
بغداد/ الزوراء:
للصحـة  العليـا  اللجنـة  قـررت 
والسـالمة، امـس اإلثنـني، اعتمـاد 
الدوام الحضوري لطلبة الدراسـات 
والجامعـات  الكليـات  يف  األوليـة 
الحكوميـة واألهلية للعـام الدرايس 
االكتفـاء  اعلنـت  وفيمـا  املقبـل، 
بشـهادة التلقيح الدوليـة للوافدين 
واملغادريـن من العـراق، اكدت عدم 
سـالب  فحـص  بنتيجـة  املطالبـة 
أو  العـراق  مغـادرة  عنـد   (PCR)
الدخـول إليـه بـدءاً مـن األول مـن 
نيسـان 2022.وذكـر بيـان للجنـة 
اللجنـة   ” ان  ”الـزوراء“:  تلقتـه 
العليـا للصحة والسـالمة الوطنية، 
عقـدت اجتماعها الدوري برئاسـة 
رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفى 
الكاظمـي، واطلـع الكاظمـي عىل 

عرض شـامل لتطـورات الجائحة، 
واإلجـراءات املتخـذة يف مواجهتها، 
وتفاصيل االحـرتازات واالحتياطات 
املتبعة مـن قبل الجهات املسـؤولة 
عـن مواجهة الجائحة، وشـدد عىل 
أهمية االسـتمرار باتباع اإلجراءات 
الوقائيـة إىل غايـة إحـراز التأمـني 
الشامل وتجاوز هذه األزمة بنجاح.

واضـاف: ان رئيس مجلـس الوزراء 
الصحيـة  الكـوادر  بجهـود  أشـاد 
والجهـات املسـاندة لهـا يف مختلف 
املناطة،  والواجبـات  االختصاصات 
الذين برهنـوا أعىل حـاالت االلتزام 
والتفانـي يف سـبيل خدمـة الوطن 
باإلجـراءات  والتوعيـة  واملواطـن، 
اللقـاح  تلقـي  وأهميـة  الوقائيـة 

وتأمينه يف املنافذ الرسمية.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مـرصف الرافدين الحكومي، امس 
االثنني، اطالق سـلفة 25 مليـون دينار 
للموظفني ومنتسـبي الدفـاع والداخلية 
املوطنـة رواتبهـم عـىل املرصف.وقـال 
املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ورد إىل 
”الزوراء“: إنه تقرر منح موظفي دوائر 
الدولـة املوطنـة رواتبهم لـدى مرصفنا 
واملوظفني غري املشـمولني بالتوطني من 
ضبـاط وزارتي الداخلية والدفاع سـلفاً 
شـخصية من 5 ماليني حتى 25 مليون 
دينار. مشـرياً إىل أن نسبة الفائدة تصل 
اىل 5 باملئـة ومـدة التسـديد 5 سـنوات.
ودعا البيان املوظفني ومنتسـبي الدفاع 

والداخلية الراغبني بمنحهم هذه السفلة 
اىل مراجعـة فـروع املـرصف املنتـرشة 
يف بغـداد واملحافظات لغـرض التقديم. 
الفتاً إىل أن ضمان السـلفة بالنسـبة اىل 
موظفـي دوائر الدولـة املدنيـة بكفالة 
موظف مدني موطن راتبه لدى املرصف 

حرصا، اضافة اىل بطاقة املاسرت كارد.
الدفـاع  بمنتسـبي  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
والداخليـة، فيكـون الضامـن بكفالـة 
موظف مدنـي من موظفي دوائر الدولة 
موطـن راتبـه لـدى املرصف حـرصا او 
بكفالـة اثنـني مـن املنتسـبني املوطنة 
رواتبهم لدى املرصف او بكفالة ضابط، 

وفق البيان.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـد الخبري االقتصادي، باسـم انطوان، 
ان العراق يستطيع االستفادة من زيادة 
اسـعار النفط بتأسيس صندوق سيادي 
لألجيال، ويف حـني دعا اىل تحويل النفط 
الخام اىل صناعات برتوكيمياوية وليس 
فقط تصديره، اشار اىل ان توزيع حصة 
مالية من عائدات النفط ال يخدم املواطن 
ألنه سـيخلق تضخمـا نقديـا وارتفاعا 

يف االسـعار. وقـال انطـوان يف حديـث 
لـ“الزوراء“: ان ”ارتفاع اسـعار النفط 
جـاء نتيجة الحرب الروسـية االوكرانية 
التـي خلقت مخـاوف من حـدوث ازمة 
وانقطـاع لإلمـدادات لكن قسـام منها 
مفتعلة فتجـار الحروب والرأسـماليني 
عـىل  يعملـون  للسـلع  واملحتكريـن 
االستفادة بتحقيق ارباح غري طبيعية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزيـر العدل، سـاالر عبد السـتار، 
امس االثنـني، أن قوانـني العفو تتضمن 
إعادة املحاكمة للمشـكوك يف قضاياهم، 
فيما اكد ان القانون ال يشمل املحكومني 
بقضايـا اإلرهـاب والفسـاد.وقال عبـد 
السـتار، يف كلمـة مشـاركته عـرب دائرة 
اللجنـة  باجتمـاع  مغلقـة  تلفزيونيـة 
واملسـؤولة  االنسـان  بحقـوق  املعنيـة 
عن متابعـة تنفيذ العهد الـدويل الخاص 
بالحقـوق املدنية والسياسـية املنعقد يف 
جنيـف، وتابعتـه ”الـزوراء“: إن ”هناك 
ضمانـات للمحكومني مـن خالل اكتمال 
األدلـة واكتسـاب الحكم وعبـور مرحلة 
الحكم منحه حـق الحصول عىل محاٍم“.

وأضـاف أن ”عقوبة اإلعـدام يف القانون 
العراقـي تتضمـن الجرائـم التـي تعترب 

شديدة وخاصة اإلرهابية“، مشرياً اىل أن 
”االعدام يكون ملن ارتكب ابشع الجرائم“.
وأوضح أن ”قوانني العفو تتضمن إعادة 
املحاكمة للمشكوك يف قضاياهم“، مبيناً 
أن ”هنـاك تعديـالت عـىل قانـون العفو 
العـام يف للعامـني 2008 و2016“.ولفت 
اىل أن ”قانـون العفـو ال يشـمل قضايـا 
اإلرهاب وال قضايا الفساد“.  وأكد الوزير 
خالل كلمته: أن ”جمهورية العراق وهي 
تعـرض يف هذا املؤتمـر تقريرها  بشـأن 
تنفيـذ العهـد الـدويل الخـاص بالحقوق 
تعكـس  فإنهـا  املدنيـة  والسياسـية 
حرصها عىل احـرتام التزاماتهـا الدولية 
والتعامل  االيجابي مع الهيئات التعاهدية 
واالجراءات الخاصة وخرباء االمم  املتحدة 

يف مجال حقوق االنسان“.

كييف/ متابعة الزوراء:
دعـا الرئيـس األوكرانـني فولوديمري 
زيلينسـكي، املجتمع الـدويل إىل تزويد 
بـالده بطائـرات حربيـة ومقاطعـة 
النفـط الـرويس واملنتجـات النفطية 
الصـادرات،  مـن  وغريهـا  الروسـية 
وإىل زيـادة الضغـط االقتصـادي عىل 

موسـكو وفـرض حظر تجـاري دويل 
عليهـا.. يأتي هذا مع اسـتمرار الغزو 
الـرويس وعمليات القصـف ألوكرانيا 
ليومـه الثانـي عرش.وطالـب الرئيس 
زيلينسـكي  فولوديمـري  األوكرانـي 
األوروبيني بالقدوم ومساعدة بالده يف 
معركتها ضد روسـيا، وقـال لهم ”إذا 

سقطنا ستسقطون أنتم أيضا“.وقال 
يف تسـجيل مصور ”إذا اسـتمر الغزو 
(ألوكرانيـا) ولـم تتخـل روسـيا عن 
خططها ضد أوكرانيا فحينئذ ستكون 
هنـاك حاجـة إىل حزمـة جديـدة من 
العقوبات... من أجل السالم“.وطالب 
زيلينسـكي بفـرض عقوبـات عاملية 

جديـدة عـىل روسـيا بسـبب غزوها 
عمليـات  وقـف  واقـرتح  ألوكرانيـا، 
التصدير إىل روسـيا. وقـال إنه ينبغي 
زيادة الضغـط االقتصـادي، ودعا إىل 
فرض حظر تجاري دويل عىل روسـيا.
الـرويس  النفـط  مقاطعـة  واقـرتح 
وغريه من الصادرات الروسـية ووقف 

عمليـات التصدير إىل روسـيا.وأضاف 
الرئيـس األوكراني ”قاطعـوا عمليات 
التوريـد إىل روسـيا- إذا لـم يلتزمـوا 
بالقواعد الحضاريـة- فال ينبغي لهم 
تلقي السلع والخدمات من الحضارة- 

دعوا الحرب تطعمهم“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد نقيب الصحفيـني العراقيني، رئيس 
االتحاد العـام للصحفيني العـرب، مؤيد 
الالمـي، أن نقابة الصحفيـني العراقيني 
لديهـا عالقـات متميزة مـع الصحفيني 
األتراك، وفيما دعا اىل رضورة اخذ مشاغل 
العراق بشـأن املياه بنظر االعتبار، اشاد 
السـفري الرتكي، عيل رضا كونـي، بدور 
النقابة الفاعل بمختلف الصعد، مشـريا 
اىل اسـتعداده لتقديم التسهيالت املمكنة 
ملنح الصحفيني سـمة الدخول اىل تركيا.

العراقيـني  الصحفيـني  وذكـرت نقابـة 
نقيـب  ان  «الـزوراء»:  تلقتـه  بيـان  يف 
الصحفيـني العراقيـني، رئيـس االتحـاد 

العـام للصحفيني العرب، مؤيـد الالمي، 
استقبل يف مقر النقابة سفري الجمهورية 

الرتكيـة، عيل رضـا كوني، وقـّدم نقيب 
الصحفيـني رشحـا مفصال عـن طبيعة 

عمـل النقابـة وفروعهـا عىل مسـتوى 
العراق، وما تقدمه من جهود متواصلة يف 
الدفاع عن الصحفيني وضمان حقوقهم، 
فضال عن اقامة الـدورات التدريبية التي 
تسهم يف تطوير إمكاناتهم.وقال الالمي، 
خـالل اللقاء، بحسـب البيـان: ان نقابة 
لديهـا عالقـات  العراقيـني  الصحفيـني 
متميـزة مـع الصحفيـني األتـراك الذين 
يحـرضون باسـتمرار للمؤتمـرات التي 
تنظمهـا النقابـة، فضـال عـن العالقات 
املتميزة بني الشـعبني العراقي والرتكي. 
داعيـا اىل رضورة اخـذ مشـاغل العراق 
بشـأن املياه بنظـر االعتبـار، خصوصا 
انه بحاجة إىل الزراعـة التي تمثل قضية 

مهمة يف ظل الظروف الدولية الحالية .من 
جانبه، عّرب سـفري الجمهوريـة الرتكية 
عن سـعادته بزيارة نقابـة الصحفيني، 
مشـيداً بالدور الفاعـل واملكانة املتميزة 
التي تحتلهـا نقابة الصحفيني العراقيني 
اىل  اإلعالمية.واشـار  املؤسسـات  مـع 
اهميـة اللقاء يف تعزيز وتطوير العالقات 
العراقيـة الرتكية، وعـىل األصعدة كافة، 
مؤكدا اسـتعداده لتقديم كل التسهيالت 
املمكنـة ملنـح الصحفيني سـمة الدخول 
إىل تركيا بالتنسيق مع نقابة الصحفيني 
العراقيـني .وأكـد إن السـلطات الرتكية 
تحـرص عـىل قضيـة توريد امليـاه التي 

يحتاجها العراق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تسـتمر أسـعار النفط يف االرتفاع عىل غرار الذهب 
الـذي تجـاوز لفـرتة وجيـزة عتبـة األلفـني دوالر 
لألونصـة يف حـني سـجلت البورصـات اآلسـيوية 
تراجعا، جراء تداعيات الحرب الروسـية األوكرانية 

عىل االقتصاد العاملي.وسجلت األلومنيوم والنحاس 
اسـعارا قياسية جديدة، مع تجاوز طن األلومنيوم 
عتبـة الــ٤ آالف دوالر فيما سـجل طـن النحاس 
١٠,٨٤٥ دوالرات. واقـرتب سـعر برميل خام برنت 
بحر الشـمال مـن ١٤٠ دوالرا األحد قرابة السـاعة 

٢٣,٠٠ بتوقيت غرينتش ودنا من مستواه القيايس 
البالـغ ١٤٧,٥٠ واملسـجل يف تموز/يوليـو ٢٠٠٨.
وتراجعـت أسـعار النفـط بعد ذلك قبـل أن تتطور 
بشكل جامح.. فبعد الساعة ٠٦,٢٠ ت غ قفز سعر 
برميل غرب تكساس الوسيط بنسبة ٩,٠٤ ٪ ليصل 

إىل ١٢٦,١٤ دوالرا وبرميل برنت ١٠,١٢ ٪ مسـجال 
١٣٠,٠٦ دوالرا.. وأمـام تفاقم الوضـع يف أوكرانيا 
لـم يعـد فـرض عقوبـات مبـارشة عىل صـادرات 

املحروقات الروسية مسألة غري قابلة للطرح.
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بغداد/ الزوراء:
تخطـت حصيلـة الوفيـات العاملية الرسـمية 
بفـريوس كورونـا حاجـز الـ 6 ماليـني وفاة، 
مما يؤكد أن الوبـاء الذي دخل عامه الثالث لم 
ينتـه بعد.وبحسـب جامعة ”جونـز هوبكنز“ 
األمريكية، فقد سـجلت آخر مليون حالة وفاة 
خـالل األشـهر األربعـة املاضية.وتعاني جزر 
املحيط الهـادئ النائية، والتـي حمتها عزلتها 
ألكثـر مـن عامـني، اآلن مـع تفـيش الجائحة 
بسـبب املتحور أوميكرون رسيع االنتشار.هذا 

واختـربت حكومـة هونـغ كونغ، التي تشـهد 
ارتفاعا يف عدد الوفيات، جميع سكانها - البالغ 
7.5 مليون نسمة - ثالث مرات هذا الشهر، مع 
استمرار ارتفاع عدد الوفيات يف بولندا، واملجر، 
أوروبـا الرشقيـة األخـرى. ورومانيـا، ودول 

وعـىل الرغم من ثروتها، وتوافر اللقاحات بها، 
يقرتب عـدد الوفيـات يف الواليـات املتحدة من 
مليون حالة وحدها.ورغم ضخامة رقم سـتة 
ماليـني، يقول خرباء إن الرقم يحتمل أن يكون 

أقل من ذلك بشكل كبري.

