الفوانيس تيضء الشوارع 
املظلمة طوال شهر رمضان حتى 
أصبح�ت عادة وموروث ش�عبي 
خالل شهر رمضان من كل عام.

وتحك�ي قص�ة ثاني�ة يف العرص 
الفاطمي كان يخرج الخليفة إىل 
الشوارع بنفسه ليستطلع هالل 

ش�هر رمض�ان يف ليل�ة الرؤي�ة، 
ف�كان يجتمع األطف�ال حاملني 
يف أيديهم مش�اعل مضيئة تشبه 
الفان�وس ليضيئوا للخليفة أثناء 
س�ريه يف الش�وارع لياًل، ويقوم 
األطفال بالغناء واإلنشاد بكلمات 
جميلة وأغاني مميزة، تعبريًا عن 

سعادتهم لقدوم شهر رمضان.
أح�د  أن  تفي�د  أخ�رى  وقص�ة 
الخلف�اء الفاطميني كان يريد أن 
يمي�ز ش�هر رمضان ع�ن غريه 
من الش�هور بأن ييضء الشوارع 
ط�وال ش�هر رمض�ان، فأص�در 
أوامره لشيوخ املساجد بتتعليق 
الفواني�س املضيئ�ة م�ن خ�الل 

شموع يضعوها داخلها.
وتروى قص�ة مماثل�ة أنه خالل 
العرص الفاطمي، لم يكن ُيسمح 
للنس�اء برك بيوتهن إال يف شهر 
رمض�ان فقط، وكان يس�بقهن 
غالم يحمل فانوًسا لينبه الرجال 
أن س�يدة م�ا قادم�ة يف الطريق 
حت�ى يبتع�دوا الرج�ال، وح�ني 
أخذت امل�رأة حريتها يف الخروج، 
ظل هذا التقليد دائم خالل ش�هر 
رمضان لتمسك الناس به، ولحب 
وصناع�ة  للفواني�س  األطف�ال 

البهجة.

    مصطفى سليمان / سوريا :
نش�وء اللغة البرشي�ة من أعظم مظاهر العق�ل البرشي؛ ويف 
اللغة تكمن طبائع العقول. وعبقرية العقول تكمن يف لسانها. 
لك�ن التس�اؤل الكبري: َمن يقرر اللغة بعد نش�وئها البدئي أو 

البدائي ومسريتها التطورية عرب الحياة؟
تنش�أ اللغة وتتطور وينقص بعضه�ا بعضا بالتداول. ولغتنا 
ليست بمعزل عن هذا القانون فهي لغة حية الميتة وال خوف 
ع�ى موته�ا إال من أبنائه�ا ! ومكم�ن الخوف ه�و يف الثبات 
والجم�ود أو العيش يف التابوت! والتابوت هنا املايض باملفهوم 
الس�كوني الجم�ودي، ال الراث�ي الح�ي، دون االنتقاص من 
قيمته يف مجاالت أخ�رى، فهو تراث عظيم، لكنه ال يخلو من 

الشوائب والعيوب، كراث أي أمة.
هناك معجم لغوي عرصي هام للدكتور محمد رضوان الداية: 
)املفي�د- معجم إعالمي بالغي مصطلحي( الصادر عن وزارة 
الثقافة الس�ورية وه�و معجم عرصي فريد ألن�ه يصنف ما 
ش�اع من مصطلح�ات لغوية وأس�اليب بالغي�ة عرصية من 
اس�تعارات وكناي�ات وتش�بيهات درج�ت أق�الم الُكتاب عى 
استعمالها عرب وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي املختلفة 
ولغ�ة الكتابة املع�ارصة، واملش�افهات اليومي�ة للناس. ولن 
تج�د لهذه األلفاظ أو التعابري واألس�اليب أصوالً يف معاجمنا 

القديمة، أو يف كتب األساليب اللغوية والبالغية.
وكان من الحرص عى التطور اللغوي أن يضم هذه املطلحات 
والتعابرَي كتاٌب – معجمي ُيعَنى بالتصنيف والرشح والتحليل 
ورص�د تط�ور دالالته�ا وأحيانا برّده�ا إىل الفصي�ح القديم. 
ولي�س رشطاً أن نج�د دائماً النظري اللغ�وي القديم فهذا ضد 

قانون التجديد والتطور.
من مواد ذلك املعجم مثالً تعبري: أُذن من طني وأذن من عجني، 
كناي�ة عن املتصامم عمداً الذي ال يس�تجيب إىل ما ُيطلب منه 

فيصّم أنيه، ومقابُلُه الفصيح القديم: َصمَّ أذنيه.
وأيًض�ا لدينا تعبري: خ�ط أحمر، كما يف السياس�ة واالجتماع 
واألخالق والعادات. فكم من الخطوط الحمر وضعها ساس�ة 

عامليون كبار يحظرون فيها تجاوزها وإال !...
وهن�اك تعابري سياس�ية مثل: مفاوضات م�ن تحت الطاولة 
للرسي�ة والتواطؤ بني الالعبني بالسياس�ة الدولي�ة. وتعبري: 
العي�ش يف الربج العاجي، ملن يعي�ش يف قوقعة منعزلة بآرائه 

وأفكاره الذاتية بعيداً عن معايشة الناس وواقعية الحياة .
وم�ن ذلك أيضاً تعب�ري: الحرب الباردة. وف�الن ترك بصمة يف 
التاريخ، ملن ترك أثراً فيه من علماء ومخرعني أو سياس�يني. 
وقولنا: َبَصمت الحكومة عى االتفاقية، كناية عن االس�تتباع 
واالس�تكانة أواالس�تجابة صاغرًة لِما ُيراد منها. وأيًضا لدينا 
تعب�ري: تمس�يح الج�وخ، وحَرق البخ�ور لف�الن للتعبري عن 

د والتملق . اإلرساف يف التَّودُّ
قال الشاعر الكويتي فهد العسكر:

ال درَّ درُّهُم فلو ُحزُْت النُّضاَر أللّهوني
أو ِبْعُت وجداني بأسواق النفاق ألكرموني

أو ُرحُت أحرُق يف الدواوين البخوَرألنصفوني

فه�ل يف معاجمن�ا وكتب لغويين�ا القدماء تعاب�ري مثل هذه 
التعابري للداللة عى مواقف حياتية معارصة؟

لذل�ك تأت�ي أهمية هذا املعج�م )املفيد( حقاً م�ن ربط الجيل 
الجدي�د بالبالغة العرصية للغت�ه يف كل األقطارالعربية عندما 
يقرأ أو يس�مع مصطلًح�ا أو تعبريًا سياس�يًّا او اجتماعيًّا او 
إعالميًّ�ا، وال، ول�ن يجد له ج�ذراً يف املعاجم العربي�ة... وهنا 
يس�تفيد من )املفي�د (. وهك�ذا تتطور اللغة ع�رب معاجمها 

التعبريية الجديدة حتى لو لم ترد يف املعاجم القديمة.
يذك�ر املعجم مصطلح�ات حديثة يف ع�رص النهضة يف مرص 
خاصة اس�تعملت و)ماتت( ولم تعد )مفيدة ( ألن رس وسحر 
االس�تعمال اللغوي اليومي بني الن�اس واإلبداعيني من ُكّتاب 

وعلماء... هو الذي يقرر موت بعض ألفاظ اللغة وتعابريها.
وم�وت اللغ�ة، لغتن�ا ح�رصاً، ال يعن�ي فناءها م�ن التداول 
الحيوي املس�تمر، كموت اللغات األخ�رى كالالتينية والبابلة 

والسومرية... فلغتنا يحفظها قرآنها بلسانه العربي املبني.
ومث�ال األلف�اظ واملصطلح�ات االرتجالية  الت�ي ماتت بعدم 
الت�داول ما يورده معجم ) املفيد( عن مصطلح )صّداح األثري 
( للمذي�اع ) الرادي�و( الذي ورد يف ش�عر العق�اد. ومصطلح 
)ابن البخار( للقطار البخاري يف ش�عر ش�وقي. ُترى هل كنا 
سنس�تخدم مصطل�ح ) بنت البح�ار( للس�فينة الرشاعية؟. 
وهل نقول يف بيوتنا: افتحي يا ... املرناة) أو الرائي(؟ بل نقول 
بكل بس�اطة : التلفزيون. ولكننا إن كنا حريصني يف كتاباتنا 

نقول: التلفاز.
يذكر عضو مجمع اللغة العربية بدمش�ق عبد القادر املغربي 
: » وظيف�ة املجمع أن ينظر يف هذه التعابري فيعلن رفضها أو 

قبولها« !.
اللغ�ة تقرره�ا قوان�ني الحي�اة ال ق�رارات املجام�ع اللغوية 
بالرفض والقب�ول، فوظيفتها التش�ذيب وتطويع )الدخيل- 
الجدي�د ( إىل موازيننا النحوية والرصفي�ة لُترَصف يف األفهام 
وأذواق الن�اس وُكّتابهم الذين هم أبن�اء اللغة والحياة. هكذا 

تبقى اللغات الكربى حية.

حسن البصام
   الس�يميوطيقا  ته�دف إىل بن�اء املعن�ى وطريقة 
توصيله ، تعتمد عى خل�ق العالمات والرموز وهي 
أح�دى مصطلحات عل�م اللغوي�ات، أو هي بمعنى 
)علم العالمات(، وكان سوس�ري من أوائل املدافعني 

عنها فضال عن  بارت.
   ان كتاب الدراسات النقدية ) قراءات سيميوطيقية 
لقصائد عراقية( للق�اص والناقد الدكتور مصطفى 
لطي�ف ع�ارف ، الصادر ع�ن مطبع�ة دار أماجي - 
العراق / ط 1- 2023   قد تضمن العديد من الدراسات 
النقدي�ة املختلف�ة، املتباين�ة  ب�ني الرث�اء واملدي�ح، 
والومض�ة والنث�ر والحر والعم�ود، املرسحية والنقد 
..وهذا ما من�ح الكتاب ثراء يف النقد والتحليل إذ دأب 
الكاتب عى نش�اطه النقدي واسع الطيف، متماشيا 
م�ع تع�دد اإلبداعات واخت�الف مش�اربها، مثابرا يف 
متابعات�ه ملا ين�رش أو يصدر من كت�ب تعنى باألدب 
والثقاف�ة ب�روح الناقد التواق إىل اس�تلهام ارشاقات 

اإلبداع يف أفاق النصوص الشعرية أو الرسدية .
ابت�دأ الكت�اب بتحليل قصيدة الش�اعرة عه�ود عبد 
الواحد ص)10(...) اآلخر املدحي يف قصيدة » ألطاف 

النوال« (
وجاء يف مقطع منها :

» اال ياغيم جودي باعتدال
وحّيي )املصطفى( زين الرجال

وحّيي النارصية اذ حوته
حوت فخرا تلفع بالجالل

رأت فيه ) الثقافة( شمس نقد
ليدفئها بحلو من مقال«

وج�اء يف بيان رأي الناقد الدكت�ور مصطفى العارف 
» أما عنرص الصدق فهو ما يميز ش�اعرتنا ويبعدها 
عن عن�رص املبالغة وزيف التكس�ب، كما انه يقرب 
م�ن اإلطار املحيل الضيق،كما يف نصوصها الش�عرية 
األخرى ،ان إيحاءات النص خري دليل عى مدى الحس 

