
التفاصيل ص2

بغداد/ الزوراء:
واف�ق مجل�س وكالء األم�ن الوطني 
ع�ى إبرام عدد من مذك�رات التفاهم 
ب�ن وزارة العدل ونظريته�ا املرصية 
املكت�ب اإلعالم�ي  والس�عودية.وقال 
بي�ان  يف  القوم�ي  األم�ن  ملستش�ار 
تلقت�ه “ال�زوراء”: ان “مجلس وكالء 
األمن الوطني عقد الجلس�ة السابعة 
لعام 2023، برئاس�ة مستشار األمن 
القومي قاس�م األعرج�ي، وبحضور 
أعض�اء املجل�س”، مبينا ان�ه “تمت 
مناقش�ة املوضوع�ات املدرج�ة ع�ى 
الق�رارات  واتخ�ذ  أعمال�ه  ج�دول 
والتوصيات الالزمة بشأنها”.واضاف 

ان “املجل�س ناق�ش ايض�ا موضوع 
امل�واد  فح�ص  مخت�رات  )إنش�اء 
الكيمياوي�ة والبايلوجي�ة الخطرية يف 
الحدودي�ة(، ووج�ه بتكليف  املناف�ذ 
املرك�ز الوطن�ي للتخطي�ط املش�رك 
بالتنس�يق مع الجه�ات ذات العالقة 
كافة بإعداد دراس�ة شاملة متكاملة 
ع�ن املوض�وع وعرضها مج�ددا عى 
املجلس، التخاذ الالزم بشأنها”.وذكر 
ان “املجلس وافق ع�ى إبرام عدد من 
مذك�رات التفاه�م ب�ن وزارة العدل 
العراقية م�ع وزارتي العدل يف كّل من 
اململكة العربية السعودية وجمهورية 

مرص العربية”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة اإلع�الم واالتصاالت ضبط 
عملي�ات تهري�ب لس�عات اإلنرنت يف 
ث�الث محافظ�ات .وذكر بي�ان للهيئة 
تلقت�ه “ال�زوراء”: أن “فريقا حكوميا 
مش�ركا بن هيئة اإلعالم واالتصاالت 
وع�دد من املؤسس�ات األمني�ة، تمكن 
م�ن متابعة وإحب�اط عمليات لتهريب 
سعات اإلنرنت عر استخدام الوصالت 
امليكروي�ة Microwave Link يف ث�الث 
ان  عراقية”.واض�اف  محافظ�ات 
“العملي�ات تركزت يف محافظات دياىل، 
وكركوك، ونين�وى، وذلك ضمن مواقع 
تب�ادل البيان�ات واملناط�ق الحدودي�ة 
البيئ�ة  توف�ر  الت�ي  النائي�ة  والق�رى 

الخصب�ة لنرش الخدم�ات املهربة وغري 
األصولية”.واك�د ان “الفري�ق املؤل�ف 
م�ن هيئة اإلعالم واالتص�االت، ووزارة 
املخابرات، وجهاز  االتصاالت، وجه�از 
األم�ن الوطني، تمكن من إيقاف بعض 
س�عات  تهري�ب  بعملي�ات  املتهم�ن 
التحف�ظ ع�ى  اإلنرن�ت فض�ال ع�ن 
األجهزة واملعدات املستخدمة يف عمليات 
التهري�ب وفقا لألوام�ر القضائية التي 
تم اس�تحصالها رس�مياً”، مرشا اىل ان 
“العمل ج�ار للحد من تهريب س�عات 
اإلنرنت والتي تتس�بب بخسائر كبرية 
يف املال العام، فضال عن االس�تخدامات 
الت�ي يمك�ن اس�تغاللها يف الجريم�ة 

واالبتزاز اإللكروني”.

بغداد/ الزوراء:
العراقي�ة  الجوي�ة  الخط�وط  أعلن�ت 
اس�تكمال اإلجراءات املطلوبة لتخفيض 
أجور تذاك�ر الس�فر للمتقاعدين.وذكر 
بيان للخطوط الجوية تلقته “الزوراء”: 
أن�ه “ت�م اس�تكمال جميع اإلج�راءات 
املطلوبة ملنح املتقاعدين نسبة تخفيض 
25  %  ع�ى س�عر تذاك�ر الس�فر ع�ى 
متن األس�طول الجوي للناق�ل الوطني، 
ويك�ون ذل�ك التخفيض ش�امالً لتذكرة 

واحدة س�نوياً”.وقال مدير عام الرشكة 
املهندس، كريم كاظم حس�ن، بحس�ب 
البيان: إن “هذه الخطوة جاءت استناداً 
لتوجيه�ات رئيس الوزراء محمد ش�ياع 
السوداني وإرشاف مبارش من قبل وزير 
النق�ل رزاق محيبس الس�عداوي والتي 
ج�اءت دعماً له�ذه الرشيح�ة املهمة”، 
مؤكداً “حرص الخطوط الجوية العراقية 
عى تنفي�ذ جميع التوجيهات والقرارات 

الحكومية خدمة للصالح العام”.

باريس/ متابعة الزوراء:
بدعوة م�ن النقاب�ات العمالي�ة، نزل 
الفرنس�يون مجددا للشوارع يف اليوم 
العارش م�ن االحتجاجات ضد إصالح 
نظام التقاعد.وش�هدت فرنسا موجة 
جديدة م�ن االحتجاجات واإلرضابات 
عى مس�توى البالد بعدما خيمت عى 

مسريات األس�بوع املنرصم بعض من 
أس�وأ أعم�ال العنف يف الش�وارع منذ 
س�نوات، فيم�ا وصل�ت اإلرضاب�ات، 
التي تشهدها فرنسا منذ مطلع العام 
الج�اري عى خلفي�ة قان�ون التقاعد 
الجديد، إىل قطاع الس�ياحة، إذ أغلقت 
رموز باريس السياحية، قرص فرساي 

وب�رج إيف�ل، أمام الس�ياح. وتتس�م 
االحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس 
إيمانويل ماكرون لتأخري سن التقاعد 
عامن ليصبح 64 عاما بالس�لمية إىل 
حد بعيد حتى اآلن.لكن الغضب تصاعد 
من�ذ أن دفع�ت الحكوم�ة بم�رشوع 
القان�ون ع�ر الرمل�ان دون تصويت 

يف منتص�ف م�ارس/آذار، إذ أش�ارت 
استطالعات للرأي إىل أن األمور ساءت 
بعد لقط�ات أظهرت عن�ف الرشطة.

وحط�م محتج�ون من جماع�ة بالك 
بلوك نوافذ مح�الت، ودمروا محطات 
حافالت، ونهبوا فرعا لسلسلة مطاعم 
ماكدونال�دز يف باري�س خ�الل أحدث 

أيام االحتجاجات التي عمت فرنس�ا. 
وش�هدت م�دن أخ�رى أعم�ال عنف 
مش�ابهة.وحذر وزير الداخلية جريالد 
حقيقي�ة  “مخاط�ر  م�ن  دارمان�ان 
للغاي�ة” من أن يندلع املزيد من العنف 

اليوم يف العاصمة وخارجها. 

الزوراء/ حسن فالح:
أك�د ائتالف دول�ة القان�ون ان م�رشوع طريق 
التنمي�ة )الب�رصة – انق�رة( س�ريبط ال�رشق 
بالغ�رب عر العراق، الفتا اىل انه س�ريفد العراق 
بم�ردودات اقتصادية كبرية، وفيم�ا رجح عقد 
اجتم�اع لدول الج�وار يف بغداد لبح�ث املرشوع 

وال�رشوع بتنفي�ذه، اف�اد مختص ب�أن رئيس 
ال�وزراء حص�ل ع�ى امتي�ازات عدة م�ن خالل 
زيارته االخرية اىل تركيا.وقال عضو ائتالف دولة 
القان�ون، وائل الركابي، يف حدي�ث ل�«الزوراء«: 
ان رئي�س الوزراء محمد ش�ياع الس�وداني زار 
دول الج�وار ودوال اوروبية اخ�رى وكان اخرها 

زي�ارة تركيا. مؤك�دا: لدين�ا مع تركي�ا ملفات 
مهمة س�واء عى الصعيد االمن�ي او االقتصادي 
وخصوصا املرشوع الذي اطلق�ه رئيس الوزراء 
وه�و طريق التنمية والقن�اة الجافة، فضال عن 
بعض القضايا التي تعني العراق بش�كل خاص 
منها شح املياه ونسبتها وعالقة القوات الركية 

ووجوده�ا يف ش�مال العراق وموض�وع البي كا 
كا.وأضاف: انه عى الجانب االقتصادي بالتأكيد 
املصالح التي تربط الدول يف الرؤية االقتصادية يف 
ظل اج�واء عاملية تخىش من حالة ركود وجمود 

اقتصادي تهتم بالشأن العراقي.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
األمريك�ي  الش�يوخ  مجل�س  ص�وت 
بأغلبي�ة س�احقة لصال�ح الدفع قدما 
يع�ودان  تفويض�ن  إللغ�اء  بترشي�ع 
لعق�ود مضت لش�ن حرب�ن يف العراق 
مع س�عي الكونغ�رس إلع�ادة التأكيد 
عى دوره بخصوص اتخاذ قرار إرسال 
القوات للقتال.انتهى التصويت بنتيجة 

65 إىل 28 صوت�ا، أي تج�اوز الس�تن 
صوتا الالزمة يف مجلس الشيوخ املؤلف 
من مئة عضو مم�ا يمهد الطريق أمام 
تصويت عى إق�راره يف وقت الحق هذا 
الرافضة  األس�بوع. وجميع األص�وات 
كانت ألعض�اء يف الح�زب الجمهوري.

يقول أعضاء يف الكونغرس منذ سنوات 
إن الكونغ�رس تخ�ى ع�ن الكث�ري من 

الس�لطات للرؤس�اء م�ن كال الحزبن 
الجمهوري والديمقراط�ي فيما يتعلق 
بإرس�ال الق�وات للقت�ال، وذل�ك م�ن 
خالل إص�دار تفويضات بش�ن حروب 
واس�عة مفتوحة ثم الفشل يف إلغائها. 
وأضافوا أن الرؤس�اء اس�تخدموا هذه 
التفويض�ات لس�نوات لتري�ر العم�ل 
العسكري يف أنحاء متفرقة من العالم.

ويصف مؤيدو مرشوع القانون الحايل 
تفوي�ي اس�تخدام القوة العس�كرية 
الع�راق  ض�د  و2002   1991 لعام�ي 
بأنهم�ا تفويضات ميت�ة. ويقولون إن 
الزم�ن ق�د عف�ا عليه�ا وأصبحت غري 
الئق�ة ألن الحروب انتهت منذ زمن كما 
أصبح الع�راق رشيكا للواليات املتحدة. 
ولف�ت اىل ان »مل�ف املي�اه التي نطلق 

عليه�ا مياه امل�وارد املائية التش�اركية 
م�ع دول الج�وار كان يدار يف الس�ابق 
اما كملف فني من خ�الل وزارة املوارد 
املائي�ة او مل�ف دبلوم�ايس م�ن خالل 
وزارة الخارجية، وهذا غري صحيح ألنه 
ملف س�يادي وامن املي�اه هو احد اهم 

مقومات االمن الوطني«.

دولة القانون لـ         : مشروع طريق التنمية )البصرة – أنقرة( سريبط الشرق بالغرب عرب العراق

جملس الشيوخ األمريكي يصوت باألغلبية على إلغاء تفويضي حربي العراق لعامي 1991 و2002

اجتماع مرتقب لدول اجلوار يف بغداد للشروع بتنفيذ املشروع

بعدما صّوت 65 عضوا مقابل 28 إلنهاء النقاش

بيونغ يانغ/ متابعة الزوراء:
ش�دد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، 
عى أن بالده يجب أن تكون عى أتم االستعداد 
الس�تخدام األس�لحة النووية يف أي وقت وأي 
مكان، فيما أفادت الس�لطات البيالروسية أن 
قرارها نرش أس�لحة نووية تكتيكية روس�ية 
س�ببه س�نوات من الضغوط التي مارس�تها 
الوالي�ات املتح�دة وحلفاؤه�ا به�دف تغيري 
توجهها الس�يايس والجيوسيايس.وأكد زعيم 
كوري�ا الش�مالية كيم جون�غ أون عى زيادة 
إنتاج املواد النووية مع تعزيز إنتاج األس�لحة 
الش�مالية  الفاعلة.وقال�ت كوري�ا  النووي�ة 

إن الرئي�س كي�م جون�غ أون وج�ه مرشوع 
التسليح النووي وراجع خطة عملية الهجوم 
املضاد والنظام.وفقا لتقرير صادر عن وكالة 
األنباء املركزية الكوري�ة، أطلع معهد أبحاث 
األس�لحة النووية يف كوريا الش�مالية الزعيم 
كيم ع�ى الوض�ع الح�ايل للم�رشوع وحالة 
اإلنتاج من أجل التعزيز الكمي للقوة النووية 
لبيونغ يانغ وتطوير األس�لحة النووية.وأكد 
كيم “يجب أال نش�عر بالرضا أب�دا عن العمل 
املتمث�ل يف إنش�اء موق�ف اس�تجابة ش�امل 

لقواتنا النووية.

طهران/ متابعة الزوراء:
أك�د وزير الخارجية اإليراني حس�ن أمري عبد اللهيان 
تسلّم الرئيس إبراهيم رئييس دعوة من ملك السعودية 
س�لمان بن عب�د العزي�ز لزي�ارة الرياض.وق�ال عبد 
اللهيان يف مقابلة مع الجزيرة: “إن طهران س�رد عى 
ذلك بدع�وة مماثلة”.وأفادت وكالة األنباء الس�عودية 
)واس( بأن وزير الخارجية األمري فيصل بن فرحان آل 
سعود ونظريه اإليراني اتفقا عى االجتماع خالل شهر 
رمض�ان الجاري.وذكرت الوكال�ة أن الوزيرين تحدثا 
هاتفيا للمرة الثانية خالل بضعة أيام.وأضافت “واس” 

أنه جرى خالل االتصال مناقش�ة عدد من املوضوعات 
املش�ركة يف ضوء االتفاق الثالثي الذي ُوقع يف الصن.
وكان�ت الري�اض وطه�ران أعلنتا يف وقت س�ابق من 
مارس/آذار الجاري اس�تئناف العالقات الدبلوماسية 
بينهما، وإعادة فتح الس�فارتن يف غضون ش�هرين.
وج�اء هذا االتفاق بعد اس�تضافة بكن مباحثات بن 
البلدين “اس�تجابة ملب�ادرة من الرئي�س الصيني يش 
جن بينغ، وباالتفاق مع قيادتي اململكة والجمهورية 
اإليرانية ورغبة كل منهما يف حل الخالفات”، وفق بيان 

مشرك للبلدان الثالثة.

السوداني يوجه الوزارات بتنفيذ العمل بالبطاقة االلكرتونية )pos( وختفيف األعباء عن املواطنني خالل رمضان
شدد على ضرورة معاجلة اي تلكؤ يصاحب عملية توزيع السالت الغذائية

بغداد/ الزوراء:
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السوداني، الوزارات كافة بتنفيذ العمل 
بنظ�ام البي�ع بالبطاق�ة االلكروني�ة 
وتخفي�ف األعباء ع�ن املواطنن خالل 
ع�ى  ش�دد  وفيم�ا  رمض�ان،  ش�هر 
رضورة معالج�ة اي تلك�ؤ يصاح�ب 
عملي�ة توزي�ع الس�الت الغذائية، قرر 
مجلس الوزراء تخفيض أسعار الوقود 
والطاقة للمرشوعات الصناعية، بينما 
أص�در جملة من القرارات من ش�أنها 

النهوض بواقع القطاع الخاص.
وذكر املكتب االعالم�ي لرئيس الوزراء 
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: ان رئي�س 
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 
الثالث�ة  االعتيادي�ة  الجلس�ة  ت�رأس 
ع�رشة ملجل�س ال�وزراء، الت�ي ج�رى 
خاللها بح�ث تطورات األوضاع العامة 
يف الب�الد، والت�داول بش�أن ع�دد م�ن 
امللفات األساس�ية الت�ي تندرج ضمن 
اولويات الرنام�ج الحكومي ومتابعة 
تنفيذ اإلج�راءات الخاص�ة بها، فضالً 
املدرج�ة  املوضوع�ات  مناقش�ة  ع�ن 
ع�ى جدول األعمال وإص�دار القرارات 
بصددها.ووج�ه رئيس مجلس الوزراء 
يف مس�تهل الجلس�ة، بحس�ب البيان، 
جمي�ع ال�وزراء، ببذل أق�ى الجهود 
وتكثيف العمل يف شهر رمضان املبارك 
م�ن اج�ل تخفي�ف األعباء ع�ن كاهل 
املواطن�ن يف هذا الش�هر الفضيل. كما 

وجه وزارة التج�ارة بمعالجة اي تلكؤ 
يصاحب عملية توزيع السالت الغذائية 
الخاصة بشهر رمضان واملواد الغذائية 
املدعومة.وش�دد الس�وداني ع�ى عدم 
تأخ�ر ال�وزراء كاف�ة، يف تقيي�م عمل 
املديرين العام�ن العاملن يف وزاراتهم 
.وتابع البيان، كما وجه الوزارات كافة 

بتنفي�ذ العم�ل بنظام البي�ع بالبطاقة 
قي�ام  مثمن�ا   ،)pos  ( االلكروني�ة 
وزارة النف�ط باعتم�اد البيع بالبطاقة 
اإللكرونية يف محطات الوقود.واوضح 
البيان انه اس�تنادا اىل توجيهات رئيس 
مجل�س ال�وزراء بتقدي�م التس�هيالت 
للقطاع الخاص ومعالجة العقبات التي 

تواجه�ه، وتنفيذا ملتطلب�ات الرنامج 
الحكوم�ي يف تنش�يط القطاع الخاص 
وتحريك عجلة االقتصاد يف العراق، فقد 
أق�ر مجلس ال�وزراء توصيات املجلس 
الوزاري لالقتصاد )23073 ق( لس�نة 
2023 ، م�ع األخذ بع�ن االهتمام رأي 
الدائ�رة القانوني�ة يف األمان�ة العام�ة 

التوصيات  الوزراء.وتضمن�ت  ملجل�س 
جملة من القرارات من شأنها النهوض 

بواقع القطاع الخاص، وهي كاالتي:
1 -  ش�طب الديون الناتجة عن املبالغ 
يف أدناه، استناًدا إىل قانون اإلدارة املالية 

االتحادي املعدل:
أ . مبالغ رس�وم املهنة ورس�وم إجازة 
املرشوع�ات  بذم�ة  املتحقق�ة  البن�اء 

الصناعة .
ب .  مبالغ الغرام�ات املتحققة بذمة 
الرشكات التجاري�ة الخاصة الناتجة 
ع�ن تطبيق امل�ادة )217( من قانون 
ال�رشكات رق�م )21( لس�نة 1997 

املعدل .
ج��. مبال�غ الغرام�ات املرتب�ة بذمة 
املكلف�ن الناتج�ة ع�ن تطبي�ق املادة 
)30( م�ن قانون رضيب�ة العقار رقم 
)126( لس�نة 1959 ، واملادة )56( من 
قانون رضيبة الدخل رقم )113( لسنة 
1982، وامل�ادة )8( من قانون رضيبة 
 ،1962 لس�نة   )26( رق�م  العرص�ات 
رشيطة تنفيذ املكلف التزاماته املش�ار 
اليها آنًف�ا خالل مدة )3( أش�هر عمل 

بدًءا من تأريخ اصدار هذا القرار .
2 - ت�ويل األمانة العامة ملجلس الوزراء 
تعدي�ل الفق�رة )1( من ق�رار مجلس 
الوزراء )39 لس�نة 2018( بما يضمن 
إضافة تخفيض إضايف ألجور الكهرباء 

للمرشوعات الصناعية.

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:
أعلن مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة، 
انتهاء  الثالثاء،  امس  الكعبي،  رياض  اللواء 
واملحافظات  بغداد  يف  الجوازات  إصدار  أزمة 
العراقية.وقال الكعبي يف بيان تلقته »الزوراء« 
مراكز  جميع  مراجعة  املواطنن  »بإمكان  انه 
وزارة  جوازاتهم«.وكانت  لتسلم  االصدار 
الف جواز وزعت   500 أعلنت وصول  الداخلية 
عى الدوائر لفك أزمة تأخري إصدار الجوازات يف 

عموم العراق.

اجلوازات تعلن انتهاء األزمة 
وتدعو املواطنني إىل مراجعتها

جملس األمن الوطين يوافق على إبرام 
مذكرات تفاهم مع السعودية ومصر

ضبط عمليات تهريب لسعات االنرتنت 
يف ثالث حمافظات

اخلطوط اجلوية تستكمل إجراءات 
ختفيض أجور التذاكر للمتقاعدين

زعيم كوريا الشمالية يدعو لالستعداد التام 
الرئيس اإليراني يتسلم دعوة من ملك السعودية الستخدام األسلحة النووية يف أي وقت ومكان 

لزيارة الرياض

بعد إعالن استئناف العالقات الدبلوماسية

النفط: توقف صادرات كردستان “يضر باالقتصاد الوطين” ونبحث التعجيل باالستئناف

األخريةالكويت ختلي مسؤوليتها من »دفعة لندن« ومؤلفته خترج عن صمتها

ص 5

أكدت أن أمن املياه أحد أهم املقومات  
املوارد توضح لـ           أهمية انضمام 

العراق إىل اتفاقية هلسنكي 

تعظيم إيرادات صندوق احلماية 
االجتماعية بأكثر من 90 مليار دينار  

الزوراء/ مصطفى فليح:
اهمي�ة  املائي�ة  امل�وارد  وزارة  اوضح�ت 
انضم�ام الع�راق اىل اتفاقي�ة هلس�نكي 
لحماي�ة مج�اري املياه العاب�رة للحدود، 
فيم�ا اك�دت ان ام�ن املياه ه�و أحد أهم 
مقوم�ات االم�ن الوطني.وق�ال املتحدث 
الرس�مي باس�م الوزارة، خالد شمال، يف 
حدي�ث ل�«الزوراء«: ان »العراق اول دولة 
يف الرشق االوسط ينظم اىل هذه االتفاقية 
بشكل رسمي والدولة الخامسة واالربعن 
عاملي�ا، باإلضاف�ة اىل ان ه�ذه االتفاقية 
تقوي ق�درات العراق الداخلي�ة بمعالجة 

املش�اكل الداخلية وتضيف تجربة وخرة 
لكيفي�ة التعامل م�ع دول الج�وار املائي 
إلقناعهم ودفعهم للعمل وفقها«.واضاف 
ان »70% م�ن اي�رادات الع�راق تأتي من 
خارج العراق من تركيا بالدرجة االساس 
ثم إيران ثم س�وريا، وه�ذه الدول نفذت 
مش�اريع س�دود كرى واستصالح كرى 
وحولت قس�ما م�ن مج�اري االنهر دون 
االخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار لحق�وق الع�راق 
التاريخية بنهري دجلة والفرات باعتباره 

دولة مصب للنهرين«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت هيئ�ة الحماي�ة االجتماعي�ة يف وزارة 
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ان صن�دوق 
الحماية االجتماعية تمكن من تعظيم ايراداته 
بأكثر من 90 ملي�ار دينار.وذكر رئيس هيئة 
الحماي�ة االجتماعية احمد املوس�وي يف بيان 
تلقت�ه »ال�زوراء«: ان املبال�غ املس�ردة م�ن 

املتجاوزين وصلت ألكثر من 8 مليارات دينار 
ال س�يما ان عدد املتجاوزي�ن يف املرحلة االوىل 
كانت 28 الف متجاوز. مش�ريا اىل انه س�يتم 
االعالن ع�ن املرحل�ة الثانية االس�بوع املقبل 
بع�د اكمال عملية التدقيق النهائية، وحس�ب 
توجيه الوزير ان هذه املبالغ ستسهم بتوسيع 

شمول االرس ممن هم دون خط الفقر.

الفرنسيون ينزلون جمددا للشوارع رفضاً لرفع سن التقاعد والداخلية تعلن نشر 13 ألف شرطي 
اإلضرابات تغلق برج إيفل وقصر فرساي أمام السياح

بغداد/ الزوراء:
أعلن محافظ البنك املركزي، عيل العالق، استقرار أسعار رصف الدوالر بعد الحزم الثالث 
التي أطلقها البنك خالل الفرة املاضية.وقال العالق يف ترصيح صحفي إن » إجراءات 
البنك املركزي مستمرة، والحزم التي أطلقها جدية وساهمت يف استقرار سعر رصف 
الدوالر وال نزال مستمرين يف إجراءاتنا«.وأضاف أن »احتياطي البنك املركزي يعتمد عى 
اإليرادات النفطية من خالل بيع النفط كونه مصدر االحتياطيات من العملة األجنبية 
التي تأتي من صادرات العراق النفطية يعد العامل األساس يف تحديد االحتياطي«، مبينا 
املركزي  البنك  أن  ».يذكر  الدولية  املعايري  املوجود ضمن  املركزي  البنك  احتياطي   « أن 
بالقطاع املرصيف واستقرار سعر رصف  النهوض  أجل  الحزم من  أطلق مجموعة من 

الدوالر.

البنك املركزي: حزمة اإلصالحات ساهمت 
يف استقرار سعر الدوالر

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   



أصدر مجلة من القرارات من شأنها النهوض بواقع القطاع اخلاص

أكدت أن أمن املياه أحد أهم املقومات  اجتماع مرتقب لدول اجلوار يف بغداد للشروع بتنفيذ املشروع

جملس الوزراء يقرر ختفيض أسعار الوقود والطاقة للمشروعات الصناعية 

املوارد توضح لـ              أهمية انضمام العراق إىل اتفاقية هلسنكي  دولة القانون لـ             : مشروع طريق التنمية 
)البصرة – أنقرة( سريبط الشرق بالغرب عرب العراق

بغداد/ الزوراء:
الوزراء  مجلس  رئيس  وجه 
محمد شياع السوداني، الوزارات 
البيع  العمل بنظام  كافة بتنفيذ 
وتخفيف  االلكرتونية  بالبطاقة 
األعباء عن املواطنني خالل شهر 
رمضان، وفيما شدد عىل رضورة 
معالجة اي تلكؤ يصاحب عملية 
قرر  الغذائية،  السالت  توزيع 
أسعار  تخفيض  الوزراء  مجلس 
للمرشوعات  والطاقة  الوقود 
جملة  أصدر  بينما  الصناعية، 
من القرارات من شأنها النهوض 

بواقع القطاع الخاص.
لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
الوزراء يف بيان تلقته “الزوراء”: 
ان رئيس مجلس الوزراء محمد 
الجلسة  ترأس  السوداني،  شياع 
ملجلس  عرشة  الثالثة  االعتيادية 
خاللها  جرى  التي  الوزراء، 
العامة  األوضاع  تطورات  بحث 
عدد  بشأن  والتداول  البالد،  يف 
التي  األساسية  امللفات  من 
الربنامج  اولويات  ضمن  تندرج 
تنفيذ  ومتابعة  الحكومي 
فضالً  بها،  الخاصة  اإلجراءات 
عن مناقشة املوضوعات املدرجة 
وإصدار  األعمال  جدول  عىل 

القرارات بصددها.
يف  الوزراء  مجلس  رئيس  ووجه 
مستهل الجلسة، بحسب البيان، 
أقىص  ببذل  الوزراء،  جميع 
شهر  يف  العمل  وتكثيف  الجهود 
رمضان املبارك من اجل تخفيف 
يف  املواطنني  كاهل  عن  األعباء 
وجه  كما  الفضيل.  الشهر  هذا 
وزارة التجارة بمعالجة اي تلكؤ 
السالت  توزيع  عملية  يصاحب 
الغذائية الخاصة بشهر رمضان 

واملواد الغذائية املدعومة.
السوداني عىل عدم تأخر  وشدد 
عمل  تقييم  يف  كافة،  الوزراء 
يف  العاملني  العامني  املديرين 

وزاراتهم .
وتابع البيان، كما وجه الوزارات 
البيع  العمل بنظام  كافة بتنفيذ 
 ،)pos  ( االلكرتونية  بالبطاقة 
مثمنا قيام وزارة النفط باعتماد 
يف  اإللكرتونية  بالبطاقة  البيع 

محطات الوقود.
اىل  استنادا  انه  البيان  واوضح 
توجيهات رئيس مجلس الوزراء 
للقطاع  التسهيالت  بتقديم 
العقبات  ومعالجة  الخاص 
ملتطلبات  وتنفيذا  تواجهه،  التي 
تنشيط  يف  الحكومي  الربنامج 
عجلة  وتحريك  الخاص  القطاع 
أقر  فقد  العراق،  يف  االقتصاد 
مجلس الوزراء توصيات املجلس 
ق(   23073( لالقتصاد  الوزاري 
بعني  األخذ  مع   ،  2023 لسنة 
االهتمام رأي الدائرة القانونية يف 

األمانة العامة ملجلس الوزراء.

من  جملة  التوصيات  وتضمنت 
النهوض  شأنها  من  القرارات 
وهي  الخاص،  القطاع  بواقع 

كاالتي:
عن  الناتجة  الديون  شطب    1-
املبالغ يف أدناه، استناًدا إىل قانون 

اإلدارة املالية االتحادي املعدل:
ورسوم  املهنة  رسوم  مبالغ  أ . 
بذمة  املتحققة  البناء  إجازة 

املرشوعات الصناعة .
املتحققة  الغرامات  مبالغ  ب .  
بذمة الرشكات التجارية الخاصة 
الناتجة عن تطبيق املادة )217( 
 )21( رقم  الرشكات  قانون  من 

لسنة 1997 املعدل .
املرتتبة  الغرامات  مبالغ  جـ. 
عن  الناتجة  املكلفني  بذمة 
قانون  من   )30( املادة  تطبيق 
رضيبة العقار رقم )126( لسنة 
1959 ، واملادة )56( من قانون 
رضيبة الدخل رقم )113( لسنة 
قانون  من   )8( واملادة   ،1982
 )26( رقم  العرصات  رضيبة 
تنفيذ  رشيطة   ،1962 لسنة 
املكلف التزاماته املشار اليها آنًفا 
بدًءا  عمل  أشهر   )3( مدة  خالل 

من تأريخ اصدار هذا القرار .
ملجلس  العامة  األمانة  تويل   2-
من   )1( الفقرة  تعديل  الوزراء 
لسنة   39( الوزراء  مجلس  قرار 
إضافة  يضمن  بما   )2018
الكهرباء  ألجور  إضايف  تخفيض 

للمرشوعات الصناعية.
العمل بقرار مجلس  تأكيد     3-
 )2019 لسنة   390( الوزراء 

بشأن تخفيض الرسم الكمركي 
إىل  البالستيكية  الحبيبات  ملادة 

الحد الصفري.
مجلس  بقرار  العمل  تأكيد    4-
2020( مع  )227 لسنة  الوزراء 

مراعاة اآلتي:
لتصبح   )2( الفقرة  تعديل  أ. 
منح  عىل  مىض  قد  يكون  )أن 
اكمال  إجازة  الصناعي  املرشوع 
التأسيس من )5 سنوات( إىل )3 

سنوات( .
ليحل   )4( الفقرة  الغاء  ب. 
املرشوعات  تكون  ان   ( محلها 
األرايض  عىل  املشيدة  الصناعية 
الزراعية الحاصلة عىل موافقات 
عىل  املعينة  القطاعية  الجهات 
الصناعي  وفق قانون االستثمار 
للقطاعني الخاص واملختلط رقم 

)20( لسنة 1998(.
-5  تخفيض وزارة النفط أسعار 
للمرشوعات  والطاقة  الوقود 
واملصانع  واملعامل  الصناعية 
املربدة  واملخازن  اإلنتاجية 

واملجمدة للفالحني.
يف  واحدة  نافذة  تأليف    6-
تضم  واملعادن  الصناعة  وزارة 
املالية/   ( وزارات  عن  ممثلني 
واإلعمار  الدولة،  عقارات  دائرة 
واألشغال  والبلديات  واإلسكان 
واملعادن/  والصناعة  العامة، 
وأمانة  الصناعية  التنمية  دائرة 
بغداد( ال تقل درجتهم عن مدير 
عام، إضافة إىل ممثل عن اتحاد 
يخولون  العراقي،  الصناعات 
أو  املختص  الوزير  صالحية 

رئيس الجهة غري املرتبطة بوزارة 
ذلك  كان  كلما  قانوًنا  املحددة 
إجراءات  تسهيل  تتوىل  ممكنا، 
للمرشوعات  األرايض  تخصيص 

الصناعية.
تخويل  املالية  وزارة  تويل    7-
عقارات  لدائرة  العام  املدير 
عىل  املصادقة  صالحية  الدولة 
املثل  وأجر  اإليجارات  مبالغ 
للمرشوعات  املخصصة  لألرايض 

الصناعية.
وزارتي  من  لجنة  تأليف    8-
عن  وممثل  والزراعة(  )املالية، 
الفالحية،  الجمعيات  اتحاد 
الكمركية  النسب  تعديل  لدراسة 
جداول  يف  الكمركية  للسلع 
امللحقة  الزراعية  الروزنامة 
الكمركية  التعرفة  بقانون 
املعدل   2010 لسنة   )22( رقم 
ملواسم  الزمنية  والتوقيتات 
تقدم  والتسويق،  اإلنتاج 
الوزاري  املجلس  إىل  توصياتها 

لالقتصاد.
ممثلني  تضم  لجنة  تأليف    9-
عن وزارات )التخطيط، واملالية، 
غرفة  عن  وممثالً  والتجارة( 
مواءمة  مدى  لدراسة  التجارة، 
اصدار  إىل  تحتاج  التي  السلع 
إجازة استرياد يف ضوء السياسة 
املنتج  توافر  ومدى  االستريادية، 
توصية  تقدم  للسلع،  املحيل 
الوزاري  املجلس  إىل  محددة 

لالقتصاد.
بالتنسيق  لجنة  تأليف   10-
لالستثمار  الوطنية  الهيئة  بني 

لإلجازة  املانحة  والهيئات 
دراسة  تتوىل  االستثمارية، 
من  املستوفاة  والرسوم  األجور 
توصية  وتقديم  املستثمرين 
الوزاري  املجلس  إىل  محددة 

لالقتصاد.
التجارة  وزارة  -11تنسيق 
التجارة  غرف  عن  وممثل  بينها 
الخاصة  املطاحن  وأصحاب 
الحنطة  السترياد  آليات  لوضع 
ألغراض انتاج الطحني التجاري.