طرابلس/ الزوراء:
أعلنت حكومة االستقرار الوطني، بقيادة فتحي باشاغا، 
عزمهـا التوجه إىل العاصمة طرابلـس ملبارشة مهامها، 
رغم املخاطر األمنية التي قد تواجهها هناك أو تتسـّبب 
فيها، بعد رفع املليشيات املسلّحة املوالية لرئيس الوزراء 
الحـايل عبد الحميد الدبيبة لدرجة التأهب، ملنع أي قّوات 
من االقرتاب من املقرات الحكومية ومؤسسـات الدولة.

وقال املكتب اإلعالمي لحكومة االسـتقرار: إّن هناك نية 
أكيـدة عىل أداء ومبارشة املهـام والصالحيات من داخل 
العاصمة طرابلس. الفتا إىل أن عملية تسـليم واسـتالم 

املسؤوليات ستجرى بما يتوافق مع اإلجراءات القانونية. 
نافيا األنباء املتداولة حول عزم حكومة باشاغا مبارشة 
العمـل من إحدى مدن الرشق الليبي.. وما زال الغموض 
يلف موعد انتقال حكومة باشاغا إىل العاصمة طرابلس 
أو كيفيـة دخولها هناك ملبـارشة مهامها وصالحياتها، 
يف ظـّل رفض حكومـة الدبيبة التخيل عن السـلطة قبل 
إجراء انتخابات يف البالد.. وعىل الرغم من تأكيد باشاغا 
املستمر، عىل عزمه دخول طرابلس بشكل سلمي وبقّوة 

القانون ملبارشة مهامه.

ÍbÓ‡‹€@Ô„br€a@Ô€Îá€a@ÜaáÃi@ã∏˚fl@fib‡«c@fi˝Ç@oflãic@>€a@pbÓ”b–m¸a@›Óñb–m@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@ÚÓˆbæa@ÜäaÏæa
ÍbÓæa@paÜaãÌg@ÒäaÜ�@ÚÓvÓma6éa@ÚéaäÜ@Üaá«g@o‰‹«cÎ@ã∏˚æa@“aáÁc@pÜáy

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت وزارة املوارد املائية عن تفاصيل االتفاقيات 
التي ابرمت خالل اعمال مؤتمر بغداد الدويل الثاني 
للمياه، وفيما حددت نتائج واهداف املؤتمر، اعلنت 
اعداد دراسـة اسـرتاتيجية إلدارة االيرادات املائية 
للعراق.وقال املتحدث الرسـمي باسم الوزارة، عيل 

رايض، يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان مؤتمـر بغـداد 
الـدويل الثاني للمياه عقد، السـبت املايض، برعاية 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبإرشاف وزير 
املوارد املائية مهدي رشـيد الحمداني، تحت شعار 
”املياه والتغـريات املناخية“. مبينا: ان هذا املؤتمر 
امتـد عىل مـدى 3 ايام من يـوم 5 اىل 7 اذار، حيث 

تضمن اليوم االخري زيارة ميدانية اىل سدة الهندية 
التي دخلت اىل الئحة الرتاث العاملي للري مؤخرا.

واضـاف: ان رؤيـة املؤتمـر تتلخـص يف تحقيـق 
التنمية املسـتدامة للمـوارد املائية يف ظل التغريات 
املناخية، وكذلك التنسـيق والتعاون املشـرتك بني 
الدول املتشـاطئة لتحقيـق مبدأ تقاسـم الرضر. 

مؤكـدا: انه خالل املؤتمر تمت مناقشـة التغريات 
املناخية وآثارها يف املوارد املائية من خالل مجموعة 
من النـدوات وورشـات العمل واملحـارضات التي 
سـيلقيها مجموعة من الخرباء بهذا املجال سواء 

خرباء عراقيني او عامليني.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
 ٣ ضبط  اإلثنني،  امس  األمني،  اإلعالم  خلية  أعلنت 
أطنان من األدوية املهربة وإلقاء القبض عىل متهمني 
بيان  يف  الخلية،  بغداد.وذكرت  العاصمة  وسط  اثنني 
تلقته «الزوراء»: أن «وكالة االستخبارات والتحقيقات 
االتحادية يف وزارة الداخلية تواصل عملياتها ملتابعة 
األمن  عىل  منها  وحرصاً  املنظمة،  الجريمة  عنارص 
ملعلومات  استندت  امنية  وبعملية  للمواطن  الصحي 
استخباراتية دقيقة، تمكنت من ضبط (٣ اطنان) من 
والسيطرة  للفحص  الخاضعة  وغري  املهربة  االدوية 
النوعية يف وزارة الصحة العراقية داخل احد املذاخر يف 

منطقة السعدون ضمن محافظة بغداد».

@ÚÌÎÜ˛a@Âfl@Êb‰†c@3@¡jö
ÜaáÃi@¡éÎ@ÚiãËæa

÷aã»€a@Âfl@ÂÌäÜbÃæaÎ@ÂÌáœaÏ‹€@ÚÓ€Îá€a@|Ó‘‹n€a@ÒÜbËìi@Ô–nÿmÎ@HPCRIÄ€a@ÔÃ‹m@bÓ‹»€a@Ú‰v‹€a

@b„ÏÓ‹fl@25@Ä€a@Ú–‹é@’‹�Ì@ÂÌáœaã€a
µ–√Ï‡‹€

@ b–mäa@Âfl@ÒÜb–né¸a@∂g@Ï«áÌ@Übón”a@7jÇ
@fibÓuˇ€@ÜbÓé@÷Îá‰ñ@ıbì„gÎ@¡–‰€a@äb»éc

@Â‡õnm@Ï–»€a@µ„aÏ”@Zfiá»€a@ãÌåÎ
·ÁbÌbõ”@¿@⁄Ïÿì‡‹€@Ú‡◊b0a@ÒÜb«g

ÂÄÓÌ˝fl@6@Ä€a@åÎbÄvnm@bÄÓæb«@b„ÎäÏ◊@pbÄÓœÎ
@Âfl@ÈflbËfl@Òãíbj∑@Ÿè‡nÌ@bÀbíbi@Ôznœ@NNbÓjÓ€

ÈmaÏ”@ã–‰nèÌ@ÚjÓiá€aÎ@ê‹iaã†
s€br€a@bËflb«@Úzˆbßa@fiÏÇÜ@…fl

ÊbèÓfl@¡–„@Ú◊ãí@¿@äbÓ‹fl@1.5@Úiaã‘i@�bé˝nÇa@—ìÿm@ÚÁaç‰€a
äÎá€a@¿@ıaäÎç€a@—ÓõÌ@ıbiãËÿ€aÎ@¡–‰€a@ÈuaÏÌ@Ú†ãì€a@äáónæa@NN‚ÏÓ€a6@ô

4@ô

 @szjÌÎ@Ô‡√bÿ€a@›j‘nèÌ@ıbõ‘€a@ê‹™@êÓˆä
Übè–€a@·ˆaãuÎ@lbÁä�a@Úzœbÿfl@¿@ÊÎb»n€a@È»fl

µÓ„b‰j‹€@fiÏÇá€a@Ò7ídm@|‰fl@Â‹»Ì@÷aã»€a

بغداد/مصطفى العتابي :
بحث رئيس مجلـس القضاء االعىل، فائق 
زيـدان، امـس االثنني، مع رئيـس الوزراء 
مصطفى الكاظمـي، التعاون يف مكافحة 
بيـان  الفسـاد.وذكر  وجرائـم  االرهـاب 
ملجلس القضاء االعىل، تلقته «الزوراء»: أن 
«رئيس مجلس القضاء االعىل فائق زيدان 
اسـتقبل، امس، رئيـس مجلـس الوزراء 

مصطفـى الكاظمي، وبحث معه التعاون 
بـني السـلطتني التنفيذيـة والقضائية يف 
مكافحة االرهاب وجرائم الفساد االداري 
وتأمني الحماية الالزمة القضاة».وأضاف 
البيـان أن «اللقـاء حـرضه نائـب رئيس 
محكمة التمييز االتحادية زيدون سعدون 
ورئيس االدعاء العام نجم عبد الله ورئيس 

هيئة االرشاف القضائي مسلم متعب».

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزيـر الصناعة العراقي، منهل عزيز 
الخباز، امس االثنني، منح تأشرية الدخول 
لجميع اللبنانيني ملدة ٦ أشـهر، فيما اشار 
وزير الصناعة اللبناني، جورج بوشكيان، 

اىل اسـتعداد الرئيس نجيب ميقاتي لزيارة 
العراق.وقال وزير الصناعة العراقي، منهل 
عزيز الخبـاز، يف مؤتمر صحفي مشـرتك 

مع نظريه اللبناني جورج بوشكيان.

bÓéÎä@áö@ÍÜ˝i@Òá«bèflÎ@‚Îá‘€bi@·ÁbÌg@bj€b�fl@NN@bõÌc@·n„c@ÊÏ�‘èné@b‰�‘é@aàg@ZµÓiÎäÎˇ€@Ôÿè‰Ó‹Ìå

بغداد/ الزوراء:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٧٣٧ اصابة جديدة و١٨ حالة وفاة وشفاء ١٨٠٦ حاالت.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ١٣٥٢٥، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٨٠٧٠١٥٦. مبينة انه تم تسجيل ٧٣٧ اصابة جديدة و١٨ حالة 
 ،(٪٩٧٫٨)  ٢٢٥٧٥٠٨ الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  حاالت.واضافت:   ١٨٠٦ وشفاء  وفاة 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٣٠٨٩٢٨، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٢٦٣٥٢، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٨٨، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٥٠٦٨. 

الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: ٤٥٦٤١، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ١٠٠١٥٨٧١.

@b„ÎäÏ◊@pbibñhi@b«b–mäa@›vèÌ@÷aã»€a
µÌ˝fl@10@Ä€a@Û�ÉnÌ@µz‘‹æa@Üá«Î

ÒbœÎ@Ú€by@18Î@Úibñg@737@›Óvèm@á»i

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m



Übè–€aÎ@lbÁä�a@bÌbõ‘i@µflÏÿ0a@fiÏ9@‚á«@á◊c

›j‘æa@‚b»‹€@pbÓ‹ÿ€aÎ@pb»flbßa@Új‹�€@äÏõ®a@‚aÎá€a@Üb‡n«a@päã”

ÍbÓæa@paÜaãÌg@ÒäaÜ�@ÚÓvÓma6éa@ÚéaäÜ@Üaá«g@o‰‹«cÎ@ã∏˚æa@“aáÁc@pÜáy

·ÁbÌbõ”@¿@⁄Ïÿì‡‹€@Ú‡◊b0a@ÒÜb«g@Â‡õnm@Ï–»€a@µ„aÏ”@Zfiá»€a@ãÌåÎ

÷aã»€a@Âfl@ÂÌäÜbÃæaÎ@ÂÌáœaÏ‹€@ÚÓ€Îá€a@|Ó‘‹n€a@ÒÜbËìi@Ô–nÿmÎ@HPCRIÄ€a@ÔÃ‹m@bÓ‹»€a@Ú‰v‹€a

@ã∏˚fl@fib‡«c@fi˝Ç@oflãic@>€a@pbÓ”b–m¸a@›Óñb–m@@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@ÚÓˆbæa@ÜäaÏæa
ÍbÓ‡‹€@Ô„br€a@Ô€Îá€a@ÜaáÃi

@ b–mäa@Âfl@ÒÜb–né¸a@∂g@Ï«áÌ@Übón”a@7jÇ
@fibÓuˇ€@ÜbÓé@÷Îá‰ñ@ıbì„gÎ@¡–‰€a@äb»éc

@paáˆb«@Âfl@ÚÓ€bfl@Úóy@…ÌåÏm@Êg@∂g@äbíc
Â†aÏæa@‚á≤@¸@¡–‰€a

@Úßb»æ@bÓ‹«@Ú‰ß@›Óÿìm
ÜaáÃi@¿@ÚÌäÎãæa@pb”b‰nÇ¸a

@fiÏÇá€a@Ò7ídm@|‰fl@Â‹»Ì@÷aã»€a
ãËíc@V@Òáæ@µÓ„b‰j‹€

بغداد/ الزوراء:
الستار،  عبد  ساالر  العدل،  وزير  أعلن 
العفو تتضمن  أن قوانني  االثنني،  امس 
إعادة املحاكمة للمشكوك يف قضاياهم، 
فيما اكد ان القانون ال يشمل املحكومني 

بقضايا اإلرهاب والفساد.
وقال عبد الستار، يف كلمة مشاركته عرب 
دائرة تلفزيونية مغلقة باجتماع اللجنة 
واملسؤولة  االنسان  بحقوق  املعنية 
الخاص  الدويل  العهد  تنفيذ  عن متابعة 
املنعقد  والسياسية  املدنية  بالحقوق 
إن  ”الزوراء“:  وتابعته  جنيف،  يف 
”هناك ضمانات للمحكومني من خالل 
وعبور  الحكم  واكتساب  األدلة  اكتمال 
مرحلة الحكم منحه حق الحصول عىل 

محاٍم“.
القانون  اإلعدام يف  أن ”عقوبة  وأضاف 
تعترب  التي  الجرائم  تتضمن  العراقي 
مشرياً  اإلرهابية“،  وخاصة  شديدة 
ابشع  ارتكب  ملن  يكون  ”االعدام  أن  اىل 

الجرائم“.
وأوضح أن ”قوانني العفو تتضمن إعادة 
قضاياهم“،  يف  للمشكوك  املحاكمة 
قانون  عىل  تعديالت  ”هناك  أن  مبيناً 
العفو العام يف للعامني 2008 و2016“.