النقدي التي تمارسه الذات الشاعرة إزاء اآلخر«.
  كم�ا تناول الناق�د العارف كتاب الناق�دة الدكتورة 
أنسام محمد راش�د ص)19( ) ممكنات الشعرية يف 

القصيدة العربية املعارصة- النظرية واإلجراء(  
يق�ول الناقد »ان التأويل يعم�ل عى الخطابات التي 
تحتمل داللتني فيربز الثانية البعيدة عى وفق قريبه 
من جهة األخرى، وبالتأكيد ان ذلك يشمل الخطابات 
الش�عرية بوصفه�ا أكثر أن�واع الخطاب�ات احتفاء 

بالرموز واإليحاء والغموض«
  ويق�ول الدكتور مصطفى لطيف عارف ص)35( » 
فلي�س ثمة حقائق يف األدب«. كما يقول نيتش�ه. بل 
هناك تأويالت يعتمد الوصول إليها عى ثقافة املتلقي 
وبراعته وه�ذا ما نادت به نظريات ما بعد البنيوية، 
فالتفكيكية تعتمد يف األساس عى تصورات فلسفية 
معين�ة وعلي�ه يمكننا القول ، ان الفك�ر النقدي هو 

فك�ر فلس�في ألنه يف�رس الوجود املتمث�ل يف النص 
األدب�ي وال ُتخرج االنطباعي�ة والذاتية النقد عن تلك 

الساحة »
  كما تناول ص )37( )التفرد والخصوصية يف ش�عر 
الش�اعر أديب كم�ال الدين( يقول  » وعى مس�توى 
إفادته من تقانات القص ومخرجاتها الرسدية ،فانه 
يعمل بمعطياته ويتجاوزه�ا إىل مجال أرحب وأكثر 
حيوية هو ما بعد القص، إذ تغيب الرسدية الظاهرة 
لصالح رسدية باطنية تعمل بإمرة الش�عرية فنراه 

يقول :�
كانوا يحذرونني يف كل يوم

بل يف كل ساعة:
التخرج عى النص!

قلت: وأين هو النص حتى اخرج عليه؟
لم يكن هناك نص عى االطالق!

وكانت تحذيراتهم مجرد هلوسات،
هلوسات من العيار الثقيل«

وقد ضم الكتاب دراس�ة نقدي�ة مرسحية القصيدة 
يف دي�وان )مس�افات املاء وج�رار املعنى( للش�اعر 
الدكتور مسلم الطعان، ورد فيها ص)49( » فاإلبداع 
يف القصي�دة املمرسحة عند الطع�ان هي القدرة عى 
ابت�كار يشء لم يوجد س�ابقا، ويعتم�د عى مواهب 
الشاعر مس�لم الطعان املبتكر ومعلوماته، وخرباته 
دون ان نهمل محيطه الخارجي الذي يخلق املنبهات 
واإليحاءات التي تربط ب�ني قدراته الداخلية الذاتية، 
والبيئة املنشطة لتنمية ما فكر به أو ما حاول خلقه 

...فنراه يقول:�
فصل مسافاتي ثان: جرار الجمر املبجل

وهو يحور جرار الجمر املبجل

قال متحدثا عن سفر األناشيد :
هم يكتبون األناشيد

وانا اسال الطني:
عن موسيقى املاء

كيف ارتفعت لم املسافة«
  كم�ا تناول�ت املق�االت النقدية القصي�دة القصرية 
يف ديوان )عش�قتك عن ظهر قلب ( للش�اعر حس�ن 
القصي�دة  ان   »)65( ص  الناق�د  يق�ول  البص�ام. 
القص�رية يف اب�رز خصائصه�ا رضب متمي�ز م�ن 
التقني�ة يف القدرة عى إيجاد بنية ش�مولية يف بضعة 
أبيات أو اسطر محدودة، ومن اجل ذلك فهي تقتيض 
وعي�ا وحساس�ية متميزي�ن للمعن�ى، واللغة ليس 
يف نطاق الكالم حس�ب بل يف صمي�م العالقة بينهما 
كبني�ة لغوية كالمية دالة من جه�ة وبني العالم من 

جهة أخرى:�
بدون نظارتي

ال أرى األشياء بوضوح
وربما ال أراها أبدا

التبتعدي عن عيني
سأظل اتوكأ عى عصا الظلمة

حتى تمسكني من يدي حزمة ضوء
حتما انك يف املقدمة«

  وتضم�ن الكت�اب  املقال النقدي« الدهش�ة والذات 
الناضج�ة يف ديوان )مرايا عمر س�عدون( للش�اعر 
عدن�ان الفض�يل« يقول الناق�د« ان ثقافة الش�اعر 
)عدنان الفضيل ( ال تقوم عى الراث األدبي الحديث 
فقط وإقص�اء ال�راث القديم، بل املزاوج�ة بينهما 
وتضمينهما يف شعره؛ إدراكا منه ان االبداع الشعري 
يج�ب ان يبق�ى خيط�ا يربط ب�ني القدي�م والجديد 

،ويج�ب ان تبقى بعض مالمح القديم يف اليشء الني 
نسميه جديدا«

ويق�ول ح�ول قصي�دة ) فت�ى الدخ�ان ( »تناول�ت 
تفاصيل حياة الشاب )صفاء الرساي( فهي قصيدة 
مؤملة تثري الدهش�ة يف نهايتها التي ختم بها الرساي 

حياته من اجل حرية العراق فنراه يقول :�
ال الرصاخ ينقذه

وال اإلشارة يفهمها االوباش
لذلك استدار الفتى عائدا اىل الجرس

وجوفه ميلء بالبارود والدخان«
 كم�ا احت�وى الكت�اب العديد م�ن املق�االت النقدية 
التي تن�اوالت  إبداعات  متعددة  للش�اعر منذر عبد 
الح�ر والش�اعر قي�س لفتة م�راد والش�اعر حازم 
رش�ك والشاعر رشيد مجيد والشاعر سعد السمرمد  
والش�اعر حيدر عبد الخرض والش�اعر عبد الرحمن 

رضا وغريهم .
  كت�ب الناق�د حول » رم�ز األخر /الظ�ل يف قصيدة 

)تأوهات( للشاعر احمد البياتي« قائال ص )137(:
» يعمد الش�اعر احمد البياتي أحيانا إىل عرض نصه 
الش�عري برمزي�ة معين�ة تحيله إىل دالالت ش�عرية 
متنوع�ة تختزن بداخلها تأويالت متنوعة لها وقعها 
الخ�اص يف نفس�ه، وتش�عر املتلقي يف الوق�ت ذاته 
ب�ان مثل هذه الدالالت تعك�س رصاعا داخليا للذات 
بتآلفه�ا معه إيجابيا عندما يكون مالزما ومواس�يا 

له ....يقول يف نصه )تأوهات(:
عى وشك االختفاء والتاليش

قلق خفي يعترصني
اتامل انطفاء صورة مالذات العزلة

مزقت رس رؤى حزينة
وصوت الوهم الصاخب

تحت رذاذ املطر
يقربني من السماء«

ان حفريات الناقد والقاص الدكتور مصطفى لطيف 
عارف تنح�و باتجاه الحداث�ة النقدية التي نضجت 
بفعل قراءة ودراسة الثقافة الكالسيكية سواء كانت 
ما يتعل�ق بالراث العربي القدي�م النقدي واإلبداعي 
أو ال�راث األجنب�ي، واس�تلهام املناهج الفلس�فية 
والفكر الفلس�في يف تطوير الفكر النقدي التجريبي 
الحداث�وي من خ�الل مقارنته مع املناه�ج النقدية 
الغربي�ة ..لذلك فان كتاب الناق�د الدكتور مصطفى 
العارف قد اعتمد املنهج البنيوي يف دراسة النصوص 
األدبية، من خالل اس�تنباط الدالالت واإلشارات التي 
يضمره�ا النص والتي لم تكش�ف نفس�ها مبارشة 
للق�ارئ معتم�دة عى التلمي�ح واملوج�ز واملرونة يف 
التأويل. ولهذا فان الكاتب العارف بذل جهدا كبريا يف 
هذا الكتاب باعتماده منهجا نقديا تأويليا يستقرئ 
الن�ص قراءة واعية الس�تكناه املضم�ر من املرصح 
به بأس�لوب نقدي رصني وقد من�ح النصوص رفعة 

ومكانة تليق بمستوى إبداعها.
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ثقافية

رؤية يف كتاب »قراءات سيميوطيقية لقصائد عراقية«
للناقد الدكتور مصطفى لطيف عارف

أحتاُج دفًءا عراقّياً من الوطِن

يساوُر الرُّوح من مهدي إىل كفني

أعيش فيه قريَر العني مؤتلقاً

لو أستفيق عى دثٍء من املَُزِن

فتورُق النَّفُس أزهاراً ملوّنًة

يف كلِّ يشٍء من األشياء يف بدني

كيما أعيش سعيَد الُعْمِر منتشياً

و أحمُد هللا إذا أعطى من املنِن

فما وجدُت سوى هّماً يحارصني

و يخنق القلب و األنفاَس يف الزَّمِن

عشنا لستنِي أعواماً ممزّقًة

يف ظلم من كان مجبوالً عى  الِفَتِن

هذا يريد بأن يعيل إرادته

فوق الجميع، و ذا يزداد باملحِن

عُب - ُمْذ سّموه - فرحَتُه فما رأى الشَّ

يَم و الويالِت يف املدِن بل قد رأى الضَّ

متى تحّنون يا حّكاُم، قد غربْت

باحات عن أهيل و عن وطني !؟ شمُس الصَّ

متى تضيئون ظلماًء توّزعها

املغربان؛ عى ليٍل من الوََهِن !؟

متى يكون لنا حقاً لنا )وطٌن(

نحيا عليه و نزهو دونما شجِن !؟ 

حمنة مواطن!
رعد الدخيلي 

الفوانيس بهجة رمضان  اللغة اليت ال تتطور متوت
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يص�وم أكث�ر م�ن 1.6 مليار مس�لم 
يف العال�م يف ش�هر رمض�ان املبارك؛ 
م�ع االنقط�اع عن الطعام لس�اعات 
طويل�ة، س�تقل طاقة الرتكي�ز لدى 
الصائم�ن م�ن املوظف�ن، م�ا ُيمّثل 
تحدًي�ا يف العم�ل. ل�ذا، يفي�د إحداث 
الذكي�ة وإدخ�ال  التغي�رات  بع�ض 
أي�ام  إىل  املختلف�ة  االس�رتاتيجيات 
العم�ل، ما يس�اعد يف تطوي�ر الذات 
وزي�ادة اإلنتاجي�ة، وهو م�ا تتطرق 

إليه، يف السطور اآلتية.
أن “الح�ل، يف هذا اإلط�ار، هو العمل 
عىل بعض النقاط التي تؤدي اىل زيادة 

اإلنتاجية والكفاءة، وفق اآلتي:
املرونة يف س�اعات العمل، مما يمنح 
املوظف حاف�ًزا لتقديم عمله بكفاءة 
أعىل، خصوًصا أن الشهر الفضيل هو 
الوقت املثايل لتقوية الروابط األرسية 

واالجتماعية.
جدول�ة االجتماع�ات الرضوري�ة يف 

الساعات األوىل من اليوم”.
جدول�ة االجتماع�ات الرضوري�ة يف 
الساعات األوىل من يوم العمل وعىل كل 
موّظف، يف إط�ار تطوير ذاته وزيادة 
إنتاجيت�ه، إىل الح�رص ع�ىل تن�اول 
وجبة الس�حور املتوازن�ة والصّحية، 
كما اس�تثمار س�اعات العم�ل األوىل 
يف كل ي�وم من أيام رمض�ان. بمعنى 
آخر، أي قب�ل نفاد الطاقة، من املفيد 