بينها  املالية  وزارة  تنسيق   12-
توصية  لتقديم  الزراعة  ووزارة 
محددة إىل األمانة العامة ملجلس 
نسبة  تحديد  لغرض  الوزراء 
الحنطة  محصول  لرشاء  الدعم 
بما ينسجم مع الخطة الزراعية، 
مدى  لبيان  آلية  وضع  مع 
انشاء مطاحن للحبوب  إمكانية 
سياسية  يف  ذلك  وأثر  عدمه  من 

االمن الغذائي .
-13 تأليف لجنة يف كل محافظة 
مدير  املالية/  وزارة  برئاسة 
املحافظة  يف  الدولة  عقارات 
وزارتي  عن  ممثل  وعضوية 
تتوىل  املائية،  واملوارد  الزراعة 
األرايض  حال  واقع  دراسة 
املالية  وزارة  إىل  التابعة 
اإلصالح  ألغراض  واملخصصة 
حصة  لها  ليس  التي  الزراعي 
للزراعة  صالحة  غري  أو  مائية 
الزراعي عنها،  اإلصالح  يد  لرفع 
إىل  واعادتها  وإلغاء تخصيصها، 
وزارة املالية لتخصيصها إلنشاء 
عىل  االستثمارية  املرشوعات 

وفق قانون االستثمار رقم )13( 
االستثمار  وقانون   2006 لسنة 
الخاص  للقطاعني  الصناعي 
واملختلط رقم )20( لسنة 1998 

املعدل .
املؤلفة  اللجنة  عمل  قرص   14-
بموجب االمر الديواني )46 لسنة 
األرايض  تخصيص  عىل   )2020
بالقرار  املحددة  للمرشوعات 
لسنة   )1450( رقم  الترشيعي 
1981 املعدل بالقرار رقم )577( 

لسنة 1987.
-15اخذ وزارة الصناعة واملعادن 
التأخري  لتاليف  الالزمة  اإلجراءات 
يف تسجيل العالمة التجارية عىل 
والبيانات  العالمات  قانون  وفق 

التجارية النافذ.
-16 اصدار وزارة املالية ضوابط 

لتقدير رضيبة العقار.
الديواني  االمر  لجنة  الغاء   17-
)14 لسنة 2018( الخاص بمنع 
باإلجراءات  واالكتفاء  االسترياد، 
املحددة بقانون حماية املنتجات 
 2010 العراقية رقم )11( لسنة 
قانوني  سند  وجود  لعدم  املعدل 

لتأليفها.
الصناعية  املرشوعات  منح   18-
إجازة  عىل  الحاصلة  القائمة 
وفق  عىل  صناعي  استثمار 
 1998 لسنة   )20( رقم  القانون 
خطوطها  بتطوير  ترغب  التي 
اإلنتاجية قروضاً ميرسة بضمانة 

املصنع نفسه.
خطط  سياق  ويف  انه  وبني 
الحكومة يف دعم العوائل محدودة 
األسعار  ارتفاع  ملواجهة  الدخل 
وبهدف  العراقية،  السوق  يف 
املواطنني،  كاهل  عن  التخفيف 
توصية  الوزراء  مجلس  أقر  فقد 
 ( لالقتصاد  الوزاري  املجلس 

23069 ق ( بحسب اآلتي:
أوالً :

-1 قيام وزارة التجارة/ الرشكة 
الغذائية  املواد  لتجارة  العامة 
من  املائدة  بيض  مادة  برشاء 
بالتسويق،  الراغبني  املنتجني 
بموجب عقود مربمة بينها وبني 
عىل  حرصاً  املجازين  املنتجني 
معد  قيايس  عقد  نموذج  وفق 
الطاقة  يزيد عن  ال  بما  مسبقاً، 
يتم  مرشوع  لكل  التصميمية 
من  رسمي  بكتاب  تحديدها 
رشاء  وبسعر  الزراعة  وزارة 
الكلفة  سعر  ملتوسط  مساٍو 
دينار  ألف   57 حالًيا  البالغ 
للكرتون وبوزن ال يقل عن )23( 
يراجع  أن  عىل  للكارتون،  كغم 
السعر شهرياً من لجنة مشرتكة 
الحيوانية،  الثروة  دائرة   ( من 
املواد  لتجارة  العامة  والرشكة 
العامة  والهيئة  الغذائية، 
العراقية  والجمعية  للكمارك، 
ويف  الدواجن(  منتجي  لرعاية 

أسعار  بني  فرق  حصول  حال 
يزيد  بما  املحدد  والسعر  السوق 
نزوالً  أو  صعوداً   )30%( عن 
ُيعرض تعديل السعر عىل املجلس 
فيه،  للبت  لالقتصاد  الوزاري 
املواطن  إىل  البيع  سعر  ويكون 
بسعر الرشاء مضافاً إليه )2%( 
تحميالت إدارية لتغطية تكاليف 
عمليات  عن  الناتجة  األرضار 
والخزن  والتفريغ  التحميل 
وفرق السعر، ويف حالة اضطرار 
املواد  لتجارة  العامة  الرشكة 
من  أقل  بسعر  للبيع  الغذائية 
انخفاض  نتيجة  الرشاء،  سعر 
عن  يزيد  بما  السوق  أسعار 
وزارة  تتحمل  املذكور،  الهامش 

املالية فرق السعر.
-2 يستمر العمل باآللية املذكورة 
 31 لغاية  آنًفا   )1( الفقرة  يف 

كانون األول 2023.
-3 العمل بمضمون قرار مجلس 
مع   2022 لسنة   )183( الوزراء 

اجراء التعديالت اآلتية:
أ- تطبيق الفقرة )3( عىل الدجاج 
مقطعات  تشمل  وال  الكامل 
املنتج  حماية  بإجراءات  الدجاج 

املحيل.
ب- تعديل الفقرة )5( لتصبح: ) 
يكون الرسم الكمركي عىل مادة 
بيض املائدة )%20( استثناًء من 

قرار مجلس الوزراء 23055 (.
الديواني  االمر  لجنة  تستمر   4-
)23124( املؤلفة بموجب كتاب 
الوزراء  مجلس  رئيس  مكتب 
من   )5( الفقرة  تنفيذ  بأعمالها 
األمر الديواني آنًفا ودراسة تأثري 
الفقرات  يف  الناتجة  القرارات 
أعاله ورفع توصياتها خالل مدة 

)60( يوم عمل. 
عطلة  بعد  القرار  هذا  ينفذ   5-

عيد الفطر املبارك.
به  اىل ما وجه  انه استنادا  وبني 
خالل  الوزراء  مجلس  رئيس 
الوطني  منتخبنا  بعثة  لقائه 
إنجازاً  لتحقيقهم  للشباب؛ 
رياضياً كبرياً للعراق، وإحرازهم 
آسيا  بطولة  يف  الفضية  امليدالية 
للشباب بكرة القدم وتأهلهم اىل 
للشباب،  العالم  كأس  نهائيات 
ما  الوزراء  مجلس  أقر  فقد 

يأتي:
-1 تكريم العبي املنتخب العراقي 
بقطعة  القدم  بكرة  للشباب 
أرض سكنية بمساحة 200 م٢، 
500 الف دينار،  ومنحة شهرية 
قانون  اىل  استناداً  منهم،  لكل 
والرواد  األبطال  الرياضيني  منح 

رقم )6 لسنة 2013(.
اإلداري  املالك  تكريم   2-
العراقي  للمنتخب  والتدريبي 
للشباب والحكام، بقطعة أرض 
لكل  م٢   200 بمساحة  سكنية 

منهم.

الزوراء/ مصطفى فليح:

املائية  املوارد  وزارة  اوضحت 

اىل  العراق  انضمام  اهمية 

لحماية  هلسنكي  اتفاقية 

للحدود،  العابرة  املياه  مجاري 

فيما اكدت ان امن املياه هو أحد 

أهم مقومات االمن الوطني.

باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 

حديث  يف  شمال،  خالد  الوزارة، 

اول  “العراق  ان  لـ”الزوراء”: 

ينظم  االوسط  الرشق  يف  دولة 

اىل هذه االتفاقية بشكل رسمي 

واالربعني  الخامسة  والدولة 

هذه  ان  اىل  باإلضافة  عامليا، 

العراق  قدرات  تقوي  االتفاقية 

املشاكل  بمعالجة  الداخلية 

الداخلية وتضيف تجربة وخربة 

لكيفية التعامل مع دول الجوار 

املائي إلقناعهم ودفعهم للعمل 

وفقها”.

ايرادات  من   70%“ ان  واضاف 

العراق  خارج  من  تأتي  العراق 

ثم  االساس  بالدرجة  تركيا  من 

الدول  وهذه  سوريا،  ثم  إيران 

كربى  سدود  مشاريع  نفذت 

وحولت  كربى  واستصالح 

دون  االنهر  مجاري  من  قسما 

لحقوق  االعتبار  بنظر  االخذ 

دجلة  بنهري  التاريخية  العراق 

مصب  دولة  باعتباره  والفرات 

للنهرين”.

التي  املياه  “ملف  ان  اىل  ولفت 

املائية  املوارد  مياه  عليها  نطلق 

التشاركية مع دول الجوار كان 

فني  كملف  اما  السابق  يف  يدار 

من خالل وزارة املوارد املائية او 

ملف دبلومايس من خالل وزارة 

الخارجية، وهذا غري صحيح ألنه 

ملف سيادي وامن املياه هو احد 

الوطني”،  االمن  مقومات  اهم 

ان  يفرتض  “بالتايل  مضيفا 

بالدولة  سلطة  اعىل  من  يدار 

او  الجمهورية  رئاسة  التي هي 

الوزراء  ورئيس  الوزراء  رئاسة 

محافظا  كان  باعتباره  الحايل 

وعمل  زراعيا  ومهندسا  سابقا 

يف هذا املجال، وبالتايل تنبه لهذا 

امللف بالتنسيق مع وزير املوارد 

االمور  دفع  اجل  من  املائية 

باتجاه ان يكون هذا امللف ملفا 

رفيع  وفدا  وترأس  سياديا، 

املستوى اىل تركيا واقنع االتراك 

ملدة  اطالقات  العراق  يعطوا  ان 

شهر بضعف ترصيف نهر دجلة 

زيادة  تعزيز  وبالتايل  الحايل، 

نهر  مناسيب  ورفع  الخزين 

دجلة وتحسني نوعية املياه”.

“الزيارة  هذه  ان  اىل  ولفت   

رئيس  زيارة  مع  تزامنت 

بمؤتمر  ومشاركته  الجمهورية 

املياه يف نيويورك، فوضعت هذه 

الطاولة  عىل  العراق  القضية 

االممية والدولية”، مضيفا “من 

جانب اخر فالعراق حاليا ضمن 

وهو  العاملي  الجفاف  مؤرشات 

بالتغيري  متأثرة  دولة  خامس 

املناخي باتجاه الجفاف، وبالتايل 

الجفاف  مقياس  ضمن  وصل 

العاملي ملرحلة 3.7، وهذا مؤرش 

خطري عىل انه أكثر دولة اصابها 

الرضر من دول الجوار”.

املعايري  ضمن  “من  انه  وبنينّ   

االخالقية والدولية والدبلوماسية 

الدول  هذه  تتقاسم  ان  يفرتض 

الرضر مع العراق”. 

االتفاقية  لهذه  “وفقا  وبني 

االعضاء  الدول  كل  فإن 

العراق  بالتعاطي مع  ملزمون 

بالجانب  له  العون  يد  ويمدوا 

وحتى  الدويل  والجانب  الفني 

مؤكدا  االعالمي”.  الجانب 

من  جزء  االتفاقية  “هذه  ان 

يف  املياه  مللف  الساندة  االمور 

العراق “.

الزوراء/ حسني فالح:
ان  القانون  دولة  ائتالف  أكد 
مرشوع طريق التنمية )البرصة – 
انقرة( سريبط الرشق بالغرب عرب 
العراق  العراق، الفتا اىل انه سريفد 
بمردودات اقتصادية كبرية، وفيما 
الجوار يف  لدول  رجح عقد اجتماع 
والرشوع  املرشوع  لبحث  بغداد 
رئيس  بأن  مختص  افاد  بتنفيذه، 
عدة  امتيازات  عىل  حصل  الوزراء 
من خالل زيارته االخرية اىل تركيا.

دولة  ائتالف  عضو  وقال 
حديث  يف  الركابي،  وائل  القانون، 
الوزراء  رئيس  ان  لـ”الزوراء”: 
دول  زار  السوداني  شياع  محمد 
الجوار ودوال اوروبية اخرى وكان 
لدينا  مؤكدا:  تركيا.  زيارة  اخرها 
سواء  مهمة  ملفات  تركيا  مع 
االقتصادي  او  االمني  الصعيد  عىل 
اطلقه  الذي  املرشوع  وخصوصا 
التنمية  الوزراء وهو طريق  رئيس 
بعض  عن  فضال  الجافة،  والقناة 

بشكل  العراق  تعني  التي  القضايا 
ونسبتها  املياه  شح  منها  خاص 
ووجودها  الرتكية  القوات  وعالقة 
يف شمال العراق وموضوع البي كا 

كا.
الجانب  عىل  انه  وأضاف: 
التي  املصالح  بالتأكيد  االقتصادي 
االقتصادية  الرؤية  يف  الدول  تربط 
من  تخىش  عاملية  اجواء  ظل  يف 
حالة ركود وجمود اقتصادي تهتم 
بالشأن العراقي، حيث طلب رئيس 
اجتماع  هنالك  يكون  ان  الوزراء 
كل  مناقشة  فيه  يتم  بغداد  يف 
التنمية  بمرشوع  الخاصة  االمور 
مؤكدا:  بتنفيذه.  الرشوع  اجل  من 
خزينة  وسريفد  واعد  مرشوع  انه 
كبرية،  اقتصادية  بموارد  الدولة 
الرشق  لربط  الوحيد  املنفذ  كونه 

بالغرب عرب العراق.
جغرايف  كموقع  العراق  ان  وتابع: 
وكموقع جيوسيايس واقتصادي ملا 
يمتلكه من ثروات هائلة من املمكن 

من  القادمة  للسنوات  تستثمر  ان 
اىل:  الفتا  به.  العالم  يتأثر  ملا  الغاز 
بوجهات  وتوافقا  قبوال  هناك  ان 
النظر ونتيجة الحوارات واللقاءات 

املستمرة ستذلل كل العقبات .
اىل  يحتاج  العالم  ان  اىل:  ولفت 
من  والعراق  كبري  بشكل  الطاقة 
عىل  الطاقة  انتاج  يف  االوىل  الدول 
العالم. مبينا: ان هناك رغبة عاملية 
وليست  التنمية  طريق  ملرشوع 
مرشوع  فهو  عراقية،  ارادة 

اقتصادي عاملي.
الشأن  يف  الباحث  قال  جانبه،  من 
السيايس واالسرتاتيجي األكاديمي، 
رئيس  زيارة  إ  الجزائري:  محمد 
اىل  السوداني  شياع  محمد  الوزراء 
أنقرة كانت تحمل يف طياتها الكثري 
الطرفني،  بني  العالقة  امللفات  من 
وبعض املشاكل واألمور التي بدأت 
تتفاقم مثل ملفي املياه واالقتصاد. 
حصل  الوزراء  رئيس  أن  موضحا: 
عىل بعض االمتيازات يف هذه الزيارة 

يف  املائية  اإلطالقات  زيادة  منها 
االتفاقيات  وكذلك  دجلة  نهر 

االقتصادية والتفاهم العايل.
اليوم  بدأ  العراق  أن  اىل:  ولفت 
االقتصادي  امللف  باستخدام 
أجل  من  تركيا  مع  والتجاري 
املكتسبات،  بعض  عىل  الحصول 
اآلن هو  الرتكي  التجاوب  إن  حيث 
بداية نهاية لهذه األزمة. موضحا: 
عىل  مؤثر  االقتصادي  امللف  أن 
طريق  ومرشوع  الرتكي  الجانب 
مع  مرونة  أكثر  جعله  التنمية 

مطالب العراقي.
آراء  بحسب  كذلك  أنه  وأكد: 
يف  املياه  خزن  فإن  الجيولوجيني 
الحالية  املستويات  عىل  تركيا 
األرضية  القرشة  عىل  سيضغط 
األناضول  صفيحة  ان  خصوصا 
تتعرض إىل هزات وأزمات، فبالتايل 
تأتي  املياه  إطالق  عىل  املوافقة  ان 
الرغبة  ومع  العراق  متطلبات  مع 

واملصلحة االقتصادية الرتكية.
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بعدما صّوت 65 عضوا مقابل 28 إلنهاء النقاش

اإلضرابات تغلق برج إيفل وقصر فرساي أمام السياح

زعيم كوريا الشمالية يدعو لالستعداد التام الستخدام األسلحة النووية يف أي وقت ومكان 
بيالروسيا تقرر نشر أسلحة نووية بعد “ضغوط حلف مشال األطلسي”

بيونغ يانغ/ متابعة الزوراء:

ش�دد زعيم كوريا الش�مالية، كيم 

جونغ أون، ع�ى أن بالده يجب أن 

تكون عى أتم االستعداد الستخدام 

األس�لحة النووي�ة يف أي وقت وأي 

الس�لطات  أف�ادت  م�كان، فيم�ا 

ن�ر  قراره�ا  أن  البيالروس�ية 

أس�لحة نووي�ة تكتيكية روس�ية 

الضغ�وط  م�ن  س�نوات  س�ببه 

الت�ي مارس�تها الوالي�ات املتحدة 

وحلفاؤه�ا بهدف تغي�ر توجهها 

السيايس والجيوسيايس.

وأكد زعي�م كوريا الش�مالية كيم 

جون�غ أون عى زي�ادة إنتاج املواد 

النووية مع تعزيز إنتاج األس�لحة 

النووية الفاعلة.

وقالت كوريا الشمالية إن الرئيس 

كي�م جون�غ أون وج�ه م�روع 

الن�ووي وراج�ع خطة  التس�ليح 

عملية الهجوم املضاد والنظام.

وفق�ا لتقري�ر ص�ادر ع�ن وكالة 

األنب�اء املركزي�ة الكوري�ة، أطلع 

معهد أبحاث األس�لحة النووية يف 

كوري�ا الش�مالية الزعيم كيم عى 

الوض�ع الح�ايل للم�روع وحالة 

اإلنت�اج من أج�ل التعزي�ز الكمي 

للقوة النووية لبيونغ يانغ وتطوير 

األسلحة النووية.

وأكد كيم “يجب أال نش�عر بالرضا 

أبدا ع�ن العم�ل املتمثل يف إنش�اء 

موق�ف اس�تجابة ش�امل لقواتنا 

النووية، ويجب أن نواصل الكفاح 

م�ن أجل التعزيز املس�تمر لقواتنا 

النووية”.

وتاب�ع قائال “فق�ط عندما تكون 

الق�وة النووي�ة متفوق�ة وقوي�ة 

بش�كل ال يمكن تص�وره يف وضع 

هجومي، يخافن�ا العدو وال يجرؤ 

ع�ى املس�اس بس�يادتنا الوطنية 

ونظامنا وشعبنا”.

ورصح الزعي�م الك�وري الش�مايل 

“لقد س�لكنا طريق امتالك أسلحة 

نووي�ة، وهو أمر ش�اق بالفعل”، 

مشددا عى أن خط تعزيز القدرات 

النووية يهدف إىل حماية البالد عى 

املدى الطويل والس�الم واالستقرار 

اإلقليميني”.

وأف�ادت وكال�ة األنب�اء املركزي�ة 

الكوري�ة ب�أن الزعي�م كي�م لديه 

فهم مفص�ل للمواصف�ات الفنية 

وخصائص العمل الهيكيل لألسلحة 

النووية التكتيكية الجديدة.

ويف س�ياق اخر، أفادت الس�لطات 

البيالروس�ية،  الثالثاء، أن قرارها 

تكتيكي�ة  نووي�ة  أس�لحة  ن�ر 

روسية سببه سنوات من الضغوط 

الت�ي مارس�تها الوالي�ات املتحدة 

وحلفاؤه�ا بهدف تغي�ر توجهها 

الس�يايس والجيوس�يايس. يف حني 

الخط�ط  أن  إىل  منس�ك  أش�ارت 

النووي�ة الروس�ية ال تتعارض مع 

االتفاقيات الدولية لحظر االنتشار 

النووي كون بيالروسيا نفسها لن 

تكون لديها سيطرة عى األسلحة.

وكان الرئي�س ال�رويس فالديم�ر 

أن  الس�بت،  أعل�ن،  ق�د  بوت�ني 

املس�تقبل  يف  س�تتطلع  موس�كو 

لنر أس�لحة نووية تكتيكية عى 

أرايض حليفته�ا القوي�ة وجارتها 

بيالروس�يا، األم�ر الذي ي�ؤدي إىل 

تصعيد املواجهة مع الغرب.

وبررت وزارة خارجية بيالروس�يا 

قرارها التعاون مع روسيا بالقول 

يف بي�ان أصدرته، أمس الثالثاء، إن 

مينس�ك تعمل عى حماية نفسها 

من الغرب.

وأضاف�ت يف البي�ان نفس�ه “عى 

الع�ام  ونص�ف  العام�ني  م�دى 

جمهوري�ة  تعرض�ت  املاضي�ة، 

سياس�ية  لضغ�وط  بيالروس�يا 

واقتصادية وإعالمية غر مسبوقة 

املتح�دة واململك�ة  الوالي�ات  م�ن 

املتحدة وحلفائهما يف حلف شمال 

األطليس وكذلك من الدول األعضاء 

يف االتحاد األوروبي”.

وتابع البيان “يف ظل هذه الظروف 

واملخاط�ر  املروع�ة  واملخ�اوف 

الناتجة عنها ع�ى األمن القومي، 

تجد بيالروس�يا نفس�ها مضطرة 

األمني�ة  قدراته�ا  بتعزي�ز  لل�رد 

والدفاعية”.

هذا، وأشارت منسك إىل أن الخطط 

تتع�ارض  ال  الروس�ية  النووي�ة 

م�ع االتفاقي�ات الدولي�ة لحظ�ر 

االنتش�ار النووي كون بيالروسيا 

نفس�ها ل�ن تكون لديها س�يطرة 

عى األسلحة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
جدد الرئيس األمركي السابق، دونالد ترامب، 
تأكي�ده ع�ى ضم�ان التوصل إىل تس�وية يف 
أوكرانيا يف يوم واحد، محذرا يف الوقت نفس�ه 
من أن أوكرانيا قد تتعرض للتدمر يف غضون 
ع�ام ونصف العام إذا لم يت�م التوصل إىل حل 

النزاع هناك.
وأش�ار ترمب يف حديث لقناة “فوكس نيوز” 
إىل أن األزم�ة األوكراني�ة “ق�د ال تح�ل” قبل 
االنتخابات الرئاس�ية األمركي�ة عام 2024، 
معت�را أن سياس�ة إدارة الرئي�س األمركي 
الحايل جو بايدن تنذر بنش�وب “حرب عاملية 
ثالثة”.وق�ال: “إن�ه أمر ال يص�دق أن يكون 
أشخاص يف السلطة ال يعرفون ماذا يفعلون. 
إذا ل�م يتم إيجاد حل، فيمكنن�ي القيام بذلك 
يف غض�ون 24 س�اعة بمش�اركة )الرئي�س 
األوكراني فولوديمر( زيلينس�كي و)الرئيس 

الرويس فالديمر( بوتني”.
وتاب�ع ترم�ب: “س�تكون ه�ذه مفاوض�ات 
بس�يطة للغاية، لكنني لن أكش�ف جوهرها، 

ألنن�ي عندها ل�ن أتمكن من اس�تخدام هذه 
املفاوضات، فهي لن تنجح”.

وق�ال: “يفصلنا عن ذلك ع�ام ونصف، وهي 
ف�رة طويلة ج�دا. ال أس�تطيع أن أتخيل ما 
يمك�ن أن يحدث خالل ه�ذه الفرة.. خالصة 
القول إن الحرب يجب أن تتوقف ألن أوكرانيا 

معرضة للتدمر”.
وسبق أن أعلن ترمب أنه إذا فاز يف االنتخابات 
الرئاسية األمركية، فبإمكانه ضمان التوصل 
إىل تس�وية يف أوكرانيا يف ي�وم واحد، دون أن 
يحدد الطريقة التي ينوي تحقيق هذا الهدف 

من خاللها.
وأك�د ترمب أم�ام تجم�ع حاش�د ملؤيديه يف 
واكو بوالية تكس�اس، أنه هو من بدأ بتزويد 
األسلحة ألوكرانيا. وقال ترمب: “أنا أعطيتهم 
)األوكراني�ني( مئ�ات م�ن أنظم�ة صواريخ 
“جافل�ني” )مضادة للدباب�ات(”، مضيفاً أن 
س�لفه، باراك أوباما، أرس�ل فقط “وسائد” 
إىل كييف، يف إش�ارة إىل معدات عس�كرية غر 

قاتلة.

نيويورك/ متابعة الزوراء:
قال املبعوث األممي للسودان، فولكر برتس، 
إن القوى املدني�ة وضعت معاير موضوعية 
الختيار رئيس ال�وزراء، موضحا أنه متفائل 
بعودة الكتل املقاطعة إىل العملية السياسية.
خاص�ة  ترصيح�ات  يف  برت�س  وأض�اف 
ل�”العربي�ة”  أن اآللي�ة الثالثية لن تتدخل يف 
اختيار رئيس الوزراء، مشرا إىل أن املواجهة 
ب�ني الجيش والدعم الرسي�ع واردة لكن غر 

مرجحة.
وق�ال املبعوث األمم�ي للس�ودان إن إصالح 
املؤسس�ة العس�كرية يحت�اج ألكث�ر من 6 
س�نوات، ودمج الدعم الرسيع داخل الجيش 

يحتاج أكثر من 5 سنوات.
وكان مبعوث األمم املتحدة إىل السودان، الذي 
ي�رأس بعثة املنظم�ة الدولية لدع�م املرحلة 
االنتقالي�ة )يونيتام�س(، قد عر األس�بوع 
املايض عن تفاؤله حيال فرص تحقيق تقدم 
ع�ى مس�ار العملية السياس�ية، مؤك�داً أن 
الس�ودان أصبح “أقرب م�ن أي وقت مىض” 

للتوصل إىل حل رغم استمرار التحديات.
وقال برتس يف إحاطت�ه أمام مجلس األمن، 
إن األطراف الس�ودانية أقرب م�ا تكون اآلن 
للتوصل إىل تسوية سياسية والعودة إىل الحكم 
املدني، مش�راً إىل االتفاق الذي وّقعه الجيش 
الس�وداني ورشيح�ة واس�عة م�ن األطراف 
املدنية فيم�ا ُعرف ب�”االتف�اق اإلطاري” يف 
ديس�مر املايض. ورأى برت�س أن تلك كانت 
لحظ�ة مهمة أذنت بمرحل�ة جديدة للعملية 
السياسية التي تهدف إىل التحّول نحو الحكم 

املدني الديمقراطي وفرة انتقالية جديدة.

ووّقعت األطراف العسكرية –الجيش بقيادة 
الفريق عبد الفتاح الره�ان، وقوات “الدعم 
الرسي�ع” بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو 
)حميدت�ي(، االتفاق اإلطاري م�ع التحالف 
الرئي�يس للمعارض�ة “الحري�ة والتغي�ر”، 
باإلضاف�ة إىل قوى سياس�ية ومهنية أخرى، 
لب�دء مرحل�ة انتقالية تس�تمر مل�دة عامني 
وُتختت�م بإج�راء انتخاب�ات، فيم�ا يتخ�ى 
العس�كريون عن العمل الس�يايس ويعودون 

إىل ثكناتهم.
وع�رض برتس الجه�ود الت�ي بذلتها بعثة 
“يونيتامس” خالل األش�هر املاضية يف عقد 
مؤتم�رات ع�دة لبح�ث القضاي�ا الخالفية 
العالق�ة وإلرشاك أك�ر ع�دد م�ن األطراف 
يف النقاش�ات. وأوض�ح أن جلس�ات ه�ذه 
املؤتم�رات ضم�ت مئ�ات النس�اء والرجال 
والش�باب الذين ج�اء معظمه�م من خارج 
العاصم�ة ممثلني لطي�ف اجتماعي ومهني 

وسيايس واسع.
وكش�ف املسؤول األممي أن بعض من أعلنوا 
رفضه�م للعملية السياس�ية، انضموا الحقاً 
إىل هذه املؤتم�رات، مش�راً إىل أن الكثر من 
مج�االت التوافق ظهرت يف تلك املش�اورات، 
ومنها عى سبيل املثال قضية رشق السودان، 
حي�ث تحققت انفراج�ة باالتفاق عى إقامة 
منت�دى يمه�د الطري�ق للمصالح�ة يف ذل�ك 
اإلقلي�م. وأك�د برت�س أن املش�اورات كانت 
“سودانية خالصة”، وأن األمم املتحدة عملت 
بنشاط عى تسهيلها بالتعاون مع رشيكيها 
يف “اآللية الثالثية”، وهم�ا االتحاد اإلفريقي 

وهيئة “اإليقاد”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
صوت مجل�س الش�يوخ األمركي 
بأغلبية ساحقة لصالح الدفع قدما 
بتريع إللغ�اء تفويضني يعودان 
لعقود مضت لشن حربني يف العراق 
مع سعي الكونغرس إلعادة التأكيد 
ع�ى دوره بخص�وص اتخ�اذ قرار 

إرسال القوات للقتال.
65 إىل  انته�ى التصوي�ت بنتيج�ة 
الس�تني  تج�اوز  أي  صوت�ا،   28
صوت�ا الالزمة يف مجلس الش�يوخ 
املؤل�ف من مئ�ة عضو مم�ا يمهد 
الطري�ق أمام تصويت ع�ى إقراره 
يف وقت الحق هذا األسبوع. وجميع 
األصوات الرافضة كانت ألعضاء يف 

الحزب الجمهوري.
يق�ول أعض�اء يف الكونغ�رس منذ 
س�نوات إن الكونغ�رس تخ�ى عن 
للرؤس�اء  الس�لطات  م�ن  الكث�ر 
الجمه�وري  الحزب�ني  كال  م�ن 
والديمقراطي فيما يتعلق بإرس�ال 
الق�وات للقت�ال، وذل�ك م�ن خالل 
إص�دار تفويض�ات بش�ن ح�روب 
الفش�ل يف  ث�م  واس�عة مفتوح�ة 
الرؤس�اء  أن  وأضاف�وا  إلغائه�ا. 
التفويض�ات  ه�ذه  اس�تخدموا 
لس�نوات لترير العمل العسكري يف 

أنحاء متفرقة من العالم.
القانون  ويصف مؤي�دو م�روع 
الح�ايل تفوي�ي اس�تخدام القوة 
العس�كرية لعام�ي 1991 و2002 
ضد العراق بأنهما تفويضات ميتة. 
ويقول�ون إن الزمن ق�د عفا عليها 
وأصبح�ت غر الئق�ة ألن الحروب 

انتهت من�ذ زمن كما أصبح العراق 
رشيكا للواليات املتحدة.

وحلت هذا الشهر الذكرى العرون 
لشن حرب العراق عام 2003.

وق�ال الس�ناتور الديمقراطي بوب 
مينيندي�ز رئي�س لجن�ة العالقات 
الخارجي�ة بمجل�س الش�يوخ قبل 
التصويت “إلغ�اء هذه التفويضات 
أن  وللعال�م  للمنطق�ة  س�يظهر 
الواليات املتحدة ليست قوة احتالل 
وأن حرب العراق انتهت وأننا نتقدم 
إىل األمام ونعمل مع العراق بوصفه 

رشيكا اسراتيجيا”.
الش�يوخ  مجل�س  يك�ون  وبذل�ك 
األمركي، اقرب من إلغاء تفويض 
استخدام القوة العسكرية يف العراق، 
بعدما صّوت أعض�اؤه بأغلبية 65 

مقاب�ل 28 إلنهاء النق�اش )إجراء 
التعطل( حول مروع قانون يدعو 
إىل ذلك، ما مه�د الطريق للتصويت 

النهائي عليه هذا األسبوع.
يف  الديمقراطي�ني  زعي�م  أن  غ�ر 
املجلس، تشاك شومر، رجح أن يتم 
التصوي�ت النهائ�ي يف وقت مبكر. 
وق�ال ش�ومر “س�نجري عمليات 
تصوي�ت أخ�رى ع�ى تعديالت من 
الجمهوري�ني إضافي�ة. ينبغي عى 
أعضاء مجل�س الش�يوخ بعد ذلك 
أن يتوقع�وا التصوي�ت عى الفقرة 
األخرة من إلغاء تفويض الحرب يف 

العراق يف أقرب وقت “.
كما صوت أعضاء مجلس الشيوخ 
ضد سلسلة من التعديالت تقدم بها 
أعضاء جمهوريون أواخر األسبوع 

املايض.
م�ن  املزي�د  إج�راء  املق�رر  وم�ن 
عمليات التصوي�ت يف األيام املقبلة 
عى تعديالت بش�أن عدد من البنود 
املتعلق�ة بهذا التفوي�ض الذي أدى 

إىل حرب العراق.
فأح�د التعدي�الت الت�ي اقرحها 
الس�يناتور الجمهوري تيد كروز، 
يش�ر إىل أن امل�ادة الثاني�ة م�ن 
الدستور األمركي تخول الرئيس، 
بصفت�ه القائ�د الع�ام، “لتوجيه 
العس�كرية  الق�وة  اس�تخدام 
لحماية األمة من هجوم أو تهديد 
بهج�وم وش�يك. وبالت�ايل تخول 
ه�ذه الس�لطة الرئي�س صالحية 

استخدام القوة “.
ويف تعدي�ل أيض�اً كان الس�يناتور 

الجمه�وري ماركو روبي�و، طالب 
“تق�دم  ب�أن  امل�ايض  األس�بوع 
املخاب�رات الوطني�ة إىل الكونغرس 
ش�هادة غ�ر رسي�ة تفي�د بأنه لم 
تع�د هناك أي تهديدات يف العراق أو 
صادرة منه ألفراد الواليات املتحدة 

من قبل املسلحني “.
يف ح�ني أن زعي�م الجمهوري�ني يف 
مجلس الش�يوخ ميت�ش ماكونيل، 
إنه�اء  ج�ذري  بش�كل  يع�ارض 
تفويض ح�رب الع�راق، حيث قال 
الكونغ�رس  إن  امل�ايض  األس�بوع 
الق�ادة  أي�دي  أن يقي�د  ال ينبغ�ي 
األوس�ط،  ال�رق  يف  األمركي�ني 
معتراً أن التفويض مهم يف العراق 
اليوم “ألنه يوفر السلطات للقوات 
األمركية هناك للدفاع عن نفس�ها 
من مجموعة متنوعة من التهديدات 
الحقيقي�ة امللحة. يمك�ن القول إن 

األمر أكثر أهمية يف سوريا”. 
وأضاف متس�ائالً “ه�ل أنصار هذا 
اإللغ�اء يفهم�ون تماًم�ا الط�رق 
الت�ي قد تح�د من مه�ام مكافحة 

اإلرهاب؟”.
النهائ�ي  التمري�ر  ج�رى  وإن 
للمروع يف مجلس الشيوخ فيتم 
تحويله إىل مجلس النواب، والذي 
يمكن أن يمرره أيضاً، حيث رصح 
رئيس املجلس، كيف�ني مكارثي، 
للصحفيني األس�بوع املايض بأنه 
س�يدعم هذه الجه�ود طاملا بقي 
ج�زء م�ن “تفوي�ض اس�تخدام 
الق�وة العس�كرية” للح�رب عى 

اإلرهاب.

ترامب حمذراً: إذا مل يتوقف 
النزاع فأوكرانيا معرضة للتدمري

املبعوث األممي للسودان: القوى املدنية 
اتفقت على معايري اختيار رئيس الوزراء

جدد تأكيده على ضمان التوصل إىل تسوية يف يوم واحد

جملس الش��يوخ األمريك��ي يص��وت باألغلبية عل��ى إلغاء 
تفويضي حربي العراق لعامي 1991 و2002

باريس/ متابعة الزوراء:

نزل  العمالية،  النقابات  من  بدعوة 

اليوم  يف  للشوارع  مجددا  الفرنسيون 

العارش من االحتجاجات ضد إصالح نظام 

التقاعد.

من  جديدة  موجة  فرنسا  وشهدت 

مستوى  عى  واإلرضابات  االحتجاجات 

البالد بعدما خيمت عى مسرات األسبوع 

العنف  أعمال  أسوأ  من  بعض  املنرصم 

وصلت  فيما  سنوات،  منذ  الشوارع  يف 

اإلرضابات التي تشهدها فرنسا منذ مطلع 

التقاعد  قانون  خلفية  عى  الجاري  العام 

الجديد، إىل قطاع السياحة إذ أغلقت رموز 

وبرج  فرساي  قرص  السياحية،  باريس 

إيفل، أمام السياح.

لخطط  الرافضة  االحتجاجات  تتسم 

سن  لتأخر  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 

التقاعد عامني ليصبح 64 عاما بالسلمية 

إىل حد بعيد حتى اآلن.

دفعت  أن  منذ  تصاعد  الغضب  لكن 

الرملان  عر  القانون  بمروع  الحكومة 

إذ  مارس/آذار،  منتصف  يف  تصويت  دون 

األمور  أن  إىل  للرأي  استطالعات  أشارت 

ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الرطة.