يشمل  ال  العفو  ”قانون  أن  اىل  ولفت 
قضايا اإلرهاب وال قضايا الفساد“.  

وأكد الوزير خالل كلمته: أن ”جمهورية 
املؤتمر  هذا  يف  تعرض  وهي  العراق 
الدويل  العهد  تنفيذ  تقريرها  بشأن 

املدنية  والسياسية  بالحقوق  الخاص 
احرتام  عىل  حرصها  تعكس  فإنها 
التزاماتها الدولية والتعامل  االيجابي مع 
الهيئات التعاهدية واالجراءات الخاصة 
حقوق  مجال  يف  االمم  املتحدة  وخرباء 
التقرير  ”هذا  أن  مؤكدا  االنسان“، 
يتضمن  بفقراته كل ما يتعلق بالجهود 
والتنفيذية  والقضائية  الترشيعية 
العهد  هذا  لتنفيذ  العامة   والسياسات 
الذي أعد من قبل لجنة وزارية  ضمت يف 
الفاعلة  الجهات  عضويتها ممثلني عن 
املتخصصة بمتابعة  تنفيذ احكام العهد 
فاعلة  ومشاركة  الوطني  الصعيد  عىل 
مكتب  يف  اقليم  كوردستان  ممثيل  من 
حكومة  يف  الدولية  التوصيات  منسق 

االقليم“. 
الذي  االهتمام  ”هذا  أن  اىل   وأشار 
لعملية  العراقية  الحكومة  توليه 
وتقديمها  التعاهدية  التقارير   اعداد 
الحرص  الكبري،  عىل  يدل  مواعيدها  يف 
مع  للتعاون  املستويات  اعىل  ومن 
عن  الدولية،  فضال  التعاهدية  اللجان 
املوقرة“، موضحا  التعاون مع لجنتكم 
التقارير  كتابة  أنشأ  آلية  ”العراق  أن 
التعاهدية من خالل إنشاء لجنة وطنية 
واسعة  مسؤوليات  لها  عالية  املستوى 
كتابة  ومنها  االنسان  حقوق  مجال  يف 
وزارة  وتسعى  التعاهدية،   التقارير 
التقارير  اناطة مهمة كتابة  بعد  العدل 
 الدولية ومتابعة آليات عملها اىل صياغة 

هذه  اآللية  تنظيم  لغرض  فعالة  أكثر 
خالل تشكيل دائرة متخصصة يف مجال 
االنسان، حيث  حصلت موافقة  حقوق 
استحداث  عىل  الوزراء  مجلس  رئيس 
العدل  وزارة  يف  االنسان  دائرة  حقوق 
املؤسيس  الجهاز  وتمثل   2018 عام 
التزامات  بمتابعة  املكلف   الحكومي 
املهني  جهاز  وهي  الدولية  العراق 
بهذا  للنهوض  يسعى  الذي   املتخصص 

مع  االجهزة  والتنسيق  بالتعاون  امللف 
الوزارات  يف  اإلنسان  بحقوق  املعنية 
ومكتب  املرتبطة  بوزارة  غري  والجهات 
حكومة  يف  الدولية  التوصيات  منسق 

اقليم كوردستان  العراق“.
االرهابية  داعش  ”عصابات  أن  وتابع 
املحافظات  بعض  عىل  سيطرت 
من  شهدته  وما  العراق  يف   واملناطق 
وتهجري  وسلب  قتل  من  مروعة  نتائج 

والفتيات  للنساء  واغتصاب  للحقوق 
العراقيني  عموما،  ضد  وانتهاكات 
والعرقية  األثنية  املجموعات  السيما 
مجموعات  املسيحيني  ذلك  يف  بما 
عن  فضال  وااليزيديني،  والرتكمان 
بما  وسجن  بادوش  سبايكر  جريمة 
القانون  انتهاكات  مستوى  اىل  يرقى 
الدويل  الدويل لحقوق االنسان  والقانون 
الدويل“،  الجنائي  والقانون  االنساني 

مع  التعاون  اىل  اىل ”سعي  العراق  الفتا 
بموجب  املنشأ  الدويل  التحقيق  فريق 
 2379) رقم  الدويل  االمن  قرار  مجلس 
األدلة  جمع  لغرض   (  2017 لسنة 
العراقي  للقضاء  وتقديمها   وخزنها 
األصيل  بالتحقيق  االختصاص  صاحب 
ونتيجة  الجرائم،  تلك  عن  واملحاكمة 
يف  التي  انطلقت  الشعبية  للتظاهرات 
العراقية  املحافظات  من  والعديد  بغداد 
االصالحات،  الحكومة  حزمة من  أقرت 
لغرض  لالنتخابات  جديد  قانون  منها 
اجراء  انتخابات مبكرة ونزيهة وتجري 
إرادة  تمثيل  ولغرض  عالية  بشفافية 
املجال  وفسح  حقيقيا  تمثيالً   الناخب 
ومنح  لألفراد  املرشوعة  للمنافسة 
بالعملية  واالرتقاء  املتكافئة   الفرص 

الديمقراطية“.
العراق  يف  الوزراء  ”مجلس  أن  وأضاف 
االنسان  لحقوق  الخطة  الوطنية  أقر 
(2021 – 2025) التي أعدت لكي تكون 
واملجتمع  كافة  للمؤسسات  عمل   دليل 
املدني للسنوات الخمس القادمة  لغرض 
املعنية  الدولية  الهيئات  وضع توصيات 
لجنتكم  االنسان  وتوصيات  بحقوق 
جاءت  والتي  التنفيذ  موضع  املوقرة 
هذه الخطة يف  سياق توجهات الحكومة 
حقوق  بواقع  للنهوض  العراقية 
االنسان يف  العراق وكرست هذه الخطة 
مجال  يف  والتكاميل  التشاركي  النهج 
بني  االطراف  املتعدد  حقوق  االنسان 

وحكومة  االتحادي  الحكومي  الجهاز 
بمكتب منسق  اقليم  كوردستان ممثالً 
مساحة  ومنح  الدولية  التوصيات 
وجهوده  املدني  املجتمع  واسعة  لعمل 
مع االستعانة بفاعلية ودور املفوضية 
خضم  ويف  االنسان  لحقوق   العليا 
دراسة  إعادة  اىل  الهادفة  االجراءات 
توافقها  وضمان  العراقية   الترشيعات 

مع معايري حقوق االنسان.
ان  اهمية  ينس  لم  فإن  العراق  وتابع: 
مع  متالئمة  الترشيعات  هذه  تكون 
حقوق  بمعايري  التطورات  الخاصة 
االنسان، فقد تشكلت لجنة من القضاة 
 املتقاعدين لدراسة الترشيعات العراقية 
ومن  ابرز  جديد،  من  صياغتها  واعادة 
خاصة  تعديالت  وضع  هي  الخطوات 
العراقي  والعمل  العقوبات  بقانون 
ترشيعية  اجراءات  يف  السري  عىل 
الضمان  بصورة اصولية وصدر  قانون 
2021 وقانون الناجيات  الصحي لسنة 
عن  فضال   ، لسنة   2021  االيزيديات 
اعداد مجموعة من مشاريع القوانني“.

اعتماد  ”العراق عمل عىل  أن  اىل  وأشار 
سياسة منذ عام 2021  إلغالق مخيمات 
اىل  االمنية  الطوعية  والعودة  النازحني 
مناطقهم  وتأمني سبل العيش وديمومة 
يف  التحتية  البنى  وتأهيل  االمنة  الحياة 
التقرير  يقدم  كما  االصلية،   مناطقهم 
العراق  جهود  عن  تفصيلية  معلومات 

 لتقديم الخدمات للنازحني داخليا“.

بغداد/ الزوراء:

قررت اللجنة العليا للصحة والسالمة، امس 

لطلبة  الحضوري  الدوام  اعتماد  اإلثنني، 

والجامعات  الكليات  يف  األولية  الدراسات 

املقبل،  الدرايس  للعام  واألهلية  الحكومية 

التلقيح  بشهادة  االكتفاء  اعلنت  وفيما 

العراق،  من  واملغادرين  للوافدين  الدولية 

سالب  فحص  بنتيجة  املطالبة  عدم  اكدت 

(PCR) عند مغادرة العراق أو الدخول إليه 

بدءاً من األول من نيسان 2022.

 ” ان  ”الزوراء“:  تلقته  للجنة  بيان  وذكر 

الوطنية،  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة 

رئيس  برئاسة  الدوري  اجتماعها  عقدت 

مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واطلع 

لتطورات  شامل  عرض  عىل  الكاظمي 

الجائحة، واإلجراءات املتخذة يف مواجهتها، 

املتبعة  واالحتياطات  االحرتازات  وتفاصيل 

مواجهة  عن  املسؤولة  الجهات  قبل  من 

الجائحة، وشدد عىل أهمية االستمرار باتباع 

التأمني  إحراز  غاية  إىل  الوقائية  اإلجراءات 

الشامل وتجاوز هذه األزمة بنجاح.

أشاد  الوزراء  مجلس  رئيس  ان  واضاف: 

بجهود الكوادر الصحية والجهات املساندة 

والواجبات  االختصاصات  مختلف  يف  لها 

االلتزام  حاالت  أعىل  برهنوا  الذين  املناطة، 

والتفاني يف سبيل خدمة الوطن واملواطن، 

والتوعية باإلجراءات الوقائية وأهمية تلقي 

اللقاح وتأمينه يف املنافذ الرسمية.

مناقشة  شهد  اللقاء  ان  اىل:  البيان  واشار 

لطريقة  شاملة  بمراجعة  العراق  شمول 

ضمان  مع  الطارئة  الحاالت  مع  التعامل 

التغطية الصحية.

الوبائي  املوقف  استعراض  بعد  انه  وتابع: 

القرارت  اللجنة  أصدرت  العراق،  يف  العام 

اآلتية:

شهادة  بإبراز  االكتفاء  عىل  املوافقة   1-

تلقيح  (COVID-19)، للوافدين إىل العراق 

املواطنني  من  سواء  منه،  املغادرين  أو 

جرعة  تلقيهم  تبنّي  األجانب  أو  العراقيني 

واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون)، 

املطالبة  وعدم  األنواع،  لبقّية  جرعتني  أو 

بنتيجة فحص سالب (PCR) عند مغادرة 

من  األول  من  بدءاً  إليه  الدخول  أو  العراق 

نيسان 2022، ويقدم من يتعذر عليه اللقاح 

ألسباب صحية تقريره الطبي املصدق من 

وزارة الصحة والفحص السالب.

لطلبة  الحضوري  الدوام  اعتماد   2-

والجامعات  الكليات  يف  األولية  الدراسات 

املقبل  الدرايس  للعام  واألهلية  الحكومية 

الوضع  ملعطيات  وتبعاً   ،2022/2023

الوبائي الحالية للجائحة وتطّوراته.

والجهات  كافة  الوزارات  توجيه   3-

غري  واملؤسسات  بوزارة  املرتبطة  غري 

العليا  اللجنة  قرارات  تطبيق  الحكومية 

وقرارات  الوطنية  والسالمة  للصحة 

التلقيحي  املوقف  الوزراء، بمتابعة  مجلس 

الفرق  مع  والتعاون  والطلبة  ملنسوبيها 

التلقيحية والصحية التابعة لوزارة الصحة 

يف  الوقائية  اإلجراءات  ومتابعة  لتلقيحهم 

داخل مؤسساتها.

-4 االستمرار بحمالت توعية املواطنني عرب 

القنوات اإلعالمية ومؤسسات الدولة كافة، 

االجتماعية كافة،  النشاطات  إىل  باإلضافة 

وبذل الجهود لحثهم عىل االلتزام باإلجراءات 

بأرسع  اللقاح  ألخذ  وتشجيعهم  الوقائية 

وقت ويف أقرب منفذ تلقيحي.

الزوراء/ حسني فالح:

عن  املائية  املوارد  وزارة  كشفت 

ابرمت  التي  االتفاقيات  تفاصيل 

الدويل  بغداد  مؤتمر  اعمال  خالل 

الثاني للمياه، وفيما حددت نتائج 

اعداد  اعلنت  املؤتمر،  واهداف 

دراسة اسرتاتيجية إلدارة االيرادات 

املائية للعراق.

باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 

حديث  يف  رايض،  عيل  الوزارة، 

لـ“الزوراء“: ان مؤتمر بغداد الدويل 

الثاني للمياه عقد، السبت املايض، 

مصطفى  الوزراء  رئيس  برعاية 

املوارد  وزير  وبإرشاف  الكاظمي، 

الحمداني،  رشيد  مهدي  املائية 

والتغريات  ”املياه  شعار  تحت 

املؤتمر  هذا  ان  مبينا:  املناخية“. 

امتد عىل مدى 3 ايام من يوم 5 اىل 

االخري  اليوم  تضمن  حيث  اذار،   7

زيارة ميدانية اىل سدة الهندية التي 

دخلت اىل الئحة الرتاث العاملي للري 

مؤخرا.

واضاف: ان رؤية املؤتمر تتلخص يف 

للموارد  املستدامة  التنمية  تحقيق 

املناخية،  التغريات  ظل  يف  املائية 

املشرتك  والتعاون  التنسيق  وكذلك 

بني الدول املتشاطئة لتحقيق مبدأ 

خالل  انه  مؤكدا:  الرضر.  تقاسم 

التغريات  مناقشة  تمت  املؤتمر 

املائية  املوارد  يف  وآثارها  املناخية 

الندوات  من  مجموعة  خالل  من 

وورشات العمل واملحارضات التي 

الخرباء  من  مجموعة  سيلقيها 

بهذا املجال سواء خرباء عراقيني او 

عامليني، وتعزيز االستجابة العاملية 

لهذا املوضوع بما يتعلق بالتغريات 

املناخية واالحتباس الحراري الذي 

محاور  من  مهما  محورا  كان 

املؤتمر.