محاول�ة الرتكيز وتجن�ب الدخول يف 
نقاش�ات خارج س�ياق العم�ل، كما 

البدء يف األهم فاملهم.
م�ن املفي�د التخطي�ط بعناي�ة أليام 
العمل بصورة مسبقة، لرتكيز الجهد 

والوقت عىل أداء مهام بعينها

تعّدد مجلة .Inc األمركية أربع نقاط 
جوهري�ة، يف س�ياق الحف�اظ ع�ىل 
اإلنتاجية عالية، وهو ما يفيد يف أيام 

رمضان:
بص�ورة  العم�ل،  ألي�ام  التخطي�ط 
مسبقة: هناك تحّد يف إبقاء العقل، يف 

حالة من الرتكيز العايل، يف بعض أيام 
رمضان. لذا، يفي�د التخطيط بعناية 
أليام العمل بصورة مس�بقة، لرتكيز 
الجهد والوقت عىل أداء مهام بعينها. 
يتضم�ن التخطي�ط محاول�ة جدولة 
االجتماع�ات واملكامل�ات والتفاعالت 

تتطل�ب  الت�ي  األخ�رى  الش�خصية 
طاقة عالية يف الصباح، ووضع املهام 
والعنارص ذات األولوية القصوى أوالً، 

ما يضمن لك إحراز تقدم يف العمل.
العمل عندما يشعر املرء بأنه مزود بأعىل 
طاقة: من املرج�ح أن تكون طاقة املرء 
يف أع�ىل مس�توياتها بعد تن�اول وجبتي 
الفط�ور والس�حور مبارشة، ف�إذا كان 
أس�لوب العمل مرًن�ا، ُيمك�ن أداء املهام 
الجوهرية بعد تناول أي وجبة مذكورة. 
طرق أخ�رى الجتماعات العم�ل: يؤدي 
الس�فر والعم�ل والتنقل أثن�اء الصيام 
إىل اس�تنزاف الطاق�ة؛ يف املواجه�ة، من 
األفض�ل البح�ث ع�ن ف�رص لتحوي�ل 
مكامل�ات  إىل  الش�خصية  االجتماع�ات 
بوس�اطة  تت�م  محادث�ات  أو  هاتفي�ة 
الفيدي�و أو رس�ائل موجزة ترس�ل عرب 
الربي�د اإللكرتون�ي. توّف�ر ه�ذه اآللي�ة 
الوق�ت والجه�د، وتجع�ل م�ن يتبعه�ا 

يحّصل نتائج أفضل. 
الحرص عىل القيلولة بعد الظهر: يصعب 
عىل بعض الصائمن العمل خالل العرص 

وبداية املساء.
 ل�ذا، تفي�د القيلول�ة القصرة س�واء يف 
املن�زل أو يف مق�ر العم�ل، خ�الل الوقت 
املذك�ور، من أجل إعادة ش�حن الطاقة. 
الجدي�ر بالذكر أن القيلول�ة تمنح دفعة 
الب�أس به�ا لتحقي�ق الباقي م�ن مهام 

اليوم وتحسن اإلنتاجية. 

تقوم مجموع�ة من رّبات املنازل 
بالعديد من األخطاء، أثناء غسيل 
املالب�س، األخطاء املس�ؤولة عن 
إفس�اد نس�يجها وتلفه�ا، أثناء 
عملّية التنظيف داخل الغّس�الة. 
يف اآلت�ي، ملح�ٌة ع�ن الخط�وات 
الخاطئ�ة املس�ؤول بعضه�ا عن 
كم�ا  الغس�يل،  جه�از  تخري�ب 
ع�ن ص�دور رائحة كريه�ة منه، 
باإلضافة إىل املالبس التي ال تبدو 

بأفضل حال بعد الغسيل!
هن�اك مجموع�ة م�ن األخط�اء 
الش�ائعة املرتكب�ة أثناء غس�يل 

املالبس، ما يفسد نسيجها
1 التحميل الزائد للغّس�الة بكوم 
املالبس هو الخطأ األكثر شيوًعا، 
ال�ذي تق�وم ب�ه رّب�ات من�ازل 
ال�ذي يق�ود إىل  كث�رات، األم�ر 
سوء التنظيف، باإلضافة إىل تلف 

أنسجة املالبس.
2 مش�كلة ش�ائعة ثاني�ة ه�ي 

الغس�الة  وض�ع  ع�ن  اإلغف�ال 
ع�ىل مس�توى أفقي مث�ايل أثناء 
مودي�الت  أن  علًم�ا  الرتكي�ب، 
إىل  تش�ر  الحديث�ة  الغس�االت 
وضع اآلل�ة يف مس�توى مثايل أم 
ال؟ باملقابل يقود وضع الغّس�الة 
عىل س�طح غر مس�تٍو إىل سوء 
األداء، فقد يصدر الحوض بعض 
الضوضاء أو هو يهتّز بشّدة أثناء 
تجفيف املالبس، علًما أن االهتزاز 
الش�ديد قد ُيتلف املحرّك أو حّتى 

ُيحدث خلاًل دائًما يف الجهاز.
لالش�تعال،  القابل�ة  البق�ع   3
كقطرات الغاز أو الوقود املنسكبة 
عىل املالبس، تستدعي العالج قبل 
الغس�ل، ف�إذا ل�م يت�ّم التخلّص 
الرائح�ة  م�ن  نهائّي�ة  بص�ورة 
القوية والبقع املزعجة املذكورة، 
ستنتقل األخرة إىل الغّسالة، وقد 
تتسّبب بنشوب حريق أو انفجار 
الجهاز، باإلضافة إىل تلف املالبس 

بطريقة واضحة!
الغّس�الة  تحمي�ل  يص�ّح  ال   4
التبّق�ع، فهذه  بمالبس ش�ديدة 
األخ�رة تتطلّ�ب الع�الج اليدوي 
أي النق�ع املس�ّبق لوق�ت طويل 
وع�الج البق�ع بوس�اطة عام�ل 
تنظيف طبيع�ي، كالخّل األبيض 
أو عص�ر الليم�ون الحامض أو 
مس�حوق صودا الخبز أو غرها، 

قبل الغسل بوسطة اآللة.
ال لإلفراط يف اس�تهالك منّظفات 

الغسيل
املغاالة يف س�كب منظف الغسيل 
يف درج الغس�الة يجع�ل املالبس 
أثن�اء  كث�ر  م�اء  إىل  تحت�اج 

الشطف.
ويؤدي الكّم الفائض من املنظف 
إىل  الغس�يل  دورة  إىل  املُض�اف 
انس�داد درج الغّس�الة والتسّبب 
برائح�ة كريه�ة. أض�ف إىل ذلك، 
تق�ود املغ�االة يف س�كب منظف 

إىل  الغّس�الة  درج  يف  الغس�يل 
احتي�اج املالب�س إىل م�اء كث�ر 
أثناء الشطف، ما يصّعب املهّمة. 
لذا، م�ن الرضوري الق�راءة عن 

الجرعات الرضورية من املنّظف، 
واملوضحة عىل العبوة، مع أهّمية 
يف  القي�اس،  بك�وب  االس�تعانة 
ه�ذا اإلط�ار. الجدي�ر بالذكر أن 

املالبس غ�ر النظيفة تس�تدعي 
النقع املس�ّبق أو تشغيل دورتن 
من الغس�يل للوصول إىل النتيجة 

املرغوبة.
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حنو مستقبل افضل...هلا
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كيف ُتطور ذاتك وتزيد من إنتاجيتك يف رمضان؟

أخطاء شائعة يف غسيل املالبس

طبيبك يف بيتك ...حنو مستقبل أفضل ... هلما
خطوات سهلة وممكنة لتقلع عن 

التدخني يف رمضان

املطبخ ...

كل يوم معلومة...

جلفراي باللحم

من الدولة اليت ال يتغري فيها موعد اإلفطار ؟

املكونات واملقادير

• ½ كيل�و لحم ض�أن أو بقر 

مقطع مكعبات

• 1 بصلة مفرومة

• 1 كوب زيت

كب�رة  بطاط�ا  حب�ة   2  •

مقطعة مكعبات

• 1 حبة فلفل رومي أخرض أو 

فلفل حار مقطع مكعبات

• 2 حبة طماطم مقطعة

• 1 ملعق�ة كب�رة معج�ون 

طماطم

• ملح وفلفل أس�ود حس�ب 

الذوق + بهارات مشكلة

طريقة التحضر

1. نس�لق اللح�م يف قدر كبر 

بحي�ث نغم�ره بامل�اء املغيل 

ونرتكه ينضج ويجف املاء.

2. نض�ع القليل من الزيت يف 

مقالة متوسطة ونحميه عىل 

نار عالية ث�م نضيف البصل 

ونحرك ملدة دقيقة ثم الفلفل 

املقط�ع ومكعب�ات البطاطا 

ونح�رك جي�داً حت�ى تنضج 

املكونات.

3. نضع الخضار فوق اللحم 

ونرتكها تنض�ج معاً عىل نار 

هادئة.

الطماطم  4. وأخراً نضي�ف 

ث�م  برسع�ة  تنض�ج  ألنه�ا 

التوابل ونح�رك ملدة 5 دقائق 

حت�ى تمتزج النكه�ات جيداً 

وبذلك يصبح طبق الجلفراي 

يف  لوضع�ه  باللح�م جاه�زاً 

طبق التقديم.

أطلق عليها الرحالة واملكتش�فون لقب جوهرة 
إفريقي�ا، وتش�تهر ب�ن البل�دان اإلفريقية ببلد 
األق�زام والتماس�يح وتق�ع مب�ارشة عىل خط 
االستواء لذلك يتساوى فيها دائما الليل والنهار، 

وال تتغر فيها ساعات الصوم عن أي عام.  
وه�ذه الدولة الوحي�دة هي “أوغن�دا  “ال يتغر 
فيها أبًدا ميعاد اإلفطار والسحور بسبب موقعها 
الجغ�رايف، إذ تقع عىل خط االس�تواء يتس�اوى 
فيه�ا ط�ول اللي�ل والنه�ار ط�وال الع�ام لذلك 
يصومون 12 س�اعة يوميا منذ دخول اإلس�الم 
إليها لتس�اوي الليل بالنهار هناك لوقوعها عىل 

خط االستواء .  
إن أكث�ر م�ا يميز أوغن�دا وقوعها ع�ىل ضفاف 
بح�رة فكتوريا الشاس�عة ووج�ود منابع نهر 
النيل )أطول أنهار العالم( والرحلة إىل منبع النيل 

تعت�رب تاريخية وهذا املوق�ع يبعد عن كمباال ما 
يق�رب من 100كم باالتج�اه إىل كينيا.. الطريق 
إليه مرورا بموقع س�ياحي رائع يتميز بش�الل 
»س�يزيوا« وهو احد روافد النيل يف أوغندا ويبعد 
عن العاصمة 40ك�م.. ومنه إىل الطريق الرئيس 

مرة أخرى عرب املزارع.  
ويعّد املوز هو املصدر األس�ايس للغذاء يف أوغندا 
ويتناولونه يف وجبات اإلفطار والس�حور، ويتم 
استخدامه يف وجبة غذائية تعرف ب� »املاتوكي« 
وه�ي عبارة عن املوز املطبوخ، وهي من أش�هر 
األكالت الت�ي تع�رف به�ا أوغندا، وهن�اك أيضاً 

األفوكادو والفول السوداني املطبوخ.  
ويوجد يف أوغندا نحو 10 مالين مسلم يشكلون 
ما ب�ن 27 باملئة و 30 باملئة م�ن مجموع عدد 

السكان.

