
موسكو/ متابعة الزوراء:
إيمانويـل  الفرنـيس  الرئيـس  أكـد 
ماكرون، عقب املباحثات التي أجراها 
بشكل منفصل مع الرئيسني الرويس 
فالديمري بوتن، واألوكراني فولوديمري 
زيلينسكي، إن هناك «حلوال ملموسة 
وواقعيـة» إلنهـاء التوتر بـني الغرب 
وروسيا، فيما اعلن الرويس فالديمري 
الرئيـس  مـع  االجتمـاع  إن  بوتـني 
الفرنيس إيمانويل ماكرون، تم عقده 
بطريقة عملية وكان مفيدا جدا. وقال 

ماكرون يف مؤتمر صحفي مع نظريه 
األوكرانـي: «أعتقـد أن هنـاك بعض 
التي  امللموسـة والواقعيـة،  الحلـول 
ستسمح لنا بامليض قدما، وسنتطرق 
إىل هـذه الحلـول معا. سـنتكلم عن 
هذا مـع بوتـن والحلفاء باألسـابيع 
«نأمـل  وتابـع:  املقبلـة».  واألشـهر 
أن يسـتقر الوضـع وأن نتمكـن من 
إعادة االلتزام بالحل من خالل آليات، 
وذلـك للتوصـل إىل خفـض التصعيد 
التدريجـي». ونـوه الرئيس الفرنيس 

إىل أن «الواجب األسـايس يف األسابيع 
املقبلة، هو العمل عىل مسارين، األول 
هو تنفيذ آليـة ممنهجة ضمن إطار 
املايض».  اتفاق مينسـك، واجتماعنا 
أمـا املسـار الثاني، عىل حـد تعبريه، 
املبتكـر  الحـوار  «رضورة  فيشـمل 
والجديـد واملحـدث، الـذي سيسـمح 
بوضـع ضمانات مشـرتكة وجديدة، 
واألمـن  السـالم  بإرسـاء  تسـمح 

واالستقرار بقارتنا».
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بغداد/ الزوراء:
أعلَن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، 
امـس الثالثاء، عـن اختتـام مؤتمر بغداد 
ملنظمة االغذية يف دورته 36، فيما قدم طلبا 
حول ملف املياه.وقال الخفاجي يف مؤتمر 
صحفـي تابعته ”الـزوراء“: نعلن اختتام 
مؤتمـر بغـداد ملنظمـة االغذيـة يف دورته 
36“، معتـربا ان ”ذلك هـو انجاز تاريخي 
بعد 50 سـنة وانجاز كبري للعراق ووزارة 
الزراعة“.واضاف ان ”هذا املؤتمر شاركت 
فيه 30 دولة“، مشـريا اىل ”اننا طلبنا من 
منظمة فاو عقد اجتماع مع تركيا وايران 
لحـل االزمات“.فيمـا اكد املدير املسـاعد 

ملنظمـة الفـاو املمثـل االقليمـي للـرشق 
االدنى عبـد الحكيم الواعر خـالل املؤتمر 
”اننا نفخر بجهود جمهورية العراق وكل 
املسـؤولني ونشـيد بكل الدعم من رئاسة 
الوزراء والخارجية واالهتمام بالضيوف“، 
مشريا اىل ان ”املؤتمر االقليمي يعترب االول 
يف املنطقة“.واكـد ان ”هنـاك العديـد من 
املواضيـع الهامة التي تمت مناقشـتها يف 
املنطقـة“، الفتا اىل ان ”هـذا املؤتمر يمثل 
الحجر االسـاس للمنظمة خالل السـنني 
القادمة وهو منهـاج عمل، وهناك الكثري 
من القضايـا التي تم طرحها يف ما يخص 

الدول املشاركة“.

بغداد/ الزوراء:
أصـدرْت هيئـة التقاعـد الوطنية، امس 
الثالثاء، تنويها بشأن الهويات التقاعدية 
والبطاقـات االلكرتونيـة القديمة.وقال 
املكتـب اإلعالمـي للهيئة يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: إن ”هيئـة التقاعد الوطنية 
تنوه بعدم وجود أي توجيهات بخصوص 

اسـتبدال الهويات التقاعدية والبطاقات 
االلكرتونية القديمة لنفاذها“، مؤكداً أن 
”العمل جار بالوقت الحارض لحني نفاذ 
الصالحية“.ودعـا املكتب، املتقاعدين اىل 
”االعتمـاد عىل املواقع الرسـمية للهيئة 
يف نرش األخبـار التي تخـص التعليمات 

الصادرة منها“.

بغداد/ الزوراء:
قدَرْت ”شـبكة املستشـارين امليدانيني“ 
بـني  األعـىل  بأنهـا  بغـداد  العاصمـة 
املحافظـات األخـرى من ناحيـة تكلفة 
معيشـة الفـرد الواحـد فيهـا، يف حـني 
جاءت باملركز التاسع عربياً.وقاَل عضو 
الشـبكة، قحطـان الحسـو، يف ترصيح 
صحفي: إن ”بغداد احتلـت املركز األول 

بني املحافظات األخرى بالنسـبة لكلفة 
معيشـة الفرد الواحد والتـي تبلغ 675 
ألف دينار يف الشهر الواحد الذي ال يعيش 
ضمـن األرسة“.عازياً ذلك إىل ”الفسـاد 
املسـترشي بأنواعه وترسـيخ الطبقية، 
للعدالـة  كبـري  غيـاب  إىل  باإلضافـة 

االجتماعية“.

نابلس/ متابعة الزوراء:
برصـاص  فلسـطينيني،  ثالثـة  قتـُل 
الجيـش اإلرسائييل بمدينـة نابلس يف 
الضفـة الغربية، عىل ما أكـدت وزارة 
الصحـة الفلسـطينية ورشطة حرس 
الحـدود اإلرسائيلية.وقالت الوزارة، يف 

بيـان مقتضب، إن ”ثالثـة مواطنني“ 
القـوات اإلرسائيلية  قتلـوا برصـاص 
يف نابلـس.يف املقابـل، أشـارت رشطة 
حرس الحدود اإلرسائيليـة إىل ”تحييد 
خليـة إرهابية مـن منطقـة نابلس.. 
كانت مسؤولة عن عمليات إطالق نار 

ضد قوات الجيش اإلرسائييل واملدنيني 
اإلرسائيليني يف األسابيع األخرية“.وأكد 
البيان مقتل ثالثة ”مسـلحني كانوا يف 
السيارة خالل االشتباكات مع القوات 
األمنيـة“، مضيفا ”لـم يصب أحد من 
القـوات اإلرسائيلية“.وقالـت الرشطة 

الحادثـة جـاءت  إن  الحـدود  حـرس 
”نتيجة عملية اسـتخباراتية مشرتكة 
بـني قوات اليمـام والجيش اإلرسائييل 
وجهـاز األمن الداخـيل (الشـاباك)“.
واليمـام هي وحـدة مكافحة اإلرهاب 
أمنيـة  مصـادر  اإلرسائيلية.وأفـادت 

فلسـطينية أن جنودا إرسائيليني كانوا 
يف مركبـة مدنيـة، اعرتضـوا سـيارة 
فلسـطينية وأطلقـوا النـار عـىل من 
بداخلهـا بشـكل مبـارش، مـا أدى إىل 

مقتل الشبان الثالثة.

الزوراء/ يوسف سلمان:
خاطـَب رئيـس الجمهوريـة، برهم 
االتحادية بشـأن  املحكمـة  صالـح، 
الفـراغ الدسـتوري، فيما انقسـمت 
مـدى  حـول  النيابيـة  االوسـاط 
دستورية قرار رئاسة مجلس النواب 
بفتـح باب الرتشـيح ملنصـب رئيس 
الجمهوريـة بدءا من اليـوم االربعاء 
وملـدة ٣ ايام من عدمـه .وقال رئيس 

الجمهوريـة، برهم صالـح يف وثيقة 
إنـه»  «الـزوراء»:  عليهـا  اطلعـت 
نظـرا السـتكمال مجلس النـواب يف 
دورته الخامسـة متطلبـات املادتني 
وعـدم  الدسـتور،  مـن  (٥٤و٥٥) 
اسـتكماله من متطلبات املادة (٧٠) 
من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس 
اكتمـال  عـدم  بسـبب  الجمهوريـة 
حددتـه  الـذي  القانونـي  النصـاب 

محكمتكـم املؤقرة بموجـب قرريها 
  / و١٠   ٩ وموحدتهـا   ٧) املرقمـني 
اتحاديـة / ٢٠٢٢ ) و (١٦/ اتحادية 
/ ٢٠٢٢) يف ٢٠٢٢/٢/٣ ، يف جلسـة 
نرجـو من  ٢٠٢٢/٢/٧».وأضـاف:» 
محكمتكـم املؤقرة تفسـري املـادة ( 
٧٢/ ثانيـة ) حيـث لـم يعالج النص 
حالة عـدم تمكن املجلـس من انجاز 
املتطلب الدستوري الوارد يف الفقرة ( 

ثانيا) اعاله والتعامل مع الحالة يف ما 
يتعلق باملمارسـة رئيس الجمهورية 
ملهماته تجنبا لحدوث فراغ دستوري، 
ولحـني اسـتكمال متطلبـات املـادة 
(٧٠) مـن الدسـتور».يف غضون ذلك 
قررت رئاسة مجلس النواب فتح باب 
الرتشـيح ملنصب رئيـس الجمهورية 
بـدءا من اليوم االربعـاء وملدة ٣ ايام، 
عىل اثر االمـر الوالئي الـذي اصدرته 

املحكمـة االتحاديـة بااليقاف املؤقت 
الجراءات ترشـيح هوشـيار زيباري 
للمنصب، انقسمت االوساط النيابية 
حـول مـدى دسـتورية قـرار هيئـة 
الرئاسـة مـن عدمـه .واكـدت كتلة 
تحالف عزم النيابية ان الجدل النيابي 
يتعلق بوجود مدة دسـتورية منتهية 
وهل هناك صالحيـة بتمديدها ام ال، 
واكدت ان مقاطعة الكتل السياسـية 

تعطل جلسـات الربملـان اال اذا حصل 
توافق سـيايس .وقال عضـو تحالف 
عزم النائب محمد نوري لـ» الزوراء»، 
ان « الجميـع ينتظـر قـرار املحكمة 
االتحادية بعد ان اصدرت االمر الوالئي 
بااليقاف املؤقت الجراءات الرتشـيح، 
وعليه هل سيتم اسـتبعاد زيباري ام 

السماح برتشحه مرة اخرى».
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بغداد/ الزوراء:
امـس  النفـط،  أسـعار  انخفضـْت 
الثالثاء، يف ظل أنباء إيجابية بشـأن 
االتفـاق النووي مـع إيران.وبحلول 
السـاعة 12:24 بتوقيـت موسـكو، 
للخـام  اآلجلـة  العقـود  تراجعـت 
الوسيط“  األمريكي ”غرب تكساس 
دوالر   91.08 إىل   0.26% بنسـبة 
العقـود  انخفضـت  للربميل.فيمـا 
اآلجلة لخام ”برنت“ بنسبة 0.42% 

وفقـا  للربميـل،  دوالر    92.30 إىل 
لبيانات موقـع ”بلومربغ“.ويف وقت 
سابق، ذكرت صحيفة ”وول سرتيت 
جورنال“ أن إدارة الرئيس األمريكي 
جـو بايدن قـررت إعفاء إيـران من 
أنشـطتها  عـىل  العقوبـات  بعـض 
النووية املدنية يف الوقت الذي تحاول 
فيـه التوصل إىل اتفاق معها بشـأن 
العـودة لالتفاق النـووي املوقع عام 

.2015

موسكو/ متابعة الزوراء:
قالْت هيئة االستخبارات الروسية الخارجية 
إن الواليـات املتحدة تنهب املوارد الطبيعية 
لسوريا، وتشارك بنشـاط يف تجارة النفط 
إذ يصل اإلنتاج الشهري من النفط السوري 
إىل ثالثة ماليني برميل.وجاء يف بيان الهيئة: 
”ال يـزال نهب الثروات الطبيعية السـورية 
من قبل الرشكات األمريكية مسـتمرا، وال 
تزال واشـنطن متورطة بنشاط يف التجارة 
غـري املرشوعة بالنفـط املنتـج يف األرايض 
شـمال رشق سـوريا، فيتم اسـتخراج ما 

يصـل إىل ثالثـة ماليـني برميـل نفـط كل 
شـهر من الحقول يف محافظات الحسكة. 
ويف الرقـة وديـر الـزور... يباع نحـو ثلث 
النفط املرسوق بوسـاطة أمريكيني ألكراد 
يف العـراق بسـعر 40-35 دوالرا للربميل“.

وأضـاف البيان:“وقـد تـم التأكيـد عىل أن 
النفط يصل إىل كردسـتان العراق بواسطة 
عسـكريني  حراسـة  ”تحـت  شـاحنات 
أمريكيني.. باإلضافـة إىل ذلك، فإن الوحدة 
العسـكرية األمريكيـة وموظفي الرشكات 
نظامـا  ينظمـون  الخاصـة  العسـكرية 

أمنيـا للبنيـة التحتية“.ولفتـت الهيئة إىل 
نيـة أجهـزة املخابـرات األمريكيـة توجيه 
املتطرفني يف دمشـق والالذقية السـتهداف 
عمليات ضد قوات األمن السورية واإليرانية 
والروسـية:”لتحقيق أهدافهم يف سـوريا، 
يسـتخدم األمريكيون اتصاالتهـم الوثيقة 
مـع مـا يسـمى باملعارضة املسـلحة، ويف 
الواقع مع الجماعات اإلسـالمية املتطرفة. 
إجراءات ضد أعضاء وكاالت إنفاذ القانون 
السـورية، وكذلـك أفـراد عسـكريني مـن 

روسيا وإيران“.
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الزوراء/ حسني فالح:
حدَد مراقبون للشـان العراقي أسـباب 
زيـادة حـوادث االغتيـاالت والجريمـة 
املنظمة يف مناطق املحافظات الجنوبية، 
وفيمـا أكـدوا رضورة توفـري الحمايـة 
مجلـس  بخطـوة  وأشـادوا  للقضـاة، 
القضاء لتخصيص مكافأة مايل ملن يديل 
بمعلومات عن منفـذي اغتيال القايض 

أحمد الساعدي.
وقال الخبري يف الشـؤون األمنية فاضل 
ابـو رغيف يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
اسـباب االغتياالت والسيما التي وقعت 
مؤخرا عىل القضـاة، كثرية ومنها عدم 
اهتمـام الجانـب الحكومـي بالقضـاة 
، فهنـاك قضـاة يتصـدون بالواجهـة 
لقضايـا االرهاب والفسـاد واملخدرات، 
الفتا اىل ان هـؤالء القضاء يعتربون من 
اهم القضاة الذين يتصـدرون الواجهة 
ملجابهـة اعتـى املجرمـني سـواء كانوا 
مجرمني جنائيني او ارهابيني.واضاف: 
فضال عن عدم تخصيـص وزارة املالية 
االموال الالزمة لرشاء العجالت املصفحة 
للقضـاة، اضافـة اىل ان هنالك مناطق 
رخـوة والسـيما مناطق الجنـوب التي 
تشـهد رواجا كبـريا للجريمـة املنظمة 
وعدم اكرتاث و اهتمام حكومي وهناك 
اهمـال للجانب االمني يف هـذه املناطق 
ممـا تسـبب بوجـود حواضـن جنائية 
اجرامية سـواء كانت تتاجر باملخدرات 
الجريمـة  وحتـى  املمنوعـة  املـواد  او 

املنظمـة .واشـار اىل ان القضـاء اعلـن 
املكافاة املالية النه قانط من ان تتوصل 
االجهزة االمنية ال اىل حماية القضاة وال 
اىل قتلـة القايض لذلـك خصص املجلس 
املكافـأة لتكـون بمثابـة تشـجيع ملن 
يملك معلومة ملالبسـات اغتيال القايض 
عضـو  قالـت  جانبهـا  السـاعدي.من 

حقوق االنسان فاتن عبد الواحد الحلفي 
يف حديـث لـ“الزوراء“: ان ضعف الجهد 
االسـتخباراتي وتـردي الوضـع االمني 
وكذلـك فـرتة الفراغ السـيايس بسـبب 
تشكيل الحكومة كلها قد تكون اسباب 
لزيـادة حـاالت االغتيـاالت والجريمـة 
املنظمـة يف املناطـق الجنوبية.واضاف: 

ان هناك حوادث تم تشخيصها ألسباب 
سياسـية، فتوجد اطراف تحـاول اثارة 
فتنة او مشـاكل ضد اطراف سياسـية 
بـان  لدينـا  لـم يؤكـد  لذلـك   ، اخـرى 
االغتياالت االخرية فيها جنبات سياسية 
.واشـار اىل ان تخصيص مكافأة مالية 
للوصـول اىل منفذي الجريمـة هذا يعد 

عرفـا دوليـا، فأغلـب الدول تتبـع هذا 
االسـلوب من اجـل االرساع للوصول اىل 
املعلومة الحقيقية ملنفذي الجريمة .من 
جانبه، حذر النائـب جواد البوالني، من 
انتقال الفوىض من السياسـة إىل األمن 
والقضاء.وقـال البوالنـي يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: إنه ”حينما تهـدد الجريمة 
القضاء باغتيال قـاٍض يف العمارة، بعد 
ايام مـن اغتيـال ضابط رشطـة، هذه 
اوىل نـذر انتقال الفوىض من السياسـة 
اىل االمـن والقضاء“.وتابع، ”احرتسـوا 
العراق“.وكانـت مجموعة  يـا ساسـة 
مجهولـة اغتالت يف سـاعة متأخرة من 
ليـل الخميـس املـايض، الرائد حسـام 
العليـاوي، ثم عـادت مجموعـة أخرى 
املـايض،  الجمعـة  مسـاء  واغتالـت، 
املختصـة  القضائيـة  الهيئـة  رئيـس 
بقضايا املخـدرات القايض أحمد فيصل 
القضـاء  مجلـس  وحّمـل  السـاعدي. 
األعىل، يف وقت سـابق، األجهزة األمنية 
مسـؤولية اغتيال القايض أحمد فيصل 
السـاعدي يف ميسـان.وقال املجلـس يف 
بيـان تلقته ”الـزوراء“: إنه تـم تكليف 
لجنة قضائية خاصة للتحقيق يف حادث 
اغتيال القـايض السـاعدي.واضاف أن 
املعلومات األولية تشري إىل وجود تقصري 
متعمد يف عدم إتخاذ اإلجراءات األمنية، 
داعيـا إىل تكثيف الجهـد األمني لتأمني 
املحافظة من عمليـات االغتياالت ومن 

الحوادث اإلرهابية الجبانة.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
أوامر  صدور  الثالثاء،  أمس  بغداد،  محافظة  نفْت 
تعيني عىل مالك وزارة الرتبية.وقالت املحافظة يف بيان 
تلقته «الزوراء»: انها «لم تصدر اي امر اداري خاص 
بالتعيني بصفة معلم جامعي عىل املالكات التدريسية 
التواصل  العاصمة»، مبينة ان «ما تداولته مواقع  يف 
ديوانية  اوامر  عناوين  تحت  وثائق  من  االجتماعي، 
املحافظة  مزورة».ودعت  وثائق  هي  التعيني  تخص 
وتعرض  االساس  هذا  عىل  للتعيني  تقدم  من  «كل 
لالبتزاز ودفع اموال اىل «إبالغ محافظة بغداد/ قسم 

شؤون املواطنني، ليتسنى اجراء الالزم». 

@äÎáñ@Ô–‰m@ÜaáÃi@Úƒœb´
ÚÓi6€a@⁄˝fl@Û‹«@µÓ»m@ãflaÎc

36@ÈmäÎÜ@¿@ÚÌâÀ˛a@Ú‡ƒ‰æ@ÜaáÃi@ã∏˚fl@‚bnnÇa

@Êdìi@pbËÓuÏm@c@ÜÏuÎ@‚á«@Zá«b‘n€a
Ú∫á‘€a@ÚÓ„Î6ÿ€�a@pb”b�j€aÎ@pbÌÏ:a

@bÓiã«@Ú»ébn€aÎ@bÓ”aã«@∂Î˛a@ÜaáÃi
ÚìÓ»æa@Ú–‹◊@¿

@ıbj„c@›√@¿@¡–‰€a@äb»éc@üb–Øa
Ô„aãÌ�a@ÎÏ‰€a@÷b–m¸a@Â«@ÚÓib∞g

@¿@ÚÓ»Ój�€a@ÜäaÏæa@kË‰i@ÚÓÿÌãfl˛a@paÏ‘€a@·Ënm@bÓéÎä
bË�–„@Ú”ãéÎ@bÌäÏé
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 @Âfldi@sj»Ì@Âfl@›◊@Újébz∑@á«ÏnÌ@Ô‡√bÿ€a
bËmbèé˚flÎ@Ú€Îá€a@Û‹«@åÎbvn€a@ùœãÌÎ@ÊbèÓfl

ÚÓ‰†Î@ÚÓj‹Àc@ÚflÏÿy@ÚÓiãÀ@¸Î@ÚÓ”ãí@¸@Zäáó€a@áÓè€a
Ú„b‰®a@¿@Ô„eb”@È€bj‘néa@á»i

بغداد/ الزوراء:
توعـَد رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفـى 
الكاظمي، بمحاسبة كل من يعمل عىل العبث 
بأمن ميسان، وفيما شدد عىل رفض اي شكل 
من اشكال التجاوز عىل الدولة ومؤسساتها، 
وافـق مجلـس الـوزراء عـىل تخويـل وزارة 
الخارجيـة العـداد اتفاقية العفـاء حاملية 
الجوازات الدبلوماسـية من سـمات الدخول 

بني العـراق وروسـيا.وذكر املكتب االعالمي 
لرئيـس الوزراء يف بيان تلقتـه «الزوراء»: ان 
رئيس مجلس الـوزراء مصطفى الكاظمي، 
ترأس الجلسـة االعتيادية السادسـة ملجلس 
الوزراء، جرى خاللها مناقشـة املوضوعات 
وإصـدار  األعمـال،  جـدول  عـىل  املدرجـة 

القرارات والتوصيات بشأنها.

بغداد/ الزوراء:
جدد زعيـم التيـار الصدري، السـيد مقتدى 
الصـدر، امس الثالثاء، التأكيـد عىل حكومة 
األغلبية الوطنية.وكتب السـيد الصدر، بخط 
يده بحسـب وثيقة نرشهـا مكتبه الخاص، 
اطلعت عليها «الزوراء»: «ال رشقية وال غربية 
حكومة أغلبية وطنية».واستقبل زعيم التيار 

الصدري، السـيد مقتدى الصدر، مساء امس 
الثالثاء، قائد فيلق القدس اإليراني إسماعيل 
قاآنـي يف الحنانة بمحافظة النجف األرشف.
وذكر بيان مقتضـب للمكتب الخاص لزعيم 
التيـار الصـدري يف النجـف األرشف، تلقتـه 
«الزوراء»: أن «السيد مقتدى الصدر استقبل 

إسماعيل قاآني يف الحنانة».

ÚÓiãÃ€a@Ú–õ€a@¿@Ô‹Óˆaãé�a@îÓßa@ôbñãi@µÓ‰Ó�è‹œ@µ‰†aÏfl@Úq˝q@›n‘fl

بغداد/ الزوراء:
يف  الثالثاء،  امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  استقرْت 
مصدر  كردستان.وقال  اقليم  يف  ارتفعت  فيما  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسة  البورصة 
إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح امس ١٤٧٩٠٠ دينار 
االثنني. ليوم  سجلت  التي  نفسها  األسعار  وهي  أمريكي،  دوالر   ١٠٠ مقابل  عراقي 
وأشار املصدر إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية 
يف بغداد، إذ بلغ سعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت 
عاصمة  اربيل  يف  امريكي.أما  دوالر   ١٠٠ لكل  عراقي  دينار   ١٤٧٥٠٠ الرشاء  أسعار 
اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا، إذ بلغ سعر البيع ١٤٨١٥٠ ديناراً 

لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٨٠٥٠ ديناراً لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

@ÜaáÃi@¿@aäaã‘néa@áËìÌ@ä¸Îá€a
·Ó‹”�a@¿@…–mãÌÎ
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Ú‹j‘æa@Ú»‡ßa@Âfl@�aıái@äb�flc@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a

RPRU@M@RPRR@Ô„a5Óè€a@Âfl˛a@ÚÓvÓma6éa@s¢

@Ú»ébn€aÎ@bÓ”aã«@∂Î˛a@ÜaáÃi
ÚìÓ»æa@Ú–‹◊@¿@bÓiã«

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  توعَد 
الكاظمي، بمحاسبة كل من يعمل عىل 
عىل  شدد  وفيما  ميسان،  بأمن  العبث 
التجاوز  اشكال  من  شكل  اي  رفض 
مجلس  وافق  ومؤسساتها،  الدولة  عىل 
الخارجية  وزارة  تخويل  عىل  الوزراء 
العداد اتفاقية العفاء حاملية الجوازات 
بني  الدخول  سمات  من  الدبلوماسية 

العراق وروسيا.
الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
السادسة  االعتيادية  الجلسة  ترأس 
مناقشة  خاللها  جرى  الوزراء،  ملجلس 
املوضوعات املدرجة عىل جدول األعمال، 

وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.
الوزراء  مجلس  رئيس  ان  واضاف: 
البالد،  يف  العامة  األوضاع  استعرض 
البلد  تواجه  التي  الكبرية  والتحديات 
بذل  ورضورة  الراهنة،  املرحلة  خالل 
ومواصلة  ملواجهتها،  الجهود  أقىص 
للمواطنني،  الخدمات  أفضل  تقديم 
املجاالت  يف  املهمة  امللفات  ومتابعة 
التي  والخدمية  واالقتصادية،  األمنية، 
الناس،  بحياة  مبارش  بشكل  ترتبط 

ومصالح البلد. 
وجّدد الكاظمي تقديم التعازي لعائلتي 
الشهيد القايض أحمد فيصل الساعدي، 
والشهيد الرائد حسام العلياوي اللذين تم 
اغتيالهما عىل يد العصابات اإلجرامية يف 

محافظة ميسان.
إجراءات  اتخذت  قد  الحكومة  أن  وأكد 

وشكلت  التداعيات،  ملعالجة  رسيعة 
قيادة عمليات ميسان، وأوضح سيادته 
أنه يتابع شخصياً مع القيادات األمنية 
األمنية  الخطط  تنفيذ  املحافظة  يف 
والقانون،  األمن،  ببسط  الخاصة 
ومالحقة  الدولة،  هيبة  وفرض 
متوعداً  املنظمة،  الجريمة  عصابات 
ومحاسبة  املجرمني،  من  بالقصاص 
كل من يعمل عىل العبث بأمن املحافظة 
واستقرارها، وشدد سيادته عىل رفض 
أي شكل من اشكال التجاوز عىل الدولة 

ومؤسساتها.
خالل  جرى  انه  البيان،  واوضح 
الوبائي،  التقرير  استعراض  الجلسة 
جائحة  ملواجهة  املتخذة  واإلجراءات 
تعزيز  لجنة  عمل  ومستجدات  كورونا، 
اإلجراءات الحكومية يف مجاالت الوقاية، 
والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من 
انتشار الفريوس، وجهود وزارة الصحة 
لإلصابات،  املتزايدة  األعداد  احتواء  يف 
يف  املطلوبة  املستلزمات  كل  وتوفري 
جميع املستشفيات، إىل جانب االستمرار 

يف تأمني اللقاحات للمواطنني.
وتابع البيان، انه بعد أن ناقش مجلس 
املدرجة عىل جدول  املوضوعات  الوزراء 

أعمال الجلسة، أصدر القرارات اآلتية:
أوالً/

تمويل  املالية  وزارة  تويل   -  1
ثمانية  فقط  دينار،   (28200000000)
دينار  مليون  ومئتي  ملياراً  وعرشين 
املائية،  املوارد  لوزارة  مرحلتني  عىل 
طريق  بإنشاء  الخاصة  األعمال  لتنفيذ 
لشط  موازياً  مرتاً   12 بعرض  ساحيل 

العرب (بما فيها تنفيذ الجسور املالئمة 
املواصفات  وحسب  الكبرية  لألحوازات 
املعتمدة)،  والسياقات  املالئمة  الفنية 
الواردة  املسؤولية  قواطع  بحسب 
املشرتكة  العمليات  قيادة  كتاب  يف 
 22 يف  املؤرخ   (5/45/3041) املرقم 
للفقرتني  تنفيذاً  الثاني2021،  ترشين 
ديوان  كتاب  يف  املذكورة   (2 و   ،1)
بالعدد  املرقم  االتحادي  املالية  الرقابة 
شباط   3 يف  املؤرخ   (1/1/15/2443)
2021 املرافق ربط قرار مجلس الوزراء 

(15 لسنة 2022)، وكما يأتي:

أ- القاطع األول/محافظة البرصة.
املوارد  وزارة  الثاني/  القاطع  ب-   

املائية.
 ج- القاطع الثالث/ وزارة النفط.

الحشد  هيئة  الرابع/  القاطع  د-   
الشعبي/ مديرية هندسة الحشد. 

هـ- القاطع الخامس/ وزارة الدفاع.
واإلسكان  اإلعمار  وزارة  تويل   -2
بإدراج  التخطيط  وزارة  مع  بالتنسيق 
السبيس  بمادة  فرشه  لغرض  مكون 

والتبليط الحقاً.
الوزاري  املجلس  توصية  إقرار  ثانياً/ 

 (2021 لسنة   6) االجتماعية  للخدمات 
بحسب اآلتي:

العامة  الرشكة  قيام  عىل  املوافقة   -
البحرية  الوحدات  بإيجار  العراق  ملوانئ 
من  استثناًء  اإلقليمية،  املياه  خارج 
يف  عليها  املنصوص  الشكلية  اإلجراءات 
 21) الدولة  أموال  وإيجار  بيع  قانون 
إىل املادة  لسنة 2013) املعدل، واستناداً 

(40) من القانون املذكور آنفاً.
ثالثاً/ املوافقة عىل ما يأتي:

لسلطة  العام  املدير  تخويل   -  1
عىل  التفاوض  صالحية  املدني  الطريان 

(50/أ)  للمادتني  املعدلني  الربوتوكولني 
و(56) من اتفاقية الطريان املدني لعام 
1944، املوقعة يف مونرتيال يف 6 ترشين 
املادة  أحكام  إىل  استناداً   ،2016 األول 

(80/ سادساً) من الدستور.
بإعداد  الخارجية  وزارة  قيام   -  2
حكومة  باسم  الالزمة  التخويل  وثيقة 
العام  املدير  للسيد  العراق  جمهورية 
لسلطة الطريان املدني، وفقاً للسياقات 
العامة  األمانة  إىل  ورفعها  املعتمدة 
استحصال  أجل  من  الوزراء  ملجلس 

توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
رابعاً/ املوافقة عىل ما يأتي:

العامة  للهيئة  العام  املدير  تخويل   -   1
صالحية  املالية  وزارة  يف  للرضائب 
األوىل)  بـ(األحرف  والتوقيع  التفاوض 
االزدواج  تجنب  اتفاقية  مرشوع  عىل 
دفع  من  التهرب  ومنع  الرضيبي 
ورأس  الدخل  عىل  املفروضة  الرضائب 
العراق  جمهورية  حكومة  بني  املال، 
استناداً  الهند،  جمهورية  وحكومة 
من  (80/سادساً)  املادة  أحكام  إىل 

الدستور.
الخارجية بإعداد وثيقة  2- قيام وزارة 
التخويل الالزمة باسم حكومة جمهورية 
العامة  للهيئة  العام  املدير  إىل  العراق 
املعتمدة  للسياقات  وفقاً  للرضائب، 
ورفعها إىل األمانة العامة ملجلس الوزراء 
من أجل استحصال توقيع السيد رئيس 

مجلس الوزراء.
خامساً/ املوافقة عىل ما يأتي:

1 - تخويل وكيل وزارة الخارجية السيد 
التفاوض  صالحية  الله  الخري  نزار 

إعفاء  اتفاقية  مرشوع  عىل  والتوقيع 
أو  الدبلوماسية،  حاميل جوازات السفر 
الدخول  سمة  من  الخدمة  أو  الخاصة، 
بني حكومة جمهورية العراق وحكومة 
أحكام  إىل  استناداً  االتحادية،  روسيا 

املادة (80/ سادساً) من الدستور.
بإعداد  الخارجية  وزارة  قيام    -2
حكومة  باسم  الالزمة  التخويل  وثيقة 
وزارة  وكيل  للسيد  العراق  جمهورية 
املعتمدة  للسياقات  وفقاً  الخارجية، 
ورفعها إىل األمانة العامة ملجلس الوزراء 
من أجل استحصال توقيع السيد رئيس 

مجلس الوزراء.
سادساً/ إقرار توصية املجلس الوزاري 
بحسب   (2022 لسنة   11) للطاقة 

اآلتي:
تطوير  مرشوع  تنفيذ  عىل  املوافقة   -
اللجنة  توصية  بحسب  حديثة  مصفى 
عىل  واملصادقة  للمراجعة  املركزية 
من  استثناًء  النفط،  وزارة  يف  اإلحالة 
يف  عليها  املنصوص  التعاقد  أساليب 
الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات 
التعاقد  وبأسلوب   ،(2014 لسنة   2)
 (Honeywell UOP) املبارش مع رشكة
األمريكية، استناداً إىل أحكام املادة (3/ 
آنفاً،  املذكورة  التعليمات  من  سابعاً) 
لتنفيذ عقد (إكمال التصاميم األساسية 
Fast Feed)، بحسب ما مثبت يف كتاب 
(و/34)  بالعدد  املرقم  النفط  وزارة 
 ،2022 الثاني  كانون   30 يف  املؤرخ 
وتتحمل رشكة مصايف الشمال مسؤولية 
بخصوص  املعروضة  اإلجراءات  سالمة 

االستثناء.

الزوراء/ يوسف سلمان:
املحكمة  صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  خاطَب 
انقسمت  فيما  الدستوري،  الفراغ  بشأن  االتحادية 
رئاسة  قرار  دستورية  مدى  حول  النيابية  االوساط 
رئيس  ملنصب  الرتشيح  باب  بفتح  النواب  مجلس 
من  ايام   3 وملدة  االربعاء  اليوم  من  بدءا  الجمهورية 

عدمه .
وقال رئيس الجمهورية، برهم صالح يف وثيقة اطلعت 
عليها ”الزوراء“: إنه“ نظرا الستكمال مجلس النواب 
من  (54و55)  املادتني  متطلبات  الخامسة  دورته  يف 
الدستور، وعدم استكماله من متطلبات املادة (70) من 
الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب 
عدم اكتمال النصاب القانوني الذي حددته محكمتكم 
املؤقرة بموجب قرريها املرقمني (7 وموحدتها 9 و10 
2022) يف  2022 ) و (16/ اتحادية /  /  اتحادية / 

3/2/2022 ، يف جلسة 7/2/2022“.
املادة  املؤقرة تفسري  وأضاف:“ نرجو من محكمتكم 
عدم  حالة  النص  يعالج  لم  حيث   ( ثانية   /72  )
تمكن املجلس من انجاز املتطلب الدستوري الوارد يف 

الفقرة ( ثانيا) اعاله والتعامل مع الحالة يف ما يتعلق 
لحدوث  تجنبا  ملهماته  الجمهورية  رئيس  باملمارسة 
فراغ دستوري، ولحني استكمال متطلبات املادة (70) 

من الدستور“.
يف غضون ذلك قررت رئاسة مجلس النواب فتح باب 
اليوم  من  بدءا  الجمهورية  رئيس  ملنصب  الرتشيح 
الذي  الوالئي  االمر  اثر  عىل  ايام،   3 وملدة  االربعاء 
اصدرته املحكمة االتحادية بااليقاف املؤقت الجراءات 
ترشيح هوشيار زيباري للمنصب، انقسمت االوساط 
النيابية حول مدى دستورية قرار هيئة الرئاسة من 

عدمه .
النيابي  الجدل  ان  النيابية  عزم  تحالف  كتلة  واكدت 
هناك  وهل  منتهية  دستورية  مدة  بوجود  يتعلق 
الكتل  مقاطعة  ان  واكدت  ال،  ام  بتمديدها  صالحية 
السياسية تعطل جلسات الربملان اال اذا حصل توافق 

سيايس .
لـ“  نوري  محمد  النائب  عزم  تحالف  عضو  وقال 
الزوراء“، ان ” الجميع ينتظر قرار املحكمة االتحادية 
بعد ان اصدرت االمر الوالئي بااليقاف املؤقت الجراءات 

الرتشيح، وعليه هل سيتم استبعاد زيباري ام السماح 
برتشحه مرة اخرى“.