بلوك  بالك  جماعة  من  محتجون  وحطم 

حافالت،  محطات  ودمروا  محالت،  نوافذ 

ماكدونالدز  مطاعم  لسلسلة  فرعا  ونهبوا 

االحتجاجات  أيام  أحدث  خالل  باريس  يف 

أخرى  مدن  وشهدت  فرنسا.  عمت  التي 

أعمال عنف مشابهة.

دارمانان  جرالد  الداخلية  وزير  وحذر 

أن  من  للغاية”  حقيقية  “مخاطر  من 

العاصمة  يف  اليوم  العنف  من  املزيد  يندلع 

وخارجها. وسينتر نحو 13 ألفا من أفراد 

الرطة أثناء املسرات، وسيكون أقل من 

نصفهم يف باريس.

وقال الوزير الفرنيس خالل مؤتمر صحفي 

تريد  اليسار  ألقىص  تنتمي  جماعات  إن 

من  جاء  بعضها  وإن  فرنسا”  “إحراق 

الخارج.

ونصحت الرطة أصحاب املحالت الواقعة 

يف خط سر االحتجاج بإغالقها.

والرحالت  القطار  خدمات  وستتعطل 

أبوابها  املدارس  بعض  وستغلق  الجوية 

مثلما كان الحال يف أيام اإلرضابات السابقة 

منذ منتصف يناير/كانون الثاني.

وتقول الحكومة إن مروع قانون التقاعد 

وترى  املنظومة،  تفلس  ال  حتى  رضوري 

النقابات واملحتجون أن هناك سبال أخرى 

لتحقيق هذا الهدف.

سحب  ماكرون  من  النقابات  وطلبت 

الوقت  بعض  إيقافه  أو  القانون  مروع 

لكنه  التريع  إقرار  وتم  األمور.  لتهدئة 

املجلس  مراجعة  بانتظار  بعد  ُينر  لم 

الدستوري.

االستعداد  أتم  عى  بأنه  ماكرون  ورد 

بخصوص  ولكن  النقابات  مع  للحديث 

أمور أخرى.

تشهدها  التي  اإلرضابات  ووصلت  هذا 

فرنسا منذ مطلع العام الجاري عى خلفية 

التقاعد الجديد، إىل قطاع السياحة  قانون 

قرص  السياحية،  باريس  رموز  أغلقت  إذ 

فرساي وبرج إيفل، أمام السياح.

وتأثر قطاعا النقل والربية بهذه اإلرضابات 

الجديدة  الجولة  هذه  وتأتي  كبر.  حد  إىل 

من االحتجاج بعد أسبوع من وقوع أسوأ 

أعمال عنف يف الشوارع منذ سنوات. تابعوا 

مبارشة عى فرانس24 آخر التطورات عى 

مدار الساعة.

لخطط  الرافضة  االحتجاجات  وكانت 

سن  تأخر  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 

اتسمت  عاما   64 ليصبح  عامني  التقاعد 

أن  إال  اآلن.  حتى  بعيد  حد  إىل  بالسلمية 

حكومة  دفعت  أن  منذ  تصاعد  الغضب 

عر  القانون  بمروع  بورن  إليزابيث 

 49.3 الدستورية  املادة  بسالح  الرملان 

مارس/آذار،  منتصف  يف  تصويت  بدون 

أن  إىل  للرأي  استطالعات  أشارت  حيث 

عنف  أظهرت  لقطات  بعد  ساءت  األمور 

الرطة.

الفرنسيون ينزلون جمددا للش��وارع رفضاً لرفع سن التقاعد والداخلية 
تعلن نشر 13 ألف شرطي 
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فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة 
الصحفيين  نقابية  مين 
العراقين بإسم )كرم مؤيد 
مهدي( فعىل من يعثر عليها 
تسليمها اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق                          العدد/17/تسجيل مجدد/2022
مجلس القضاء االعىل                    العقار/6/373 باب النجف
رئاسة محكمة استئناف كربالء            التاريخ/2023/3/19

لجنة تثبيت امللكية يف كربالء

إعالن
اسيتنادا اىل محرض تثبيت امللكية يف كربالء املؤرخ 2023/2/28 ونتائج 
التحقيق املثبتة فيه واستنادا اىل الصالحية املخولة يل، قررت اللجنة تأييد 
سيند العقار املرقيم 6/373 باب النجف بالقييد 14/ك1923/1 مجلد 5 
جنيس العقيار دكان نوعه وقف البالغ مسياحته )7.62( مير املالك او 
املترصف فييه برط الترصف من قبل املتويل حسيب اليروط املحررة 
بعامود كيفية الترصف، واعالن هذا القرار ملدة ثالثن يوما وعىل من لديه 

االعراض الطعن اعتبارا من اليوم التايل للنر.

القايض
حسن ابراهيم 
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بغداد/الزوراء:

أعلنيت وزارة العمل والشيؤون االجتماعية 

اكتشاف عرات االالف من املتجاوزين عىل 

شيبكة الحمايية االجتماعيية ، فيميا أكدت 

إجيراء مسيح ميدانيي ألكثر مين 600 الف 

ارسة مستحقة.

وقال وزير العمل والشؤون االجتماعية أحمد 

األسدي يف ترصيح صحفي انه »تم اكتشاف 

عيرات االالف من املتجاوزين عىل شيبكة 

الحمايية االجتماعيية »، مبينيا انه »سييتم 

تغريم املتجاوزين وغري املستحقن«.

وأضياف، »قدمنيا برنامجيا لالعيداد اليذي 

سيشيمل املتقدمين واالعيداد التيي سييتم 

البحث عنهيا«، الفتا اىل ان »عيدد املتقدمن 

من ذوي االعاقة بلغ 403 االف شخص«.

وتابيع األسيدي: »طلبنيا من وزيير الصحة 

زيادة اعداد وسياعات عمل اللجيان الطبية 

ملقابلية ذوي االعاقة، الن هناك لجنة واحدة 

يف كل محافظة وتجري املقابالت مرة واحدة 

يف االسيبوع«.من جانبيه، قيال مديير عيام 

الحمايية االجتماعيية يف وزارة العميل عبيد 

الرحمن املنصيوري: أنه »بلغ عدد املتقدمن 

عيىل املنصية التيي اطلقتهيا وزارة العميل 

للتسيجيل يف شيبكة الحمايية االجتماعيية 

مليونين و800 اليف ارسة«، مؤكيدا انه تم 

»تم اسيتبعاد 950 الف ارسة، وبقيت بحدود 

ملييون و900 الف ارسة«.وأضياف، » لدينا 

نسيبة لالقضية االكثر فقيرا وبدأت عمليات 

املسيح امليداني بإرشاف وزير العمل للبحث 

عن العوائل الفقرية«، مؤكدا »اجرينا مسحا 

ميدانيا ألكثر من 600 الف ارسة«.كما أعلنت 

وزارة العميل والشيؤون االجتماعيية، امس  

الثالثياء، املباليغ املخصصية ضمن مروع 

قانون املوازنية االتحادية لعام 2023 لألرس 

املشيمولة بالحماية االجتماعية، فيما بينت 

أن عمليية البحيث االجتماعيي ميرت بثالث 

مراحل، وشملت 600 ألف أرسة.وقال رئيس 

هيئية الحمايية االجتماعية التابعية لوزارة 

العميل أحميد خلف يف ترصييح صحفي: إن 

»عدد املبحوثن ضمن الحملة الكربى للبحث 

االجتماعيي بليغ حتيى اآلن 600 ألف أرسة 

متوزعية يف بغيداد واملحافظيات«، الفتياً اىل 

أن »عمليية البحيث االجتماعيي مرت بثالث 

مراحيل، األوىل منهيا يف املناطق األشيد فقراً 

والتي شملت 17 قضاء، فيما شملت املرحلة 

»املرحلية  أن  قضاء«.وأضياف   57 الثانيية 

الثالثة شملت فتح البحث االجتماعي لجميع 

األقضيية والنواحيي«، مؤكيداً أنيه »سيتتم 

تغطية جميع املتقدمن للحملة خالل أربعة 

املخصصية  »املباليغ  أن  اىل  أشهر«.وأشيار 

ضمن موازنية 2023 للحمايية االجتماعية 

بلغت 6 تريليونات دينار«.

بغداد/الزوراء:
بحيث وزيير التعلييم العيايل والبحث 
العلمي نعيم العبودي، امس الثالثاء، 
ميع الوكالية الدولية للطاقية الذرية 
)IAEA( التعاون والراكة الدولية يف 

مجاالت البحث العلمي التخصيص.
تلقتيه  بييان  يف  اليوزارة  وذكيرت 
»اليزوراء« أن »وزيير التعلييم العايل 
والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا 
ورئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية 
نعيم العبودي التقى يف سياق الزيارة 
الرسيمية اىل مقير الوكالية الدوليية 
فيينيا،  النمسياوية  العاصمية  يف 
نائيب املديير العيام للوكالية الدولية 
للطاقة الذريية ورئيس إدارة التعاون 
التقنيي هوا لييو«، مبينية أن »اللقاء 
بحث مسيارات الراكة بين العراق 
والوكالة الدولية يف مجاالت استخدام 
التقنيات النووية السلمية التي تسهم 
بتطويير البحيث العلمي والسييطرة 

عيىل بعيض األميراض وتوفيري بيئة 
إقليميية  التنسييق العتمياد مراكيز 
لعالج الرسطان بالتعاون مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية«.
وأضافت أن »العبودي ناقش بحضور 
ممثيل العيراق الدائيم ليدى الوكالية 
الدوليية للطاقة الذرية السيفري بكر 
فتاح حسين وعدد من ممثيل الدوائر 
املختصية مع مسيؤويل األمن النووي 
يف دول آسيا وأفريقيا مشاريع الدعم 
املتمثل بإمكانية افتتاح مركز إقليمي 

لألمن النووي يف العراق«.
وتابعيت أن »الوفيد العراقيي أجيرى 
برئاسية وزير التعلييم العايل والبحث 
إىل  زييارة  العبيودي  نعييم  العلميي 
مختيربات الوكالية الدوليية للطاقية 
الذرية واستعرضوا سياقات التفاهم 
العلمي للحصول عيىل زماالت بحثية 
للعاملين يف املراكيز البحثية العراقية 

وطلبة الدراسات العليا«.

بغداد/الزوراء:
أعلنيت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهية، امس الثالثاء، صدور أمر 

استقداٍم بحق أحد املسؤولن املحلّين يف محافظة ذي قار.
وذكيرت الدائرة يف بيان ورد لي »اليزوراء« أن »قايض محكمة تحقيق 
ة بالنظر يف قضايا النزاهة أصدر أمراً باسيتقدام  النارصيَّيية املُختصَّ
قائممقيام قضاء الدوايية، بخصوص املُخالفات املُرتكبية يف ُمديريَّة 
بلديَّية الدواية عن بيع قطع أراٍض وفق املادة )25/ ثالثاً( من قانون 
بيع وإيجيار أموال الدولة، فضالً عن عدم رفيع التجاوزات عن هذه 

العقارات من قبل قائممقاميَّة القضاء«.
وتابعت إنَّ »القايض أصدر أمر االسيتقدام وفقاً ألحكام املادة )331( 
من ق.ع.ع رقم )111 لسينة 1969( املُعيدَّل؛ الرتكاب املُتَّهم عمداً ما 

يخالف واجبات وظيفته«.

العمل: اكتشاف عشرات اآلالف من املتجاوزين على شبكة احلماية االجتماعية
كشفت باألرقام عن عدد املبحوثني التعليم تبحث مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية التعاون والشراكة 
الدولية

النزاهة تعلن صدور أمر استقدام 
حبق مسؤول حملي يف ذي قار

بغداد/الزوراء:

اعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة 

الداخليية، امس الثالثاء، القبض عيىل مبتز قام بأكثر من 

20 عملية ابتزاز بحق فتيات.

وذكيرت الوكالية يف بييان ورد لي »اليزوراء« ان »مفارزها 

تمكنيت من القياء القبض عيىل املتهم )م.هيي.ش( الذي 

قيام بتنفيذ جرائم ابتزاز مسيتغال حاجية الفتيات للعمل 

واالعالن عن وظيفة مدعيا وجود اماكن شياغرة يف مراكز 

التجميل واملراكز الطبية«.

واشارت اىل ان »املتهم بعد ان استقبل العديد من املراسالت 

واملكامليات بيدء باسيتدراج الضحاييا حتى وصليت اعداد 

الفتيات التي قام بابتزازهن اكثر من )20( فتاة«.

واضافت انه »تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه 

إلكمال أوراقه التحقيقية«. 

اإلطاحة مببتز استغل 
الفتيات للعمل واإلعالن 

عن وظيفة

األمانة العامة: أكثر من مليون معاملة صحة صدور 
الكرتونية صدرت حتى اآلن

بغداد/الزوراء:
أعلنت األمانة العامة ملجليس الوزراء، امس 
الثالثياء، أعيداد معاميالت صحية الصيدور 
االلكرونية الصادرة حتى اآلن، فيما أشارت 
إىل أن الجهات الرسيمية التيي طبقت نظام 

إلغاء إصدار صحية الصدور االلكروني هي 
49 جهة.

وقال املتحدث باسيم األمانية العامة، حيدر 
مجيد، يف ترصيح صحفي: إن »عدد الجهات 
الرسيمية التيي طبقت نظيام إلغياء إصدار 

صحة الصيدور الورقي وتحويليه إلكرونياً 
هيي )49( جهية، بين وزارة وجهية غيري 
مرتبطة بوزارة ومديريية ورشكة وجامعة، 
فيما بلغ عدد دوائر كتاب العدول املشيمولة 
بإصدار صحة الصدور اإللكرونية للوكاالت 
)44( كاتيب عيدل يف بغيداد واملحافظيات«، 
مؤكيداً أن »عدد صحة الصيدور االلكرونية 
الصادرة منذ انطالق الربنامج حتى اآلن بلغ  

.« 1.032.595
وأشيار إىل أن »هذه الخطيوات التي تنفذها 
دائرة مركز البيانات الوطني يف األمانة العامة 
ملجليس اليوزراء، جياءت من أجل تبسييط 
اإلجراءات واملعامالت الحكومية للمواطنن، 
والقضاء عىل عملية الفسياد اإلداري واملايل، 

ورسعة إنجاز املعامالت«.
الحكوميية  الخدميات  »عيدد  أن  وأضياف 
التيي تقدمها بوابة أور هيي )421( خدمة، 
منهيا )211( إلكرونيية و)210( ورقيية«، 
موضحياً أنه »بإميكان جمييع املواطنن يف 
جمييع املحافظيات، التعامل معهيا وإنجاز 
معامالتهم بحسيب القطاعات املبوبة داخل 

البوابة«.

الصناعة تعلن استحصال املوافقات لتخصيص أرٍض للمدينة الدوائية

التخطيط تتابع ميدانياً مشروع إنشاء البوابة الشمالية 
حملافظة النجف

شرطة الطاقة تعلن اخنفاض عمليات تهريب املشتقات النفطية

تسجيل أعلى نسبة وفيات حبوادث سري لعمال التوصيل السريع 
يف الفلوجة

اهلجرة تصدر 132 بطاقة وطنية 
للنازحني يف خميمات املوصل

الدفاع املدني: استنفارنا مستمر يف 
احملافظات املتضررة باألمطار

بغداد/الزوراء:

الصناعية، امس  أعلنيت وزارة 

الثالثاء، عين تفاصيل مروع 

الصناعيية  املدينية  انشياء 

اىل  أشيارت  وفيميا  الدوائيية، 

استحصال موافقات تخصيص 

أنهيا  أكيدت  للميروع،  أرض 

ستكون ضمن املعايري العاملية.

وقاليت املتحدث باسيم الوزارة 

ضحيى الجبيوري، يف ترصييح 

أوليت  إن«الحكومية  صحفيي 

االهتميام بتوطين الصناعيات 

الدوائيية واملسيتلزمات الطبية 

يف أجندتها الخاصية بالربنامج 

الحكوميي مين خيالل جملية 

مين القرارات تضمنتها انشياء 

وتطوير مدينية صناعية طبية 

للصناعات الدوائية واملستلزمات 

الطبية عىل مسياحة وقدرها 

285 دونماً يف ناحية اليوسفية 

املحموديية  لقضياء  التابعية 

العامة  اىل الركية  والعائيدة 

واملستلزمات  األدوية  لصناعة 

الطبية/ سامراء«.

وأوضحت أن »الوزارة بارشت 

وبالتنسيق مع الركة العامة 

واملستلزمات  األدوية  لصناعة 

أويل  تطويير  مليف  إعيداد  يف 

الصناعيات  فقراتيه  شيملت 

الدوائيية املزميع انشياؤها يف 

املدينة«، مؤكدة »ارسال امللف 

لالطيالع  الصحية  وزارة  اىل 

عيىل الصناعيات املثبتية ومدى 

مالئمتها لحاجة السوق«.

وأضافت أن »الوزارة عملت عىل 

استحصال املوافقات القطاعية 

ألرض مروع املدينة الصناعية 

بعد زييارة موقعية لهيا، حيث 

يتم التنسييق حالياً ميع أدوية 

سامراء بهذا الخصوص«.

وتابعت أن »العمل جار عىل قدم 

وسياق لالنتهاء مين املوافقات 

اإلعيالن  لغيرض  القطاعيية 

للتطويير النشياء مدينة ضمن 

املعايري العاملية الخاصة بإنشاء 

املدن الصناعية الدوائية«.

بغداد/الزوراء:
عن  الثالثاء،  امس  التخطيط،  وزارة  أكدت 
البوابة  إنشاء  ملروع  ميدانياً  متابعتها 
باتجاه  األرشف  النجف  ملحافظة  الشمالية 

كربالء .
وذكر بيان للوزارة تلقته “الزوراء” أن “فرق 
إىل  ميدانية  زيارة  أجرت  امليدانية،  املتابعة 
ملحافظة  الشمالية  البوابة  إنشاء  مروع 
كربالء  محافظة  باتجاه  األرشف  النجف 
املقدسة واطلعت عليه ميدانياً ضمن برنامج 

تنمية األقاليم” . 
بدأت  البوابة  بانشاء  أن”املبارشة  وأضاف 

نهاية العام املايض 2022 ومن املؤمل إنجازه 
أن”املروع  2024، مبيناً  املقبل  العام  نهاية 
بناية خدمية  يتكون من بوابة كبرية و)32( 
ومساجد  وسيطرات  تفتيش  نقاط  تتضمن 
للزائرين،  واسراحات  صحية  ومجاميع 
وعرض  كم   2 بطول  طرق  تأهيل  إىل  إضافة 
مع  وخدمية  رئيسة  طرقاً  تشمل  مر   200
وتخطيط  اإلنارة  بأعمدة  الشوارع  تأثيث 
والجزرات  األرصفة  تأهيل  وكذلك  الشوارع، 

بأشكال حديثة “. 
بوابة  إنشاء  إىل  يهدف  “املروع  أن  وتابع 
ملدينة النجف األرشف لتكون واجهًة معمارية 

الدينية  النجف  واجهة  تعكس  وحضارية 
وتليق بمكانتها، إضافة اىل الوظيفة األمنية، 
خالل  من  للزائرين  سياحي  جذب  وكذلك 

املساحات الخرض واألبنية الخدمية”.
للبيان ”الجهات املعنية  الوزارة وفقاً   ودعت 
تعيق  التي  التعارضات  إزالة  إىل  باملروع 
تنفيذه بأرسع وقت ممكن بغية إنجازه وفق 

التوقيتات الزمنية املحددة”.
وأشار اىل أن” مروع إنشاء البوابة الشمالية 
محافظة  باتجاه  األرشف  النجف  ملحافظة 
الستة  املشاريع  أحد  يعّد  املقدسة  كربالء 

ضمن مروع القويس - النجف الجنوبي”.

بغداد/الزوراء:
أحصت مديرية رشطة الطاقة، امس، عملياتها 
حددت  وفيما  املاضية،  الثالثة  األشهر  خالل 
انخفاض  إىل  أشارت  تهريبا،  األكثر  املناطق 

عمليات التهريب ألكثر من 85 باملئة.
وقال مدير عام رشطة الطاقة اللواء الركن ظافر 
مواقع  هناك  إن”  صحفي:  ترصيح  يف  نظمي 
النفطية،  املشتقات  تهريب  يف  عملت  رسمية 
أن”  مبينا  والتكرير”،  لألسفلت  معامل  منها 
التي  الوقود  حصص  تشمل  التهريب  عمليات 

بدال من أن تذهب للمواطن رسميا، تباع بطرق 
غري رسمية، إضافة إىل أن هناك عمليات تهريب 
أخرى وهي الدخول بمنتوج والخروج بمنتوج 

آخر، وهذا يعترب تحايال”.و
وبحسب  االستالم  منذ  إجراءاتنا  أن”  أضاف 
هو  املوضوع  بهذا  الداخلية  وزير  توجيهات 
العراق  وتقسيم  الطاقة،  رشطة  هيكلة  إعادة 
وتتم  لواء،  يتسلمه  قاطع  وكل  قواطع   9 إىل 
والكمائن  بالدوريات  العمليات  هذه  مكافحة 

ومداهمة املناطق التي تعترب أوكارا للتهريب”.

وأكد أنه” خالل األشهر الثالثة املاضية شهدت 
انخفاضا  النفطية  املشتقات  تهريب  عمليات 
الصهاريج  أن”  إىل  الفتا  باملئة”،   85 من  ألكثر 
التهريب  بعمليات  تقوم  كانت  التي  املضبوطة 
 345 من  أكثر  بلغت  املاضية  الفرة  خالل 
تم  متهما   697 من  أكثر  واعتقال  صهريجا، 
 12 من  أكثر  ضبط  مع  القضاء  إىل  إحالتهم 
مليون لر”.وبن أن” عمليات مداهمة األوكار 
موضحا،  استخبارية”،  معلومات  وفق  تتم 
االستخبارات  من  مشركا  يكون  الواجب  أن” 

يف  األنابيب  خطوط  ورشكة  الطاقة  ورشطة 
وزارة النفط، ونعتمد عىل قدراتنا البرية”.

أقىس  من  هي  املهربن  عقوبة  أن”  وتابع 
كون  الدولة،  وضعتها  التي  الرادعة  العقوبات 
موضحا  عاما”،  ماال  تعترب  املشتقات  هذه 
هي  تهريبا  تشهد  التي  املناطق  أكثر  أن” 
الدين  وصالح  والفلوجة  وبغداد  ودياىل  البرصة 
داخل  يف  يكون  التهريب  أن”  وكركوك”.وذكر، 
العراق وليس خارجه، حيث يباع املنتوج املهرب 

بطريقة غري رسمية”.

 االنبار/الزوراء:

قيادة  يف  امني  مصدر  اعلن 

االنبار،  محافظة  رشطة 

نسبة  ارتفاع  الثالثاء،  امس 

بالدراجات  السري  حوادث 

النارية للمطاعم التي تستخدم 

التوصيل الرسيع )دليفري(  يف 

مدينة الفلوجة .

وقال املصدر يف ترصيح صحفي 

الحوادث  نسبة  “ارتفاع  ان 

النارية  للدراجات  املرورية 

مسبوق  غري  بشكل  ارتفعت 

الفلوجة  مدينة  شهدت  حيث 

الدراجات  اصحاب  من   3 وفاة 

النارية الذين يعملون يف املطاعم 

للتوصيل الرسيع خالل اسبوع، 

ادت  اخرى  حوادث  عن  فضال 

هذه  وتعد  بليغة  اصابات  اىل 

نوعها  من  االوىل  هي  الحوادث 

منذ رفع الحظر عن حركة سري 

بعد  والشحن  النارية  الدراجات 

تسجيلها يف الدوائر املرورية “.

“الرسعة  ان  املصدر  واضاف 

الدراجة  قيادة  عند  العالية 

بقواعد  االلتزام  وعدم  النارية 

نسبة  ارتفاع  اىل  ادى  السري 

الحوادث”.

مرور  ”مفارز  ان  اىل  وأشار 

اصحاب  توعدت  الفلوجة 

بعقوبات  النارية  الدراجات 

حركة  مخالفتهم  عند  رادعة 

العالية  والرسعة  السري 

عند  املوبايل  جهاز  واستخدام 

اصحاب  والزام  الدراجة  قيادة 

بااللتزام  الرسيع  التوصيل 

ان”  مؤكدا  السري”،  بقواعد 

ممن  النارية  الدراجات  سائقي 

يستخدمون جهاز املوبايل اثناء 

القيادة هم اكثر عرضه الرتكاب 

حوادث مرورية “.

االنبار  مرور  دائرة  واقرت 

نسبة  ارتفاع  سابق  وقت  يف 

اعىل  اىل  املرورية  الحوادث 

باألعوام  مقارنة  لها  مستوى 

املاضية .

بغداد/الزوراء:

أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، 

امس الثالثاء، إصدار 132 بطاقة 

بمخيمات  للنازحن  وطنية 

املوصل.

تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 

“الزوراء”: أن” 132 نازحاً تسلم 

وصالح  األنبار  محافظات  من 

بطاقاتهم  ونينوى،  الدين 

الوطنية، ضمن جهود دعم فئات 

الحلول  وإيجاد  الوزارة  عناية 

ملشكالتهم” . 

بالتنسيق  جاء  أن”ذلك  وأضاف 

يف  الهجرة  دائرة  بن  املسبق 

املدنية  األحوال  نينوى، ومديرية 

ومع  واإلقامة،  والجوازات 

املعنية  األنرسوس  منظمة 

وإصدار  القانونية  بالشؤون 

لجهود  باإلضافة  املستمسكات، 

الفرق واللجان الخاصة بإصدار 

حرضت  التي  املستمسكات 

داخل املخيمات”.

بغداد/الزوراء:
امس  املدني،  الدفاع  مديرية  اوضحت 
حالة  يف  زالت  ما  كوادرها  ان  الثالثاء، 
االستنفار يف املحافظات املترضرة جراء 

األمطار.
كانت  الديوانية  محافظة  ان  إىل  الفتة   

االكثر ترضراً.
االعالمي  املنسق  صباح  نؤاس  وقال 
ترصيح  يف  املدني  الدفاع  ملديرية 
صحفي”التزال حالة االستنفار ملالكاتنا 
حيث  الديوانية،  محافظة  يف  مستمرة 
التي  االمطار  من  ترضرا  االكثر  كانت 

شهدتها البالد”، 

الجهات  يف  تركز  “العمل  ان  مبينا 
الوسطى والجنوبية”.

بإسناد  العمل مستمرا  يزال  وتابع: “ال 
البلديات  ووزارة  الداخلية  وزارة  من 
التقاطعات  من  االمطار  مياه  لسحب 

الرئيسية عىل وجه الخصوص”.
يف  املدني  الدفاع  “فرق  ان  القول  واتم 
الفرق  ساندت  واملثنى  بابل  محافظات 

املوجودة يف الديوانية”.  
الحالية  االمطار  موجة  ان  اىل  يشار 
من  العديد  بإغراق  تسببت  العراق  يف 
وسط  مدن  يف  والشوارع  االحياء 

وجنوبي البالد.



بغداد/ الزوراء:
الحكوم�ة  أن  النف�ط  وزارة  أعلن�ت 
االتحادية تعمل عىل تعجيل استئناف 
تصدير نفط إقليم كردستان، محذرة 
م�ن أن إيق�اف التصدي�ر “س�يرض 

باالقتصاد الوطني”.
وقال املتحدث باس�م الوزارة، عاصم 
إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  جه�اد، 
النفط  االتحادي�ة ووزارة  “الحكومة 
حريصت�ان ع�ىل اس�تئناف عمليات 
تصدير النفط من إقليم كوردستان”، 
عازي�اً ذل�ك “ألهميت�ه للع�راق ككل 

وإقليم كردستان”.
وأض�اف: “العراق يه�دف إىل تعظيم 
م�ن  املتأتي�ة  النفطي�ة  اإلي�رادات 
تصدي�ر النف�ط العراقي، س�واء من 
حق�ول الوس�ط والجن�وب، أو م�ن 
إقليم كردس�تان، ألن ذلك س�ينعكس 
ع�ىل املجتم�ع العراقي ب�كل أطيافه 

وقومياته”. 
وأك�د جه�اد أن “الحكوم�ة والوزارة 
عملي�ة  يف  اإلرساع  ع�ىل  تعم�ان 
اس�تئناف تصدير النفط العراقي من 
إقليم كردس�تان”، مشرياً إىل “أن وفد 
إقلي�م كردس�تان زار بغ�داد، وأجرى 
مشاورات من أجل التعجيل يف عملية 

التصدير.”.
وذك�ر “أن تأخ�ري عملي�ة التصدي�ر 
الوطن�ي،  االقتص�اد  ي�رّض  س�وف 

واإلي�رادات  االتحادي�ة،  وباملوازن�ة 
املتأتي�ة من تصدير النف�ط العراقي، 
وكل ي�وم تأخ�ري يعن�ي مزي�داً م�ن 

الخسائر”، عىل حد قوله.  
االتحادي�ة  الحكوم�ة  أن  وأوض�ح: 
ملزمة بتنفيذ ق�رار املحكمة الدولية 
يف فرنسا، وكذلك وزارة النفط وإقليم 

كردستان. 
وبني جهاد أن “اآللي�ة الحالية تقول 
إنه يج�ب أن تكون عملي�ات تصدير 
النف�ط العراقي ع�ر مين�اء جيهان 

الرتكي عن طريق الحكومة االتحادية 
ووزارة النف�ط وممثليته�ا يف تركيا، 
وهي الرشكة املس�ؤولة عن تس�ويق 
النف�ط العراق�ي )س�ومو(، الفتاً إىل 

وجوب تطبيق قرار املحكمة”. 
ورأى أن عىل العراق وإقليم كردستان 
“النظ�ر يف األولوي�ات الي�وم، والت�ي 
تتمثل االلت�زام بالقرار الدويل ثم يليه 
البحث يف املسائل األخرى، مثل قانون 
النف�ط والغ�از واالتف�اق الس�يايس 

وغريهما”. 

وتاب�ع “الجانب الفن�ي واالقتصادي 
الي�وم يحتم علين�ا التعجيل يف عملية 
اس�تئناف تصدير النفط العراقي من 
إقلي�م كردس�تان عر مين�اء جيهان 
الرتكي ع�ر وزارة النفط وفق آليات 
يتف�ق عليها”، محذراً م�ن أن إيقاف 
تصدي�ر النف�ط من إقليم كردس�تان 

“سيرّض باالقتصاد الوطني”.
من جانب متصل، أعلنت لجنة النفط 
والغاز النيابية عقد اجتماع بني وزارة 
النفط ووفد حكومة اقليم كردستان 

ال�ذي وص�ل العاصمة بغ�داد صباح 
امس الثاثاء.

وقال النائ�ب الثاني لرئي�س اللجنة، 
عدنان الجابري، يف ترصيح صحفي: 
“ان اجتماعا جرى بني وفد من اقليم 
مق�ر  يف  النف�ط  ووزارة  كردس�تان 
األخري عىل خلفية ايقاف تصدير نفط 

االقليم عر ميناء جيهان الرتكي”.
وأضاف ان “االجتم�اع عقد للوصول 
اىل صيغة تفاهم إلعادة تصدير النفط 
ع�ر رشكة تصدي�ر النف�ط الوطنية 

}سومو{”.
إقلي�م  حكوم�ة  م�ن  وف�د  وكان 
كردس�تان وصل إىل العاصمة بغداد، 
صباح امس الثاثاء، بهدف مناقش�ة 
تصدي�ر النفط م�ن اإلقلي�م وبعض 
القضاي�ا املالية األخرى مع الحكومة 

االتحادية.
 ويتكون وفد حكومة كردس�تان من 
وزير املالي�ة واالقتصاد، آوات ش�يخ 
جن�اب، ووزي�ر الث�روات الطبيعي�ة 
وكالة كم�ال محمد، ورئي�س ديوان 

مجلس الوزراء أوميد صباح. 
وس�يعقد وفد إقليم كردس�تان، عدة 
اجتماع�ات ولق�اءات م�ع مس�ؤويل 
الحكوم�ة يف بغ�داد، حي�ث تتمحور 
ح�ول  رئي�س  بش�كل  النقاش�ات 
استئناف تصدير نفط إقليم كردستان 

إىل األسواق العاملية.

بغداد / الزوراء:
ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار  كش�ف 
للشؤون املالية، مظهر محمد صالح، 
امس الثاثاء، باألرقام حجم التحويل 
امل�ايل اليومي عر نافذة البنك املركزي 
واحتياطي العراق من العملة الصعبة، 
فيما أش�ار اىل أن اقتصاد العراق قوي 

ويسري نحو التحسن.
وق�ال صالح يف ترصي�ح صحفي: إن 
“القطاع امل�ايل العراقي يعيش بظرف 
انتقايل الذي يتضمن عدة أهداف منها 
خفض قيمة ال�دوالر أمام الدينار من 
1450 دين�اراً للدوالر الواحد اىل 1300 
دينار لل�دوالر الواح�د”، مبيناً أنه “ال 
توج�د حالياً تحويات خارجية عابرة 
أو غامض�ة أو تقاط�ع م�ع االمتثال 
الدويل”.وأض�اف أن “هن�اك حرية يف 
التحوي�ل للتج�ارة ورأس املال كرشاء 
عقار خارج الباد، برشط أن تمر عر 
األدوات الرقمي�ة املرصفية الصحيحة 
وعر االمتث�ال الدويل”، مش�رياً اىل أن 
“ه�ذا اإلج�راء ولد س�عرين لل�دوالر: 
أن  إال  األول رس�مي، واآلخ�ر م�واٍز، 

الف�ارق ب�ني الس�عرين ب�دا يتقلص 
بمرور الوقت”.

وأكد أن “الوضع االقتصادي يتحس�ن 
بالتدريج طاملا هناك حرية بالتحويل 

التي يجب أن تخضع لامتثال”، الفتاً 
اىل أن�ه “خ�ال األس�ابيع أو األش�هر 
القليلة املقبلة سيتطابق سعر الرصف 

الرسمي مع املوازي”.

وذكر أن “املصارف بدأت تمتثل بشكل 
عملي�ات  بإج�راء  وب�دأت  صحي�ح، 
أن  اىل  الفت�اً  الصحيح�ة”،  التحوي�ل 
“رق�م التحوي�ل الخارجي م�ن نافذة 

البنك املركزي بلغ معدالً طبيعياً وهو 
200 مليون دوالر يومياً”.

ب�أن  العراقي�ني  صال�ح  وطم�أن 
“احتياط�ات الع�راق كافي�ة وحرية 
التحوي�ل متوف�رة م�ن خ�ال األطر 
إن  حي�ث  واالمتث�ال،  القانوني�ة 
االس�تريادات تت�م ع�ىل س�عر رصف 
1300 دين�ار لل�دوالر، وذل�ك يمن�ح 
قوة للدين�ار العراقي”، مش�رياً اىل أن 
“احتياط�ي البنك املرك�زي اليوم هو 
بح�دود 115 مليار دوالر الذي يعد هو 

أكر احتياطي يف تاريخ الباد”.
وب�نّي أن “االقتص�اد العراق�ي ق�وي 
ويواج�ه األزم�ات بس�هولة والوضع 
يتجه نح�و التحس�ن”، موضح�اً أن 
“العراق نحو تحسني مناخ املدفوعات 
بالتدري�ج واالمتث�ال نح�و  الرقم�ي 

العالم”.
ولف�ت اىل أن “الح�زم الت�ي أطلقه�ا 
البنك املركزي ذكية وتعطي اطمئناناً 
للمواط�ن العراقي”، مش�رياً اىل “أننا 
دخلن�ا مرحل�ة املدفوع�ات الرقمي�ة 

بشكل صحيح يف العراق”.