تدبري منزلي... 

احذر وامتنع من اخطاء شائعة...

نصائح طبية....

الصيام يعّرض طفلك للخطر يف 4 حاالت

خالل رمضان..كيف ميكن الوقاية من حصى الكلى؟

ُينص�ح أن يبدأ الطفل يف الصيام 

تدريجياً، منذ أن ُيظهر استعداداً 

جس�مه  ويس�تطيع  للصي�ام، 

تحّمل مش�قة الجوع والعطش، 

وحت�ى وصول�ه لس�ن البل�وغ، 

بحيث يعتاد ع�ىل تحّمل الصيام 

بش�كل تدريج�ي. وبش�كل عام 

ع�ىل  الطف�ل  ُيج�رب  أال  يج�ب 

الصي�ام يف س�ن مبك�ر، أي قبل 

ع�ر س�نوات، حت�ى ال تتأث�ر 

صحت�ه، أو يكره الصيام، ولكن 

حتى إن أظهر الطفل استعداده 

للصي�ام، هناك بع�ض الحاالت 

الطف�ل  الت�ي تس�توجب من�ع 

م�ن الصي�ام، حت�ى ال يتعرض 

للخطر:

باألنيمي�ا  املص�اب  الطف�ل   -1

الحادة

الطفل املص�اب باألنيميا الحادة 

)فق�ر ال�دم( يك�ون بحاجة إىل 

التغذي�ة الجي�دة حت�ى يعّوض 

الفيتامين�ات  نق�ص  جس�مه 

والعن�ارص الغذائي�ة، ل�ذا ف�إن 

وامل�اء  الطع�ام  ع�ن  امتناع�ه 

لساعات طويلة، يعرّضه للمزيد 

الغذائية،  العن�ارص  من فق�دان 

مما يعرّض صحت�ه للخطر. لذا 

إذا كان طفلك يعاني من األنيميا 

الحادة، فال تسمحي له بالصيام 

حت�ى يتع�اىف وتصب�ح تحاليله 

الطبية سليمة تماماً.

بأم�راض  املري�ض  الطف�ل   -2

الكىل

جمي�ع أم�راض ال�كىل تحت�اج 

إىل إم�داد الجس�م بامل�اء النقي 

باستمرار، لذا فإن امتناع الطفل 

املصاب بأمراض الكىل عن املياه 

بس�بب الصيام، يعرّضه للخطر 

الشديد، فال تسمحي له بالصيام 

أبداً.

3- الطفل املريض بداء السكري 

من النوع األول

مريض الس�كر م�ن النوع األول 

يج�ب أن يمتن�ع ع�ن الصي�ام، 

حيث يش�ّكل الصيام خطراً عىل 

حياته بسبب انخفاض مستوى 

األمر  للصيام،  املصاحب  السكر 

الذي يعرّضه ملضاعفات خطرة 

ق�د ت�ودي بحياته، ل�ذا إذا كان 

طفلك مريضاً بداء السكري من 

النوع األول، فالصيام خيار غر 

مطروح.

ال�ذي يعان�ي م�ن  الطف�ل   -4

اختالل مستوى السكر يف الدم

يف بعض الح�االت يكون الطفل 

غ�ر مري�ض ب�داء الس�كري، 

ولكنه ُيصاب باختالل مس�توى 

الس�كر يف الدم عند االمتناع عن 

الطع�ام لس�اعات طويلة، وهو 

ما يظهر يف صورة أعراض مثل: 

الخمول، تراجع نس�بة السكر، 

الش�عور  األط�راف،  ارتج�اف 

بال�دوار ونق�ص الرتكي�ز. فإذا 

كان طفل�ك صائم�اً، وظه�رت 

عليه األعراض الس�ابقة، اطلبي 

من�ه التوق�ف عن الصي�ام فوراً 

حتى ال يتعرض للخطر.

الجف�اف وقل�ة رشب  أّن  املع�روف  م�ن 
ُمش�كلة  تفاق�م  يف  دور  ل�ه  الس�وائل 
الحص�وات البولي�ة، العدي�د م�ن حاالت 
املغص الكلوي الناتجة عن هذِه الحصوات 

تصل املستشفيات خالل شهر رمضان. 
والصي�ام ألكث�ر م�ن 15 س�اعة يف اليوم 
يض�ع الجس�م يف حال�ة من الجف�اف، إذ 
إن امل�اء عن�رص بال�غ األهمي�ة ملجموعة 
متنوعة من الوظائف الطبيعية والحيوية 
حي�ث أنه يش�ّكل 60-70٪ م�ن مجموع 

وزن جسمنا. 

ولكن كيف يمك�ن تفادي اإلصابة بحىص 
الكىل؟ 

• اإلكث�ار م�ن رشب كمي�ات كافي�ة من 
املي�اه يومي�اً )م�ا ب�ن 2.5 – 3 ل�رت( ما 
ب�ن اإلفط�ار والس�حور. يمك�ن تن�اول 
املروب�ات مث�ل عصائر الفواك�ه، إال أّن 
املياه مازال�ت الخيار األفضل للوقاية من 

اإلصابة بحىص الكىل والجفاف.
• تجّن�ب م�درات الب�ول أثن�اء الصي�ام 
لالبتع�اد عن مخاطر اإلصاب�ة بالجفاف، 
واالبتع�اد ع�ن املروب�ات الحاوي�ة عىل 

نس�بة عالية من الكافين، مثل املنبهات: 
الشاي والقهوة. 

• مراجع�ة الطبي�ب املخت�ص عند ظهور 
أي أع�راض مرضية أثناء الصوم مثل لون 
الب�ول الداكن، والش�عور باملغص املزمن، 

ونوبات شديدة من األلم بمنطقة الكىل.
كم�ا أن هن�اك بعض األغذي�ة التي تكون 
غني�ة باألوكس�االت، وهي ماّدة تس�اعد 
عىل ترّسب وتش�كيل الحىص يف الكليتن، 
ومنه�ا: البامي�ة، والس�بانخ، والبطاط�ا 
الحل�وة، والبقدون�س، والكرفس، واللوز، 

والفول الس�وداني، والكاج�و، ومنتجات 
الصوي�ا وغرها. كم�ا أّن مصادر حمض 
اليوري�ك من العوامل التي تزيد من رسعة 
تش�كيل الح�ىص يف الكلي�ة، وتتواج�د يف 
املأك�والت الت�ي تح�وي كمية كب�رة من 
الربوت�ن، يذكر منه�ا: اللح�وم الحمراء، 

والدواجن والبيض. 
أّن تل�ك العوامل تصبح مؤث�رة عىل حالة 
تش�كيل الحىص إذا كان اإلنسان ال يرب 
كمي�ات وف�رة م�ن املي�اه وال يم�ارس 

الرياضة بشكل منتظم.
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يعد شهر رمضان املبارك فرصة لإلقالع عن الكثر من العادات 
السيئة، وال سيما تلك التي تسبب أرضاًرا بالغة بالصحة، وعىل 

رأسها التدخن.
وكشف تقرير سابق للصحة العامة الربيطانية، أن التوقف عن 
يف  الشخص  فرص  يزيد  أن  شأنه  من  كامل  شهر  ملدة  التدخن 
فرص  تزداد  األربعة  األسابيع  فببلوغ  مرات،   5 النهائي  اإلقالع 

تعود الجسم عىل اإلقالع عن التدخن.
ومن هذا املنطلق يعّد شهر رمضان وسيلًة لزيادة فرص »اإلقالع 

النهائي عن التدخن«، وهو ما يؤكده خرباء يف الصحة.
نصائح لإلقالع عن التدخن يف رمضان:

1- توقف مبارش
أنفسهم عىل ترك  البعض عىل تعويد  الذي يعتمد فيه  الوقت  يف 
االكتفاء  خالل  من  رمضان،  شهر  خالل  تدريجيًّا  السيجارة 
بسيجارة واحدة أو اثنتن يف الفرتة بن اإلفطار والسحور، فإن 
خرباء الصحة ينصحون بالتوقف املبارش وليس التدريجي،فشهر 
طويلة  لساعات  السجائر  عن  لالبتعاد  املدخنن  يدفع  رمضان 
يوميا، -فرتة الصيام- وبالتايل يشكل الشهر فرصة لالبتعاد عن 

التدخن مبارشة.
2- االبتعاد عن املدخنن

إذا كنت تجلس مع مدخنن بصفة مستمرة خاصة بعد اإلفطار 
يف رمضان، عليك باالبتعاد عنهم لتستطيع اإلقالع عن التدخن 
بها  يتواجد  التي  األماكن  عن  االبتعاد  يجب  كما  نهائي،  بشكل 

املدخنون.
3- اللجوء إىل البدائل الجيدة للتدخن:

يمكنك  عنه  اإلقالع  بعد  أخرى  مرة  التدخن  إىل  للعودة  تجنبا 
اللصقات  للتدخن، ومنها  الضارة  البدائل غر  إىل بعض  اللجوء 
من  الوقاية  عىل  تساعد  والتي  النيكوتن  ملادة  البديلة  الطبية 
األعراض االنسحابية للتدخن، ومنها الشعور بالصداع املستمر 

والتوتر واإلجهاد.
4- ممارسة الرياضة يف رمضان:

مع إقالعك عن التدخن يف رمضان يمكنك ممارسة الرياضة التي 
تساعد عىل زيادة تدفق الدم بالجسم، مما يساعد عىل مكافحة 

التوتر الناتج عن التوقف عن التدخن.
5- الغذاء الصحي:

ينصح خرباء الصحة والنفس بتناول األطعمة املهدئة لألعصاب 
البوتاسيوم واملغنسيوم، يف  التي تحتوي عىل  السحور، وهي  يف 
التي تحتوي  املثال، إضافة إىل األغذية  التمر والخس عىل سبيل 
الزيتون،  وزيت  السمك  مثل  مشبعة،  غر  دهنية  أحماض  عىل 
فتلك األطعمة تعمل عىل تحسن الحالة النفسية وتقوي جهاز 

املناعة ضد أمراض الرئة والجهاز التنفيس.
كما ُينصح أيًضا الذين يحاولون اإلقالع عن التدخن يف رمضان 
عصر  يتناولوا  وأن  »يس«،  وفيتامن  »أ«  فيتامن  من  باإلكثار 
الربتقال، والسبانخ والفلفل األحمر والربوكيل والجزر والفراولة 
والبسلة، وتجنب األطعمة املالحة واملخلالت أثناء السحور، ألنها 

تسبب ارتفاع ضغط الدم.
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* أب�رد منطق�ة يف العالم 

وس�ط  منطق�ة  ه�ي: 

وتبل�غ  بآس�يا  س�يبرييا 

70 درجة  درجة برودته�ا 

تحت الصفر.

م�ن  األس�ود  البح�ر   *

الطائ�رة يبدو عىل ش�كل 

رأس جمل.

*اٍيطاليا تبدو من الطائرة 

عىل ش�كل حذاء ويوجد يف 

اٍيطاليا 1000 جزيرة.