واوضح ان ” حتى االن  نتعامل مع  وجود قرار والئي 
قانونية  ناحية  ومن   ، الرتشيح  االجراءات  بايقاف 

ممكن ان يعود زيباري  للرتشيح او يرفض“.
هذه  تنتظر  السياسية  الكتل  اغلب   ” ان  واضاف 
النتيجة من القضاء وقرار املحكمة االتحادية بالسماح 
لزيباري ام منعه ، وبعدها ستظهر معطيات جديدة 
يقدم  اما  الديمقراطي  الحزب   ” ان  مبينا  اخرى“، 
واليمكن  انتهت  الدستورية  املدة  ان  او  اخر  مرشح 

لهيئة الرئاسة فتح باب الرتشيح مرة اخرى“.
واكد نوري، ان ” هذه الجزئية يف الدستور غري واضحة 
املدد  هذه  هل  ولذلك   ، دستورية  مدد  اعطت  كونها 
ان  يفرتض  املحكمة  واالن  عدمه،  من  للتمديد  قابلة 
تفرس ذلك االمر، علما ان يف كل مادة قانونية اصبحنا 

نحتاج تفسري وهو خطئ كبري جدا“.
اكدت  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  كتلة  لكن  
ان فتح باب الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية مرة 

اخرى مخالفة قانونية ودستورية.

فيان صربي، يف ترصيح  النائب  الكتلة  رئيس  وقالت 
دستوري  ونص  قانوني  سند  اليوجد   ” ان  صحفي، 
رئيس  ملنصب  الرتشيح  باب  فتح  بإعادة  يسمح 

الجمهورية مرة اخرى“.
لحسم  االتحادية  املحكمة  قرار  ننتظر   ” واضافت 
الدعوى باإليقاف املؤقت ضد مرشحنا الوحيد هوشيار 

زيباري ولن نقدم غريه“.
قرار  صدور  خشان  باسم  النائب  توقع  ذلك،  مقابل 
هوشيار  ترشيح  اجراءات  بشأن  االتحادية  املحكمة 
االسبوع  مطلع  الجمهورية  رئيس  ملنصب  زيباري 

املقبل .
إرسل  النواب  مجلس   ” ان  صحفي  ترصيح  يف  وقال 
اجراءات  بالدعاوى ضد  املتعلقة  القانونية  الدفوعات 
االتحادية  املحكمة  اىل  زيباري  هوشيار  ترشيح 
االثنني  او  األحد  يومي  القرار  يصدر  ان  مرجحا   ،”

املقبلني.
إجراءات  إيقاف  قررت  االتحادية،  املحكمة  وكانت 
الجمهورية  رئاسة  ملنصب  زيباري  هوشيار  ترشيح 

مؤقتاً.

بغداد/ الزوراء:
االمن  وكالء  مجلس  بحَث 
األمن  اسرتاتيجية  الوطني، 
فيما   ،٢٠٢٥  –  ٢٠٢٢ السيرباني 
مذكرة  ملحق  ابرام  عىل  وافق 
وتبادل  األمني  للتعاون  التفاهم 
املخابرات  املعلومات بني جهازي 
وجمهورية  العراق  جمهورية  يف 

باكستان.
االمن  مستشار  مكتب  وذكر 
القومي يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
القومي،  األمن  ”مستشار  ان 
الجلسة  ترأس  األعرجي،  قاسم 
األمن  وكالء  ملجلس  الثالثة 

املجلس  وناقش  الوطني، 
عىل  املدرجة  املوضوعات 

القرارات  واتخذ  أعماله  جدول 
والتوصيات الالزمة بشأنها.

ناقش  املجلس  أن  وأضاف، 
األمن  اسرتاتيجية  موضوع 
السيرباني ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥، وأوىص 
بأن يتم عرضها يف مجلس األمن 
اإلدارية  املالحظات  مع  الوطني 
املجلس،  أرشها  التي  والفنية 
الالزم  القرار  واتخاذ  فيها  للنظر 
بشأنها، الفتا اىل ان املجلس وافق 
مذكرة  ملحق  مسودة  إبرام  عىل 
وتبادل  األمني  للتعاون  التفاهم 
املخابرات  املعلومات بني جهازي 
وجمهورية  العراق  جمهورية  يف 
وفقا  تعديلها  بعد  باكستان، 

للمالحظات املؤرشة إزاءها.

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 
عن حالة الطقس لأليام املقبلة، فيما توقعت 

تساقط أمطار بدءاً من الجمعة املقبلة.
أنَّ  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
”طقس البالد ليوم األربعاء، سيكون صحواً 
الوسطى  املنطقتني  يف  الغيوم   بعض  مع 
غائم  اىل  صحواً  سيكون  بينما  والجنوبية، 
درجات  أما  الشمالية،  املنطقة  يف  جزئي 
اليوم  عن  درجات  بضع  فسرتتفع  الحرارة 

السابق بعموم البالد“.
الخميس  غد  يوم  أن“طقس  البيان  وأضاف 
سيكون  والجنوبية  الوسطى  املنطقتني  يف 
باألقسام الرشقية بني غائم جزئي اىل غائم، 
مع  صحواً  سيكون  الغربية  وباألقسام 
الحرارة  الغيوم، ودرجات  القطع من  بعض 
وسيكون  السابق،  اليوم  عن  قليالً  سرتتفع 
الطقس يف املنطقة الشمالية بني غائم جزئي 

اىل غائم مع تساقط زخات مطر مصحوبة 
تتساقط  كما  احياناً،  الرعدية  بالعواصف 
منها،  الجبلية  املرتفعات  فوق  الثلوج 
لليوم  مقاربة  ستكون  الحرارة  ودرجات 

السابق“.
وأوضح أن ”طقس يوم الجمعة يف املنطقة 
بني  الرشقية  األقسام  يف  سيكون  الوسطى 
غائم جزئي اىل غائم مع تساقط زخات مطر 
متفرقة ويف األقسام الغربية سيكون صحواً 
طقس  سيكون  بينما  الغيوم،  بعض  مع 
بني  الرشقية  األقسام  يف  الشمالية  املنطقة 
غائم جزئي اىل غائم مع تساقط زخات مطر 
مصحوبة  الشدة  متوسطة  اىل  خفيفة  بني 
بالعواصف الرعدية احياناً، وتساقط الثلوج 
وباألقسام  منها،  الجبلية  املرتفعات  فوق 
الغيوم،  بعض  مع  صحواً  سيكون  الغربية 
الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما 
مطر  زخات  لتساقط  فرصة  مع  غائماً 

خفيفة يتحسن تدريجياً اىل صحو مع بعض 
الغيوم ابتداًء من األقسام الغربية منها، أما 
درجات الحرارة فستنخفض قليالً عن اليوم 

السابق يف عموم البالد“.
املقبل  السبت  يوم  ”طقس  أن   ، إىل  ولفت 
سيكون يف املنطقتني الوسطى والجنوبية بني 
غائماً  يكون  واحيانا  جزئي  غائم  إىل  صحو 
مع تساقط زخات مطر يف األقسام الرشقية 
احيانا،  الرعدية  بالعواصف  مصحوبة  منها 
بينما سيكون طقس املنطقة الشمالية بني 
غائماً  يكون  واحيانا  جزئي  غائم  إىل  صحو 
مع تساقط زخات مطر يف األقسام الرشقية 
احياناً،  الرعدية  بالعواصف  مصحوبة  منها 
الجبلية  املرتفعات  فوق  الثلوج  وتساقط 
فستنخفض  الحرارة  درجات  أما  منها، 
قليالً عن اليوم السابق يف األقسام الوسطى 
لليوم  مقاربة  ستكون  حني  يف  والجنوبية، 

السابق يف القسم الشمايل من البالد“.

بغداد/ الزوراء:
بني  األعىل  بأنها  بغداد  العاصمة  امليدانيني“  املستشارين  ”شبكة  قدَرْت 
حني  يف  فيها،  الواحد  الفرد  معيشة  تكلفة  ناحية  من  األخرى  املحافظات 
يف  الحسو،  قحطان  الشبكة،  عضو  عربياً.وقاَل  التاسع  باملركز  جاءت 
األخرى  املحافظات  بني  األول  املركز  احتلت  ”بغداد  إن  صحفي:  ترصيح 
الشهر  دينار يف  ألف   675 تبلغ  والتي  الواحد  الفرد  لكلفة معيشة  بالنسبة 

الواحد الذي ال يعيش ضمن األرسة“.
إىل  الطبقية، باإلضافة  بأنواعه وترسيخ  إىل ”الفساد املسترشي  ذلك  عازياً 
بني  األقل  تعد  ”املثنى  أن  الحسو  االجتماعية“.وأضاف  للعدالة  كبري  غياب 
للفرد  دينار  ألف   200 إىل   150 بني  ما  األرقام  تقدر  إذ  األخرى،  املحافظات 
ال  عام  بشكل  كردستان  إقليم  يف  العيش  ”كلفة  أن  شهرياً“.وبنّي  الواحد 
ألف   200 بـ  يعيش  أن  العراقي  الفرد  بإمكان  إذ  نينوى،  عن  تختلف كثرياً 
دينار شهرياً بمفرده وليس ضمن األرسة“، مشرياً إىل أن ”هذا الرقم يرتفع 
ليصل إىل 250 ألف دينار تكفي للفرد الواحد يف أربيل، بينما تعّد السليمانية 

هي األقل من ناحية تكلفة العيش يف اإلقليم ثم تأتي دهوك“.
وتابع أن ”كلفة املعيشة يف العاصمة بغداد هي أعىل من دمشق التي تعّد أقل 
كلفة للعيش يف الوطن العربي، بينما تحتل الدوحة األعىل كلفة للعيش تليها 
”العاصمة  أن  مؤكداً  وبريوت“،  الخليج  ودول  عربياً  الثاني  املركز  يف  دبي 
العراقية تأتي يف املركز التاسع عربياً كأعىل مدينة للعيش بالنسبة لتكلفة 

الفرد الواحد“.
العيش حسب مؤسسة  كلفة  اعتمدت عىل  ”الدراسات  أن  الحسو  وأوضَح 
ورصفيات  وامللبس  املأكل  عىل  امليدانيني)  املستشارين  و(شبكة  (نيمبو) 

الكهرباء واملاء واالنرتنت والنقل واألمور الرتفيهية“. 
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موسكو/ متابعة الزوراء:
إيمانويـل  الفرنـيس  الرئيـس  أكـد 
ماكرون، عقـب املباحثات التي أجراها 
بشـكل منفصل مع الرئيسـني الرويس 
فالديمري بوتـن، واألوكراني فولوديمري 
زيلينسـكي، إن هناك ”حلوال ملموسة 
وواقعيـة“ إلنهـاء التوتـر بـني الغرب 
وروسـيا، فيما اعلن الـرويس فالديمري 
بوتني إن االجتماع مع الرئيس الفرنيس 
إيمانويـل ماكرون، تم عقـده بطريقة 

عملية وكان مفيدا جدا.
وقال ماكـرون يف مؤتمـر صحفي مع 
نظـريه األوكرانـي: ”أعتقـد أن هنـاك 
بعض الحلول امللموسة والواقعية، التي 
ستسـمح لنا بامليض قدما، وسنتطرق 
إىل هـذه الحلول معا. سـنتكلم عن هذا 
مع بوتن والحلفاء باألسابيع واألشهر 

املقبلة“.
وتابع: ”نأمـل أن يسـتقر الوضع وأن 
نتمكـن من إعـادة االلتـزام بالحل من 
خـالل آليات، وذلـك للتوصل إىل خفض 

التصعيد التدريجي“.
ونوه الرئيس الفرنـيس إىل أن ”الواجب 
األسايس يف األسابيع املقبلة، هو العمل 
عـىل مسـارين، األول هـو تنفيـذ آلية 
ممنهجة ضمـن إطار اتفاق مينسـك، 

واجتماعنا املايض“.
أمـا املسـار الثاني، عـىل حـد تعبريه، 
املبتكـر  الحـوار  ”رضورة  فيشـمل 
والجديد واملحدث، الذي سيسمح بوضع 
ضمانـات مشـرتكة وجديدة، تسـمح 
بإرسـاء السـالم واألمـن واالسـتقرار 

بقارتنا“.
وتابـع: ”سـنحت لنـا الفرصـة للعمل 
مع بوتن واملستشارة األملانية السابقة 
أنغيال مـريكل، إلجراء اتفاق نورماندي 
تمكـن  وحينهـا   ،2019 ديسـمرب  يف 
القـادة األربعـة من التوصـل لخطوات 
تـم تنفيذهـا حاليـا، خاصـة باملجال 

اإلنساني“.
واسـتطرد: ”يف 26 ينايـر أعادت الدول 
األربع التزامها باتفاقات مينسك، التي 
تهدف للحفـاظ عىل سـيادة أوكرانيا، 
االسـتقرار.  نحـو  الطريـق  وترسـم 
لهـذا  بوتـن  تطرقـت مـع  وباألمـس 
املوضـوع، وهو إعاد االلتـزام باحرتام 

اتفاقات مينسك“.
ووجه ماكرون حديثه لنظريه األوكراني 
يف املؤتمر، قائال: ”أشكركم عىل إبدائكم 
رغبتكم بااللتزام بهذه االتفاقات، وهذا 
العزم املشـرتك هو السبيل الوحيد الذي 
يسـمح لنا بالبناء، وإرسـاء السـالم، 

والتوصل لحل سيايس دائم“.
وقـال: ”نظرا لهـذا االلتـزام األوكراني 
والرويس، نملك القدرة عىل امليض قدما 
بهذه االتفاقات. لقد أضعنا وقتا طويال 
بالبحث عن آلية املفاوضات، لكن حان 
الوقـت لـكل املشـاركني باملفاوضـات 
أن يبـدأوا العمل بحسـن نية. نعرف أن 
الطريـق ممكن ورغبة كل من فرنسـا 

وأملانيا هـي مرافقتكمـا لتحقيق هذه 
األهـداف، وأرغـب أن نسـتمر بالعمل 
معـا، وأن نعمـل بطريقـة ملموسـة 
للمـيض قدما باألمـور التقنيـة، وذلك 

بفضل عزمكم عىل حل األمور“.
ووصف ماكرون الضغوط العسـكرية 
وخطر التصعيد يف املنطقة، بأنه ”سبيل 
مهدد يبدو أن روسـيا تريـد من خالله 
الضغط عىل املجتمع الدويل“، قائال إنه 

احدث مه بوتن يف هذا األمر.
مـع  سـلكته  الـذي  ”املسـار  وتابـع: 
موسـكو وكييـف، هو العمـل معا عىل 
العـودة إىل النظام واالسـتقرار واألمن 
تتعـرض  التـي  األروروبيـة،  بالقـارة 

العسكرية  للضغوط بسـبب الحشـود 
عـىل الحدود“، مشـددا عىل أن فرنسـا 
ستسـتمر بجهودها لتحقيق الوساطة 
حـد  لوضـع  وأوكرانيـا  روسـيا  بـني 

للنزاع“.
واختتم ماكرون خطابه، قائال: ”فرنسا 
األوكراني،  الشـعب  تحرتم طموحـات 
وسـتعمل عىل توطيد سـيادة أوكرانيا 

والسالم يف املنطقة“.
مـن جانبـه، قـال الرئيـس األوكراني، 
فولوديمري زيلينسـكي، إنه يتوقع عقد 
قمـة قريبا مع قادة روسـيا وفرنسـا 

وأملانيا، بعد محادثاته مع ماكرون.
وأضاف يف املؤتمر: ”نتوقع يف املستقبل 
عقـد  بإمكاننـا  يكـون  أن  القريـب 
املحادثـات املقبلـة بـني قـادة صيغـة 
النورمانـدي الرباعيـة“، يف إشـارة إىل 
املفاوضات الرامية لوضع حد للنزاع يف 

رشق أوكرانيا.
وقـال: ”اليوم سـنعمل مـع رشكائنا.. 
من الرضوري لنا جميعا أن تعمل قوات 
األمن األوكرانية للدفاع عن نفسها، وأن 
نعمل مـع الرشكاء األوروبيني للحفاظ 

عىل االستقرار االقتصادي“.
وأضـاف: ”نثمن التضامـن الذي مدتنا 
بـه الـدول األروبيـة، خاصة فرنسـا، 
واملسـاعدات املالية التي تـم تقديمها، 
والتـي بإمكانهـا مسـاعدتنا بتحقيق 
االسـتقرار االقتصـادي، وهو أمر مهم 

للمقاومة االقتصادية األوكرانية“.
ويف وقـت سـابق قال الرئيـس الرويس 
فالديمري بوتني إن االجتماع مع الرئيس 

الفرنـيس إيمانويل ماكـرون، تم عقده 
بطريقة عملية وكان مفيدا جدا.

وقـال الرئيـس الرويس، إثـر محادثات 
اسـتمرت أكثر من خمس سـاعات مع 
ماكرون إن ”بعضـا من أفكار“ نظريه 
الفرنـيس ”قـد تشـكل أساسـا إلحراز 
تقدم مشـرتك“ وسـيتحدث مجددا إىل 

ماكرون بعد زيارته لكييف.
واضـاف: ”اسـرتاتيجية حلف شـمال 
األطلـيس (الناتـو) تقـول ان روسـيا 
روسـيا  تـزال  ”ال  مضيفـا:  خصـم“، 

تحاول طمأنة الحلف“.
وقال بوتني: ”الـدول األعضاء يف الناتو 
تواصـل تخصيص مـوارد مالية كبرية 
لتحديـث الجيش األوكراني ويرسـلون 

متخصصني ومدربني عسكريني“.
وأوضح بوتني أنه تم بحث هذا املوضوع 
مع الرئيس الفرنـيس، مضيفا: ”نأمل 
أن يبحـث ماكـرون مـا تم مناقشـته 

اليوم يف كييف“.
وتابـع: ”هناك انتهـاكات يتعرض لها 
املواطنـني الذين يتحدثون الروسـية يف 
أوكرانيا“، مضيفا: ”ال بد من استمرار 
الجهود الدبلوماسية والتوصل لـ“حلول 

وسط“ لحل األزمة يف أوكرانيا“.
ولفـت الرئيـس الـرويس إىل أن كييـف 
وحـدة  اسـتعادة  إمكانيـة  ترفـض 
األرايض األوكرانيـة مـن خـالل الحوار 

مع دونباس.
يف حـال كانـت هنـاك محـاوالت لـدى 
أوكرانيا السـتعادة شـبه جزيرة القرم 
عسكريا سيكون هناك نزاع مع الناتو.

وقال بوتني إنه بحث قضايا الضمانات 
األمنيـة خالل محادثات مـع ماكرون، 
مضيفا: ”الواليات املتحدة وحلف شمال 
األطلـيس تجاهلـوا املخـاوف املركزية 

الروسية بشأن الضمانات األمنية.
املزاعـم حول ترصفاتنـا العدوانية غري 
منطقية ألن الناتـو اقرتب من حدودنا 

وليس العكس.
وأكـد بوتني أنـه ال بديل عـن اتفاقيات 
مينسك بشأن أوكرانيا، موجها الشكر 
لتسـوية  جهـوده  عـىل  ماكـرون  إىل 
العالقـات بـني روسـيا وحلف شـمال 
األطليس ”الناتـو“. كما تطرق الرئيس 
النـووي  الربنامـج  لقضيـة  الـرويس 
اإليراني، مشـريا إىل أنه بحـث القضية 
النووية اإليرانيـة وأن مواقف الجانبني 

قريبة جدا.
وتخـىش الـدول الغربية حصـول غزو 
آالف  عـرشات  حشـد  مـع  ألوكرانيـا 
الجنـود الروس عنـد حدودها. بعد ذلك 
يلتقـي ماكـرون يف برلـني املستشـار 
األملانـي، أوالف شـولتس، العائـد للتو 
مـن واشـنطن يف إطار سلسـلة جهود 
أوروبية خالل األسبوعني  دبلوماسـية 

الراهن واملقبل.
وأفادت الرئاسة الفرنسية أن اقرتاحات 
ماكـرون تشـمل التـزام عـدم اتخـاذ 
مبادرات عسكرية جديدة من الجانبني 
خصوصـا  يتنـاول  حـوار  ومبـارشة 
االنتشار العسكري الرويس ومفاوضات 
سـالم حول النـزاع يف أوكرانيـا وبداية 

حوار اسرتاتيجي.

نابلس/ متابعة الزوراء:
قتـُل ثالثـة فلسـطينيني، برصـاص الجيش 
اإلرسائييل بمدينة نابلـس يف الضفة الغربية، 
عـىل مـا أكـدت وزارة الصحة الفلسـطينية 

ورشطة حرس الحدود اإلرسائيلية.
وقالـت الوزارة، يف بيان مقتضـب، إن ”ثالثة 
مواطنني“ قتلوا برصاص القوات اإلرسائيلية 

يف نابلس.
يف املقابـل، أشـارت رشطـة حـرس الحـدود 
اإلرسائيليـة إىل ”تحييـد خليـة إرهابيـة من 
منطقة نابلس.. كانت مسـؤولة عن عمليات 
إطـالق نـار ضـد قـوات الجيـش اإلرسائييل 

واملدنيني اإلرسائيليني يف األسابيع األخرية“.
وأكـد البيـان مقتل ثالثـة ”مسـلحني كانوا 
يف السـيارة خـالل االشـتباكات مـع القوات 
األمنية“، مضيفا ”لـم يصب أحد من القوات 

اإلرسائيلية“.
وقالـت الرشطة حـرس الحـدود إن الحادثة 
جاءت ”نتيجة عملية اسـتخباراتية مشرتكة 
بني قوات اليمـام والجيش اإلرسائييل وجهاز 

األمن الداخيل (الشاباك)“.
اإلرهـاب  مكافحـة  وحـدة  هـي  واليمـام 

اإلرسائيلية.
وأفـادت مصادر أمنية فلسـطينية أن جنودا 
إرسائيليـني كانوا يف مركبـة مدنية، اعرتضوا 
سـيارة فلسـطينية وأطلقـوا النـار عىل من 

بداخلهـا بشـكل مبـارش، مـا أدى إىل مقتـل 
الشبان الثالثة.

انسـحاب  نفسـها  املصـادر  وأوضحـت 
إىل  الجثامـني  ونقـل  اإلرسائيليـة  القـوة 
مستشـفى رفيديا يف نابلـس إذ تجمع مئات 

الفلسطينيني.
واطلعـت وكالـة فرانـس برس عـىل مقطع 
فيديو يظهر السـيارة التي اخرتقتها عرشات 
الطلقـات الناريـة يف وضـح النهـار يف حـي 

املخفية يف املدنية.
وأفـادت مصادر يف حركة فتح الفلسـطينية 
أنه عرف بني ”الشهداء وأدهم مربوك ومحمد 

الدخيل“.
وأضافت تلك املصادر أنهم ”محسـوبون عىل 
كتائب شـهداء األقـىص، الجناح العسـكري 
الرئيـس  يتزعمهـا  التـي  فتـح“  لحركـة 

الفلسطيني محمود عباس.
وضمـت إرسائيـل الضفـة الغربيـة يف العام 
1967، ويعيش فيها اليوم حوايل ثالثة ماليني 
ألـف   475 نحـو  إىل  باإلضافـة  فلسـطيني، 
مستوطن ارسائييل يف مسـتوطنات يصنفها 

املجتمع الدويل عىل أنها غري رشعية.
منتظـم  بشـكل  الغربيـة  الضفـة  وتشـهد 
مواجهات بني مواطنني فلسطينيني والقوات 
اإلرسائيليـة التـي تنفـذ بـني الحـني واآلخر 

اقتحامات العتقال مطلوبني.

بنغازي/ أ. ف. ب:
 عرض املرّشحان املتنافسان عىل منصب رئاسة 
الحكومـة الليبية الجديدة فتحي باشـاغا وخالد 
البيباص أمام مجلس النواب برنامجيهما، وذلك 
خالل جلسـة عقدهـا املجلس يف مقـّره بمدينة 
طربق (رشق) وقـّرر يف ختامها االجتماع مجدداً 
يوم غٍد الخميـس للتصويت عىل تكليف أحدهما 

باملهّمة.
مـن جهة ثانيـة، أقـّر مجلس النـواب باإلجماع 
مرشوع قرار ”لجنة خارطة الطريق“ الذي تنّص 
مادتـه األوىل عىل إجراء ”االسـتحقاق االنتخابي 
يف مـّدة ال تتجاوز 14 شـهراً مـن تاريخ التعديل 

الدستوري“، الدستور املؤقت للبالد.
وخالل الجلسـة التـي حرضها 116 نائبـاً قّدم 
فتحي باشـاغا، وزير الداخلية السابق واملرّشح 
لالنتخابات الرئاسـية، برنامجه الحكومي الذي 
يقوم عىل ”تذليل العقبات املالية واألمنية والفنية 
أمـام مفوضيـة االنتخابات، إلجـراء االنتخابات 

الرئاسية والربملانية وفق خارطة الطريق“.
وقـّدم سـبعة مرّشـحني أوراقهـم إىل مجلـس 
النواب لتوّيل رئاسة الحكومة، لكّن خمسة منهم 
اسـُتبعدوا لعدم انطباق الـرشوط عليهم، فبقي 

مرشحان هما باشاغا والبيباص.
وتعّهـد باشـاغا أمـام النـواب، عـدم ترّشـحه 
لالنتخابـات الرئاسـية يف حـال اختياره رئيسـاً 
للحكومة، مؤّكداً عزمـه عىل الرشوع يف برنامج 

واسع ”للمصالحة الوطنية“ ونبذ الخالفات.
كما أّكد عىل أهمية جمع السـالح وتوفري فرص 
العمل للشـباب، والحفاظ عىل السيادة الوطنية 

الليبية.
وباشـاغا، األوفر حظاً من منافسه لتوّيل رئاسة 
الحكومة، اّتهـم الحكومة املؤقتـة التي يقودها 
عبد الحميد الدبيبة بالفسـاد والعمل عىل إفساد 

االنتخابات.
وقـال ”ال يمكـن لسـلطة أن تكافـح الفسـاد 
وهي تمارس الفسـاد“، متعّهـداً أن يتنازل، هو 
وأعضـاء الحكومـة التي سيشـّكلها إذا ما كلّف 
بهـذه املهمة، عـن أّي ”حصانـة قضائية“ وذلك 
إفسـاحاً يف املجال أمام املحاسبة يف حال حصول 

تقصري أو تورط يف الفساد.
وكان مجلس النواب أعلن األسبوع املايض عزمه 
عـىل اختيار رئيس جديـد للحكومـة، يف آلية قد 
تسـاهم يف تعميق االنقسـام ومفاقمـة الرصاع 

عىل السلطة.
وبعد سـنوات مـن املعـارك وتنـازع الحكم بني 
سـلطتني يف رشق البالد وغربها، ُشّكلت حكومة 
موّحدة قبل عام يف عملية سياسـية رعتها األمم 
املتحدة مـن أجل إخراج ليبيا مـن الفوىض التي 

تلت سقوط نظام معمر القذايف يف 2011.
وحـّددت مهّمة هـذه الحكومة بقيـادة املرحلة 
االنتقاليـة إىل حـني إجـراء انتخابـات رئاسـية 
وترشيعيـة كانت مقـّررة يف البـدء يف 24 كانون 
األول/ديسـمرب املايض، قبل أن يتعـّذر إجراؤها 

بسبب خالفات بني األطراف الليبية.
وكان الدبيبـة رفـض عـزم مجلس النـواب عىل 
اختيـار رئيس جديد للحكومـة، واصفاً الخطوة 
بأّنهـا محاولـة ”فردية يائسـة“ ومؤّكـداً عزم 
حكومته عىل االسـتمرار يف عملها لحني تسـليم 

السلطة إىل حكومة منبثقة من االنتخابات.
ويعترب مجلس النواب أّن حكومة الدبيبة أصبحت 
”منتهية الوالية“ بسبب إرجاء االنتخابات ويؤكد 

عىل رضورة تشكيل حكومة جديدة.
وتؤيـد البعثـة األمميـة إىل ليبيا تحديـد مجلس 
النـواب موعداً جديـداً لالنتخابات التـي تعّثرت، 
بدالً من تشكيل حكومة جديدة تطيل أمد املرحلة 

االنتقالية يف البالد.

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن األمني العـام ملجلـس الوزراء 
حميـد نعيم الغـزي، امـس الثالثاء، 
تقديم الدعم لجعل الديوانية عاصمة 
هـذه  ان  مبينـا  الزراعيـة،  العـراق 

املحافظة ستحظى باهتمام كبري.
وقـال املكتـب اإلعالمـي للغزي يف 
بيان تلقتـه ”الزوراء“: ان ”األمني 
العام ملجلس الـوزراء حميد نعيم 
الغـزي تـرأس اجتماعـا بحضور 
وزيري الشـباب والرياضة عدنان 
درجـال، ووزيـر الصحـة هانـي 
العقابي، ملناقشـة مشاريع ملعب 
السـنبلة، واملستشـفى األسرتايل، 
ومـرشوع األبنيـة املدرسـية رقم 
الديوانيـة،  محافظـة  يف   ،(1)
بحضور نـواب محافظة الديوانية 
واملديريـن العامـني يف عـدد مـن 
دوائـر املحافظـة، ورئيـس نادي 

الديوانية“.
وأكد األمني العـام ملجلس الوزراء 
أن ”الديوانيـة األكثـر ترضرا من 
بني كل املحافظـات كونها تفتقر 
للموارد كباقي املحافظات األخرى، 
حقيقيـة؛  التفاتـة  إىل  وتحتـاج 
الزراعـي  بواقعهـا  للنهـوض 
والصحي وحتى الريايض“، مشريا 
إىل أن ”املحافظـة تحظى باهتمام 
كبـري مـن قبـل رئيـس مجلـس 
الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء 

متابعـة  بـرضورة  وجـه  الـذي 
املشـاريع املتلكئـة يف املحافظات 
وتكليـف األمانـة العامـة ملجلس 
التي تتخذها  الوزراء باإلجـراءات 
بالتنسـيق مع الجهات القطاعية 

ذات العالقة“.
ولفـت الغـزي، إىل أن ”الحكومـة 
العراقيـة واألمانـة العامة ملجلس 
الوزراء سـتدعمان مقـرتح نواب 
بجعلهـا  الديوانيـة  محافظـة 

عاصمة العراق الزراعية، واملنطقة 
االقتصادية، كون املحافظة كانت 
األوىل بالزراعة والثورة الحيوانية“، 
مضيفـا أن ”الزراعـة تعـد لكثري 
مـن الـدول نفطـا دائمـا وموردا 
مهما، وسنسـعى للرتكيـز عليها 
خالل هذا العام ودعمها للنهوض 
بواقـع املحافظـة وتوفـري فرص 
عمل وإنعاش الحركة االقتصادية 

واالستثمارية“.

ووجـه الغـزي ”بمعالجـة التلكؤ 
الديوانيـة  مشـاريع  يف  الحاصـل 
للـرشكات  املتعمـد  والتباطـؤ 
ومنهـا  التزاماتهـا،  تنفيـذ  يف 
املستشـفى األسـرتايل، ومـرشوع 
األبنية املدرسية رقم (1)، وملعب 
السنبلة، وإمهال الرشكات املنفذة 
للمشـاريع، مـددا محـددة لبيان 
موقفهـا النهائـي أو ُيتخـذ قرار 
قانوني بسـحب العمـل، والتعاقد 

إلكمـال  أخـرى  رشكات  مـن 
املرشوع“.