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

بنسبة )0.15%(.
وج�اءت مؤرشات التداول لس�وق العراق لألوراق املالي�ة ليوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسهم املتداولة )421.433.906( سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم )687.585.843( دينارا. 
واغل�ق مؤرش االس�عار ISX 60 يف جلس�ة امس ع�ىل )647.95( نقطة 
مرتفع�ا بنس�بة )%0.15( ع�ن اغاق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة البال�غ 

)946.98( نقطة.
وتم تداول اس�هم )33( رشكة من اصل )103( رشكة مدرجة يف السوق، 
واصب�ح عدد ال�رشكات املوقوف�ة بقرار م�ن هيئ�ة االوراق املالية لعدم 

التزامها بتعليمات االفصاح املايل )3( رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق )15( 
ملي�ون س�هم بقيمة بلغ�ت )25( مليون دين�ار من خ�ال تنفيذ )10( 

صفقات عىل اسهم 3 رشكات.
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق 
)22( مليون س�هم بقيمة بلغت )23( مليون دينار من خال تنفيذ )6( 

صفقات عىل اسهم رشكتني.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
واالي�داع املرك�زي منذ ع�ام 2009، ويس�عى إلطاق نظ�ام التداول عر 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصارف واالتص�االت والصناع�ة والزراعة والت�أمني واالس�تثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت إدارة معلوم�ات الطاق�ة األمريكي�ة، ام�س الثاثاء، ان 
ص�ادرات العراق النفطي�ة ألمريكا بلغت اكثر م�ن 113 مليون 

برميل خال عام 2022.
وقالت اإلدارة يف جدول لها اطلعت عليه “الزوراء”: ان “صادرات 
الع�راق من النف�ط الخام ومنتجاتها ألمري�كا خال عام 2022 
بلغ 113.941 مليون برميل، مرتفعا بنس�بة %98.93 عن سنة 

2021 والت�ي بلغت الص�ادرات النفطية ألمري�كا فيها 57.277 
ملي�ون برميل ومرتفعا بنس�بة %76.77 عن س�نة 2020 التي 
بلغت الصادرات النفطية فيها ألمريكا 64.456 مليون برميل”.

واضافت ان “اعىل معدل للصادرات النفطية ألمريكا خال العام 
املايض 2022 كانت يف ش�هر تموز حيث بلغ�ت 16.611 مليون 
برمي�ل، فيم�ا كانت اقل مع�دل للصادرات النفطية لش�هر اذار 

حيث بلغت 6.330 مليون برميل “.

واش�ارت اىل ان “اع�ىل مع�دل للص�ادرات العراقي�ة النفطي�ة 
ومنتجاته�ا ألمريكا خال العرش س�نوات املاضي�ة كان يف عام 
2017 حي�ث بلغت هذه الصادرات 220.499 مليون برميل واقل 

الصادرات خال العرش السنوات املايض كان يف عام 2021”.
ويص�در الع�راق م�ا يقارب م�ن %10 م�ن صادرات�ه النفطية 
ألمريكا، ويعت�ر العراق ضمن اهم ع�رش دول مصدرة ألمريكا 

بجانب كندا واملكسيك والسعودية.
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وفد من اإلقليم يبحث مع الوزارة االحتادية إعادة التصدير عرب تركيا

أكد أن احتياطات العراق كافية وحرية التحويل متوفرة 

النفط: توقف صادرات كردستان “يضر باالقتصاد الوطين” ونبحث التعجيل باالستئناف

بغداد/ الزوراء:
استقرت أس�عار الذهب “االجنبي والعراقي يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغداد، فيما انخفضت االس�عار يف اس�واق اربيل عاصمة اقليم كردستان، 
امس الثاثاء.وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر 
يف العاصمة   بغداد سجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 
من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي 423 الف دينار، وسعر الرشاء 419 
الف دينار، وهي نفس االس�عار ليوم االثنني.وأشار اىٕل أن سعر بيع املثقال 
الواح�د عيار 21 من الذهب العراقي س�جل اس�تقرارا ايضا عند 393 الف 
دين�ار، وبلغ س�عر الرشاء 389 ألفا.وفيما يخص أس�عار الذهب يف محال 
الصاغة، فإن س�عر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 425 
الف دينار و 435 ألفاً، فيما تراوح س�عر البيع مثقال الذهب العراقي بني 
395 الف�اً و 405 آالف دينار.أم�ا اس�عار الذهب يف اربي�ل فقد انخفضت، 
حيث س�جل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 487 الف دينار، وسجل 
عي�ار 21 بيع 436 الف دينار، فيما س�جل عي�ار 18 بيع 365 الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدين�ار العراقي، امس 

الثاثاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مص�در إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد س�جلت، 
صباح امس، 154700 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 
االس�عار صباح يوم االثن�ني 155000 دينار مقابل 100 دوالر.وأش�ار اىٕل 
أن اس�عار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألس�واق املحلية يف 
بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155750 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي، 
بينما بلغت أسعار الرشاء 153750 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي.

أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن اسعار البورصة انخفضت أيضا، 
حيث بلغ سعر الدوالر البيع 155250 دينارا لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء 154250 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد / نينا:
أك�د الخبري االقتصادي والس�يايس، جليل الام�ي، ان عرض موازنة عامة 

اتحادية لثاث سنوات خطة مالية متوافقة مع قانون اإلدارة املالية.
وق�ال للوكال�ة الوطنية العراقي�ة لانباء / نينا / : لطاملا ش�كلت املوازنة 
عائق�اً أمام تس�يري أعمال الدول�ة وكانت جزءاً من خاف س�يايس، لذلك 
فعندما وافق مجلس الوزراء عىل مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية 
للسنوات املالية 2023 ، 2024 ،2025 واحاله إىل مجلس النواب، استبرشنا 
خ�رًيا رغم ان ارقام املوازنة انفجارية حيث س�تبلغ قيمتها أكثر من 197 
تريلي�ون دين�ار )151.5 مليار دوالر(، واملوازنة التش�غيلية تبلغ أكثر من 

150 تريليون دينار )115 مليار دوالر(.
واضاف الامي : ان الشق االستثماري بلغ أكثر من 47 تريليوناً )36 مليار 
دوالر(، والعجز يف املوازنة س�يبلغ 63 تريليون دينار )48.4 مليار دوالر(، 
لذلك ف�إن عرض موازنة عامة اتحادية لثاث س�نوات هي )خطة مالية( 
ج�اءت متوافقة مع قانون اإلدارة املالية االتحادي الذي أجازت املادة )4/

ثانيا( منه منح الس�لطة التنفيذية تقديم املوازن�ة العامة متعاقبة لثاثة 
أع�وام وتقديمه�ا مرة واحدة ع�ىل أن ترشع موازنة الس�نة األوىل وتعتمد 
يف التنفيذ.واوض�ح : أم�ا بالنس�بة للس�نتني الاحقت�ني فموازنتهما بعد 
ترشيعهما باإلمكان التغيري والتعديل من جانب السلطة التنفيذية عىل أن 
يص�ادق مجلس النواب عىل التعديات التي تتطلبها ظروف التعديل وقتها 

تبعا للظرف املايل واالقتصادي للباد.
وتابع الامي : ان الس�لطة التنفيذية س�عت م�ن وراء ذلك إلعطاء مرونة 
كافية لتفادي مش�كات تعط�ل اقرار املوازنة يف الس�نوات القادمة مثلما 
حصل يف حكومات ترصيف األعم�ال أو غري ذلك من املعوقات الترشيعية، 
باإلضافة اىل اتباع ما يس�مى بشفافية املوازنة اي إعطاء رؤية مستقبلية 
ع�ن أولويات الوض�ع املايل للباد عىل املدى املتوس�ط وعىل اس�اس تنفيذ 

الرنامج الحكومي للسنوات الاحقة.

بغداد / الزوراء:
أكد الخبري االقتصادي، الدكتور صفوان قيص، ان اس�عار النفط ستش�هد 
ارتفاعا يف حال قامت امريكا بفرض عقوبات عىل الرشكات الصينية التي 

تقوم برشاء النفط الرويس وتحدث توتراً ما بني الرشق والغرب.
وقال قيص يف ترصيح صحفي ان “الرئيس االمريكي قد رصح بأنه سيقوم 
ب�رشاء النفط يف ح�ال انخفاضه عن 70 دوالرا للرمي�ل من اجل تعويض 
احتياطي�ه املفق�ود نتيجة محاولة الس�يطرة عىل االس�عار، خصوصا ان 
هناك 60 مليون برميل تم سحبها من االحتياطات االمريكية ويعاد رشائها 
عندما ينخفض س�عر برمي�ل النفط عن 70 دوالرا”.واضاف ان “اس�عار 
النفط مازالت مس�تقرة ومعدالت النمو يف الصني بحالة ايجابية، حيث ان 
ف�رض عقوب�ات جديدة عىل الصني قد يعمل عىل تقليل االس�عار اىل الرقم 
املذكور”.وبنّي ان “قي�ام الجانب االمريكي بفرض عقوبات عىل الرشكات 
الصينية التي تشرتي النفط الرويس فإنه سيحدث عملية توتر بني الرشق 

والغرب، وبالتايل ستزداد اسعار النفط، حيث مازالت االسواق ترتقب”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البنك املركزي العراق�ي من الدوالر يف مزاد امس الثاثاء، 

بنسبة %13 لتصل إىل 230 مليون دوالر أمريكي.
وذكر مص�در أن البنك املركزي باع امس خال م�زاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 230 مليونا و3 االف و 162 دوالرا بنس�بة ارتفاع بلغ 13.86% 
مقارن�ة بي�وم االثنني التي بلغ�ت املبيعات فيه�ا 202 مليون�ا و134 ألفا 
و715 دوالرا، غطاه�ا البنك بس�عر رصف اس�اس بل�غ 1305 دنانري لكل 
دوالر لاعتم�ادات املس�تندية والتس�ويات الدولية للبطاق�ات االلكرتونية 
وبس�عر 1310 دنان�ري لكل دوالر للح�واالت الخارجية وبذات الس�عر لكل 
دوالر بش�كل نقدي.واضاف ان معظم املبيعات م�ن الدوالر ذهبت لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل ش�كل )حواالت، اعتمادات( وبواقع 178 مليونا و 
403 االف و 162 دوالرا، فيم�ا ذهب�ت البقية البالغة 51 مليونا و600 ألف 
دوالر عىل شكل مبيعات نقدية .وأشار املصدر اىٕل ان املصارف التي اشرتت 
ال�دوالر النقدي بلغ عددها 13 مرصفا، فيما بلغ عدد املصارف التي قامت 
بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 20 مرصفا، فيما كان اجمايل عدد 

رشكات الرصافة والتوسط املشاركة يف املزاد 212 رشكة.

الذهب يستقر يف العاصمة 
وينخفض يف اإلقليم

تراجع أسعار الدوالر يف
 البورصة الرئيسة

خبري: موازنة الثالث سنوات خطة 
متوافقة مع قانون اإلدارة املالية

اقتصادي: النفط قد يرتفع إذا 
فرضت عقوبات جديدة على الصني 

مزاد العملة يبيع أكثر من 230 
مليون دوالر

سوق العراق لألوراق املالية
 يغلق مرتفعا
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قرب إطالق مشروع مدينة اقتصادية 
جتارية يف أبو غريب

العراق حيقق قفزة كبرية بصادراته النفطية إىل أمريكا يف 2022

مظهر حممد صاحل: اقتصاد العراق قوي ويواجه األزمات بسهولة ويسري حنو التحسن

بغداد / الزوراء:
ام�س  التج�ارة،  وزارة  أعلن�ت   
الثاثاء، عن س�عيها إلنشاء مدينة 
اقتصاديَّة وتجاري�ة يف منطقة ابو 
غري�ب ببغداد ضم�ن أرض خاصة 
باألس�واق املركزية تبلغ مساحتها 

330 دونماً.
 وقال املتحدث الرس�مي يف الوزارة، 
محم�د حنون، يف ترصيح صحفي: 
إنَّ “املدين�ة تض�م بناي�ة خاص�ة 
تابع�ة للوزارة ومق�رات للرشكات 
مجمع�ات  وكذل�ك  له�ا،  التابع�ة 
س�كنية ومدينة مغلقة للمعارض 

تبلغ مساحتها 200 دونم”.
وأضاف أنه “سيتم اختيار رشكات 
هندسية إلعداد التصاميم الخاصة 
باملبن�ى، فيم�ا يت�م التعاق�د م�ع 
رشكات رصين�ة معروف�ة إلنج�از 
املدينة بمدة قصرية، حيث تش�مل 
للع�رض  كب�رية  قاع�ات  أيض�ا 
واس�عة  خ�رضاء  ومس�احات 
و)بارك( لوقوف السيارات ومطاعم 
ومرسحاً ومدينة لأللع�اب، وأبنية 
إداري�ة وقاعة للمؤتم�رات وفنادق 

خاصة للوفود االجنبية.”
وأش�ار حنون إىل “مبارشة الرشكة 
الغذائي�ة  امل�واد  لتج�ارة  العام�ة 
الخ�اص  القط�اع  بالتع�اون م�ع 
)اإلحس�ان(  م�رشوع  بتنفي�ذ 
للم�واد  االس�تثماري  التس�ويقي 
الغذائي�ة يف محافظ�ة ذي قار عىل 
مس�احة 4 دونم�ات ويحتوي عىل 
120 مح�ًا وغرف خدمي�ة وكراج 
للس�يارات وحدائ�ق داخلي�ة م�ع 

مجمع مخزني”.
وتاب�ع أنَّ الرشك�ة العامة لتصنيع 

الحب�وب افتتح�ت فرع�ا جديدا يف 
محافظ�ة النج�ف األرشف ضم�ن 
ف�روع  س�بعة  إلنش�اء  م�رشوع 
دياىل وواس�ط  باملحافظ�ات وهي 
والديواني�ة واملثن�ى والنجف، فيما 
س�يتم افتت�اح فرع�ني جديدين يف 
محافظت�ي باب�ل وذي ق�ار خال 
األس�بوع الح�ايل، إذ يعمل كل فرع 
عىل إص�دار إجازة ممارس�ة مهنة 
ألصح�اب املخاب�ز واألف�ران، فيما 
تض�م كل بناي�ة مخت�راً لفح�ص 

الطحني.
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ملعب نادي الشرقية يف الكوت يتحول إىل 
ميدان لتفحيط السيارات 

الكوت / متابعة الزوراء:
 أك�د ن�ادي الرشقية الريايض يف الكوت أن مس�تثمر مدينة ألع�اب الكوت رفع دعوى قضائي�ة جديدة ضد النادي 
يطالبه بإخالء س�احته لغرض جعلها ميدان لتفحيط الس�يارات .وقال س�يف البدري، نائب رئيس الهيئة االدارية 
للنادي: ان نادي الرشقية من األندية املهمة يف مدينة الكوت فنحن نشارك منذ )9( سنوات يف الدوري العراق املمتاز 
لخم�ايس الكرة ونمتلك قاعدة جماهرية كبرية كوننا نمثل اس�م أقدم حي من أحي�اء مدينة الكوت .واضاف: يقع 
مبن�ى ادارة النادي وس�احة ملعبه عىل أرض جانبي�ة تابعة ملدينة ألعاب الكوت وقد ش�غلها قبلنا املجلس البلدي 
للمدينة، كما أن مستثمر املدينة منح أرايض منها لدائرة الكهرباء ولبعض املزارعني .وتابع: سبق أن رفع املستثمر 
دعويني عىل النادي إلخالء املكان لكننا كسبنا الدعوة األخرية، وحاولنا أن نعقد عدة تفاهمات معه دون جدوى .

أصفر وأمحر

زينل يوثق صفحات من تاريخ الفرق األهلية وكرة الشرطة 
األكادميية األوملبية العراقية تطلق إصدارا جديدا

األحد املقبل.. انطالق مباريات اجلولة الثانية 
والعشرين من الدوري املمتاز 

بغداد/ متابعة الزوراء:
 س�مت الهيئة اإلدارّي�ة لنادي الرشطة، محمد النج�ار مدرباً لفريقها 
لكرِة السلة خلفاً للمدرب عيل فرحان الذي قدم استقالته يف وقت سابق.

وق�ال املدير اإلعالمي لنادي الرشطة، حس�ني الخرس�اني إن “النجار 
ب�ارش بقيادت�ه للفريق ب�دءاً من يوم ام�س الثالثاء تحض�رياً ملباراته 
املقبلة التي س�تجمعه بفريق نادي الحش�د الشعبي، ضمن منافسات 
األدوار النهائي�ة لل�دوري املمتاز”.يذكر  أن النج�ار، تمكن خالل املدة 
من قيادِة املنتخب الوطني للعبة للتأهل إىل التصفيات النهائيِة لبطولة 

آسيا، فضالً عن إحراز لقب بطولة آسيا ثالثة يف ثالثة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يواصل فريق الزوراء تحضرياته 
يف ملع�ب الش�الجية اس�تعداداً 
الس�تئناف منافس�ات ال�دوري 
املمتاز بكرة القدم التي ش�هدت 
غي�اب )6( من العبي�ه املحليني 
تواجده�م  بس�بب  واملحرتف�ني 
املنتخب�ات  صف�وف  ضم�ن 

الوطنية يف )فيفا دي(.
وق�ال الناط�ق اإلعالم�ي لنادي 
الرحم�ن رش�يد  ال�زوراء عب�د 
إن “ف�رتة التوق�ف الحالية تعد 
مناس�بة لجمي�ع ف�رق الدوري 
من أجل إع�ادة ترتي�ب األوراق 
وتصحي�ح األخط�اء بع���د أن 
عانت كثرياً من ضغط املباريات 
أنه�ا  كم�ا  اإلصاب�ات،  وتع�دد 
تمثل فرصة مناس�بة الستعادة 

الغياب�ات ومحط�ة تحضريي�ة 
مهم�ة للمرحلة الحاس�مة من 

عمر املوسم الحايل”.
وأضاف رشيد أن” فريقه استغل 
ه�ذه الفرتة بخوض مباراة ودية 
أمام الكرخ وانتهت بفوز األخري 
بثالث�ة أه�داف مقاب�ل هدفني، 
مبين�اً أن امل�الك التدريبي لكرة 
الن�وارس ينظر له�ذه املواجهة 
من الجان�ب االيجابي بعيداً عن 
النتيجة النهائي�ة كونها مباراة 
“امل�درب  أن  تجريبية”.وتاب�ع 
أيوب أوديش�و حرص عىل منح 
الفرص�ة لجمي�ع العنارص التي 
تواجدت يف الفري�ق ضد الكرخ، 
بغي��ة تقييم املستويات وتحديد 
احتياجاته من الالعبني املتاحني 

أمامه خالل الفرتة املقبلة”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
 أبدت لجنة املس�ابقات يف االتحاد العراقي 
لكرة الق�دم موقفها من مقرتحات تأجيل 
املب�اراة املؤجل�ة ب�ني الكهرب�اء وأربيل يف 

الدوري املمتاز.
وقال مصدر يف اللجنة إن “لجنة املسابقات 
يف االتح�اد العراق�ي لكرة القدم اس�تمعت 
إىل املقرتح�ات أو املطالب�ات الت�ي تح�دث 
عنه�ا رئيس نادي أربيل ولي�د عارب حول 
عدم رغبة الن�ادي بحضور املباراة يوم غد 

الخميس”.
وب�ني أن “لجنة املس�ابقات قررت خوض 
اللق�اء يف موعده املحدد ي�وم غد الخميس 
عند الس�اعة التاسعة مس�اًء وعىل ملعب 
الشعب الدويل، بالتايل رفضت أي مقرتحات 

للتأجيل”.
يذكر أن رئيس ن�ادس أربيل أكد أن فريقه 
لن يخ�وض املب�اراة يف ح�ال أرصت لجنة 
املس�ابقات عىل إقامة املب�اراة يف موعدها 

املحدد.

حممد النجار يباشر مهمته مدربا 
لسلة الشرطة خلفا لعلي فرحان

الزوراء يكثف استعداداته 
حتضريا ملواجهة زاخو يف الدوري

احتاد الكرة : املباراة املؤجلة بني الكهرباء 
وأربيل قائمة يف موعدها

بغداد / الزوراء:
اطلق�ت االكاديمي�ة األوملبي�ة العراقية 
تاري�خ  سلس�لة  يف  الجدي�د  إصداره�ا 
الرياض�ة العراقي�ة بعن�وان “ املبادرات 
الذاتي�ة يف الرياض�ة العراقي�ة ..تاريخ 
ك�رة الق�دم يف الرشط�ة “ والكتاب من 
تألي�ف  عميد الرشط�ة  الخبري الدكتور 
عبدالق�ادر زينل ويق�ع يف 136 صفحة 

معززة بالصور النادرة .
يتح�دث الكت�اب يف قس�مه األول ع�ن 
صفح�ات م�ن تاريخ الف�رق االهلية يف 
ستينات وس�بعينات القرن املايض كما 
عاش�ها املؤل�ف، ويف القس�م الثاني من 
الكتاب  دراسة علمية تاريخية عن نشأة 
كرة القدم يف الرشطة العراقية وتطورها 
..  ويف قس�مه الثالث تناول الكتاب ابرز 
اه�ل املبادرات الذاتي�ة يف تاريخ رياضة 
الرشط�ة العراقي�ة ممن أرس�وا دعائم 

بني�ان هذا التاري�خ إداري�ا وميدانيا، اذ 
اختريت س�ت ش�خصيات، ارب�ع منها 
تميزت إداريا، واثنتان من الش�خصيات 
امليداني�ة أي التي ترشفت بحمل ش�ارة 
رئاسة فريق الرشطة يف زمنه الجميل.. 
وعن أهمية الكتاب ذكرت االكاديمية يف 

تقديمها :
- ان مؤل�ف الكتاب ش�خصية رياضية 
مؤث�رة يف الرياض�ة العراقي�ة والعربية 
واالس�يوية، بحك�م امت�داد عم�ر هذه 
الش�خصية  املهني�ة الرياضي�ة لنصف 
قرن يف امليدان، اذ  كان العبا ثم مدربا ثم 

إداريا وما زال عاشقا رياضيا .
- ان املناص�ب اإلداري�ة الت�ي ش�غلها 
واملهم�ات التي نهض به�ا توزعت عىل 
ميادين شتى، بدأت باالرشاف عىل فريق 
اهيل او ش�عبي وتوجت بمناصب قارية 
دولية وبينهما تمتد تجربة إدارية طويلة 

جدا، تنطوي عىل كنوز من الخربة .
- ان عمله اإلداري توزع عىل مسؤوليات 
واالتح�ادات  األندي�ة  يف  مختلف�ة 
واملنتخبات، وكذلك فإن تلك املسؤوليات 
متنوع�ة من حيث الطبيعة، من األندية، 
اتح�اد  اىل  ث�م  الق�دم  ك�رة  اتح�اد  اىل 
الرشط�ة بألعابه املختلفة ومس�توياته  
املتصاع�دة محلية عربية دولية، كما ان 
تلك املسؤوليات تنوعت من حيث املكان 
فقد عمل طويال يف املؤسسات الرياضية 
العراقي�ة والي�وم يك�ون ق�د قىض ربع 
قرن من العمل يف املؤسس�ات الرياضية 

القطرية .
- ان الكت�اب يجمع بني أس�لوب البحث 
العلم�ي، وأس�لوب الرسد االدب�ي، مما  
تاري�خ  يف  للدارس�ني  مرجع�ا  يجعل�ه 
الدارس�ني  ب�ل  العراقي�ة،  الرياض�ة 

للمجتمع العراقي.. ومتعة للقارئ”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت لجنة املس�ابقات التابعة لالتحاد 
لك�رة القدم أن مباري�ات الجولة الثانية 
والعرشين من الدوري املمتاز س�تنطلق 
يف الثان�ي من ش�هر نيس�ان املقبل عىل 

أيام.وستش�هد مباري�ات  م�دار ثالث�ة 
الجول�ة عرش مواجهات يف مالعب بغداد 
واملحافظات، أبرزها لقاء زاخو وضيفه 
ال�زوراء، يف الثال�ث م�ن الش�هر املقبل، 
وقم�ة الطلبة والكهرباء التي س�تجري 

باليوم نفسه بملعب الشعب الدويل.
كما أعلنت لجنة املسابقات أن مباريات 
الجول�ة الثالث�ة والعرشين س�تنطلق يف 
الس�ابع من شهر نيس�ان املقبل وأيضا 

عىل مدار ثالثة أيام.
وستش�هد الجول�ة مواجه�ة قوية بني 
الوصي�ف الق�وة الجوية م�ع الكهرباء، 
صاح�ب الرتتيب الثالث، يف التاس�ع من 

الشهر ذاته بملعب الشعب الدويل.
يذك�ر أن مباري�ات ال�دوري املمت�از تم 
إيقافه�ا إلفس�اح املجال أم�ام املنتخب 
الوطن�ي لخ�وض مبارات�ه الودي�ة مع 
والت�ي  روس�يا يف س�انت بطرس�ربج، 
خرسه�ا )2-0(، عالوة عىل ارتباط عدد 
م�ن املحرتف�ني م�ع منتخب�ات بالدهم 
بخوض مواجه�ات متعددة خ�الل أيام 

الفيفا.

جملس الوزراء يكرم مدربي والعيب منتخب الشباب بقطع اراض  ومنحة شهرية 
منتخبنا يواجه روسيا يف العراق وديا

بغداد/ الزوراء
قرر مجلس الوزراء يف جلس�ته االخرية 
التي عقدت امس الثالثاء  تكريم العبي 
املنتخب العراقي للش�باب بكرة القدم 
بقطعة أرض س�كنية بمس�احة 200 
م٢، ومنح�ة ش�هرية 500 الف دينار، 
ل�كل منه�م، اس�تناداً اىل قان�ون منح 
الرياضي�ني األبط�ال وال�رواد رقم )6 
لس�نة 2013(، فضال عن تكريم املالك 
اإلداري والتدريب�ي للمنتخ�ب العراقي 
للشباب والحكام، بقطعة أرض سكنية 

بمساحة 200 م٢ لكل منهم.
ويف س�ياق منفصل زار رئيُس االتحاد 
العراق�ّي لك�رِة القدم عدن�ان درجال، 
ظه�ر ام�س، وف�َد منتخبن�ا األوملب�ّي 
املش�ارك يف ُبطول�ِة الدوح�ة الدولّي�ة 
الودّي�ة، وح�ر اللق�اء رئي�ُس وف�د 
منتخبنا األوملبي عضو املكتب التنفيذّي 
لالتح�اد غان�م عريبي وعض�و املكتب 
التنفي�ذّي وعض�و إدارة الوف�د رحيم 
لفت�ة وعض�و الوفد عباس س�عدون، 
ومدرب املنتخب األوملبّي رايض شنيشل 

واملدرب املساعد نزار أرشف.
وح�ّث رئي�س االتحاد العب�ي املنتخب 
يف  املُس�تويات  أفض�ل  تقدي�م  ع�ىل 
املش�اركاِت املرتقب�ة املقبل�ة مبيناً إن 
بطولَة الدوحة كش�فت عن مستوياٍت 
جيدٍة لالعبني الذين سيكون لهم شأٌن 
كبرٌي يف املستقبل مع منتخبنا الوطنّي، 
وإن االتحاد س�يقدم كَل أشكال الدعم 
للمنتخِب األوملبّي املقبل عىل مشاركاٍت 
يف بطول�ِة غ�رب آس�يا دون 23 عام�اً 
والتصفي�ات األولية للقارة اآلس�يوّية 
األلع�اب  ل�دورِة  بع�د  فيم�ا  املؤهل�ة 

األوملبّية يف باريس 2024.
واعلن االتحاد العراقي لكرة القدم عن 
تقدي�م دعوة رس�مية لالتحاد الرويس 
للعب منتخبه مباراة ودية يف العراق يف 

ايام “الفيفا دي” املقبلة.
وقال عضو اتح�اد الكرة غالب الزاميل 
، “اجتمعنا انا ورئيس االتحاد العراقي 
عدنان درجال قبل العودة اىل بغداد مع 
رئي�س واعضاء م�ن االتح�اد الرويس 
لكرة الق�دم، وتم االتفاق ع�ىل مباراة 
ودية ُتقام يف العراق خالل ايام )الفيفا 

دي( املقبلة.

واش�ار اىل ان، االتح�اد ال�رويس ابدى 
رغبت�ه الش�ديدة وموافقت�ه املبدئي�ة 
املح�دد  الوق�ت  يف  للع�راق  للحض�ور 
لخ�وض مب�اراة ودي�ة ب�ني منتخ�ب 

البلدين.
ولف�ت الزام�يل اىل ان، االتحاد العراقي 
تلقى دعوة للمشاركة يف بطولة رباعية 
مش�ارك بها قط�ر و إي�ران و األردن، 
و تق�ام البطول�ة يف اململك�ة األردني�ة 

الهاشمية شهر نيسان املقبل.
وب�ني ان االتح�اد اصب�ح يبح�ث عن 
الت�ي  الودي�ة  واملباري�ات  البط�والت 
تخ�دم املنتخ�ب وتكون عىل مس�توى 

ع�اٍل لالس�تفادة الفني�ة م�ن خ�الل 
املشاركات.

وم�ن جهت�ه طال�ب مح�رتف فيزيال 
الالعب�ني  رش�يد،  أس�امة  الربتغ�ايل، 
املحرتف�ني يف أوروب�ا برورة حس�م 
موقفهم باالنضمام للمنتخب الوطني 
بالفرتة املقبلة والسعي إلنجاز أوراقهم 

الرسمية.  
 وق�ال رش�يد “أش�عر بالس�عادة بعد 
العودة م�ن جديد للمنتخ�ب الوطني، 
يف  مع�ه  أك�ون  أن  كب�ري  ورشف 

االستحقاقات املقبلة”.
 وزاد ان معس�كر املنتخ�ب الوطني يف 

بغ�داد كان جي�داً، ومنتخبن�ا بحاجة 
لخ�وض مباري�ات عىل مس�توى عال 

مثل لقاء روسيا”.
 وواص�ل ان الجوان�ب التكتيكية التي 
يملكها املدرب كاس�اس عىل مس�توى 
ع�ال ج�داً، وه�و رج�ل مح�ب لعمله 

ويبحث عن التطور يف كل مرة”.
 وأض�اف رش�يد ان الجه�از التدريبي 
متاب�ع لجمي�ع الالعب�ني س�واء م�ن 
أو مراقب�ة  بغ�داد  تواج�ده يف  خ�الل 
الدوري املمتاز، أو حتى الالعبني الذين 

ينشطون يف بطوالت مختلفة”.
وتاب�ع “رس�التي إىل زمالئ�ي الالعبني 

املحرتفني الذين لم يحس�موا موقفهم 
م�ن اللع�ب م�ع الع�راق حت�ى ه�ذه 
للمنتخ�ب  ينضم�وا  ب�أن  اللحظ�ة 
الوطني، وسيتلقون اهتماما كبريا من 

قبل الجماهري”.
وختم “فريقنا سيكون من بني األقوى 
يف آس�يا، وهدفنا ه�و التأهل إىل كأس 

العالم”.
يذك�ر أن رش�يد ش�ارك بع�د غي�اب 
طوي�ل مع املنتخ�ب الوطن�ي يف ودية 
روس�يا التي جرت قبل أيام يف س�انت 
بطرس�ربج، وانتهت ملصلحة أصحاب 

األرض بنتيجة )0-2(.

بغداد / عباس هندي:
تنطلق، يوم الجمعة املقبل، منافسات املربع الذهبي االول للدوري املمتاز بإقامة 
اللعبة  اتحاد  رئيس  البرصة.وقال  محافظة  يف  الزبري  قاعة  تحتضنها  مباراتني 
يجمع  االول  مهمني،  لقاءين  إقامة  سيشهد  الجمعة  يوم  ان  العبادي:  جميل 
صاحب االرض والجمهور فريق فاز الجنوب بضيفه فريق أربيل يف تمام الساعة 
التاسعة ليالً يليها لقاء آخر يجمع البيشمرگة والرشطة يف الساعة الحادية عرش.

البيشمرگة  إذ سيالقي  االول،  التجمع  السبت مواجهات  يوم  وأضاف: تستكمل 
منافسه أربيل ويالعب الرشطة فريق غاز الجنوب يف نفس توقيتات اليوم االول.

وأشار العبادي اىل: ان ختام املنافسات سيكون يوم األحد املقبل، اذ سيالقي فريق 
الرشطة منافسه أربيل ويواجه البيشمرگة غاز الجنوب.

بغداد/ متابعة الزوراء:
االتحاِد  يف  املسابقات  لجنة  قررت 
توقيت  تغيرَي  القدم  لكرِة  العراقّي 
ال�17 من دوري  الجولة  يف  مباراتني 

الدرجة األوىل.
املسابقات  »لجنة  إن  االتحاد  وقال 
امليناء  مباراة  توقيت  تغيري  قررت 
الجولِة  مبارياِت  ضمن  والسماوة 
الدرجة األوىل  السابعة عرشة لدوري 
يوم غد الخميس من الساعِة الثالثة 
والنصف  التاسعة  الساعِة  إىل  عرصاً 

مساًء من اليوم نفسه«.
توقيت  »تغيري  اللجنة  قررت  كما 
مع  امليناء  نادي  شباب  مباراة 
الجولِة  ضمن  الديوانّية  نادي  شباب 
من  املُمتاز  شباب  لدوري  الخامسة 
التاسعة  الساعة  إىل  الثالثة  الساعِة 
نفسه  اليوم  من  مساًء  والنصف 
جاء  »التغيري  أن  مبينة  أيضاً«، 
ال  للمباراتني  السابق  التوقيت  ألن 
شهر  يف  الالعبني  وضع  مع  تتناسب 

رمضان املبارك«.

اجلمعة املقبل.. انطالق منافسات 
املربع الذهيب لدوري الطائرة املمتاز 

جلنة املسابقات تغريرّ توقيت 
مباراتني يف دوري الدرجة األوىل

ً



نيامي / متابعة الزوراء:
إفريقيا  أمم  كأس  بطولة  إىل  تأهله رسمياً  الجزائر  منتخب  ضمن 

2023 املقررة يف كوت ديفوار بانتصاره الصعب عىل النيجر.
املرة خارج األرض  النيجر وهذه  الجزائر فوزه عىل  وكّرر منتخب 
املجموعة  مباريات  من  الرابعة  الجولة  ضمن  رد  دون  وبهدف 

السادسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.
ووّقع بغداد بونجاح العب السد القطري عىل هدف محاربي الصحراء 
يف الدقيقة السادسة مسجالً هدفه الدويل األول منذ ديسمرب 2021.

الجمعة  يوم   1-2 النيجر  ضيفتها  عىل  انترصت  الجزائر  وكانت 
الفائت يف ملعب نيلسون مانديال.

ورفعت الجزائر رصيدها إىل 12 نقطة من أربع مباريات يف الصدارة 
أمام تنزانيا )4 نقاط من ثالث مباريات( والنيجر )نقطتان من أربع 

مباريات( وأوغندا )نقطة من ثالث مباريات(.
الهدف  وأضاف  باملجمل  األفضل  الطرف  الجزائر  منتخب  وكان 
الحكم  لكن  الثاني  الشوط  بداية  يف  شايبي  فارس  بفضل  الثاني 

تدخل بحجة وجود صاحب الـ20 عاماً بموقف تسلل.
تقديم   2019 إفريقيا  أمم  بكأس  املتّوج  الجزائر  منتخب  ويحاول 
الدور  من  خروجه  بعد  البطولة  من  القادمة  النسخة  يف  قوي  أداء 
األول للنسخة الفائتة إضافة لعدم تأهله إىل كأس العالم 2022 يف 

قطر.
منتخب  ضيفه  من  وهاماً  ثميناً  فوزاً  السوداني  املنتخب  واقتنص 
الغابون بهدف دون رد ضمن الجولة الرابعة من مباريات املجموعة 
»كوت  إفريقيا  أمم  كأس  إىل  املؤهلة  التصفيات  إطار  يف  التاسعة 

ديفوار 2023«.
يف  استمراره  يضمن  حتى  السوداني  للمنتخب  مهماً  الفوز  وكان 

إفريقيا  أمم  كأس  إىل  التأهل  بطاقتي  إحدى  حصد  عىل  املنافسة 
القادمة عن املجموعة التاسعة.