* أكرب مدينة يف العالم هي 

: مدينة طوكيو يف اليابان

* املرأة املتوس�طة الطول أقرص من الرجل املتوسط الطول 

بنحو 5 بوصات.

* االصب�ع الكبري يحتوى عىل عظمتني ىف حني تحتوي بقية 

االصابع

عىل ثالث عظمات .

*لتتح�رك خط�وة واح�دة تحت�اج لتحري�ك 200 عضلة يف 

جسدك .

* القدمان يحتويان عىل 250 ألف غدة عرقية.

هـــــل تعلــــــم

حدث يف مثل هذا اليوم

سودوكـــو
وزع االرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخل كل مرب�ع من املربعات 
التسعة الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي االرقام من 1 اىل 
9 يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف املربع الكبري 

وال تستخدم الرقم اال مرة واحدة .

1329 - الباب�ا يوحن�ا الثان�ي والع�رون يص�در بيان�اً ل�ه يف الجمهوري�ة 
الدومينيكية الزراعية يدين بعض كتابات ميسرت إكهرت باعتبارها هرطقة.

1625 - تش�ارلز األول مل�ك إنجلرتا يصب�ح ملك إنكلرتا واس�كتلندا وإيرلندا 
وكذلك يدعي لقب ملك فرنسا.

1713 - إسبانيا توافق عىل التنازل عن جبل طارق.
1782 - ماركيز روكنغهام يصبح رئيس وزراء اململكة املتحدة.
1924 - افتتاح جلسات املجلس التأسييس يف اململكة العراقية.

1933 - اليابان تنسحب من عصبة األمم.
1958 - نيكيت�ا خروتش�وف يخل�ف نيك�والي بولجان�ني يف زعام�ة االتحاد 

السوفيتي.
1964 - زل�زال يف أالس�كا بقوة 8.4 ع�ىل مقياس ريخ�رت أدى إىل مقتل 118 

شخصا.
1979 - اجتم�اع طارئ ل�وزراء خارجية الدول العربية يف بغ�داد وفيه تقرر 
مقاطع�ة مرص وتجميد عضويتها يف جامع�ة الدول العربية وقطع الخطوط 
الجوية مع القاهرة وذلك إحتجاًجا عىل معاهدة الس�الم التي وقعها الرئيس 

املرصي محمد أنور السادات مع إرسائيل.
1996 - تعيني الشيخ محمد سيد طنطاوي شيًخا لألزهر.

1998 - إدراج عق�ار فياغ�را من ضمن األدوية الصالحة لالس�تعمال اآلدمي 
من قبل هيئة العقاقري واألطعمة األمريكية.

2000 - انطالق قناة سبيستون لألطفال.
2001 - الواليات املتحدة تستخدم الفيتو ضد قرار ملجلس األمن يدعو إلرسال 
مراقبني دوليني لحماية الفلس�طينيني، وكان س�ببها للرف�ض أن القرار غري 

متوازن وغري قابل للتطبيق.
2002 -ويل عهد السعودية األمري عبد الله بن عبد العزيز يعلن بالقمة العربية 
املنعقدة يف بريوت عن مبادرة للسالم بني العرب واإلرسائيليني تقيض باعرتاف 
كل الدول العربية بإرسائيل رشط انس�حابها من األرايض املحتلة حتى حدود 

4 يونيو 1967.
2014 - العاهل الس�عودي يعلن تعيني األمري مقرن بن عبد العزيز آل س�عود 

ولًيا لويل عهد السعودية.
ة املُكرَّمة يف  وماليَّة ُتهاج�م ُفندق مكَّ 2015 - حركة الش�باب املُجاهدين الصُّ
العاصمة مقديش�و، ُمتسببًة بمقتل 20 شخًصا بما فيهم مبعوٌث دبلومايّس 

من األُمم املُتحدة.
2016 -الجيش الس�وري يستعيد السيطرة عىل مدينة تدمر التاريخية من يد 

تنظيم داعش.

 تعرف ارسار الشخصية من خالل 
الكث�ري م�ن ال�دالالت والخيارات 
مث�ل طريقة ش�د قبض�ة اليد او 
حم�ل القل�م او االكل او التوقيع 
وشكل الوجه او العينني  او الذقن 
وغ�ري ذل�ك. لك�ن يمك�ن ان تدل 
عليها ايضاً بع�ض الحقائق مثل 
الفصل ال�ذي تمت في�ه الوالدة. 
فس�واء كان الخريف ام الش�تاء 
ام الربي�ع ام الصي�ف من املمكن 
ان يكش�ف هذا العديد من ارسار 
الظاهرة  وصفاته�ا  الش�خصية 
يف  املؤث�رة  وطباعه�ا  والخفي�ة 
وجوانب  االجتماعي�ة  العالق�ات 

الحياة عموماً.
من املمكن تحليل وكش�ف ارسار 
الشخصية من خالل فصل السنة 
الذي تم�ت خالله ال�والدة. فلكل 
فصل دالالته واشاراته ومعانيه.

الربيع

يعن�ي ه�ذا ان ال�والدة تم�ت يف 
ش�هر مارس او ابري�ل او مايو. 
الت�ي  الش�خصية  ارسار  وم�ن 
التفاؤل والق�درة عىل  يكش�فها 
الصعبة  الظروف  تحمل وتخطي 
والح�رص عىل تحقي�ق االهداف 
تك�ن  اي�اً  اتجاهه�ا  يف  والس�ري 
املعوقات الت�ي يمكن مواجهتها. 
كم�ا تش�ري ال�والدة يف الربيع اىل 
طبيعة مرح�ة وعفوية وصادقة 
واىل امليل الدائ�م اىل تقديم العون 
واملساعدة لالشخاص اآلخرين يف 
كل االوقات واملناس�بات. وتعني 
ايض�اً ع�دم التأث�ر كث�رياً ب�آراء 
اآلخرين يف ح�ال االقتناع بوجهة 
النظ�ر الخاص�ة والثق�ة بالذات 

وبالقدرات واملواهب.  
الصيف

تكش�ف الوالدة يف شهر يونيو او 
يوليو او اغس�طس ع�دم القدرة 

ع�ىل الص�رب والرغب�ة الدائمة يف 
تحقي�ق االه�داف برسع�ة م�ن 
دون تخطي�ط  او تدبري مس�بق. 
وله�ذا م�ن املمك�ن ان يرتك�ب 
موالي�د الصي�ف بع�ض االخطاء 
الت�ي ال رجعة عنه�ا. كما يمكن 
ان يقع�وا ضحي�ة خ�داع بعض 
االشخاص وان يقوموا بصفقات 
واتفاق�ات تعرضه�م للكثري من 
الخس�ائر. ولهذا يحتاجون دائماً 
اىل تلقي النصائح والحصول عىل 
املساعدة واالستفادة من تجارب 
اآلخري�ن ومح�اورة املحي�ط من 
اجل بناء الخ�ربة التي يحتاجون 

إليها لتحقيق النجاح.
الخريف

تكش�ف الوالدة يف اشهر الخريف 
او  اكتوب�ر  او  س�بتمرب  اي 
نوفم�رب ارسار ش�خصية مهمة 
منه�ا التمت�ع بالت�وازن النفيس 
والعقالني�ة والق�درة عىل التغلب 
العاطفي�ة  االضطراب�ات  ع�ىل 
وتخط�ي املش�اكل ذات الصف�ة 
ال�والدة  ه�ذه  وت�دل  املعنوي�ة. 
ايضاً عىل امت�الك موهبة االدارة 
يف  املهم�ات  بتنفي�ذ  وااللت�زام 
الوقت املحدد وبالش�كل املطلوب 
وبطريق�ة مثالي�ة ودقيقة ومن 
دون اي اخط�اء . كم�ا تش�ري اىل 
التقدم  الدائ�م بتحقيق  االهتمام 
والتط�ور واله�رب م�ن مراح�ل 
امللل والروتني والسعي اىل احداث 
التغي�ري م�ن اي ن�وع يف مجرى 

الحياة. وتعن�ي الصالبة واالرادة 
القوية التي تساعد عىل التخلص 
م�ن العادات الس�يئة والضارة يف 
كل املج�االت اضاف�ة اىل امليل بني 
الحني واآلخر اىل الوحدة من اجل 
مراجع�ة مرحلة س�ابقة وتبيان 
مرحل�ة  يف  لتفاديه�ا  االخط�اء 

الحقة.   
الشتاء

م�ن املمكن ان تش�ري ال�والدة يف 
اش�هر ديس�مرب، يناي�ر  وفرباير 
ومزاج�اً رسي�ع  متلقب�اً  طبع�اً 
والح�زن  الف�رح  ب�ني  التب�دل 
واله�دوء والغضب. وقد تكش�ف 
امليل اىل االكتئ�اب والصمت الذي 
يخف�ي الكثري من الغضب القابل 
وت�دل  لحظ�ة.  اي  يف  لالنفج�ار 
يف املقاب�ل ع�ىل االب�داع وامتالك 
الخفية والتواضع وعدم  املواهب 
اظه�ار الذات ام�ام اآلخرين وان 
كان ه�ذا يع�ود بالفائ�دة. كذلك 
ترتب�ط ال�والدة يف فصل الش�تاء 
املهم�ة  الصح�ة  ارسار  ببع�ض 
االخرى ومنها عدم الثقة باآلخرين 
اللق�اءات  يف  الح�ذر  وتوخ�ي 
الصداقات  واضاع�ة  االجتماعية 
القديمة من خ�الل عدم الحرص 
عىل التمسك بها والحفاظ عليها. 
وم�ن دالالت فص�ل ال�والدة هذا 
ايض�اً عدم الثبات عىل قرار واحد 
اي  يف  واآلراء  املفاهي�م  وتغي�ري 
وقت وبحسب الظروف واملواقف 

واملناسبات.

»يف جتربة علمية«أسرار الشخصية وطريقة اكتشافها عن طريق فصل الوالدة

اختبارات شخصية
قصة وعربة

كلمات متقاطعة  

وضعوا الضفدع يف ماء عىل النار، وكلما سخن املاء، يعدل الضفدع درجة 
لدرجة  املاء  وصل  أن  إىل  ومقبولة،  عادية  املياه  فتظل  جسمة،  حرارة 
الغليان، ومات الضفدع يف التجربة، وبدأ العلماء القائمون عىل التجربة يف 
دراسة سلوك الضفدع الذي مع ارتفاع درجه الحرارة يعدل حراره جسمة، 
لم  ذلك  ومع  أعاله،  من  مفتوحا  كان  الضفدع  فيه  وضعوا  الذي  الوعاء 

يحاول القفز للخروج من الوعاء حتى يف حال غليان املاء إىل أن مات.
وتوصل العلماء إىل أن الضفدع استخدم كل طاقته يف معادلة درجة حرارته 
وتأقلمه مع املناخ الذي حوله عىل الرغم من صعوبته، إىل أن وصل لدرجة 

أنه لم يتبَق عنده طاقة للتأقلم، وال حتى إلنقاذ نفسه
املاء املغيل، ولكن إرصار الضفدع  الذي قتل الضفدع ليس  واستنتجوا أن 

عىل أقلمة نفسه إىل حد أفقده الطاقة الالزمة إلنقاذ حياته.
الحكمة من كل هذا:

اإلنسانية،  العالقات  أنواع  نوع من  أي  تكون يف عالقة،  يف حياتك عندما 
نفسك  من  وتعدل  نفسك  تأقلم  أن  وتحاول  وتحاول  مسرتيحا  ولست 
وتستخدم طاقتك الجسدية، والنفسية والعقلية، والعصبية، إىل أن تصل 