منصة  يعد  املؤتمر  ان  اىل:  واشار 

واملعرفة،  الخربات  لتبادل  دولية 

وستكون نتائجه ايجابية ملا يتعلق 

املائية  الشح  تحديات  ومعالجات 

فضال  املناخية،  التغريات  بسبب 

او  السطحية  املياه  استدامة  عن 

الجوفية والحد من مصادر التلوث 

اإليكلوجي  النظام  واستدامة 

عىل  والحفاظ  الرطبة  لألرايض 

التنوع االحيائي وتطوير السياسة 

تأثريات  مع  ينسجم  بما  املائية 

التغريات املناخية.

املؤتمر  هامش  عىل  انه  وأوضح: 

دخلت  تعاون  وثيقة  توقيع  تم 

حيز النفاذ بني وزارة املوارد املائية 

ومرشوع تكامل املمول من الوكالة 

تهدف  الدولية،  للتنمية  االمريكية 

قرار  اداة  تطوير  اىل  الوثيقة  هذه 

التخطيط للموارد املائية، وتستخدم 

هذه االداة لتحديد الحصص املائية 

ظل  يف  االستخدامات  ملختلف 

سيناريوهات التطوير يف دول اعايل 

االنهر وتأثري التغري املناخي.

ولفت اىل: ان هنالك عوامل طبيعية 

بما  املائية  االيرادات  قلة  تؤثر عىل 

يتعلق بالتغريات املناخية او النمو 

فنية  عوامل  وهنالك  السكاني، 

دول  يف  املوجود  بالتطوير  تتعلق 

السدود.  انشاء  األعايل والتوسع يف 

ايضا  يضم  الربنامج  ان  مبينا: 

االداة  تطوير  كيفية  عىل  التدريب 

واالستخدامات املطلوبة والخدمات 

ما بعد االداة.

وتابع: ان هذه الوثيقة تعد من اهم 

تحديد  يف  التي ستستخدم  االدوات 

الدراسة االسرتاتيجية إلدارة موارد 

املياه واالرايض الذي تمتلكها وزارة 

بعد  تحتاج  التي  املائية  املوارد 

مبينا:  تحديث.  اىل  السنني  هذه 

توقيع  تم  املؤتمر  هامش  عىل  انه 

مذكرة تفاهم ما بني وزارة املوارد 

التعاون بني  لتدعيم  البيئة  ووزارة 

الوزارتني.

واكد: ان هذه املذكرة تهدف اىل مد 

لتحقيق  والسعي  التعاون  افاق 

ينسجم  بما  املرسومة  االهداف 

وتزايد  الراهنة  املرحلة  بمتطلبات 

الحاجة  وتزايد  باملياه  االهتمام 

منها  عوامل،  لعدة  نتيجة  اليها 

والتأثري  السكان  اعداد  زيادة 

باإلضافة  املناخية،  بالتغريات 

التي  املستدامة  التنمية  تأثري  اىل 

مختتما:  املتحدة.  االمم  اعتمدتها 

ان التعاون بني الوزارتني مهم جدا، 

وسيعطي نتائج ايجابية يف املرحلة 

القادمة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
باسم  االقتصادي،  الخبري  أكد 
يستطيع  العراق  ان  انطوان، 
النفط  اسعار  زيادة  من  االستفادة 
لألجيال،  سيادي  صندوق  بتأسيس 
ويف حني دعا اىل تحويل النفط الخام 
وليس  برتوكيمياوية  صناعات  اىل 
توزيع  ان  اىل  اشار  تصديره،  فقط 
ال  النفط  عائدات  من  مالية  حصة 
يخدم املواطن ألنه سيخلق تضخما 

نقديا وارتفاعا يف االسعار.
 وقال انطوان يف حديث لـ“الزوراء“: 
جاء  النفط  اسعار  ”ارتفاع  ان 
االوكرانية  الروسية  الحرب  نتيجة 
حدوث  من  مخاوف  خلقت  التي 
لكن  لإلمدادات  وانقطاع  ازمة 
قسام منها مفتعلة فتجار الحروب 
للسلع  واملحتكرين  والرأسماليني 
بتحقيق  االستفادة  عىل  يعملون 

ارباح غري طبيعية“.
 وبنّي ان ”العراق يستطيع االستفادة 
بتأسيس  النفط  اسعار  زيادة  من 
صندوق سيادي للشباب واالجيال ال 

يعبث به الفاسدون“.
الحصص  توزيع  وبخصوص   
الخبري  اكد  املواطنني،  عىل  املالية 
ان ”الحصة املالية ال تخدم املواطن 
نقديا  تضخما  ستخلق  ألنها 
االفضل  ومن  االسعار،  يف  وارتفاعا 

توفري الحصة الغذائية ”. 

النفط  اسعار  ارتفاع  انعكاس  وعن 
عىل منتجات النفط التي يستوردها 
يتحول  لم  ”العراق  ان   أكَد  العراق، 
املضمون  الغذائي  االمن  مرحلة  اىل 
التي تمكنه من االعتماد عىل انتاجه 
والزراعة“. مشريا  بالصناعة  املحيل 
اىل  النفط  ”تحويل  رضورة  اىل 
صناعات برتوكيمياوية وليس فقط 
تصديره كنفط خام لتحقيق اكتفاء 

ذاتي من املنتجات النفطية“.
العملية  هذه  توفري  تم  ”إذا  مؤكدا 
االحتفاظ  من  سنتمكن  بالداخل 
البنك  ارصدة  وسرتتفع  بالعملة 
احتياطي  لدينا  ويصبح  املركزي 
االيدي  تشغيل  وبالتايل  كبري، 
الفقر  نسب  وتقليل  العاملة 
الهدر  ملنع  برتٍو  االقتصاد  ومعالجة 

االقتصادي“.
الغذائية،  املواد  اسعار  ارتفاع  وعن 
قبل  من  تقصري  ”وجود  اىل  اشار 
املواد  رشاء  يف  التجارة  وزارة 
وخزين  احتياطي  وتوفري  الغذائية 
التجار  عىل  االعتماد  نتجنب  حتى 

الجشعني“.
شهر  عىل  مقبلون  ”نحن  مضيفا 
رمضان الكريم، ومن املمكن تقديم 
مدعومة  بأسعار  اضافية  حصة 
اسوة بالحصص التموينية للتخفيف 
الطلب  تقليل  ليتم  االزمة  من وطأة 

الن العرض قليل والطلب كبري“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء، امس االثنني، تشكيل لجنة عليا ملعالجة 

االختناقات املرورية يف بغداد.
عىل  ”بناًء  صحفي:  ترصيح  يف  مجيد،  حيدر  األمانة،  باسم  املتحدث  وقال 
مقتضيات املصلحة العامة، شّكلت األمانة العامة ملجلس الوزراء لجنة عليا 
ملعالجة االختناقات املرورية يف محافظة بغداد، برئاسة األمني العام ملجلس 
الوزراء حميد نعيم الغزي“، مبيناً أن ”اللجنة منحت لها صالحية إضافة أو 

استضافة من تراه مالئماً إلنجاز مهماتها“.
القطاعية  الجهات  عن  ممثلني  عضويتها  يف  تضم  ”اللجنة  أن  وأضاف 
اىل أن ”دائرة شؤون مجلس الوزراء  األمنية والخدمية ذات العالقة“، الفتاً 
واللجان يف األمانة العامة للمجلس ستتوىل مهمات مقررية اللجنة، إضافة 

إىل عضويتها فيها“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير الصناعة العراقي، منهل عزيز الخباز، امس االثنني، منح تأشرية 
الدخول لجميع اللبنانيني ملدة 6 أشهر، فيما اشار وزير الصناعة اللبناني، 

جورج بوشكيان، اىل استعداد الرئيس نجيب ميقاتي لزيارة العراق.
وقال وزير الصناعة العراقي، منهل عزيز الخباز، يف مؤتمر صحفي مشرتك 
مع نظريه اللبناني جورج بوشكيان، تابعته ”الزوراء“: إن ”العراق يحتاج 

من لبنان الصناعات الدوائية والغذائية واالستفادة من اساليب التسويق“.

وأضاف أن ”الدولة العراقية بادرت إلعطاء تأشرية للبنانيني ملدة 6 اشهر“.
بدوره، أعلن وزير الصناعة اللبناني، جورج بوشكيان: أن ”رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي يستعد لزيارة العراق عىل رأس وفد وزاري“، مبيناً أن ”هذه 
بني  التكامل  إتفاقية  عىل  األخرية  اللمسات  لوضع  إستكماال  تأتي  الزيارة 

البلدين“.
 140 ولبنان حاليا  العراق  والتجاري بني  الصناعي  التبادل  أن ”حجم  وأكد 

مليون دوالر“، متوقعا ”ان يصل اىل مليار دوالر“.

2سياسة alzawraanews@yahoo.com No: 7675   Tue   8     Mar    2022العدد:   7675    الثالثاء   8   آذار     2022



www.alzawraapaper.com3 تقارير

äÎc@Ú‰Ìáfl@∂g@ÚÌãñb‰€a@äb�fl@Âfl@Î6fl@ıbì„�@Å6‘fl@Â«@—ìÿm@ÚybÓè€a

ÚÓébÓ”@pbÌÏnèfl@∂g@kÁâ€aÎ@¡–‰€a@äb»édi@…œám@ÚÓéÎã€a@lã®a

bÓéÎä@áö@ÍÜ˝i@Òá«bèflÎ@‚Îá‘€bi@·ÁbÌg@bj€b�fl@NNbõÌc@·n„c@ÊÏ�‘èné@b‰�‘é@aàg@ZµÓiÎäÎˇ€@Ô„aã◊Î˛a@êÓˆã€a
ãì«@Ô„br€a@‚ÏÓ‹€@—ó‘€aÎ@ÔéÎã€a@ÎçÃ€a@äaã‡néa@á»i

كييف/ متابعة الزوراء:
فولوديمـري  األوكرانـي  الرئيـس  دعـا 
زيلينسـكي املجتمـع الـدويل إىل تزويد 
ومقاطعـة  حربيـة  بطائـرات  بـالده 
النفـط الـرويس واملنتجـات النفطيـة 
الروسـية وغريها من الصـادرات، وإىل 
زيادة الضغط االقتصادي عىل موسكو 

وفرض حظر تجاري دويل عليها. 
يأتي هذا مع اسـتمرار الغـزو الرويس 
وعمليـات القصـف ألوكرانيـا ليومـه 

الثاني عرش.
وطالـب الرئيس األوكرانـي فولوديمري 
بالقـدوم  األوروبيـني  زيلينسـكي 
ومساعدة بالده يف معركتها ضد روسيا، 
وقال لهم ”إذا سقطنا ستسقطون أنتم 

أيضا“.
وقـال يف تسـجيل مصور ”إذا اسـتمر 
الغزو (ألوكرانيا) ولم تتخل روسيا عن 
خططها ضد أوكرانيا فحينئذ سـتكون 
هنـاك حاجـة إىل حزمـة جديـدة مـن 

العقوبات... من أجل السالم“.
وطالـب زيلينسـكي بفـرض عقوبات 
عامليـة جديـدة عـىل روسـيا بسـبب 

غزوها ألوكرانيا، واقرتح وقف عمليات 
التصديـر إىل روسـيا. وقال إنـه ينبغي 
زيـادة الضغـط االقتصـادي، ودعا إىل 

فرض حظر تجاري دويل عىل روسيا.

واقـرتح مقاطعة النفط الرويس وغريه 
من الصادرات الروسية ووقف عمليات 

التصدير إىل روسيا.
وأضـاف الرئيـس األوكرانـي ”قاطعوا 

عمليـات التوريـد إىل روسـيا- إذا لـم 
فـال  الحضاريـة-  بالقواعـد  يلتزمـوا 
ينبغي لهم تلقي السـلع والخدمات من 

الحضارة- دعوا الحرب تطعمهم“.

وأدت العقوبات املفروضة عىل روسـيا 
بسـبب غزوها ألوكرانيا من قبل الغرب 
إىل عزلها لدرجة لم يسـبق لها مثيل يف 

مثل هذا االقتصاد الضخم.
من جهتها أعربت الحكومة األوكرانية 
عن أملها بـأن يتفهم الرئيس الفرنيس 
إمانويـل ماكـرون أن روسـيا تتالعب 
اإلنسـانية.وطالبت  املمـرات  بقضيـة 
الحكومـة األوكرانية روسـيا بالتوقف 

عن التالعب بأرواح املدنيني.
ونقلـت وكالـة أنبـاء انرتفاكـس عـن 
وزارة الدفاع الروسية قولها إن الجيش 
الـرويس سـيوقف إطالق النـار ويفتح 
ممرات إنسـانية يف عدة مدن أوكرانية 

بما يف ذلك العاصمة كييف.
وأضافـت أنـه إىل جانـب كييف سـيتم 
أيضا فتـح ممرات من مـدن خاركيف 
وماريوبـول وسـومي وذلك بنـاء عىل 
طلب شـخيص مـن الرئيـس الفرنيس 
إيمانويل ماكـرون وبالنظر إىل الوضع 

الحايل يف تلك املدن.
ومـع دخـول الحـرب الروسـية عـىل 
أوكرانيـا يومها الثانـي عرش، أحكمت 

القـوات الروسـية تطويـق العاصمـة 
األوكرانيـة كييـف تمهيـدا القتحامها. 
وحـذرت وزارة الدفـاع األوكرانيـة من 
أن القوات الروسـية تتقـدم من محور 
مدينـة سـومي رشق العاصمة كييف، 
فيمـا أعلنـت وزارة الدفـاع الروسـية 
تدمـري 2200 هدف عسـكري منذ بدء 

العملية يف أوكرانيا.
وبينمـا تقصف القوات الروسـية املدن 
األوكرانية بالصواريخ رغم إعالن وقف 
إطالق النار للسـماح للمدنيني بالفرار 
من بعـض املناطق، افتتحـت محكمة 
العـدل الدوليـة جلسـات االسـتماع يف 
مقرها، قرص السـالم، بنـاء عىل طلب 
أوكرانيـا مـن قضاة املحكمـة بإعطاء 
عمليتهـا  لوقـف  روسـيا  إىل  أوامـر 

العسكرية.
من املقرر أن تعـرض أوكرانيا دفوعها 
اإلثنـني، عـىل أن يتـم إفسـاح املجـال 
لكـن  الثالثـاء.  اليـوم  للـرد  لروسـيا 
املحامني الروس تخلفوا عن الجلسـة، 

وتركوا مقاعدهم خالية.
وقال رئيس املحكمة، القايض األمريكي 

جوان إي دونوغيو إن سفري روسيا لدى 
هولنـدا أبلغ القضاة بـأن “حكومته ال 
تنوي املشاركة يف املرافعات الشفوية.“ 
وعقـدت الجلسـة دون حضـور الوفد 

الرويس.
وكانـت أوكرانيـا طلبت مـن املحكمة 
أن تأمـر روسـيا “بالتعليـق الفـوري 
للعمليات العسكري“ التي شنتها يف 24 
فرباير. وكان “هدفها وغايتها املعلنني 
هو منـع اإلبـادة الجماعيـة املزعومة 
واملعاقبة عليها “ يف إقليمي لوغانسـك 

ودونيتسك الرشقيني االنفصاليني.
ومن املتوقع صدور حكم خالل أيام إال 
أن التزام روسيا بقرار املحكمة أمر غري 

محسوم.
ويـري تـريي جيـل، أسـتاذ القانـون 
أن  أمسـرتدام  بجامعـة  العسـكري 
احتمـال صـدور قـرار مـن املحكمـة 
بوقف الحرب “صفر“، الفتا إىل أن عدم 
إذعان أي دولة لقرارات املحكمة يعطي 
القضـاة الحق يف طلب إجراء من جانب 
مجلس األمـن، لكن روسـيا تملك حق 

الفيتو فيه.