الشوط  ويف  أهداف  بدون  التعادل  وقع  عىل  األول  الشوط  وانتهى 
الثاني تمكن محمد الحاج كومي من تسجيل هدف الفوز عرب ركلة 

مقصية رائعة سكنت الشباك الغابونية يف الدقيقة 67.
 6 برصيد  املجموعة  يف  الثاني  املركز  إىل  السودان  منتخب  وصعد 
تجمد  فيما  الثالث  موريتانيا  منتخب  أمام  نقطتني  بفارق  نقاط 

رصيد الغابون عند 7 نقاط يف املركز األول.
والفوز هو األول للمدرب املغربي بادو الزاكي مع منتخب »صقور 

الجديان«.
وواصلت غينيا صحوتها وحققت فوزها الثالث توالياً عندما تغلبت 
عىل مضيفتها إثيوبيا 3-2 يف املرحلة الثانية من مباريات املجموعة 

الرابعة لتصفيات أمم إفريقيا 2024.
لغينيا  التقدم  كيتا  نابي  االنكليزي  ليفربول  وسط  العب  ومنح 
 ،34 الدقيقة  يف  التعادل  ماركنيه  كانان  وأدرك  الرابعة،  الدقيقة  يف 
التقدم  أليكس موريبا  أن يعيد العب وسط فالنسيا االسباني  قبل 
سجل  ثم   ،)42( دقائق  بثالث  االول  الشوط  نهاية  قبل  للضيوف 

مهاجم باريس اف يس الفرنيس مورغان غيالفوغي الثالث .)70( 
بدل  الوقت  من  الخامسة  الدقيقة  يف  الفارق  جيما  كيكيتا  وقلص 

الضائع.
وانفردت غينيا بصدارة املجموعة برصيد تسع نقاط بفارق ثالث 
األوىل  الجولة  التي هزمتها يف  السابقة مرص  أمام رشيكتها  نقاط 

صفر-1 والتي لعبت مع مضيفتها مالوي أمس الثالثاء.

دبلن / متابعة الزوراء
“يورو  أوروبا  أمم  بطولة  إىل  املؤهلة  التصفيات  يف  القوية  انطالقته  الفرنيس  املنتخب  واصل 
2024” وحقق الفوز عىل مستضيفه منتخب جمهورية أيرلندا )1 - 0( يف إطار الجولة الثانية 
من مباريات املجموعة الثانية.أقيمت املباراة عىل “استاد أفيفا” يف عاصمة جمهورية أيرلندا 
أحرز  الثاني  الشوط  ويف  أهداف  بدون  السلبي  التعادل  وقع  عىل  األول  شوطها  وانتهى  دبلن 
بنجامان بافار هدف الفوز للمنتخب الفرنيس يف الدقيقة 50. وضمن املجموعة ذاتها انتفض 
املنتخب الهولندي عقب خسارته الكبرية خارج ملعبه أمام فرنسا تحديداً )4 - 0( يف الجولة 

األوىل وحقق الفوز عىل ضيفه منتخب جبل طارق بثالثة أهداف دون رد أحرزها كل من 
ممفيس ديباي )23( وناثان آكي )50( و)82(. وانفرد املنتخب الفرنيس بصدارة 

التي  اليونان  6 نقاط فيما حلت  الثانية برصيد  منتخبات املجموعة 
لم تلعب يف هذه الجولة يف املركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق 

األهداف أمام املنتخب الهولندي، وجاء منتخب جمهورية 
فيما  النقاط،  من  رصيد  بدون  الرابع  املركز  يف  أيرلندا 

حل منتخب جبل طارق يف املركز الخامس واألخري.

ميامي / متابعة الزوراء:
املصنف  تسيتسيباس،  ستيفانوس  اليوناني  بلغ 
نقطة  لأللف  ميامي  لدورة  الرابع  الدور  عاملياً،  ثالثاً 
عندما  توالياً  الرابعة  للمرة  املرضب،  كرة  يف  للماسرتز 
تغلب عىل التشييل كريستيان غارين 3-6 و6-4 و6-4.

ويلتقي تسيتسيباس يف الدور املقبل مع الرويس كارين 
يريي  التشيكي  عىل  والفائز  عرش  الرابع  خاتشانوف 
ليهيتشكا 2-6 و4-6. وبلغ الدور الرابع أيضاً الفرنيس 
كنتان هاليس بفوزه عىل األمريكي ماكينزي ماكدونالد 
التايل مع  الدور  6-7 )2-7( و3-6. ويلتقي هاليس يف 
دون  تأهل  والذي  الخامس  مدفيديف  دانييل  الرويس 
أليكس  السلوفاكي  منافسه  انسحاب  بسبب  يلعب  أن 
مولكان بسبب اإلصابة يف وركه. وخرج الكندي فيليكس 
بخسارته  الثالث  الدور  من  الخامس  ألياسيم  أوجيه 
الخامس  سريوليندو  فرانسيسكو  األرجنتيني  أمام 
والعرشين 6-2 و7-5. ولدى السيدات، بلغت األمريكية 
جيسيكا بيغوال الثالثة الدور ربع النهائي بفوزها عىل 
ورضبت  و7-5.   6-1 العرشين  لينيت  ماغدا  البولندية 
أناستاسيا  الروسية  مع  املقبل  الدور  يف  موعداً  بيغوال 
عىل  تغلبت  والتي  والعرشين  السابعة  بوتابوفا 
و7-6   6-4 والعرشين  الثالثة  كينوين  جينغ  الصينية 
مارتينا  االيطالية  ذاته  الدور  اىل  تأهلت  كما   )7-4(.
الالتفية  عىل  بتغلبها  والعرشون  الخامسة  تريفيزان 
يلينا أوستابنكو الرابعة والعرشين 3-6 و3-6. وتلعب 

املقبل  الدور  يف  تريفيزان 
الكازاخستانية  مع 
ريباكينا  إيلينا 
تغلبت  التي  العارشة 

البلجيكية  عىل 
 6-4 مرتنز  إيليز 
وحجزت  .6 - 3 و
نية  ما و لر ا
سورانا سريستيا 
بفوزها  بطاقتها 

التشيكية  عىل 
فوندروسوفا  ماركيتا 

ورضبت  و6-4،   )7-3(  7-6
موعداً مع التشيكية األخرى برتا كفيتوفا الخامسة 

عرشة أو الروسية فارفارا غراتشيفا.

لندن / متابعة الزوراء:
كونتي  أنطونيو  اإليطايل  املدرب  شكَر 
شاركه  من  وكل  توتنهام  جماهري 
لكرة  اإلنكليزي  النادي  يف  “الشغف” 

القدم.
وترك اإليطايل منصبه كمدرب لتوتنهام 
من  شهراً   16 بعد  متبادل”  “باتفاق 

وصوله إىل نادي شمال لندن.
الصحفي  املؤتمر  بعد  رحيله  وجاء 
الصاخب الذي عقده بعد التعادل مع 
ساوثهامبتون 3-3 يف 18 آذار/مارس 
متقدماً  توتنهام  كان  لقاء  يف  الحايل 

خالله 1-3 يف الدوري املمتاز.
توتنهام  العبي  كونتي  وانتقد 
وغري  “أنانيون”  بأنهم  ووصفهم 

قادرين عىل األداء تحت الضغط.
إنستغرام،  عىل  الوداعية  رسالته  ويف 
القدم  53 عاماً: “كرة  البالغ  قال اإليطايل 
من  جميع  بعمق  أشكر  أن  أود  شغف.  هي 
شغفي  وشاركوني  َقدَّروا  الذين  توتنهام  يف 

وطريقة عيش كرة القدم كمدرب”.
الذين  وتابع: “أفكر بشكل خاص باملشجعني 
يمكن  ال  والتقدير،  الدعم  دائماً  يل  أظهروا 
نسيان سماعهم يغنون اسمي. انتهت رحلتنا 

معاً، أتمنى لكم كل التوفيق يف املستقبل”.
ترشين  يف  املنصب  توىل  الذي  كونتي  وترك 
الفريق  قيادة  مهمة   ،2021 الثاني/نوفمرب 
نهاية  حتى  ستيليني  كريستيان  ملساعده 

املوسم.
وغادر كونتي النادي اللندني وهو يحتل 
لكن  املمتاز  الدوري  يف  الرابع  املركز 
نيوكاسل  عن  فقط  نقطتني  بفارق 
مباراتني  يملك  الذي  الخامس 

مؤجلتني.
كان  عندما  املوسم  هذا  كونتي  عن  ناب  أن  لستيليني  وسبق 

مواطنه يتعاىف من جراحة استئصال املرارة.
أواخر  عقده  ينتهي  أن  املفرتض  من  كان  الذي  كونتي  فاز 
أرشف  التي  الثالثة  األندية  مع  الدوري  بلقب  الحايل،  املوسم 
عليها سابقاً )يوفنتوس وتشليس وإنرت(، لكنه لم يتمكن من 

إنهاء صيام توتنهام عن األلقاب طيلة 15 عاماً.
أيضاً صيام سبريز  انتقد كونتي  مباراة ساوثهامبتون،  وبعد 

عن األلقاب وثقافة تغيري املدربني بشكل متكرر.
وقال رئيس توتنهام دانيال ليفي: “نحتاج جميعاً إىل التكاتف. 
ترتيب  )يف  ممكن  مركز  أعىل  لضمان  يتقدم  أن  الجميع  عىل 

الدوري( لنادينا ومشجعينا املذهلني، املخلصني”.
حثت  توتنهام  مشجعي  من  املؤثرة  املجموعات  إحدى  لكن 
اسرتاتيجيتها  بشأن  بالشفافية  التحيل  عىل  اإلدارة  مجلس 

بعدما شهد الفريق تغيري املدرب ملوسم رابع توالياً.
وقال بيان مجموعة: “توتنهام هوتسرب سوبورترز تراست” إن 
“هذا الرحيل لم يكن مفاجئاً بالنسبة لجماهري توتنهام. يجب 
واضحة  اسرتاتيجية  اآلن  النادي  إدارة  مجلس  لدى  يكون  أن 
أن يخرب جمهور هذا  ذلك ويجب  بعد  ملا سيأتي ومن سيأتي 

النادي ما هي الخطة”.

مانشسرت / متابعة الزوراء:
أنباء  يونايتد،  مانشسرت  تلقى 
مشجعة قبل استئناف مشوار 
فرتة  انتهاء  عقب  الفريق 

التوقف الدويل الحالية.
ذا  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
صن شهدت تدريبات مانشسرت 
ماركوس  املهاجم  عودة  يونايتد، 
مباراتي  عن  غاب  بعدما  راشفورد، 
إيطاليا  أمام  إنجلرتا 

 2024 ليورو  املؤهلة  التصفيات  يف  وأوكرانيا 
لإلصابة.

وتعرض راشفورد، 25 عاما، إلصابة يف مباراة 
بكأس  املايض،  األسبوع  يونايتد، وفولهام  بني 
من  الحقا  انسحب  ثم  اإلنجليزي،  االتحاد 

معسكر املنتخب.
تم  حيث  أخرى،  مرة  امللعب  ألرض  عاد  لكنه 
تصويره وهو يتدرب بمفرده يف “كارينجتون” 

مقر تدريبات مانشسرت يونايتد.
يتدرب  لم  راشفورد  أن  إىل  صن”  “ذا  وأشارت 

بالكرة، وبدال من ذلك ركز عىل اللياقة البدنية، 
حيث يتطلع ليلحق برحلة يونايتد إىل نيوكاسل 

يوم األحد املقبل.
فضل  بعدما  للنقد  تعرض  قد  راشفورد  كان 
معسكر  يف  البقاء  عىل  نيويورك،  إىل  السفر 
املنتخب اإلنجليزي، بعد استبعاده، لكن املدرب 

جاريث ساوثجيت دافع عنه.
املوسم،  هذا  يونايتد  هداف  هو  وراشفورد 
بجميع  مباراة   47 يف  هدفا   27 سجل  حيث 

املسابقات.

ميونيخ / متابعة الزوراء:
بايرن ميونيخ مستعدة  إدارة  أن  أملانية،  تقارير صحفية  أكدت 
لالنقضاض عىل اإلسباني الشاب بابلو جايف، نجم وسط برشلونة. 
ويواجه جايف مشكلة كبرية بشأن مستقبله مع البلوجرانا، بعد 
رفض رابطة الليجا واملحكمة اإلسبانية االعرتاف بعقده الجديد 
ورابطة  املحكمة  وأقرت   .2026 حتى  البارسا،  مع  وقعه  الذي 
الدوري اإلسباني بعدم صحة عقد جايف، والسري بالعقد القديم 
سكاي  شبكة  وبحسب  الجاري.  املوسم  بنهاية  ينتهي  الذي 
سبورت أملانيا، فإن إدارة النادي البافاري تراقب بجدية املوقف 
الالعب. مع  التفاوض  بدء  قبل  برشلونة،  مع  لجايف  القانوني 
وأضاف التقرير أن بايرن لم يتحدث ُمطلًقا سواء مع الالعب أو 
وكيله إيفان دي ال بينيا حتى اآلن، لكنه حريص عىل معرفة كل 

التطورات املتعلقة بمصري الالعب يف كامب نو.

مانشسرت / متابعة الزوراء:
كالفني  اإلنجليزي  العبه  من  للتخلص  سيتي  مانشسرت  يستعد 
يونايتد،  ليدز  من  قادما  املايض،  الصيف  للفريق  الوافد  فيليبس، 
مع  أسايس  بشكل  فيليبس  يشارك  ولم  يورو.  مليون   52 مقابل 
السيتي؛ حيث تعرض إلصابة قوية يف الكتف، خالل سبتمرب/أيلول 
املايض، ويف هذا التوقيت كان مدربه بيب جوارديوال، قد استقر عىل 
الربيطانية، فإن  الفريق األسايس. وبحسب صحيفة مريور  قوام 
مانشسرت سيتي سيحاول إعارة فيليبس، الصيف املقبل، خاصة 
وأن هناك العديد من الفرق املهتمة بضمه، من بينها ناديه السابق 
ليدز يونايتد، باإلضافة إىل وست هام. وتعرض جاريث ساوثجيت، 
فيليبس،  كالفني  استدعى  ألنه  قوية،  النتقادات  إنجلرتا،  مدرب 
الذي بالكاد يلعب مع السيتي، لكن املدرب كان مخلصاً للمجموعة 
التي تأهلت لنهائي اليورو، وبشكل خاص الثنائي كالفني فيليبس، 
13 مباراة فقط  السيتي  وديكالن رايس. ولعب فيليبس بقميص 

هذا املوسم، بمجموع 342 دقيقة.

بودابست / متابعة الزوراء:
القدم،  لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس  وّقع 
األندية  رابطة  ورئيس  إنفانتينو،  جاني 
عىل  الخليفي،  غانم  نارص  األوروبية، 
مذكرة تفاهم متجددة بني الهيئتني، وذلك 
لرابطة   29 العامة  الجمعية  لقاء  خالل 
بالعاصمة  املنعقد  األوروبية  األندية 

املجرية بودابست.
التي تمتد لغاية  وستعزز هذه االتفاقية 
31 ديسمرب/ كانون األول 2030 العالقة 
ورابطة  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  بني 
استقراراً  ستمنح  كما  األوروبية،  األندية 
األندية  صعيد  عىل  للعبة  األمد  طويل 

واملنتخبات الوطنية عىل حد سواء.
تجديد  هذه  التفاهم  مذكرة  وتضمنت 
األندية التزامها حتى عام 2030 بروزنامة 
املباريات الدولية التي وافق عليها مجلس 
آذار  مارس/   14 يوم  باإلجماع   FIFA
األوروبية  األندية  رابطة  وأكدت   ،2023
 FIFA دعمها لبطولة كأس العالم لألندية
ابتداء  ستنطلق  التي  الجديدة  حلّتها  يف 
من سنة 2025، إذ ستضم 12 نادياً من 
األندية األوروبية، كما أيَّدت رابطة األندية 
الفائز  بني  تجمع  سنوية  مباراة  إجراء 
بدوري أبطال أوروبا والفائز بالتصفيات 
يف  مؤكدة  األخرى،  القارات  أندية  بني 
كأس  إنشاء  لفكرة  دعمها  ذاته  الوقت 

العالم ألندية السيدات.

إىل  إشارة  التفاهم  مذكرة  تضمنت  كما 
التي  األندية  عىل  األرباح  توزيع  برنامج 
العالم  ترسح العبيها للمشاركة يف كأس 
للرجال، إذ سريتفع املبلغ املمنوح إىل 355 
 2026 بطولتي  يف  أمريكي  دوالر  مليون 
دوالر  مليون   209 كان  أن  بعد  و2030 

 2018 لسنتي  العالم  كأس  بطولتي  يف 
و2022.

جاني  الفيفا  رئيس  قال  الصدد  هذا  ويف 
كرة  ملستقبل  مهم  يوم  »إنه  إنفانتينو: 
الطويل،  املدى  عىل  واستقرارها  القدم 
تعاوننا  اتفاقية  بتجديد  سعيد  جداً  وأنا 

األوروبية،  األندية  رابطة  مع  وتعزيزها 
املمثلني  الفاعلني  أهم  من  وأنها  خاصة 

لألندية يف جميع أنحاء أوروبا«.
 وأضاف قائالً: »إن الحصول عىل موافقة 
الروزنامة  عىل  األوروبية  األندية  رابطة 
التوازن  يوفر  الدولية  للمباريات  الجديدة 

واملنتخبات  األندية  بني  الرضوري 
مقبلون  أننا  وبما  القدم،  لكرة  الوطنية 
عىل العديد من املشاريع املثرية، كبطولتي 
الجديدة  صيغتها  يف  لألندية  العالم  كأس 
العالم ألندية  سنة 2025، وبطولة كأس 
فإن  مرة،  ألول  سُتنّظم  التي  السيدات 
أوروبا  يف  األندية  مع  الوثيق  التعاون 
وبقية العالم أضحى أمراً رضورياً لنجاح 

مثل هذه األحداث«.
األوروبية،  األندية  رابطة  رئيس  وقال 
توقيع  »يسعدنا  الخليفي:  غانم  نارص 
هذه االتفاقية التاريخية التي تقر بالدور 
القدم  األندية يف كرة  تلعبه  الذي  املركزي 
تواجدها  وتضمن  العالم،  مستوى  عىل 
بالشكل الصحيح يف عمليات صنع القرار 

حول القضايا التي تؤثر عليها«.
وأضاف: »سيتعامل فيفا ورابطة األندية 
كأس  إلنجاح  أوثق  بشكل  األوروبية 
الجديد، كالعمل  العالم لألندية يف شكلها 
عىل الجوانب الرياضية والتجارية لنسخة 
ذلك  يف  بما  الالحقة،  والنسخ   2025
العمل عىل وضع الهياكل املحتملة إلدارة 
الحقوق التجارية، فنحن نتطلع إىل العمل 
األشهر  مدار  عىل  الفيفا  مع  قرب  عن 
مشاركة  لضمان  املقبلة  والسنوات 
واملوّسعة  الجديدة  املنافسات  عائدات 
بشكل  والسيدات  للرجال  القدم  كرة  يف 

صحيح وسليم«.
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وسط التجاذب األمريكي ـ الصيين

واشنطن/متابعة الزوراء:
نظراً لوجود »جدار الحماية العظيم« 
يف الص�ن، االس�م ال�ذي ُيطل�ق عىل 
للحكوم�ة  الص�ارم  الرقاب�ة  نظ�ام 
الصينية عىل اإلنرتن�ت، فقد حظرت 
س�لطات الحزب الش�يوعي الصيني، 
جمي�ع منص�ات التواص�ل الغربي�ة 
رأس�ها  ع�ىل  الرائ�دة،  والدولي�ة 
»فيس�بوك« و»توي�رت« و»يوتيوب«. 
وبدالً منها، س�محت ملنصات تواصل 
صيني�ة، أبرزه�ا »تيك ت�وك« و»وي 
ش�ات« املماثل ل�»فيسبوك« و»سينا 
ويب�و« املماث�ل ل�»توي�رت«، و»يوكو 
تودو« املماث�ل ل�»يوتيوب«، وغريها 
من املنصات الصينية املحلية بالعمل. 
ولكن رغم ذلك، فإن القيمة السوقية 
االجتماع�ي  التواص�ل  لوس�ائل 
الصيني�ة، وحضوره�ا، ال تضاه�ي 
نظرياتها الغربية، عىل الرغم من قوة 
»تي�ك توك« الذي يس�تفيد من حرية 

العمل املفتوحة يف الغرب.
ويف الواق�ع ق�د يق�دم ذلك، تفس�رياً 
جزئياً، عىل األقل، عن أس�باب انعدام 
خش�ية الواليات املتحدة من االندفاع 
يف حمل�ة لحظر تطبي�ق »تيك توك«، 

وقلة اكرتاثها من رد صيني مضاد.
إذ إن الص�ن، ب�دالً من ذل�ك، أعلنت 
لحظ�ر  الش�ديدة«  »معارضته�ا 
التطبيق، أو املوافق�ة عىل بيع فرعه 
األمريك�ي لرشكة أمريكي�ة. وهو ما 
فاقم من املخاوف األمريكية والغربية، 
الت�ي ت�ر ع�ىل اته�ام الحكوم�ة 
الصينية، بأنها تستخدم هذا التطبيق 
يف عمليات تجسس كربى، عرب دراسة 
بيانات املس�تخدمن وطبائع األفراد 
وس�لوكياتهم، يف معركتها املفتوحة 

من أجل »نظام عاملي« جديد.
بيد أن الحملة ع�ىل »تيك توك«، التي 
بلغت ذروتها يف األيام القليلة املاضية 
م�ع مثول الرئيس التنفيذي للتطبيق 

أم�ام جلس�ة اس�تماع يف الكونغرس 
األمريك�ي، أث�ارت مخ�اوف مختلفة 
تماماً، سياسية وترشيعية وإعالمية 
وحتى اقتصادي�ة، قد يكون لبعضها 
تداعيات ع�ىل »الحرب التكنولوجية« 

املتصاعدة بن واشنطن وبكن.
خصوصية البيانات

من�ذ س�نوات، تح�ّول مث�ول رئيس 
تنفي�ذي آخر، ألح�د أب�رز تطبيقات 
التواصل االجتماعي أمام الكونغرس 
الظاه�رة  األمريك�ي، إىل م�ا يش�به 
الت�ي بات�ت تهيم�ن عىل مناقش�ات 
املرّشع�ن األمريكين. وهو يكش�ف 
ع�ن تعاظ�م ق�وة تل�ك التطبيقات، 
وطغيانها عىل املش�هدين الس�يايس 
وس�ائل  حس�اب  ع�ىل  واإلعالم�ي، 
م�ن  األخ�رى،  التقليدي�ة  اإلع�الم 
تلفزيون وصحافة وإذاعة. فقد مُثل 
قبل�ه الرؤس�اء التنفيذي�ون لكل من 
»فيس�بوك«، و»تويرت«، و»يوتيوب«، 
و»أم�ازون«... وغريه�ا، عىل خلفية 
اعرتاض�ات ع�دة، م�ن الخ�وف عىل 
البيانات، إىل  الخصوصية، ومشاركة 
املحتويات، س�واء كانت سياسية أو 
أخالقية، ناهي�ك عن حماية األطفال 

من املحتويات الجنسية.
عندما ُس�ئل شو زي تش�يو، الحامل 
إذا  عّم�ا  الس�نغافورية،  للجنس�ية 
كان »تي�ك توك« مس�تعداً لالنفصال 
ع�ن رشكت�ه الصيني�ة األم، »باي�ت 
دانس«، ح�ال أمرت اإلدارة األمريكية 
س�جل  ع�ىل  بالهج�وم  رد  بذل�ك، 
الرشكات األمريكية. وقال ش�و: »مع 
كل االح�رتام، قضي�ة امللكية ليس�ت 
هي املش�كلة هن�ا، ال تتمتع منصات 
التواصل االجتماعية األمريكية بسجل 
رائع، فيما يتعلق بالخصوصية وأمن 
البيانات. أعني، انظر إىل )فيسبوك(، 
و)كمربيدج أناليتيكا(«، يف إشارة إىل 
فضيح�ة 2018، إذ ُعث�ر عىل بيانات 

مستخدمي »فيسبوك« رساً لسنوات 
من قبل رشكة استش�ارات سياسية 
بريطانية، خالل االنتخابات األمريكية 

عام 2016.
قصور ترشيعي

لم تكن إش�ارة ش�و مخطئ�ة، لكن، 
ع�ىل الرغم م�ن صعوب�ة الدفاع عن 
تهدي�د فري�د يمثله »تيك ت�وك« عىل 
خصوصي�ة األمريكين عىل اإلنرتنت، 
س�لطت إش�ارته الضوء عىل تقصري 
املرّشع�ن األمريكي�ن يف الدف�اع عن 
ه�ذه الخصوصي�ة. وتنب�ع الضجة 
واملخاوف التي ع�رب عنها املرّشعون 
من الحزبن الجمهوري والديمقراطي 
حيال ملكية »تيك توك« الصينية، من 
القلق من أن قوانن الصن قد تسمح 
لحكومتها االس�تبدادية باملطالبة أو 
الوص�ول رساً إىل بيان�ات املس�تخدم 
الحساس�ة، أو تعدي�ل خوارزمياتها 
لتش�ويه املعلومات التي يطلع عليها 
املستخدمون الشباب، وهم الرشيحة 
الرئيس�ة التي تس�تخدم التطبيق يف 

الوالي�ات املتحدة من بن 150 مليون 
مستخدم.

ومع أن املخاوف حقيقية، فقد فشلت 
الوالي�ات املتح�دة حت�ى اآلن يف نقل 
ملكي�ة التطبيق، ولم يقر الكونغرس 
ترشيع�ات »الخصوصي�ة الوطنية«، 
ت�اركاً حق�وق بيان�ات األمريكي�ن 
عرب اإلنرتن�ت، إىل خليط م�ن قوانن 
يف  الفيدرالي�ة،  والقوان�ن  الوالي�ات 
حن أن لدى االتحاد األوروبي قوانن 

خصوصية بعيدة املدى.
ونتيج�ة له�ذا الواقع، يج�ري رشاء 
كمي�ات كب�رية م�ن البيان�ات حول 
ع�ادات التس�ّوق ل�دى األمريكي�ن، 
وس�جّل التصّف�ح واملوق�ع يف الوقت 
الفعيل، التي س�بق جمعها بواسطة 
مواقع الشبكات وتطبيقات األجهزة 
املحمولة، وبيعها يف السوق املفتوحة 
يف صناعة تبلغ قيمتها مئات املليارات 
من ال�دوالرات، ولقد فاقت إيراداتها، 
ما تحققه وس�ائل اإلع�الم التقليدية 

من عائدات.

حرية التعبري
وم�ن جهته، يؤكد تطبيق »تيك توك« 
أنه أوقف ميزة تتبع املوقع الشخيص 
للمس�تخدم األمريك�ي، م�ا جعله يف 
موقع أفضل يف مج�ال الخصوصية، 
ع�ىل األق�ل، م�ن بقي�ة التطبيق�ات 
األمريكي�ة. لك�ن، م�ع ذل�ك، يؤك�د 
املرّشع�ون األمريكيون أن�ه إذا أرادت 
الصن الحصول ع�ىل هذه البيانات، 
فس�تتمكن من الحصول عىل كميات 
هائل�ة منه�ا م�ن دون الحاج�ة إىل 
النق�ر عىل »تيك ت�وك«؛ ألنها مخزنة 

يف سحابته.
ثم إنه عىل الرغ�م من تنّبه املرّشعن 
األمريكي�ن له�ذه النقط�ة، وتقديم 
لجن�ة الطاق�ة والتج�ارة يف مجلس 
النواب، العام امل�ايض، بأول مرشوع 
البيانات،  قانون ش�امل لخصوصية 
ف�إن إق�راره تعث�ر وس�ط مخاوف 
من ق�ادة مجليس النواب والش�يوخ 
إزاء قضي�ة حرية التعب�ري. وهي، يف 
الواق�ع، القضية البارزة األخرى التي 

النواب،  كشفتها مناقش�ات مجلس 
يف جلس�ة االس�تماع مع رئيس »تيك 

توك« الخميس املايض.
ويف حن تفض�ل الحكومة األمريكية 
بيع التطبيق، بدالً من حظره، سواء 
بأمر تنفيذي رئ�ايس أو بترشيع من 
الكونغرس، فهي تح�اول أن تتجنب 
الدخول يف مواجهات ودعاوى قانونية 

بتهمة »انتهاك حرية التعبري«.
أكث�ر من هذا، إنها تس�عى إىل تجنب 
تكرار املواجهة التي خاضها الرئيس 
الس�ابق دونالد ترم�ب، بعد إصداره 
أمراً رئاس�ياً لحظر »تي�ك توك« عام 
2020، واصطدام�ه بدع�اوى تتهمه 
بانته�اك التعدي�ل الدس�توري األول، 
الذي يضمن حرية التعبري، األمر الذي 

أدى إىل إبطال األمر الرئايس.
واليوم، أرس�ل اتحاد الحريات املدنية 
األمريكية، رسالة إىل الكونغرس، يحثه 
فيها عىل االمتناع عن حظر التطبيق 
تخوفاً من تداعيات كبرية عىل حرية 
التعبري. ومع أن الحزبن الجمهوري 
والديمقراطي، متفقان عىل رضورة 
فرض مزيد من النظم والضوابط عىل 
وس�ائل التواصل االجتماعي، فإنهما 
مختلف�ان ع�ىل كيفية تعدي�ل املادة 
230 الت�ي تحم�ي مواق�ع التواصل 
االجتماعي�ة من املس�اءلة عّما ينرش 
عىل صفحاته�ا. وه�ي املعركة التي 
خاضه�ا ترم�ب لتعديل ه�ذه املادة، 
بع�د تع�رض حس�اباته للحظ�ر يف 
املواجه�ات السياس�ية التي خاضها 

مع الديمقراطين.
معركة مع رشكات التكنولوجيا

وم�ن جانب آخر، بم�ا أن القانون ال 
ُيمّكن الرئي�س األمريكي من توظيف 
تدف�ق  ملن�ع  التنفيذي�ة  س�لطاته 
املعلوم�ات، م�ن األفض�ل أن يت�وىل 
الكونغرس إص�دار القوانن املنظمة. 
ويرى مراقبون، أن جلس�ة الخميس 

ربما تكون ق�د مّهدت لهذا الترشيع، 
يف ظ�ل تواف�ق كب�ري م�ن الحزب�ن. 
ولك�ن ال يمك�ن الج�زم بالتداعيات 
املرتقبة من وسائل اإلعالم، خصوصاً 
من مواق�ع التواص�ل االجتماعي؛ إذ 
بات�ت صناعته�ا مرتبط�ة برشكات 
التكنولوجي�ا األمريكية الكربى، التي 
تحول�ت إىل أيقون�ات اقتصادية، مع 
قيم�ة س�وقية تبل�غ تريليونات من 
ال�دوالرات. ثم إن التن�ازالت املطلوبة 
لتمري�ر ترشيع�ات كب�رية يمكن أن 
تكون مكلفة من الناحية السياسية. 
ويف ح�ن أن الدف�اع عن »تي�ك توك« 
لي�س أم�راً مكلف�اً، ف�إن اس�تفزاز 
التكنولوجي�ا  الكونغ�رس ل�رشكات 

ليس باألمر املماثل.
وحق�اً، ل�م تؤد جلس�ات االس�تماع 
التي مثل فيها رؤس�اء تلك الرشكات 
إىل اختف�اء التطبيق�ات أو تقييدها، 
ليتح�ّول »تيك ت�وك« إىل كب�ش فداء 
بش�أن  املخ�اوف  أن  وم�ع  جدي�د. 
خوارزميات »تيك توك«، التي تس�بب 
اإلدمان وتأثريها عىل الصحة العقلية 
للدعاي�ة  للمراهق�ن واس�تضافتها 
واملحت�وى املتط�رف والجن�يس الذي 
أيض�اً، م�ن  ل�ه األطف�ال  يتع�رض 
األمور الشائعة عىل مختلف منصات 
التواصل االجتماع�ي األمريكية، فإن 
الكونغرس لم يعالجها بشكل هادف 

أيضاً.
وأخرياً، مع اندفاع املرشعن للظهور 
بمظه�ر املداف�ع ع�ن األطف�ال، بدا 
واضح�اً أن اس�تخدام الص�ن، ه�و 
الوس�يلة األس�هل، للم�ي قدم�اً يف 
حظ�ر التطبي�ق، مع تجاه�ل إجراء 
إصالح ش�امل لقوان�ن الخصوصية 
الت�ي  واملش�كالت  اإلنرتن�ت،  ع�رب 
تعانيه�ا جميع التطبيق�ات األخرى 
الت�ي لم ُتحَظر بع�د.  )عن/صحيفة 

الرشق االوسط(

احلفاظ على خصوصية بيانات األمريكيني أكرب بكثري من حظر »تيك توك«

الرباط/متابعة الزوراء:
ت�ويف الصحفي املغربي عبد الله العمراني، مؤس�س 
أس�بوعيتي “املصري” و”الفرييتي”، األحد يف الرباط، 
ع�ن عمر ناهز 75 عاما، وذلك بحس�ب ما علم لدى 
عائلته. وبعد أن استكمل الراحل دراساته يف تونس، 
عاد إىل املغرب حامال ش�هادة جامعية، ليبدأ مساره 
املهن�ي يف الصحافة، ويصبح بعد ذلك من األس�ماء 
الب�ارزة يف املج�ال االعالمي. وش�غل الراحل منصب 
املدير الجه�وي ملكتب وكالة املغ�رب العربي لألنباء 
يف ال�دار البيضاء عام 1975، قب�ل أن يغادر القطاع 
العام ليؤس�س مقاولته الخاصة يف مجال التواصل، 
ويس�اهم يف إط�الق فعالي�ات اقتصادي�ة وثقافية؛ 

م�ن قبي�ل املعرض الدويل للدار البيض�اء ومهرجان تطوان الدويل. كم�ا أطلق الصحفي عبد 
الله العمراني منش�ورات باللغة الفرنسية، خاصة “ليكونوميست” وأسبوعية “الفرييتي”، 
فضال ع�ن صحيفتن باللغة العربية؛ هما “الدار البيض�اء” و”املصري”. وألف الراحل، الذي 
سبق له التتويج بالجائزة الكربى للصحافة املغربية سنة 2014، رواية بعنوان “الرجل الذي 

قتل القمر”.

تريانا/ا.ف.ب:
ُقتل حارس أمن، فجر اإلثنن، يف هجوم بس�الح أوتوماتيكي اس�تهدف “توب تشانل”، 

وهي أكرب محطة تلفزيونية خاصة يف ألبانيا، بحسب ما أعلنته الرشطة.
وأُطلق�ت أع�رية نارية من بندقية كالش�نيكوف من س�يارة خالل مروره�ا أمام مبنى 

التلفزيون، ما أسفر عن مقتل الرجل البالغ من العمر 60 عاماً.
وقال�ت الرشطة يف بيان: “األش�خاص الذين لم تحّدد هويتهم بع�د، أطلقوا أعرية نارية 

من سالح أوتوماتيكي باتجاه مبنى توب تشانل”.
ونّدد رئيس الوزراء إدي راما ب�”العدوان اإلجرامي”، وأعرب عن “تضامنه” مع موظفي 

القناة، كما نّددت كل األحزاب السياسية بالهجوم.
ويف وق�ت الهجوم، الذي وقع قرابة الس�اعة الواحدة فج�راً كان حارس األمن يف حجرة 

زجاجية يف فناء املبنى.
ويعم�ل مئ�ات املوظف�ن يف املحطة، وكان الكث�ري منهم ال يزالون يف العم�ل عند وقوع 

الحادث.