لفقدان كل طاقتك، عندها ستفقد نفسك.
ومن  منك  تبقى  ما  وتنقذ  تقفز  متى  اعرف  كلها،  طاقتك  التستهلك 

حياتك.
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روى الزيتون من دمعـــــــي والراك
أوغيرك مانحل جســـــمي والراك
أخاف أطول غيبتكــــــــم والراك
وعند وصلك تدانيني املنيــــــــه

-------------------------------
طحتلي بناس عكبك فطــــرانـي 
نهر يابس وهجرك فطـــــــــراني 
صوتك وانه صامي فطــــــــــراني
من شوفن صورتك شيصيربيــــه

الكلمات العمودية 

الكلمات االفقية 

1 ميزان o توهج ونور يف الصباح
2 فيض املاء o اللباس التقليدي الغربي

3 ظالم )معكوسة( o أبو االمراء
4 كلم�ة من 6 حروف ولكنها تجم�ع كل الحروف o نصف 

راشد
5 للتمني o الصوت الذي يصدره الحصان

6 قشطة o توزيع ماء الرب عىل الحجاج )معكوسة(.
7 علية القوم o سائل فيه رس الحياة

8 نقطة ارتباط وانفصال األم عن وليدها o الة موس�يقية 
جلدية o يف السلم املوسيقي

9 يشء ال يسري إال إذا رضبته عىل رأسه عدة مرات
10 إذا س�خنته كث�ريا تجمد o - لها ع�ني واحدة ولكنها ال 

ترى

1 يم�ني o الج�زء الذي يؤكل م�ن نبات قصب الس�كر 
)معكوسة(

2 بيت ليس فيه نوافذ أو أبواب )كلمتان(
3 ألغاها االسالم وحرمها قبل 14 قرنا

4 حرفان من شاة o سقاية الزرع
5 رشكة نفط اماراتية )معكوسة( o خصم

6 يف وقت متأخر من هذا املساء o عضو يف الوجه
 o )7 يشء ترمي�ه يف البحر كلما احتج�ت إليه )كلمتان

نصف ساهر
8 إجابة o مهم أو سار عىل غري هدى o نصف مبني

9 يوصلك من بيت�ك إىل عملك وبالعكس دون أن يتحرك 
o غىل املاء

10 نصف فرقة o - أشرتيه بمايل و ال أدخله داري

أبـــــــراج

مهني�اً: تحق�ق إنج�ازاً مهّم�اً يك�ون له أث�ر كبري يف 
مستقبلك ويدفعك خطوات إىل األمام.

عاطفياً: تش�عل غرية الحبيب بسبب ترصفاتك املريبة مع 
أشخاص من الجنس اآلخر أمامه.

صحياً: ممارسة أي نشاط فني سواء الرقص أو الدبكة مفيد 
لك، إنما باعتدال.

مهني�اً: يدعمك اصدقاء أو فئات أو جماع�ات تنتمي إليها، وقد 
تتلقى مفاجآت ساّرة او تتلقى زيارة مفاجئة. 

عاطفياً: ال توفر أي جهد يف س�بيل اس�عاد الحبيب وتأمني الراحة له 
فهو يستحق ذلك. صحياً: اذا أردت الحصول عىل جسم رشيق، عليك ان 

تمارس الرياضة بوترية مستمرة ومتواصلة.

مهني�اً: مروع ناجح يكون ثمرة جهدك املتواصل وس�هرك 
وحرص�ك ع�ىل كل خط�وة كن�ت تقوم به�ا، فتحص�د إعجاب 
الزمالء وتهنئتهم. عاطفياً: ال تس�تطيع أن تس�تغني عن الحبيب، 

فلم تعامله بهذه الطريقه وأنت تعلم مدى حبه وإخالصه لك.
صحي�اً: وضع صح�ي ألحد املقربني يثري القل�ق لديك من أن تصاب 

بوعكة مفاجئة.

مهنياً: تحقق تطوراً مهماً يوفر لك نتائج جيدة ويس�اعدك يف 
انجاز مروع قد تكون له امتدادات إىل الخارج.

عاطفياً: يكسبك الفلك جاذبية كبرية، ويدفعك إىل مواجهة الحقائق 
بثقة، ما يثري إعجاب الريك بك.

صحي�اً: تجاوز األمور العالقة بينك وبني اآلخرين بهدوء وروية، واضبط 
أعصابك وخفف توترك.

مهني�اً: ق�د ال تج�ري أم�ورك يف العمل كما تري�د اليوم 
وعليك أن تقدم بعض التنازالت.

عاطفي�اً: يج�ب أن تب�ادر اىل االع�رتاف للحبي�ب بحقيق�ة 
مشاعرك بدون قلق، فأنت صادق فيها.

صحي�اً: تكون مرصاً عىل االلتحاق بمخيم صيفي للقيام ببعض 
األنشطة التي تخفف عنك.

مهني�اً: تزعجك بعض املس�تجدات فح�اول أال تتوقف 
عن�د لحظات كهذه م�دة طويلة وال ت�ؤّزم الوضع، بل 

عالجه بهدوء.
عاطفياً: يوم جميل جّداً تكثر فيه العواطف املش�تعلة ويكون 

مناسباً لجمع الشمل واملصالحة.
صحياً: قم بس�فر مع الريك تستغالنه لتمضية أجمال الفرتات 

الرتفيهية ما ينعكس إيجاباً عىل الصحة.

مهنياً: ح�اول أن تهدّئ من روعك وأن تمتنع عن الكالم 
تحت وطأة الغضب واالنفعال، ابتعد قليالً ولو عىل مضض 

ريثما تهدأ ثورتك.
عاطفي�اً: يكون ه�ذا اليوم بمثابة امتح�ان لقدرتك عىل التحّمل 

والصرب، أظهر حماستك وال ُتهمل الواجبات واملتطلّبات.
صحي�اً: كل ما تقوم به يف العمل واملنزل من حركة غري كاٍف، بل 

عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها املفيدة.

مهني�اً: تبح�ث اليوم يف أوراق مهمة بالعمل قد تس�اعدك يف دعم 
وضعك امل�ادي. عاطفياً: تحاول أن تخرج من روتني العالقة باتباع 

أساليب جديدة يف التعاطي مع الريك.
صحياً: ي�وم غني بالنش�اط والحركة والقي�ام باملش�اريع الرتفيهية، 

استفد منه قدر اإلمكان.

مهنياً: قد تقلق بش�أن وضع طارئ، ال توّقع عقداً وال 
تسافر من دون تأكيد حجزك، حاذر االفكار السود.

عاطفياً: انتبه لوضع�ك العاطفي ألنه يبدو مربكاً وكعادتك 
تبدو ضائعاً وليس هناك ما يستحق القلق.

صحياً: إنتبه وكن عىل وعي تام لالهتمام بوضعك الصحي ألنك 
أصبحت يف سن متقدمة.

مهني�اً: تنّظ�م ش�ؤوناً عام�ة وخاص�ة، دع عواطفك 
وميولك وانتماءاتك جانباً وتحرّك بتجرّد.

عاطفي�اً: حاول تفادي املش�اكل حتى ل�و أجربك األمر عىل 
التنازل عن نقطة معّينة.

صحي�اً: آالم الظه�ر املتواصلة تعي�ق تحركك بس�هولة، الحل 
يبقى بمراجعة الطبيب والقيام بالتمارين الخاصة.
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مهني�اً: تصطلح أمور كثرية ويحمل ه�ذا اليوم فرصاً جيدة 
وتصحيحاً ملسار أو تقّدماً يف بعض املشاريع ومعنويات عالية 

رغم كل العوائق.
عاطفي�اً: تحرض للريك الكثري من اللق�اءات التي تحمل إليه الكثري 
من املفاجآت السارة. صحياً: تشعر بقلق يحرمك النوم ويبقيك يف حال 

من التوتر بسبب الضغوط التي تعرتضك.

مهني�اً: تس�تقطب اهتم�ام الجمي�ع، وتبدو نج�م األماكن 
والساحات والحفالت.

عاطفياً: املطلوب إليك البناء عىل أس�س ثابتة وإش�اعة التفاؤل 
لدى الريك وإضفاء الفرح عىل املحيط الذي يتأثر بك جداً.

صحياً: إذا كنت تس�تيقظ وتشعر بأنك متعب نم وقتاً إضافياً وال 
تطل السهرات.
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أعربت عن سعادتها بالتعاون مع ياسر جالل

مي عمر: مسلسل »عالقة مشروعة« ُيناقش العنف األسري

»فلُّوجة« مسلسل تلفزيوني رمضاني يثري جدال واسعاً يف تونس

يف قضية »أنا وبس«.. إليسا تنتصر على برجي وتشكر 
القضاء اللبناني

طمأنينة للقلب وسكينة للنفس يف دعاء 
»رمحن و رحيم« لـ»حسني اجلسمي«

بشرى سارة ملرضى السكري: الصق 
ذكي للجروح

تويرت تلغي ميزة التوثيق ومتنحها 
ملشرتكي »بلو«

دراسة تكشف تأثريا سلبيا حلقن 
»البوتوكس« على املشاعر

عمر،  مي  املرصية،  الفنانة  أكدت 
سعادتها بالعمل للمرة الثانية مع الفنان 
يارس جالل، موضحة أنها تقدم مسلسل 
»عالقة مرشوعة« خالل موسم رمضان 
من  يتكون  العمل  أن  إىل  مشرية  الحايل، 
15 حلقة، ويتضمن فكرة وبناًء درامياً 
إىل  عليه،  للموافقة  حمسها  مختلفاً، 

جانب وجود الفنان يارس جالل.
ُيناقش  املسلسل  أن  إىل  عمر  وأشارت 
واالستغالل،  الزوجي  العنف  مشكلة 
متفاقمة،  مشكلة  أنها  إىل  مشرية 
وتحتاج إىل مناقشة وعالج، كما تتحدث 
خالل  الدرامية  األعمال  منافسة  حول 

كثرية  أعمال  املوسم، مؤكدة وجود  هذا 
وأسباب  رمضان،  شهر  يف  متميزة 
عىل  تحرص  الذي  للمسلسل  اختيارها 
وأسئلة  مسلسلها،  جانب  إىل  متابعته 

أخرى يف هذا الحوار.
بالتعاون  سعادتها  عن  مي  واعربت 
جالل،  يارس  النجم  مع  الثانية  للمرة 
»الفتوة«  مسلسل  معاً  قدمنا  أن  بعد 
سيناريو  عرض  وحينما  عامني،  قبل 
عىل  رحبت  مرشوعة«  »عالقة  مسلسل 
الفور، لعدة أسباب أهمها أن الشخصية 
بطريقة  ومكتوبة  يل،  بالنسبة  جديدة 
رائعة، مع فريق عمل مميز جداً، أضف 

مع  فنية  »كيمياء«  تجمعني  ذلك  إىل 
املسلسل  يف  وأقدم  جالل.  يارس  الفنان 
شخصية »بثينة«، هي شخصية غريبة، 
أحياناً تتعاطف معها وأخرى تنفر منها 
أو تكرهها، بمعنى أنها ليست واضحة، 
هل هي طيبة أم رشيرة، كما أنها ضحية 
لها  يعطي  ال  والعمل  الزوجي،  للعنف 

مربرات للتعاطف معها.
ونفت الفنانة مي ان يكون ضيق الوقت 
حلقة   15 يف  العمل  تقديم  إىل  دفعهم 

فقط. 
املسلسل من األساس  أن  : فكرة  وقالت 
تمت  البداية  من  حلقة،   15 مكتوب 
الحلقات،  العدد من  العمل يف هذا  كتابة 
نحو  من  ليارس  مقدم  مرشوع  فهو 
سنتني بهذا العدد من الحلقات، فليست 
كل الحكايات البد أن تقدم يف 30 حلقة، 
يصيبها  األعمال  بعض  بالفعل  وهناك 
صّناعها  حاول  لو  والتطويل  املط 
عالقة  لها  ليس  درامية  خطوط  إضافة 
باملوضوع، كما أن هناك مسلسالت من 
القليل  الحلقات  يظلمها عدد  أن  املمكن 
أوبرا«  والعكس صحيح، وهناك »سوب 
 300 أو   200 حلقاتها  عدد  يتجاوز 
عدد  »لؤلؤ«  مسلسيل  جانب  إىل  حلقة، 
توجد لحظة مط  حلقاته 40 حلقة وال 

أو تطويل.