بغداد/ الزوراء: 
بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، 
مع سفراء أسـرتاليا وإسبانيا والتشيك، دعم 
االقتصـاد  مجـاالت  يف  العراقيـة  الحكومـة 

والتنمية واملشاريع الخدمية.
وذكـر بيـان ملكتـب رئيـس الربملـان تلقتـه 
”الـزوراء“: ان رئيس مجلـس النواب، محمد 
الحلبويس، اسـتقبل يف لقاءات منفصلة، كالً 
من السفرية األسـرتالية بوال إليزابيث غانيل، 
والسفري اإلسـباني بيدرو مارتينيز، والسفري 
التشيكي بيرت شـتيبانيك، ويف مستهلِّ اللقاء 
تقدَّم السـفراء بالتهنئة للحلبويس بمناسبة 
إعادة انتخابه رئيسـاً ملجلس النواب العراقي 

بدورته الخامسة.
واضـاف: ان اللقاء تناول العالقـات الثنائية 
العـراق وأصدقائـه  بـني  التعـاون  وتعزيـز 
يف العالـم باملجـاالت التـي تحتاجهـا البـالد 
وتنعكـس إيجابـاً عـىل الشـعب، فضـًال عن 
دعم الحكومـة العراقية يف مجاالت االقتصاد 

والتنمية واملشاريع الخدمية.
وتابع: كمـا ناقش اللقاء تطـورات األوضاع 
الدولية واإلقليمية، وعـدداً من املواضيع ذات 

االهتمام املشرتك.
مـن جهتهـم، أكـد السـفراء، خـالل اللقاء، 
دعمهم للعمليـة الديمقراطية يف العراق وكّل 

ما يسهم يف تنميته واستقراره.

طرابلس/ الزوراء:
أعلنـت حكومة االسـتقرار الوطنـي بقيادة 
فتحي باشـاغا، عزمها التوجـه إىل العاصمة 
طرابلـس ملبـارشة مهامهـا، رغـم املخاطر 
األمنيـة التي قـد تواجهها هناك أو تتسـّبب 
فيهـا، بعد رفع املليشـيات املسـلّحة املوالية 
لرئيس الـوزراء الحـايل عبد الحميـد الدبيبة 
لدرجة التأهب، ملنع أي قوّات من االقرتاب من 

املقرات الحكومية ومؤسسات الدولة.
وقال املكتـب اإلعالمي لحكومة االسـتقرار، 
إّن هنـاك نية أكيدة عـىل أداء ومبارشة املهام 
والصالحيـات من داخـل العاصمة طرابلس، 
الفتا إىل أن عملية تسليم واستالم املسؤوليات 
ستجرى بما يتوافق مع اإلجراءات القانونية، 
نافيـا األنبـاء املتداولـة حـول عـزم حكومة 
باشاغا مبارشة العمل من إحدى مدن الرشق 

الليبي.
وال زال الغمـوض يلف موعـد انتقال حكومة 
باشـاغا إىل العاصمـة طرابلـس أو كيفيـة 
دخولها هنـاك ملبارشة مهامها وصالحياتها، 
يف ظـّل رفـض حكومـة الدبيبـة التخيل عن 

السلطة قبل إجراء انتخابات يف البالد.
وعىل الرغم من تأكيد باشـاغا املسـتمر، عىل 
عزمه دخول طرابلس بشـكل سـلمي وبقّوة 
القانـون ملبـارشة مهامـه، إال أن الواقع عىل 
األرض ال يسـمح له بحسـم األمـر لصالحه 
سـلميا، حيث تعيش العاصمة طرابلس عىل 
وقـع تّوتر أمني وانتشـار مكثـف للمركبات 

العسـكرية يف كافة شـوارعها، يهـّدد بعودة 
الرصاع املسلّح واالقتتال عىل السلطة.

ويف مـؤرش عـىل رصاع عسـكري محتمـل، 
أعلنت مليشيات مسلّحة موالية لعبد الحميد 
الدبيبة حالة الطوارئ واستنفرت قواتها، من 
بينها ”كتيبة النوايص“، وهي واحدة من أكرب 
مليشـيات العاصمة طرابلـس وأكثرها قّوة، 
ورفعت درجة التأهب قرب مقرّات الحكومة 
ويف محيط مطـار معيتيقة الدويل، بعد تداول 
أنباء عن نّية باشـاغا الوصـول إىل العاصمة 
الرحـالت  طرابلـس، فيمـا يسـتمر تعليـق 

الداخلية بني طرابلس ومدن الرشق الليبي.
وكانت قيادات عسـكرية وأمراء مليشـيات، 
قـد حّذروا يف بيـان، رئيس الحكومـة املكلّف 
فتحي باشاغا وأعضاء حكومته من الدخول 
إىل العاصمة طرابلس، ومن العواقب الوخيمة 
لذلك، كمـا أمر رئيس الحكومـة عبد الحميد 
الدبيبـة باسـتخدام القـوّة ضـد أي تحـرّك 

عسكري دون إذن مسبق منه.
ومن غـري املمكن التنبؤ بما سـيحصل خالل 
األيام املقبلة يف ليبيا، خاصة بعد فشل املبادرة 
التـي طرحتها املستشـارة األمميـة إىل ليبيا 
سـتيفاني وليامز للخروج من األزمة الحالية 
وتجنب الرصاع املسـّلح، بعد رفضها من قبل 
الربملان، و تنص عىل تشـكيل لجنة مشرتكة 
بـني املجلس األعىل للدولة والربملان للتفاوض 
حول قاعة دسـتورية تـؤدي إىل انتخابات يف 

أقرب وقت ممكن.

بغداد/ الزوراء: 
يف  العراقيـة  السـفارة  شـاركت 
ايطاليـا يف االحتفاليـة التي أُقيمت 
الكاتدرائيـة  يف  اسـيزي  بمدينـة 
العليا للقديس فرنسيس استذكاراً 
للزيارة االوىل لقداسة الحرب االعظم 
البابـا فرنسـيس اىل العراق، وفيما 
صفيـة  العـراق،  سـفرية  دعـت 
السهيل، إىل بدء تفويج الحجاج من 
اسـيزي ألور واعـادة فتح املدارس 
االيطالية، كشـفت هيئة السياحة 
عن مقرتح إلنشاء مرتو من مطار 

النارصية إىل مدينة أور.
وقالـت السـفارة يف بيـان تلقتـه 
”الـزوراء“: إن ”السـفرية صفيـة 
طالـب السـهيل ومـالك السـفارة 
وابنـاء الجاليـة العراقيـة وعـدداً 
من الناشـطني العراقيني الشـباب 
من بعض املدن األوروبية شـاركوا 
يف االحتفاليـة التـي حملت شـعاَر 
(مـن اسـيزي اىل أور)“، مبينة أن 
”االحتفاليـة جـاءت بالتزامن مع 
الحفل الذي اقامته الدولة العراقية 
يف مدينة اور بمناسبة يوم التسامح 
الوطنـي، الـذي اعتمدتـه الدولـة 
العراقيـة يومـاً وطنيـاً بمناسـبة 
الزيـارة التاريخية لقداسـة الحرب 

األعظم للكريس الرسويل“.
وأضافـت أن ”االحتفاليـة اقيمـت 
يف كنيسـة سـان فرانسيسـكو يف 
مدينة اسيزي التاريخية االيطالية، 

وتضمنـت إقامـة قـداٍس برعايـة 
املونسـنيور رامي القبالن وحسب 
الطقـوس الرسيانيـة الكاثوليكية 
بالتنسـيق مـع ابرشـية اسـيزي 
وبأداء متناغم للطقوس الكنسـية 
الرشقية والغربية بمشاركة رجال 
الدين القساوسة العراقيني وتالميذ 
الرهبنـة يف ايطاليا من العراقيني“، 
مشرية اىل أن ”االحتفالية حرضتها 
رئيسـة بلدية اسـيزي سـطيفانيا 
املنظمـات  مـن  وعـدد  بروييتـي 
االنسـانية اإليطاليـة التـي قدمت 

املسـاعدات للمناطق املترضرة من 
جراء جرائم داعش االرهابية ومنها 

املناطق املسيحية واأليزيدية ”.
هيئـة  أعلنـت  ذلـك،  غضـون  يف 
السـياحة، امس االثنـني، مقرتحا 
إلنشـاء مرتو من مطار النارصية 
اىل مدينـة أور األثرية، فيما وجهت 
دعـوة لوزارة املـوارد املائية تخص 

األهوار.
وقـال مديـر عـام دائـرة املرافـق 
السـياحية، عبـد القـادر الجمييل، 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”بعـض 

املواقـع االثرية تعرضـت لالنهيار 
والدمـار من قبـل عصابات داعش 
اإلرهابيـة، خصوصاً بعـد اجتياح 
مدن متعددة من املوصل واالنبار“، 
مبينـاً أن ”البالد شـهدت يف اآلونة 
االخرية اسـتقطاب عـدد كبري من 
السياح األجانب والعرب اىل املواقع 
األثرية وخاصة بعد زيارة البابا اىل 

العراق“.
واوضح أن ”العمـل جاٍر عىل منح 
سـمات الدخـول لتلـك الـرشكات 
بالتنسـيق مـع األجهـزة األمنيـة 

وزارة  يف  اإلقامـة  ومديريـة 
الداخلية“، مشـرياً اىل أن ”السياح 
مقسـمني بـني ثالثة أقسـام هي: 
والسـياحة  الدينيـة،  السـياحة 

االثارية، والسياحة الرتفيهية“.
وأكد أن ”عمليـات تأهيل الفنادق 
مستمرة السـتيعاب أكرب عدد من 
املـوارد  ”وزارة  داعيـاً  السـياح“، 
هيـأة  مـع  التنسـيق  اىل  املائيـة 
السياحة إلطالق كميات كبرية من 
امليـاه لألهوار كونهـا مدرجة عىل 

الئحة الرتاث العاملي“.
وبـنّي أن ”األمانـة العامـة ملجلس 
عاتقهـا  عـىل  اخـذت  الـوزراء 
تكويـن اللجـان منها هيـأة االثار 
والـرتاث وهيأة السـياحة إلنعاش 
كاالهـوار  االثريـة  املواقـع  هـذه 
بنـاء  عـن  فضـال  النارصيـة،  يف 
السـياحية والفنادق يف  املجمعات 
مدينـة اور االثريـة“، الفتـا اىل أن 
”هنـاك مقرتحاً إلنشـاء مرتو من 
مطار النارصية اىل أور ثم األهوار، 
والعمـل جـاٍر لرصـد املبالـغ لهذا 

املرشوع“.
وتابـع أن ”هنـاك توجهـاً كبرياً 
مـن قبـل الحكومة نحـو قطاع 
”يف  انـه  موضحـاً  السـياحة“، 
اكتشـاف  تـم  اآلخـرية  اآلونـة 
مواقـع جديدة، منهـا مدن تحت 
األرض لها أهمية كبرية يف مجال 

السياحة واالثار“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
تسـتمر أسـعار النفط يف االرتفاع عىل غرار 
الذهـب الـذي تجـاوز لفـرتة وجيـزة عتبة 
سـجلت  حـني  يف  لألونصـة  دوالر  األلفـني 
البورصات اآلسيوية تراجعا، جراء تداعيات 
الحـرب الروسـية األوكرانية عـىل االقتصاد 

العاملي.
اسـعارا  والنحـاس  األلومنيـوم  وسـجلت 
قياسـية جديدة، مع تجاوز طن األلومنيوم 
عتبة ال4 آالف دوالر فيما سجل طن النحاس 

10,845 دوالرات. 
واقرتب سعر برميل خام برنت بحر الشمال 
من 140 دوالرا األحد قرابة السـاعة 23,00 
بتوقيت غرينتش ودنا من مسـتواه القيايس 
البالـغ 147,50 واملسـجل يف تموز/يوليـو 

.2008
وتراجعـت أسـعار النفـط بعد ذلـك قبل أن 
تتطور بشـكل جامح. فبعد الساعة 06,20 
ت غ قفـز سـعر برميـل غـرب تكسـاس 
الوسيط بنسـبة 9,04 % ليصل إىل 126,14 
مسـجال   %  10,12 برنـت  وبرميـل  دوالرا 

130,06 دوالرا.
وأمام تفاقم الوضع يف أوكرانيا لم يعد فرض 
عقوبـات مبارشة عىل صـادرات املحروقات 

الروسية مسألة غري قابلة للطرح.
وقـال وزيـر الخارجيـة األمريكـي انتونـي 
واالتحـاد  املتحـدة  الواليـات  إن  بلينكـن 
األوروبي يناقشـان ”بشـكل كثيف“ إمكان 

حظر الواردات من النفط الرويس.
إال أن األوروبيني يعتمدون موقفا حذرا أكثر 
إذ  ان دوال عـدة يف اوروبا مثـل املانيا تعتمد 

بشكل وثيق عىل النفط والغاز والروسيني.