الـوزراء، رشحـا مفصال  وعرض 
اإلنجـاز  ونسـب  املشـاريع  عـن 
وعـدم الجديـة والتلكـؤ الحاصل 
يف إنجازها، مشـريين إىل ”توجيه 
مخاطبـات إىل الـرشكات املنفـذة 
برضورة تزويدهم بخطاب ضمان 
للعمل والسـلف املالية تبني حسن 
النية يف إكمال املشـاريع وحسـب 

املدد املتفق عليها يف العقود“.
النـواب  مجلـس  أعضـاء  وقـدم 
ممثلو محافظـة الديوانية، خالل 
االجتمـاع عـددا مـن املقرتحـات 
للنهوض بواقع املحافظة الزراعي 
واالقتصـادي والريايض، مطالبني 
الـوزراء،  ملجلـس  العـام  األمـني 
بـ“دعـم املحافظـة ومسـاعدتها 

للنهوض بواقعها املرتدي“.
وأشـار الغـزي إىل أن ”توجيهـات 
رئيـس مجلـس الـوزراء سـارية 
عىل جميع املحافظات وستحظى 
محافظـة الديوانية باهتمام كبري 
ودعـم من األمانـة العامة ملجلس 
الوزراء“، الفتا اىل ”اننا سنسـعى 
إدراج  إىل  الحـايل  العـام  خـالل 
مشـاريع مهمـه إىل جانـب دعـم 
جعلهـا عاصمة العـراق الزراعية 
وسـتكون لنـا زيـارات مهمة إىل 

املحافظة خالل األيام املقبلة“.
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الخرطوم- القاهرة/متابعة الزوراء:
 تحـول السـلوك االحتجاجي لبعـض املزارعني 
السـودانيني يف واليـة الشـمال، بسـبب ارتفاع 
أسـعار الكهربـاء الـذي أدى إىل غلـق الطريـق 
الـربي بني مـرص والسـودان، إىل أداة سياسـية 
توظفهـا بعض القوى السـودانية للضغط عىل 
مجلس السـيادة من بوابة تفخيـخ العالقة مع 
القارة السـمراء، استنادا العتقادها بدعم مرص 

للمكون العسكري.
وأعلـن تجمـع مزارعي الوالية الشـمالية إخالء 
مسـؤوليته عـن إغـالق مـا يسـمى بـ“طريق 
بالواليـة  الخرطـوم  يربـط  الـذي  الشـمال“ 
الشمالية، ويعد املنفذ إىل املعرب الربي الرابط بني 

السودان ومرص يف أرقني بمحلية وادي حلفا.
وتـم اإلعالن عن رفع الحواجز التي وضعت عند 
نقطتـي جرس الحمـاداب وامللتقى يف الشـمال، 
وبالقرب مـن الحدود الجنوبية ملـرص، دون أن 
تؤدي الخطوة إىل استئناف حركة التجارة الربية 

بني البلدين بصورة طبيعية.
قـال املتحـدث باسـم تجمـع مزارعـي الوالية 
الشـمالية عثمـان خالـد ”إنهم ال يريـدون جر 
قضيتهـم إىل مربع السياسـة، لذلـك قرروا فتح 
الطريـق، وأتهـم بعـض الجهـات بالعمـل عىل 
تنظيم عمل مضاد ملـا يقوم به تجمع املزارعني 

بإحضار حشود من الخرطوم“.
وأكـد موقـف املزارعـني أن األبعـاد االقتصادية 
التي دفعت إىل اتخـاذ قرار قطع الطريق لم تعد 
يف صدارة املشـهد االحتجاجي، وأن دخول لجان 
املقاومـة التي تقـود حراك الشـارع ضد رئيس 
مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح الربهان 
عىل خط مـا يوصف بـ“ترتيـس الطرق“ جعل 

األهداف السياسية تتقدم.
وعندمـا لجأ املزارعون ألول مرة إىل غلق رشيان 
الشـمال منـذ حـوايل شـهر، كان ذلـك ردا عىل 

الزيـادات التـي اتخذتهـا وزارة املاليـة بزيـادة 
أسـعار الكهرباء بنسـبة 400 يف املئـة، قبل أن 

ترتاجع عن قرارها ويتم فتح الطريق.
لكـن الحكومة عادت واتخـذت قرارات بزيادات 
جديدة لـم تكن بنفـس وترية املـرة األوىل، لكن 
تـرضر منها بعض املزارعني، بمـا قاد إىل إعادة 
غلق الطريق منـذ الخامس والعرشين من يناير 

املايض.
وطالـب املحتجون يف اإلغـالق الثاني بجملة من 
املطالـب رفعتها لجان املقاومة لم تكن حارضة 
مـن قبل، مثل إعطاء الوالية الشـمالية نصيبها 
من كهرباء سـد مـروي ومن عائـدات التعدين، 
وإصـدار قرار يمنـع تصدير أي خام سـوداني 
إال بعـد إدخالـه يف صناعات تحويلية، وإنشـاء 
منطقة تجارية حرة، ووضع تعامل واحد متفق 
عليه ملزم لدخول الشاحنات إىل حدود السودان 
ومرص، حيـث تمنع األخرية دخول الشـاحنات 
السـودانية إىل أراضيها، بينما تنقل شـاحناتها 

البضائع من كل مناطق السودان.
وأوضح رئيس املبادرة الشعبية لتعزيز العالقات 
السـودانية – املرصية السـفري عيل يوسـف أن 
إغالق رشيان الشـمال يرتبـط بتطورات األزمة 
السياسـية يف السـودان وانسـداد أفـق الحـل 
واملواجهة بني املكون العسكري والقوى املدنية، 
وأن اإلقـدام عـىل خطـوة غلـق الطريـق جـاء 
تكرارا لخطـوة إغالق الطـرق القومية يف رشق 

السودان.
وأضاف السـفري السوداني السـابق ، أن عملية 
اإلغـالق الثانـي للطريـق تزامنت معهـا حملة 
إعالميـة مرتبة اسـتهدفت عالقـات الخرطوم 
والقاهـرة، وكان لهـا تأثري سـلبي عـىل قطاع 
كبري من السودانيني، وبدا هناك حديث عن غلق 

الطريق بشكل نهائي ووقف التجارة.
انترشت مزاعم يف السـودان حول وجود افتئات 

عىل حقـوق السـودان ورشاء لبضائعه بعمالت 
مزورة، وراجت شـائعات بهـدف تأزيم العالقة 
مـع القاهـرة، وهـذا ال ينفي وجود مشـكالت 
يف حركـة التجـارة بحاجة إىل حلهـا من جانب 

املسؤولني يف البلدين.
وذكـر يوسـف أن الحملـة التي قادتهـا أطراف 
سودانية قابلتها ردود فعل مرصية غري رسمية، 
بعضها اسـتجاب السـتفزازات يمكـن وصفها 
بـ“القبيحة“، صدرت من جهات لديها مصلحة 
يف أن تكـون العالقة بني البلدين سـيئة، ما دفع 
إىل تحركات دبلوماسـية عىل مسـارات مختلفة 
لتطويق األزمة واحتوائها، كي ال تنعكس سـلبا 

عىل الشعبني.
وبحث حسام عيىس سفري مرص يف السودان مع 
عضو مجلس السيادة يوسـف جاد كريم األحد 
العالقـات الثنائية بني البلدين، بعد أسـبوع عىل 
إعـالن مجلس السـيادة انخراطـه يف محاوالت 

جادة إلعادة فتح طريق رشيان الشمال.
ولفت السـفري املـرصي إىل أن اللقـاء تطرق إىل 
تطويـر سـبل التعـاون يف املجـاالت التجاريـة 
واالقتصاديـة والسياسـية وغريهـا، وتحديـدا 
العالقـات التجارية والفائـدة الكبرية التي تعود 
عـىل البلدين منهـا، يف إشـارة إىل التباحث حول 

أزمة شمال الشمال.
وبدا سـفري مرص يف الخرطوم سـاعيا لتصويب 
الشائعات التي أكدت استفادة بالده من الطريق 
دون اسـتفادة السـودان منـه، مشـددا عىل أن 
الصادرات املرصية بالنسـبة للسودان تتمثل يف 
أدوات وأدويـة ومـواد كيمياويـة وأغذية ومواد 
البناء واألسمنت والحديد، وغريها من املواد التي 
تساعد يف دعم االقتصاد السوداني، كما تساهم 
الواردات السـودانية يف دعم االقتصاد والتجارة 

بني البلدين.
ونشطت السـفارة املرصية يف الخرطوم إعالميا 

أخـريا لتهدئـة األجـواء والـرد عـىل املعلومات 
املثارة بشكل رسيع، ما ييش بأن هناك مخاوف 
حقيقيـة مـن انعـكاس االحتقـان الراهن عىل 

العالقة مع الخرطوم.
وتبدو أزمة رشيان الشمال داخلية واقتصادية، 
لكنهـا تحمل ظالال خارجية وسياسـية مهمة، 
وأن توجيـه رضبـة للتجـارة مع مرص يشـكل 
رضبة موازية للمكون العسـكري، ألن السماح 
بمـرور الشـاحنات التـي تنقـل البضائـع من 
الخرطوم إىل الشـمال معناه أن األمور مستقرة 

أمام الجيش.
وكشفت الباحثة املرصية يف الشؤون األفريقية 
هبـة البشـبييش أن هنـاك حالة مـن الكراهية 
املكتومـة مـن قبـل بعـض السـودانيني ملـرص 
تسـهم يف خلط األوراق، وتؤدي إىل استمرار غلق 
الطريق، وفتح البـاب إلمكانية تطور األزمة إىل 

مستويات أكرب.
وأرجعـت ذلـك ، إىل الخلفية العسـكرية للنظام 
املـرصي، وإدراك املكـون املدني يف السـودان أن 

القاهرة تتدخل لدعم تشبث الجيش بمواقفه.
وأكدت أن الثقافة العامة لدى بعض السودانيني 
التي صنعهـا تنظيم اإلخوان، الـذي هيمن عىل 
مقاليـد الحكم يف الخرطوم لثالثة عقود، خلقت 
حالـة مـن الضغينـة، ومـا زالـت تلـك األفكار 
مسـيطرة عىل عقول البعـض، ويف حني تحاول 
القوى املدنية التخلص من السـلطة العسكرية 
وتخـىش من التأثـريات الخارجيـة، فإنها تدعم 

استمرارها بهذه الترصفات.
وتكمـن أزمة رشيان الشـمال وحـرش القاهرة 
يف إحـدى زوايـاه يف عـدم معرفـة الكثـري مـن 
السودانيني بطبيعة الجيش املرصي الذي تتكون 
خلفيتـه مـن جميع أطيـاف املجتمـع، بعكس 
الحـركات املسـلحة يف السـودان التـي تتغـذى 

تركيبتها الرئيسة عىل روح القبلية.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
حـذرت وزارة الصحة العراقيـة، امس الثالثاء، 
من ارتفاع معـدل اإلصابات بفـريوس كورونا 
نتيجة تهـاون السـكان باإلجـراءات والتدابري 
الوقائيـة وعدم اإلقبـال عىل التطعيـم باللقاح 

املضاد.
وقالـت عضـو الفريـق اإلعالمي للـوزارة ربى 
فـالح  يف ترصيح صحفي، إن «انخفاض معدل 
اإلصابـات ال يعنـي إن خطر كورونـا قد زال»، 
مردفـة بالقـول إن «مـا زال متحـور كورونـا 
(اوميكرون) يشـكل خطورة، ممكن أن يرتفع 
معدل اإلصابـات بجائحة كورونـا خالل االيام 
املقبلة مع استمرار تهاون الناس بعدم االلتزام 
بإجـراءات الوقايـة وعدم أخـذ اللقـاح، وهذا 
سـيؤدي إىل استمرارية وجود الفريوس ويمكن 
ظهور سالالت جديدة لكورونا أشد وأخطر من 

سابقتها».
وأضافـت أنه «ال يمكـن أن نعتمد أيام متفرقة 
ظهرت فيهـا أصابات قليلة لفـريوس كورونا، 
ونحتـاج إىل أيام أكثـر لتقييم املوقـف الوبائي 

بتسجيل اإلصابات».

وتابعـت فـالح، إن «متحـور فـريوس كورنـا 
«اوميكـرون» أكثر خطورة ورسعة انتشـاره 
تزيد عىل متحور «دلتا» بأربعة أضعف»، مؤكدة 
أن «أن أي زيادة يف نسبة عدد امللقحني سيساعد 

يف تقليل نسبة اإلصابات وانخفاضها».
وكان املتحدث باسـم وزارة الصحة سيف البدر 

قـد قال نهاية شـهر كانون الثانـي املايض، إن 
قرابـة نصف اإلصابـات التي تسـجل يوميا يف 
عموم مناطق ومدن البالد هي باملتحور الجديد 

«أوميكرون».
وأعلنت دائـرة الصحة العامة يف وزارة الصحة، 
امس الثالثاء، رضورة تلقي لقاح كورونا، فيما 

أشـارت اىل أن منـح جرعـة رابعـة ال تزال غري 
معروفة.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد األمري 
يف ترصيـح صحفي، إن «أغلـب دول العالم من 
بينها العراق أعطـت الجرعة الثالثة للمواطنني 
الذين سـبق لهم أخذ جرعتـني من اللقاح، وأنه 
ليس معروفاً بعد وجود جرعة رابعة للملقحني 
بثالث جرع»، مبينا أن «الراقدين يف املستشـفى 
لتلقـي العالج هم غـري ملقحني ضـد كورونا، 
فيما تعد اإلصابات خفيفة لدى امللقحني، األمر 

الذي يدل عىل فاعلية اللقاح». 
وأضاف أن «اللقاح ضد كورونا ال يزال رضورياً 
جـداً، وهـو متوفر يف جميـع املراكـز الصحية 
التابعة لوزارة الصحـة»، الفتاً اىل أن «تحورات 
العامـني  خـالل  معروفـة  غـري  الفايـروس 
القادمـني، وأنه من غري املعروف تحور سـاللة 

أوميكرون».
ولفـت عبـد األمـري اىل أن «دول العالم سـئمت 
القيـود املفروضة جـراء جائحـة كورونا، وأن 
أغلب الدول األوروبية رفعت القيود اعتماداً عىل 

اللقاح».

بغداد/الزوراء:
أعلن وزير الرتبية عيل حميد الدليمي، 
امـس الثالثاء، أن الصنـدوق املركزي 
قدم الدعـم ألكثر مـن ١٠ آالف حالة 
إنسانية، فيما أكد عزمه تطوير العمل 

لزيادة أعداد املشمولني بإيراداته. 
وذكـر بيان للـوزارة، تلقته «الزوراء» 
أنَّ «الدليمـي ترأس الجلسـة الدورية 
لصنـدوق الرتبيـة املركزي، ملناقشـة 

التقرير السنوي للعام ٢٠٢١ الخاص 
الصنـدوق  ومرصوفـات  بإيـرادات 
واإلنجازات املتحققـة بدعم العاملني 
أن  مبينـًا  الرتبويـة»،  املؤسسـة  يف 
العامـة  البنـود  ناقـش  «االجتمـاع 
للتقريـر السـنوي ملوازنـة الصندوق 

خالل عام ٢٠٢١».
وأضاف البيـان أنه «تـم االتفاق عىل 
تشـكيل لجنـة تتـوىل دراسـة واقـع 

املتحققـة  واملرصوفـات  اإليـرادات 
مـن قبـل املديريـات العامـة يف بغداد 
واملحافظـات، وكذلـك تقديم مقرتح 
ينـص عـىل وضـع ضوابـط وآليـات 
النقـاط  احتسـاب  لكيفيـة  جديـدة 
الخاصـة باملَُنـح التي ُيصـادق عليها 

أعضاء الصندوق».
وقـال الدليمـي وفقـاً للبيـان: «لقـد 
اسـتطاع صنـدوق الرتبيـة املركـزي 

طوال أشهر السنة املاضية من تقديم 
الدعـم والعون ألكثر مـن عرشة آالف 
حالة إنسـانية وخدمية تمت إحالتها 
مـن قبـل جميـع املديريـات العامـة 
للرتبية وبمبلغ مـايل ُقدر بـ١٩ مليار 

دينار».
وتابع: «ما زلنا نعمل وبشـكل دؤوب 
يف  للعاملـني  الرعايـة  تأمـني  عـىل 
املؤسسـة الرتبوية ونسعى اىل تطوير 

املمنوحـة لهـم  الخدمـات  مسـتوى 
تثميناً لخدماتهم التـي قدموها اثناء 

مسريتهم الوظيفية».
الرتبيـة  «صنـدوق  أن  لوزيـر  وأكـد 
املركـزي سـيبقى سـنداً للعاملني يف 
كافـة  ويتابـع  الرتبويـة  املؤسسـة 
القضايا اإلنسانية والصحية من أجل 
نُه  التخفيف عن كاهـل املوظف ويَمكِّ

من مواجهة متطلبات الحياة».

البرصة/الزوراء:
حددت جامعـة البرصة، امس الثالثاء، أسـباب 
ضعـف األبحـاث والتجـارب العلميـة الطبية يف 
البـالد، فيما قدمت مقرتحـات ومعالجات بهذا 

الشأن».
وقال عميد كلية الطب يف جامعة البرصة مرتىض 
املسافر يف ترصيح صحفي إن «األبحاث العلمية 
الطبيـة يف البـالد، تعانـي مـن مشـاكل عديدة 
منهـا ضعـف التنسـيق والتشـاركية والتعاون 
مـع الجهات املعنية يف البحـث والتطوير، فضالً 
عـن غيـاب ثقافـة االبـداع والريـادة يف الفرتة 
املاضيـة وتعـود السـباب عـدة، أبرزهـا نقص 
التمويل املـايل للمراكز البحثيـة الطبية، وغياب 
القيـادات والترشيعات املناسـبة، وكذلك ضعف 
البنية البحثية يف املؤسسـات األكاديمية ومراكز 
البحوث، باإلضافة اىل تداعيات كورونا واإلغالق 

شبه التام للمؤسسات والجامعات».
االختصاصـات  وأصحـاب  «الباحثـني  ودعـا، 
الطبية اىل العودة ملقاعدهم البحثية»، مؤكداً أن 
«العراق يزخر بالكفاءات مـن األطباء والعلماء 
الذين سـجلوا ابتكاراتهم واخرتاعاتهم ونرشوا 

أبحاثهم يف مجالت عملية معتمدة عاملياً».
وأشـار اىل أنه «بحسـب البيانات الصـادرة من 
مراكز البحوث والدراسـات األوليـة، فإن الدول 
العربيـة جميعها تنفق نحو ٢ باملئة من االنفاق 
القومي عـىل البحوث والتجارب الطبية، يف حني 
أن الصـني تنفـق ٧٫٨ باملئة من االنفـاق الكيل، 

أما الواليات املتحـدة االمريكية فتنفق ٣٥ باملئة 
من االنفاق العام والذي يقـدر باآلالف املليارات 

الجراء االبحاث الطبية يف بلدانهم».
واضـاف، ان «نسـبة البحـوث العلميـة للـدول 
العربيـة املنشـورة دوليا بلغـت ٥ باملئة مقارنة 
بالـدول االوربيـة بنسـبة ٣٤ باملئـة، فضال عن 
٣١ باملئة للواليـات املتحـدة االمريكية»، مؤكدا 
جاهزيـة  عـدم  اىل  تشـري  النسـب  «هـذه  ان 
العلمـاء والباحثـني يف البلدان العربيـة والعراق 
خاصة، للمنافسـة واالهتمام بمرشوع البحوث 

العلمية».

وتابـع، ان «العـراق يفتقـر اىل البيانـات، التي 
توضح حجـم االنفاق للتعليـم الطبي الجامعي 
االهيل التي يزيد عدد طلبتها عن الطلبة املقبولني 
يف الجامعـات الحكوميـة»، داعيـا «اىل رضورة 
االرساع يف توفري التخصيصات املستقلة للمراكز 
البحثيـة بالجامعـات الحكوميـة لتكوين بيئة 
تخصصيـة بحثيـة رائدة، فضال عن اسـتقطاع 
جزء من ارباح الجامعات االهلية وعكسـها عىل 
البحث ودعم املبدعني واالبتكارات كافة، وكذلك 
إصـدار الترشيعـات الداعمـة وإيـالء البحـوث 

الطبية والعلمية يف عموم الكليات األهلية».

بغداد/الزوراء:

كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس الثالثاء، 

عن صـدور أوامر قبٍض واسـتقداٍم بحقِّ عدٍد 

من املسؤولني السابقني، ُمبّينًة أنَّ تلك األوامر 

شـملت وزيراً ورئيـس أحد دواويـن األوقاف 

ورئيس مجلس ُمحافظٍة.

وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة يف بيان ورد 

لــ «الزوراء»، أنَّ «محكمـة جنايات ُمكافحة 

الفساد املركزيَّة أصدرت أمر قبٍض وتحرٍّ بحقِّ 

وزير النقل األسـبق؛ عـىل خلفيَّـة املُخالفات 

ة  الحاصلـة يف العقـد املُربم بني الرشكـة العامَّ

ملوانـئ العراق وإحـدى الرشكات املسـتأجرة 

لقطعـة أرٍض يف مينـاء املعقـل، ومخالفـات 

أخـرى»، ُمضيفًة أنَّ «مسـاحة قطعة األرض 

بلـغ  سـنويٍّ  إيجـاٍر  ببـدل  م٢   (٦٧,٠٠٠)

(٦٠،٥٠٠،٠٠٠) مليـون دينـاٍر، وملُـدَّة (٢٠) 

سنة».

وأضافت الدائرة إنَّ «محكمة تحقيق الرصافة 

ـة بقضايا النزاهة أصـدرت أمر قبٍض  املُختصَّ

وتحرٍّ بحقِّ رئيس أحد دواوين األوقاف سابقاً؛ 

لقيامه بإصدار أوامر بإعفاء عدٍد من املُديرين 

هم وإحالتهم  ني يف ديوان الوقف من مهامِّ العامِّ

عىل التقاعد؛ بالرغم مـن ُمخالفة تلك األوامر 

للقانون والتعليمات، فضـًال عن عدم تنفيذه 

القـرارات القضائيَّــة الصادرة عـن محكمة 

فني». قضاء املُوظَّ

أنَّ «محكمـة تحقيـق نينـوى  اىل   واشـارت 

أمـراً  أصـدرت  النزاهـة  بقضايـا  ـة  املُختصَّ

باسـتقدام رئيـس مجلـس محافظـة نينوى 

األسبق عن تهمة االدِّعاء بقيام املُتَّهم بالتسبُّب 

يف فقدان عجلة أثناء سيطرة عصابات داعش 

اإلرهابيَّـة عىل مدينة املوصل».

وعقـدت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة وبرنامج 

األمم املُتَّحدة اإلنمائيِّ يف العراق UNDP؛ امس 

الثالثاء، ورشة عمٍل للتعريف بمنهجيَّة اتفاقيَّة 

األمم املتحدة ملُكافحة الفساد وآليات تنفيذها، 

وبحث آلية اسـتعراض تنفيذ الـدول األطراف 

فعاليـات  وذلـك ضمـن  وموادهـا،  لبنودهـا 

مرشوع (دعم ُمبادرات العدالة ملُكافحة الفساد 

وتعــزيز تسويـة املُنازعات التـجاريَّة) الذي 

ُتموُِّلـُه بعثة االتحاد األوربـيِّ وُينّفُذُه برنامج 

.(UNDP) األمم املُتَّحدة اإلنمائي

ونوه رئيس الهيئة القايض عالء جواد الساعدي 

يف كلمته يف الورشة، التي ُعِقَدت يف األكاديميَّة 

العراقيَّـة ملُكافحة الفسـاد، وحرضها رئيس 

ديـوان الرقابة املاليَّة االتحـادي الدكتور رافل 

ياسـني، ونائـب رئيـس الهيئة مظهـر تركي 

عبـد واملديـرون العامـون فيهـا، إضافـة اىل 

مسـؤول قسـم الحوكمـة يف برنامـج األمـم 

املُتَّحدة اإلنمائي – مكتـب العراق، ومجموعة 

مـن الخـرباء فيـه، نـوَّه بأهميَّـة الرشاكة يف 

جهود مكافحة الفسـاد وُمالحقة املُتجاوزين 

عىل املال العـام، الفتاً إىل أنَّ قانون الهيئة رقم 

ن ُمسـاهمتها  (٣٠ لسـنة ٢٠١١ املُعدَّل) تضمَّ

يف منع الفسـاد وُمكافحته واعتماد الشفافية 

يف إدارة شـؤون الحكم عىل جميع املُسـتويات 

بمشـاركة األجهـزة الرقابيَّة األخـرى وتحت 

مظلـة القضـاء، وفق بيـان صادر عـن هيئة 

النزاهة ورد لـ «الزوراء».

وأشـاد القـايض بحسـب البيـان بــ «تعاون 

برنامـج األمـم املُتَّحـدة اإلنمائـي – مكتـب 

العـراق واالستشـارات القّيمـة التـي أبداهـا 

الربنامـج يف صياغـة االسـرتاتيجيَّة الوطنيَّة 

للنزاهة وُمكافحة الفساد، فضالً عن مشاريع 

أخرى، منها: مرشوع (دعـم ُمبادرات العدالة 

ملُكافحة الفساد وتعــزيز تسويـة املُنازعات 

التـجاريَّـة)، الـذي مـن أهدافـه تحديـد آلية 

املُـسـاعـدة والنهــوض باإلطـار القانـونيِّ 

العراقيِّ ملكـافحة الفـسـاد، وسـبل تحسـني 

ـسـات ُمكافحـة الفـسـاد يف  قــدرات ُمؤسَّ

يف  العـراق  ودعـم  واملقاضـاة)،  (التحقيـق 

حسـن امتثاله ملتطلبات اّتفاقيَّة األمم املُتَّحدة 

ملُكافحـة الفســاد التي انضـمَّ إليها يف العام 
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت قيـادة عمليات بغداد، امس الثالثاء، فض نزاع عشـائري والقبض عىل مرتكبيه 
ومصـادرة أسـلحتهم يف جانب الكـرخ. وذكرت القيـادة يف بيان ورد لـ «الـزوراء»، انه 
«لتعزيـز االمن واالسـتقرار يف جميع مناطـق العاصمة بغداد، تمكنـت قطعات الفرقة 
الثانيـة رشطـة اتحادية من فض نزاع عشـائري يف منطقـة (الدولعـي) جانب الكرخ 
واعتقال أطرافه، ومصادرة أسلحة غري مرخصة». وأضاف انه «تم أحالة امللقى القبض 

عليهم واملواد املضبوطة اىل الجهات املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وكالـة وزارة الداخليـة لشـؤون 
الرشطـة، امـس الثالثـاء، القبـض عـىل 
٩ متهمـني و ١٥٣متسـوالً يف العاصمـة 

بغداد.
وقالـت الوكالـة يف بيـان ورد «الـزوراء»، 
انـه «تـم القبـض عـىل خمسـة متهمني 
وبحوزتهـم مواد مخـدرة وادوات تعاطي 

املخدرات ومسدس صوتي وكذلك القبض 
عىل ثالث متهمني وبحوزتهم اسـلحة غري 
مرخصـة والقبـض عىل متهـم وبحوزته 
سـالح نـاري لقيامـه باطـالق العيارات 
الناريـة بالفضـاء اثر نشـوب مشـاجرة 

و١٥٢ متسوالً يف العاصمة بغداد».
واضـاف البيان انه «تم اتخـاذ االجراءات 

القانونيه بحقهم اصولياً».

ذي قار/الزوراء:
احتضنت مفتشـية اثار وتـراث ذي قار، 
اجتماعا مشـرتكا بـني الحكومة املحلية 
يف محافظـة ذي قـار املتمثلـة بمعـاون 
املحافـظ «عبـد الكريم قاسـم» والبعثة 
الفرنسية برئاسـة الدكتورة «جيسيكا» 
ومفتش اثار وتراث ذي قار لبحث تعزيز 
التعاون املشـرتك بني عمل تلـك البعثات 

والحكومة املحلية.
وقال مفتش اثار وتـراث ذي قار «عامر 
عبد الـرزاق» يف بيـان ورد «الزوراء»، ان 

«املحافظـة تعـد من املحافظـات املهمة 
عىل املسـتوى االثري وتعمل فيها العديد 
من بعثـات التنقيب ممـا يتطلب تعزيز 
التعاون املشرتك، وخلق طرق تواصل بني 
حكومة ذي قـار والبعثات األجنبية التي 
تصل للمحافظة من أجل تسـهيل عملها 

يف الداخل».
وقـال الـرزاق ان «املفتشـية تعمـل عىل 
تقديم كل املسـاعدة الفنية واللوجستية 
يف  العاملـة  البعثـات  موسـم  ألنجـاح 

املحافظة».

بغداد/الزوراء:
أعلـن وزيـر الداخليـة عثمان الغانمـي، امس الثالثـاء، املصادقة عـىل موازنة صندوق 

الضمان الصحي.
وقـال الغانمـي يف بيان ورد لــ «الزوراء»، «نسـعى يف وزارة الداخليـة اىل تقديم أفضل 
الخدمـات للضبـاط، واملنتسـبني، واملوظفني من بينهـا الخدمات الطبيـة، فهم يؤدون 
واجبـات تسـتحق التقدير والثناء، ومن أجـل إعطاء الحقوق ملسـتحقيها صادقنا عىل 

موازنة صندوق الضمان الصحي».
ووجـه وزيـر الداخلية، بـ «املبـارشة برتويـج املعامالت للعمليـات التي تـم إجراءها، 
واسـتقبال املراجعـني باملراكز الطبية يف العاصمـة بغداد واملحافظات اعتبـاراً من يوم 

األربعاء املوافق ٩ - ٢- ٢٠٢٢».
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كركوك/الزوراء:
أعلنت دائرة صحة كركـوك، امس الثالثاء، أنها 
تعانـي من شـح األدويـة واألجهـزة املخصصة 
لعالج مرىض الرسطان، حاثة الجهات املختصة 
والـرشكات والجمعيـات عىل مد يـد العون من 
أجل توفريها، واسـتيعاب األعـداد التي ترد من 

بقية املحافظات إىل مراكز املعالجة.
وقـال مدير الدائرة نبيل حمـدي يف بيان اطلعت 
عليه «الزوراء» إن ”الدائرة أقامت ندوة بمناسبة 
اليوم العاملـي ملرىض الرسطـان، تخللها عرض 
اإلجـراءات املتخـذة لتقديم الخدمـات العالجية 

ملرىض الرسطان“.
وناشـد حمـدي ”الجهات املختصـة والرشكات 
والجمعيـات ملد يـد العـون ملركز أمـراض الدم 
واألورام الرسطانية يف املحافظة لسد النقص يف 
أنواع األدوية والعالجات واألجهزة، إذ ال يقترص 
عملها عىل استقبال مرىض املحافظة، إذ تتوافد 
عليها حاالت من محافظات صالح الدين ودياىل 

والسليمانية“. 

بغداد/الزوراء:

والشـؤون  العمـل  وزارة  أعلنـت 

االجتماعيـة، امـس الثالثـاء، أنها 

تـدرس شـمول الالجئـني بربامج 

الحمايـة االجتماعيـة والخدمـات 

التي تقدمها بالتنسـيق مع مكتب 

مفوضيـة األمـم املتحدة لشـؤون 

الالجئني .

الحمايـة  هيئـة  رئيـس  وقـاَل 

االجتماعيـة عدنان كريم سـلمان 

يف بيان اطلعـت عليه «الزوراء» إن 

”اجتماعاً موسـعاً عقد مع مكتب 

مفوضيـة األمـم املتحدة لشـؤون 

الالجئـني، لبحـث كيفيـة شـمول 

وإدراج الالجئـني بربامـج الحماية 

االجتماعية والخدمات األخرى التي 

تقدمها الوزارة وهيئاتها ودوائرها 

املختلفـة للمسـتفيدين مـن تلـك 

الخدمـات لتحقيق الهـدف العاملي 

-٢٠٢٢ للفـرتة  األمميـة  للخطـة 

٢٠٣٠ لشـمول الالجئـني جميعـاً 

بالربامـج املذكـورة انطالقـًا مـن 

أساسـيات اإلعالن العاملي لشمول 

الالجئـني والنازحـني واملجتمعات 

املضيفة لهم“، الفتاً إىل أن ”الوزارة 

قامت بافتتاح املركز الدويل لتطوير 

سياسـات الهجـرة والـذي يعنـى 

باملهاجريـن املغادريـن واملعاديـن 

 giz مكتـب  عـن  فضـًال  للعـراق، 

املخصـص لعـودة املهاجريـن من 

أملانيا فقط“.

اهـم  ”مـن  أن  سـلمان  وأضـاف 

الهيئـة  التـي تقدمهـا  الخدمـات 

اإلعاقـة  ذوي  مـن  للمسـتفيدين 

واألرامـل واملطلقـات وغريهم من 

الفئات الهشـة والضعيفـة تنفيذاً 

ملفـردات القانـون رقم ١١ لسـنة 

الشـهرية  اإلعانات  ٢٠١٤ وتقديم 

لألرس الفقـرية ومعدومـة الدخل، 

فضالً عن التنسيق مع دائرة العمل 

والتدريب املهني وباقي املؤسسات 

الحكوميـة ملسـاعدتهم يف دخـول 

سوق العمل وبناء وتطوير القدرات 

ورعاية الطفولة واألحداث وإيجاد 

البيئة املناسبة لهم“.

الحمايـة  هيئـة  رئيـس  وبـني 

األممـي  ”الوفـد  أن  االجتماعيـة، 

املقرتحـات  مـن  مجموعـة  قـدم 

وفـق خريطة طريـق معتمدة من 

الـوزارة واألمـم املتحـدة اسـتناداً 

املناطقيـة  العمـل  لسـرتاتيجية 

واسـتهداف النازحني عىل مستوى 

املنطقـة الواحدة عرب سلسـلة من 

املشـرتكة  واللقـاءات  اإلجـراءات 

العريضة لتنفيذ  لوضع الخطـوط 

تلك السرتاتيجية“. 
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بغداد/ الزوراء:
ناقـش املكلف بمهام وزيـر الكهرباء، 
عـادل كريم، يف مكتبه بمقـر الوزارة، 
العـراق،  الربيطانـي يف  مـع السـفري 
تنويـع مصـادر الطاقة ومسـتجدات 

الربط الكهربائي.
وذكر بيان للوزارة انه ”وخالل اللقاء، 
الربيطاني جملة  السـفري  اسـتعرض 
املشـاريع املهمـة التي تعمـل اململكة 
املتحدة عىل إنجازها، بسبب إمكانياتها 

الهائلة يف صناعة ملف الطاقة“.
وبـنّي السـفري الربيطانـي إن ”بـالده 
تتابـع باهتمام بالغ مشـاريع العراق 
يف الربـط الكهربائـي اإلقليمـي، وهي 
الجانـب  خطـوة متقدمـة لتشـجيع 
الخليجي عىل تقديم أسـعار منافسة، 

وستساعد العراق بهذا الصدد“.
مـن جانبـه، أوضـح الوزيـر املكلـف 
بالكهربـاء الخطـوات الجـادة ملـيض 
الوزارة يف موضـوع الربط الكهربائي، 
مؤكداً ”رضورة إنجـاز الربط وجملة 
توقيتاتهـا  يف  املتعلقـة  املشـاريع 
املحددة، واسـتعرض التعرفة املقدمة، 
ورضورة ان تكـون مالئمـة للـوزارة 
ومقارنتهـا باألسـعار الخليجية، كما 

إننـا نحـرص عىل وجـوب تنافسـية 
للمفاضلـة“.  وخضوعهـا  االسـعار 
مختتمـاً رشحه ”بإيجـاز حول إكمال 
الربط الفني مع تركيا عرب استحصال 
املوافقات الالزمة، حيـث انجز العراق 
بشـكل  اراضيـه  عـىل  الخطـوط  كل 

كامل“.
كما تنـاول اللقـاء اإلجـراءات املهمة 
يف  املركبـة  الـدورات  حـول  للـوزارة 
محطـات اإلنتاج، ونصـب منظومات 
الوقـود املشـغل  التربيـد، وموضـوع 
للمحطات، وما وصلت إليه املفاوضات 

املستمرة مع الجانب اإليراني الستئناف 
املـورد، حيـث اسـتعلم  الغـاز  ضـخ 
السـفري الربيطانـي عن ماهيـة الغاز 
املحـرتق، وقد أجاب الوزير املكلف عن 
االستفسار، موضحاً: نتطلع اىل اجتياز 
الصيـف املقبل بنجاح، ونحن نسـتعد 

بشـكل جيد ولكننا بحاجـة اىل الغاز، 
آملـني ان تواكـب وزارة النفط حاجة 
الكهربـاء، مع مالحظـة ان الحكومة 
والوزارة الحاليتني عملتا بجدية كاملة 

عىل استثمار حقول الغاز. 
وجاء رد السفري الربيطاني بأن السفارة 
الصناعيـة  ورشكاتهـا  الربيطانيـة 
املتخصصة مستعدة للتعاون يف تأهيل 
الغـاز وتقديـم االستشـارات  حقـول 
اسـتحصال  وبإمكانهـا  الالزمـة، 
القروض لصالح العراق لتطوير قطاع 
الطاقـة، بضمنهـا مشـاريع الطاقـة 
تطويرهـا،  يف  واملشـاركة  الشمسـية 
وقد القت املبـادرة ترحيباً مـن الوزير 
عـرب اتاحة الفرصـة لجميع الرشكات 

الرصينة للعمل داخل العراق.
ولخص كريـم جملة معرقـالت قطاع 
التوزيع بزيادة الطلب، يف حني تتمحور 
املعالجـة عرب تجربـة املقاييس الذكية 
الوزارة  والجباية االلكرتونية وتـدرس 
حالياً امكانية تصحيح مسار االستثمار 
بشكل ال يؤثر سلباً عىل املواطنني، عرب 
تنظيـم االحمال، وتحويل املسـتهلكني 
غري النظاميني اىل مشـرتكني أصوليني 

للحد من الضياعات.
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سكاي نيوز عربية/ متابعة الزوراء:
بغـداد  العراقيـة  العاصمـة  تزدحـم 
بعرشات األبراج السـكنية التي ُشيدت 
حديثاً ملواجهة أزمة السـكن الخانقة 
يف ظل االرتفاع املستمر لنسمات البالد 
وسـط دعوات لتدخـل حكومي ينظم 

أسعار بيع تلك الشقق.
ويعاني العراق من أزمة سـكن حادة، 
وبحسـب وزارة اإلسـكان فـإن البالد 
تحتاج إىل 3 ماليني وحدة سكنية لحل 

تلك األزمة. 
وتجـاوز التعـداد السـكاني للبالد 40 
مليـون نسـمة، وفق إحصاء رسـمي 
أعلنته وزارة التخطيط العراقية العام 

املايض.
وعىل رغم إنشاء العديد من املجّمعات 
السـكنية، يف عدة مناطـق بالعاصمة 
بغـداد، فـإن األزمة الخانقـة ما زالت 
تلقـي بظاللهـا عـىل الحيـاة العامـة 
واملواطنـني منخفـيض الدخل بسـبب 

ارتفاع تكاليف رشاء تلك الوحدات.
أسعار مرتفعة

وأنشـئ نحو 40 مجمعاً سكنياً جديداً 
السـنتني  خـالل  وحدهـا،  بغـداد  يف 

املاضيتـني، ومـا زالـت أعمـال البناء 
جارية يف بعضها، حيث تبدأ األسـعار، 
غالباً، من 80 ألف دوالر، وصوالً إىل نحو 

300 ألف دوالر يف مركز العاصمة.