أخرياً  عرضه  بدأ  تلفزيونياً  مسلسالً  بشدة  التونيس  الرتبية  وزير  انتقد 
ملناسبة حلول شهر رمضان، معترباً أنه »ييسء« إىل النظام التعليمي يف 

تونس وإىل التالميذ، فيما تقّدم محاميان بطلب إىل املحكمة لوقف بثه.
واندلع الجدل عقب بث تلفزيون »الحوار التونيس« الخاص الحلقة األوىل 
معقال  كانت  التي  العراقية  املدينة  اسم  وهو  »فلّوجة«،  مسلسل  من 

للمقاتلني املناهضني للغزو األمريكي للعراق عام 2003.
يعالج املسلسل الذي تخرجه سوسن الُجمني وأنتجه تلفزيون »الحوار 
التالميذ  بني  املتوترة  والعالقات  املراهقني  انحراف  موضوع  التونيس«، 

واألساتذة وعائالتهم.
وخصصت الحلقة األوىل إلبراز املصاعب التي واجهت أستاذة يف التعامل 
يف  »مرحبا  باالنكليزية  سيارتها  عىل  كتبوا  الذين  الفصل  تالميذ  مع 
األقراص  وتوزيع  بيع  إىل ظاهرة  يتطرق  أثار غضبها.كذلك  ما  فلّوجة« 
املدارس  يف  موجودة  ظاهرة  وهي  منحرفني،  قبل  من  للتالميذ  املخدرة 
التونسية.وأثار تلفزيون »الحوار التونيس« جدال واسعا حول املسلسالت 
التي أنتجها وبثها خالل شهر رمضان يف السنوات األخرية، بسبب طرحه 
عيل  محمد  الرتبية  وزير  التونيس.وقال  املجتمع  يف  حساسة  مواضيع 
االجراءات  كل  »ستتخذ  خاصة  إذاعية  ملحطة  ترصيحات  يف  البوغديري 

األوىل  الحلقة  البوغديري  للعائالت«.وانتقد  أساءت  التي  املهزلة  اليقاف 
من املسلسل واعتربه »عمالً سيئاً ألبعد الحدود، رضب األرسة الرتبوية 

يف العمق«.

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، أنها انترصت عىل مواطنها زياد برجي يف القضية 
القضاء  »بعدو  توير:  إليسا يف  »أنا وبس«.وقالت  أغنية  بينهما بشأن  الدائرة 
إيل  أنا وبس..  بّينت،  الحقيقة  اللبناني بخري بوجود قضاة نزيهني ورشفاء، 
املحامي  القانوني  لوكييل  الشكر  »ُكّل  قائلة:  محاميها  وبس!!«.وشكرت 
ما  حّقي،  ورّديل  الباطل  وتحدّى  وبّحقي  بقضيتي  إيمان  ييل  حبقة  مارك 
بصّح إالّ الصحيح«.من جانبه، علق زياد برجي عىل الحكم بترصيح نقله 
موقع »الفن« اللبناني، قال فيه: »مربوك وهنيئا للفن والقضاء اللبناني.. 
املحامي الخاص بي سيدرس املوضوع ألن الحكم كان مفاجئاً لنا«.وأكد 
مرتبطة  وأنها  الدعوى  بهذه  علم  عىل  يكونا  لم  ومحاميه  أنه  برجي 

بدعاوى أخرى شائكة.

بغداد/ الزوراء:
شهر  الخري،  شهر  يف  الفضيلة  األيام  مع 
اإلماراتي  الفنان  أطلق  املبارك،  رمضان 
حسني الجسمي دعاء رمضاني حمل عنوان 
إحساسا  كلماته  يف  قدم  رحيم«،  و  »رحمن 
عاليا من مشاعر الرضا والطمأنينة والتفاؤل 
الدعاء  كلمات  يف  تعاون  حيث  العاملني،  برب 
وامللحن  ملك،  مصطفى  محمد  الشاعر  مع 
محمود أنور، ومع املوزع كريم أسامه، داعياً 

فيه قائالً:
ده عظيم و كريم .. رحمن ورحيم .. الله الله 

الله
الله    .. وصبور  تواب    .. رؤوف  و  غفور  ده 

الله
هو حامينا..  الله .. وبنوره هادينا.. الله

خريه مالينا.. الله الله  .. هو رازقنا..  الله
هو  اليل خالقنا.. الله.. هو حبيبنا.. الله الله   

ويحمل دعاء »رحمن و رحيم« كلمات متيقنة 
بقرب رب العاملني دائماً، خاصة وأنه الستار 
والحافظ وهو الغفور الرحيم، حيث يقول يف 

املقطع الثاني منه:
نبعد و نغيب .. ندعيك يا مجيب 

نالقيك جنبنا عىل طول
مش عايزه سؤال .. عالم بالحال

دايماً من غري ما نقول
نغلط يسرت ..  الله 

 ماهو رحمته أكرب ..  الله
دايما يغفر  .. الله الله

وقد عرض الجسمي دعاء »رحمن و رحيم« 
يف قناته الرسمية يف موقع الـ YouTube من 
الدعاء،  كلمات  حمل  ممنتج  فيديو  خالل 
والعربية،  الخليجية  اإلذاعات  جميع  وعرب 
يف  املتخصصة  واملكتبات  املنصات  وجميع 

العرض والبث.

ذكية”  “ضمادة  باحثون  ابتكر 
للجروح،  بدقة  الدواء  بإيصال  تقوم 
إصالح  وترسيع  تعافيها،  ومراقبة 

األنسجة.
معهد  يف  باحثون  واستعرض 
باإلضافة  للتكنولوجيا،  كاليفورنيا 
إىل طالب الدراسات العليا يف الهندسة 
بجامعة  للطب  كيك  بكلية  الطبية 
جنوب كاليفورنيا، تفاصيل اخرتاعهم 
 ،Science Advances مجلة  يف 

وتناقلته عدة وسائل إعالم.
الضمادة  فإن  الباحثني،  وحسب 
عظيمة  فائدة  ذات  ستكون  الذكية 
من  يعانون  الذين  ألولئك  بالنسبة 
مرض السكري، والذي غالبا ما يوقف 
وقد  الجروح،  التئام  عملية  يمنع  أو 

يؤدي ذلك إىل حاالت أكثر خطورة.
نت”،  “العربية.  موقع  عن  ونقال 
بوليمر  من  الذكية  الضمادة  صنعت 
مرن يحتوي عىل إلكرتونيات وأدوية 
مدمجة، وفق ما نقلت وكالة “يو بي 

آي” لألنباء.
عىل  املوجودة  املستشعرات  وتراقب 
حمض  مثل  جزيئات  اإللكرتونيات 

مثل  وحاالت  الالكتات  أو  البوليك 
مستوى األس الهيدروجيني أو درجة 
حرارة الجرح التي قد تشري إىل التهاب 

أو عدوى بكتريية.
من  البيانات  نقل  للجهاز  ويمكن 
الجرح السلكيا إىل جهاز كمبيوتر أو 
هاتف ذكي قريب ملراجعتها من قبل 
إىل جانب  أو أخصائي طبي،  املريض 
آخر  دواء  أو  حيوي  مضاد  توصيل 
إىل  مبارشة  الضمادة  داخل  مخزن 
الجرح. وأيضا يعد املجال الكهربائي 
الشفاء  لتحفيز  املستوى  منخفض 
بشكل أرسع ميزة مهمة يف االخرتاع.

للتكنولوجيا  كاليفورنيا  معهد  وأفاد 
ظل  يف  الحيوانية  النماذج  يف  بأنه 
الضمادات  أظهرت  معملية،  ظروف 
تحديثات  توفري  عىل  القدرة  الذكية 
يف الوقت الفعيل حول حاالت الجرح، 

وكانت النتائج واعدة.
عىل  املستقبلية  األبحاث  وسرتكز 
الضمادة  تكنولوجيا  تحسني 
البرش،  من  املرىض  عىل  واختبارها 
اجتيازها  حال  يف  الحقا  العتمادها 

لالختبارات.

الحسابات  من  التوثيق  عالمة  إلغاء  عزمها  عن  تويرت  رشكة  كشفت 
املوثقة بناًء عىل نظام التوثيق القديم الذي كان معموالً به قبل إطالق 

.»Twitter Blue /الرشكة لخدمة التوثيق املأجورة »تويرت بلو
إلغاء  إنها ستبدأ  وقالت الرشكة يف تغريدٍة نرشتها عرب حسابها 

عالمة التوثيق القديمة يف األول من أبريل القادم. 
عىل  بالحفاظ  الراغبني  املستخدمني  عىل  يجب  إنه  وقالت 

بخدمة  االشرتاك  حساباتهم،  يف  الزرقاء  التوثيق  عالمة 
»تويرت بلو«.

التوثيق  إلغاء عالمة  كشفت رشكة تويرت عن عزمها 
من الحسابات املوثقة بناًء عىل نظام التوثيق القديم 
لخدمة  الرشكة  إطالق  قبل  به  معموالً  كان  الذي 

.»Twitter Blue /التوثيق املأجورة »تويرت بلو
وعىل حّد تعبريه، كان مديرها التنفيذي إيلون ماسك قد ذكر 

القديمة،  التوثيق  عالمات  سُتلغي  رشكته  أن  له  تغريدٍة  يف  سابقاً 
لكونها ُمِنَحت بطريقٍة »فاسدٍة وفارغة من املعنى«.