بغداد / نينا:
واصل الصحفيون املخولون “ مراسلو وكاالت االنباء والقنوات الفضائية “، تغطية مجريات 
جلس�ة مجلس النواب التي انعقدت مساء االحد، والتي شهدت رفض النواب املعرتضن عىل 
مق�رتح تعديل قانون انتخاب�ات مجالس املحافظ�ات واالقضية، اس�تئناف التصويت عىل 

الفقرات املتبقية من القانون .

الجزائر/متابعة الزوراء:
وافقت لجن�ة االتصال والثقافة يف الربملان 
الجزائ�ري، ام�س االثنن، ع�ىل تعديل بند 
يف مس�ودة قانون اإلعالم، الذي س�تجري 
املصادق�ة علي�ه أم�س الثالث�اء، يس�مح 
للصحفي�ن الجزائري�ن الذي�ن يحمل�ون 
جنسية أخرى بإنشاء مؤسسات إعالمية، 
بع�د أن كان محص�وراً بحاميل الجنس�ية 

الجزائرية فقط.
وقبل�ت اللجنة مق�رتح تعديل ع�ىل املادة 
الرابعة من مسودة القانون، قّدمه النائب 
ع�ن الجالي�ة الجزائري�ة يف فرنس�ا، عبد 
الوه�اب يعقوبي، املنتم�ي إىل كتلة حركة 
مجتمع الس�لم املعارضة يف الربملان، يمنح 
الح�ق للصحفي�ن الجزائري�ن الحاملن 
الجنس�ية  إىل  إضاف�ة  ثاني�ة،  جنس�ية 
الجزائرية، بإنشاء صحف ومواقع وقنوات 

تلفزيونية أو إذاعية.
وبحس�ب ن�ص املقرتح ف�إّن اله�دف هو 
“االنفتاح عىل االس�تثمار يف مجال اإلعالم 
لجميع الذين يحملون الجنسية الجزائرية، 

س�واء كانوا أش�خاص طبيعين أو ضمن 
أش�خاص معنوين”، ومنع حرمان أفراد 

الجالية من حقهم الدستوري.
وتبّنت اللجنة الربملانية املقرتح “من حيث 
فت�ح املج�ال أمام أف�راد جاليتن�ا املقيمة 
يف الخارج لالس�تثمار يف املج�ال اإلعالمي 
الوطني، وحذفت من املسودة األصلية لفظ 
)فق�ط(، بالنس�بة للجنس�ية الجزائرية، 
وهو ما سيس�مح باس�تقطاب الكفاءات 
الجزائرية املقيمة يف الخارج، واالس�تفادة 
من خربتها وم�ن قدراتها املالية يف تطوير 

قطاع اإلعالم وانفتاحه”.
التعدي�ل الخط�أ  وتجن�ب الربمل�ان به�ذا 
الف�ادح ال�ذي وقع في�ه خ�الل التصويت 
عىل قانون األكاديمي�ة الجزائرية للعلوم، 
والتي حرت العضوية يف هذه األكاديمية 
حراً للباحثن والعلماء الجزائرين الذين 
يحوزون الجنس�ية الجزائري�ة حراً من 
دون جنسية ثانية، مّما يعني حرمان عدد 
كبري م�ن الباحثن والكف�اءات الجزائرية 
يح�وزون  مّم�ن  الخ�ارج،  يف  املقيم�ة 

ع�ىل جنس�يات ثاني�ة م�ن العضوي�ة يف 
األكاديمية.

وكان الربملان الجزائري قد أنهى الخميس 
املايض جلس�ات مناقش�ة قان�ون اإلعالم 
الجديد الذي طرحته الحكومة، وهو الثالث 
من نوعه منذ إقرار التعددية السياس�ية يف 

البالد عام 1989.
ووص�ف وزي�ر االتصال الجزائ�ري محمد 

بأّنه�ا  القان�ون  مس�ودة  بوس�ليماني 
“تجس�د أحد تعهدات الرئي�س عبد املجيد 
تب�ون ال��54 يف ش�قها املرتب�ط باإلعالم، 
الصحاف�ة  إىل تكري�س حري�ة  والرامي�ة 
قواع�د  اح�رتام  وضم�ان  وتعدديته�ا، 
االحرتافي�ة وأخالقي�ات املهن�ة، وجعله�ا 
عماداً للممارسة الديمقراطية، وحمايتها 

من كل أشكال االنحراف”.

واغادوغو/متابعة الزوراء:
قطعت حكومة بوركينافاس�و بث قناة “فرانس 24” عىل 
أرايض الب�الد، إث�ر مقابلة أجرته�ا املحط�ة اإلخبارية مع 

زعيم تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي.
وجاء يف بيان وّقعه الناطق باسم الحكومة، جان-إيمانويل 
أويدراوغو، اإلثنن: “عرب إتاحة منرب لرئيس القاعدة يف بالد 
املغرب اإلس�المي، ف�إن فرانس 24 ال تعم�ل فقط كوكالة 

عالق�ات عامة له�ؤالء اإلرهابين، بل توفر أيضا مس�احة 
تضف�ي رشعية عىل أعم�ال إرهابية وخطاب�ات الكراهية 

إلشباع األهداف الرشيرة لهذا التنظيم يف بوركينافاسو”.
وأض�اف البي�ان: “لذلك ق�ررت الحكومة، باس�م املصلحة 
العليا لألمة، وقف بث برامج فرانس 24 إىل أجل غري مسمى 

يف كل أنحاء البالد”.
ويف 6 م�ارس الج�اري، بثت “فران�س 24” إجابات خطية 

من أب�و عبيدة يوس�ف العنابي، رئيس تنظي�م القاعدة يف 
بالد املغرب اإلس�المي، عىل أسئلة طرحها الصحفي وسيم 

نر.
وأضاف البي�ان الصادر من واغادوغو: “تأس�ف الحكومة 
لرؤي زعي�م منظمة إرهابية، مثل القاع�دة يف بالد املغرب 
اإلس�المي ، يمكن�ه االس�تفادة م�ن الس�خاء التحري�ري 

لفرانس 24 كي يتحدث مطوال عرب القناة”.

باريس/ متابعة الزوراء:
تعطل املوقع اإللكرتوني للجمعية الوطنية 
الفرنسية منذ صباح اإلثنن نتيجة هجوم 
تبنت�ه مجموع�ة القرصن�ة اإللكرتوني�ة 
املوالية لروس�يا “ن�و ني�م” انتقاما لدعم 
باريس لكييف. وش�هدت فرنس�ا، العديد 
م�ن الهجم�ات م�ن ه�ذا الن�وع مؤخرا. 
واألس�بوع املايض، عطل القراصنة موقع 
مطارات باريس واس�تهدفوا موقع اإلدارة 

العامة لألمن الداخيل.
وخرج املوقع اإللكرتوني للجمعية الوطنية 
الفرنس�ية عن الخدمة من�ذ صباح اإلثنن 
نتيج�ة هج�وم تبنته مجموع�ة القرصنة 
اإللكرتونية املوالية لروسيا “نو نيم”، وفق 

تأكيد خرباء وكالة األنباء الفرنسية.
وقال إيفان فونتارينس�كي املدير الفني يف 
مجموعة تاليس املكلف الدفاع السيرباني، 
لهج�وم  تع�رض  اإللكرتون�ي  املوق�ع  إن 
“حرمان من الخدمات” عن طريق إغراقه 
بس�يل من الطلبات بما يف�وق قدرته عىل 
التعام�ل معه�ا، مش�ريا إىل أن مجموع�ة 
قراصنة موالية ملوسكو تطلق عىل نفسها 
اس�م “نو ني�م 057)16(” تبن�ت الهجوم 
عرب قناتها عىل موق�ع تلغرام انتقاما من 

فرنسا بسبب دعمها ألوكرانيا.
وكتب�ت املجموع�ة ع�ىل تليغ�رام “قررنا 
تك�رار رحلتن�ا األخ�رية إىل فرنس�ا حيث 
)الرئي�س  ض�د  االحتجاج�ات  ته�دأ  ل�م 

الفرنيس إيمانوي�ل( ماكرون الذي ال يبايل 
بالفرنس�ين وما زال يخدم النازين الجدد 

يف أوكرانيا”.
وتبنت “نو ني�م” أيضا هجوما عىل موقع 
مجلس الشيوخ لم تظهر آثاره حتى اآلن.

وقال نيكوال كانتان كبري املحللن يف فريق 
تحلي�ل التهديدات لدى تالي�س التي تضم 
حوايل خمس�ن خبريا ح�ول العالم إن “نو 
نيم” واحدة من نحو 80 مجموعة قراصنة 
مؤي�دة لروس�يا تس�تهدف مؤسس�ات يف 
البلدان التي تدعم أوكرانيا بما يف ذلك دول 
أوروبا الغربية.وشهدت فرنسا، وهي أحد 
أهدافهم املعتادة، العديد من الهجمات من 

هذا النوع مؤخرا.

واألس�بوع املايض عط�ل القراصنة موقع 
مطارات باريس واس�تهدفوا موقع اإلدارة 

العامة لألمن الداخيل.
تتاب�ع  الت�ي  تالي�س  مجموع�ة  وقال�ت 
اتصاالته�م إن هذين الهجوم�ن تبنتهما 
مجموع�ة أخ�رى م�ن القراصن�ة املوالن 

لروسيا.
وتق�وم “نو ني�م” التي تأسس�ت يف آذار/
مارس 2022 وتتواصل باللغتن الروس�ية 
واإلنكليزي�ة بتنفي�ذ هجم�ات “حرم�ان 
من الخدمة”. وازده�رت هذه املجموعات 
املوالي�ة ملوس�كو من�ذ أن غ�زت روس�يا 
أوكراني�ا. وتتح�رك بدون طل�ب فدية عىل 

عكس القراصنة التقليدين.

الصحفيون املخولون يواصلون تغطية 
أحداث جلسة جملس النواب 

رحيل الصحفي املغربي عبد اهلل العمراني

قتيل يف ألبانيا بهجوم على قناة تلفزيونية

الربملان اجلزائري مينح مزدوجي اجلنسية حق إنشاء مؤسسات إعالمية

قطعت بثها يف مجيع أحناء البالد

بوركينافاسو تتهم “فرانس24” مبساندة اإلرهاب

قراصنة موالون لروسيا يهامجون املوقع اإللكرتوني 
للجمعية الوطنية الفرنسية ويتسببون بتعطله
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مقهى الزهاوي صفحة مشرقة من صفحات الفنون واآلداب 

مجال القصاص – مصر 
م�ا ب�ن مرآت�ي الواق�ع والتاريخ 
ومحاول�ة خل�ق م�وازاة رسدي�ة 
بينهم�ا، ع�اش الروائ�ي امل�ري 
األدبية  الغيطان�ي حيات�ه  جم�ال 
الت�ي ناهزت س�بعن عاًما، وغيبه 
امل�وت أم�س، بمستش�فى الجالء 
أزم�ة  إث�ر  بالقاه�رة  العس�كري 
صحية ح�ادة، توقف فيه�ا القلب 

عن النبض.
الغيطاني  تفتح�ت بواك�ر وع�ي 
به�ذه امل�رآة من�ذ مول�ده يف عام 
1945 بقري�ة جهين�ة بمحافظ�ة 
س�وهاج بصعيد مر، يف أحضان 
مش�اهد ووقائع ال تزال ش�اخصة 
عىل ج�دران املعابد وضفاف النيل، 
تجس�د عبقرية الحضارة املرية 
القديمة يف صناعة التاريخ والحياة، 
ومع انتقال أرسته للعيش بالقاهرة 
يف حي الجمالية ذي الطابع األثري 
الش�عبي القديم، وهو الحي نفسه 
ال�ذي عاش في�ه نجي�ب محفوظ 
وكان مرسًحا للكث�ر من رواياته، 
اتس�عت مس�احة وعي الغيطاني 
طرائ�ق  يتلم�س  وب�دأ  باملرآت�ن، 
للج�دل والح�وار بينهم�ا. وبرأيي، 
أنه منذ تلك اللحظة بدأت تتش�كل 
العتبة األساس التي يدور يف فلكها 
القص�ي  الغيطان�ي  إب�داع  كل 
والروائي، كما انعكس�ت يف مرآتها 
دارس�اته ومقاالت�ه وآف�اق رؤيته 
األدبي�ة.. فاملايض ال ي�زال ماثالً يف 
الح�ارض، والحارض ال يزال مرتبًكا 
ومش�تًتا يبحث عن ماض يتجسد 

فيه.
رفد هذا الوعي املبكر بجدل املرآتن 
نش�أة الغيطاني، وتلقى تعليمه يف 
حي شعبي عريق يعج بشتى أنواع 
املهن والحرف ذات الطابع الرتاثي، 
ونماذج من املعمار العريق، تتجىل 
يف األسبلة واملس�اجد والتكايا، ويف 
إذ  الح�ال،  كن�ف يف أرسة رقيق�ة 
كان والده عامالً بس�يًطا يف وزارة 
الزراعة. وبدراس�ته لف�ن تصميم 
الس�جاد الرشقي بمدرسة الفنون 
والصنائ�ع، بدأت تنف�ك الكثر من 
العقد والفواصل الس�ميكة ألزمنة 
ه�ذا الوع�ي. وعق�ب تخرج�ه يف 
س�نة 1962 عمل رس�اًما للسجاد 
باملؤسسة املرية العامة للتعاون 
اإلنتاج�ي 1965، ث�م مرشًف�ا عىل 

املنيا،  الس�جاد بمحافظة  مصانع 
للجمعي�ة  س�كرترًا  عم�ل  كم�ا 
التعاونية املري�ة لصناع وفناني 

خان الخلييل.
للعم�ل  انتق�ل   1969 ع�ام  ويف 
الي�وم«.  صحافًي�ا يف دار »أخب�ار 
وخ�اض تجرب�ة مهم�ة يف حياته، 
بعده�ا أصب�ح مستش�اًرا ثقافًيا 
للدار ومرشًفا عىل سلس�لة »كتاب 
اليوم«، ثم أس�س جري�دة »أخبار 
األدب« األس�بوعية، وتوىل رئاستها 
خالله�ا  لعب�ت  كث�رة،  لس�نوات 
دوًرا مهًم�ا يف ش�د هم�وم الكتاب 
فض�اء  إىل  واملبدع�ن  والش�عراء 
الكتابة الجديدة، كما شكلت نافذة 
حية للحوار، وطرح الرؤى النقدية 
املتنوعة، وفتح جسور للتعرف عىل 
ثقاف�ة العال�م، من خ�الل ملفات 

متخصصة.
تن�وع الخ�رات، ما بن النش�أة يف 
ح�ي ش�عبي أث�ري، ودراس�ة فن 
الس�جاد بإيقاعه الرشقي، والعمل 
الكب�رة  وصداقت�ه  بالصحاف�ة، 
لنجيب محفوظ، جعل الغيطاني ال 
يكتفي بتجسيد جدل هاتن املرآتن 
املماثل�ة  ش�كل  ع�ىل  أعمال�ه،  يف 
واالنعكاس التقليدي العابر، وإنما 
بمحاول�ة إيجاد لغ�ة رسدية حية 
مفتوحة ع�ىل البدايات والنهايات، 
تبدو وكأنه�ا منحوتة من طبقات 
التاريخ، ويف الوقت نفسه، تحاكي 
التاريخية،  شكل الوثائق والوقائع 
بكل رصاعاته ووقائعها التاريخية 
القديمة، حتى تحس كأنها ليس�ت 

الواقع  عن  غريبة 
الراهن. لذل�ك ال يحرض التاريخ يف 
أعم�ال الغيطان�ي، كمجرد ش�كل 
وغطاء خارجي، وإنما كطاقة حية 
ممتدة يف الزمان واملكان، مضفورة 
بج�دل الذاكرة والحل�م، كمقومن 
إنس�انين وفني�ن مًع�ا، أو ج�دل 
األصال�ة واملعارصة، كما يس�ميه 
الناقد األدبي الشهر الدكتور جابر 
عصف�ور يف مقالة ل�ه عنه، نرشت 

حديًثا بصحيفة األهرام املرية.
يرى الدكتور عصفور أن الغيطاني 
كان يميض يف الطريق الذي استهله 
نجيب محف�وظ يف »أوالد حارتنا«، 
يف  الرمزي�ة  الرسدي�ات  معارًض�ا 
أن  إىل  الفلس�في، مش�ًرا  ال�رتاث 
»الغيطان�ي عثر عىل امل�ادة الخام 
ألسلوب إبداعه األصيل يف الرسديات 
اململوكي، وهو  التاريخية للع�ر 
العر الذي تفتحت عينا الغيطاني 
عىل آث�اره م�ن مس�اجد وقصور 
وأسبلة وطرقات وبوابات ومنازل، 
وشدته لغة مؤرخيه شاًبا، فحاول 
أن يخل�ق منه�ا صياغ�ات لغوي�ة 
س�حرية  بمراي�ا  أش�به  جدي�دة، 
تعك�س ص�وًرا للم�ايض اململوكي 
الس�اداتي يف  النارصي  والح�ارض 
الوقت نفس�ه«، الفًت�ا إىل أن بداية 
ذل�ك الطري�ق كان�ت يف مجموع�ة 
»أوراق  القصصي�ة  الغيطان�ي 
ش�اب عاش من�ذ ألف ع�ام« التي 
ص�درت س�نة 1969، فأصبح�ت 
عالم�ة وبداي�ة يف آٍن، بداي�ة لتيار 
جدي�د يف الكتاب�ة اكتملت مالمحه 

مع »الزيني بركات« س�نة 1974، 
و»وقائع حارة الزعفراني« 1976، 
 ،1980 الغيطان�ي«  و»خط�ط 
و»إتح�اف الزمان بحكاي�ة جلبي 

الس�لطان - عام 1985«.
ويخل�ص الدكتور عصف�ور قائالً: 
بع�ض  أرد  أن  يف  غراب�ة  أرى  »ال 
دواف�ع الغيطان�ي يف البح�ث ع�ن 
صبغ�ة  تحق�ق  إبداعي�ة  هوي�ة 
ق�راءة  إىل  املع�ارصة،  األصال�ة 
)الس�ائرون نياًما( لس�عد مكاوي 
1963 الت�ي أس�همت يف فت�ح أفق 
موازيات�ه  يف  اململوك�ي  العال�م 
الرمزي�ة وإمكان�ات اس�تلهاماته 
الرسدي�ة، لكن الغيطان�ي لم يكن 
يريد ذلك وحده، كما قلت من قبل، 
وإنم�ا كان أكثر طموًحا، فقد كان 
يريد من موضوعه الذي يحكيه أن 
يكون ذاًتا تحكي يف الوقت نفس�ه، 
وتحويل الرسد اململوكي إىل س�ارد 
يتقم�ص الزم�ن اململوكي وينطق 
بصوته، محاكًيا لغة وأس�لوب أهم 
مؤرخي�ه، وذلك يف تركي�ب إبداعي 
جدي�د، يغدو في�ه امل�ايض موازًيا 
والح�ارض  ل�ه،  وم�رآة  للح�ارض 

إرهاًصا باملستقبل«.
وبوعي املس�افة بن املرآتن الواقع 
والتاري�خ، نبش جم�ال الغيطاني 
يف ش�تى أنواع الرسديات، مشحوًنا 
بطاق�ة ال تحد م�ن التجريب، عىل 
والطبيع�ة  الواقعي�ة  املس�تويات 
والصوفية والغرائبية، وغرها من 
مجاالت اإلبداع الروائي والقصي 
التي تجس�دت يف باق�ة خصبة من 

األعم�ال ترب�و عىل نح�و 50 عمالً 
أدبًي�ا، اس�ترشف فيه�ا امل�وروث 
اإلنساني يف كل طبقاته الحضارية، 
وأفاد منه يف تنويع آفاق تجربته يف 
الكتاب�ة.. برز ه�ذا النبش والتنوع 
عىل نحو الفت منذ روايته »الزيني 
ب�ركات«، 1974، الت�ي تع�د م�ن 
الرواي�ات  يف  الب�ارزة  الرواي�ات 
العربية التي عالجت ظاهرة القمع 
والخوف، وعرت أسبابها وحبائلها 

الرسية املرعبة.
فتحت وطأة الواقع الراهن يستعيد 
الغيطاني تاريخ ابن إياس يف »بدائع 
الزهور«، مجسًدا شخصية رسدية 
موازية لشخصية كبر البصاصن 
الش�هاب األعظم زكري�ا بن رايض 
ووايل الحس�بة الزين�ي ب�ركات يف 
الع�ر اململوك�ي ال�ذي يفض�ح، 
خالل فص�ول الرواية، وس�ائله يف 
تعذيب الفالح�ن والتجار ليحصل 
منهم عىل امل�ال، باإلرغام واإلكراه 
واإلق�رار بجرائم ل�م يرتكبوها، بل 

إنه كان يتلذذ بذلك أمام عينيه.
ب�ردة  يف  م�زج  »التجلي�ات«  ويف 
الحل�م  الحض�ور  ب�ن  صوفي�ة 
لص�ورة األب، وبن أب روحي آخر، 
تجس�د يف ش�خصية الزعيم جمال 
عبد الن�ارص، يح�اور االثنن بلغة 
التاري�خ  ب�روح  رسدي�ة مرشب�ة 
والح�ارض مًعا، كم�ا تنوعت هذه 
اللغ�ة ما ب�ن املش�هدية الواقعية 
ومحاول�ة  اليوم�ي،  إيقاعه�ا  يف 
اس�تعادة روح امل�ايض والبطول�ة 
اإلنس�انية يف مجموعته القصصية 
اس�تفاد  الت�ي  أرض«،  »أرض.. 
الصحافي�ة  تقاري�ره  منه�ا م�ن 
الت�ي كان يكتبه�ا ويطالعها حن 
عم�ل مراس�اًل حربًي�ا، وكذل�ك يف 
رواية الرفاعي«، التي نس�جها من 
كلمات للش�هيد إبراهي�م الرفاعي 
الذي استش�هد وه�و يقود جنوده 
يف ح�رب االس�تنزاف.وتمثل رواية 
»وقائ�ع ح�ارة الزعفران�ي« ذروة 
أعم�ال  يف  الفن�ي  التجري�ب  روح 
الغيطاني، من خ�الل حدث مروع 
ه�و )وباء الزعفران�ي( الذي يهدد 
يف  ش�عبية  ح�ارة  س�كان  حي�اة 
مقتل، فكل سكان الحارة يفقدون 
قدرتهم الجنسية عدا شخص واحد 
غر مع�روف. وتنفتح الرواية عىل 
الحدث ببناء رسدي شيق ال يدغدغ 
حواس الق�ارئ، بحبك�ة تقليدية، 

وإنم�ا ع�ر مس�افة مركب�ة من 
البحث والتقي، وإثارة األسئلة، 
من خالل معاناة الش�خوص، ويف 
عالقات وسياقات رسدية مفعمة 
بالتجري�ب والتجديد، يب�دو فيها 
الظاه�ر غالًفا وكاش�ًفا للباطن، 
كم�ا يبدو العق�ل غالًفا لالعقل يف 
الغيطان�ي  نفس�ه.يقول  الوق�ت 
الزعفران�ي«،  ح�ارة  »وقائ�ع  يف 
والرواي�ة كلها مجموع�ة ملفات 
وتقارير: »اس�تفدت م�ن تجربة 
اب�ن إي�اس اللغوي�ة ع�ىل الرغم 
أن املوض�وع لي�س تاريخًيا، كان 
اب�ن إياس يكتب أفظ�ع الحوادث 
باله�دوء نفس�ه ال�ذي يكت�ب به 
أبسط الحوادث، كان يوجد مسافة 
موضوعي�ة بينه وب�ن الحدث، يف 
الزعفراني كنت أعر عن األحداث 
ب�روح محاي�دة ألنني أح�اول أن 
الع�ام،  الش�خي يف  استكش�ف 
والعك�س  الح�ارض،  يف  وامل�ايض 
الكات�ب  جثم�ان  أيًضا«.ش�يع 
الراح�ل جمال الغيطان�ي، أمس، 
الطريق  بمقابر »أوتوسرتاد« عىل 
الدائ�ري بالقاه�رة، بع�د ص�الة 
الجنازة بمس�جد السيدة نفيسة. 
ونعت�ه األوس�اط األدبية يف مر 
والعالم العرب�ي، ووصفت رحيله 
وترجم�ت  األليم�ة.  بالخس�ارة 
الكثر من األعمال األدبية للكاتب 
الراحل إىل »الفرنسية، والسويدية، 
واإلنجليزية، والهولندية، واألملانية، 
واإليطالي�ة(. كم�ا كت�ب كثرون 
من كب�ار الكتاب العرب واألجانب 
م�ن  كث�ر  وأع�د  أعمال�ه.  ع�ن 
األطروحات الجامعية عن أعماله 
داخ�ل وخ�ارج الوط�ن العرب�ي، 
والجامع�ات األوروبي�ة. وش�ارك 
يف ع�رشات الن�دوات واملؤتم�رات 
الدولية يف العال�م العربي وأوروبا 
جم�ال  الالتينية.ون�ال  وأم�ركا 
الجوائ�ز  م�ن  ع�دًدا  الغيطان�ي 
واألوس�مة، منها: جائزت�ا الدولة 
التشجيعية والتقديرية يف الرواية، 
ووسام االس�تحقاق الفرنيس من 
طبقة ف�ارس، وجائ�زة الصداقة 
العربي�ة - الفرنس�ية ع�ن رواية 
املصائ�ر«،  يف  البصائ�ر  »رس�الة 
يف  العوي�س  مؤسس�ة  وجائ�زة 
اآلداب. كما نال هذا العام »جائزة 
النيل يف اآلداب« وهي كري جوائز 

الدول�ة يف م�ر.

إعداد – رفيف املوسوي 
مقه�ى » الزه�اوي » الت�ي تط�ل عىل 
س�احة مهم�ة من س�احات بغداد هي 
امليدان، اكتسب هذا املقهى شهرته من 
املعروف  العراقي  الشاعر والفيلس�وف 
 -  1863( الزه�اوي  صدق�ي  جمي�ل 

.)1936
وقد عرفت بغداد كما سائر املدن العربية 

اسماءا المعة ملقاهي خلدها الزمان .
املقهى هو مكان عام يجلس الناس فيه 
لرشب القه�وة أو الش�اي أو النارجيلة 
اوالشيش�ة، ويع�ّد بمثاب�ة مجل�س او 
منتدى لالجتماع وتبادل األحاديث .       

كان�ت املقاهي فيما س�بق هي امللتقى 
الوحيد للناس للتعرف عىل أحوال البالد 
وتخصص�ت بع�ض املقاه�ي بحس�ب 
موقعها بأنها مقاه أدبية يجلس عليها 
األدب�اء ويلتقون عليها. كما تخصصت 
مقاه أخرى بكونها مقاه يجلس عليها 

فئة معينة من الناس.
يعود تاريخ تأس�يس املقه�ى الواقع يف 
بداية ش�ارع الرش�يد من جه�ة الباب 
املعظم بن املي�دان والحيدرخانة اىل ما 
قب�ل 1917 بس�نوات عدي�دة قبل فتح 
شارع الرشيد.ايام الوايل )ناظم باشا(.

اذ كان عىل ش�كل سقيفة بسيطة توىل 
ادارت�ه كثرون منه�م: احمد الخطيب، 
س�لمان الكندي�ر، واخره�م قيس عبد 
الجبار، يف البدء س�ميت املقهى باس�م 
صاحبها”ام�ن اغا “ قبل ان يتحول اىل 

اسم الزهاوي الشاعر جميل صدقي .
املقاه�ي  أش�هر  م�ن  املقه�ى  ويع�د 
البغدادي�ة، فض�اًل عن مقهى )حس�ن 
عجم�ي( و)الرمل�ان( و)ع�ارف اغ�ا( 

و)البلدية( و)الشابندر(
سبب تسميتها بمقهى الزهاوي:

الش�اعر  الس�عيد  ن�وري  يوم�ا  دع�ا 
الزه�اوي لاللتقاء به. فل�م تكن هناك 
نواد او فنادق محرتمة فسأله الزهاوي 

، وين نلتقي؟؟؟؟.
قال ل�ه رئيس ال�وزراء يف قه�وة امن. 
التقيا هناك . رئيس الحكومة و الشاعر 

الفيلسوف.

غ�ر  الدني�ا  مت�اع  م�ن  فيه�ا  لي�س 
بضع�ة مصطب�ات و ك�رايس قديم�ة 
و)فونوغراف( ابو الزمرك. نعم رئيس 
الحكومة، نوري السعيد، يجتمع يف مثل 

هذه املقهى.
وعندها اعجب الزه�اوي بها فاتخذها 
مقام�ا ل�ه. ورسع�ان م�ا تحول�ت اىل 
املفكرين.واصب�ح  و  لالدب�اء  منت�دى 

اسمها )مقهى الزهاوي(.
رواد املقهى:

يقولون العراق مهد الشعراء و مالذهم. 
و له يدين االدباء العرب بميالد الش�عر 
الحدي�ث ال�ذي ش�اع ع�ىل الس�نة بدر 
ش�اكر الس�ياب و ن�ازك املالئكة و عبد 
الوه�اب البياتي. بيد ان هذه االس�ماء 
مثلت الجيل الثاني من شعراء العراق يف 
العر الحديث . س�بقهم فحول اوائل، 

الزهاوي و الرصايف و الشبيبي .

فهن�اك ع�دة أجي�ال أدبي�ة وثقافي�ة 
ه�ذا  ارت�ادت  وصحفي�ة  وسياس�ية 

املقهى.
ردوده  فيه�ا  يدّب�ج  الزه�اوي  كان 
الش�هرة عىل عب�اس محم�ود العقاد 
،تلك الردود الت�ي نرشتها صحف بغداد 
والقاه�رة يف الثالثيني�ات.. وفيها أيضاً 
اس�تقبل الزهاوي ش�اعر الهند الكبر 

)طاغور( عام 1932م.
يف  املعروف�ة  عادات�ه  للزه�اوي  وكان 
املقهى، فاذا أبدى أحد الجالسن اعجابه 
بش�عره، صاح الزه�اوي عىل صاحب 
املقهى: أم�ن � ال تأخذ فلوس الچاي � 
ويروى ان املناقش�ات الحادة بينه وبن 
منافس�ه الش�اعر الرصايف ج�رت عىل 
تخ�وت املقهى التي كان�ت بتحريك من 
املرحوم أحمد حامد الراف حن اطلع 
الزه�اوي ع�ىل مالحظ�ات وهوام�ش 

الرصايف املدّونة بخط يده عىل صفحات 
ديوان الزهاوي، كم�ا ان الدكتور أحمد 
سوسة كتب مباحثه عن محالت بغداد 

القديمة..
ضم املقهى طائفة كبرة من الش�عراء 
واملثقفن واملفكرين من نخبة املجتمع 
خالل تاريخه واحتضن عىل مر السنن 
االدباء والسياسين كونه منتدى ملختلف 
االف�كار السياس�ية والش�عرية ومالذا 
فكري�ا وادبيا تطرح في�ه اآلراء واخبار 
السياسة والثقافة واالدب، وملتقى من 

لعب�وا دورا وطني�ا يف تاري�خ الب�الد
كما تعاقبت عليه اجيال ادبية وثقافية 
وم�ن  كث�رة  وصحفي�ة  وسياس�ية 

الصحفين ورؤساء تحرير الصحف:
ثاب�ت، ع�ادل عون�ي، توفي�ق  ن�وري 
الس�معاني، اس�ماعيل الصف�ار، ول�م 
يخت�ص املقهى بهؤالء فقط، بل ش�مل 
ايضا بعض الساسة والوجوه املعروفة 
من رجال الدولة امثال: فاضل الجمايل، 
عب�د املس�يح وزي�ر، عب�د ال�رزاق عبد 

الوهاب، واخرون.
فرق�ة  )أعض�اء  املقه�ى  رواد  وم�ن 
الزبانية للتمثيل( كانوا يأمونها للراحة 
واالستجمام والتداول يف شؤون الفرقة 
وه�م: الح�اج ناج�ي ال�راوي وفخري 
رس�ول واملطرب ناظم الغ�زايل وحميد 
وجمي�ل  األطرقچ�ي  وحام�د  املح�ل 
الخاصك�ي ومحم�د القي�يس وغرهم 
من الشعراء واألدباء والصحفين الذين 
كانوا يرتادونها لقرب ادارات صحفهم 

ومطابعهم من املقهى.
هكذا كان مقه�ى الزهاوي ، واحة من 
واحات الفك�ر واالدب ارتبط باس�ماء 
مشاهر تلك الحقبة. يوسف عز الدين، 
عبد الرزاق الهاليل، ماهر حسن فهمي، 
عبد الحميد الرشودي. انضم اليهم عبد 
الق�ادر املميز صاحب جريدة ابو حمد. 

فاستقبله الزهاوي بهذين البيتن:
قد جاءنا ابوحمد – يمش��ي كمش�ية 

االس��د
قد طابت القهوة يل – صب يا ولد!صب 

يا ولد!
حافظ املقهى طوال عقوده االخرة عىل 

رواده م�ن املثقف�ن والحلقات االدبية 
الت�ي توصف باملجامي�ع التقليدية من 
شعراء العمود وكتاب املقاالت واالدباء 
املحافظن وانصار الرتاث من املتشددين 
الذين يقفون يف الصف الرافض لالدباء 
املجددين الشبان وتطلعاتهم يف الحداثة 
والتغي�ر، من الذين كانوا خارج فضاء 
الزه�اوي غالب�ا م�ا يلتق�ون يف مقاه 
عجم�ي  وحس�ن  كالرمل�ان  اخ�رى، 
وغرهما كأمكن�ة حافظت عىل ترابط 

االجيال االدبية.
اعتبار املقهى تراثيا

واج�ه املقه�ى يف اواس�ط الثمانينيات 
تحدي�ات واخطار كادت تذه�ب به اىل 
الزوال او يؤول مصره كباقي مقاهي 
بغ�داد االدبي�ة الت�ي اغلق�ت ابوابه�ا 
وتحول�ت اىل مح�ال تجاري�ة واعم�ال 

اخ�رى، إذ حاول مالك العق�ار بيعه اال 
ان املثقف�ن من رواده قام�وا بالدفاع 
عن كي�ان املقه�ى ووج�وده فطالبوا 
بكل حماس ببقائه ملتق�ى ادبيا واثرا 
ثقافي�ا وذاكرة اجيال ل�ن تنىس، وعىل 
اث�ر ذلك بي�ع املقه�ى اىل امان�ة بغداد 
التي اقدم�ت عىل رشائ�ه واعيد تأهيل 
الزهاوي املقهى ليصبح رصحا ثقافيا 
س�مات  يحم�ل  ط�راز  يف  وحضاري�ا 
االصالة والتجديد ،وكان الش�اعر أنور 
عبدالحميد الس�امرائي، املدافع النشط 
ع�ن املقه�ى ق�د نظ�م قصي�دة كان 

مطلعها هذين البيتن:
يا زائراً هذه املقهى ترى عجبا

فيها من العلم والتاريخ فرسانا
الطب فيها وموسيقى وفلسفة

والذاكرون مساًء ربي أحياناً

www.alzawraapaper.com

ثقافية

األمم ترتقي بعطاء العلماء واالدباء واملفكرين ، والتطور 
بمفهومه الش�امل يعني تحصيل حاصل لرتاكم الخرات 
واالب�داع لخل�ق جيل متس�لح بالعل�م واملعرفة وحس�ن 
التفكر ، وقادر عىل مواجهة الصعوبات بمنطق الحكمة 

والعقل .
الحكوم�ات الرش�يدة عىل مختل�ف اش�كالها ترعى أهل 
االب�داع ، وتوفر لهم س�بل العيش الذي يلي�ق بمكانتهم ، 
واملن�اخ املالئم ملواصل�ة ابداعهم إليمانها ب�ان التطور ال 
يخ�رج اال من رحم االبداع ، وال يوجد منطق س�ليم معاىف 
يف غياب أهل الرأي والخلق ، فاإلبداع وحده الحامل س�مة 
الديمومة ، واملبدع�ون وحدهم من تظل أقالمهم مضيئة 

عىل مر العصور .
لقد ط�وى امل�وت اآلالف من الح�كام واملتنفذي�ن ، ومع 
موتهم بدأ النس�يان يأخذهم اىل عامله ولم يعد أحد يعرف 
عنهم ش�يئا ، بينما ظل قلم املبدع ناطقا حتى يومنا هذا 
، وظلت اس�ماء دستوفس�كي ولوركا وغوركي وماركيز 

وغرهم المعة ومؤثرة يف حياتنا .
ال نريد الحديث هنا عن أدباء الس�لطة ، وش�عراء الحكام 
، فهؤالء س�اهموا بش�كل وآخر يف تأس�يس رؤية التأليه 
والتقدي�س لألخري�ن ، ولك�ن الحدي�ث هن�ا ع�ن الذين 
ساهموا يف توس�يع الرؤية االنسانية الشاملة ، واالرتقاء 
بها اىل درجاتها العليا ، واذا كان رغيف الخبز يقف يف قمة 
التسلس�ل الهرمي لحاجات االنس�ان وبقائ�ه وديمومته 
، ف�ان الثقاف�ة والفن�ون والعل�وم واآلداب تش�كل قمة 
التسلس�ل الهرم�ي يف تحقي�ق القيم العليا لإلنس�ان من 
أج�ل خلق حياة خالي�ة من الفوىض، وبعي�دة عن العبث 
الذي جعل الش�عوب حقال للتجارب ووفق ما يمليه مزاج 

الحاكم . 
م�ن يريد بن�اء الوطن وف�ق االتج�اه الصحي�ح البد من 
االنط�الق اىل ميادين الثقاف�ة والعلوم، والبد من االهتمام 
بالعلم�اء واملفكرين واألدباء فهم حجر األس�اس يف بناء 
املجتم�ع املتط�ور، وه�م الركيزة األساس�ية الت�ي يبنى 
عليها مس�تقبل الشعوب املتطلعة اىل حياة آمنة مستقرة 

سعيدة.
يف الع�راق الي�وم وم�ن خالل نظ�رة رسيعة عىل املش�هد 
الثقايف العام، نجد ان هذا املش�هد يغذي نفس�ه بنفس�ه 
وف�ق امكانيات�ه املتواضع�ة، األديب العراق�ي يعاني من 
الطب�ع والنرش والتوزيع ، واالديب العراقي تقف يف وجهه 
الكث�ر م�ن الصعوبات للخ�روج من ح�دوده الجغرافية 
نتيجة ضعف الجه�ات التي تصدر قلمه اىل الخارج، رغم 
ان يف الع�راق أقالم جدي�رة بالتصدي�ر، فالجوائز الكثرة 
الت�ي حص�ل بع�ض االدب�اء العراقين تؤرش ع�ىل تطور 
املش�هد الثقايف، وهو بحاجة اىل اثب�ات وجوده يف الخارج 

بعدما أثبت وجوده يف الداخل.
اىل اللقاء .