وتمثـل تلـك األرقام خيـاالً بالنسـبة 
العراقي؛  للطبقـة العظمـى للشـعب 
بسـبب انخفاض املداخيل بشكل عام 
وتفـيش البطالة يف صفوف الشـباب، 

وهـو مـا يجعـل رشاء تلـك الوحدات 
يقترص عـىل الطبقـة الوسـطى مثل 
املوظفـني وأربـاب املهـن الراقيـة أو 

األثرياء وغريهم.

الخبـرية  تـرى  اإلطـار،  هـذا  يف 
االقتصادية، سّالم سميسم: أن ”وجود 
تلك املجمعات واألبراج السكنية مسار 
صحيـح للتخفيف من أزمة السـكن، 
لكن املأزق أيضاً يتعلق بغياب سندات 
امللكيـة، إذ إن املالكـني لتلـك الشـقق 
يدخلون كمالكي أسـهم وليس بسـند 

مستقل“.
وتضيـف الخبـرية العراقية يف ترصيح 
لـ“سـكاي نيـوز عربيـة“ أن ”هناك 
أشـخاصاً وجهات تحتكر اسـتصدار 
تلك السندات الرسـمية؛ بسبب شبكة 
العالقات والزبائنية، ما يجعلها تتحكم 
يف األسـعار، وهذا سينعكس سلباً عىل 

أزمة السكن بشكل عام“.
وبسـبب تلـك األزمـة، نشـأت مئـات 
املناطـق العشـوائية، التـي يسـكنها 
فقـراء، وفئـات مهمشـة يف املجتمع، 
املهـن  يف  والعاملـني  األيتـام  مثـل 
متدنية الدخل، أو التسـول، فضًال عن 
االجتماعيـة،  باإلعانـات  املشـمولني 
وهـي مسـاعدات تقدمهـا الحكومة 

لبعض الفئات.
وأعلنت وزارة التخطيط، العام املايض، 

وجود 4 آالف عشـوائية منترشة يف كل 
املحافظـات، وبواقـع 3 ماليني و300 

ألف شخص يسكنون فيها.
ويرى خرباء االقتصاد أن نشـوء أزمة 
السـكن، جاء بسـبب غياب التخطيط 
املسـؤولني،  لـدى  البعيـدة  والرؤيـة 
عّما سـيكون عليه حال الشـعب، بعد 
سـنوات قليلـة مقبلة، وهـذا ما أوقع 
البالد يف هذا املـأزق، الذي ربما يحتاج 
إىل سنوات، للخروج منه، يف حال اتباع 

اإلجراءات السليمة.
مناظر آرسة عىل دجلة

مـن جهتـه، أكـد املحلـل االقتصادي، 
”األبـراج  أن  الشـمري:  عبدالحسـن 
السـكنية ظاهرة حضاريـة، وتعطي 
جماليـة للعاصمة بغداد، وستسـاهم 
يف إخماد أزمة السـكن، كما أنها تحتل 
مسـاحة أقل، مقارنة باملدن األفقية، 
األرض،  اسـتخدام  يقلـل  مـا  وهـو 
وباإلمكان اسـتثمار ما تبقى يف إنشاء 
املتنزهات، ومدن األلعاب، وهي دفعة 
جيدة للمجتمع العراقي بشكل عام“.

ويضيـف الخبـري العراقـي، يف تعليـق 
لـ“سكاي نيوز عربية“: أن ”ما يؤخذ 

عىل تلك املجمعات هو ارتفاع أسعارها، 
وهذا يأتي بسـبب املواصفات العالية، 
وقلتها النسـبية، وعدم انتشارها عىل 
نطاق أوسـع، ما يعني تصاعد الطلب 

وقلة العرض“.
ولفـت إىل أن ”تلـك املجمعات سـتغري 
وجـه العاصمة بغداد، نحـو األفضل، 
وكلما كانت قريبة من األنهار واملناظر 
الخّالبة فإنها سـتعطي مناظر آرسة، 

وتساهم يف تقدم العاصمة“.
وتحتـل العاصمـة بغداد املركـز األول 
بالعشـوائيات، بواقع 522 ألف وحدة 
700 وحـدة يف  سـكنية، فضـًال عـن 
محافظـة البـرصة، وُتعـّد محافظـة 
انتشـار  ناحيـة  مـن  األقـل  كربـالء 

العشوائيات بواقع 98 عشوائية.
والعشـوائية تعني املنطقة السـكنية 
التي تحتوي املئات مـن املنازل املبنية 
غالًبا من الصفيح، أو الطني، وبعضها 
بالطابوق، لكنها غري نظامية، وتشكل 
غالًبـا ضغًطـا عـىل خدمـات البنـى 
النظاميـة، فضًال  للمناطق  التحتيـة، 
عن افتقارها للخدمات البلدية، بداعي 

عدم تثبيتها بشكل رسمي.
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بغداد/ الزوراء:
إلقامـة  االتصـاالت  وزارة  تسـتعُد 
بالتحول  الخـاص  (اتيكس)  معرض 
االلكرتونيـة  للحكومـة  الرقمـي 
الخميـس املقبـل عـىل أرض معرض 
بغداد الدويل بمشـاركة دولية وعربية 

واسعة.
واإلعـالم  العالقـات  مديـر  وقـاَل 
لالتصـاالت  العامـة  الرشكـة  يف 
واملعلوماتيـة بالـوزارة، ناطق احمد 
عليـه  اطلعـت  بيـان  يف  إبراهيـم، 
”الزوراء“: إن ”املعرض يستمر لغاية 
18 من الشـهر الحـايل، ويأتي ضمن 
التوجهات الحكومية للتحول الرقمي 
ملؤسسـات الدولة وتعزيز اسـتخدام 
التكنولوجيا الحديثة يف هذا الصدد“.

مبينـا ان ”املعـرض يعـد األول مـن 
نوعـه يف البلـد ويقـام ضمـن دورته 
األوىل، وهناك دعوات وجهت لوزارات 
االتصـاالت يف الـدول العربيـة، ومـن 
دوليـاً  حضـوراً  يشـهد  أن  املؤمـل 

جيداً“.
وأضاف إبراهيم أن ”املعرض سيقام 
تحـت شـعار (العـراق ينطلـق نحو 
التحـول الرقمـي والتبني املتسـارع 
إذ  االصطناعـي،  الـذكاء  ملسـتقبل 

 10 مـن  أكثـر  مشـاركة  سيشـهد 
مؤسسـات حكوميـة وأكثر من 100 
رشكة تابعة للقطاع الخاص وبعض 

الرشكات الدولية“.
مشريا اىل أن ”املعرض سيسلط الضوء 
الرئيسة والتحديثات  عىل االتجاهات 
يف مجال تقنية املعلومات واالتصاالت 
يف جميـع أنحـاء العالـم، إضافـة إىل 
االلكرتونيـة  بالخدمـات  التعريـف 
واملشـاريع  البلـد  يف  الحكوميـة 

املستقبلية يف هذا املجال“.
ولفت إىل ”الرتكيز عىل أهم القطاعات 
التـي تأثـرت بالثـورة الرقميـة مثل 
واملرصفيـة  والسـياحية  الصحيـة 

والتعليمية،  والتعدينيـة  والتمويليـة 
كمـا يتضمـن عقـد حلقـات عمـل 
وتوقيـع  متخصصـة  ومحـارضات 
ومذكـرات  االتفاقيـات  مـن  عـدد 
التفاهـم مـع وزارات االتصـاالت يف 
املشـاركة، وسـيكون  العربية  الدول 
هنـاك جانـب تسـويقي بالخدمـات 
الحكوميـة اإللكرتونيـة والتشـجيع 
مختلـف  يف  الرقمـي  التحـول  عـىل 
املجاالت والقطاعات وتبادل الخربات 
والتجـارب بـني مختلف املؤسسـات 
والـرشكات بالتقنيـات واالبتكارات، 
فضالً عن جذب االستثمارات التقنية 

من داخل البلد وخارجه“. 

بغداد/ الزوراء:
ميسـان،  اسـتثمار  هيئـة  أعلنـت 
الثالثاء، مشـاريع اسـتثمارية  امس 
يف األهـوار، فيمـا أشـارت اىل وضـع 
خطط لتشـغيل عـدد كبري مـن ابناء 

املحافظة.
وقال رئيس الهيئة يوسـف السـاري 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”العمل جار 

عىل انعاش وتطوير االهوار من خالل 
املشاريع االستثمارية، وتفعيل العمل 
بني اسـتثمار ميسان ومديرية املوارد 
املائيـة ومديريـة السـياحة واآلثـار 

ومديرية انعاش االهوار“.
وأكد أن ”إحياء وانعاش املسـطحات 
املائية يف مناطق االهوار سيسـهمان 
يف تطوير السـياحة فيها، ما يؤدي إىل 

تشـغيل عدد كبري من ابناء املحافظة 
وتفعيل النشاط االقتصادي“.

وأشـار إىل ”أهميـة العمـل املشـرتك 
مـع الدوائـر املعنية، وذلـك من خالل 
التنسـيق  ورفـع  العقبـات  تقليـل 
بـني الدوائـر ذات العالقـة، مـن أجل 
تسـهيل االجراءات للنهـوض بالواقع 

االستثماري يف املحافظة“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت صناعة الحبوب الرتكية، امس الثالثاء، ان العراق احتل املرتبة األوىل عامليا 
باسـترياد الحبوب الرتكية بقيمة مالية بلغت 150 مليون دوالر يف شـهر كانون 

الثاني املايض.
وقـال رئيس مجلس إدارة صناعة الحبوب، كاظم تايجي، يف تقرير اطلعت عليه 
”الـزوراء“: ان صناعة الحبوب الرتكية صدرت كميات من الحبوب بلغت قيمتها 
847.6 مليـون دوالر يف شـهر كانون الثانـي، بارتفاع بلـغ 41.5 باملئة مقارنة 

بنفس الشهر من العام املايض 2020“.
وأضـاف تايجـي: ان صناعة الحبوب صـدرت اىل 190 دولة خالل شـهر كانون 
الثانـي املايض“، مبينـا أن ”الدول األربع األوىل التي قمنـا بتصديرها هي العراق 
بـ 150 مليون دوالر، والواليات املتحدة بـ 59.5 مليون دوالر، وسـوريا بـ 43.8 

مليون دوالر، وليبيا بـ 29 مليون دوالر“.
وأشـار تايجي إىل أن ”الهند وأفغانسـتان زادا اسـتريادهما من الحبوب الرتكية 
خالل الشـهر املايض، وان االخرية زادت اسـتريادها بمقـدار 15 ضعف مما كان 

عليه من نفس الشهر من العام املايض“.
ولفـت تايجي إىل أن ”اعىل الصادرات من الحبوب يف كانون الثاني املايض جاءت 
منتجـات الطحن بــ 160.2 مليون دوالر، تـاله قطاع املعجنـات بقيمة 145.2 

مليون دوالر، والزيوت النباتية 142.6 مليون دوالر“.
مبينا ان ”املستحرضات الغذائية بلغت 89.6 مليون دوالر، والبقول 76.18 مليون 
دوالر، والسـكر ومنتجات السكر 75.5 مليون دوالر، والبذور الزيتية ومنتجاتها 

46.9 مليون دوالر، والحبوب 13.9 مليون دوالر، والتوابل 3.6 مليون دوالر“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلن املركز الربازييل ملصـدري أحجار الزينة «Centro rochas» ان العراق جاء 

خامسا عربيا بأكرب مستورد ألحجار الزينة الربازيلية.
وقـال املركـز يف تقرير له اطلعـت عليه «الـزوراء»: ان «إجمايل اإليـرادات من 
شـحنات أحجار الزينة املصدرة إىل الدول العربية بلغ ١٠ ماليني دوالر أمريكي 
يف العـام ٢٠٢١»، مبينا ان «صـادرات أحجار الزينة الربازيلية إىل الدول العربية 

ارتفعت بنسبة ٥٩٪ يف عام ٢٠٢١ مقارنة بالعام الذي سبقه».
واضاف ان «اإلمارات العربية املتحدة تعترب من املشـرتين الرئيسـيني لألحجار 
الربازيلية من بني الدول العربية يف العام املايض بحصة تبلغ ٤٨٫٣٪، تليها ليبيا 

بنسبة ٣٠٫٤٪، قطر ٩٫٤٪، الجزائر ٤٫٨٪ والعراق ٢٫٥٪».
مشـريا اىل ان «السـوق العربي يعترب اسـرتاتيجياً بالنسـبة للربازيل من حيث 

الصادرات، وذلك نظراً إىل اإلمكانات واالستهالك الكبري ألحجار الزينة».
واشـار اىل ان «الصـادرات الربازيليـة من أحجار الزينة سـجلت رقما قياسـيا 
تاريخيا يف العام ٢٠٢١، متجاوزة الرقم املسجل يف فرتة ما قبل الجائحة، حيث 
بلغـت عائدات القطاع نحـو ١٫٣٤ مليار دوالر أمريكي، ففـي العام املايض تم 
شـحن ٢٫٤ مليـون طن من األحجـار الربازيلية إىل ١٣٢ دولـة يف خمس قارات 
بزيـادة قدرهـا ٣٥٫٥٪ مقارنة بعـام ٢٠٢٠».واوضحـت ان «الواليات املتحدة 
األمريكية يف الصدارة كأكرب مسـتهلك لألحجار الربازيليـة، حيث تمثل ٦٢٫٧٪ 
من إجمايل الصادرات، تليها الصني ب١١٫٥٪، إيطاليا ٦٫٥٪ ثم املكسيك ٣٫٨٪.
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 بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، منخفضا 
بنسـبة (٠٫١٩٪).وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العـراق لألوراق املالية 
ليوم امس كما ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (١٫٣٥٠٫٩٣٦٫٥٥٥) سهما، 

بينما بلغت قيمة االسهم (١٫٥٥٩٫٠٢٩٫٩٢٨) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امـس عـىل (٥٦٩٫٣٧) نقطة 
منخفضا بنسبة (٠٫١٩٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٧٠٫٤٧) 
نقطة.وتـم تداول اسـهم (٣١) رشكة من اصـل (١٠٣) رشكة مدرجة يف 
السـوق، واصبح عـدد الرشكات املوقوفـة بقرار من هيئـة االوراق املالية 

لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل (٢٠) رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (٢٠٠) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (٢٠٧) ماليني دينـار من خـالل تنفيذ (١٤) 
صفقة عىل اسـهم رشكة واحدة فقط.بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من 
املسـتثمرين غـري العراقيني يف السـوق (٤٣٦) مليون سـهم بقيمة بلغت 

(٤٦٣) مليون دينار من خالل تنفيذ (٥٧) صفقة عىل اسهم رشكتني.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومـدرج فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
شـهدت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس الثالثاء، 

ارتفاعا ألكثر من ٢١٦ مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن البنك املركزي شـهد خـالل مزاده لبيـع ورشاء العمالت 
االجنبيـة اسـتقراراً يف مبيعاتـه لتصـل اىل ٢١٦ مليونـاً و٢٢٦ ألف دوالر، 

غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشرتيات البالغة ١٤٢ مليوناً و٨٨٦ ألف دوالر، لتعزيز األرصدة يف 
الخارج عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ ٧٣ 

مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن ٢٨ مرصفـًا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخارج، و١٩ مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة ٣٦ رشكة 

رصافة.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن النائب الثانـي لرئيس الربملان، شـاخه وان عبدالله، امـس الثالثاء، 
الحصول عىل تطمينات من الحكومة العراقية لرصف املسـتحقات املالية 

للفالحني.
وقـال عبـد الله يف ترصيـح صحفي: «يف ضـوء الجلسـة التداولية ملجلس 
النواب يوم االثنني السـتضافة وزيري التجارة والزراعة، تمت اسـتضافة 
الوزراء امس، وتمت مناقشـة مجموعة من املسـائل»، مؤكداً أن «القطاع 

الزراعي مهم جدا يضمن األمن الغذائي العراق».
وأضـاف أن «هنـاك الكثـري مـن املشـاكل تـم طرحهـا خالل اسـتضافة 
الوزراء من ضمنها مسـتحقات الفالحني، وكانت هناك استجابة من قبل 

الوزراء».
وتابع عبدالله بالقول «نأمل ان يكون هناك تعاون مشـرتك بني السـلطة 

الترشيعية والتنفيذية».

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار الذهـب «االجنبي والعراقي» بشـكل طفيف يف األسـواق 

املحلية، امس الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار ٢١ مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع ٣٧٣ الف دينار، وسعر الرشاء ٣٦٩ الفاً، فيما سجلت 

اسعار البيع يوم امس االثنني ٣٧٢ الف دينار للمثقال الواحد.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا ايضا عند ٣٤٣ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٣٩ ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٥ الف دينار و٣٨٠ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني ٣٤٥ الفاً و٣٥٠ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé
bõ–É‰fl@’‹ÃÌ@
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 الزوراء/ د. محمد الوزني
منافسـات  املـايض  االسـبوع  انطلقـت 
للكـرة  املمتـاز  للـدوري  االوىل  املرحلـة 
الطائـرة ( ذهـاب وايـاب ) بمشـاركة 
االنديـة الثمانية املتاهلة مـن التجمعات 
االربعـة التـي جـرت يف وقت سـابق من 

العام املايض .
واالنديـة الثمانيـة هـي : غـاز الجنـوب 
البـرصة  محافظـة  مـن  والبحـري 
والبشـمركة مـن السـليمانية والرشطة 
والجيش من بغداد ومصايف الشـمال من 
محافظـة صالح الديـن واربيل من اربيل 

والحبانية من االنبار .
ومـن خـالل قراءتنـا ملسـتوى االنديـة 
املذكورة تبدو املنافسة حامية بني الجميع 
للفوز باملراكز االربعة االوىل التي ستحدد 
اسماء اندية النخبة التي ستخوض يف ما 
بعد دوري عىل شـكل تجمعني لتسـمية 

بطل املوسم الحايل .
ومن املرجح ان تسيطر عىل مربع النخبة 
وفـق املسـتويات املعروفـة انديـة غـاز 
الجنوب والبحري والبشـمركة والرشطة 

او الجيش .
وال يخفـى عىل املتابعني لدوري اللعبة ان 
اندية غاز الجنوب والبشـمركة والبحري 
هي القريبـة جدا من القمـة او املهيمنة 
بقـوة عىل  لقـب البطولة منـذ نحو عقد 

ونصف تقريبا .
ومن اسـباب تصدرهـا لقائمة التصنيف 
انها اندية مؤسسـاتية وتمتلك مقومات 
البقـاء واالسـتمرار مـن دون مشـاكل 
ومعانـاة الضيـق املـادي وغـري ذلك من 
املعوقـات والظروف القاهـرة لذلك تراها 
صاحبـة الكلمـة العليا والقـول الفصل 
يف مـا يخـص التواجد واملشـاركات ليس 

املحلية حسب بل العربية والقارية .

والبشـمركة  الجنـوب  غـاز  انديـة  ان 
الرشطـة  ناديـي  باالضافـة  والبحـري 
والجيـش ومعهمـا مصايف الشـمال هي 
مصـدر روح الدوري املمتـاز ، فهي التي 
تنـادي وتطالب باسـتمرار بزيـادة عدد 
التجمعات وتكرار مراحل الدوري منطلقة 
مـن قاعـدة او ارضية صلبـة ترتكز عىل 
قدرتها املادية ، ومـن هذا املنطلق تعتقد 
ان كثـرة املراحـل وزيادة عـدد املباريات 
تمنح الفريق الفرصة لتحسـني مستوى 
النتائج وتعزيز االيجابي منها عىل الرغم 
من انها تضـم افضل الالعبـني وابرزهم 

محليا .
ومن االهمية بمكان االشـارة اىل ان اندية 
غاز الجنوب والبشـمركة والبحري كانت 
سباقة يف االستفادة من قرار اتحاد اللعبة 
الخاص بالسماح لالعبني االجانب باللعب 
يف الـدوري املحـيل فتعاقـدت مـع العبني 
اسسـوا لبناء اكثر مـن حالة ايجابية من 
خالل تواجدهم يف الدوري واضافوا خربات 
كبـرية لالعبـني واملدربني عىل حد سـواء 
فكان تواجدهم عالمة ايجابية طغت عىل 
حالة واحدة سـلبية لم يكن تاثريها كبريا 
وتمثلت بتعطيل دور الالعب املحيل او ابن 

البلد كما يقال .

ÚÓiã»€a@ÚÌá„¸a@Ú€Ï�i
عربيـا اصبح نـادي غاز الجنـوب ضمن 
العربيـة  االنديـة  لبطولـة  ج  املجموعـة 
االربعـني املقرر افتتاحها يوم 15 شـباط 
املقبل يف تونس وتستمر 12 يوما ، وتضم 
املجموعة ايضا اندية سنجل الفلسطيني 

وخيبل اليمني واالهيل القطري .

اما نادي البشمركة فسيلعب يف املجموعة 
العمانـي  السـيب  انديـة  التـي تضـم  د 

والشعلة اليمني ودار كليب البحريني .
وتبـدو فرصـة غـاز الجنوب قويـة لدور 
الثمانيـة طبقـا ملسـتويات بقيـة اندية 
املجموعـة التي يسـجل االهـيل القطري 
اسـمه كأفضل فريـق يف املجموعةومعه 

نادي غاز الجنوب .
اما نـادي البشـمركة فسـتكون مهمته 
صعبة بعض اليشء بوجود نادي السـيب 
العمانـي ودار كليـب البحرينـي ، فاالول 
السـيب صاحب خـربة طويلـة وعريضة 
يف البطولـة من خالل مشـاركاته الدائمة 
فضال عن ضمـه العبني محرتفني اجانب 
وفـق متابعاتنـا بينمـا يمثـل دار كليـب 
البحريـن التي اليشـق لدوريهـا غبار اذا 

ماقورن مع دوريات بلدان قريبة .
ومـن املفيد القول ان ( 18 ) ثمانية عرش 

ناديا يمثلون 11 بلدا عربيا يشـاركون يف 
البطولـة واالندية االخـرى يف املجموعتني 
أ وب هـي عـىل التوايل : كاظمـة الكويتي 
الحسـني  الجزائـري وشـباب  واالوملبـي 
والكامـل  الليبـي  والسـويحيل  االردنـي 
والكويـت  القطـري  والريـان  العمانـي 
الكويتـي والصداقة الفلسـطيني واالهيل 

الطرابليس الليبي .
وقـد غاب عـن املشـاركة اقـوى وافضل 
االنديـة العربية وهي االهيل املرصي بطل 
النسـخة السـابقة ونظريه ووصيفه من 
بلده الزمالـك باالضافة اىل صاحب املركز 

الثالث االهيل البحريني .
ومن املفارقات ان البلد املنظم للبطولة غري 
ممثل يف هذا التجمع حيث استبعد االتحاد 
العربي للكرة الطائرة وهو املسـؤول عن 
تنظيم البطولة ناديي الرتجي ومسـتقبل 

املرىس من دون ذكر االسباب .
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@Êaãfl@läáfl@înÓœÎ6i@ZkÓ‹Óœ@µfla
aáˆb”@êÓ€Î

بغداد /عروة عامر 
أكد مدرب فريق امليناء الكروي أمني فيليب أن املدرب السابق للمنتخب الوطني زيليكو برتوفيتش 
مدرب مران وليس قائداً.وقال فيليب إن «الدوري العراقي ليس ضعيفاً، وبإمكاننا صناعة ثالثة 
منتخبـات من الالعبني املتواجديـن يف الدوري املمتاز، وبإمكاني قيـادة املنتخب لتحقيق الفوز 
يف مباراتي اإلمارات وسـوريا بكل سـهولة باالعتمـاد عىل الالعبني املحرتفـني ،وكذلك الالعبني 
املميزين من الدوري املحيل»، مبيناً أن «الرتكيز عىل املحرتفني هو الخيار األنسب حالياً للمنتخب 
الوطنـي كون تأسيسـهم كان صحيحاً».وتابـع فيليب: إن «املدرب الذي ال يسـتطيع املجازفة، 

عليه الجلوس يف البيت»، موضحاً: «إنني سأحقق لقب الدوري مع امليناء املوسم املقبل».

ãºcÎ@ã–ñc

ê„Ïm@¿@fib�i˝€@µ»iä¸a@ÚÓiã»€a@Ú€Ï�j€a@¿@Ú◊ã‡ìÓj€aÎ@lÏ‰ßa@åbÀ@bÌÜb„
@Òãˆb�€a@Òãÿ‹€@åbn‡æa@äÎá‹€@∂Î¸a@Ú‹yãæa@ıái

@bÓéa@¿@ÒçÓ‡næa@Èvˆbn„@k‘«@áÓ€a@Òãÿ€@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@áœÎ@‚ãÿÌ@lbjì€a@ãÌåÎ

بغداد/ الزوراء
قرَر االتحاد العراقـّي لكرِة القدم 
املوافقـَة عىل املشـاركِة يف بطولِة 
كأس دبـي تحـت سـن 23 عاماً 
والتي ستقام يف الثالث والعرشين 
من شهر آذار املقبل يف مدينِة دبي 

باإلمارات العربّية املتحدة.
وقاَل عضـو اتحاد الكرة، املرشف 
عىل املنتخب األوملبي، غانم عريبي 
ان  بطولة كأس دبي فرصٌة طيبٌة 
إلعـداِد منتخبنـا بأفضـل صورٍة 
منتخبـاٍت  ثمانيـة  بمشـاركة 
فيهـا هي اإلمـارات والسـعودية 
وأوزبكسـتان وكرواتيـا وفيتنام 
جانـب  إىل  والصـني،  وتايلنـد 
منتخبنا األوملبي.وبنّيَ سـيخوُض 
منتخبنـا ثـالث مباريـاٍت يف أيام 

آذار  شـهر  مـن  و29   26 و   23
املقبـل، ومبارياُت البطولة فرصٌة 
حقيقيـٌة للجهاز الفنـي للوقوِف 
عىل مستوياِت الالعبني، خصوصاً 

املحرتفني املقيمني خارج البالد.
املنتخـب  أن  إىل  عريبـي  وأشـاَر 
األوملبـي دخـَل بوقـٍت سـابٍق يف 
معسـكٍر تدريبي بمدينـة أنطاليا 
الرتكيـة، وخاَض ثـالث مبارياٍت 
ودية، وكانت فرصًة الختبار عدٍد 
مـن الالعبـني، وبالتايل سـتكون 
بطولـة كأس دبي محطـًة مهمًة 
ملعرفـِة مسـتويات الالعبـني قبل 
الدخـوِل بمنافسـات كأس آسـيا 
للمنتخبـات دون 23 عامـاً التـي 
تستضيفها أوزبكسـتان يف األول 

من شهر حزيران املقبل.

@kÉn‰æa@Ú◊äbìfl@Û‹«@’œaÏÌ@Òãÿ€a@Üb•a
ÚÓ€Îá€a@ÔiÜ@Ú€Ï�i@¿@=æÎ˛a

بغداد/ زيد الرساج
كرم وزير الشـباب والرياضة عدنـان درجال وفد املنتخب 
الوطنـي بكرة اليد املشـارك يف البطولة االسـيوية االخرية 
التـي اختتمـت يف اململكة العربية السـعودية وقـدم فيها 
منتخبنـا نتائـج متميزة وكان قريبا  مـن التأهل اىل كأس 
العالم  وشمل التكريم الطاقم التحكيمي العراقي  املشارك 

يف البطولة، واوعز درجـال بتخصيص القاعة الرياضية يف 
منطقة السيدية ببغداد لتحتضن املنتخبات الوطنية وتكون 
مقـرا اداريا لالتحاد، كمـا تعهد وزير الشـباب والرياضة 
بتوفـري كل مـا يحتاجـه املنتخـب والخاص بمعسـكراته 
و االعـداد املثايل الذي ينسـجم مع منهاج املـالك التدريبي 
لالسـتحقاقات املقبلة، مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة 

تشـيد بما حققه ابطال كرة اليد وتثني عىل جميع الجهود 
الراميـة لخدمة الرياضة العراقيـة وتحقيق افضل النتائج  

التي ترفع اسم بلدنا عاليا يف االستحقاقات الدولية . 
مـن جانبه ثمـن رئيس اتحاد اللعبة محمـد االعرجي دور 
عدنان درجال ودعمـه لكرة اليد العراقية واهتمامه البالغ 
بتوفري سـبل النجاح عرب وضع احـدى القاعات الرياضية 

تحت ترصف االتحـاد وتلبية احتياجـات املنتخب الوطني 
والتكفـل باعداد مثايل يتـالءم مع ما يراه مـدرب املنتخب 
الوطنـي فضـال عـن منتخبات الفئـات العمرية ، وشـكر 
الالعبون وزير الشـباب والرياضة عىل حفاوة االسـتقبال 
وتلبيـة جميـع املتطلبـات التي تخـص الفريـق   من اجل 

الظهور بشكل متميز.

äÎá€a@Òäaáói@Üb»ni˝€@Ú†ãì€a@ÜÏ‘ÌÎ@Új‹�€a@Ûflãfl@¿@˝mb”@bœáÁ@›vèÌ@—éÏÌ@Ô‹«
ÊbèÓfl@¡–„@È–Óõfl@…fl@fiÜb»nÌ@¡–‰€a

بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة/ عالء الساعدي- احمد الكناني

خطـف فريـق الرشطة، فـوزا ثمينا من 

مستضيفه الطلبة 0-1، يف قمة مباريات 

الجولة 20 من الـدوري العراقي املمتاز، 

والتـي جرت مسـاء امـس الثالثـاء، يف 

ملعب الشـعب الدويل، وأمام أنظار أكثر 

من 20 ألف متفرج.

سـجل هدف املباراة الوحيد، عيل يوسف 

يف الدقيقة 92.

وبهذا االنتصار، وصـل الرشطة للنقطة 

57، يف صدارة الرتتيب، بينما بقي الطلبة 

ثانًيا برصيد 37 نقطة.

أخطر محاوالت الطلبة يف الشـوط األول 

ارتطمـت بالعارضـة بعـد تسـديدة من 

مسـافة بعيـدة نفذها حمـزة عدنان يف 

الدقيقـة 16، ثم رد الرشطـة عن طريق 

عيل حصني الذي لم يفلـح بإيداع الكرة 

يف شـباك دولفـان مهـدي بعـد تمريرة 

متقنة من قبل السـوري محمود املواس 

يف الدقيقة 22.

ويف الشـوط الثاني، أهدر املواس فرصة 

سـهلة بعـد أن أطـاح بكرتـه إىل خارج 

املرمى يف الدقيقة 50.

ولم تشـهد بقيـة الدقائق أيـة محاوالت 

خطـرة بسـبب غلـق املنافـذ مـن قبـل 

دفاعات الطلبـة وأمامهم العب االرتكاز 

الغاني ستيفن بافور الذي قدم مستوى 

تكتيكيا يف غاية الروعة.

إىل أن حانـت الدقيقـة 92، نجـح البديل 

عيل يوسف من اسـتغالل الخطأ الوحيد 

ليسـجل الهدف الثمني لفريقه الرشطة، 

وسط فرحة عارمة من أنصار القيثارة، 

لتنتهي املباراة بتغلـب املتصدر الرشطة 

بهدف دون رد.

وعـاد فريـق النفـط إىل بغـداد بنقطـة 

ثمينة من مستضيفه نفط ميسان، بعد 

التعادل 1-1 يف املباراة التي أقيمت مساء 

امس الثالثاء يف ملعب ميسان األوملبي.

ورفـع النفـط رصيـده إىل النقطـة 27 

محتـال املركز التاسـع، فيمـا جاء نفط 

ميسان عارشا برصيد 24 نقطة. 

افتتح وليد كريم التسجيل لفريقه النفط 

يف الدقيقـة 40 مـن زمن الشـوط األول، 

وتمكـن الالعب أحمد سـعيد مـن إدراك 

التعادل لفريقه نفط ميسـان يف الدقيقة  

75 من ركلة جزاء.

يذكـر أن هذا التعادل هـو الـ 12 لفريق 

النفـط يف املوسـم الحـايل تحـت قيـادة 

املدرب باسم قاسم، ليسجل الرقم األعىل 

يف عـدد التعـادالت متسـاويا مـع فريق 

الكرخ الذي تعـادل أمام نفط البرصة يف 

املباراة التي سبقت هذه املباراة يف ملعب 

البرصة الدويل.

واكتفى نفط البرصة، بالتعادل السـلبي 

يف مواجهتـه أمـام ضيفه الكـرخ والتي 

أقيمـت يف ملعـب البرصة الدويل وسـط 

حضور جماهريي ضعيف.

وبهذا التعادل رفع نفط البرصة رصيده 

إىل النقطـة 27 بالرتتيـب الثامـن، بينما 

18 باملركـز  وصـل الكـرخ إىل النقطـة 

السابع عرش.

ولم ترتـق املباراة إىل املسـتوى املطلوب، 

واعتمـد أصحـاب األرض عـىل تحركات 

منطقـة  يف  كرومـا  وثائـر  داو  مـوىس 

العمليـات، ولكنها لم تكـن ناجحة أمام 

قـوة دفاعـات الكـرخ الـذي اعتمد عىل 

الثنائـي كامـل حريشـة وعبـد الهادي 

شـلحة يف التسـديد ألكثـر مـن مـرة يف 

الشوط األول.

كما لم يظهر صانع األلعاب حسـن عبد 

الكريم بالصورة املعهودة، وانشـغل عن 

تقديم ملسـاته الجميلة بكثرة االعرتاض 

عـىل قرارات الحكم، لينهي النصف األول 

بنيله بطاقة صفراء.

ويف الشوط الثاني، تراجع أداء الفريقني 

بشكل غريب وسـط دهشة من متابعي 

اللقاء الذي أقيم يف أرضية ملعب البرصة 

الذي عاد الستقبال املباريات املحلية بعد 

غياب طويل.

 وسـنحت ملهاجـم نفط البـرصة أحمد 

الدقائـق  يف  للتسـجيل  محاولـة  زامـل 

األخرية، لكـن تصدى لهـا الحارس ليث 

معن برباعـة ، لتنتهي املبـاراة عىل وقع 

التعادل السلبي.

وتجاوز الكهرباء عقبـة أمانة بغداد (2 

1-) يف املبـاراة التي جـرت بينهما، امس 

الثالثـاء، يف ملعـب التاجـي بالعاصمـة 

بغداد.

بهذا االنتصار رفـع الكهرباء رصيده إىل 

24 نقطـة يف املركـز الــ 11، فيمـا ظل 

امانة بغداد بالرتتيـب الـ 16 برصيد 19 

نقطة.

تقـدم الكهرباء مبكرا عـن طريق العبه 

املحرتف شـافيو ماماوني يف الدقيقة 5، 

إال ان الضيـوف تمكنوا مـن التعادل عن 

طريق الوافد الجديد فرحان شـكور من 

ركلة جزاء يف الدقيقة 20.

ويف الشـوط الثاني تبادل طرفا املواجهة 

إهـدار الفرص السـهلة، حتـى الدقيقة 

82 من عمـر املباراة التي شـهدت تقدم 

أصحـاب األرض بواسـطة الالعـب عالء 

محيسن.

بذلـك نجح الربتقايل تحـت قيادة مدربه 

لؤي صـالح من إضافة 3 نقـاط جديدة 

لرصيـده، محققـا الفـوز السـادس يف 

مسريته بالدوري حتى اآلن.

وتمكـن نوروز مـن التغلب عـىل ضيفه 

زاخو (0-1)، يف املباراة التي أقيمت امس 

الثالثـاء، ضمـن افتتـاح الجولـة الـ20 

والتي جرت عىل ملعب معسـكر السـالم 

يف ضواحي مدينة السليمانية.