عن  حديثة  دراسة  كشفت 
حقن  عن  ينجم  أن  يمكن  رضر 
»البوتوكس«، مرتبط بالقدرة عىل 

التعبري عن املشاعر.
علماء  أجراها  دراسة  وتوصلت 
وباحثون  كاليفورنيا  جامعة  يف 
أن  إىل  لألدوية،  أبفي«  رشكة  من 
حقن البوتوكس تحدث تغيريات يف 
باملعالجة  املرتبطة  الدماغ  مناطق 
والتلفيف  اللوزة  مثل  العاطفية، 

املغزيل.
وأجرى العلماء فحوصات دماغية 
يف  البوتوكس  حقن  قبل  لنساء 
الجبهة، ومرة أخرى بعد أسبوعني 

إىل ثالثة أسابيع.
عىل  كان  التجربة،  وأثناء 
املشاركات التعرف وتمييز مشاعر 
الغضب والسعادة يف صور الوجوه 

التي كانت تعرض عليهم.
ووفق العلماء فإن نتائج الدراسة 
عىل  القدرة  عدم  أن  أظهرت 
االبتسام أو العبوس، والذي يمكن 
يؤثر  للبوتوكس،  نتيجة  يكون  أن 
األفراد  قراءة  كيفية  عىل  أيضا 

للوجوه.
»نيو  مجلة  إىل  حديثه  ويف 
أوضح  العلمية،  ساينتست« 
مارموليغو  فرناندو  الدكتور 
اإلدراك  يف  الباحث  راموس، 
البرشي، أن تقليد التعابري يساعدنا 
يف التعرف عليها، فعضالت وجهنا 
تنسخ دون وعي عبوس الشخص 
إرسال  قبل  ابتسامته  أو  اآلخر 
التي  الدماغ  مناطق  إىل  إشارات 
البوتوكس  ألن  املشاعر.  تفرّس 
عدم  فإن  الحركة،  هذه  يقيد 
التجاوب يحدث«.وأضاف راموس: 
تجربة  عىل  قادرا  تكون  ال  »قد 
مشاعر شخص آخر بشكل مكثف 
أو واضح كما تريد«، وفقما نقلت 
الربيطانية. ميل«  »دييل  صحيفة 
شك  هناك  »ليس  موضحا:  وتابع 
يف أن البوتوكس يتالعب بالتواصل 
اآلخرين  مع  نتواصل  العاطفي. 
إذا  أنفسنا.  يف  نراه  ما  عىل  بناء 
كنت ال تستطيع أن ترى أو تشعر 
أنك عابس أو تبتسم، فمن املنطقي 

أنك ستكافح لرؤيته يف اآلخرين«.

تغريدات  

مصطفى اآلغا
إعالمي سوري

قاسم األعرجي
مستشار األمن القومي

ــارات حتدث  ال توجد عالقة يف العامل تنتهي فجأة بال مقدمات.. هناك اش
باستمرار لكنك حتاول التغاضـي عنها، اهمال علّلته بانشغال، برود علّلته 

حبالة مزاجية، تطاول علّلته بظروف...
ــد أن العالقة يف  ــا يف اختالق التربيرات، تأك ــك متورط كلما وجدت نفس

خطر .

إن سالمة اجملتمع وأمنه هو اهلدف الرئيسي يف مفردات األمن القومي 
) االمن اجملتمعي ( وهلذا ينبغي أن نبحث عن الوقاية قبل أن نلجأ اىل 
العالج، وان اضطررنا للعالج فيكون عالجا ناجعاً ال عالجاً سطحيا.. أو 

يكتفي بالكشف عن اجلناة رغم أهميته للردع .

سوانح وبوارح 

طه جّزاع

َحرب واحّلالج وقيصرية 
احلنش

عـين على العالم
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يف  لقائها  بعد  األخبار  عناوين  “أروى”  املطربة  تصدرت 

برنامج “كالم نواعم” والذي جعل الجمهور يتعاطف مع 

دموعها بشدة، بعد أن كشفت عن أحد األرسار الخاصة 

بها وعدم قدرتها عىل إنجاب أطفال آخرين. 

ما  الحصول عىل كل  يمكنه  اإلنسان ال  يقال دوما  فكما 

الرغم من تميزها يف كل ما تقدمه، سواء يف  يريد. فعيل 

الغناء أو تقديمها الربامج التليفزيونية وأسلوبها املختلف 

األعمال  عددا من  الحياة وخاصة مع عرضها مؤخرا  يف 

املوسيقية الجديدة، ولكن اإلعالن عن عدم قدرتها عىل أن 

يكون البنتها “نورة” أخ أو أخت، كان السبب يف بكائها 

املطربة  مع  الجمهور  وتفاعل  مرة،  ألول  الهواء  عىل 

أعمالها  عن  “أروى”  املطربة  تحدثت  كما   . “أروى”  

والضغوط  اإلنجاب  عدم  مع  معاناتها  وعن  الجديدة، 

االجتماعية التي تعرضت لها.

أروى تكشف كواليس بكائها 
على اهلواء!

القانوني   الخبري  حرب  لطارق  اآلخر  الوجه  عىل  لع  نطَّ بغداد«  أهل  تصوف   « كتابه  يف 
الشاشات  مأل  أن  بعد   2022/2/2 االربعاء  فجر  بغتة  فقدناه  الذي  الرتاثي  والباحث 
وشغل الناس يف سنواته األخرية بتحليالته ورشوحاته الدستورية والقانونية، واطالالته 
الكتاب  البعض اآلخر، ففي هذا  البعض وال تعجب  التي كانت تعجب  املثرية  الفضائية 
الذي صدر قبل غيابه بثمان سنوات تظهر شخصية الباحث املنهمك يف موضوع بحثه، 
بل املحب والعاشق له إىل الحد الذي يسمو به إىل روحانية التصوف، وإىل أشياء من الزهد 
قد ال تبدو ظاهرة عىل حياته لكنها تغطس يف اعماق نفسه، يحس بها من يقرتب منه 
أيام  يلعلع  كان  الذي  صوته  ويف  واريحيته،  ورصاحته  وبساطته  تواضعه  يف  ويلمسها 
الجمع يف شارع املتنبي قرب باب مقهى الشابندر، وعند قيرصية الحنش حيث كرسيه 
األثري ومنضدته، يجلس بقامته الضخمة وصلعته الالمعة مثل راهب منشغل بقرطاسه 
تارة، ومتأمالً املارة والحياة تارة أخرى، أو متحدثاً لقناة فضائية تمني النفس بالحصول 
عىل ترصيح من ترصيحاته النارية التي يطلقها صلياً ال مفرداً، وينام ملء جفونه عن 

شواردها، ويسهر الخلق َجرّاها ويختصم!. 
يكتب حرب عن التكايا والربط والزوايا الصوفية يف بغداد، ويف كركوك انموذجاً للتكايا 
تطور  عىل  ويعرج  الصوفية،  والتجليات  الشطحات  عن  ويتحدث  العراق،  يف  الصوفية 
الفكر الصويف واتجاهات التصوف يف القرنني الثالث والرابع الهجريني متمثلة يف الشيخ 
معروف الكرخي وأبو سليمان الداراني وأبو القاسم الجنيد، ومتصوفة القرنني الالحقني 
الخامس والسادس القشريي والهروي، ثم الزهد يف البرصة الذي مهد للتصوف، منتقالً 
بعد ذلك إىل الطرق الصوفية، وإىل الطريقة القادرية التي تعد أول طريقة صوفية نشأت 
يف بغداد، والطريقة الرفاعية والطريقة السهروردية، والطريقة البكداشية التي نشأت يف 
تركيا لكنها انتقلت إىل العراق وكانت لها تكايا يف سوق الهرج والكاظمية والجعيفر، ويف 
املوصل وتلعفر، ويحيص أسماء التكايا القادرية وأماكنها يف بغداد والسليمانية وأربيل 
ودهوك وكركوك وتلعفر وغريها من املدن، والتكايا الرفاعية يف بغداد وأربيل وسلمان باك 
وشهربان ومنديل وسامراء وتكريت وكركوك وخانقني وجلوالء والخالص وبلد، والطريقة 
الحيدرية التي ظهرت جنوب مدينة مشهد يف ايران. ويشري إىل الطريقة القلندرية التي 
ظهرت يف تركيا قبل البكداشية. ويواصل البحث يف الطريقة املولوية وشيخها جالل الدين 
يخصص  ثم  الطريقة،  هذه  يف  بالشيخ  الدرويش  وعالقة  الخالدية  والطريقة  الرومي، 
صفحات للطريقة الكسنزانية وطقوسها والبيعة أو العهد ومكانة الشيخ فيها، يتبعها 
وبسط  قبض  من  وأحوالها  فيها  التصوف  ومقامات  النقشبندية  الطريقة  عن  ببحث 
ومحو واثبات وصحو وسكر وغيبة وشهود وشوق وأنس ووجد وجالل وجمال وكمال 
الذي  للّحالج  وغريها من األحوال املعروفة يف عموم الطرق الصوفية. ويخصص فصالً 
يصفه بأنه امام أهل الخرقة وشيخ أهل التصوف، متحدثاً عن آخر أقواله ومحاكمته، 
الفرنيس  واملسترشق  العزاوي  عباس  املحامي  بني  الّحالج  حول  جرت  التي  واملناظرة 
نيسان  من  والعرشين  السابع  يوم  ببغداد  الكرمليني  اآلباء  دير  يف  ماسينيون  لويس 
حرب  طارق  وكان  الكرميل،  انستاس  األب  الدير  راعي  ومشاركة  بحضور   1945 عام 
رحمه الله معجباً جداً يف كتاباته وأحاديثه بتلك املناظرة التاريخية، وطاملا حدثني عن 
تفاصيلها، وعن وجهات النظر املتباينة بني ماسينيون املؤمن بالحالج وشطحاته، وبني 
العزاوي املتبحر يف الفقه اإلسالمي، وهل كان قرار القضاة الذين حكموا بصلب الّحالج 
موافقاً للرشع والدين، وكيف يمكن التوفيق بني وحدة الشهود ووحدة الوجود وغري ذلك 

من املوضوعات املتعلقة بالّحالج ومحنته وبالفكر الصويف عموماً.
تقليدي وال بخطة علمية محددة،  أكاديمي  بمنهج  املؤلف نفسه  يلزم  يف كتابه هذا ال 
بل يتنقل برشاقة بني موضوعات التصوف وطرقه ومسالكه وشيوخه، ليقدم للقارئ 
متشعبة  أبحاث  هكذا  ملثل  التطرق  يف  يحدث  قد  الذي  امللل  عنه  تبعد  متنوعة،  مائدة 
ومرتابطة، لذلك نراه ال يرتك شاردة وواردة إال وأشار اليها ولو بإشارة عابرة، وصوالً 
إىل خاتمته، القصيدة الصوفية الجامعة ألبي القاسم القشريي التي تحدد أسس الفكر 
الصويف املعتدل الذي ال يذهب مذهب غالة التصوف كالحالج والبسطامي، ومطلعها: » 
بحمد الله أفتتح املقاال / وقد َجلَّت أياديه تعاىل / وأعقب بالصالة عىل املعىلَّ / عىل كل 

الورى رشفاً وحاال ».
ذكراه  ترك  قد  الرجل  فإن  حوله،  املختلفون  اختلف  ومهما  عاماً،   77 عن  حرب  رحل 
حوله  ويتجمعون  يلتقونه  الذين  أولئك  ومنهم  الناس،  من  األكثرية  قلوب  يف  الطيبة 
يصل  رأياً  يعلن  أو  معهم،  يتالطف  وهو  القيرصية  مدخل  عند  الجمع  أيام  صباحات 
صداه إىل نهاية شارع املتنبي. وقد كانت مبادرة نقابة املحامني العراقيني بإقامة تمثال 
نصفي للفقيد بصفته محامياً وخبرياً قانونياً مبادرة وفاء طيبة، غري أن القيرصية هي 
أيضاً املكان األنسب لوضع هكذا تمثال بصفته انساناً ترك فراغاً موحشاً ملحبيه، وباحثاً 

تراثياً مجتهداً، وعاشقاً محباً لبغداد وناسها، ومنهم أهل التصوف.
أنزل طارق حرب الدستور من برجه الحصني، وأنزل القوانني من منصات املحاكم وأبراج 

القضاء، وجعلهما يجلسان مع الناس يف قيرصية الحنش!.