ومـع أن النفـط الـرويس ال يخضـع راهنـا 
لعقوبات مبارشة نظريـا، إال انه ال يجد من 
يشـرتيه تقريبا ما يؤثر كثـريا عىل العرض 

العاملي.
وتوجـه املسـتثمرون إىل رشاء الذهب وهي 
مالذ آمن بامتياز، الذي تجاوز سعر األونصة 
منه عتبة ألفي دوالر يف األسـواق اآلسـيوية 
صباح االثنني للمرة األوىل منذ آب/اغسطس 
2020. وعاد سـعر األونصة إىل  1983 دوالرا 

تقريبا قرابة الساعة 06,40 ت غ.
يف املقابل، سـجلت األسـهم تراجعـا وأغلق 
مـؤرش نيـكاي الرئييس يف بورصـة طوكيو 
برتاجع 2,94 % عىل 25221,41 نقطة وهو 
أدنى مستوى له منذ ترشين الثاني/نوفمرب 

.2020

وقد انهارت أسـهم كل القطاعات املشمولة 
يف مؤرش نيكاي باستثناء الطاقة.

أما الخسـائر يف بورصة هونغ كونغ فكانت 
أسـوأ مع تراجع مـؤرش هانغ سـينغ فيها 
3,5 % قرابـة السـاعة 06,30 ت غ. امـا يف 
الصني القارية فرتاجعت بورصتا شـنغهاي 

وشنجن أكثر من 2 %.
أما يف سـوق الرصف فرتاجع اليورو بشـكل 
كبـري أمام الـدوالر مسـجال 1,0880 قرابة 
 1,0928 مقابـل  يف  غ  ت   06,30 السـاعة 

الجمعة.
وتراجـع اليـورو أمـام الـني أيضا مسـجال 
125,08 ينا يف مقابـل اليورو الواحد. وكان 

الجمعة سجل 125,48 ينا.
وتحسـن سـعر رصف الدوالر يف مقابل الني 
وبلغـت العملـة األمريكيـة 114,96 ينـا يف 

مقابل 114,82 ينا نهاية األسبوع املايض.
وهناك جهود جارية ملحاولة زيادة العرض. 
التقى اثنان من كبار املسـؤولني األمريكيني 
الفنزويـيل  الرئيـس  حكومـة  يف  بأعضـاء 
ملناقشـة  كاراكاس  يف  مـادورو  نيكـوالس 
إمـدادات النفـط العامليـة وعالقـات البـالد 
بروسيا، وفًقا ألشخاص مطلعني عىل األمر.

ويف غضـون ذلك، أحرزت إيـران تقدًما نحو 
إبـرام اتفـاق مـع القـوى العامليـة بشـأن 
برنامجهـا النووي، يمكـن أن يمهد الطريق 
لرفـع العقوبات عـن نفط طهـران بحلول 

الربع الثالث.
للقلـق بشـأن  إثـارة  أكثـر  أنبـاء  لكـن يف 
اإلمـدادات، قالـت ليبيـا املنتجـة يف أوبك إن 
إنتاجهـا النفطي انخفض إىل أقل من مليون 

برميل يوميا بسبب أزمة سياسية محلية.
واسـتبعد محمد شـطي الخبري النفطي أن 
يتـم تعويض اإلنتاج الـرويس للنفط يف حال 
شـملت العقوبـات الغربيـة قطـاع النفـط 
والغـاز الرويس وذلك ألن السـوق يعاني من 

نقص يف اإلمدادات.
وقال يف حديثه لـ ”العربية“ إن هناك مخاوف 
يف السـوق النفطية مع عزوف املشرتين عن 
النفـط الرويس ما قد يعرقـل تحميل ما بني 
مليـون إىل مليونـي برميـل يوميا مـن هذا 

النفط.
وأضـاف أن املخـاوف الجيوسياسـية مـع 
تراجـع الطاقة اإلنتاجيـة الفائضة وهبوط 
املخزون النفطي يف العالم مقارنة بالسنوات 
يف  ضعـف  عـىل  تـؤرش  املاضيـة  الخمـس 

اإلمدادات.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة العمل والشـؤون االجتماعية رفعها 
مقرتحـًا لزيادة راتـب العمـال املتقاعدين اىل ٤٥٠ 
الـف دينـار، فيما اكدت تشـكيل لجنـة يف مجلس 

الوزراء بشأن دخول العمالة االجنبية.
وقالت مدير عام دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 
للعمال يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية خلود 
الجابـري يف ترصيـح صحفـي إن «هنـاك ضمانة 
قانونيـة لحقـوق العمـال وهناك قانـون آخر قيد 
اإلنجـاز»، مبينة أن «القانون ال يقترص عىل رواتب 
املتقاعديـن العمـال، وانمـا هناك حقـوق خاصة 

بالعمال املسجلني بالضمان االجتماعي».
واشـارت اىل أن «العمـال غري املسـجلني بالضمان 
عنـد تعرضهم الي حـادث سـيضيع حقهم وحق 
ارستهـم، لكونهـم غـري مسـجلني»، مؤكـدة ان 
«العامـل إذا تعـرض لحادث وهو مسـجل يف دائرة 
الضمان االجتماعي للعمال وأن كان ملدة يوم واحد 
فانـه يأخذ حقوقه حسـب نسـبة العجـز إن كان 
دائميـاً أو وقتيـاً، وهذا مـا تقرره اللجنـة الطبية 

والفحص الطبي».
ولفتـت اىل أن «الحـد األدنـى للراتب أثنـاء الخدمة 
سـوف يحكم الراتـب التقاعـدي وهـذا من ضمن 
القـرار ملجلس العمل «، مبينة ان «الحد األدنى ٣٥٠ 
الف دينار وتم اعتماد حاليا آلية جديدة الحتسـاب 

التقاعـد االدنى مـن ٤٠٠ او ٤٥٠ ألف وتم رفع هذا 
القرار ملجلس الوزراء بانتظار املصادقة عليه».

وأكـدت، أن «الـوزراء السـابقني أسـهموا يف زيادة 
عـدد العمال املشـمولني بالضمان ضمـن الزيارات 
التفتيشـية لشـمول العمال «، مشـرية اىل أن «عدد 

املشمولني كان يف العام ٢٠١٩ بنحو ٢٥٤ الف عامل 
وحاليـا ما يقـرب مـن ٦٠٠ الف عامل، هـؤالء تم 

شمولهم حسب تقارير الشمول الجديد» .
ونوهت بأن «هناك شـكاوى عديـدة تم رفعها من 
دائرة الضمان حاليا منذ ٢٠١٩ عىل جامعات أهلية 
ورشكات كربى ومدارس أهلية وهناك قضايا أخذنا 
املبالـغ بـ ٥ أضعـاف وهذه رسـالة للرشكات غري 

امللتزمة». 
وبشـأن دخول العمالـة االجنبية قالـت حريان، إن 
«مجلس الوزراء شـكل لجنة مستشـارين بشـأن 
تسـهيل دخـول العمالـة األجنبيـة وكان لنا رشط 
بدخول ٥٠٪ واملرحلة األوىل كانت يف مصفى كربالء 
وتم الشمول « مؤكدة، أن «الكل متهم بالدخول غري 

الرشعي للعمالة األجنبية».
وشـددت عـىل رضورة ان يكـون العامل مسـجالً 
ضمـن قاعدة البيانات وإذا تـويف او تعرض لحادث 
سـيكون له راتب ضمان وله حقوق تدفع من قبل 
الرشكـة ومـن قبلنـا واذا كان فيه عجـز يكون له 

راتب مستمر.

نينوى/الزوراء:
أفادت رشكات لزيـوت الطعام يف مدينة 
املوصـل مركـز محافظة نينـوى، امس 
اإلثنني، بأن مخازن املدينة خلت من مادة 
زيت الطعام نتيجة قيام تجار و»ضعاف 
نفوس» بـرشاء املـادة واحتكارها بغية 

رفع أسعارها خالل األيام املقبلة.
ويف هـذا اإلطـار، قـال حـردان العبايس 

وكيـل رشكة زيـت «زيـر» يف املوصل يف 
ترصيح صحفـي: إن «املخازن الخاصة 
بهـم خاليـة مـن أي عبـوات زيـت منذ 
اسبوعني وقد باعوا كل الكميات املتوفرة 

لديهم بسعرها الطبيعي».
وبني العبايس ان «التجار هم من احتكروا 
الكميـات املوجودة وليسـت الرشكات»، 
موضحاً أن «التجار لم يستوردوا كميات 

جديدة لوجودة مشكلة رئيسة تسبب بها 
ارتفاع سـعر الزيت الخام جراء االحداث 

االخرية بني روسيا وأوكرانيا».
واشـار اىل ان «ما باعته رشكات الزيوت 
يف االيـام االخـرية يكفـي املوصـل لعدة 
اشـهر لكن التجار وضعاف النفوس هم 

من قاموا باحتكاره».
ورجـح العبـايس ان «ازمـة الزيـت لـن 

تنتهـي يف الوقت القريـب الن ثمن الزيت 
الخام قد ارتفع عاملياً لكن غياب الرقابة 
ومحاسـبة التجار هو من أشعل سعره 
برسعة كبـرية وتسـبب باألزمة يف وقت 

مبكر».
وأبدى وكيل رشكة زير استعداده ألي 
محاسـبة قانونية يف حال ثبت عليهم 
احتـكار قنينـة زيت واحـدة وقال إن 

«لديهم ٦ مخازن رئيسـية وجميعها 
فارغة تمامـاً منذ أيـام وال يمتلكون 

يشء الحتكاره.
هـذا وقد وصـل سـعر قنينـة الزيت 
وسـط  دينـار  آالف   ٤ اىل  الواحـدة 
ترجيحـات بارتفاعه أكثـر حال بقاء 
الوضـع عـىل ماهـو عليـه يف الوقت 

الحايل.

بغداد/الزوراء:

أعلنت وزارة البيئة، امس االثنني، اتخاذ اجراءات 

ملواجهـة اي ارضار قـد تصيب املنشـآت النووية 

االوكرانية.

وذكـر بيان ملركز لوقاية من االشـعاع يف الوزارة، 

تلقتـه «الزوراء» أنه «إسـتناداً اىل املهام الرقابية 

املوكلة ملركز الوقاية من اإلشـعاع يف اإلسـتجابة 

للطوارئ اإلشعاعية والنووية ومراقبة املتغريات 

يف قيم الخلفية اإلشـعاعية، ومع أندالع النزاعات 

العسـكرية يف أوكرانيـا، ونتيجـة للقلـق الـدويل 

املتزايـد من أحتماليـة تعرض املنشـآت النووية 

األوكرانية ألي أرضار نتيجة العمليات العسكرية، 

يقـوم املركز وأذرعـه التنفيذية املتمثلة بشـعب 

الوقاية من اإلشـعاع يف مديريات البيئة يف جميع 

محافظـات العراق بإتخـاذ اإلجراءات املناسـبة 

ملواجهة اإلحداث»، مشـرياً اىل «رفع حالة التأهب 

لقدرات الكشـف اإلشـعاعي واالنـذار املبكر من 

خـالل تشـغيل منظومـات االنذار املبكر بشـكل 

مسـتمر واملراقبـة املسـتمرة ألية تغيـريات يتم 

تأشريها يف قيم معدالت الجرع اإلشعاعية الواردة 

من املنظومات الفرعية يف املحافظات».

وأكد مدير عام مركز الوقاية من اإلشـعاع صباح 

الحسـيني بحسـب البيـان أن «املـالكات الفنية 

التابعة للمركـز وبارشاف ومتابعة الوكيل الفني 

املخـول بصالحيات وزير البيئة جاسـم الفالحي 

قـد وضعـت يف حالـة التأهـب واإلسـتجابة ألي 

حـادث طارئ ممكن أن يحـدث ومنذ اليوم األول 

لبدأ العمليات العسـكرية، وال سيما بعد األحداث 

التي شـهدتها محطة ترشنوبل النووية املغلقة، 

ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية يف أوكرانيا»، 

مبيناً ان «املركز عىل تواصل مسـتمر مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية عرب شبكة نظام معلومات 

 International الدوليـة  اإلشـعاعية  املراقبـة 

 radiological monitoring information

system (IRMIS) ونظام تبادل املعلومات املوحد 

 Unified System for Information Exchange

USIE)) ، السـتقبال املعلومـات عـن التطورات 

وتقييمها». 

وأضاف الحسـيني أنه «بناءاً عـىل بيانات الرصد 

اإلشـعاعي ملنظومـات اإلنذار املبكـر املنترشة يف 

محافظـات العراق كافـة ، والقياسـات التي تم 

إجراءهـا بأسـتخدام التقنيات الحديثـة للرصد 

اإلشـعاعي من خالل تشـغيل منظومـة مراقبة 

الهـواء (iCAM)، فإنـه ليـس هنـاك أي مـؤرش 

لتلوث إشـعاعي يف األجواء العراقية، وأن معدالت 

الخلفية اإلشعاعية ضمن الحدود الطبيعية».