جـاءت دقائق الشـوط األول رتيبة دون 

فعالية هجومية، بعد الحذر الدفاعي من 

قبل أبناء املـدرب عبد الوهاب أبو الهيل، 

واعتمـاد فريقـه زاخـو عـىل الهجمات 

العكسـية، بينما حـاول أصحاب األرض 

استغالل بعض الهفوات يف الخط الخلفي 

، ولم ينجح فريق نوروز من طرق شباك 

زاخـو ، لينتهـي النصـف األول بالتعادل 

السلبي.

ويف الشوط الثاني، نجح حسني إبراهيم 

يف إحراز هدف املباراة يف الدقيقة 50، بعد 

ان تجـاوز مدافع زاخـو برونو أوليفريا، 

ليضع كرته يف شـباك الضيوف بطريقة 

جميلة.

وبعد الهـدف، كثف زاخو مـن هجماته 

وكان أخطرها تسديدة الربازييل لوكاس 

سـانتوس التي أبعدهـا برباعة الحارس 

املتألـق حيدر كاظم، لتنتهي املباراة التي 

قادها الحكم الدويل محمد سلمان، بفوز 

ثمني لفريق نوروز.

وبهذا االنتصـار رفع نـوروز رصيده اىل 

20 نقطة يف املركز الـ14، فيما ظل زاخو 

يف املركز السادس برصيد 30 نقطة.
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االتحـاد العراقـي للصحافة الرياضية سـمى يف 
اجتماعه االخري، الزميل غازي الشـايع رئيسـا 
للجنـة االنضبـاط واخالقيـات املهنـة التي تم 
اسـتحداثها مؤخـرا، والتـي اصبحـت مؤلفة 
من الشـايع رئيسـا وعضوية الزميلني هشـام 
السلمان وحيدر العتابي، امنياتنا للزمالء بالنجاح 

والتوفيق يف مهمتهم املهنية الجديدة.
 *********************

عضـو الهيئة العامـة لالتحاد العراقـي للصحافة 
الرياضية الزميل  عبد الكريم يارس اكد اكتسابه 
الشـفاء من االزمة الصحية التي عانى منها يف 
االيام املاضية، خالص دعواتنا لزميلنا بالشفاء 
التام وان يمن عليـه الرحمن بالصحة والعافية 

التامتني.
   *******************

عضو املكتب االعالمي يف اتحاد الكرة الزميل محمد 
عامـر العـزاوي، اعلـن انتصاره عـىل فايروس 
كورونا الذي اصابه قبل مدة ليست بالقصرية، 
وثمـن العـزاوي تواصل املؤسسـات الصحفية 
واالعالميـة والرياضية من اجـل االطمئنان عىل 
صحتـه، خالص االمنيـات لزميلنا بالشـفاء التام 

وان يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.



حقـق أتلتيـك بيلبـاو انتصـارا ثمينـا عىل 
ضيفه إسبانيول بهدفني لواحد، بعد أن كان 
متأخـرا، يف ختـام الجولة 23 مـن الدوري 

اإلسباني.
وبعد أن وجدوا أنفسهم متأخرين يف النتيجة 
بعـد 3 دقائـق من صافـرة البدايـة، بهدف 
سجله الهولندي توني فيلهينا، نجح ”أسود 
الباسـك“ يف االنتفاض وقلبوا هذا التأخر إىل 
فـوز بهدفـني يف الدقيقتـني 5 و16 بفضل 

أويهان سانسيت وإنييجو مارتينيز.
بانتصاره الثاني تواليا، الثامن هذا املوسم، 
رفع الفريق الباسـكي رصيده إىل 34 نقطة 
ارتقي بهـا مؤقتا للمركـز الثامن، واقرتب 
مـن منطقـة املقاعـد األوروبيـة، التـي ال 

يفصله عنها سوى نقطة وحيدة.
يف املقابل، واصل الفريق الكتالوني سلسـلة 
نتائجـه السـلبية لرابع جولة عـىل التوايل، 
وتحديـدا منذ فوزه يف آخر أيام العام املايض 

عىل فالنسيا (2-1).
وتعد الخسارة هي الثانية تواليا إلسبانيول، 
الـ10 هذا املوسـم، ليتوقف رصيده عند 27 

نقطة يف املركز الـ13.
تعـادل  اإليطـايل  الـدوري  منافسـات  ويف 
سـالرينيتانا مـع ضيفـه سـبيزيا 2 /2 يف 
املرحلـة الرابعـة والعرشيـن مـن الـدوري 

اإليطايل لكرة القدم.
وتقدم سـيموني فـريدي بهـدف ألصحاب 
األرض يف الدقيقة الثالثـة وأدرك ري ماناج 
التعادل لسبيزيا من رضبة جزاء يف الدقيقة 

12.وأضاف سـيموني فريدي الهدف الثاني 
له ولسالرينيتانا يف الدقيقة 16 لكن دانيييل 
فـريدي أدرك التعـادل لسـبيزيا من رضبة 

جزاء جديدة يف الدقيقة 30.

ورفع سبيزيا رصيده إىل 26 نقطة يف املركز 
الخامس عرش مقابل 11 نقطة لسالرينيتانا 

يف املركز األخري.
ونبقى يف إيطاليا حيـث خرس ميالن جهود 

اثنني من أبرز العبيه قبل مواجهة التسـيو، 
اليوم  األربعاء  ، يف ربع نهائي كأس إيطاليا، 

بحسب تقرير صحفي.
ويتعلـق األمـر بالثنائي الهجومـي، زالتان 
إبراهيموفيتش وأنتي ريبيتش، اللذين غابا 
أيًضـا عن ديربـي الغضب ضـد إنرت ميالن، 

بسبب اإلصابة.
ووفًقا ملوقع ”كالتشـيو مريكاتو“ اإليطايل، 
فإن مـران األمس بعث بمؤرشات سـلبية، 
بخصـوص احتماليـة تعايف إبـرا وريبيتش 

ولحاقهما بموقعة التسيو.
وأشـار املوقـع إىل أن الجهـاز الفني مليالن، 
بقيـادة سـتيفانو بيويل، يأمل يف اسـتعادة 
خدمـات ثنائي الهجـوم أمام سـامبدوريا 

بالدوري اإليطايل، األسبوع املقبل.
يف املقابـل، تعاىف املدافـع اإلنجليزي فيكايو 
توموري بشـكل كامل مـن اإلصابة، وبات 
جاهـزًا للمشـاركة أساسـًيا ضد التسـيو، 
بعدمـا ظل عىل مقاعـد البـدالء يف الديربي 

لعدم الجاهزية.
ومـن جهته يـرى سـتيفانو بيـويل، املدير 
الفني مليالن، أن يوفنتوس وإنرت ميالن هما 

األقوى يف إيطاليا، هذا املوسم.
وقـال بيـويل، خـالل حـوار أبـرزه موقـع 
”فوتبـول إيطاليا“: ”لم نتوقف عن اإليمان 
يف الديربـي.. لقد كانت مبـاراة أكثر توازًنا 
ممـا يعتقده النـاس، واإلحصائيـات تؤكد 

ذلك.. قمنا بعمل جيد للبقاء فيها“.
جـاء هـذا رًدا عـىل ترصيحـات سـيموني 

إنزاجي، مـدرب النرياتـزوري، الذي قال إن 
فريقه سـيطر ملـدة 70-60 دقيقة، قبل أن 

ينهار بهديف أوليفييه جريو.
وكان إنزاجي غاضًبا أيًضا من الحكم، حيث 
شـعر أن جريو ارتكب خطأً ضد أليكسيس 

سانشيز، قبل إحراز الهدف األول.
وعن ذلك، قال بيويل: ”الحكم هو من يقرر.. 
لذا عىل الالعبني التكيف والتعود عىل طريقة 

إدارة األمور“.
وأضاف: ”عندما عدنا إىل دوري األبطال، لم 
ُتحتسب لنا بعض األخطاء ببساطة.. لكني 
أؤيـد هذا األسـلوب يف التحكيـم، ألن هناك 
الكثـري مـن التوقفـات يف الـدوري اإليطايل 

بسبب هذه األخطاء“.
وتابـع: ”قبل بضـع سـنوات، كان الجميع 
يؤيـد تقنية الفيديـو.. لكن من املسـتحيل 
إزالة األخطـاء تماًما من اللعبـة، والحكام 

يبذلون قصارى جهدهم“.
وواصـل: ”املنافسـة عـىل اللقـب؟ الفـرق 
الخمسـة األوىل تتسـابق من أجل كل يشء، 
بما يف ذلـك اللقب، وحجز مقعـد مؤهل إىل 
دوري أبطال أوروبا.. وأشـعر بالقلق إىل حد 
ما، ألن إنرت ميالن ويوفنتوس لديهما أقوى 

فريقني يف الدوري اإليطايل“. 
واختتـم بيويل: ”يجـب أن يثبـت ميالن أنه 
فريـق ناضج.. الفـوز يف الديربـي يجب أن 
يمنحنا الحمـاس، والثبات مفتاح البقاء يف 
القمة.. وقد حاولنا دائًما أن نلعب كرة قدم 

إيجابية وهجومية“.

سـجل أتلتيكـو مدريـد العبـني ضمهمـا يف 
املريكاتو الشـتوي بقائمتـه األوروبية، وهما 
املدافـع املوزمبيقي رينيلـدو ماندافا والعب 
الوسـط الدنماركي دانيـال واس، عىل الرغم 
من أن األخري سيجد صعوبة يف خوض ذهاب 
دور الــ16 أمـام مانشسـرت يونايتـد، بعـد 

إصابته األحد أمام برشلونة.
وسيعوض تسجيل رينيلدو وواس، الذي أكده 
االتحاد األوروبـي لكرة القدم اليـوم اإلثنني، 
غيـاب الظهـري اإلنجليـزي كـريان تريبيـري، 
املنتقـل إىل نيوكاسـل اإلنجليـزي، ومدافـع 

الرديف سريجيو كامو.
ومن شـأن إصابـة واس يف الدقائـق األخرية 
مـن مبـاراة األحد أمـام برشـلونة أن تمنعه 
مـن املشـاركة يف ذهاب ثمـن النهائـي أمام 
شـباط   23 يف  املقـرر  يونايتـد،  مانشسـرت 

الجـاري عىل ملعب واندا مرتوبوليتانو، بينما 
سـيقام لقاء اإلياب يف أولد ترافـورد يوم 15 

مارس/آذار.
ويف حال لعب رينيلدو مع أتلتيكو يف النسـخة 
الحالية من دوري األبطال فسـيكون قد لعب 
يف نفـس البطولـة هذا املوسـم مـع فريقني 
مختلفني، بعدما شـارك يف جميـع املباريات 
السـت من مرحلـة مجموعـات بقميص ليل 

الفرنيس، ناديه السابق.
ويف خمسة من هذه املباريات، لعب كأسايس 
وخاض اللقاء بأكمله، وانتهت تلك املواجهات 
بثالثة انتصـارات وتعادلني للفريق الفرنيس، 
الذي مني بالخسـارة الوحيدة يف املباراة التي 
لم يكن فيها أساسـيا عىل ملعب سالزبورج، 
حيث خاض معه فقـط آخر 6 دقائق وخرس 

.2-1

كشـف فولكر سـرتوث، وكيل أعمال األملاني 
نيكالس سـويل، العب بايرن ميونخ، كواليس 
انتقاله لبوروسيا دورتموند، بدًءا من املوسم 

املقبل.
وينتهـي تعاقـد سـويل مـع بايـرن، بنهاية 
املوسم الجاري، وقرر عدم التجديد، واالنتقال 

لدورتموند يف صفقة انتقال حر.
وقال سـرتوث يف ترصيحات أبرزها الحساب 
الرسـمي لفابريزيو رومانو خبري االنتقاالت: 
”كانـت لدى نيـكالس عروض أخـرى، بما يف 

ذلك بعض األندية التي كانت ستكسـبه املزيد 
من املال“.

وأضاف: ”قرر نيـكالس بعد وقت قصري جًدا 
من أول اتصال لبوروسيا دورتموند، أن ينتقل 

لهم“.
وختـم: ”لقـد تأثـرت بمـدى اقتناعـه بهـذا 

القرار“.
جدير بالذكر أن اسـم سـويل ارتبط باالنتقال 
لربشـلونة، قبل أن يعلـن دورتمونـد ، إتمام 

التعاقد معه رسمًيا.
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علق الفرنيس زين الدين زيدان، املدرب السـابق لريال مدريد، 
عـىل املبـاراة النهائية لـكأس األمـم األفريقية بني السـنغال 

ومرص.
ونجح أسـود التريانجا يف حصد اللقـب ألول مرة يف تاريخهم، 
بعـد التغلـب عـىل الفراعنة بـركالت الرتجيـح (2-4)، عقب 

انتهاء الوقت األصيل واإلضايف بالتعادل السلبي.
ونرش زيدان، عىل حسـابه بشبكة ”إنستجرام“ صورة تتويج 
منتخب السـنغال بكأس البطولة، وكتب عليها: ”120 دقيقة 
مكثفـة من كـرة القدم واللعـب النظيف. مربوك للسـنغال.. 

وجهد رائع من مرص لتقديم هذا األداء“.
ولـم يتول املـدرب الفرنيس قيـادة أي فريق منـذ الرحيل عن 

تدريب ريال مدريد يف نهاية املوسم املايض.
يذكر أن العديد من التقارير ربطت زيدان بقيادة باريس سان 
جريمان يف املوسم املقبل، خلًفا للمدرب األرجنتيني ماوريسيو 

بوكيتينو.

أكـد وائل جمعة، مديـر منتخب مـرص، أن كارلوس كريوش 
مـدرب الفراعنـة، تواصـل مـع يورجـن كلـوب مـدرب 
ليفربـول، بخصـوص موعـد انضمام محمـد صالح 

ملعسكر منتخب مرص قبل بطولة أمم أفريقيا.
وأضـاف وائـل أنـه يتواصـل بشـكل مسـتمر مع 
مـدرب  وكارتـريون  األهـيل  مـدرب  موسـيماني 
الزمالـك ومعظم مدربي الـدوري املرصي للحديث 

عن العنارص التي يتم ضمها للمنتخب.
وأوضح أن منتخب مرص يعاني هجوميا، وأن ضم 
عبدالله السعيد لقائمة أمم أفريقيا كان لالستفادة 

من دوره خارج امللعب.
وأشـار جمعة إىل أن املنتخب يحتـاج ملرشوع طويل 

لبناء فريق قوي عىل غرار السنغال والجزائر.
وزاد: ”ال أعـرف برنامـج منتخب مرص قبـل مباراتي 
السـنغال بتصفيـات املونديال، وعانينا مـن عدم وجود 

مباريات ودية قبل البطولة العربية وأمم أفريقيا“.
وكشـف جمعة أن كريوش طلب منه البحث عن املحرتفني 
املرصيني يف أوروبا، ألنه يريد الالعبني الذي يرغبون يف تمثيل 
الفراعنـة، لكنه تفاجأ بمطالب بعض الالعبني، التي رفضها 

املدرب فورا.
وانتقد مدير منتخب مرص تواجد 5 محرتفني أجانب يف قائمة 
كل فريق بالدوري املرصي، مشـريا إىل أن ذلك له تأثري سـلبي 

عىل الالعبني. 

سـجل بـام أديبايو 21 نقطـة، وأضاف زميلـه جيمي بوتلر 
19 نقطة، ليقـودا ميامي هيت، متصدر املجموعة الرشقية، 
للفوز عىل واشـنطن ويـزاردز 100-121 ضمن منافسـات 

دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني. 
ولـم يتأخر فريـق ميامـي يف النتيجة طوال املبـاراة، وحقق 

انتصاره الثالث عىل التوايل. 
يف املقابل، سجل كوري كيسـربت 20 نقطة لفريق ويزاردز، 

الذي تلقى هزيمته التاسعة يف آخر 11 مباراة. 
ويف مبـاراة أخـرى، سـجل ديفـني بوكـر 38 نقطـة، ليقود 

فينيكس صنز للفوز عىل شيكاغو بولز 127-124. 
وأضاف كريس بأول 19 نقطة و11 تمريرة حاسـمة لفريق 
فينيكـس صنز، كما أضاف جفال ماجـي 16 نقطة وثماني 

متابعات، ومايكل بريدجز 15 نقطة. 
يف املقابـل، سـجل ديمـار ديـروزان 38 نقطة لفريـق بولز، 
وأضـاف زاك الفني 32 نقطة، ولكن هذا لم يكن كافيا لفريق 

شيكاغو، الذي خرس مباراته الثالثة من آخر 4 مباريات. 
ويف بقيـة املباريـات، فـاز تورنتـو رابتـورز عـىل شـارلوت 
عـىل  واريـورز  سـتيت  وجولـدن   ،116-101 هورنيتـس 
أوكالهوما سـيتي ثاندر 98-110، ويوتا جـاز عىل نيويورك 

نيكس 113-104.

بعث الفرنيس كيليان مبابي، نجم باريس سـان جريمان، برسالة اطمئنان إىل 
ريال مدريد حول انتقاله إىل ”سانتياجو برنابيو“ يف الصيف املقبل.

وينتهـي عقـد مبابي مع سـان جريمان هـذا املوسـم، وزعمـت العديد من 
التقاريـر مؤخرًا أن باريس ال يـزال يحاول إقناع الالعب الفرنيس بالتجديد 

ويقدم إغراءات جديدة.ووفًقا لربنامج ”الشـرينجيتو“ اإلسباني، فإن 
مبابي قال للمرينجي إنه سـينتقل إىل ”سـانتياجو برنابيو“ 

يف الصيـف املقبـل حتى لـو تعاقد سـان جريمان 
مـع املـدرب الفرنـيس زيـن الديـن زيدان.ويعد 
العمـل مع زيـدان من األحالم التي كان يسـعى 
مبابي لتحقيقها يف مسريته االحرتافية.وزعمت 

عـىل تقارير مؤخرًا أن اإلدارة الباريسية تسعى لإلبقاء 
الفريق، إضافة إىل بناء مبابـي، عرب 3 خطـوات، هي إغرائـه بأعىل راتب يف 

مرشوع ريايض جديد أكثر قوة وطموًحا، والتوقيع عىل عقد قصري األجل. 

قال كريسـتيان إريكسـن إنه كان يعلم أنه سيلعب كرة 
القدم مـرة أخرى، بعد يومني فقط من تعرضه لسـكتة 
قلبية.وتعرض إريكسن لنوبة قلبية خالل مباراة منتخب 
بـالده أمـام فنلنـدا يف كأس األمـم األوروبيـة 2020 يف 
حزيران املايض.ويف طريقه إىل املستشـفى يف كوبنهاجن، 
قال إريكسـن لزوجته سـابرينا إنه عىل األرجح لن يلعب 
كرة القدم مجددا.ولكن، تغري هذا رسيعا، وتم زرع جهاز 
تنظيـم رضبـات القلب ومزيـل الرجفان إلريكسـن، 29 
عاما، بعد أيام من انهياره وأعطاه األطباء األمل بإمكانية 
اللعب مرة أخرى.ولم يكن إريكسـن قادرا عىل استكمال 
مسريته مع إنرت ميالن بسبب القواعد يف إيطاليا املتعلقة 
بالرياضيـني املزوديـن بهـذا الجهاز.ولكن بعـد أن أكمل 
الالعـب الدنماركي التقييمات الطبية املطلوبة كان قادرا 
عـىل االنضمام لفريق برينتفورد يف اليوم األخري من فرتة 
االنتقاالت الشتوية.وخالل حديثه لوسائل اإلعالم التابعة 
للنـادي، قال: ”يف الطريق إىل املستشـفى قلت لسـابرينا 
إننـي قد اعتـزل هنا“.وأضـاف: ”تغري هذا بعـد يومني، 

أدركت ما حدث يل يف وقت متأخر من هذه الليلة 
ويف األيـام التالية، ثـم بدأت كافـة االختبارات 
وبدأت املعرفة تظهر وكانت كل األسـئلة عبارة 
عن هل بإمكاني فعل هذا أو ذاك؟ واالسـتماع 
لألطباء“.وأضـاف: ”كانـت هنـاك العديد من 
االختبـارات لرؤية كيفيـة رد فعل القلب خالل 
التدريبـات البدنية مرة أخرى، ولحسـن الحظ 

كان كل يشء جيدا“.وأردف: ”بعد ذلك، كل شهر 
كان يمكننـي زيادة التدريبـات ومن ثم يمكنني 

اللعب، ولكن اليشء الذي كنت أسمعه من األطباء 
أنه حتى مع جهاز تنظيم رضبات القلب ومزيل 

الرجفان ال يوجد حدود، األمر متعلق 
بالتشـخيص ومـا تشـعر بـه“.

وغاب إريكسـن عن ممارسـة 
كـرة القدم منـذ الواقعة التي 
حدثـت يف يـورو 2020 التي 

أقيمت الصيف املايض.
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يهدف الحق يف الوصول اىل املعلومات املنصوص عنه 
يف عدد من الصكوك الدولية، ال سـيما اإلعالن العاملي 
لحقـوق اإلنسـان، إىل تحقيق أهـداف مهّمة أبرزها 
تأمني الحّق يف التعبري، وتعزيز املمارسـة الصحيحة 
للديمقراطية، املسـاهمة يف تطوير مؤسسات فعالة 
وخاضعـة للمسـاءلة، مكافحـة الفسـاد، وتعزيـز 
النزاهـة، وتطبيـق أعىل معايري الشـفافية بحسـب 
منّظمـة األمـم املتحـدة للرتبيـة والعلـم والثقافـة 

(اليونيسكو).
يف هذا اإلطار، بحثت شـبكة الصحفيني الدوليني عن 
مـدى قدرة الصحفيـني والصحفّيات اسـتخدام هذا 
الحـق يف بلديـن عربيني هما األردن وفلسـطني، بعد 
مّدة من نرش تقرير حـول جهود قام بها صحفيون 
وناشطون يف العراق من أجل إزاحة العوائق التي تحّد 
من اسـتخدام هـذا الحق، واضعني مسـوّدة لقانون 
يضمن حـق الحصول عىل املعلومـة، من أجل وضع 

الربملان العراقي أمام مسؤولياته الترشيعية.
بالعودة إىل العام ٢٠٠٧، يتبنّي أّن األردن سـنَّ قانون 
ضمـان حق الحصول عـىل املعلومـات، ليكون بذلك 
أول قانـون من نوعـه يف العالم العربـّي، وعىل إثره 
تشّكل مجلس املعلومات، وتقوم مهمته عىل ضمان 
وصـول املعلومـات إىل املتقدمني بطلبـات الحصول 
عـىل املعلومـات ومتابعـة الشـكاوى املُقدمة منهم 
يف حـال عـدم الحصـول عـىل رد؛ إذ أنَّ لـكل أردنيٍّ 
الحـق بالحصول عىل املعلومات التـي يطلبها؛ وفًقا 

للقانون.
يمنـح القانون الجهـة التي ُيقدم الطلـب لها مهلة 
٣٠ يوًما للـرد عىل ُمقّدم الطلـب بإعطاء املعلومات 
أو رفـض َذلك، ويف حال تم الرفـض فعليها توضيح 
السـبب، إذ أنَّ هنـاك معلومـاٍت ال يتم التطـّرق لها 
واملصنفـة عـىل أنها رسّيـة، ولم يضـع القانون أي 
عقوبـات قانونية أو إدارية أو مسـلكية عىل األفراد 
(املصادر) إذا قدموا معلومات، غرَي أّن املادتني (١٤) 
و (١٥) من قانون حماية أرسار ووثائق الدولة نّصت 
عـىل عقوبـات يمكن اسـتخدامها لتجريـم مصادر 

املعلومات.
يتّم تسـليم الطلبـات إىل «منسـق املعلومات» يف كل 
مؤسسـة، والذي بـدوره يتابـع الطلـب والحصول 
عـىل املعلومات، ويف حـال رفضت املؤسسـة إعطاء 
املعلومات، يتّم تقديم شـكوى إىل مجلس املعلومات 
بعَد مّيض ٣٠ يوًما من تقديم الطلب، ويقوم املجلس 
بـرد الشـكوى أو الحصول عىل املعلومـات املطلوبة 

خالل ٣٠ يوًما وبعد عقد جلسٍة ملناقشة َذلك.
وعّدت مهلة الثالثني يوًما طويلًة بالنسبة للعديد من 
الصحفيني الذين يحتاجون للمعلومات بشكٍل عاجٍل 
ويومـّي؛ لذا كان هذا واحًدا من التعديالت التي وافق 
عليهـا مجلس الـوزراء األردنّي عـام ٢٠١٩ ملرشوع 
قانـون معـدل لقانـون ضمـان حق الحصـول عىل 
املعلومات لسـنة ٢٠١٩، تمهيـداً إلحالته إىل مجلس 

النواب وإقراره وفق األصول الدستورية.

وتضّمنـت التعديـالت تخفيـض مـدة اإلجابـة عىل 
الطلب من ٣٠ يوماً إىل ١٠ أيام عمل فقط، باإلضافة 
إىل أن تشـكيلة مجلس املعلومات شـهدت توازناً بني 
التمثيل الحكومي ومؤسسات املجتمع املدني، وذلك 
بإضافة نقيبي الصحفيني واملحامني، وممثلني اثنني 
عن مؤسسـات املجتمع املدني، إال أنَّ مجلس النواب 

األردنّي لم يناقش التعديالت حتى اآلن.
وتشـمل املعلومات املطلوبة كافة أنـواع املعلومات؛ 
سـواًء كانت رقمية أو تحليليـة أو توضيحية ويمنع 
القانون الكشـف عن املعلومات يف عدٍد من الحاالت، 
مـن ضمنهـا؛ األرسار والوثائـق املحميـة بموجـب 
أي ترشيـع آخـر، والوثائق املصنفة عـىل أنها رسية 
ومحميـة والتـي يتم الحصـول عليهـا باالتفاق مع 
دولة أخـرى، واألرسار الخاصة بالدفـاع الوطني أو 
أمـن الدولـة، أو سياسـتها الخارجيـة، واملعلومات 
التي تتضمـن تحليالت أو توصيـات أو اقرتاحات أو 
استشـارات تقدم للمسـؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار 
بشأنها، واملراسالت واملعلومات املتبادلة بني اإلدارات 
الحكوميـة املختلفـة حولهـا. إضافـًة إىل املعلومات 
وامللفات الشـخصية املتعلقة بسـجالت األشـخاص 
أو  الوظيفيـة  السـجالت  أو  الطبيـة  أو  التعليميـة 
األرسار  أو  املرصفيـة  التحويـالت  أو  الحسـابات 
املهنية، واملراسالت ذات الطبيعة الشخصية والرسية 
سـواء كانـت بريدية أو برقيـة أو هاتفية أو عرب أي 
وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية واإلجابات 

عليها.
ويعاني كثريون مـن صعوباٍت تتمثل بعدم الوصول 
إىل املعلومـات أو الحصول عليها منقوصة أو التأخر 
يف تسـليمها لهـم، أو الطلب املتكرر بإعادة إرسـال 
الطلـب، أو عـدم إدراك العاملني يف املؤسسـات لهذا 
الحق وبالتايل صعوبة الوصول إىل منسـق املعلومات 
أو إضاعة املسؤول للطلب وعدم تذّكره إال يف حاالت 
إلحـاح الصحفـّي املتواصـل عليـه أو طلـب تغيـري 
األسـئلة؛ كمـا تقول يف حديـٍث لشـبكة الصحفيني 

الدوليني الصحفّية روان نخلة التي تقّدمت بأكثر من 
٣٠ طلب حصوٍل عىل املعلومات خالل ٤ سنوات.

تعمـل نخلة كصحفية مسـتقلة وتتعـاون مع عدٍد 
من املؤسسات مثل صوت، وشـبكة أريح للصحافة 
االسـتقصائّية، ومنظمة صحفيون من أجل حقوق 
اإلنسـان (JHR)، ممـا دفعهـا للتقـدم للعديـد من 
الطلبات باسـم هـذه املؤسسـات نتيجـة إنجازها 
للعديـد مـن التقاريـر واألبحـاث، وعـىل الرغم من 
وضـوح طلبهـا وأسـئلتها إال أنهـا عانـت بتجاوب 

املؤسسات معها؛ عىل حّد وصفها.
وتضيـف أنها تلجـأ للطلبـات إذا ما رفـض الناطق 
اإلعالمّي للمؤسسـات تزويدهـا باملعلومات أو طلب 
منهـا تقديـم طلـب، وذلـك بعـد تفتيـش االنرتنت 
وصفحـات املؤسسـة عـن املعلومـة التـي ترغـب 
أّن  مضيفـًة  تجدهـا،  ال  غالًبـا  والتـي  بمعرفتهـا 
«الحصـول عـىل املعلومـات هدفـه توثيقـي بأنني 
قمت بكل محاوالتي لتوثيـق الطلب، وأحياًنا أحتاج 

ملعلومات حقيقّية وتفصيلّية».
ويف الوقت ذاته ينشط مركز حماية وحرّية الصحفيني 
يف متابعة تعديـالت القانون ورصد الحاالت املتعلقة 
بتقديـم الطلب، وعمل ضمن مـرشوع «اعرف» مع 
٢٣ وزارة ومؤسسـة عامـة عـىل تطوير ومأسسـة 
إجـراءات حـق الحصـول عـىل املعلومـات يف آليات 
عملها، باإلضافة إلصدار أكثر من دراسة متخصصة 
بالقانون، كان آخرها دراسة «الجواب املفقود» التي 

تناولت جودة املعلومات.
مـن جانبـه، يقول منّسـق وحدة األبحـاث يف املركز 
إسالم البطوش لشبكة الصحفيني الدوليني إنَّ املركز 
ل مالحظات عديدة عىل نقاط ضعف القانون  قد سجَّ
مثل أنه ال يملك صفة السـمو عىل القوانني األخرى، 
فقد ورد بالقانون مـا ينص عىل احرتام الترشيعات 
القانونيـة األخرى املتعلقة باملعلومـات، وهذا يعني 
إفقـاد القانون لقوته، فلم يعـد قانوًنا خاًصا يطبق 

ويقدم عىل ما عداه.

ويتابـع أنَّ القانون توّسـع يف االسـتثناءات والقيود 
املفروضة عىل حـق الحصول عىل املعلومات، فاملادة 
١٣ منـه تنّص عىل تسـعة بنود يمنع الكشـف عنها 
ويالحـظ أن هذه االسـتثناءات توسـعت يف حماية 
الوثائـق واملعلومـات أكثـر بكثري مما قصـدت إليه 
املعايري الدوليـة واملتمثلة باألمن القومي، والعالقات 
الدوليـة، والصحـة والسـالمة العامـة والتحقيـق، 
والخصوصيـة للمصالـح االقتصاديـة والتجاريـة، 
والخصوصية الفردية، وحماية القضاء، وأيًضا فيما 
يتعلق باملصلحة املرشوعة أو السـبب املرشوع، فقد 
اشـرتط املرشع وجـود مصلحة مرشوعة أو سـبب 
مـرشوع لـدى طالـب املعلومـات، وأبقـى صالحية 
تحديد املرشوعية وأسـبابها مفتوحة بـدون بيانها 
يف مـواد القانون، وهو ما يمنـح الحق برفض طلب 
الحصـول عىل املعلومات لكّل مـن يطلبها تحت هذا 

التقييد الفضفاض.
وال يملك مجلس املعلومات صالحية إلزام املؤسسات 
العامة بإجابة طلبـات املعلومات، وانتهاًء بتصنيف 
تقـوم  أن  اشـرتط  فالقانـون  الوثائـق،  وفهرسـة 
املؤسسـات العامـة بتصنيف املعلومات وأرشـفتها 

وفق معطياته، بحسب البطوش.
التوصيات:

*إلغاء احرتام الترشيعات القانونّية األخرى باملجمل، 
واسـتبدال ذلـك بعبارة «عـىل الرغم ممـا ورد يف أي 

قانون آخر تطبق أحكام هذا القانون».
*تخفيض املهلة من ٣٠ إىل ١٠ أيام.

*إتاحـة املعلومات لألفـراد بدون معيقـات ويف كل 
الظروف.

*تأهيل وتدريب موظفي املؤسسات العامة للتعامل 
مع طلـب الحصول عـىل املعلومـات ومعرفة مهام 

مسؤول املعلومات.
تحديات يف فلسطني

عـىل الرغـم مـن إعـالن الحكومـة الفلسـطينية يف 
مناسـبات عّدة أنها مسـتعدة للمبـارشة بإجراءات 
إقرار قانون حق الحصول عىل املعلومات وفق أسس 
قانونية معتمدة، ومع وجود اتفاقيات دولية موقعة 
يف هذا املجال باعتباره أحد املتطلبات الفلسـطينية، 

إال أنه لم يتم إقراره حتى وقتنا هذا كقانون.
وتقـول الصحفيـة لينـدا ماهر الشـويكي لشـبكة 
الصحفيـني الدوليـني: «املفارقة العجيبـة أن تتغنى 
الحكومـات بحرية الـرأي والتعبري بـدون إقرار حق 
الحصول عـىل املعلومات الذي يعّد تطبيًقا أساسـًيا 
وأولًيـا لحريـة الـرأي والتعبري والـذي يضمن حرية 

العمل الصحفي والحريات العامة».
ومن واقع تجربتها يف العمل االسـتقصائي عىل مدار 
أكثر من ٥ أعوام، تضيف ماهر: «العاملون يف مجال 
التحقيقـات االسـتقصائية هم أكثر مـن يواجهون 
صعوبة وقيوًدا يف حريـة الحصول للمعلومات، التي 
تمنعنا مـن أن نمارس حقّنا الصحفـي والولوج إىل 

الحقيقة».
وبنـاًء عـىل شـهادات عـدد مـن الصحفيـني، فمن 

النادر توفر املعلومات عىل شـبكة االنرتنت أو إتاحة 
الوصـول لها بدون تعقيـدات، وأحياًنـا يكون جزًءا 
منهـا منقوًصا، كأن تتوفر بعض التقارير لسـنوات 

معينة موجودة وأخرى غري موجودة.
ففـي ترشيـن األول/أكتوبـر ٢٠٢١، تعّطـل املوقع 
املاليـة  الرقابـة  بـ»ديـوان  الخـاص  اإللكرتونـي 
واإلداريـة»، بعدمـا رصـدت وسـائل إعـالم محلية 
شـبهات فسـاد يف مواضيـع تتعلق بعمل السـلطة 
والحكومـة، تضّمنها التقرير السـنوي الذي أصدره 

الديوان عن سنة ٢٠٢٠.
وأثار التعطل املفاجئ للموقع اسـتغراب وتساؤالت 
الصحفيـني، خاصـة وأنـه عـاد للعمـل بعـد بضع 
سـاعات، ولكن بعدما جرى حذف التقرير السـنوي 
الـذي وثـق التجـاوزات التـي ارتكبتها مؤسسـات 

السلطة الفلسطينية يف ملفات عّدة.
وتعلّـق ماهر: «الكثري من املعلومـات التي نحتاجها 
تكـون ضمن إطـار طلب الوصـول للمعلومات، هذا 
األمـر يعـود دون أن نحصـل عىل ما نريـد ومن غري 
تطبيق لـه مما يجعلّنـا ال نمارس دورنـا الصحفي 
االسـتقصائي بسـهولة ويتطلـب مّنا األمـر الكثري 
من املجهود واملتابعات مع الجهات املسـؤولة والتي 
يف معظـم األوقات ال نحصل عـىل ردود أو معلومات 

مّنها، تحت حجج كثرية».
وخـالل إعداد ماهر ألحد التحقيقات لصالح شـبكة 
أريج للصحافة االسـتقصائية، أرادت الحصول عىل 
معلومات من جهة حكومية ما، وبعد ٥ شـهور من 
االنتظار والتسويف، جاء الجواب النهائي أّن «الجهة 
غري مسـجلة لـدى وزارة الداخليـة» لتمنع بذلك من 
حـق الوصـول للمعلومـات. وتشـري إىل أّن الحمالت 
واملبـادرات التـي تدعم حـق الوصـول إىل املعلومات 
من مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات اإلعالمية 
قليلة جًدا، وتظهر بني الحني واألخر، إال أّن الواقع يف 

فلسطني بحاجة «لتفعيل حقيقي وعاجل».
وتضيـف أّن «غيـاب هـذا الحـق يدفـع الكثـري من 
الصحفيني إىل اسـتخدام وسـائل أخرى يف الحصول 
عـىل املعلومـة كالتصوير والتسـجيل الـرسي، مما 
يضعهم تحت طائلة املسؤولية واملالحقات القانونية 
واألمنيـة». وتختم الصحفية لينـدا حديثها بالتأكيد 

عىل أّن الواقع العام يف فلسطني يحتاج إىل:
- تنفيـذ حمـالت ومبادرات من مؤسسـات إعالمية 
ومدنية مـن أجل تفعيـل حق الوصـول للمعلومات 

بشكل عاجل وحقيقي.
- توعيـة الصحفيـني بأهمية تفعيل هـذا الحق لهم 

وكيفية املطالبة به.
- اإلعالن عن مسـار منظم ومستمر للضغط إلقرار 
حق الوصول إىل املعلومـات ليتمّكن الصحفيون من 
تطبيـق عمليـة املسـاءلة املجتمعية ومبـدأ النزاهة 

والشفافية.
- التأكيد عـىل حق حرية الرأي والتعبري وممارسـة 

العمل الصحفي بحرية. 
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

مقديشو/متابعة الزوراء:

ما زالت التهديدات األمنية واالعتداءات 

الجسـدية واملضايقـات تلـف العمل 

ويسـتمر  الصومـال.  يف  الصحفـي 

مسلسـل اسـتهداف الصحفيـني من 

دون توّفر مالحقات قضائية ضد قتلة 

الصحفيـني يف البالد، لوقـف الجرائم 

ضدهـم. وفيمـا كان العـام املـايض 

حافـًال باالنتهـاكات، تغـذي تغطية 

االنتخابـات الترشيعيـة والرئاسـية، 

والتـي ُتجـرى يف ٢٥ فرباير/شـباط 

الجاري، االعتـداءات ضد الصحفيني، 

بعـد  العـام، خصوصـاً  بدايـة هـذا 

نرشهم انتقـادات لفاعلني أو آلليات 

إجراء االنتخابات. 