حول مفهوم
 الثقافة  
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الس�يطرة عىل الغضب م�ن التحديات 

الصعب�ة، فه�و أمر يحت�اج اىل الكثري 

م�ن الع�زم واإلرادة وبخاصة يف وقت 

صعب كشهر رمضان بسبب الصيام. 

ولكن م�ع النصائح املقدم�ة إليكم يف 

ه�ذا املقال لن يكون م�ن الصعب جداً 

السيطرة عىل الغضب.

توتر االجواء

أكث�ر أم�ر ق�د يك�ون صعب�اً يف نهار 

رمض�ان الطويل والحار هو ان تنتاب 

نوبة غضب شخصاً ما يف مكان عمله 

أو م�ع أصدقائ�ه ألن�ه فض�ًا عن أن 

لحظات الغضب قد تفسد عىل الشخص 

صيامه إال أنها قد تفسد املزاج، وتوتر 

الج�و وق�د تزعج كل األش�خاص من 

حول�ه. وق�د تتن�وع أس�باب الغضب 

وتختلف من ش�خص اىل آخر ولكن يف 

غالبية الوقت ويف هذا الشهر تحديداً ال 

تكون األمور سهلة ألن الصيام يتطلب 

الكث�ري من املجه�ود والتضحية وهذه 

األمور تؤثر عىل النفس�ية بشكل كبري 

وتزي�د حساس�ية الش�خص فيصبح 

دون دراية رسيع الغضب وطبعه حاد 

بس�بب الجوع وتجويع النفس وعدم 

الرشب ومعاناة الجسم من الكثري من 

النقص والجفاف والجوع.

كيفية الس�يطرة عىل الغضب يف شهر 

رمضان

- ال يجب ألي سبب من األسباب تفادي 

وجبة الس�حور ألنه�ا وجب�ة غذائية 

مهمة ج�داً جداً للجس�م فهي بمثابة 

أهمية وجب�ة الفطور عند الش�خص 

الع�ادي تؤم�ن للجس�م كل النواقص 

الت�ي يحتاجها كي يبدأ النهار بش�كل 

طبيعي وصحي خايل من التوتر.

بالغض�ب ال يج�ب  الش�عور  - عن�د 

اإلنفعال فوراً ومحاولة السيطرة عىل 

النف�س ع�ن طري�ق التنفس ش�هيق 

وزف�ري 4 مرات متتالية، للحصول عىل 

كمية أوكس�جني متجددة تساعد عىل 

تهدئة األعصاب واسرتجاع الهدوء.

- عن�د الغض�ب يج�ب الخ�روج م�ن 

امل�كان ال�ذي نتواج�د في�ه ومحاولة 

امل�ي يف م�كان خارج�ي بعي�داً ع�ن 

األماك�ن املغلقة والضيق�ة والحصول 

عىل الهواء املنعش.

- محاولة اكتشاف ما يزعجنا ويسبب 

لنا الغض�ب والتفك�ري باملوضوع من 

الجهات املتع�ددة له وإيج�اد الحلول 

املناس�بة ل�ه دون أن يفقد الش�خص 

أعصابه.

قد تتحري يف كيفية اختيار نوع املش�ط 
املناسب لتصفيف الشعر وال تعرف أي 
األن�واع يك�ون افضل حي�ث انه يوجد 
عدد كبري جدا من األمشاط وبالتاىل قد 
ال تعرف نوع املشط املناسب لك ولذلك 
فإنن�ا م�ن خال ه�ذه املقالة س�وف 
نوضح أسباب اختيار املشط الخشبي 
ليكون هو املش�ط األفض�ل لتصفيف 

شعرك :
أوال: فوائد استخدام املشط الخشب :

1- يس�اعد املشط الخشبي عىل تدليك 
فروة ال�رأس وبالتاىل تنش�يط الدورة 
الدموي�ة به�ا وإزال�ة األترب�ة واملواد 

األخرى التي تسد مس�ام فروة الرأس 
وبالتايل تكون الفرصة متاحة للش�عر 

لينمو بشكل صحي.
2- ال يؤدي اس�تخدام املشط الخشبي 
أىل تولي�د الش�حنات الكهربائي�ة مثل 
املشط الباس�تيك وبالتايل فهو يحول 

دون تقصف الشعر وتلفه.
س�هل  يك�ون  الخش�بي  املش�ط   -3
التنظي�ف وبالتايل فكل م�ا عليك فعله 
هو نقع املش�ط يف ماء ساخن مضاف 

إليه صابون وخل.
4- يساعد املشط الخشب عىل الزيوت 
الطبيعي�ة الت�ي تفرزها ف�روة الرأس 

والتي تس�اعد عىل نمو الشعر وزيادة 
صحته.

5- يجب أن تقومي بتصفيف ش�عرك 
باملش�ط الخش�بي من الج�ذور حتى 
األط�راف ألن ذلك يس�اعد ع�ىل تقليل 

نسبة تقصف الشعر.
6- يع�ّد املش�ط الخش�بي ه�و األمثل 
خصوصا لتصفيف الشعر الطويل النه 
يس�اعد عىل توصيل الزيوت الطبيعية 
الت�ي تفرزها ف�روة ال�رأس إىل جميع 

اجزاء الشعر.
املش�ط  اس�تخدام  أرضار  ثاني�ا: 

الباستيك:

1- يؤدي استخدام املشط الباستيك إىل 
تقصف الش�عر وتساقطه وذلك يرجع 
إىل أنه يقوم بتوليد كهرباء استاتيكية 
“ساكنة” مع الشعر تؤدي إىل تقصف 

الشعر وتساقطه.
2- يؤدي إىل فق�دان الزيوت الطبيعية 
يف فروة الرأس وبالتاىل فإنه يؤدي عىل 
جفاف ف�روة الرأس والش�عر وظهور 

القرشة.
3- ي�ؤدي إىل انتقال العدوى البكتريية 
إىل ف�روة ال�رأس خصوص�ا عند جرح 
فروة الرأس وبالتاىل فاملشط الباستيك 

ضار جدا بالشعر وفروة الرأس.

العني هي جزء مهم من أجزاء اإلنسان، وأحد أهم 
وسائل التواصل والتخاطر مع اآلخرين، حتى أنها 
ق�ادرة عىل اختص�ار مئات الكلم�ات يف النظرات 
فق�ط! لك�ن حديثن�ا ليس ع�ن الع�ني وإنما عن 
الش�عر الذي ُيبطن الجف�ون لدينا، إنها الرموش. 
فا أحد ُينكر أن الرموش ُتضفي جاذبية جمالية 
للعين�ني، لكن ه�ل وج�ود رم�وش للعينني مهم 
لحياتن�ا؟ أم أنها ال ُتضيف ش�يئا س�وى الجمال 

والجاذبية؟
أهمي�ة رم�وش العين�ني ال تقترص ع�ىل الناحية 

الجمالية
ال يقت�رص الغ�رض م�ن رم�وش اإلنس�ان ع�ىل 
النواحي الجمالية فقط، ب�ل ُيعزى لها الفضل يف 
حماية العينني من العديد من الجسيمات متناهية 
الصغر يف الهواء مث�ل ذرات الغبار والرمل، والتي 
ُيمك�ن أن ُتلحق األذى بالعين�ني لو ولجت إليهما. 

فالرم�وش قادرة ع�ىل التقاط هذه الجس�يمات 
قب�ل أن تص�ل إىل داخل العين�ني وُتخرجها بعيدا. 
وُيمكن تفسري سبب طول رموش اإلبل عن باقي 
الكائن�ات الحية وذل�ك لحماية عيني�ه من رمال 
الصح�راء الت�ي تتطاير حول�ه ولتس�اعده عىل 
التكي�ف يف هذه البيئ�ة.  كم�ا أن الرموش تعمل 
ع�ىل تنبي�ه الجفون م�ن خطر محتم�ل وقريب. 
فعن�د اق�رتاب حرشة م�ن العينني أو أي جس�يم 

آخر تج�د أن�ك ُتغلق عيني�ك مب�ارشة بمجرد أن 
تتحسس الرموش هذا الخطر القريب. إضافة إىل 
ذلك، تعمل رموش اإلنسان عىل حماية عينيه من 
الضوء الس�اطع، بحيث تعمل ع�ىل فلرتة الضوء 
الس�اطع وتقليل ش�دته كي ال تؤذي عينيك. هذا 
يعن�ي أنه لوال الله ثم الرم�وش لكانت العينان يف 
خطر مستمر وألم دائم بسبب دخول الجسيمات 
الغريب�ة إليهما، وقد ُيعيق هذا األمر عيش الحياة 

الطبيعية ويجعلنا يف اضطراب مستمر.
خرافات ارتبطت بالرموش

بع�ض األش�خاص يؤمن�ون أن للرم�وش ق�درة 
ع�ىل منحهم رغبات معين�ة أو إخبارهم بأمر ما! 
وذلك عندما يس�قط رمش م�ن الجفن فيلتقطه 
الش�خص بطرف إصبعه وُيلقي به بعيدا عىل أمل 
أن تتحقق الرغبة التي يريد! وهي مجرد خرافات 

ليس لها أي ارتباط بالواقع.
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خطوات فعالة للسيطرة على الغضب يف شهر رمضان

ملاذا جيب استخدام املشط اخلشب بدال من البالستيك؟

هل حياة اإلنسان ممكنة بدون رموش؟

طبيبك يف بيتك...حنو مستقبل أفضل ... هلما

7 أطعمة »صحية ومشبعة« 
جمدية لليوم املزدحم

املطبخ ...

حلويات رمضانية.. الكاسرتد بالبسكويت واملوز

املقادير

- لتحضري الكاسرتد :

حليب: 4 أكواب

سكر: نصف كوب )و2 ملعقة 

كبرية كمية إضافية(

ك�وب  رب�ع  كاس�رتد: 

)مسحوق(

هيل: نصف ملعقة صغرية

الفانيليا: ربع ملعقة  خاصة 

صغرية

حليب: نصف كوب )مبخر(

)مقط�ع  حب�ة   2 امل�وز:   -

رشائح(

- بسكويت: 18 حبة

-كريمة: 4 اكواب )مخفوقة(

- جبن كريمي : كوب

- حلي�ب مكث�ف محىل: كوب 

ونصف

- حليب: نصف كوب

طريقة التحضري

وض�ع  الكاس�رتد:  لتحض�ري 

مسحوق الكاسرتد وربع كوب 

م�ن الحلي�ب يف وع�اء وخلط 

املزيج حتى يتجانس.

يف ق�در ع�ىل ن�ار متوس�طة، 

توض�ع الكمي�ة املتبقي�ة من 

املبخ�ر،  والحلي�ب  الحلي�ب، 

والس�كر وتحريكه، وعند بدء 

الغليان تخفف النار.

وخاص�ة  الهي�ل،  يض�اف 

الفانيلي�ا، ومزيج الكاس�رتد، 

وتحريكه جيداً مل�دة 3 دقائق 

ث�م إطفاء الن�ار، ورفع القدر 

عن الن�ار وترك�ه جانباً حتى 

يربد.

يف وعاء، يخفق الجبن الكريمي 

حت�ى يصب�ح قوام�ه ناعماً، 

واضاف�ة الحلي�ب، والحلي�ب 

املكثف املح�ىل، وخفق املزيج 

حتى يتجانس.

يض�اف الخلي�ط الس�ابق إىل 

وتقليب�ه  الكاس�رتد  مزي�ج 

تتداخ�ل  حت�ى  بعناي�ة 

املكونات.

ومن ثم توضع حوايل ملعقتني 

كبريتني من مزيج الكاس�رتد 

التقدي�م، وإضاف�ة  يف ك�وب 

ملعقتني كبريتني من الكريمة، 

وزيادت�ه ح�وايل 4 قط�ع من 

ملعق�ة  تليه�ا  البس�كويت، 

الكريمة املخفوقة،  كبرية من 

وتزيينه برشائح املوز.

وتكرر الخطوة السابقة حتى 

انتهاء الكمية.

وم�ن ث�م تدخ�ل األك�واب إىل 

الثاج�ة حت�ى يجم�د الح�ىل 

ويقدم بارداً. 

لطلة ابهى...

كل يوم معلومة...

نصائح طبية...

تدبري منزلي....

عالج احلموضة يف رمضان خبطوات بسيطة

وصفة سهلة التحضري لصنع البخور يف املنزل

واالنتفاخ�ات  والحموض�ة  امل�ريء  ارتج�اع 
ومش�اكل الجه�از الهضمي من أبرز املش�اكل 
الشائعة التي يعاني منها الكثريون خال شهر 
رمضان املبارك. فإن ع�دم تناول الطعام طوال 
س�اعات النهار ث�م تناول وجبة كاملة بش�كل 
مفاج�ئ يف بداي�ة س�اعات الليل ع�ىل اإلفطار، 
إضاف�ة إىل تن�اول وجب�ة الس�حور ث�م الن�وم 
مبارشة، كلها عوامل ُتزيد من مش�اكل الجهاز 

الهضمي، خاصة مشكلة الحموضة.
إليك بعض النصائح واألطعمة التي ستس�اعدِك 
يف التخل�ص من الحموضة وأمله�ا املُزعج خال 

شهر رمضان، نقدمها لِك يف السطور التالية:
يس�اعد تن�اول التم�ر ورشب كمي�ة كافية من 
الس�وائل ع�ىل تجن�ب اإلصاب�ة بالحموضة يف 

رمضان .
-حاويل تجّنب الكربوهيدرات أثناء الس�حور أو 
اإلفط�ار، نظراً الحتوائها عىل مس�تويات عالية 
من الس�كر وامللح، وهي عنارص ُتسبب مشاكل 

عديدة يف الجهاز الهضمي.
-ابدأي وجبة اإلفطار بتناول عنرص خفيف مثل 
الش�وربة أو قطعة من السمبوسك املشوية، ثم 

تناويل الوجبة بعد ذلك ببطء.
-اح�ريص عىل مضغ الطعام جي�ًدا منًعا لزيادة 
فرص اإلصاب�ة باالنتفاخات أو صعوبة الهضم 
وم�ا يرتتب علي�ه من حموض�ة نتيج�ة ارتداد 

حمض املعدة.
-ارشبي كمية كافية من السوائل أثناء السحور 
ووجب�ة اإلفطار للحاف�ظ عىل رطوبت�ِك طوال 

اليوم وتجنب الجفاف واملساعدة عىل الهضم.

-تجنبي النوم بعد تناول وجبة اإلفطار مبارشة، 
فمن الرضوري أن يكون هناك فاصل زمني بني 
2-3 س�اعات قبل النوم، لع�دم اإلصابة بارتداد 

الحمض وحموضة املعدة.
أطعمة تساعد عىل عاج الحموضة يف رمضان

1-التمر
التم�ر غذاء مث�ايل لبدء وجبة اإلفط�ار به، فهو 
ميلء بالكربوهيدرات الجيدة التي تمنحِك الطاقة 
دون تحميل جسمِك الكثري من السكر، وهو من 
األطعم�ة الجيدة للس�حور أيًض�ا الحتوائه عىل 
البوتاسيوم واأللياف واملغنيسيوم، والتي يمكن 
أن تساعدِك يف الحفاظ عىل الطاقة لفرتة طويلة 

بعد التوقف عن تناول الطعام.

ألن التم�ر لي�س ثقيًا عىل املع�دة، فلن يؤدي إىل 
تفاقم حرقة املعدة والحموضة، إذ يساعد تناوله 
عىل تهيئة املعدة لتلقي الطعام بعد يوم كامل من 
الصيام، مما يجعل عملية الهضم أس�هل تجنبك 
اإلصاب�ة بالحموض�ة. كم�ا يعمل التم�ر أيًضا 
عىل تحس�ني عملي�ة الهضم عن طري�ق تعزيز 
إفراز عص�ارة املعدة. والتمر غني باأللياف، مما 
ن حركة املعدة ويمنع اإلمساك الذي يمكن  يحسِّ
أن يحدث نتيجة لتغيري عادات األكل يف رمضان.

2-البطيخ
يحت�وي البطي�خ عىل 90 يف املئة م�ن املاء، مما 
يعن�ي أن�ه يمك�ن أن يس�اعد يف الحف�اظ عىل 
الجس�م رطًب�ا وصحًيا أثن�اء الصي�ام، كما أن 

البطي�خ غني بامل�واد املغذي�ة الت�ي تعمل عىل 
تهدئة املعدة وعاج الحموضة، وهو خيار رائع 
لألش�خاص الذين يتطلعون إىل إنقاص الوزن يف 

رمضان.
هل تودين اإلطاع عىل أس�باب تجعلِك تشعرين 

بالغثيان بعد رشب املاء؟
3-الباذنجان

يحتوي الباذنجان عىل 90 % من املاء مما يجعله 
خياًرا رائًعا ملحاربة العطش وتجّنب الحموضة.

 الباذنج�ان مصدر غني بفيتام�ني بي وحمض 
الفوليك والبوتاس�يوم ومضادات األكس�دة التي 
تحاف�ظ عىل نش�اط الجس�م طوال الي�وم، كما 
يحت�وي ع�ىل 90 يف املئة م�ن املاء، مم�ا يجعله 
خي�اًرا رائًعا ملحاربة الحرارة والعطش يف أش�هر 

الصيف الحاّرة. 
ويمكن طهي الباذنجان يف الفرن وتغطيته بزيت 
الزيتون للحصول عىل وجبة صحية لذيذة وقليلة 

الدسم، مما يقي من اإلصابة بالحموضة.
5-الخرضوات املسلوقة

تتمي�ز الخ�رضوات بأنها س�هلة الهض�م، كما 
تتطلب كمية أقل من األحماض ليتم امتصاصها، 
وبالتايل تمنع حرقة املع�دة واالرتجاع الحميض 
وتقلل الحموضة. كما يمكن أن تمدُّ الخرضوات 
املس�لوقة الجس�م بالعنارص الغذائية الحيوية 
الش�عور  الصي�ام، مم�ا يحاف�ظ ع�ىل  أثن�اء 
بالحيوي�ة واالنتع�اش، كما يت�م هضم الخرض 
املسلوقة برسعة يف املعدة بسبب محتواها العايل 
م�ن األلي�اف الهاّمة لصح�ة الجس�م والجهاز 

الهضمي خصوصاً.

عوًض�ا عن رشاء البخور جاه�زًا من املمكن صنعه 
يف املنزل، باتباع الخطوات اآلتية، مع اإلش�ارة إىل أن 
مواد وصفة البخور املنزلية سهلة التوافر، وزهيدة 
الثم�ن، وه�ي تن�رش عبًقا محبًب�ا، عند اس�تقبال 

الضيوف يف رمضان.
كيفية صنع البخور يف املنزل؟

تقيض خطوات صن�ع البخور يف املنزل، أواًل، بجمع 
األعش�اب املجفف�ة، م�ن أرز وخزام�ى ومريمية، 
باإلضاف�ة إىل النوع الحلو من العش�ب... ثّم، تربط 
األعش�اب م�ع بعضها البع�ض بوس�اطة الخيط، 
وتعل�ق يف م�كان مش�مس حت�ى تج�ف. تس�حق 

األعشاب املذكورة، بعد الجفاف، باستخدام الهاون 
واملدقة، علًما أن ه�ذه الخطوة الثانية تتخذ بعض 

الوقت.
يص�ب امل�اء املقطر ، بص�ورة تدريجي�ة، بعد ذلك، 
وببطء ش�ديد، بغية تحويل األعش�اب املس�حوقة 
إىل عجينة. ُيس�تخدم مق�دار مواز لنص�ف امللعقة 
الصغ�رية م�ن العجين�ة؛ تم�د األخ�رية يف القال�ب 
املخروطي الصغري العائ�د للمبخرة )إلخراج القمع 
الصغري من املبخرة، يس�تخدم دبوس، مع محاولة 
الجذب من طرف القالب(. تدعو النصيحة بعد ذلك 
إىل، إي�داع املخروط حيث العجين�ة، يجف عىل ورق 

الربش�مان، يف مكان مش�مس، مل�دة ال تقل عن 12 
س�اعة، م�ع رضورة التأك�د من قلب املخ�روط أو 

القمع يف منتصف وقت عملية التجفيف.
يف الخط�وة األخ�رية، يمأل وع�اء املبخ�رة بامللح أو 
الرم�ل، ويغط�ى باملخ�روط، م�ع إش�عال طرفه. 

سينساب دخان البخور، ملدة ساعة تقريًبا.
من أجل تحقيق أقىص اس�تفادة من البخور، يجب 
التأكد من إبعاده عن الحيوانات األليفة واألطفال، 
كم�ا م�ن اح�رتاق البخ�ور عىل س�طح غ�ري قابل 

لاشتعال، مع الرقابة.
م�ن األفضل اس�تخدام الزهور واألعش�اب التي لم 

تتع�رض للم�واد الكيميائية أو املبي�دات الحرشية، 
حتى ال تنترش مواد سامة يف الهواء. يمكن الحصول 
عىل أعش�اب طازجة من س�وق املزارعني املحيل أو 
املشتل أو محل البقالة. يف حال اختيار الزهور، فإن 
البتات التي لم تتفتح بالكامل مناسبة أكثر لخليط 
البخور، إذ ت�زداد احتمالية تعفن الزهور الناضجة 

أو فقدان بتاتها يف أثناء  عملية التجفيف.
إىل ذل�ك، يج�ب رشاء األعش�اب الطازج�ة )وليس 
املثلج�ة(، عندم�ا يك�ون ذل�ك ممكًنا، م�ع إضافة 
الكث�ري من األوراق إىل الحزمة، ألن بعض األعش�اب 

سيذبل أثناء عملية التجفيف.

No: 7928    Wed    29      Mar    2023العدد:   7928    االربعاء    29    اذار    2023

أثناء  الراحة  من  منتظمة  فرتات  عىل  عادة  األطباء  يحصل  ال 
تسأل  وربما  األخرى،  املهن  من  للعديد  تتاح  التي  مثل  العمل، 
نفسك ماذا يأكل األطباء أثناء جدولهم املزدحم؟ وهل يتجهون 
الناتجة  الناس باألرضار  أدرى  الصحية، وهم  الخيارات غري  إىل 

عنها؟
مقاال  كتبتا  الندري،  وأديرا  لويس،  ريسا  الطوارئ  طبيبتا 
الخيارات  تناول  األمريكية  يس«  بي  أن  »يس  شبكة  موقع  عىل 
أرادوا، ونصحتا  إن  أو غريهم  إليها األطباء،  التي يلجأ  الصحية 
التمتع  عىل  وتساعد  ومشبعة  »صحية  خفيفة  وجبات  بسبع 

بالحيوية« طوال اليوم.
1- املكرسات

الدهون  من  عالية  نسبة  عىل  تحتوي  لكنها  بالربوتني،  غنية 
املشبعة، لذلك يجب تناولها باعتدال، كما ينبغي تجنب املكرسات 

التي تحتوي عىل الزيت أو امللح أو السكر.
2- الحمص

وهو غني باأللياف والربوتني النباتي، ويحتوي عىل دهون غري 
مشبعة، مما يزيد من مستويات الكوليسرتول النافع، وهو مفيد 
للحماية من أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وبعض 

أنواع الرسطان.
3- الخرضاوات

الحلوة.  والبطاطا  والقرنبيط  والربوكيل  والكرفس  الجزر  مثل 
والنيئة  الحجم  صغرية  الخرضاوات  إىل  الطبيبتان  وتشري 

واملقرمشة، واملليئة باأللياف والفيتامينات.
4- األفوكادو

املهمة،  الغذائية  العنارص  من  العديد  عىل  األفوكادو  يحتوي 
مثل الدهون األحادية والبوتاسيوم واأللياف التي تقلل اإلصابة 

باألمراض املزمنة.
5- الزيتون

غري  أحادي  دهني  حمض  وهي  »أوليات«،  بمادة  غني  وهو 
مشبع، تشري دراسات إىل أنه يقلل الوفاة املبكرة من األمراض، 
لكن يجب تناول الزيتون باعتدال نظرا لوضعه عادة يف محلول 

ملحي.
6- األعشاب البحرية املحمصة

باأللياف، وتحوي  الحرارية وغنية  السعرات  مغذية ومنخفضة 
رقائق  لتناول  املقرمش  التأثري  نفس  يعطي  فريدا  طعما 

البطاطس.
7- البيض املسلوق

إذ  اإلعداد،  سهل  املسلوق  والبيض  بالربوتينات،  ميلء  البيض 
العديد مرة واحدة، ثم تناول بيضة تلو األخرى عىل  يمكن غيل 

مدار األسبوع.
ويف نهاية املقال تذكر الطبيبتان القراء برضورة مضغ الطعام 

جيدا.
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أن:  تعل�م  ه�ل   *

س�ورة التوبة ال تبدأ 

ببس�م الل�ه الرحمن 

الرحيم؟ 

* هل تعل�م أن: عدد 

البس�مالت يف القرآن 

كل  بداي�ة  يف   113

س�ورة ما عدا سورة 

ب�راءة، ويكتمل عدد 

البس�مالت يف القرآن 

الكري�م ليطابق عدد 

س�ورة  يف  الس�ور 

النم�ل حي�ث اآلي�ة: 

“))إِنَُّه ِمن ُس�َلْيَماَن 

َوإِنَُّه ِبْسم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم((؟ 

* سميت الدوحة بهذا االسم ألنها بنيت عل خليج من البحر 

منداح كالدائرة.

* أي�ام األس�بوع لم تكن س�بعة أيام كما ه�و معروف اآلن 

فقد كان األسبوع يس�اوي عرشة أيام عند قدماء املرصيني 

والفرنس�يني ، وكان ثمانية أي�ام لدى الرومان ، وأخريا كان 

أربعة أيام لدى بعض األمم .

* س�مي البحر امليت بهذا االس�م النعدام الحياة فيه لش�دة 

ملوحت�ه ، وله اس�م آخر وهو بحر لوط وس�مي أيضا بذلك 

الن س�يدنا ل�وط عليه الس�الم وقومه كانوا يس�كنون هذه 

املنطقة .

* أن األطف�ال البدين�ني يف س�ن املدرس�ة يأكل�ون أقل من 

أقرانهم النحيلني.

* أن س�كان العالم يزدادون بمعدل ملي�ون ونصف املليون 

كل أسبوع.

هـــــل تعلــــــم

حدث يف مثل هذا اليوم

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخ�ل كل مرب�ع من 
املربعات التسعة الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي 
األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف 
املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

1461 - نش�وب معركة توتون ضمن حرب الوردتني، إذ هزم إدوارد 

م�ن يورك امللك�ة مارغريت أنج�و ليصبح ملًكا عىل ع�رش إنجلرتا 

باسم إدوارد الرابع.

1792 - مقتل ملك الس�ويد غوستاف الثالث بعد إصابته برصاصة 

يف ظه�ره يف حفل�ة تنكرية يف منتصف اللي�ل يف دار األوبرا امللكية يف 

ستوكهولم، ويخلفه غوستاف الرابع أدولف.

1921 - سعد زغلول ورفاقه يعودون من املنفى إىل القاهرة.

1945 - الجي�ش األمريك�ي يس�تويل عىل مدين�ة فرانكفورت وذلك 

خالل تقدمة إىل الرشق خالل الحرب العاملية الثانية.

1964 - علم�اء الدين يف الس�عودية يصدرون فت�وى تبيح أن يقوم 

ويل العهد األمري فيصل بن عبد العزيز بترصيف جميع أمور اململكة 

الداخلية والخارجية بوجود امللك س�عود بن عبد العزيز آل سعود يف 

البالد أو غيابه عنها.

1967 - فرنسا تدشن أول غواصة نووية لها.

1973 - الوالي�ات املتحدة تنس�حب من فيتنام بع�د أن فقدت نحو 

50000 من جنودها.

1998 - اغتيال القائد القسامي الفلسطيني محيي الدين الرشيف.

2008 - انعقاد القمة العربية الدورية يف دمش�ق وسط تخفيض 9 

دول ملستوى تمثيلها بالقمة ومقاطعة لبنان.

2010 - هجومان انتحاريان يف قطاري أنفاق يف موسكو يؤديان إىل 

مقتل 38 شخًصا عىل األقل.

2012 - عقد القمة العربية يف بغداد.

2015 -تنظيم مس�رية دولية ملناهضة اإلرهاب يف تونس العاصمة 

بمش�اركة ح�وايل 30 م�ن ق�ادة العالم وذل�ك بعد هج�وم متحف 

باردو.

2021 - عودة املالحة الدولية يف قناة السويس بعد أن نجحت هيئة 

قناة الس�ويس بإع�ادة تعويم س�فينة الحاوي�ات إيفرغيفن التي 

جنحت يف القناة يوم 25 مارس املايض.

يتضمن االختبار هذا أربع قطط 
سوداء يف أوضاع مختلفة، ولكل 
منها معنى مهم. أياً كانت القطة 
التي تختارها، فإنها ستكش�ف 
م�ا إذا كن�ِت محب�ط يف عالقتك 
م�ع الرشي�ك أو يف بحث�ك ع�ن 
الح�ب الحقيقي غ�ري املرشوط 
وعن نهجك يف الحياة واملزيد عن 

شخصيتك الحقيقية.
القطة رقم 1

إذا وقع اختيارك عىل القطة رقم 
1، فأنت تجد نفسك محبط أكثر 
فأكثر مع رشيك حياتك. عاداتك 
الصغرية، الت�ي وجدتها لطيفة 
ذات يوم، تقودك اآلن إىل الجنون. 
بدأ رشيكك يزعجك دون س�بب 

ع�ىل اإلط�الق، أو ربم�ا تالحظ 
باإلحب�اط  يش�عر  رشي�كك  أّن 
تجاهك وال تعرف السبب. اعترب 
اإلحباط عالمة عىل أّن ش�يئاً ما 
ليس صحيحاً تماماً يف عالقتك، 
واس�تخدم لتحفيزك عىل إجراء 
تغيريات. إذا تركت األمور تنزلق 
يف مرحلة اإلحب�اط، فقد ينتهي 
بك األمر بفقدان الثقة يف نفسك 
ويف عالقت�ك، وهذا بدوره يؤدي 
إىل زي�ادة اإلحب�اط والغضب يف 

النهاية.
القطة رقم 2

إذا اخ�رتت القطة رق�م 2، فهذا 
يش�ري إىل أنك غري س�عيد. لديك 
شخصية متشائمة ومتشككة. 

ربم�ا يك�ون ه�ذا األم�ر مبنياً 
ع�ىل تجاربك يف الحي�اة أو نوع 
قابلته�م  الذي�ن  األش�خاص 
للحياة  والذين حرك�وا نظرت�ك 
نحو الجانب السلبي. ال يمكنك 
االلتزام  الوثوق بس�هولة قب�ل 
ج�داً  ومتيق�ظ  ح�ذر  وأن�ت 
م�ن األش�خاص الذي�ن يبدون 
لطيفني للغاي�ة. قد تكون هذه 
مجرد طريقت�ك يف التعامل مع 
العال�م ولكنك أكثر ذكاًء ودهاًء 
يف تعامالت�ك، مم�ا يجع�ل من 

املستحيل تقريباً خداعك.
القطة رقم 3

إذا اخرتت القط�ة رقم 3، فهذا 
يعن�ي أن�ك تش�عر بالتعاس�ة، 
أحيان�اً لف�رتة طويل�ة. يف كثري 
م�ن األحي�ان، ينته�ي األمر بك 
إىل ع�دم الق�درة ع�ىل رشح ما 
يزعج�ك، أو ال تق�ول م�ا تريد 
حقاً قوله، ونتيجة لذلك تش�عر 
بالتوت�ر واإلحب�اط يف كثري من 
األحي�ان. أحياناً يكون إحباطك 
باب�اً مغلق�اً أو تنهي�دة، وه�ذا 
يبقيك مح�ارص يف الظالم فيما 
ال  املش�كلة.  بمص�در  يتعل�ق 
يمكنك التعبري عن نفسك وأنت 
تحتف�ظ بمش�اعرك يف الداخل. 

ق�د يكون لدي�ك إحس�اس بأّن 
كل مش�اعرك مح�ارصة داخل 
جس�دك وال يمكنك السماح لها 

بالخروج. 
القطة رقم 4

اختي�ارك للقط�ة رقم 4 يش�ري 
إىل أّن الوق�وع يف الحب، وإيجاد 
ش�غفك، هي محاوالت لتحديد 
وتصوي�ر وتمثي�ل م�ا تش�عر 
باإلحب�اط دون وعي منك. ربما 
تش�عر وكأّن النار ق�د انطفأت 
وال يوج�د يشء مثري يف حياتك. 
ربم�ا تكون محب�ط تمام�اً ملا 
أصبح�ِت علي�ه والحي�اة الت�ي 
تعيشها. بغض النظر عن مدى 
إحباطك الذي تش�عر ب�ه، اعلم 
أنه مؤقت فقط. يمكنك اختيار 
تغي�ري هذا الش�عور إذا تحديت 
الخوف. يمكنك أيضاً تعلم طرق 
مختلفة للتعبري عن مش�اعرك 
والتي قد تمنح�ك الثقة. عندما 
تتخىل عن س�لوكياتك القديمة 
بتعبريات حقيقية  واس�تبدالها 
ع�ن مش�اعرك، فق�د ينخفض 
توترك. ثق يف نفس�ك وتعلم من 
فش�لك وم�ن املمك�ن أن تبدا يف 
تجرب�ة بع�ض الس�عادة، وقد 

يكون ذلك رائعاً جداً.