وأوضح ان «التواصل مسـتمر مع الوكالة بشأن 

األحـداث، باإلضافة اىل إسـتمرار عمليات الرصد 

اإلشعاعي ملراقبة التطورات»، مضيفاً انه «ستتم 

مواصلـة تقديـم تحديثات منتظمـة عن الوضع 

وفق املستجدات الوطنية والدولية»

v بغداد/الزوراء:
أعلنـت دائـرة التحقيقات يف هيئـة النزاهة 
االتحاديَّـة، امـس األثنني، ضبطهـا حاالت 
اختالٍس بمبلغ يصل اىل قرابة مليار ونصف 
املليار دينار ومغاالة يف األسعار يف ُمحافظة 

ميسان.
وذكـرت الدائـرة يف بيان ورد «الـزوراء» أنَّ 
«فريق عمـل مكتب تحقيق ميسـان، الذي 
قـام باالنتقـال إىل رشكـة نفط ميسـان – 
الهيئـة املاليَّـة – قسـم حسـابات األفراد، 
ـن مـن ضبـط عدٍد مـن املسـؤولني يف  تمكَّ
الرشكـة؛ عىل خلفيَّة اختـالس مبالغ ماليٍَّة 
تجـاوزت(١,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليـار دينار 
عرب تكرار رصف مستندات رواتب وإيفاداٍت 

في الرشكة». ملُوظَّ
وأضافـت إنَّ «العمليَّـة أسـفرت أيضـاً عن 
ضبط مسـؤول قسـم حسـابات األفـراد، 
ومسـؤول تحضري مسـتند الرصف، فضالً 
فيها وأوليَّات  ق الرشكة، وأحد ُموظَّ عن ُمدقِّ

ُمستندات الرصف املُكرَّرة كافة».
ويف عمليٍَّة ثانيٍة، كشـف الفريق الذي انتقل 
ـة يف املُحافظـة «عن وجود  إىل دائـرة الصحَّ
ُمغاالٍة بأسعار الرشاء والصيانة ملُستلزمات 
ة،  منظومـة الدفاع املدنـي يف دائـرة الصحَّ
إضافة إىل ُمخالفـاٍت للضوابط والتعليمات 

رافقت عمليَّـة رشاء املُستلزمات».
وأوضحت الدائـرة أنَّه «تمَّ تنظيم محرضي 
َذتا  ضبط أصوليَّـني يف العمليَّتـني، اللتني ُنفِّ
رتني قضائيَّتـني، وعرضهما  بناًء عـىل ُمذكَّ
رفقـة املُتَّهمـني واملُـربزات املضبوطـة عىل 
ة بقضايا  قايض محكمة التحقيـق املُختصَّ
توقيـف  قـرَّر  الـذي  النزاهـة يف ميسـان، 
املُتَّهمـني وفقـًا ألحـكام املـادَّة (٣١٥) من 

قانون العقوبات»
كمـا كشـفت دائـرة التحقيقـات يف هيئـة 
االثنـني، عـن  امـس  االتحاديَّـة،  النزاهـة 
تنفيذهـا عمليَّتي ضبط بيـع عقاٍر ورسقة 

للمال العام يف محافظة بابل.
الدائـرة، ويف معـرض حديثها عـن عمليَّات 
الضبط، أشـارت يف بيان ورد «الزوراء»، إىل 
نت بعد  أنَّ «مالكات مكتب تحقيق بابل تمكَّ
التحرِّي وجمـع املعلومات من ضبط رئيس 
الجمعيَّـة التعاونيَّة لإلسـكان يف املحافظة 
وعدٍد من األعضاء بعـد قيامهم ببيع عقاٍر 
عائـٍد للجمعيَّة بمبلـغ (٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) 
مليـاري دينـاٍر خالفـاً للقانـون، ُمبّينًة أنَّ 
ف باملبلـغ؛ لرشاء  املُتَّهمـني قامـوا بالترصُّ
عقاٍر يف منطقٍة نائيٍة بسـعٍر فيه مغاالة، إذ 

بلغ (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار».
وأضافت إنه «تمَّ رشاء معمل أكياٍس بمبلغ 

(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليـون ديناٍر واالحتفاظ 
بـه يف منـزل املُتَّهم رئيـس الجمعيَّـة دون 
االسـتفادة منـه، فضالً عـن توزيـع بقية 
مبلغ بيع العقار كرواتـب وحوافز ألعضاء 
وأسـفرت   ، قانونـيٍّ سـنٍد  دون  الجمعيَّـة 
العمليَّة أيضاً عن ضبط كلٍّ من نائب رئيس 

الجمعيَّة واملحاسب واثنني من األعضاء».
ن فريق عمل املكتب  ويف عمليَّـٍة ثانيٍة، «تمكَّ
من ضبـط أميني مخزن املـواد االحتياطيَّة 
يف معمـل نسـيج الحلـة التابـع إىل الرشكة 
ة للصناعات النسيجيَّة؛ لوجود رسقٍة  العامَّ
ونقـٍص يف مـواد نحاسـيٍَّة يف املعمـل، وتمَّ 
خالل العمليَّة ضبط أصل مستندات اإلدخال 
ـة بمـواد (الشـفت الراص وشـفت  الخاصَّ
األملنيـوم ومادة النحاس بازبار)، فضالً عن 
جهاز الرسـيفر الخـاّص بكامريات املصنع 

مع املُحوِّلة».
وبيَّـنـت أنَّه «تـمَّ تنظيم محـرضي ضبٍط 
أصوليَّـني باملُربزات واملواد املضبوطة خالل 
راٍت  ـَذت بناًء عـىل ُمذكَّ العمليَّـات، التي ُنفِّ
قضائيَّـٍة، وعرضهـا رفقـة املُتَّهمـني عـىل 
ة بقضايا  قايض محكمة التحقيـق املُختصَّ
النزاهـة يف بابل، الذي قـرَّر توقيف املُتَّهمني 
وفقاً ألحكام املادَّتني (٣٤٠ و١١/٤٤٤) من 

قانون العقوبات».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، امس االثنني، القبض عىل متهم محكوم غيابياً 

باإلعدام وفق املادة ٤ إرهاب يف العاصمة.
وذكرت املديرية يف بيان ورد لـ «الزوراء»: أن «مفارز مكتب الحرية ملكافحة اإلجرام 
يف مديريـة مكافحة إجرام بغـداد تمكنت من إلقاء القبض عىل متهم محكوم غيابياً 

باإلعدام شنقاً حتى املوت عن جريمة قتل ضمن منطقة الحرية ببغداد».
وأضـاف البيان، انه «تم عرض األوراق التحقيقيـة أمام أنظار قايض التحقيق وقرر 

توقيفه وفق أحكام املادة ٤ إرهاب».
وأشـار اىل، ان «مفـارز مديريـة مكافحة إجرام بغـداد أألقت القبـض عىل عدد من 
املتهمني لقيامهم برسقة مبالغ مالية، ومنازل سـكنية، ومحالت تجارية، ودراجات 
ناريـة، ودراجات التـك تك خالل حصيلـة ممارسـاتها األمنية التـي أجرتها مفارز 
املديرية خالل (٢٤) ساعة املاضية يف جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد».

ولفـت البيان اىل، «اتخـاذ اإلجراءات القانونية بحقهم وتقديمهـم إىل القضاء لينالوا 
جزاءهم العادل».

جمهورية العراق
رئاسة مجلس الوزراء      

ديوان الوقف الشيعي                   العدد:٤٠٨
مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار

شعبة األمالك املوقوفة                                  التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٧
م/ إعالن 

تعلن مديرية الوقف الشـيعي يف ذي قار عن إجراء املزايدة العلنية لسـنة 
واحدة للعقار أدناه فعىل الراغبني باالشـرتاك باملزايـدة العلنية مراجعة 
مقر مديرية الوقف الشـيعي يف ذي قار خالل مدة سـبعة ايام من تاريخ 
نرش االعالن يف الجريدة الرسمية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة ٢٠٪ من القيمة املقدرة (قبل موعد املزايدة) مع صورة من هوية 
االحـوال املدنية وبطاقة سـكن وتأييـد مختار مصـدق وإذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رسـمية يف اليوم الذي يليه عىل أن يتحمل من ترسـو عليه 
املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية وبدفع بدل االيجار السـنوي دفعة 
واحـدة بعد مرور سـبعة ايام من تاريخ االحالـة القطعية عىل أن تجري 
املزايدة السـاعة (العارشة) صباحا يف مقر مديرية الوقف الشيعي يف ذي 

قار.

م.ر مهندسني
أحمد كريم عبد الجبار
مدير الوقف الشيعي يف ذي قار

بغداد /الزوراء:
اصـدرت دائرة شـؤون املفصولني السياسـيني يف األمانة العامة ملجلس الـوزراء، دفعة 
جديـدة مـن أسـماء املواطنـني املفصولني السياسـيني، املحالـني إىل التقاعـد بعد ملء 
االسـتمارة اإللكرتونية واملصادق عليها من قبل لجنة األمر الديواني (٢٥ لسـنة ٢٠٢٠) 

لغرض استكمال إجراءات إنجاز معامالتهم التقاعدية، ومنحهم الراتب التقاعدي.
واوضح رئيس لجنة األمر الديواني رسـول عبد عيل حسـب بيان لألمانة العامة ملجلس 
الـوزراء « أن الدائـرة مسـتمرة بمتابعة إنجاز امللفـات الخاصة باملواطنني املشـمولني 

بقانون الفصل السيايس، تباعاً». 

بغداد/الزوراء:
أقدم شـخصان ملثمـان، امس االثنني، 
عىل اختطاف طفل من امام مدرسـته، 
رشقي العاصمة بغـداد، قبل أن تتمكن 

القوات األمنية من تحريره.
، إن «شـخصني  وقـال مصـدر أمنـي 
ملثمـني يسـتقلون دراجـة (تـك تـك) 

حمراء اللون، أقدمـا، عىل خطف طفل 
يبلـغ مـن العمـر ٨ سـنوات مـن أمام 
مدرسته ضمن منطقة الحبيبية رشقي 

العاصمة بغداد».
وأضـاف، أنـه «تـم تطويـق املنطقـة 
ومراجعة كامريات املراقبة والقبض عىل 

الخاطفني وتحرير الطفل املخطوف».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، ضبط مستلزمات 
طبيـة ومختربيـة مخالفـة لـرشوط وضوابط 

االسترياد يف ميناء أم قرص الشمايل.
وذكـرت الهيئـة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» أن 
«مديريـة منفذ ميناء ام قرص الشـمايل تمكنت 
مـن ضبـط حاوية خـارج الحـرم الكمركي يف 
نقطة البحث والتحري محملة ب(١٢٦) كارتون 

مستلزمات طبية وادوات زجاجية مختربية.» 
وأضافـت، أنه «بعـد تدقيق كوادرنـا للمعاملة 
الكمركية املنجزة من قبل مركز كمرك ام قرص 
الشـمايل تبني عدم وجود إجازة استرياد خاصة 
باملـواد املذكـورة بينما تم ارفـاق اجازة تخص 
جهاز لقياس ضغط الهواء اما املخالفة االخرى 
هي عدم وجود موافقـه وزارة الصحة / دائرة 

األمور الفنية». 
وتابعـت الهيئة، انه «تـم تنظيم محرض ضبط 
واحالة املخالفة للقضاء ملحاسـبة املقرصين»، 
مؤكـدة أنهـا مسـتمرة بمتابعة ملف اسـترياد 
االدوية واملستلزمات الطبية ملنع دخول اي منها 
بشكل مخالف للرشوط والضوابط حفاظا عىل 

صحة وسالمة ابناء البلد.

ذي قار/الزوراء:

أفاد مصدر محيل يف ذي قار، امس االثنني، بإصابة مسـؤول يف رشكة 

نفط املحافظة جراء اصطدام سـيارته بأحد جسور املشاة، ما تسبب 

بانهيار الجرس وترضر عدد من السيارات.

وقـال املصـدر، إن «مدير املكتـب الخاص ملدير عـام رشكة نفط ذي 

قار عيل خضري، اصطدم بسـيارته نوع (الند كروزر) بجرس للمشـاة 

عىل الطريق الرابط بني قضاءي الشـطرة والغراف، ما أدى إىل إصابته 

بجروح نقل عىل إثرها إىل املستشفى لتلقي العالج».

وبـني أن «الحـادث تسـبب بانهيار الجـرس مـا أدى إىل إلحاق أرضار 

ببعـض السـيارات املـارة بالطريق دون تسـجيل إصابـات برشية»، 

مشريا اىل ان «الحادث أدى أيضاً إىل قطع الطريق لكون الجرس سقط 

عىل الشارع».

بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة االتصـاالت، امس 
االثنـني، أن مـرشوع (الفايـرب 
تـو هـوم) اليتأثـر بالتغـريات 

املناخية.
وقال املتحدث باسم الوزارة رعد 
املشهداني، يف ترصيح صحفي، 
إن «مـرشوع (الفايرب تو هوم) 
لـم يتوقـف يف بغـداد والعمـل 
مسـتمر فيه عـىل قدم وسـاق 
االنرتنـت»،  خدمـة  لتحسـني 
مبينـاً، أن «الوزارة تعد (الفايرب 
تـو هـوم)  مـن أهم املشـاريع 

واألضخم يف الوقت الراهن».
وأضـاف، أن «عـدد املشـرتكني 
يف املرشوع وصـل اىل ٦٠ ألفاً يف 
جانب الكرخ فقط وهناك اقبال 

كبري عىل املرشوع». 
وأشـار إىل أن «املـرشوع يقـدم 

عدداً مـن الخدمـات اإلضافية، 
منهـا فتـح قنـوات تلفزيونية 
األلعـاب والتي يكون  وخدمات 
جـداً  رسيعـاً  التحميـل  فيهـا 

وخدمات االتصاالت جيدة».
وتابـع، أن «أسـعار الخدمـة يف 

املرشوع زهيدة، إذ إنها تحسـب 
مـن اتصـال (أريض إىل أريض) 
للدقيقة ومن  دنانـري  بخمسـة 
إىل موبايـل) بخمسـني  (أريض 
اريض  اىل  (اريض  ومـن  دينـاراً 
عـرش  بخمسـة  محافظـات) 

ديناراً « موضحاً، أن «الوزارة لم 
تسـجل أيَّ خلل فني يف شبكات 

املرشوع رغم تأثريات املناخ».
وأكـد، أن «(الفايـرب تـو هوم) 
يضاهـي الهاتـف األريض لكـن 
عامليـة  تسـمية  عليـه  يطلـق 

وهندسية: (الفايرب تو هوم)».
جـاٍر  «العمـل  أن  اىل  ولفـت 
بمرشوع الكابل الضوئي يف أغلب 
املحافظات العراقية»، مبيناً، أن 
«املـرشوع عراقي وطني خاص 
بـوزارة باالتصـاالت وهو يمثل 
العراقيـة  الوطنيـة  املشـاريع 
الكبـرية عىل مسـتوى تحسـني 

وسعة خدمة االنرتنيت».
ونـوه بـأّن «العـراق وصـل اىل 
تحسـني  يف  عامليـًا   ٤٧ املركـز 
خدمـة االنرتنـت بعدمـا كان يف 

قاع قوائم الرتتيب العاملي».
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بغداد/ الزوراء:
طمأنـت وزارة التجـارة العراقية، امـس االثنني، 
بشـأن ارتفـاع االسـعار الذي تسـجله االسـواق 
املحليـة منـذ يومـني، مؤكدة عـدم وجـود ازمة 
يف خزيـن الحبـوب واسـتمرار تجهيـز الطحني، 
فيما عزت سـبب ارتفـاع األسـعار ”للمضاربات 

التجارية“.
ونقل اعالم التجارة، يف بيان ورد إىل ”الزوراء“ عن 
مديـر عام الرشكة العامـة لتصنيع الحبوب، أثري 
داود سـلمان، تأكيده خالل ترؤسه الجتماع خلية 
األزمة، انسـيابية تجهيز الطحني والوجود ألزمة 

أو شحة بمخزونات الحبوب.
وأضاف: أن رشكته ملتزمة بتوزيع مادة الطحني 
لجميع مستحقيها من املشمولني بنظام البطاقة 
التموينية وفق الجداول الزمنية املحددة يف خطط 

وزارة التجارة.
مشـرياً إىل: أن وزارة التجارة تجهز العوائل بمادة 
الطحني بأسـعار رمزية وال عالقـة لها بالطحني 
التجـاري الـذي يخضـع للمضاربـات التجاريـة 

ويتأثر بأسعار السوق العاملية.
ولفت إىل: أن رشكته جهزت املواطنني خالل العام 
املـايض بعرش حصص مـن مادة الطحـني، فيما 
جهزت الوكالء خالل الفرتة املاضية من هذا العام 

بكمية (7.5) مليون كيس طحني.