وبـدأ هـذا العـام باسـتهداف عرشة 

صحفيـني يف الصومـال؛ إذ داهمـت 

رشطة محلية يف مدينة بلدوين (وسط 

واحتجـزت  محليـة،  إذاعـة  البـالد) 

سـاعات  ملـدة  الصحفـي  طاقمهـا 

وأغلقت بثهـا ملدة ١٥ سـاعة. يقول 

محمـد عثمـان مكـران مديـر إذاعة 

«هريان وين» ، إن «قوات من الرشطة 

املحلية (١٢ عسـكرياً) اقتحمت فجر 

١٢ ينايـر/ كانـون الثانـي املـايض، 

وأتلفت بـاب اإلذاعة، وأمـرت بوقف 

البث املبارش، ورشعت يف االعتداء عىل 

الطاقـم الصحفي املوجـود يف اإلذاعة 

يف ذلـك اليوم، واقتادت سـبعة منهم، 

من بينهم مدير املوظفني عبدالله عيل 

أبوبكـر، ومدير التحرير ياسـني عيل 

أحمـد، وأغلقت املحطة حتى إشـعار 

آخر». 

ويشـري إىل أن «مسـؤويل اإلذاعـة لم 

يتلقوا أي إشعار أو تنبيه من السلطة 

األمنية يف املدينة، وال مذكرة استدعاء 

أو تهمـة موجهة مـن النيابة العامة 

قبـل توقيفهـم عـن العمـل، وإغالق 

اإلذاعة التي توقف بثها ملدة ساعات، 

دون معرفة األسـباب الحقيقية وراء 

هذا االنتهاك واملضايقات من الرشطة 

املحلية».

ويضيف أنه «بعد ثماني سـاعات، تم 

اإلفراج عن الطاقم الصحفي لإلذاعة 

وسـمح لنا بمزاولـة العمل من جديد 

واسـتئناف البث املبـارش لإلذاعة بعد 

١٥ سـاعة من احتجابها قرساً، دون 

املحتجزين  الصحفيني  الزمالء  تقديم 

إىل املحكمة بعد خمس عرشة سـاعة 

مـن االحتجاز التعسـفي يف السـجن 

املركزي يف املدينة». 

إذاعـة  اسـتهداف  أسـباب  وحـول 

«هـريان»، يقـول مديرهـا إن «إدارة 

املحطة كانت تتلقى يف الفرتة األخرية 

تهديدات من قبل يوسـف أحمد هكر 

نائب حاكم والية هرشبييل الفيدرالية، 

أو  بالقتـل  صحفييهـا  باسـتهداف 

السجن، إذا لم تتوقف اإلذاعة عن بث 

تقاريرهـا التـي ترصد فيها الفسـاد 

الـذي يشـوب إجـراء عمليـة تنظيم 

االنتخابات الترشيعية التي تشـهدها 

الواليـة، إىل جانب بثهـا ملقابالت مع 

الذين  شـيوخ العشـائر واملرشـحني 

بتزويـر  املحليـة  اإلدارة  يتهمـون 

مقاعدهـم االنتخابيـة، لكن ترجمت 

كل التهديـدات إىل اقتحام ملقرها من 

قبل الرشطة يف صباح يوم عمل عادي 

كانـت اإلذاعة تبث برامجها الحوارية 

بشكل طبيعي».

يف سـياق متصـل، اقتحمـت رشطـة 

محلية شـبكة إعالمية عـىل اإلنرتنت 

يف مدينة عبدواق (وسط البالد) يف ٣٠ 

من يناير/ كانون الثاني املايض. وجاء 

هـذا االقتحـام األمنـي ملقر الشـبكة 

أجـرت  بعدمـا  (إذاعـة وتلفزيـون) 

مقابـالت مع عدد مـن أفراد الرشطة 

الذين أرضبوا عن العمل بسـبب عدم 

رصف مرتباتهم الشهرية. 

ويقـول الصحفـي مهد حليـف الذي 

كان ينـاوب يف العمل صبـاح اقتحام 

محطة «سويال» اإلعالمية، إن «أفراد 

الشـبكة فوجئـوا بهـزة عنيفة، تبني 

الحقاً أن سـيارة مصفحـة اقتحمت 

الباب الرئييس ملقر الشبكة. اقتحموا 

اسـتوديو اإلذاعة، ورشعوا يف تقييدي 

وجمـع مـواد الصحفيـني، األقراص 

الصلبة، وسـجالتهم، ثم اقتادوني إىل 

مكان مجهـول وتحت ظل الشـجرة 

خـارج املدينة، بدالً إىل السـجن العام 

يف املدينـة، وبقيـت هنـاك معصـوب 

العينـني ومقيد اليديـن والرجلني ملدة 

ست ساعات». ويضيف مهد أنه «بعد 

هـذه الفرتة من االحتجاز التعسـفي 

نقلوني إىل مركـز الرشطة يف املدينة، 

دون توضيحـات السـتهدايف، ومكثت 

هذه الليلة يف مقر الرشطة وبّت فيها، 

وبعدهـا أطلق رساحـي. دون معرفة 

سبب احتجازي ليوم كامل».

«أُخـِربت  مهـد:  الصحفـي  ويقـول 

الحقاً أن سبب اسـتهدايف جاء نتيجة 

للمقابـالت التي أجريتها مع عدد من 

الرشطـة الذيـن كانـوا يشـكون من 

عدم حصولهم عىل مستحقاتهم ملدة 

شـهرين. تمت هذه املقابالت يف مقر 

الرشطـة يف مدينة عبـدواق، دون أن 

تمتنع الرشطة عن مقابالتنا مع أفراد 

الرشطة، بـل تلقينا اتصاالً من قيادة 

الرشطة نفسـها لبث شـكاوى أفراد 

الرشطة حول تأّخر رصف مرتباتهم. 

لكن املفاجأة والسؤال: ملاذا استهدفت 

الرشطـة محطتنا إذا كانـت تغطيتنا 

مع أفـراد الرشطة تمت تحت سـمع 

وبرص قيادات الرشطـة يف املدينة؟». 

ويوضح مهد أن «اسـتهداف الشبكة 

اإلعالمية جاء من القيـادات العليا يف 

واليـة جلمـدغ، خاصة نائـب رئيس 

الواليـة وعمدة مدينة عبـدواق وقائد 

الرشطـة املحليـة، وهذا االسـتهداف 

التعسـفي يخالف األعراف والقوانني 

الصحفيـة يف البالد، فضالً عن ترويع 

الصحفيني وتدمري ممتلكات الشبكة 

اإلعالمية». 
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كراكاس / أ ف ب: 
صادرت محكمة فنزويلية رسـميا 
ناسـيونال»  «إل  صحيفـة  مقـر 
املعارضة لصالح ديوسدادو كابيلو 
الـذي ينظـر اليه عـىل أنـه الرجل 
الثاني يف الحكومة، وذلك بعد فوزه 

بدعوى تشهري ضد الصحيفة.
وقـال بيـان نرشتـه الصحيفة إن 
واألرض  ناسـيونال+  +إل  «مقـر 
املشـيد عليهـا قـد ُمنحت بشـكل 
مبارش إىل ديوسدادو كابيلو يف مزاد 

قضائي غري نظامي ورسي».
وأضافـت الصحيفـة أن املحكمـة 
أجـرت املزاد عـىل مقـر الصحيفة 
الذي وضعـت يدها عليـه يف أيار/

مايو دون تبادل منصف للمعلومات 
أو تقديم عروض مفتوح.

وكانت محكمة فنزويلية قضت يف 
الصحيفة  بتغريـم  نيسـان/أبريل 
مبلـغ ١٣,٤ مليون دوالر لتسـببها 
بــ»رضر معنوي كبـري» لكابيلو، 
النائـب والرجـل الثانـي يف الحزب 
االشرتاكي املوحد الحاكم يف فنزويال.

ورفع كابيلو دعوى التشـهري ضد 
صحيفة «إل ناسيونال» عام ٢٠١٥ 
بعد أن أعـادت نرش مقال نقال عن 
صحيفـة «آيه بي يس» اإلسـبانية 

يذكـر أن لكابيلـو ارتباطـات مـع 
عصابات تهريب املخدرات.

كما رفـع كابيلو يف الوقت نفسـه 
يف  يس»  بـي  «آيـه  ضـد  دعويـني 
إسبانيا و»وول سرتيت جورنال» يف 

الواليات املتحدة، لكنهما رفضتا.
وعند رفعه الدعـاوى أمام املحاكم 
تهديـدات  القـوي  الزعيـم  وجـه 
لوسـائل اإلعـالم ووعـد بتحويـل 
مقراتها إىل جامعات أو اسـتخدام 
أراضيها لبناء إسكان شعبي، قائال 

«ال أريد املال لنفيس».
الصحافـة  جمعيـة  ووصفـت 
األمريكيـة ما حـدت لصحيفة «إل 
ناسـيونال» بأنـه «رسقـة القـرن 

للصحافة املستقلة».
تأسسـت صحيفة «إل ناسيونال» 
عام ١٩٤٣ عىل يد الكاتب الفنزوييل 
ميغيل أوتريو سيلفا، لكنها توقفت 
عن النرش يف كانون األول/ديسمرب 
٢٠١٨ بعـد ٧٥ عاما مـن الصدور، 
وقـد أمضـت الصحيفـة العقدين 
األخرييـن يف معارضـة حكومـات 
 (١٩٩٩-٢٠١٣) تشـافيز  هوغـو 

وخليفته نيكوالس مادورو.
ومنذ وصـول مادورو إىل السـلطة 
توقفـت أكثـر مـن مائـة وسـيلة 
وفقـا  العمـل،  عـن  إعالميـة 
ملنظمـة «اسباسـيو بابليكو» غري 

الحكومية.

كشمري/ا.ف.ب:
أوقفـت الرشطـة صحفيـاً معروفـاً يف 

«تمجيـد  بتهمـة  الهنديـة  كشـمري 
اإلرهاب» و»نرش معلومات خاطئة»، 
يف هـذه املنطقة من الهيمااليا التي 
تشهد نزاعاً، وحيث ُيماَرس ضغٌط 
الصحفيـني.وكان فهد  متزايد عىل 

شـاه رئيس تحرير بوابة املعلومات 
«ذي كاشـمري واال» قـد أوقـف عـدة 

السـنوات  يف  مـرات، بسـبب مقاالتـه 
املاضية.بعـد توقيفـه ، أوضحـت الرشطة 

يف كشـمري يف بيـان أنـه أوقـف بسـبب «تمجيد 
اإلرهـاب ونرش معلومات خاطئة وتحفيز الجمهور» عىل 
العنف والحقد.وقالت الرشطة إن منشوراته عىل فيسبوك 

أرضت «بصـورة العنـارص املكلفني بحفظ 
النظام».وطالبت منظمة «لجنة حماية 
الصحفيني» ومقرها الواليات املتحدة، 
باإلفـراج عـن فهـد شـاه ودعـت 
السـلطات الهندية إىل احرتام حرية 
الصحافة يف كشمري.وقال املسؤول 
عن منطقة آسيا يف املنظمة ستيفن 
بوتلـر: «ُيَربِهـُن توقيف شـاه عىل 
ازدراء السـلطات لحرية الصحافة».
كشـمري  يف  الصحفيـون  ويتعـرض 
الهندية منذ ٢٠١٩ وإلغاء نيودلهي الحكم 
الذاتي الجزئي لإلقليم، لالعتقال وعمليات الدهم 
ومالحقات بتهم مرتبطة «باإلرهاب» ومضايقات بسبب 

تقاريرهم.
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    ١-اليوم هو السـابع من شـباط 

/فربايـر ٢٠٢٢ ، إذ سـكن خاطري 

عىل عموديـن من رجلـني مفكرين 

مـن بـالدي اطمئنوا ولم يمسـكهم 

اذى يوميـات الحيـاة، مـا اغرانـي 

عىل متابعـة افكارهمـا النرية التي 

ابتدائهـا املفكـر السـيايس ابراهيم 

العبادي يف نقاشـات تطبيق نظرية 

آرنـت ليبهـارت عـىل العـراق وهي 

((نموذًجـا نظرًيا» إشـكالًيا ُيَعرف 

ب «الديمقراطيـة التوافقية»، وتبدأ 

من البدايات األوىل لنشأة املصطلح، 

النمسـاوية، مروًرا  مع املاركسـية 

بنضـوج معاملـه التفسـريية عـام 

١٩٦٩ يف سياق نقاش عالم السياسة 

الهولنـدي األمريكي آرنـت ليبهارت 

تصنيفـات غابرييـل أملوند لألنظمة 

الغربية،  الديمقراطيـة  السياسـية 

قبل بلورته بوصفه «نظرية» يمكن 

تطبيقها عىل املجتمعات املنقسمة. 

بنيوًيـا  نقـًدا  الدراسـة  وتقـدم 

للمصطلح واسـتعماالته، فتحاجج 

بأن «الديمقراطية التوافقية» بدأت 

بوصفهـا سياسـات عمليـة أملتها 

الـرضورة قبـل أن تصبـح نموذًجا 

ليبهـارت  إسـهامات  وأن  نظرًيـا، 

الالحقـة ال تعدو عـن كونها عملية 

استقراء لتجارب عينية من دون أن 

تكـون «نظرية»، ومن ثـم، ال يعني 

 Power«مصطلح «تشـارك السلطة

تحقيـق  بالـرضورة،   ،Sharing

الديمقراطيـة. يف ضوء ذلك، تصوغ 

الدراسـة مالحظات نظرية عدة من 

شأنها أن تساعد يف التمييز عىل نحو 

كاٍف بـني التوافقيـة والديمقراطية 

الدراسـة مدى  التوافقيـة. وتقارن 

مالءمـة ذلك «النمـوذج النظري» يف 

حالتني، أوروبيـة «إيرلندا»، وعربية  

«لبنان»)).

    اذ يرى ابراهيم العبادي يف عموده 

املوسوم :

    مشـكلة العـراق السياسـية بني 

االغلبية والتوافقية بالقول :

    ((يشـكو العراق من ضآلة فرتات 

االسـتقرار السـيايس، فنحـن امـة 

مشتبكة يف رصاع وتنافس شديد عىل 

السـلطة ومقاليدها، كل فئة وتيار 

وحـزب وجماعـة سياسـية ، تظن 

أنها افضـل من غريمتهـا يف االدارة 

والحكـم وتحقيـق مصالـح الدولة 

والجمهـور، كل تاريخنا السـيايس 

مطبـوع بطابع العنف املسـلح عىل 

مذبح السـلطة وتقلـد الزعامة من 

دون منافـس، عندما جيـئ بفكرة 

واملشـاركة  والتوافـق  التوافقيـة 

املكوناتية (نمـوذج ارندت ليبهارت 

) انتعشت االمال بخالص العراقيني 

من ثقافة االستبداد واملستبد الواحد، 

اىل ثقافـة التشـاركية واسـرتضاء 

الجميع بالسلطة، واملساهمة بصنع 

السياسـات، بعد قرابة العقدين من 

الديمقراطيـة التوافقيـة الباهتـة، 

تفتقـت ذهنية املراقبـني عن فكرة 

تقول ان مشـاركة اقوياء املكونات 

بانتشار  الكبرية والصغرية سمحت 

الفسادواملحسـوبية وضعف االدارة 

وضيـاع االنجـاز، والبد مـن تفعيل 

املعارضـة  يف  الديمقراطيـة  ادوات 

الحازمـة واملراقبـة الصارمـة ملـن 

،عنـد  الحكـم وادارةاملـوارد  بيـده 

هـذا املفرتق اكتشـف العراقيون ان 

صيغـة ليبهـارت اخفقـت يف انتاج 

جيل جديد من السياسـيني يحرص 

عـىل ممارسـة فـن الحكـم بعيـدا 

الحزبيـة  املصالـح  هواجـس  عـن 

واملكوناتيـة، انهـم ممثلو جماعات 

يف السـلطة، وهدفهم هـو تحصيل 

مايمكـن تحصيلـه دونمـا اكرتاث 

ملايصيب االدارة والسياسات العامة 

وتوزيـع املـوارد واالنفـاق املايل من 

مشكالت، غرق العراق يف بحر الفشل 

الحكومـي، فجاءت فكـرة محاكاة 

النمـاذج الديمقراطية الناجحة بأن 

االنتخابـات  الخـارسون يف  يـرىض 

بمقعد املعارضـة لكنهم ابوا لتجذر 

القناعـة بـأن مـن يحكم سـيفوز 

بالفرص، ومـن اليحكم سـيكتفي 

بالصـوت العـايل يف االعـالم وداخل 

اروقة مجلس النواب،املشكلة اذن يف 

التوافقية وعدمهـا ،ويف الحكومات 

حكومـات   ، ونقيضهـا  االئتالفيـة 

االغلبية واالكثرية .

    ثم يتسـاءل الكاتب: فلماذا تنجح 

حكومـات أئتالفيـة يف غـري العراق 

وتفشـل يف العراق الذي يببحث عن 

االستقرار السـيايس واالمني وهما 

رشطـا التنمية واالزدهـار ؟ ال احد 

بإمكانه الجزم بهذا التالزم، فعندما 

يتوافقـون يتضامنـون يف التغطية 

عىل الفسـاد ،وعندما يتمايزون بني 

سـلطة ومعارضة لن يكون الفساد 

أخف وطـأة عـىل التنميـة والناس 

زادهـا  مجتمـع  ثقافـة  ،الفسـاد 

رسـوخا املجتمع السـيايس الفاسد 

واملجتمـع املدنـي الخـاوي ،ضعف 

املـال وبريوقراطيـة  االدارة وهـدر 

السياسـات، ال تعالجهـا حكومات 

اغلبية أو تنعشها حكومات توافق، 

املشـكلة اعمـق مـن ذلـك بكثـري، 

املشكلة يف سطحية االدارات وهزال 

ثقافـة الحكـم، وسـنوات طويلـة 

مـن البـالدة التـي هيمنـت عىل كل 

العـراق  يف  الزمـن  توقـف  يشء، 

ومـىض العالم مرسعـا ،املصلحون 

واملهمومون بتغيري الواقع،  رسعان 

مـن  صلـدة  بكتـل  مايصطدمـون 

اساليب ومناهج وافكار يف التخطيط 

والتنفيـذ والحوكمـة واالدارة ظلت 

تخنـق كل ارادة اصالحيـة ومنهـج 

تغيريي، املشكلة يف صنع السياسات 

يتـوىل  ومـن  صانعيهـا  وعقـول 

ترجمتها اىل مشاريع عمل، اضمنوا 

اسـتقرار معادلة الحكم والسـلطة 

سيسـتقر  التغالـب،  بغريمنطـق 

الحـال ثم فكـروا بتغيـري أو اصالح 

تدريجـي، امـا الثوريـة يف االصالح 

والتغيري فقد فـات اوانها يف العراق، 

وكل ثـورة سـتواجه ثـورة مضادة 

سالحها العنف وعنوانها االضطراب 

وادمان الشعارات ونتيجتها الفشل 

والدوران يف ذات ……!!!)).

    ٢-يمكنن القـول من جانبي وانا 

اناقش

    موديـل الدولة املرشقية من زاوية 

املفكر ابراهيم العبادي للكاتب آرنت 

ليبهارت لتصنيفـات غابرييل أملوند 

الديمقراطية  السياسـية  لألنظمـة 

للديمقراطيـات  ولكـن  الغربيـة 

املرشقية هذه املرة لكي اقول:

    فاالغلبية بشكلها االثني الطائفي 

والتوافقية بشكلها املماثل النسخة 

املخترصة تحت مظلة توازن قوامها 

االديولوجـي  واالنغـالق  الغنيمـة 

والغلـو القبييل، وازاء تـردي منهج 

املستدامة وبثوبها  البرشية  التنمية 

نظريـة  تقوقعـت  طاملـا  الوطنـي 

(آرنـت ليبهـارت ) يف الديمقراطية 

التوافقية يف منحـدر انموذج الدولة 

املرشقيـة ، موديـل دولـة الطوائف 

واالثنيـات التـي تتحكـم يف ثوابتها 

الريعيـة  (الغنيمـة  ومتغرياتهـا 

واملعتقد االديولوجي لحكم يتشـكل 

عـىل اسـاس الطوائـف والقبائل). 

فكلتـا النموذجـني مهمـا بلغا من 

تحديـث البد مـن ان يولـدان حركة 

 feedback ارتجاعيـة  سـببية 

بينهمـا وبـني التنميـة االقتصادية 

واالجتماعيـة ذات الهوية الوطنية.

فرتاجـع التنميـة االقتصاديـة يولد 

سـيايس  انهيـار  يف  االوىل  تراجـع 

وتراجـع التنميـة السياسـية يؤدي 

االقتصاديـة  التنميـة  تراجـع  اىل 

يف  االرتجاعيـة  الحركـة  انهـا   …

بـني   causalities املسـببات  عالـم 

اسـباب تدهور التنمية االقتصادية 

واالجتماعيـة وبني اسـباب تدهور 

التنمية السياسـية احدهما يقوض 

االخـر يف (دورة االعمال السياسـية 

 Oriental political-املرشقيـة

.(business cycle

    ٣- افتتـح املفكر حسـني العاديل 

عموده بخاطرته البالغية محورها 

االدب السـيايس االجتماعـي تناول 

فيها فكرة (الضوضاء او الضجيج ) 

و انرصف اىل فلسفه جدلية لتجسد 

الفكـري  والهبـوط  العلـو  غايـات 

ِجيج» املرشقي قائالً: «الضَّ

(قبـل)  َضِجيـج  الشـعارات:   •     

الحكم، وتربير (بعد) الُحكم!!

    • (األيديولوجيـا) َضِجيج الثوار، 

و(الّسلطة) ترياقها!!

    • األفـكار التي ال ُتحدث ضجيجاً 

َنة). (ٌمدجِّ

    • (الحكمة) َضِجيج العقل، وأُّسها 

(األسئلة).

    • السـلطة دون َضِجيـج الّتملـق 

(ُمِملّة)!!

(الّساسـة)،  الّضِجيـج  أئمـة   •     

فسكينة (الواقع) إفالسا.

    • رأس مال الّضِجيج (الحنجرة)، 

وحروب الحناجر (دسائس).

    • الثـورات: َضِجيج (الشـعوب)، 

بهمس (الُنَخب).

    ٤-وجـدت من طـريف ان الضجيج 

الذي اثاره املفكر حسني العاديل هو 

تعبـري اصيل عن متغريات سالسـل 

الحيـاة الزمنيـة لتشـكل مقدمات 

لتغري ثوابتها يف نهايات املطاف كي 

 coloured اقـول: الضجيـج امللـون

noises هـو ركـن مهم مـن اركان 

يف  ورؤيتهـا  ومناخاتهـا  الزوبعـة 

لحظـات التغيـري الحـاد او الثورة، 

وانـه آخـر نهاية التحـوالت الكمية 

evolution لتبـدا منعطفات التغيري 

الحـادة او الثـورة revolution حقا 

ليستكمل التغيري الحاد او املنعطف 

القوي متطلباته .

فبدايات التحوالت الكمية يصاحبها 

مايسـمى بالضجيـج او الضوضاء 

االبيـض white noises وهـو مناخ 

تشويش مقبول غري مؤثر يف مسار 

اسـتقراري ولكـن يراكـم التغيـري 

الزمـن..  عـرب  بالتدريـج  الكمـي 

آرصة  تعيشـه  منـاخ  فالضجيـج 

الحياتيـة مـن  الزمنيـة  السلسـلة 

التطـور التدريجي الكمـي (باللون 

االبيض )اىل نقطـة االنعطاف الحاد 

يف التغيـري او التغيـري النوعي ضمن 

 life الحياتيـة  الزمنيـة  السلسـلة 

time series ومحطاتهـا ضوضـاء 

او ضجيـج من (مزيـج ملون) كما 

تسـميها نظريات السالسل الزمنية 

يف عالم االحصاء .

    ٥- ختامـا انهـا كلمـات مضيئة 

 feedback يف السـببية االرتجاعيـة

السـيايس  للموديـل   Causality

املرشقي كما سميته وجدتها كمسك 

الختـام يف حواري الفكـري اليومي 

مـع ابراهيم العبادي الـذي اجابني 

من فوره يف عالم االقتصاد السيايس 

بالقول : ((….البد للموديل املرشقي 

لدول الطوائـف والقبائل ان ينتكس 

يف لعبةالديمقراطية، ال ديمقراطية 

بـال مواطنة وطبقة وسـطى تدفع 

الرضائب ومجتمـع يعيش اقتصادا 

انتاجيـا وليـس ريعيـا، االرتجاعية 

التـي ارشتـم لهـا تكـون حتمية يف 

دول التـرشذم الهوياتـي والطائفي 

والعرقي، هشاشة النظام السيايس 

تقوداىل هشاشة اقتصادية وكالهما 

يصنعان ازمات مستدامة )).

تذكر عدد من الدراسـات العلمية بأن 

مـرسح (خيال الظل) هو شـكل من 

أشـكال املرسح العربي األصيلة، مما 

ينفي عدم معرفة العرب لفن املرسح، 

ولعـل من اهم املصـادر التي عرضت 

كتـاب  العربـي  املرسحـي  ألصالـة 

(جيكـوب الندار) املعنون (دراسـات 

يف املرسح العربي والسـينما العربية) 

الصـادر عـن جامعـة بنسـلفانيا يف 

ويف  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات 

الفصل الثالث منه يسـتعرض املؤلف 

تاريـخ مرسح خيـال الظـل يف البالد 

يف  العثمانيـني  ومسـاهمة  العربيـة 

نثلـه وبدايتـه يف مرص عىل يـد (ابن 

دانيال املوصيل) يف القرن الثالث عرش 

امليالدي ونرشت لـه ثالث مرسحيات 

مـن ذلك النوع، وتطرق املؤلف يف ذلك 

الفصل اىل صفات مرسح خيال الظل 

واىل أهميته.

للمـرسح  اوكسـفورد  (دليـل  يف      

والعـرض) وردت معلومات تدل عىل 

أن اصـل مـرسح خيال الظـل هو يف 

رشق آسـيا وان إندونيسـيا هـي أول 

بلد يشهد عروض ذلك املرسح قبل ان 

ينتقل اىل مـرص يف عهد املماليك وعن 

طريـق العثمانيني الذين احتلوا مرص 

يف القرن الثاني عرش، كما ان إسبانيا 

شـهدت عروضـاً مـن ذلـك النوع يف 

القـرن التاسـع عـرش وكانـت تضع 

الدمـى التي يحركها الالعب بالعيص، 

مـن الجلد حيث تنعكس صورها عىل 

السـتارة املوضوعـة أمامهـا ويوجه 

عليهـا الضـوء من خلفها، وشـهدت 

(باريس) عروضـاً ملرسح دمى خيال 

الظـل يف (كاباريه جان نـوار) أواخر 

القرن التاسع عرش.

    يف السـبعينات من القرن العرشين 

قـام املدعـو (جيوكو فيتـا) بعرض 

(ملحمة كلكامش) عىل شاشة خيال 

الظـل مسـتخدماً مصـادر ضوئيـة 

متعددة بعكس ما كان مسـتخدماً يف 

السـابق، واسـتناداً اىل مصار غربية 

متعددة يذكر (النراد) بأن خيال الظل 

ظهـر يف مملكـة (سـيام) وانتقل اىل 

جزيـرة (جـاوة) وكان هناك تأثريات 

جـاءت مـن الهنـد ومن الصـني قبل 

ان يصـل اىل مرص و سـوريا، ويذكر 

بأن مـرسح خيال الظـل الرتكي تأثر 

بعـروض (املـداح) املحاكاتيـه التـي 

عرفها العـرب منذ القـدم وربما من 

العرص الجاهيل او من العهد العبايس، 

الرتكـي ايضـاً  الظـل  وتأثـر خيـال 

بالعروض الشعبية الرتكية االرتجالية 

والشـبيهة بعـروض (الكوميديا دي 

الرثـا) اإليطاليـة وربمـا تأثـرت تلك 

العروض بما شاهده التجار األتراك يف 

زياراتهم اىل (البندقية) واىل (جنوا).

    اعتـاد املرصيـون عـىل مشـاهدة 

عـروض خيـال الظـل يف األمسـيات 

وكانـت  الفطـور  بعـد  الرمضانيـة 

تسـمى (األراغوز – القره قوز) ومن 

املوضوعات التي تقدم يف تلك العروض 

ما يأتي:

    ١- األراغـوز يبحـث عـن وظيفـة 

ويعرض إمكاناته.

    ٢- األراغـوز يحاول القيام بأفعال 

ممنوعـة إلثـارة الفضول والدهشـة 

فيلقـى البوليـس القبـض عليـه وال 

يخلصـه من السـجن اال رفيقه الذي 

يعـد البوليس بأن األراغوز يسـتخدم 

ما يرس ويفرح يف املستقبل.

    ٣- يقوم رفيقه (هاجيفاد) بتعليمه 

عدداً من األلعاب ال يفهمها.

    ٤- يقـع أراغـوز يف أخطـاء ممـا 

يعرضه ملواقف غري حميدة.

    ٥- هنـاك قصص عـن موضوعات 

الـف  وحكايـات  الفـرس  العشـاق 

ليلـة وليلـة، ومن األسـاطري الرتكية 

الشعبية.

    وصل (مرسح خيال الظل) اىل العراق 

عـن طريق العثمانيـني وأيامهم كان 

األطفال يذهبون اىل (مقهى عزاوي) 

ليشاهدوا هناك عروض (القره قوز) 

وكان (راشد افندي) البغدادي معروفاً 

بمهاراته يف تحريـك الدمى املصنوعة 

من الخشـب او مـن الكارتـون. وقد 

اختفـى (القـره قـوز) من املشـهد 

البغدادي بعد رحيـل العثمانيني أثناء 

الحرب العامليـة األوىل، وعاد (مرسح 

خيـال الظـل) اىل الظهـور يف بغـداد 

وعـىل يد (احمـد محمد عبـد األمري) 

التدريـيس يف كليـة الفنـون الجميلة 

بجامعـة بابـل، حيـث قـدم عرضـاً 

شـيقاً مبتكراً خـالل أيـام املهرجان 

الذي أقامته دائرة السـينما واملرسح 

عـام ٢٠١٢، وبدالً من اسـتخدام هذا 

املبـدع للدمـى وتحريكها وإسـقاط 

ظالً عىل الشاشـة اسـتخدم ممثلني 

أحياء لريووا بأجسادهم وبحركاتهم 

عـىل  ظاللهـا  املنعكسـة  الصامتـة 

الشاشـة قصصاً من الحياة اليومية 

الحـارض وكان  الوقـت  العراقيـة يف 

ذلك هو عنـرص االبتكار، وكم تمنيت 

ان يطـور هذا املبلغ ما بدأه ويوسـع 

من عروضـه وأماكنهـا، وكم تمنيت 

ان يخصص تلك العروض ملرسحيات 

يف  بهـا  ويتجـول  األطفـال  تخـص 

املـدارس ويقـدم من خاللها دروسـاً 

تربوية.