هل أنت حمبط يف احلب؟ اخرت واحدة من القطط األربع واكتشف اإلجابة

حبل الفيل

اختبارات شخصية ...

قصة وعربة ...

كلمات متقاطعة  

ينظر  آخر  رجل  فتوقف  الفيلة،  يسرَي  السريك  مدربي  أحد  كان 

بحبل  تسري  الضخمة  املخلوقات  هذه  أن  حقيقة  من  مستغرباً 

صغري يلف حول قدم الفيل األمامية، فليس هناك سالسل ضخمة 

وال أقفاص.. وكان من الواضح أن الفيل يستطيع ويف أي وقت، 

أن يتحرر من قيده، ولكن لسبب ما لم يفعل ذلك.

توقف الرجل وسأل املدرب: لم تقف هذه الحيوانات مكانها وال 

صغاراً  كانوا  »عندما  املدرب:  فرد  للهرب؟  محاولة  بأي  تقوم 

جداً استخدم لها نفس حجم القيد الحايل وكربوا وهم يعتقدون 

تحرير  أبداً  يحاولون  ال  لدرجة  يضبطهم،  يزال  ال  الحبل  أن 

أنفسهم«.

مثل الفيلة، بعضنا يخوض الحياة بقناعة مفادها أننا ال نستطيع 

أن نفعل شيئاً، وذلك ببساطة ألننا فشلنا يف ذلك مرة سابقاً.

عن  التخيل  أبداً  ينبغي  وال  التعلم؛  من  جزء  هو  الفشل  العربة: 

اإلرادة أو االستسالم يف الحياة.
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من الفيسبوك

acebook

غربلهم عدل وأعرف نوايا النـــاس
تره الصحبه فعل موبس سوالـــــف

ريض بالربع حت لو يجوك بطــيف
إذا مو مثل طينك.......التوالـــــــف
وأحذر اليغرك حجي الناعــــم دووم

التطعنك والتحب نفس ااالشفايـــف
خاوي اخلام األبيض وأنكر امللثوك

القصر مذموم بعيون...الصرايــــف
واصبر التهم خلي الوكت غــــربيل

املعدل يبني.............باملــــواقف

الكلمات العمودية 

الكلمات األفقية 

.Guitar 1 .مكان البيع والرشاء – أصل كلمة
.Leo 2 .يشء قليل - أصل كلمة

3 .يصيح عليه طالبا إياه.
.Jasmin أصل كلمة - Jar 4 .أصل كلمة

5 .ما يكتب به - ثالثة حروف من خسارة.
6 .مس�د وملس الثوب - اس�م علم بمعنى الشخص 

الالمتهاون.
7 .ينفخ بالهواء وذو ألوان - من الجهات األربع.

8 .أصل كلمة Loafa - صفة الطعم الذي ال يستسيغه 
البعض.

9 .ح�زم ووضع يف قطعة م�ن القماش – أصل كلمة 
.Sugar

10 .أصل كلمة Chemistry - خروف كبري ضخم.

.Cable 1 .رضس - أصل كلمة
2 .أصل كلمة Vezier - كلمة انجليزية بمعنى ملاذا.

3 .أص�ل كلمة Corner - كان الس�بب يف التمكن من إنجاز 
فكرة املحرك البخاري.
.Coffee 4 .أصل كلمة

5 .أصل كلمة Candle - ثلثا كلمة صام.

6 .أبو زوجتي )معكوسة( - مذكر مرأة.
7 .بالعامية بمعنى صه أو اسكت - مقابل مادي لعمل ما.

8 .للتعري�ف - أص�ل كلم�ة Magazine - عملي�ة صناع�ة 
النقود.

9 . إرواء ال�زرع - يتع�اىل ع�ن الصغائر - رم�ز الكربيت يف 
الكيمياء.

 Syrup كلم�ة  أص�ل   - )معكوس�ة(  ذك�ورة  10. عك�س 
)معكوسة(.

أبـــــــراج

تعددت أحالم�ك اليوم لدرجة أن�ك تريد أن تتكلم 
مع كل شخص عنها بمجرد أن تستيقظ من نومك. 
عىل الرغم من ذلك، ننصحك بالصمت والكتمان. ليس 
م�ن الخطأ أن تعرب ع�ن رأيك وعن مش�اعرك لآلخرين 
ولك�ن من الذكاء أيضا أن تختار الوقت املناس�ب. تحّل 

بالصرب ألنه يجعل شخصيتك قوية.

هل أنت مهتم بالعمل يف الدول األوروبية؟ ستضطر قريبا 
لإلجابة عن هذا السؤال. قد يكون حلم العمل يف الخارج هو 
التفس�ري املناس�ب لعدم رضاك عن العمل يف ذلك الوقت؟ عليك 

أن تحل هذا اللغز فورا، ألنك ستتخذ قراراتك بناء عىل ذلك.

س�تطلع اليوم عىل كل ما هو جديد من خالل 
بعض املكاملات الهاتفية أو تلقي بعض الرسائل 
واإليمي�الت. ربم�ا يقرتح عليك بعض األش�خاص 
أفكارا رائعة. املعلومات التي يتم تبادلها قد تؤدي إىل 

تطور مشرتك عىل املستويني املادي والروحاني.

ي�وم جي�د يحم�ل إلي�ك الكثري م�ن الحيوي�ة والطاقة 
اإليجابي�ة الت�ي تحاول توزيعه�ا عىل م�ن حولك بحيث 
تلط�ف أجواء العم�ل. توقع بعض التغي�ري يف روتني العالقة 
والذي قد يزيد من إعجاب الرشيك بك فيعرض عليك تجديد ش�هر 
العس�ل. تمارس ضغطا قويا عىل نفسك بغية التخلّص من الوزن 

الزائد قبل نهاية الصيف.

بات عليك التحرك قليال وبذل الجهود عىل املستوى 
االجتماع�ي للتع�رّف عىل وج�وه جديدة تس�اعدك 
يف تودي�ع مرحلة مضت وال يمكن االس�تمرار فيها، بل 
االنتق�ال إىل مرحلة مختلف�ة تبدأ الي�وم انطالقتها لتدفع 

بمسرية حياتك إىل األمام وتفتح لك أفاقا جديدة.

ألنك تميل اليوم إىل التفكري بدقة يف كل يشء، فمن 
املتوق�ع أن يكون يوما مثم�را عىل الصعيد املهني.

ق�د يكون من الصعب عليك أن تش�عر بالرضا الكامل 
بسبب التأخري يف بعض املواعيد أو تأجيل بعض املهمات. 
لديك اليوم وجهة نظر ولكن ليس لديك فرصة إلثباتها. قد 

تستمع بمشاركتك يف بعض األنشظة الدينية أو الفنية.

عىل الرغم من أنك شخص مسالم وال تحب أن 
تتضارب أف�كارك مع أحد، س�تختلف اليوم مع 
أي ش�خص حتى املناقشات العادية التي تجريها مع 
األصدقاء. كما أن خطواتك ستختلف ببساطة عن أي 

يوم بسبب بعض األساليب اإلبداعية التي تتبعها.

من املتوق�ع أن الجانب الحيس أو العاطفي يف ش�خصيتك 
س�يظهر بصورة أك�رب للناس الي�وم. تفكر فج�أة يف قراءة 
بع�ض الروايات ومش�اهدة األف�الم التي تحفزك عىل التمس�ك 

بحلمك وبطموحاتك. استمتع بوقتك كما تشاء.

تث�ار أمامك اليوم بعض املحادثات واألفكار املس�تنرية 
م�ن قب�ل الرشيك، وربما م�ن الرشيك العاطف�ي، أو من 
رشيكك يف العمل. أمامك أس�اليب جديدة للعمل من خاللها، 
وربما تتضمن هذه األس�اليب وسائل تكنولوجية جديدة حتى 
ترسع وت�رية العمل وتزيد دخلك. علي�ك أن تضع ىف اعتبارك أن 

ليس كل ما تسمعه يعد حقيقيا.

تتعام�ل م�ع كل األم�ور بجدي�ة الي�وم وتتح�ىل 
بالصرب وهذا س�يكون له م�ردود إيجابي بالتأكيد. 
تعيش حال�ة من القل�ق اليوم واالضط�راب العاطفي 
ولذل�ك ندعوك لضبط النفس عند التعبري عن مش�اعرك. 

خوفك الدائم من التغيري سيضيع فرصا لن تتكرر.

احلمل

األسد

القوس

اجلوزاء

امليزان

الدلو

الثور

العذراء

اجلدي

السرطان

العقرب

احلوت

قم بإعداد حفلة عيد ميالد ابنك أو رشيكك أو 
والديك يف جو عائيل حميم.

ع�ىل الصعي�د العاطف�ي، تس�تعد أن�ت ورشيكك 
لقض�اء إج�ازة قصرية يف الخ�ارج. أن�ت أيًضا تحت 

ضغط يف العمل.

ستش�عر بعدم الرح�ة والقلق إذا فك�رت يف الخروج يف 
الهواء الطلق اليوم ولو للحظة واحدة، ولكن انتبه فهناك 
العدي�د من املهام تواجه�ك وربما تفك�ر يف تأجيلها. هناك 
ش�خص ما أنت مهتم به جدا سيطب مساعدتك وخدمتك، 

ولكن قد ال ترغب يف مساعدة ذلك الشخص.

غزل عراقي
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متابعون عراقيون اعتربوا العمل يسيء إليهم

بعد عرض أوىل احللقات 

الكويت ختلي مسؤوليتها من »دفعة لندن« ومؤلفته 
خترج عن صمتها

“مسلسل العشرة” يتصدر احملتوى األكثر رواجاً على الفيسبوك  

روجينا: شخصية “ستهم” أرهقتين جسديا ونفسيا

محادة هالل: ما يعرض يف “املداح” أقل 
بكثري من الواقع 

علماء يكتشفون مؤشرا لسرطان 
الربوستاتا

ماسك يكشف عن حتديث جديد 
يف تويرت

)سناب شات( تعلن عن إطالق 
ميزة جديدة

تعقيباً عىل الجدل املتواصل بشأن مسلسل 
هبة  الكويتية  للكاتبة  لندن«،  »دفعة 
مشاري، نقلت صحيفة »الراي« الكويتية 
قولها  بـ«مطلعة«  وصفتها  مصادر  عن 
بأن »املسلسل الذي شارك فيه فنانون من 
جنسيات خليجية وعربية وآسيوية ال يمت 
للكويت بصلة ولم يحصل عىل أي موافقات 
ولم  الكويت،  يف  الرسمية  الجهات  من 
يعرض يف أي منصة إعالمية يف الكويت«.
عمل  أي  »ترفض  بأنها  املصادر  وأضافت 
شعب  أو  دولة  بأي  املساس  شأنه  من 
عربي أو صديق«. ويتحدث املسلسل، الذي 
ُيعرض عىل محطة »إم بي يس 1« ومنصة 
»شاهد«، عن مجموعة من الطلبة العرب 
للدراسة  لندن  مدينة  إىل  ينتقلون  الذين 
معهم  حاملني  الثمانينيات  فرتة  خالل 
املختلفة،  وأحالمهم  وتقاليدهم  أفكارهم 
لتبدأ حكايات الحب والغرية واملؤامرات. من 
جانبها ردت الكاتبة الكويتية هبة مشاري 

حمادة عىل االتهامات التي طالت مسلسل 
»دفعة لندن«، من متابعني عراقيني اعتربوا 
الكاتبة حمادة  إليهم.ورد  أن العمل ييسء 
التعليقات  من  الهائل  الكم  عىل  بعد  جاء 
وُعرض  كتبته  الذي  العمل  من  املستاءة 
اعترب  إذ  اآلن،  حتى  حلقات  خمس  منه 
البعض أن أحداث املسلسل »غري حقيقية 
عىل  العراقيون  واحتج  للواقع«.  وتزوير 
بعض املشاهد واتهموا القائمني عىل العمل 
املشاهد،  هذه  خالل  من  لهم  باإلساءة 
تعمل  عراقية  شابة  أظهر  مشهد  ومنها 
لندن  يف  خليجيات  طالبات  لدى  خادمة 
عراقي  لرجل  ومشهد  بالرسقة،  وُتتهم 
إغاثة طالبات كويتيات استنجدن  يرفض 
به يف لندن. وقالت حمادة يف معرض ردها 
عىل أحد املدونني العراقيني الذين هاجموها 
»سيدي  بالفاشل:  مسلسلها  ووصف 
يخربوني  أن  من  أكرب  تاريخكم  الفاضل 
عاطفياً،  املشحونني  من  مجموعة  به 

نستند  العرب  نحن  يخصنا  تاريخكم 
املتلقي  من  املصيبة  به،  ونتباهى  عليه 
املؤامرة«.  بفكرة  املعبأ  النظرة  قصري 
وأضافت يف ردها الذي نرشته عرب خاصية 
»إنستغرام«:  »الستوري« يف حسابها عىل 
يتحدث  العمل  العمل،  تَر  لم  أنك  »أراهن 
وارثني  من  وارث  تاريخ،  أستاذ  بنات  عن 
عمره  صديق  وأئتمن  أُعدم  الحضارة، 
باذخة  ثروة  يمتلكن  الالتي  بناته  عىل 
البنات  ترك  الصديق  لندن،  يف  بيت  ولديه 
عىل رصيف املطار وهرب باملال«. وتابعت 
حمادة: »القصة إسقاط عىل رسقة العراق 
وارثها  تاريخها  رسقة  العراقيني،  من 
الحضاري ومستقبل أبنائها بسبب الحرب 
واالنقالبات واملؤامرات العاملية، إرثها الذي 
باريس«. وختمت حمادة ردها  يعرض يف 
جداً  سطحي  التلقي  األسف،  »مع  قائلًة: 
لكن  حسابات،  تخليص  من  أكرب  والعراق 
أننا  يعلم  والله  والغرية  الحماس  أخذكم 
نغار عىل عراقنا أكثر منكم، لكم الظنون 
لندن«  »دفعة  مسلسل  وأثار  النوايا.  ولله 
بني  واسعاً  األوىل جدالً  الحلقة  منذ عرض 
التواصل االجتماعي،  املتابعني عرب مواقع 
كاتبة  وهاجموا  كثريون  انتقده  حيث 
العمل، واستنكر البعض مشاركة ممثلني 
البعض  أشاد  حني  يف  فيه،  عراقيني 
من  العمل  أن  ُيذكر  عليه.  وأثنوا  بالعمل 
إخراج محمد بكري، وتمثيل مجموعة من 
املال،  لولوة  الله،  عبد  ليىل  منهم  الفنانني 
عبدالله  أشكناني،  حمد  الزهراني،  ميال 
مهدي،  روان  الجزائري،  ريام  الرميان، 
الفقار  ذو  حنا،  وسام  املؤمن،  صمود 

خرض، ونارص الدورسي.

املحتوى  )الرابعة(،  الذي تعرضة قناة  العرشة«  تصدر »مسلسل 
بإشادة  العرشة«  »مسلسل  الفيسبوك.وحظي  عىل  رواجاً  األكثر 
أوىل  عرض  عقب  االجتماعي  التواصل  شبكات  عرب  واسعة 

الحلقات.
وقال نشطاء إن »مسلسل العرشة« الذي تعرضه قناة) الرابعة( 
يعّد من أفضل األعمال التي تستحق املتابعة خالل رمضان 2023، 
مؤكدين أن الجهد املبذول فيها واضح من ناحية اإلخراج والتمثيل 

والديكور، واألفكار التي تحاكي الواقع العراقي«.
إىل ذلك، أفادت الفنانة آالء حسني، بأن مسلسل العرشة يعد من 

أحد أهم محطات حياتها.
وقالت حسني يف تدوينة إن »قبل أكثر من سنتني صورت مسلسل 

العرشة ويعد من أجمل عرش قصص عراقية تدعو إىل الفخر«.
وأضافت أنه »من كل مكان بالعراق قصة، وهذه واحدة من أجمل 
محطات حياتي الفنية ومسريتي«. وتتكون املسلسل بحلقات غري 
»غرفة  وتأليف  إخراج »عيل حداد«  )العرشة( من  متسلسلة هو 
التصوير  »آالء حسني« و »خليل فاضل« مدير  الكتابة« وبطولة 
يف  املسلسل  ويقدم  عيل«.  »ميدو  وتلوين  مونتاج  جمال«  »عمار 
املرأة  عىل  وتأثريها  وأحداثها  الحرب  صور  من  صورة  حلقة  كل 
العراقية، يف الحلقة األوىل بعنوان )املحطة(، »)الحبيبة( موظفة 
والجادة  الصارمة  حسني(  )آالء  العاملية  املحطة  يف  التذاكر  قطع 
يف عملها يقتحم هذه الرصامة الجندي )خليل فاضل( من خالل 
هذه  يحب  نفسه  املشاهد  يجد  راق،  وأداء  ومعرب  بسيط  حوار 
الشخصيات ألنها تشبهه، ومن سري األحداث نتوقع استشهاد هذا 

الجندي العاشق يف نهاية الحلقة وعىل الرغم من ذلك ال يستطيع 
أن يمسك دمعته وهي تنزل من عينيه، التصوير رائع كأننا نقف 
أمام لوحة تشكيلية حزينة. ويف الحلقة الثانية بعنوان )العرشة( 
بالحديث  واألرسية  املدنية  حياته  يسرتجع  وهو  الجندي  أمنيات 
خطيبته!. ويستذكر  العدو  إىل  بندقيته  يوجه  الذي  صديقه  مع 
أخت  عن  تكون  )الذاكرة(  بعنوان  العرشة  من  الثالثة  الحلقة  يف 
الشهيد الذي يزورها الشهيد وهي يف املطبخ ويدور بينهم حوار 
حزين يذكرها بطفولتهما عندما كانا يتشاجران وهي تقول له 
إن شاء الله تموت وإذا »مت سوف ال أبكي عليك وال ألبس أسود«! 
وبنفس  مت«.  عندما  األسود  وتلبسني  تبكني  »أراك  لها  فيقول 
التصاعد الدرامي املبدع ستجد الحلقات األخرى ملسلسل العرشة 

الذي يعرض عىل قناة )الرابعة(.

املرصية ملوسم رمضان  املسلسالت  املعروض ضمن  أن مسلسل »ستهم«،  الفنانة روجينا،  أكدت 
2023، يعترب من أصعب األعمال الدرامية التي قدمتها وأن تجسيد شخصية ستهم أرهقها ذهنيا 
ونفسيا وجسديا.وقالت روجينا يف بيان صحفي إن كل مشهد يف املسلسل أرهقها جسديا وذهنيا 
كثريا ألن الشخصية بها العديد من التحوالت، وتأثرت بها نفسيا ورغم ذلك هي تجربة ممتعة 
ولذيذة وتعلقت بها وأحبتها منذ قراءة السيناريو.واعتربت أن »ستهم« من أصعب املسلسالت 
يف مسريتها الفنية ألنها دائما تبحث عن الدور الذي يكتشفها فنيا وتجد فيه نفسها كممثلة، 
ذاكرة أنها ال تهتم كثريا بأن املسلسل بطولة جماعية أو بطولة مطلقة ولكن ما يجذبها طبيعة 
الدور وصعوبته والورق واالختالف.وأضافت أنه لم يوجد مشهد لم يكن صعبا بالنسبة لها، 
تظهر  أن  يجب  التى  باالنفعاالت  ميلء  ولكنه  اثنني،  أو  جملة  املشهد  يكون  أن  فيمكن 
عىل الشاشة بمنتهى املصداقية ويصدقها ويقتنع بها الجمهور، مؤكدة أن جميع 
املشاهد كانت صعبة وثقيلة ومجهدة ذهنيا وجسديا ألنهم يريدون أن يخرج كل 
مشهد بشكل مختلف.وواصلت روجينا الرتويج للمسلسل عرب حساباتها بمواقع 
التواصل االجتماعي، وكتبت عرب حسابها بموقع »إنستغرام«: »الحمد والشكر 

لله ستهم األكثر بحثا عىل جوجل وفيسبوك.. مدد يارب.. مدد بال عدد«.

الجزء  يف  مبالغات  بوجود  التلميح  بعد 

فيما  »املداح«  مسلسله  من  الثالث 

يخص عالج اإلنس والجن، أكد حمادة 

هالل أن ما يعرضه املسلسل من أحداث 

من  قليل  جزء  مجرد  هو  غريبة،  تبدو 

وجود  من  جمهوره  وحذر  الحقيقة، 

لألذى،  تسعى  الناس  من  كبري  عدد 

وأضاف  الجميع.  يحفظ  أن  الله  داعيا 

هالل عرب حسابه الشخيص عىل الفيس 

بوك: بعيداً عن انه مسلسل وعن شوية 

يف  اليل  و  حقيقي  ده  العالم  الهزار 

املسلسل نسبة ال تذكر منه و يف ناس 

كتري حوالينا مأذية و ناس مؤذية، ربنا 

يحفظنا جميعاً.. ويتناول الجزء الثالث 

من مسلسل »املداح – أسطورة العشق« 

املسلسالت  موسم  يف  يشارك  -الذي 

صابر  قصة   -2023 لرمضان  املرصية 

تبناه  الذي  الطفل  هالل«  »حمادة 

أحمد بدير ورباه، ثم وقع يف حب فتاة 

يستخدمه  حيث  آخر،  طريقا  ليسلك 

بعض أصحاب السلطة يف تجارتهم غري 

أحالم  سلسلة  تراوده  ثم  املرشوعة، 

غريبة، األمر الذي يجعل صابر يدخل يف 

األحداث  تتواىل  الجن، حيث  معارك مع 

يف 

صدمات 

وأزمات.وشهدت 

من  عددا  املسلسل  من  األوىل  الحلقة 

املداح«  »حسن  زواج  منها  املفاجآت، 

الذي يجسد دوره الفنان خالد رسحان 

عىل  شوقى  فريد  رانيا  الفنانة  من 

زوجته األوىل دنيا عبدالعزيز، باإلضافة 

إىل ظهور عدد من ضيوف الرشف منهم 

الفنان خالد زكي والذي يجسد شخصية 

أستاذ جامعي يحارب األفكار الظالمية 

بينما  والشعوذة،  والدجل  السحر  مثل 

مخيون  عبدالعزيز  الفنانان  ظهر 

إىل  تميل  شخصيات  يف  السقا  وعصام 

الرش ملحاربة »صابر املداح«.

تيومني  جامعة  علماء  اكتشف 
علماء  فريق  ضمن  الطبية 
املرء  أن  عىل  داالً  مؤرشا  دويل 
الربوستاتا،  برسطان  مصاب 
اإلصابة  بتشخيص  فيسمح 
تطورها.  مسار  ومتابعة 
 Non-coding« مجلة  وتشري 
عن  نقال   »RNA Research
الطبية،  تيومني  جامعة  علماء 
تكن هناك  لم  اآلن  أنه حتى  إىل 
عىل  تساعد  موثوقة  مؤرشات 
العدوانية  األنواع  بني  التمييز 
وأشكاله  الربوستاتا  لرسطان 
وقد  العدوانية.  وغري  البطيئة 
الدويل  العلمي  الفريق  اكتشف 
نشاط  تحليل  من  املؤرش  هذا 
)جزيئات   153-microRNA
مشفرة  غري  قصرية   RNA
لتبيان  عالية  إمكانات  ذات 
مرىض  لدى  الحيوية(  عالمات 
مراحل  يف  الربوستاتا  رسطان 
نتائج  وأظهرت  مختلفة. 
باستخدام  جرت  التي  الدراسة 
طريقة النسخ العكيس لتفاعل 
تعبري  أن  املتسلسل،  البلمرة 
بشكل  يزداد   153-microRNA

الربوستاتا  أورام  يف  ملحوظ 
غري  باألورام  مقارنة  النقيلية 
النقيلية. ويقول الباحث أفريين 
»لتقييم  الجامعة:  من  بيلرييل 
-miRNA لـ  التنبؤية  القدرة 
بنقائل  يتعلق  ما  يف   153
»منحني  حللنا  الخبيث،  الورم 
الكائنات  نسبة  أي  الخطأ«- 
ذات السمة إىل جميع الكائنات. 
يمكن   microRNA أن  واتضح 
تنبؤية  كعالمة  يستخدم  أن 
باملئة   72 بحساسية  محتملة، 
كما  باملئة.   86 وخصوصية 
العايل  التعبري  أن  أيضا  أثبتنا 
من  يزيد   153-microRNA لـ 
بثالث  النقائل  انتشار  خطر 
مرات تقريبا«. ويخطط الفريق 
مجال  يف  العمل  ملواصلة  الدويل 
املجهرية  الجزيئات  عن  البحث 
التي يمكنها التنبؤ بتطور ورم 
ألن  خبيث.  ورم  إىل  الربوستاتا 
املؤرشات  من  املزيد  اكتشاف 
الربوستاتا،  لرسطان  العدوانية 
عىل  سيساعد  للعلماء،  وفقا 
أكثر  اختبار  أنظمة  ابتكار 

موثوقية للتنبؤ بمسار املرض.

 For( إيلون ماسك يف تغريدة عىل »تويرت« إن قائمة »ألجلك« أو قال 
You( التي تشمل قائمة بالتغريدات التي يويص بها املوقع ستشمل 
قد  »تويرت«  وكان  فقط.  الزرقاء  بالعالمة  املوثقة  الحسابات  قريبا 
التي  التغيريات  سلسلة  ضمن  املايض،  يناير  يف  الخدمة  هذه  أطلق 
أجراها ماسك بعد االستحواذ عىل املوقع لقاء 44 مليار دوالر يف أكتوبر 
من عام 2022. وذكر ماسك أن هذا التحديث سيدخل حيز التنفيذ يف 
15 أبريل املقبل. ويف تسويغه للقرار، ذكر امللياردير األمريكي أن هذه 
اآللية  البوتات  أو  الروبوتات  لكبح  والواقعية  الوحيدة  هي  الطريقة 
التي يدعمها الذكاء االصطناعي، أما استخدام األدوات األخرى فيبدو 
»معركة خارسة«. ويف الوقت الراهن، فإن خدمة »ألجلك« تضم خليطا 
غري  وبعضها  موثق  بعضها  حسابات  إىل  تنتمي  التي  التغريدات  من 

موثق، وبعضها يتابعه املغرد بالفعل والبعض اآلخر ال يتابعه.
ويف السياق ذاته، قال إن التصويت يف االستطالعات التي تجرى عرب 

»تويرت« سيكون فقط أيضا ألصحاب العالمات الزرقاء.

 Snap )سناب(  رشكة  أعلنت 
املطورة لخدمة الرتاسل املصور 
 ،Snapchat شات(  )سناب 
تتيح  جديدة  ميزة  إطالق  عن 
تخصيص Emojis لألصدقاء أو 
حيث  اختيارك،  من   emoji أي 
املتخصص  شات  سناب  يسهل 
التواصل  وسائل  مجال  يف 
الصور  مشاركة  االجتماعي 
اإلنرتنت  عرب  الفيديو  ومقاطع 
مع اآلخرين عىل أنها »لقطات«، 
باإلضافة إىل ذلك، يقدم التطبيق 
 Emojis من  واسعة  مجموعة 

لالختيار من بينهم.
مؤخرًا  شات  سناب  أدخلت   
 Content تسمى  جديدة  ميزة 
العائلة  مركز  إىل   Controls
لآلباء  يسمح  ما  بها،  الخاص 
بتنظيم نوع املحتوى الذي يمكن 
الوصول  املراهقني  ألبنائهم 
أيًضا   Snapchat أصدرت  إليه. 
الخاصة  املحتوى  إرشادات 
معلومات  توفر  والتي  بها، 
املحتوى  نوع  حول  مفصلة 

»حساًسا  يعترب  الذي 
هذه  تساعد  موحًيا«.  أو 
اإلرشادات اآلباء عىل فهم أنواع 
ملراهقيهم  املناسبة  املحتوى 

وأيها غري مناسب.
األصدقاء   Emojis لتخصيص   

:iOS عىل
االعدادات  عيل  اضغط   -1
لفتح  التعريفي  ملفي  يف 

اإلعدادات.
2- مّرر لألسفل واملس »إدارة« 

تحت »خدمات إضافية«.
3- اضغط  »Emojis األصدقاء« 

وخّصص الشكل التي تريدة.
األصدقاء   Emojis لتخصيص 

عىل أندرويد:
االعدادات  عيل  اضغط   -1
لفتح  التعريفي  ملفي  يف 

اإلعدادات.
واملس  لألسفل  مرِّر   -2

.»Emojis تخصيص«
3- خّصص Emojis األصدقاء 

التي  محتوى  بحسب 
تريدة. 

  

تغريدات

ثابت العباسي
وزير الدفاع

عزت الشابندر
كاتب ومحلل سياسي

ــدة حماوالت كسر األقالم واعتقال  نرفض بش
 ، ــدود  ح ــة  للحري ــا  أيًض ــن  ولك  . ــة  الكلم
ــف عندها  ــامية تق ــة غاية س وللدميقراطي
وكفى استهتاًرا بقيمة القلم وقدسية الكلمة.

ــراض  االم ــا  التصنعه ــة  الوطني ــف  املواق
ــن أو الدونية ،  ــعور بالُغ ــخصية وال الش الش
ــاملة ملصلحة البالد  إمنا الرؤية النظيفة الش

والعباد .

ــراق األبي  ــن أجل جيش  #الع ــل جاهدين م نعم
ــوان الفداء والتضحيات ، ومن الواجب علينا  عن
ــم  ــن متطلبات حياته ونرس ــل على تأم أن نعم
الفرحة على وجه عوائل أبطالنا، وعليه وجهنا 
ــمول ضباط  ــة املوقرة لش ــاب اىل وزارة املالي كت
ومراتب وزارة الدفاع بسلفة )150( مليون لشراء 

دار سكنية والـ )25( مليون دينار.

هامش

محزة مصطفى

النفط املائي واملاء النفطي

عـين على العالم

No: 7928    Wed    29       Mar    2023العدد:   7928    االربعاء    29     اذار   2023

التي  السلبية  املنشورات  عىل  للرد  “راقية”  لحيلة  درة  النجمة  لجأت 
ضمن  حالياً  املعروض  “األجهر”  مسلسل  ببطولة  مشاركتها  تنتقد 
املسلسالت املرصية ملوسم رمضان 2023، إذ قامت بإعادة مشاركة 
عىل  حسابها  وخصصت  يومياً،  املسلسل  حول  اإليجابية  املنشورات 

موقع تويرت لنرش مقوالت خالدة حول الحاقدين واألرشار.
درة بدأت التغريدات بدعاء يقول: الّلهم اجعل كيدهم يف نحورهم اللهم 

إني أعوذ بك من رشورهم واجعل تدبريهم يف تدمريهم.
ثم نرشت تغريدة ثانية تتضمن حكمة شهرية قالت فيها: قال سارتر 
إن الناس األذكياء جداً ال يمكن أن يكونوا أرشاراً ألن الرش يتطلب غباء 

ومحدودية يف التفكري.
وبعدها مبارشة غردت قائلة: الغباء أخطر بكثري من الرش، فالرش يأخذ 

أجازة من حني آلخر أما الغباء فيستمر )أناتول فرانس(.
إنسان  أنك  فاعلم  حاقداً  لك  تجد  لم  إذا  الشعراوي:  بمقولة  واختتمت 

فاشل.
تدور أحداث مسلسل األجهر يف إطار اجتماعي شعبي حول يوسف الذي 
الصائغ  حياة  مع  حياته  تتشابك  هروبه  وبعد  والدته،  بقتل  ظلماً  ُيتهم 
سعداوي، الذي يساعده يف أن يغري هويته ويصبح اسمه مصطفى األجهر 
عن  البحث  عن  يتوقف  ال  األخري  لكن  األحمر،  الدرب  منطقة  شباب  زعيم 

إخوته والسعي ملعرفة قاتل والدته.

درة: إذا مل جتد لك حاقداً 
فاعلم أنك إنسان فاشل

السماء  تغيثنا  لكي  استسقاء  صالة  نؤدي  املواسم.  كل  طوال  املطر  قلة  نشكو 
ولو بمزنة عابرة. لكن حني يهطل املطر نغرق. نعطل الدوام والسبب هو »سوء 
األحوال الجوية«. قصة املطر عندنا تشبه اىل حد كبري قصة النفط. فهذا النفط 
أخرى  دول  يف  تدفق  مثلما  املايض  القرن  ثالثينيات  منذ  أرضنا  من  تدفق  الذي 
مجاورة وغري مجاورة يف توقيت يكاد يكون متقاربا تحول بمرور الزمن اىل نقمة 
النعمة ألنه جعل ميزانيتنا نفطية، ورواتينا نفطية، وغذاؤنا نفطي وخزيننا إن 
وجد نفطي، حتى فسادنا الذي نما وتربرب وانتعش باالعتماد عىل النفط يوصف 
بانه .. فساد لفطي. النفط عندنا عطل كل أشكال الحياة التي يمكن لها أن تنمو 
وتزدهر عىل شكل مشاريع زراعية وصناعية وسواها من املشاريع ألننا نعتمد 
اىل اىل  الثقيلة  املكائن  عليه يف تسيري كل يشء بمن يف ذلك استرياد كل يشء من 
القيمر  الصيني ومشتقات  والعقال  الصينية  الدشداشة  املنزلية بمن فيها  املواد 
وثروات  موارد  مالدينا من  نفط العتمدنا عىل  لدينا  يكن  لم  لو  الرتكية.  العربي 
تفوق النفط بما اليقاس سواء عىل مستوى الزراعة والسياحة والصناعة التي 

لدينا كل موادها األولية داخل الرتبة وفوقها لكن دون أدنى فائدة.
بسبب النفط تراجع اهتمامنا باملاء الذي جعل الله سبحانه وتعاىل منه كل يشء 
الشعارات  نتعامل عىل مستوى  إننا  والزراعة مع  الري  أساليب  حي. فلم نطور 
عن  ناهيك  سيدوم  النفط  ال  املحصلة  لكن  دائم«.  »نفط  إنها  عىل  الزراعة  مع 
تقلب أسعاره التي ربطنا حياتنا كلها بها وال املاء بات يكفي إلرواء األهوار أو 
بحريات الرزازة او ساوة. ال النفط استفدنا منه عىل مدار نحو 90 عاما يف بناء 
بنى تحتية التغرق عند أول مزنة وال املاء تمكنا من توظيفه بما يجعلنا قادرين 
عىل اإلستغناء عن »منية« دول الجوار وجعلها املاء ورقة لشتى أنواع املساومات. 
وعىل الرغم من مشاكلنا مع دولة املصب لنهري دجلة والفرات »تركيا« او األنهار 
والروافد التي تنبع من إيران وتدخل اىل أراضينا لكن املشكلة األكرب التي يتعني 

علينا مواجهتها هي بلوغ تلك الدول مرحلة الشحة يف املاء كذلك. 
نحن إذن حيال معادلة يف غاية الخطورة قوامها نفط بات يرتاجع عىل مستوى 
العالم مع ظهور البدائل الكثرية له ومنها الطاقة النظيفة وماء لم يعد مثلما كان 
سابقا يفيض فتغرق املدن والناس. املستقبل بات يدق كل أجراس إنذاراته أمامنا 
تغيري  فيها  واألصعب  الصعوبة.  غاية  يف  أوقات  انتظار  علينا  بأن  يوقظنا  لكي 
معادلة النفط واملاء بطريقة لم يعد ينفع معها الندم او الحلول الرتقعية. صحيح 
أن الشق كبري والرقعة صغرية لكن مازال أمامنا وقت لتدارك الخطر املشرتك .. 

النفط املائي واملاء النفطي.