أعادني تقرير نرش مؤخرًا عن انتشار 
املـدارس الطينيـة يف العـراق وصـور 
أخـرى تداولهـا ناشـطون عراقيـون 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  عـىل 
لتالميـذ يؤدون امتحاناتهـم يف العراء 
وهـم يفرتشـون األرض. أعادنـي إىل 
الثمانينات، وتحديدا إىل عام ١٩٨٧ يوم 
أدركت وزارة الحكم املحيل الصعوبات 
التي يواجهها التالميذ يف املدارس ذات 
الدوام املزدوج فقررت وبالتعاون مع 
وزارة الرتبيـة إطالق املرشوع الوطني 
لبنـاء املـدارس الـذي اسـتهدف بناء 
٢٠٤٠ مدرسة يف أنحاء العراق عىل أن 
يبدأ املرشوع الذي خصص له مبلغ ٤٠ 
مليون دينـار يف ينايـر ١٩٨٨ ويكون 
هـذا املبلغ حصة الدولـة من املرشوع 
٥٠ يف املئـة من الكلفة ويسـهم رأس 
املـال الوطني (الصناعيـون والتجار) 

بـ٥٠ يف املئة الثانية.
وفعال تـم تصميـم نموذجني، األول 
للمـدارس االبتدائيـة التـي يـرتاوح 
عـدد صفوفهـا بـني ١٤ – ١٦ – ١٨ 
صفا دراسـيا مع املباني التكميلية، 
والثانـي للمـدارس الثانويـة، وعدد 
صفوفهـا ٢٤ صفـا دراسـيا مع ٣ 

مختربات واألبنية التكميلية.
تـم توزيـع املـدارس جغرافيـا عـىل 
املحافظات، وبرمجـة تنفيذ املرشوع 

عىل مراحل تستغرق ثالث سنوات.
مـا يهّمني هنا هو الـدور الذي لعبته 
كّونـت  التـي  الوطنيـة  الرأسـمالية 
ثرواتهـا مـن العمل واإلنتـاج وخدمة 
االقتصـاد الوطنـي، تلك الرأسـمالية 

التي أسهمت يف بناء العراق.
وألن الذاكـرة ال تخدمنـي اآلن بعـد 
كل هـذه السـنوات فقـد عـدت إىل 
دراسـة املاجسـتري القيمة ”جريدة 
االتحاد ودورها االقتصادي والثقايف 
 –  ١٩٨٥ العـراق  يف  واالجتماعـي 
عبدالقـادر  مثنـى  لألسـتاذ   ١٩٩٠
يف  اآلداب  لكليـة  املقدمـة  عـارف 
جامعـة بغـداد والتـي أرشف عليها 

الدكتور عصام خليل محمد“.
اتحـاد  أن  إىل  الدراسـة  وتشـري 
الصناعـات العراقي دعا الصناعيني 
للتربع للحملة حيث بادر الصناعيون 

للتربع ماديا وعينيا.
ومعـدات  بآليـات  تـربع  بعضهـم 
وسـيارات نقل، وبعضهم تربع باملواد 
اإلنشـائية الداخلة يف البناء من أبواب 
وغريهـا،  وزجـاج  صحيـة  ومـواد 
وبعضهم تـربع باألثاث من مصانعه، 
واألهـم واألبرز قيـام بعضهم بالتربع 

إلنشاء مدارس كاملة.
وهنا اذكر أنني وبحكم مسـؤوليتي 

عن تحرير جريـدة االتحاد حرضت 
حفالت افتتـاح بعض هذه املدارس 
ومنهـا مدرسـة النـرص االبتدائيـة 
املختلطـة التـي أنشـأها الصناعي 
يونـس السـماوي يف حي الشـهداء 
بمدينة النارصية، ومدرسة الشيماء 
االبتدائية يف منطقة الشواكة بجانب 
الكرخ التي أنشـأها الصناعي فؤاد 

الوتار.
حسـب  املـدارس  تلـك  وبنيـت 
املوضوعـة  الهندسـية  املواصفـات 
للمـدارس االبتدائية تضـم الواحدة 
منها ١٢ صفا دراسـيا باإلضافة إىل 
السـاحة الرياضيـة وأبنيـة اإلدارة 

والخدمات واملرافق الصحية.
الدراسـة تشـري إىل قيـام مجموعـة 
رشكات الحاج محمود البنية وأوالده 
خرياللـه  عدنـان  مدرسـة  بإنشـاء 
الثانويـة للبنـات يف حـي الخطيب يف 
الكرخ التـي ضمت ٢٤ صفا دراسـيا 
مـع ٣ مختـربات وقاعـة للحاسـوب 
ومرسـم ومكتبـة وجنـاح إداري مع 
وسـاحة  واملرافـق  الخدمـات  أبنيـة 
الرياضـة، وقيـام الصناعـي موفـق 
العالف بإنشـاء (ثانويـة ذي النورين 
السـابقة نفسها  املواصفات  للبنات) 

يف منطقة الدورة ببغداد.
أبرز الصناعيني الذين أسـهموا يف بناء 
املـدارس عبدالهـادي حمـرة ومحمد 
كافل حسـني وعدنـان الحـيل ومؤيد 
زكـي رشيـف وغريهـم، وقـد توقف 
مـن  الثانـي  أحـداث  بعـد  املـرشوع 
أغسـطس ١٩٩٠. وكان عدد املدارس 
التي تم إنشـاؤها ١٣٥٦ مدرسـة من 

بني العدد املستهدف ٢٠٤٠ مدرسة.
هؤالء الصناعيون وغريهم من املمثلني 
الوطنيـة  للرأسـمالية  الحقيقيـني 
الذين كّونـوا ثرواتهم بالعمل واإلنتاج 
وخدمة االقتصـاد الوطني أنفقوا من 
أموالهم التي جمعوها خالل سـنوات 
طويلـة بعملهم وسـهرهم وجهدهم 
لبنـاء مدارس ألبنـاء وطنهم. لم يكن 
أّي منهم بعثيا ولم نكن نعرف ما هي 

دياناتهم أو مذاهبهم .
فماذا فعل الرأسماليون الطفيليون، 
السـيايس  أدعياء اإلسـالم  وخاصة 
الذين كّونوا ثرواتهم بعد عام ٢٠٠٣ 
ملعالجة الواقع املر للمدارس الطينية 

يف العراق؟
خـالل  امتلكـوا  هـؤالء  أن  أجـزم 
سـنوات قليلة أضعـاف أضعاف ما 
الصناعيـون  أولئـك  يمتلكـه  كان 
الذين أفنوا سـنوات عمرهم لتطوير 
صناعاتهـم وتحسـني اقتصادياتها 
يف  منافسـة  صناعـات  وجعلهـا 

األسواق العراقية والعربية.
هـذا هـو الفـرق بـني الرأسـمالية 

الوطنية والرأسمالية الطفيلية.
األوىل تسـاهم يف بناء بلدهـا، والثانية 

ترسق ثروات بلدها.
رحـم الله من توّيف مـن أولئك البناة 
وأمـّد يف عمـر مـن بقي منهـم حيا 
وهو يعيش بعيدا عـن العراق حيث 
لم يعد له مكان بني التماسـيح التي 
اجتاحت العراق بعـد ٢٠٠٣. ورحم 

الله تلك األيام.
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تتسـّبب الروائـح الكريهـة داخـل 
الثالجـة بتغيـري نكهـة األطعمـة 

الطازجة!
يف ما يأتـي، بعـض النصائح لربة 
املنزل للتخلّـص من روائح الثالجة 
النفاذة نتيجة تلـف األطعمة فيها 

أو اختالطها:
1. تفقدي األطعمـة داخل الثالجة 
يوميـاً، مع الحرص عىل عدم إبقاء 
أنـواع منهـا لفـرتة طويلـة، مـع 
التخلص من تلك التالفة، والتحقق 

من تواريخ الصالحية.
2. خزنـي األطعمـة دائمـاً يف علب 

مغطاة.
3. ضعي القليل من صودا الخبز يف 
الثالجة، ما يسـاعد عىل امتصاص 
الروائـح، ويحول دون تفاعلها مع 

بعضها البعض.
4. نظفـي الثالجـة أسـبوعياً، من 
خالل إخراج املواد الغذائية، من ثم 
استخدام منشفة مبلّلة بمزيج املاء 
والخل ملسـح دواخـل الجهاز، مع 
إزالـة األدراج واألرفف بغية جليها. 
واحـريص عىل نـزع آثـار األطعمة 
والبقع فـور مالحظتها، إذ تصعب 

إزالتها يف ما بعد.

 تنترش يف األونة األخرية ظاهرة اسـتخدام طالب الجامعات ألجهزة الكمبيوتر 
املحمولة كوسيلة لتدوين املالحظات أثناء املحارضات الجامعية.لكن أظهرت 
بعض الدراسات أن هذه الطريقة ليست بالفكرة الجيدة عىل اإلطالق، و يعود 
السبب ليس ألنها متصلة باإلنرتنت و حسب، بل هي تعمل عىل تشتيت انتباه 
الطالـب أثناء تدوين مالحاظته مما يؤثر سـلبيا عليه بشـكل كبري من حيث 

عدم القدرة عىل تذكر جيمع املعلومات.
الطـالب الذين يسـتخدمون أجهـزة الكمبيوتـر كمدونة أثنـاء محارضاتهم 
الجامعية، يتذكرون معلومات أقل يف وقت الحق ، ألنهم أثناء كتابة مالحظاتهم 
يسـتخدمون بعض العبارات و كلمات أقل أو مختـرصة، و رموز لن تفيدهم 
مستقبال أثناء الدراسـة.طالب األجهزة املحمولة يستخدمون لغتهم الخاصة 
أثنـاء حفظ املعلومات دون اإلكرتاث للكلمـات الخاصة باملحارض، مما تؤدي 
يف نهايـة املطاف إىل اإلجابة الخاطئـة يف االمتحان.تدوين املالحظات بالقلم و 
الورقة يعتمد عىل االستماع النشط يف محاولة ملعرفة و تحديد املعلومات األكثر 
أهميـة التي يجب تدوينهـا دون غريها، مع ارتفاع نسـبة التذكر للمعلومات 
الحقا.إن مسـتخدي أجهزة الكمبيوتر أثنـاء الدرس يقضون %40 من الوقت 
يف مشـاهدة أشـياء اخرى عىل شاشـاتهم  بعيدا عن الدرس، و بالتايل يصبح 

أدائهم أقل مع تردي يف املستوى العام و التحصيل املعلوماتي.

يعتـرب قضـاء وقت خاص مـع زوجك أمـرا رضوريا 
للحفـاظ عـىل التواصل بينكمـا، ما يعزز االنسـجام 
والتفاهم، ويسـاعدكما عىل تقوية العالقة الزوجية، 
والحفاظ عىل اسـتقرار الزواج واسـتمرار السعادة، 
ولكن قد تشـعرين ببعض الحرية حيال كيفية قضاء 
الوقت الخاص مع زوجك، هل يجب أن يدور كل يشء 
حول الرومانسية فقط؟ هل عليِك تجنب الحديث عن 
املشـاكل أو ذكر األطفال وتفاصيلهـم؟ إذن ماذا عن 
كل املوضوعـات والتفاصيل التي تريدين مناقشـتها 
مـع زوجك؟ متـى يمكنـِك الحديث عنهـا إذا لم يكن 

الحديث عنها متاحاً خالل وقتكما الخاص؟.
 والواقـع هو أن الوقت الخاص بني الزوجني له أنواع، 
عليِك التعـرف إليها أوالً، ومن ثم تسـتطيعني تحديد 
النوع الذي أنِت بحاجة إليه، وهو ما يتيح لِك إمكانية 
تغطيـة كل التفاصيل التي ترغبني يف مشـاركتها مع 
زوجك، ولكن بنظام يحمي جوهر التواصل بينكما.. 

تابعـي القراءة وتعريف إىل 4 أنـواع من الوقت الخاص 
مـع زوجك، ثـم حـددي احتياجاتـك، وقـرري كيف 

سيكون وقتك الخاص مع زوجك يف املرة القادمة.
1. وقت ممتع بدون األطفال

يف بعـض األحيـان، تحتاجـني أنِت وزوجـك فقط إىل 
االبتعـاد عن األطفال ومطالبهم، أو القيام بأنشـطة 
ممتعـة يف هـدوء، مثل الذهـاب معاً إىل السـينما، أو 

مشـاهدة فيلم معاً يف املنزل بمفردكما. كيف تعرفني 
أنـِك بحاجة إىل هذا النوع مـن الوقت؟ عندما تكونني 
قد ناقشِت مع زوجك بالفعل كل ما يتعلق باألطفال، 
أو عندمـا تشـعرين بالحاجة إىل راحـة من الضجيج 

وطلبات األطفال التي ال تنتهي، أو عندما ال تتذكرين 
متى كانـت آخر مرة اسـتمتعِت بالوقـت مع زوجك 

بمفردكما.
2. وقت حل املشكالت

قـد تكونـني بحاجـة إىل بعـض الوقت غـري املنقطع 
للتحـدث مـع زوجك عـن التحديات أو املشـاعر التي 
تثقل كاهلك وقت خاص لطرح املشكالت ومناقشتها 
معـاً للتوصـل إىل بعـض األفـكار واالسـرتاتيجيات 

لتجربتها.
كيف تعرفني أنِك بحاجة إىل هذا النوع من الوقت؟

عندما تدور كل أفكارك عـن رغبتك يف إجراء محادثة 
حقيقيـة للتخلـص مـن العـبء النفـيس للمشـاكل 
املؤجلة، خاصـة عندما يكون أحدكما مصاباً بالتوتر 

بسبب هذه املشاكل.
3. وقت للتخطيط والحلم

هـل لديك أحـالم وطموحـات وخطط مشـرتكة مع 
زوجـك؟ وهل تشـعرين بأنِك لم تتحدثـي مع زوجك 
عن خططكما وأحالمكمـا منذ وقت طويل؟ إذن هذا 
هو التوقيـت املثايل لقضاء وقت خـاص للحديث عن 

الخطط واألحالم.
4. وقت رومانيس

اذا شـعرِت بـأن وقتـاً طويـًال مـر دون قضـاء ليلة 
رومانسـية مـع زوجـك، فبالتأكيـد يجـب أن يكون 
موعدكمـا القادم، موعـداً غراميـاً.. خططي لقضاء 
ليلة رومانسـية مع زوجـك، أو فاجئيه بها، املهم هو 
أن يكـون كل الوقت مخصص ملشـاعركما الخاصة، 

وخالياً من أي يشء آخر سوى الحب.
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مـع والدة طفـل جديـد، تحاولني 
تلبية جميـع احتياجاتـه، خاصة 
وألن  الصحيـة،  االحتياجـات 
ليسـت  الرضـع  األطفـال  رعايـة 
باألمـر السـهل، نقدم لِك روشـتة 
بفيتامينات طفلـك الرضيع البالغ 
مـن العمـر 3 شـهور، لتكسـبيه 
صحـة جيـدة وتمديـه بالعنارص 

الالزمة لنموه.
ونظرًا ألن طفلك يف عمر 3 شـهور، 
يعتمـد يف غذائـه بشـكل رئيـيس 
عـىل الحليـب سـواء كان طبيعًيا 
بعـض  هنـاك  فـإن  صناعًيـا،  أم 
الفيتنامينـات التي يجـب خلطها 
جسـمه  تدخـل  لكـي  بالحليـب 
وتغذيـه، بسـبب صعوبـة تناوله 
لألغذيـة الصلبـة أو ذات الحجـم 
الكبـري التـي تحتـوي عـىل هـذه 

العنارص الغذائية.
A فيتامني ”أ“ أو

فيتامـني ”أ“ مهم لألطفال الرضع 
واألطفـال الصغـار، فهـو يقـّوي 
نظـام املناعـة لديهـم، يمكـن أن 
يسـاعدهم عـىل الرؤيـة يف الضوء 
الخافـت، ويحافـظ عـىل برشتهم 

صحية.
تتضمن املصادر الجيدة له:

الدهني  منتجـات األلبان.الطعـام 
للدهن.الجـزر  القابـل  املُدعـم 
والبطاطا الحلوة واللفت واملانجو.
الداكنـة،  الخـرضاء  الخـرضوات 
مثل: السبانخ والكرنب والقرنبيط.
”د“  Dفيتامـني  أو  ”د“  فيتامـني 
مهم لألطفـال الذين يعتمدون عىل 
الرضاعـة فقط أو عـىل الرضاعة 
فهـم  الغذائيـة،  والرتكيبـات 
يحتاجـون إىل 400 وحـدة دوليـة 
من فيتامني D3يومًيا، أما األطفال 

الرتكيبـات  عـىل  يتغـذون  الذيـن 
الغذائية فقـط، يحتاجون إىل 200 
 D3 وحـدة دوليةصا مـن فيتامني

يومًيا.
K فيتامني ”ك“ أو

نسـبة فيتامني ”ك“ لـدى األطفال 
الرضع تكون ضعيفة، بسبب عدم 
قدرة األمعاء لدى الرضع عىل إنتاج 
هـذا الفيتامني الحيـوي، ورغم أن 
األم الحامـل قـد تتنـاول فيتامني 
”ك“ يف أثنـاء الحمـل، قد ال يتحول 

إىل الجنـني من خالل املشـيمة، وال 
يتم تخزينه بمستويات أعىل، وهذا 
يعني أن هناك خطر يعرض الطفل 
إىل النزيف بسـبب نقـص فيتامني 

”ك“.
من املعروف أن فيتامني ”ك“ يجب 
أن يعطـى للطفـل حديـث الوالدة 
تعقـب  التـي  األوىل  السـاعات  يف 
الوالدة مبارشة، وتختلف الطريقة 
يف املستشـفيات، البعـض يعطيـه 
مـن خـالل الفم واآلخـر من خالل 

الحقن.
الوسـيلة  هـي  الحقـن  وتعتـرب 
األنجـح، حيـث توفـر الحمايـة يف 
جرعـة منفردة وطويلـة املفعول، 
أما أسـلوب الفم، فيعطـى الطفل 
عىل ثالث جرعات منفصلة، واحدة 
عند الوالدة وبعد ثالثة إىل خمسـة 
أيام والثالثة بعد اكتمال 4 أسابيع 

من عمر املولود.
هذه الجرعـات املتعاقبة رضورية 
وإهمـال أي منهـا يعـرض الطفل 
للمخاطر، وعىل األم إخبار الطبيب 
عـن موقـف رضاعة الطفـل، هل 
من ثـدي األم أم من خـالل األلبان 
الصناعيـة، حيـث إن الجرعـة قد 

تتغري تبًعا لكل حالة رضاعة.
وألن إمـداد طفلـك بالفيتامينـات 
السـليمة  الغذائيـة  والعنـارص 
أمـر رضوري لنمـوه، حـاويل قدر 
اإلمكان تجنب الرضاعة الصناعية 
لطفلك، فلبـن الثـدي يحتوي عىل 
الغذائية، والطاقة  العنارص  جميع 
التـي يحتاجها الرضيع حتى ينمو 
بطريقة صحيحة، كما يحتوي عىل 
مواد مضادة للعـدوى، وهي توفر 
للرضيـع الحمايـة ضـد اإلسـهال 

واألمراض املعدية األخرى.

كشفت الدكتورة، أنجيليكا ديوفال، خبرية 
التغذية الروسية، عن أنه الستعادة الحالة 
الصحيـة بعد التعايف مـن مرض (كوفيد-
19) من األفضل االمتناع مؤقتا عن تناول 

الشاي األسود والقهوة.
و أعلنـت الدكتورة أن املرشوبات لها تأثري 
يف الجسـم وتساعد عىل اسـتعادة الحالة 
الصحية خـالل فرتة املـرض وبعد التعايف 
منـه، ويجـب أن يكـون املـاء املـرشوب 
األسـايس خالل فرتة املرض، وبعد التعايف 
من (كوفيد19-)، ولكن من أجل اكتساب 
القـوة خالل فـرتة قصرية يمكـن إضافة 
مرشوبات منقـوع الفواكه والثمار، وفق 

(روسيا اليوم).
و قالت: ”نأخذ لرتين من املاء ونسخنهما 
إىل درجـة 80 درجة مئويـة ونضيف لهما 
حـوايل 200 غـرام مـن ثمـار الفراولة أو 
التوت الربي وغريهما، ومن ثم نسـتخدم 
الخـالط لنحصـل عـىل مـرشوب فواكـه 

صحي“.
عـىل  الحفـاظ  أجـل  مـن  أضافـت“  و 

الفيتامينـات واملـواد املغذيـة املوجودة يف 
الثمار، ال ينصـح بغيل الخليط كما يمكن 
تنـاول الشـاي األخـرض مـع الثمـار أو 
الفواكـه، و نخّمر يف لرت ونصف الليرت من 
املاء ملعقتـي طعام من الشـاي األخرض 
ونضيف لـه رشيحتي برتقـال وملعقتني 

من الثمار الطازجة أو املجمدة وال ينصح 
بإضافة السكر إىل املرشوب، بل من األفضل 
إضافة رشائح مقرشة من التفاح، بعدها 
نـرتك املـرشوب 50-40 دقيقة ثـم نقوم 
برشبه طـوال اليـوم، و إذا بـرد املرشوب 

يمكن إضافة املاء املغيل الساخن إليه“.

ووفقا لها، يجب خالل فرتة ما بعد التعايف 
مـن (كوفيـد19-) االمتنـاع عـن تنـاول 
الشـاي األسـود والقهـوة وكذلـك يمكن 
أن نضيـف لهمـا امليـاه الغازيـة املحـالة 
والعصائر املعلبة، ومن األفضل تحضريها 

يف البيت.
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املقادير
كوب زيت

كوب سكر ناعم
نصف كوب لبن

نصف كوب كاكاو خام
2 بيضة

كوب دقيق ابيض
ملعقة صغرية بيكنج بودر

فانيليا
رشة ملح

خطوات التحضري
يف الخـالط ضعـي اللبـن مـع 
جيداثـم  واخفقيهـم  السـكر 
ضيفـي الزيـت واخفقيه وكل 
ما تضيفي مكون اخفقيه عىل 

حدة مع باقي املكونات ضيفي 
الكاكاو واستمري يف الخفق ثم 
ضعي جزء مـن الخليط جانبا 
ومـع باقـي الخليـط ضيفـي 
البيض والبيكنج بودر والدقيق 
واسـتمري يف الخفقثـم ضعي 

الخليط يف قالب الفرن واتركيه 
لينضجوبعـد النضـج ضيفـي 
خليط الـكاكاو املـرتوك جانبا 
وزيني به القالبقطعيه حسـب 
الرغبـة او نفس شـكل الجاتو 

وقدميه .

توّصلت دراسـة حديثة أجرتها 
يف  الباحثـني  مـن  مجموعـة 
باإلمـكان  أنـه  إىل  أمـريكا، 
املبتسـمة  الوجـوه  اسـتخدام 
لتحسـني نوعية الوجبات التي 
يتناولها األطفال، والتأثري عىل 
الطفل الختيـار وتناول أطعمة 
الخيارات  أفضل للصحـة مـن 
املتاحـة، سـواء يف املنـزل أو يف 
املطاعم واملقاهـي، حيث تبنّي 
أن شـكل الوجه املبتسـم أكثر 

جاذبية للطفل.
ووفقا للدراسـة التـي عرضت 
السـنوي  االجتمـاع  أمـام 
يف  األطفـال  طـب  ألكاديميـة 
بكاليفورنيـا،  دييغـو  سـان 
الوجه  الباحثـون عالمة  وضع 
املبتسم عىل األطعمة الصحية، 
الخايل من  كالفواكه والحليـب 
الكاملـة،  والحبـوب  الدسـم، 
والتـي ُتعتـرب مفيـدة للصغار 
مـن مرحلـة ريـاض األطفال، 
وحتـى املرحلـة االبتدائيـة، ثم 
اسـتخدمت الوجـوه الباسـمة 
يف املرحلة الثانيـة من التجربة 
كعالمـة عـىل وجبـات صحية 
الباحثـون  كاملة.ووجـد 
أن  الدراسـة،  عـىل  القائمـون 
الحليـب خايل الدسـم قد زادت 
مبيعاتـه بمعـدل 549 باملئـة، 

حيـث زادت مـن 7.4 باملئة إىل 
48 باملئة، وارتفعت مشـرتيات 
الفواكه بكل أنواعها بنسبة 20 
باملئة، كما ارتفعت مشـرتيات 
الخرضوات بكل أنواعها بنسبة 
62 باملئـة، ويف املقابل انخفض 
اإلقبال عىل حليب الشـوكوالتة 
من 86.5 باملئة إىل 44.6 باملئة، 
وسجل اختيار الوجبة الصحية 
الكاملـة ارتفاعا نسـبته 33.5 
باملئة، بعد إضافة وجوه باسمة 

عىل أطباقها.
وتعليقا عـىل نتائج الدراسـة، 
روبـرت  الربوفيسـور  أكـد 
سـيجل، املرشف عـىل األبحاث 
لألطفال،  سينسـيناتي  بمركز 
أنـه من املمكن تحسـني تغذية 
األطفـال يف املرحلـة االبتدائية 
لتقليل معدالت السمنة وزيادة 
الوزن، والحّد من تناول الدهون 
املشـبعة غري الصحية، وزيادة 

تنـاول الخـرضوات والفواكه، 
واألطعمـة الصحيـة املختلفـة 

لتحسني صحة الطفل.
كمـا كشـفت دراسـة أخـرى 
أجراها املركز القومي بجامعة 
كولومبيـا، عـن أن التوتـر بني 
أفراد األرس الذين اعتادوا تناول 
الطعام معا بانتظام يكون أقل، 
وتزداد احتمـاالت تفوق هؤالء 
والحصـول  دراسـيا  األطفـال 
عىل درجة ممتازة يف دراستهم 
بنسـبة 40 باملئة عـن غريهم، 
من أبنـاء األرس التـي ال توجد 
ألفة بني أفرادها وال يجلسـون 
مع بعضهم البعـض بانتظام. 
األرسة  أفـراد  تنـاول  أن  كمـا 
الطعـام معـا يزيـد مـن قدرة 
تنـاول  األطفـال ورغبتهـم يف 
األطعمـة املختلفـة، ويحسـن 
العقليـة  وقدراتهـم  صحتهـم 

والجسدية. 
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يشـتكي الكثـري مـن األشـخاص مـن مهاجمـة 
البعوض له، ولكن يف بعض األحيان ال يلسـع 
الشخص الجالس بجانبك، فقد يكون لون 

مالبسك هو السبب.
وإىل جانـب كونهـا مصـدر لالزعاج 
يف التجمعـات الخارجيـة، يمكـن 
للبعوض أن تنقل لدغات البعوض 
أمراضـا مثـل املالريـا أو حمى 
الضنك، حيث كشـفت دراسـة 
جديدة أن بعض األلوان تجذب 
البعوض الجائـع، بينما تبعده 
ألوان أخرى، هو اكتشاف يمكن 
اسـتخدامه لتصميم مصائد أو 

مواد طاردة جديدة.
قـام  الجديـدة،  الدراسـة  ويف 
واشـنطن  جامعـة  يف  الباحثـون 

باسـتخدام أنثى بعوض الزاعجـة املرصية، وتتبع ردة 
فعلها لإلشارات البرصية والشمسية يف غرفة اختبار.

ووجد الباحثون أن البعوض يطري باتجاه أي نقطة إذا 
كانت حمراء أو برتقالية أو سـوداء أو أزرق سـماوي، 
مقارنـة بغريهـا مـن األلـوان، و يف التجربـة أيضـا، 
اسـتخدم الباحثـون يف بعـض التجارب ثاني أكسـيد 

الكربون وخلت تجارب أخرى منه.
والحظ الباحثون أن البعـوض يتجه إىل هذه األلوان يف 
حال شـمت رائحة ثاني أكسـيد الكربون، ويف حال لم 
يكن هناك، تجاهلت هذه الحـرشات النقاط امللونة إىل 

حد كبري برصف النظر عن لونها.
ومع ذلـك، أبدت البعوض اهتمامـا وإن أقل يف النقاط 
أو  البيضـاء  أو  الزرقـاء  أو  الخـرضاء  األلـوان  ذات 
األرجوانيـة ، حتـى لو كانت مهيأة للصيـد برذاذ ثاني 

أكسيد الكربون.
وقال املؤلف الرئييس يف الدراسة، جيفري ريفيل: ”يبدو 

أن البعـوض يسـتخدم الروائح ملسـاعدته عـىل تمييز 
مـا هو قريب، وعندما تشـم رائحة معينـة، مثل ثاني 
أكسـيد الكربون من أنفاسـنا، فإن تلك الرائحة تحفز 
العينـني عـىل البحث عن ألوان معينـة وأنماط برصية 

أخر، والتوجه إليها“.
وملـاذا تجـذب اللونـني األحمـر والربتقـال البعـوض 

خصوصا؟
قال فريق الدراسـة: ”إن جلد اإلنسـان، برصف النظر 
عـن الظـل أو الّتلون، يعطـي إشـارة برتقالية حمراء 

قوية لعيون البعوض، بما يدفعها إىل مهاجمته“.
ويف اختبـارات املتابعة، اسـتخدم الباحثـون بطاقات 
بألوان مختلفة من جلد اإلنسـان أو يد عارية، ووجدوا 
مرة أخـرى أن الحرشات لـن تطري باتجاهههـا إال إذا 

شمت رائحة ثاني أكسيد الكربون أوال.
ويف حال كانت اليد ترتدي قفازا أخرض، عادت الحرشات 

لتجاهلها، حتى مع ثاني أكسيد الكربون.
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كل شـخص منـا لـه لعبـة 
الكرتونية يحبها ويعشـقها 
ويداوم عىل لعبها لسـاعات 
طويلـة ولكـن هـل تعلم أن 
اللعبة التي تفضل ان تلعبها 
طـوال الوقـت وتحبها تعرب 
مالمـح  عـن  كبـري  بشـكل 
فهـذه  نعـم  شـخصيتك?! 
اللعـب  أن  حيـث  حقيقـة 
تعرب  املختلفـة  اإللكرتونيـة 
بشـكل كبري عن شخصيتك 
وعـن جوانبها الخفية والتي 
قـد يجهلهـا الشـخص عن 
نفسـه وفيمـا يـيل سـوف 
نقـوم بعـرض مـاذا تقـول 
األلعاب عن شخصية  بعض 
القـراءة  فتابعـوا  محبيهـا 

معنا.
Atari 2600 1 األتارى-

وهـذه اللعبـة قديمـة نوعا 
مـا وهي موجـودة منـذ ما 
يقرب من ثالثـني عاما ومن 
يعتاد استخدام لعبة األتارى 
هـو غىل حـد كبـري يميل إىل 
الكالسيكية ويحب ان يلبس 
املالبس ذات املوضة القديمة 

والتـي قـد ترجـع إىل عرص 
األحيـان  أغلـب  يف  اجـداده 
وبالتـاىل فـإن لعبـة التارى 
تعرب عن الكالسـيكية وحب 

العودة إىل ذكريات املايض
Retron3 2 الرترون-

وهذا الجهاز يوفر عدة ألعاب 
وليـس لعبة واحـدة ويتميز 
محبـني هـذه اللعبـة بحـب 
اإلندماج مـع املجتمع وحب 
الصفقـات  وإبـرام  العمـل 
انهم يتميزون  الناجحة كما 
اإللكرتونية  الثـورات  بحـب 

املتعلقـة  وخصوصـا 
باأللعاب.

 Nintendo 3 ألعاب نينتندو-
64

ومحبني هذه اللعبة يتميزون 
بأنهم محبوبني من املحيطني 
يرتكـون  انهـم  كمـا  بهـم 
يف  وجيـدا  لطيفـا  انطباعـا 
يعرفونـه  مـن  كل  نفـوس 
كما أنه يتيمـز بالقوة وعدم 
امليـل إىل التصادم حيث أنهم 
مسـاملني  أشـخاص  يكونوا 

للغاية
-4 لعبة سـيجا دريم كاست 

SEGA Dream cast
ومن يدامون عىل استخام هذه 
اللعبـة إنما يكونـون مقدرين 
شـخص  كل  لقيمـة  تمامـا 
حولهم ويثمنون وجودهم كما 
انهم يكونوا أشـخاص هادئني 
للسـالم  ومحبـني  بطبعهـم 
بشـكل عـام ويقـدرون قيمة 

الوقت أيضا بشكل كبري جدا
PC 5 الكمبيوتر الشخىص-

الذيـن  األشـخاص  امـا 
الكمبيوتـر  يسـتخدمون 
الشـخىص لسـعات طويلـة 
أشـخاص  يكونـوا  فهـم 
غامضني ملـن حولهم إىل حد 
كبـري كمـا كمـا انـه يتيمز 
البديهـو  ورسعـة  بالـذكاء 
التفكري الرسيع ويتميز بأنه 

له قدر كبري من األصدقاء
-6 لعبة البالي ستيشن فيتا 

Play station vita
البـالي  لعبـة  ومحبـني 
بأنهـم  يتميـزون  ستيشـن 
بمعنى  عصاميون  اشخاص 

أنهم يحبـون االعتمـاد عىل 
أنفسـهم يف كل شـيئ كمـا 
أنهـم يسـعون إىل مسـاعدة 
اآلخرين بـكل قوتهم ويحب 
دائمـا ان يـرشك اآلخرين يف 
قرارته وأن يستشري أصحاب 

الخربة
 Nintendo 7 ألعاب نينتندو-

3DS
ومحـب هـذه اللعبـة يتميز 
بأنه هـادئ وال يحب مطلقا 
إزعاج املحيطني به كما أنهم 
يتميـزون بالتفـاؤل الدائـم 
والدقـة يف إنجـاز مهامهـم 
ويتميـز برسعـة الحصـول 

عىل ثقة كل من يعرفه
Wii U 8 لعبة الوي-

وهـذه اللعبـة يتصـف مـن 
يحبونهـا ويحرصـون دائما 
عـىل لعبها بأنهم أشـخاص 
كسـولني إىل حد ما كما انهم 
الصداقات  تكويـن  يحبـون 
ويحبون االستعانة باألخرين 
يف إتمـام مهامهـم كمـا أنه 
لديهم شـيئ من عـدم الثقة 

بالنفس
 Xbox 9 لعبة اإلكس بوكس-

360
بوكـس  اإلكـس  لعبـة  أمـا 
فإن مـن يعتـاد عـىل لعبها 
اللعاب  باقـى  ويفضلها عن 
فهو شـخص لطيـف يحبة 
ويـرتك  بـه  املحيطـني  كل 
انطباعا جيدا ىل أي شـخص 
مـن أول لقاء كمـا أنه يحب 
خصوصا  الرياضة  ممارسة 
مع أصدقائه ويكره الفشـل 

وال يستسلم بسهولة
-10 لعبـة البـالي ستيشـن 

Play station 3 ثري
ويتيمـز محبـني هـذه اللعبـة 
بدرجـة كبرية جدا مـن الذكاء 
تصل إىل الدهاء يف بعض األوقات 
كما انه يكون شخص عرصي 
جدا يميل غـىل العرصية وعدم 
الكالسـيكية سـواء يف مالبسه 
أو أداوته أو أجزاء املنزل وأثاثه 
أو متعلقاته الخاصة ايضا كما 
أنـه يشـبه بكثـري يف الصفات 
اإلكـس  لعبـة  محبـني  أيضـا 

بوكس 360.

يعد هـذا املثل مـن أكثر األمثال الشـعبية 
التـي نرددها يف شـبه الجزيـرة العربية ، 
وهو بيـت شـعري دائًما ما يقـال حينما 
نجـود باملعـروف واإلحسـان مـع مـن ال 
يستحق الجود ، فنكرم هذا ، ونساعد ذاك 
، وهم يف النهاية يمكرون لنا بقلب أسـود 
وعـني غاشـية ، فيكـون جـزاء املعروف 
نكرانـه ومقابلتـه باإلسـاءة ، ولهذا املثل 

قصة وقعت مع إعرابي شهم.
قصة املثل :

يحكى أن جماعة من العرب خرجت للصيد 
، فعرضـت لهم أنثـى الضبـع فطاردوها 
، وكان العـرب يطلقون عليهـا أم عامر ، 
وكان يومهـا الجو شـديد الحر ، فالتجأت 
الضبـع إىل بيـت رجل أعرابـي ، فلما رآها 
وجدها مجهـدة من الحر الشـديد ، ورأى 

أنهـا اسـتنجدت بـه مسـتجرية ، فخرج 
شاهرًا سيفه ، وسأل القوم : ما بالهم ؟

فقالوا : طريدتنا ونريدها ، فقال األعرابي 
الشهم الذي رق قلبه عىل الحيوان املفرتس 
: إنهـا قد أصبحت يف جـواري ، ولن تصلوا 
لهـا مادام هذا السـيف بيـدي ، فانرصف 
عامـر  أم  إىل  األعرابـي  ونظـر   ، القـوم 
فوجدها جائعة ، فحلب شـاته ، وقدم لها 
الحليب ، فرشبت حتى ارتدت لها العافية ، 

وأصبحت يف وافر الصحة .
ويف الليـل نام األعرابي مرتـاح البال فرًحا 
بمـا فعـل للضبع من إحسـان ، لكن أنثى 
الضبـع بفطرتها املفرتسـة نظـرت إليها 
وهو نائم ، ثم انقضت عليه ، وبقرت بطنه 

ورشبت من دمه وبعدها تركته وسارت.
ويف الصبـاح حينما أقبـل ابن عم األعرابي 

يطلبـه ، وجده مقتوًال ، وعلـم أن الفاعلة 
هي أم عامر أنثـى الضبع ، فاقتفى أثرها 
حتـى وجدهـا ، فرماهـا بسـهم فأرداها 
قتيلة ، وبعدها أنشد أبياته املشهورة التي 
صارت مثًال يـردده الناس حتى وقتنا هذا 

:
ومـْن يصنع املعروَف يف غـري أهله **** 

ـَى مجرُي أم عامر  يالقي الذي الق
أدام لهـا حـني اسـتجارت بقـــــــربِه 
اللـــقـاح  وألبـان  طعامـا   ****

الدرائـــــــر 
مــــــا  إذا  حتـى  ـَّنها  وسـمـ
تكاملـــــْت **** فـَـرَتـْه بأنياب لها 

وأظافــــــــــر 
فقْل لـذوي املعروف هذا جـزا مْن **** 

بدا يصنُع املعروَف يف غري شــاكر 
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ماذا تقول لعبتك المفضلة عن شخصيتك؟

يصنع المعروف في غير أهله

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربـع من املربعات التسـعة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
بشـــده يوگـع  صوتـك  دفـو  *اليسـمع 
عنـده صـرب  يضـل  وراهـا  وماصـدگ 
الطـري مكلـم  گالـوا  نبـي  گبـــيل  أكـو 
الـورده يكـــلـــــم  انسـان  اول  وآنـي 

واليـاس  والزيتـون  التـني  وحـــــق   *
واليـاس  والطيـش  العقـل  سـن  وحـق 
واليـاس  جكليـت  اطـش  مـــرّيـت  إذا 
تــــــــــحيـة يــاخـذ  بالـدرب  اشـتله 

1825 - مجلس النواب األمريكي يصوت عىل انتخاب 
وذلك  املتحدة  الواليات  رئيًسا  آدامز  كوينيس  جون 
أغلبية  عىل  رئايس  مرشح  أي  حصول  عدم  بسبب 
أقل  أصوات  عىل  حصل  قد  آدامز  وكان  األصوات، 

بقليل من أندرو جاكسون باالنتخابات العامة.
خرج  حيث  عباس  كوبري  حادثة  -وقوع   1946
آالف الطالب يف مظاهرة من جامعة امللك فؤاد األول 
وقطع  اإلنجليز  بجالء  للمطالبة  عابدين  قرص  إىل 
املفاوضات، وقامت الرشطة املرصية بفتح ”كوبري 
الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس  من  بأمر  عباس“ 
فوقه  من  يمر  كان  عندما  النقرايش  فهمي  محمود 
الطلبة، وأدى ذلك إىل تساقطهم يف نهر النيل ووفاتهم 

غرًقا وإلقاء القبض عىل من نجى منهم.
حسنني  أحمد  مرص  يف  امللكي  الديوان  رئيس  وفاة 
قرص  كوبري  فوق  سيارة  حادث  نتيجة  وذلك  باشا 

النيل.
1959 - اإلعالن عن الدستور الكوبي.

1963 - إعدام رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم 
بعد يوم من اإلطاحة به وإجراء محاكمة رسيعة له.

يف  البيتلز  الروك  لفرقة  علني  ظهور  أول   -  1964

برنامج أيد سوليفان.
1971 - عودة مركبة الفضاء أبولو 14 إىل األرض بعد 

هبوطها عىل سطح القمر.
1977 - مقتل امللكة علياء قرينة امللك حسني عاهل 
رحلتها  أثناء  تقلها  التي  املروحية  بسقوط  األردن 

التفقدية لجنوب األردن.
1979 - انتخاب الشاذيل بن جديد رئيًسا للجزائر.

1992 - إعالن حالة الطوارئ يف الجزائر بعد األزمة 
السياسية فيها.

تصطدم  ”غرينفيل“  األمريكية  الغواصة   -  2001
بسفينة يابانية مما يؤدي إىل غرقها.

تقوم  اليهود  املتطرفني  من  مجموعة   -  2004
املتحف  من  بالقرب  أثرية  رخامية  أعمدة  بتحطيم 
اإلسالمي داخل ساحة املسجد األقىص يعود تاريخها 

إىل العصور اإلسالمية األوىل.
 100 من  أكثر  وإصابة  أشخاص   9 مقتل   -  2016
يف  بافاريا  بوالية  قطارين  تصادم  حادث  يف  آخرين 

جنوب أملانيا.
2018 يف  الشتوية  األوملبية  األلعاب  انطالق   -  2018

بيونغتشانغ، كوريا الجنوبية.

آل  املشهور  االيطايل  =املمثل 
كابوني ظل يعمل كتاجر لالثاث 
اصبح  ان  بعد  حتى  املستعمل 

نجما المعا.
=يستطيع االنسان أن يعيش بال 
غذاء ملدة تصل اىل شهر، ولكنه ال 
ملدة  ماء  بال  يعيش  أن  يستطيع 

تزيد عىل أسبوع. 

الكون  عمر  أن  العلماء  =يعتقد 
يبلغ نحو 14 ألف مليون سنة. 

ماليني   7 من  أكثر  العالم  =يف 
مليونري. 

يف  تغوص  الطازجة  =البيضة 
املاء أما الفاسدة فتطفو. 

يف  أمامية  أسنان  للبقرة  =ليس 
الفك العلوي 

اإلنسان  جسم  يف  عضو  =أكرب 
هو الجلد. 

قمراً   2760 من  أكثر  =هناك 
الفضاء  يف  تدور  اصطناعياً 
بكوكب  املحيط  الخارجي 

األرض. 
يف  توجد  الجندب  جراد  =اذنا 

ركبتيه الخلفيتني.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
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أبـــــــراج

ظـروف سـيئة يف العمل قـد تجعلك تشـعر بعدم 
الرضـا يف السـاعات األوىل من يومك. املناقشـة مع 
الزمـالء يف العمل رضورية جدا حتى تنزع فتيل األزمة 
القائمة حاليا. املناقشـات الواضحـة تعد أمرا رضوريا 

للغاية لتجنب أي سوء تفاهم.

هل فكرة أن تسـجل اسـمك يف احدى الدورات 
التدريبيـة او ورش العمل؟ يوم رائع حقا للقيام 
بهـذه الخطوة ومعرفة التفاصيل الالزمة لتسـجيل 
اسـمك. تركـز اليوم عـىل أهدافـك التعليمية وتسـعى 
لتحقيقهـا يف القريب العاجـل. ال تتنازل عن أي حلم أو 

فكرة، فانت شخص ذكي ودقيق.

تسـجل نقاطا ملصلحتك يف األيـام املقبلة، ولو 
أن األمـر يتطلب جهوداً مضاعفة. قد تتخىل عن 
مـرشوع لكي تكـرس وقتك واهتمامـك ليشء أكثر 
واقعيـة وموضوعيـة. تواجهـك قرارات ومسـؤوليات 
ال يسـتهان بها. تشـكل الشـؤون الحياتية والعاطفية 

والعائلية قلقا بالنسبة إليك.

تشـعر هذه األيام أنـك متعلق بشـخص ما يف 
العمل، فكن متفائال فربما ترتبط بهذا الشخص 
يف القريـب العاجـل. ال تنزعـج إذا عـرب لـك بعـض 
األشـخاص عن متعتهم يف الحوار معك فأنت شخصية 

مميزة جدا. قم بعمل صداقات جديدة وكن اجتماعيا.

الهـدوء ىف املعاملـة مطلوب ولكـن مع الحزم 
أيضـاً، من املهـم جـداً أن تنقـل إىل اآلخرين ما 

تقصده، 
فقد قال سقراط ”تكلم حتى أراك“ فحاول أن تخرج ما 

يضيق به صدرك.

تخضـع لضغط كبـري، وتعيـش التوتر الـذي يؤّثر 
سـلباً عىل صحتك، ما يسـتدعي الهدوء واالبتعاد عن 
اإلرهاق إذا استطعت. األجواء الضاغطة تعرقل خططك. 
تبدو الظروف معاكسـة هذا اليوم عىل جميع الصعد تقريباً، 
فتواجـه بعض اإلرباكات يف حياتك املهنيـة، وتحاول عبثاً أن 

تجد لها املخارج والحلول.

مواعيـدك مـع أصدقائـك قـد تتعـارض مـع مواعيد 
التقائك بالحبيب. ربما تزورك مجموعة من األشـخاص 
اليوم وزيارتهم قد تستغرق وقتا طويال، ومجهودا وعناية، 
ولذلك ستشـعر بخيبة األمل. أنت لسـت خادما، فانت من حقك 
ان تستمتع بوقتك. خصص جزءا من وقتك بأي طريقة لتقضيه 

مع الحبيب.

الحقائـق  جميـع  تنكـر  أن  اليـوم  تحـاول 
واملعلومـات التي تعرفهـا. أنت أنانـي نوعا ما، 
ولذلـك لن تقـدر أي فكرة تعرض عليـك. حاول أن 
تغري طريقتك يف التفكري حتى تتقبل آراء اآلخرين. كلما 
تفاعلـت مع اآلخريـن، ازداد احرتامهم لك وسـعادتهم 

بوجودهم حولك.

تجمعك مـع بعض األشـخاص واختالطك بهم 
قـد يدعمـك بصفـة عامة. تصلـك اليـوم العديد 
مـن الرسـائل والخطابـات مـن األرسة، ومن أقرب 
األصدقاء أو ربما من الحبيب. قد تكون هذه الخطابات 
تتعلـق برحلة ما ملكان مهم كنـت تتمنى أن تقوم بها. 

الحظ يعدك بيوم جميل ومميز.

هـل تنتظر اتصاال أو خطابـا يتعلق بالعمل أو 
بالحبيـب منذ وقـت طويل؟ ال تقلق سـيتحقق 
حلمـك اليـوم. ال تيـأس إذا وجـدت أن الخطاب او 
املكاملة طويلة، فربما تسـتفيد منهـا كثريا. بعد انتهاء 
املكاملة ستشـعر أنك متحمـس لتحقيق أهدافك بأرسع 

وقت ممكن.

ربمـا يقرتب منك شـخص ما اليـوم ولكنه قد 
يؤثرعـىل حالتك النفسـية وعـىل مزاجك بكالمه 
الحاد ولهجته الشـديدة. قد تشـعر أنك مقوض وال 
تستسـطيع القيام بـأي يشء وال تسـتطيع التفكري يف 
مسـتقبلك. ننصحك بأن تقـيض معظم الوقت بمفردك 

حتى تعيد ترتيب حساباتك قبل أن تتخذ أي خطوة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

انشـغلت األيام املضية يف دراسـة مـادة ما أو 
موضوع ما وأخريا تشعر بثمار جهدك اليوم، أو 
ربما تصل إيل النقطة الغامضة التي قد كنت تبحث 
عنهـا. أنت تفكر بطريقة عملية، وفعالة ولذلك سـتبدأ 
يومك وهدفـك الوحيد هو النجاح، فـال تجعل أي يشء 

يعرقك طريقك.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊أفقي
السـمك - مجموعـة  1.بيـض 
جـزر يف جنوب املحيـط الهادي 

استقلت عن بريطانيا 1970.
2.القـارة التي تحوي اسـرتاليا 

وما حولها من الجزر.
3.متسـاو لآلخـر يف القيمة أو 
الفضل (معكوسـة) - نوع من 

الشجر القديم الطيب الرائحة.
4.حيوان منقرض يشـبه الفيل 

- متشابهان.
انرتنتيـة متاحـة  5.صفحـات 
 - أفـكاره  تدويـن  يحـب  ملـن 
خبت حماسـته أو برد املاء بعد 

سخونة.
باإليماء  أو  باإلشارة  6.التحدث 

- من حاالت البحر.
7.مصادر التزود باألشياء.

8.معظـم األرايض الروسـية - 
اسم إشارة.

سـينمائية  جائـزة  9.اسـم 
أمريكية.

10. بان - شخص يؤمن بالدولة 
التي ال تنتمي لدين معني.

رأيس
صقليـة  1.عاصمـة 
األسـماء  تسـجل  يف   -

واألحداث.
2.جبـل عظيم - عنيف 

فيه إراقة للدم.
 - وقطنـوا  3.سـكنوا 

ثمار النخل.
4.أجمل فـرتة وأكثرها 

تفتحا - لباس موحد
5.نهايات - أخاف.

 - نحبـا  6.نقـيض 
يشء  لعمـل  توجهـات 

نحبه.
7.فـم - أوقـات تتكرر 
خالل السـنة يربز فيها 

نشاط معني.
 - عـرس  8.عكـس 
تضحية - نصف كارس.
9.يف أجسامنا مسؤولة 
عن صفاتنـا الوراثية - 

تحد يف موضوع ما.
فريوز  أغنيـات  10.من 

البديعة.
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لسنواِت طويلة شغلت النجمة أحالم 
الناس والجمهور بعد مشاركتها يف 
لجنة تحكيم برنامج «أراب آيدول» 
والجميع يذكر مشاداتها مع الفنان 
اىل حدود  التي وصلت  راغب عالمة 

الخالف يف االعالم.
السعودي  الفني  النشاط  مع  اليوم 
قررت  واإلعالم،  الرتفيه  عاملي  يف 
النسخة  إطالق  يس  بي  أم  شبكة 
املرة  هذه  لكن  آيدول  من  الجديدة 
عراق  غرار  وعىل  السعودية،  من 
النهائية  التحضريات  بدأت  آيدول 
«سعودي  من  االول  املوسم  إلطالق 
السعودية  املواهب  لتقدم  آيدول» 

والسعي لنيل اللقب.
لجنة  عن  كثرية  معلومات  ال 
التحكيم، ولو أن أم بي يس اختارت 
حتى الساعة النجمة أحالم والنجم 

ليكون  الجوهر  عبادي  السعودي 
أو  تأكيد  اللجنة، ورغم عدم  ضمن 
موافقة الجوهر النهائية، سترتأس 
للخروج  املدربني  لجنة  أحالم 
بمشرتك واحد سيحمل اللقب للمرة 
يف  يس  بي  أم  فضائية  عرب  األوىل 

برنامج سعودي الهوية.
يذكر أن أحالم شاركت زميلتها نوال 
الكويتية قبل أيام يف حفل كبري أقيم 
الرياض  مواسم  فعاليات  ضمن 
لجهة  إن  واضحاً  نجاحاً  وحصد 
من  الجمهور  حضور  أو  املتابعة 
وتحولت  السعودية،  مناطق  كافة 
اىل  االجتماعي  التواصل  مواقع 
عن  عربت  ومواقف  تغريدات 
وتصدر  الحفل  تضمنه  ملا  فرحتها 
وسم نوال أحالم موقع تويرت طيلة 

فرتة السهرة.
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سمري  دنيا  الفنانة  شاركِت 
صورة  جمهورها  غانم 
املختَطف  السوري  للطفل 
صفحتها  عرب  قطيفان  فواز 
تبادل  تطبيق  يف  الرسمية 

وعلقت  (إنستغرام)،  الصور 
بيه  الطف  «يارب  قائلًة:  عليها 

مات  الوكيل...  وِنعم  الله  حسبي 
طفل  هناك  ولكن  ريان  الطفل 
فواز  انقذوا  اإلنقاذ...  ينتظر  حي 

قطيفان».
قد  دنيا  كانت  أخرى،  ناحية  من 
الفنان  صديقها  دعم  عىل  حرصت 

م  وباقي هشا ماجد 
ل  بطا فيلم أ

مل  حا »
يف  ضه اللقب»  عر

األول الذي انطلق األربعاء املايض يف 
دور السينما.

يف  الخاص  حسابها  عرب  ونرشت 
مع  تجمعها  صورة  (إنستغرام) 
هشام ماجد، وعلّقت عليها قائلًة: 
يف  شوما  وألذ  أطيب  يا  «مربوك 
يا رب... حامل  العالم، ربنا يوفقك 

اللقب».
الخاص  العرض  أُقيم  قد  وكان 
لفيلم «حامل اللقب» يف إحدى دور 
عىل  وحرص  الزمالك،  يف  السينما 
الفيلم،  أبطال  من  الكثري  حضوره 
ومنهم: هشام ماجد ومحمد سالم 
محمد  واملنتج  فتحي،  وأحمد 
حفظي، بينما تخلّفت بطلة 
الفيلم دينا الرشبيني 
الحضور،  عن 
بتصوير  النشغالها 
الرمضاني  مسلسلها 
مع  «املشوار»  الجديد 
الفنان محمد رمضان.

العرض  حرض  كما 
للفيلم  الخاص 
الفنانان  الكوميدي، 
وشهد  رمزي  رشيف 
استحسان  ونال  رمزي، 

الكثري من الحضور.

خطواتها  ثاني  أديب  أمرية  الصاعدة  الفنانة  بدأِت 
موهوبة  ملمثلة  وواعدة  مبرشة  بانطالقة  الفنية 
للنجم  كابنة  عام»  «نقل  مسلسل  يف  باشرتاكها 
انتهائها  بعد  وذلك  املسلسل،  يف  حميدة  محمود 
املتحدة  بالواليات  واإلخراج  للتمثيل  دراستها  من 

األمريكية.
سالمة  منال  الفنانة  ابنة  أديب  أمرية  شاركت  وقد 
واملخرج عادل أديب يف أول أدوارها الفنية يف مسلسل 
الذي عرض يف شهر رمضان املايض يف  «والد ناس» 
ارستقراطية  عائلة  وابنة  متمردة  طالبة  شخصية 

تتحدث عدة لغات وتعيش يف رفاهية.
عام»،  «نقل  ملسلسل  أديب  أمرية  اختيار  تم  وقد 
لتؤدي  أدوارها  أول  يف  الجمهور  بها  أشاد  أن  بعد 
تمثل يف  أدوراها، فهي  اول  تماما عن  دورا مختلف 
أرسة  يف  عام  نقل  سائق  ابنة  عام»  «نقل  مسلسل 
املشاكل  تثري  ال  هادئة  وطباعها  الحال  متوسطة 

وتعاني من مرض صدري.

فاجأِت املطربة مروة ناجي زوجها يف 
عيد الحب الذي يتزامن مع عيد زواجهما 

الثالث بأغنية جديدة صورتها يف رسية 
تامة وتحمل عنوان «عايز تعرف» 
املالكي وألحان  من كلمات أحمد 
محمد  وتوزيع  محمدي  محمد 
أسامة،  أحمد  وإخراج  شفيق 

والتي قررت طرحها تزامًنا مع 
عيد الحب لتكون األغنية هدية 

تحمله  ملا  ملحبوبته  عاشق  كل 
كلماتها من رومانسية وعشق. 

آخر حفالت املطربة مروة ناجي كانت بموسم 
حيث  السعودية،  العربية  باململكة  الرياض 
قدمت ثالث حفالت غنت فيها باقة من أجمل 
بصوتها  السعودي  الجمهور  وأشاد  أغانيها 

وأدائها الصادق.
بعنوان  كليب  فكانت  أعمالها  آخر  أما 
محمود  كلمات  من  هايلة»،  «خصومات 
نيازي، وتوزيع  وألحان كريم  عادل كالزا، 
إخراج  من  والكليب  الخرضي،  عمرو 

محمد عواد.
التي  األوبرا،  مطربات  من  ناجي  مروة 
تربت عىل الطرب األصيل وقدمت الكثري من 
الحفالت الناجحة، كما أن لها مواهب أخرى 
يف مجال التمثيل فقد شاركت يف بطولة مسلسل 
«تفاحة آدم» يف دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي، 
املخرج  مع  صار»  اليل  ده  «أهو  مسلسل  يف  شاركت  كما 
حاتم عيل، كما شاركت يف مرسحية «وبحلم يا مرص» أمام 
عيل الحجار، كما قدمت بطولة مرسحية «املظ وىس عبده» 

عىل مرسح البالون ويف اإلسكندرية.

حضورا  و  مبدعا  أداء  مرييام  قدمْت 
قويا، واألمر االفت كانت نسبت الحضور 
الكبري حيث حرض الجمهور من مختلف 

الدول العربية وتفاعلوا مع فارس.
الحفل،  بعد  أعربت مرييام عن سعادتها 
من  متنوعة  مجموعة  فيه  قدما  التي 

إصداراتها  أحدث  إىل  باإلضافة  أغنياتها 
التي  «معليش»  املغربَية  األغنية  ومنها 
فور  العربي  الوطن  يف  الرتاند  تصّدرت 

طرحها عىل مواقع التواصل االجتماعي.
وكانت املفاجأة أغنية «هذا الحلو» العراقّية 
افتتاح  حفل  خالل  مرَة  ألّول  غّنتها  التي 

سباق الفورموال اي العاملي يف الرياض.
العربي  الوطن  يف  الحفل  أصداء  انترشت 
مرَة  كل  يف  جداً  «سعيدة  مرييام:  وقالت 
العالم  زرت  أنني  أشعر  دبي،  فيها  أزور 
ويف  دبي  يف  موجود  كلَه  العالم  ألَن  كلَه 

اكسبو٢٠٢٠».

السّواح األجانب يف اآلونة األخرية  الكثري من  الرافدين  تستقطُب بالد 
وتشهد ازدهاًرا ملحوًظا وتاريخيًّا يف هذا اإلطار. وآخر هؤالء السواح، 

املمثل، عارض األزياء واملغني اإليطايل ميشيل موروني.
  Days تداول رّواد مواقع التواصل يف العراق صوًرا لبطل فيلم «“٣٦٠
إقليم  أربيل، عاصمة  نرشها عرب خاصية «الستوري» وهو يجول يف 

كردستان العراق. وعلّق عليها النجم بالقول: «الحياة الحقيقية».
سّيما  وال  أجانب،  سّواح  فيها  يزور  التي  األوىل  املرة  ليست  وهذه 
برتغايل  ثنائي  إىل  سابقة  مقالة  يف  أرشنا  قد  فكّنا  العراق.  أوروبيني 
نّفذ وثائقّيني عن أهم املعالم األثرية والتاريخية يف البلد والتقط صور 

تعكس جمالها الخالب والفريد وجذورها العريقة.
عرب  حسابه  عىل  فنرش  موروني،  اإليطايل  النجم  إىل  وبالعودة 
ستبرص  التي  األوىل  الهندية  ألغنيته  الرتويجي  املقطع  «انستغرام» 
النور قريًبا والتي تجمعه بملكة جمال الكون يف رسيالنكا لعام ٢٠٠٦  

«جاكلني فرنانديز».
كاكار»  «نيها  األخوات  بصوت   MudMudKe عنوان  األغنية  وتحمل 

و»طوني كاكار».
وكان موروني قد أثار الجدل بجرأة مشاهده يف الفيلم اإلباحي «٣٦٠ 
وحياته  الجنسية  ميوله  حول  الجريئة  ترصيحاته  يف  وكذلك   «days

الخاّصة.
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أعلنـْت رشكـة (تويرت) طريقة جديدة إلرسـال رسـائل خاصة عرب نظام 
iOS، ويتضمن ذلك السـماح للمسـتخدمني بإرسال رسائل خاصة لك من 
خالل رابط عرب تغريداتك، وتجاوز زر الرسائل الخاصة يف حسابك.و قالت 
املنصة: ”إن هذا يجعل من السهل بدء محادثة من مخططك الزمني ولكن 
هذا األمر قد يمثل مشكلة للعديد من املستخدمني“.وقالت منصة التدوين 
املصغـرة: ”عندما تريـد الرد مبارشة عىل مؤلف تغريـدة، فإننا نجعل من 
السهل إرسال الرسـائل الخاصة إليهم من مخططك الزمني لبدء محادثة 
.“iOS تخترب اآلن أيقونة الرسائل الخاصة عرب التغريدات مع بعضكم عرب
وكمـا تشـري املدافعة العامة إليـزا أورلينز، فإن تقديم اختصار للرسـائل 
الخاصـة قد يجعـل املسـتخدمني أكثر عرضـة للمضايقـات، و الخطوة 
اإلضافية املتمثلة يف االضطرار إىل االنتقال إىل حسـاب شـخص ما من أجل 
إرسال رسـالة خاصة إليه كانت تقلل املضايقات.و بدالً من االضطرار إىل 
النقـر للوصول إىل حسـابك للوصول إىل زر إرسـال رسـالة خاصة، يمكن 
للمسـتخدمني مشاركة أفكارهم من خالل رسالة خاصة دون الحاجة إىل 
مغادرة املخطط الزمني من الصعب معرفة من الذي يمكن أن يستفيد من 
هذه امليزة وقـد يرغب األصدقاء املقربون بالحصـول عىل طريقة رسيعة 
للتواصـل مع بعضهم بعًضا.ولكن معظم األشـخاص يشـعرون بالراحة 
عند االنتقال إىل حسـاب الصديق عرب املنصة إلرسال رسالة إليه، أو مجرد 

متابعة محادثة حالية من صندوق الرسائل.

يمكن لجهاز iPhone الخاص بك 
أن يخـربك إذا كنت معرًضا لخطر 
السـقوط يف العـام املقبـل، ومن 
املهـم التحقـق من امليـزة - حيث 
يمكـن أن تحذرك مـن ”مرض أو 

.thesun إصابة وفقا لتقرير
وتتيح لـك Apple تتبع مجموعة 
كاملـة مـن تحليـالت التنقل وقد 
تكـون هـذه عالمـة عـىل مرض 
لـم تكـن عـىل علم بـه مـن قبل، 
أنـك  حقيقـة  امليـزة  وتسـتخدم 
تحمـل iPhone يف جيبـك، ولذلك 
 Apple من السهل جًدا عىل تقنية
مراقبـة طريقـة مشـيك، وداخل 
تطبيـق Apple Health ، سـتجد 
 Walking مقياًسـا خاًصا يسمى

.Steadiness
وتوضـح رشكة آبـل: ”هذا تقدير 
السـتقرارك أثنـاء املـيش، كما إن 
بمخاطـر  أيًضـا  ثباتـك مرتبـط 
السـقوط، ومع انخفاض الثبات، 
يـزداد خطـر السـقوط، وال يعـد 
ثبـات املـيش مـؤًرشا عـىل مـدى 
احتماليـة السـقوط يف أي لحظة 
معينـة، ولكنـه يمثـل إحساًسـا 
عاًما بخطر السـقوط يف األشـهر 

الـ 12 املقبلة.“ وإنه يعمل عندما 
يف  أو  الجيـب  يف   iPhone تحمـل 
حامـل بالقرب من خـرصك، وإذا 
قمت بإعداد اإلشـعارات، فسيتم 
تحذيـرك أيًضا عندما يكون ثباتك 

”منخفًضا أو منخفًضا جًدا“.
وقـد يكـون الحصول عـىل تنبيه 
بشأن الثبات املنخفض سبًبا جيًدا 
الطبيـب، وبالطبع،  للتواصل مع 
مـن الجديـر بالذكـر أنـه ال يزال 
بإمكانك التعرض لسـقوط سيئ 

.Apple حتى لو لم تحذرك
وال تفـرتض أن األقارب املسـنني 
آمنـون ألنهـم يسـجلون درجات 
وامليـزة  املـيش،  ثبـات  يف  عاليـة 
موجودة فقط لإلبالغ عنها عندما 
تكون هناك مشـكلة وهو الوقت 
املناسـب لرؤية اخصائي صحي، 
 Walking Steadiness لكن ميـزة
ليست املقياس الوحيد الذى يمكن 
لجهاز iPhone تتبعه، وىف الواقع، 
يمكنه أيًضا مراقبة عدم تناسـق 
املـيش لديـك، ومتوسـط رسعـة 
املـيش، وطـول الخطـوة، ووقـت 
املـزدوج، ورسعات صعود  الدعم 

وهبوط السلم.

كشـَف تطبيق التواصـل الفوري 
الشـهري (واتسـاب) حاليـا، عن 
مشـّغل  خدمـة  نطـاق  توسـيع 
العامليـة،  الصوتيـة  املالحظـات 
لتشـمل مسـتخدمي (واتسـاب) 

عرب الحواسيب.
و جوهـر هذه الخدمـة هو قدرة 
عـىل  (واتسـاب)  مسـتخدمي 
االسـتماع إىل املالحظات الصوتية 
الـواردة إليهـم مـن أصدقائهـم، 
حتى بعد خروجهم من الدردشـة 
مـع الصديـق إىل دردشـة أخرى.

وتسـاهم هـذه الخدمـة عمليا يف 
اختصار الوقت أمام املستخدمني، 
خاصـة أنـه يف الوقـت الراهـن ال 
يمكن ملشغيل (واتساب) االستماع 
والقيـام  الصوتيـة  للمالحظـات 

بمهمة أخرى.
وبمجـرد إطـالق هـذه الخدمـة، 
املسـتخدمني  بوسـع  سـيكون 
االسـتماع إىل الرسـائل الصوتيـة 
أثنـاء التنقـل يف (واتسـاب)، من 
دون أن تتوقـف تلـك املالحظـات 

وهو ما يوفر الكثري من الوقت.

َيبـدو أن Microsoft تعمل عىل العديد من ميزات Windows 11 الجديدة 
التي لم تعلن عنها الرشكة علًنا بعد.

وتم اكتشاف اإلشارات إىل ملصقات خلفيات سطح املكتب، والقدرة عىل 
إخفاء رشيط املهمات لألجهزة اللوحية، وقسـم االستدامة يف اإلعدادات 
يف أحـدث إصـدار تجريبي مـن Windows 11، وتم الكشـف عن امليزات 
الجديدة بعد أيام فقط من إعالن Microsoft أنها سـتخترب املزيد ميزات 

Windows 11 التجريبية .
وتمت مشـاركة ميزة التخصيص الجديدة لجلب امللصقات إىل خلفيات 
-Wi Windows 11 بواسطة Albacore املتحمس لـ   سـطح املكتب يف
dows عـىل Twitter، وُتظهـر لقطات الشاشـة أنك سـتكون قادًرا عىل 
اختيار امللصقات، املوجودة بشـكل شائع يف تطبيقات املراسلة، لخلفية 
الشاشـة وتعديلها من سـطح املكتب، توجد عنارص واجهة املسـتخدم 
حالًيـا يف Windows 11 ولكن ال يمكن تثبيتها عىل سـطح املكتب، لذلك 

يمكن أن تكون امللصقات بديالً لتخصيص سطح املكتب.
ويمكن أن تقترص امللصقات عىل شاشـة واحدة، وتتضمن اإلشارات إىل 
-M Windows 11 سياسـات حول اسـتخدام التعليم، وتقوم   امليـزة يف
crosoft حالًيـا بشـحن Windows 11 SE عىل أجهزة كمبيوتر محمولة 
جديـدة منخفضـة التكلفة للطالب، وتم تحسـينها بحيث يتم تشـغيل 

التطبيقات دائًما بملء الشاشة عىل شاشة واحدة.
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أن  بطمة  دنيا  املغربية  الفنانة  استطاعِت 
وأبناء  املغربي  للشعب  انتماءها  تثبت 

الجيل  تضامنها  بعد  وذلك  وطنها، 
والواضح مع الطفل املغربي ريان الذي 

تويف إثر سقوطه يف برئ باملغرب.
الفنانة  أعلنت  فقد  السياق،  هذا  يف  و 
املغربية دنيا بطمة عن نيتها مساعدة 
عائلة الطفل املغربي ريان الذي تويف 
البرئ  من  النتشاله  أليام  رصاع  بعد 

العميقة.
حسابها  عرب  بطمة  نرشت  و 

الخاص عىل تطبيق (انستغرام)، 
أنا  «مررت  فيه:  كتبت  منشور 
والكبرية،  الصغرية  وأرستي 

أيام   ٥ بـ  أنتم  وهي 
أملنا  كان  صعبة، 

أن نرى ريان بني 
لكن  عائلته، 

بعد مجهودات 
ل  بطا أ

مشكورين 
كل  عىل 
 ، ء يش
الله  قّدر 

شاء  وما 
الله فعل، انتقل إىل 
رحمة الله يا رب».

باسمي  قررت  وأضافت» 
املغاربة  واسم  عائلتي  واسم 
أن أساعد بمبلغ مادي، وهذا 

ارسم  أن  كمغربية  عّيل  واجب 
ولو ابتسامة عىل وجه عائلة ابن كل املغاربة 

ريان، ونسأل الله أن يتقّبل منا ومنكم ويجعلها 
يف ميزان حسناتكم».

كل  من  «أتمنى  قائلة:  املنشور  عىل  علقت  و 
الحملة  هذه  يف  معنا  يسهم  أن  حال  ميسور 
التضامنية، ولو بالقليل لعائلة ابننا ريان، فضالً 
وليس أمراً، ونسأل الله تعاىل أن يتقّبل منا جميعاً 

ويجعلها يف ميزان حسناتكم».
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لم يعرف رّيان ذو الخمس سنوات أن األطفال يموتون.. ريان لم يعرف 
بعد معنى املوت أو الخوف.. ال يعرف قصة يوسف وال الذئب وال البرئ.. ال 
أحد يتخيل ماذا كان يف مخيلة ريان حني انزلق يف البرئ عىل بعد ٣٢ مرتا.. 
اليشء الوحيد الذي عرفه ريان لحظة ارتطامه بأرضية البرئ هو األلم لكن 
بال تفسري.. أرسطو لم يفرس معنى األلم.. هوى العالم مع ريان يف البرئ.. 
الفضائيات  كربيات  انشغلت  بلياليها..  أيام  خمسة  ملدة  أنفاسه  حبس 
به.. صار حدثا أول ال مجرد خرب أول.. وبينما بدأت طالئع أوىل الحفارات 
واملعدات العمالقة تصل حافة البرئ كان الصوت الوحيد املسموع لريان 
اختفى  طلعوني»..  «طلعوني،  هو  طني  من  وسادة  عىل  يغفو  أن  قبل 
الصوت وبدأت الحفارات وعرشات املهندسني والعاملني ومئات املواطنني 
أدعية وصلوات  الخمسة  األيام  مدى  يتلون عىل  املتدينني  املتدينني وغري 
أمه ويفرح  اىل والديه كي تقر به عينا  ليعود  من أجل إخراج ريان حيا 

قلب األب املكلوم.  
ملاذا انشغل العالم بريان؟ أليس هذا العالم نفسه الذي طاملا أدت املصالح 
والحرب  التاريخ  ونهاية  والعوملة  واأليدولوجيات  واألفكار  والرصاعات 
يف  األطفال  ماليني  موت  اىل  والغرب  والرشق  الثنائية  والقطبية  الباردة 
الجوع  من  أفريقيا  بأطفال  اآلن  حتى  املوت  يفتك  ألم  الدنيا؟  أنحاء  كل 
واملرض؟ ماذا فعلت الدول والفضائيات لكل هؤالء؟ هل أرسلت الحفارات 
األنابيب  طريق  عن  ولو  الغذائية  واملواد  الطبية  واألجهزة  واملعدات 
إلنقاذهم؟ ألم يقذف البحر قبل سنوات «اآلن» الطفل السوري املهاجر اىل 
ال مكان؟ اقتحمت هو اآلخر صورته العالم فلم يصح سوى ضمري العمة 
إنجيال مريكل.. راح «اآلن» قربانا ملاليني املهاجرين بعد أن تمت فديتهم 

بـ «طفل عظيم». 
السؤال الذي لم يجب ولن يجيب عليه أحد.. ال الفضائيات التي تراجعت 
عندها يف سلم األولويات املهنية قضايا كثرية لم تعد هي الخرب األول.. ال 
قضية أوكرانيا.. وال القمة الروسية ـ الصينية.. وال مباحثات فيينا، وال 
تحوالت كورونا عرب آخر متحوراتها أوميكرون وال الدول واملنظمات.. ريان 
لم يعد هو الخرب األول فقط لكي يأتي بعده بوتني وجينينيغ وماكرون 
وبادين خربا ثانيا أو ثالثا.. ريان سيطر عىل كل ساعات البث التلفزيوني 
يوما  الخريطة  تستهدفه  لم  واحد  منظر  أمام  العالم  تسمر  نهار..  ليل 
هو شمال املغرب حيث يقع بيت الطفل والبرئ الذي سقط فيه وأسقط 
ضمائرنا وأخالقياتنا معه.. أصبح هذا املكان هو الخريطة.. وألن االسئلة 
كثرية فإن أقربها اىل الطرح وإعادة الطرح هو السؤال اإلشكايل التايل الذي 
لم يجب عليه ال سقراط وال أبقراط وال فيثاغورس وال الكندي وال الغزايل 
وال ابن رشد وال صانع الخرائط العظيم ابن خلدون وال املال صدرا.. ملاذا 
يتجاهل العالم موت اإلنسان مكتفيا بإحالته اىل القدر بينما يقف حائرا 
عمره  طفال  كان  لو  حتى  واحد  إنسان  موت  حيال  اإلجابة  عن  عاجزا 
أيام  أو سبعة  املغربي»  أو خمس سنوات «ريان  السوري»  سنتان «اآلن 
«طفل جبلة»؟.. ال إجابة.. ملاذا؟ هل ألن «اآللهة التي خلقت البرش قدرت 
عليهم املوت واستأثرت هي بالحياة» كما تقول ملحمة كلكامش، أو «رب 
لحد قد صار لحدا مرارا.. ضاحك من تزاحم األضداد» كما يقول املعري؟ 

لست أدري، والعبارة األخرية إليليا أبو مايض .. وهي األدق.
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