منوهاً إىل مبـارشة مراكز القطـع بإطالق قوائم 
تجهيز الـوكالء بالحصة الثانيـة، والعمل جاٍر يف 
جميع املطاحـن العاملة إلنتـاج وتجهيز العوائل 
بالطحني وفقا للخطة التسويقية وباملدد الزمنية 
املحددة لكل وجبة.من جانبه، ترأس النائب االول 
لرئيـس مجلـس النـواب، حاكم الزامـيل، صباح 

امـس، اجتماعاً مهما مع وزيـر التجارة ورئيس 
جهـاز االمـن الوطني ومديـر االمـن االقتصادي 
بشـأن ازمـة ارتفـاع اسـعار املـواد الغذائيـة يف 

االسواق، وفق ما اعلن مكتبه االعالمي.
العراقـي، مصطفـى  الـوزراء  رئيـس  وتـرأس   
”طارئـاً“  اجتماعـاً  االحـد،  مسـاء  الكاظمـي، 

ملناقشة األمن الغذائي بالبالد وإجراءات مواجهة 
ارتفـاع األسـعار، واصـدر توجيهـات اىل وزارات 

املالية والتجارة والزراعة.
من جهته، اوضح وزيـر التجارة، عالء الجبوري، 
امس االثنني، ان قوت املواطنني خط احمر وسنبدأ 
بتجهيـز وكالء التمويـن لتوزيع السـلة الغذائية 

بأقرب وقت.
وقـال الجبوري، يف مؤتمر صحفـي عقده بمبنى 
الربملان بعـد اجتماع مع رئاسـة مجلس النواب: 
”نطمنئ املواطنني بأنه من اليوم سـنبدأ بتجهيز 
وكالء التمويـن لتوزيـع السـلة الغذائيـة بأقرب 
وقـت والتخصيصـات املاليـة حـارضة ونتحمل 
كامل املسـؤولية يف إيصال املواد شهريا“. ودعا“ 
للمواطنـني بأنـه ال داعـي للرشاء الكبـري للمواد 
الغذائيـة وسـتصل املواد لهم بشـكل مسـتمر“، 
مبينـا ان ”قـوت املواطـن خط أحمـر ولن يكون 
للمواطنني بحاجة الذهاب اىل االسواق والرشاء“. 
وتابع“ هناك تجار يسـحبون املواد من االسـواق 

وخزنها لالحتكار ومن ثم بيعها يف وقت آخر“.
وشهدت االسواق املحلية العراقية، خالل اليومني 
املاضيـني، ارتفاعاً مفاجئاً يف االسـعار، السـيما 
املواد الغذائية االساسية، وسـط أنباء تفيد بتأثر 
االقتصاد العراقي بتطورات املواجهة الروسـية - 

االوكرانية، مع اقرتاب حلول شهر رمضان.

 بغداد/ الزوراء:
سـوق  يف  االسـعار  مـؤرش  اغلـق 
العراق لألوراق املاليـة، امس االثنني، 

منخفضا بنسبة (0.44%).
وجـاءت مـؤرشات التـداول لسـوق 
العـراق لـألوراق املاليـة ليـوم امس 
كمـا ييل: بلـغ عدد االسـهم املتداولة 
(944.686.160) سهما، بينما بلغت 
 (1.371.976.970) االسـهم  قيمـة 

دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60 يف 
جلسـة امس عـىل (597.06) نقطة 
عـن   (0.44%) بنسـبة  منخفضـا 
اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالغ 

(599.71) نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (29) رشكة من 
اصل (103) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 
 (18) املـايل  االفصـاح  بتعليمـات 

رشكة.
املشـرتاة مـن  االسـهم  وبلـغ عـدد 

املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(16) مليون سهم بقيمة بلغت (20) 
مليـون دينار مـن خـالل تنفيذ (3) 

صفقات عىل اسهم رشكة واحدة.
بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعة من 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(79) مليون سهم بقيمة بلغت (151) 
مليون دينـار من خـالل تنفيذ (89) 

صفقة عىل اسهم سبع رشكات.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية 

قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عـام 2009، 
ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس 
جلسـات تداول اسبوعيا من االحد اىل 
الخميس، ومـدرج فيه 105 رشكات 
مسـاهمة عراقيـة تمثـل قطاعـات 
والصناعـة  واالتصـاالت  املصـارف 
والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعـات البنك املركزي من الدوالر، امس االثنني، لتسـجل ١٠٩ 

ماليني دوالر.
وذكر مصدر أن «البنك املركزي شهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، انخفاضـا يف مبيعاته من الدوالر لتصـل اىل ١٠٩ ماليني و٩٨٧ 
الف دوالر أمريكي، غطاها البنك بسـعر رصف أسـاس بلـغ ١٤٦٠ ديناراً 
لـكل دوالر، مقارنة بيوم امس االحد التي بلغـت املبيعات فيه ١١٢ مليونا 

و٦٧٠ الفا و٥٦٦ دوالرا.
واضاف ان معظم املبيعات كانت عىل شـكل حواالت خارجية والتي بلغت 
٩٣ مليونـاً و١٦٧ الـف دوالر، فيما ذهـب املبلغ املتبقي البالـغ ١٦ مليوناً 

و٨٢٠ ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار إىل ان ١٥ مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و١٠ 

مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ٤٢ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النقل، امس االثنني، عن تنفيذ مرشوع توحيد عمل ميناءي 
أم قـرص الشـمايل والجنوبي، وإدارتـه الكرتونياً.وقـــال مدير الرشكة 
العامـة ملـوانــئ الـعــراق، فرحان الفرطـويس، يف بيـان اطلعت عليه 
«الـزوراء»: إن ”الرشكـة بارشت تنفيذ خطط لتطويـر ميناءي أم قرص 
الشمايل والجنوبي، إذ سيكون مليناء أم قرص نظام عمل موحد“. الفتاً إىل 
أن ”العمـل عىل التحول إىل النظام االلكرتوني أو الرقمي يسـري بالتزامن 
مع العمل عىل إنشاء ساحة الرتحيب ومرشوع اإلدارة االلكرتونية ليكون 
العمل متكامال“.وأضاف الفرطويس أن ”الخطط تشمل إنشاء بنى تحتية 
متطورة من أرصفة وسـاحات تبادل تجاري وتفريغ وتخزين الحاويات 
وطــرق إلـى داخـل املينـاء، وبنفس الوقت إدخــال تلك السـاحات إىل 
حيز التنفيذ»، منوهاً بأن ”عمليات التفريغ والشـحن مسـتمرة بشـكل 
متواصـل عىل أرصفة ميناء أم قرص واملوانئ األخرى».وبنّي مدير املوانئ 
أن ”مالكات الرشكة تقوم بتأهيل وصيانة وحداتها البحرية إلدامة زخم 
العمليـات املينائية، لتكون موانئ العراق بأتم الجاهزية للعمل البحري“، 
مشرياً إىل أن ”موانئ الرشكة جاهزة الستقبال السفن والناقالت النفطية 

وذلــك لكونها مستمرة بتوسعة موانئها“. 

بغداد/ الزوراء:
 دعـا الخبري االقتصادي، صـالح نوري، الحكومة اىل تأسـيس الصندوق 
السيادي واستثمار عائدات ارتفاع أسعار النفط الخام يف األسواق العاملية.

وقـال نوري يف ترصيح صحفـي: «نتوقع ان من الواجـب عىل الحكومة 
االسـتفادة من فروقات أسـعار النفط عرب وضعها يف صندوق سيادي ال 
يتـم التالعب به أبداً، ويكـون دعما للفئات العشـة والفقرية، فضال عن 
تخصيص مبالغ مالية لوزارة التجارة لتوفري مفردات البطاقة التموينية 
وتشديد العمل الرقابي عىل التعاقدات».وأضاف «نفضل ان تكون اسعار 
النفـط يف املوازنة للعـام ٢٠٢٢ ال يتجاوز الــ ٧٥ دوالرا للربميل الواحد، 
وان يكـون تحوطياً الن هذا االرتفاع طارئ ويجب االسـتفادة منه بهذه 

الصيغة».

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار الذهب «االجنبـي والعراقـي» يف األسـواق املحلية، امس 

االثنني.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربي ٤٠٦ آالف دينار، وسـعر الرشاء ٤٠٢ الف بعد 

ان سجلت اسعار البيع ليوم امس االحد ٤٠٤ آالف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا أيضاً عند ٣٦٦ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٦٢ ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٤٠٥ الف دينار و٤١٥ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني ٣٦٥ الفاً و٣٧٥ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 

االثنني، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصدر إن بورصتـي الكفاح والحارثيـة املركزية يف بغداد، سـجلتا 
صبـاح امـس ١٤٧٢٠٠ دينـار عراقـي مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، وهي 

االسعار نفسها التي سجلت صباح االحد.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٧٧٥٠ دينـارا عراقيا لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٦٧٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٧٣٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء ١٤٧٠٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة االتصاالت، امس االثنني، أن مرشوع (الفايرب تو هوم) ال يتأثر 

بالتغريات املناخية.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، رعد املشـهداني، يف ترصيـح صحفي: إن 
«مـرشوع (الفايرب تـو هوم) لم يتوقف يف بغداد والعمل مسـتمر فيه عىل 
قدم وسـاق لتحسـني خدمة االنرتنت»، مبيناً أن «الوزارة تعد (الفايرب تو 

هوم) من أهم املشاريع واألضخم يف الوقت الراهن».
وأضـاف أن «عدد املشـرتكني يف املرشوع وصـل اىل ٦٠ ألفاً يف جانب الكرخ 

فقط وهناك اقبال كبري عىل املرشوع». 
وأشـار إىل أن «املـرشوع يقدم عـدداً من الخدمـات اإلضافيـة، منها فتح 
قنـوات تلفزيونية وخدمات األلعاب والتي يكون فيها التحميل رسيعاً جداً 

وخدمات االتصاالت جيدة».
وتابع أن «أسـعار الخدمـة يف املرشوع زهيدة، إذ إنها تحسـب من اتصال 
(أريض إىل أريض) بخمسـة دنانـري للدقيقـة ومـن (أريض إىل موبايـل) 
بخمسـني ديناراً ومـن (اريض اىل اريض محافظات) بخمسـة عرش ديناراً 
«. موضحـاً أن «الوزارة لم تسـجل أيَّ خلل فني يف شـبكات املرشوع رغم 

تأثريات املناخ».
وأكد أن «(الفايرب تو هوم) يضاهي الهاتف األريض لكن يطلق عليه تسمية 

عاملية وهندسية: (الفايرب تو هوم)».
ولفـت اىل أن «العمـل جاٍر بمـرشوع الكابل الضوئي يف أغلـب املحافظات 
العراقيـة»، مبيناً أن «املـرشوع عراقي وطني خاص بـوزارة باالتصاالت، 
وهو يمثل املشـاريع الوطنية العراقية الكبرية عىل مستوى تحسني وسعة 

خدمة االنرتنيت».
ونـوه بأّن «العـراق وصل اىل املركـز ٤٧ عاملياً يف تحسـني خدمة االنرتنت 

بعدما كان يف قاع قوائم الرتتيب العاملي».

@109@ÏÆ@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
ä¸ÎÜ@µÌ˝fl

@ãó”@‚c@ıb‰Ófl@áÓyÏn€@ Îãìfl
ÔiÏ‰ßaÎ@Ô€b‡ì€a

@êÓédm@ÚflÏÿ®a@Û‹«@Zòn¨
ÜbÓé@÷Îá‰ñ

@¿@ b–mä¸a@›ñaÏÌ@kÁâ€a
ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a

@ÜaáÃi@¿@ä¸Îá€a@äaã‘néa
ÊbnéÜã◊@·Ó‹”gÎ

@�bÓæb«@47@Ä€a@÷aã»€a@Zp¸bóm¸a
o„6„¸a@ÚfláÇ@µè•@¿

بغداد/ الزوراء:
قـّدر خـرباء اقتصاديون ارتفاع أسـعار السـلع 
خارجيـة  ألسـباب   % 50 بنسـبة  االسـتريادية 
وأخـرى داخليـة تعلقـت بتغيري سـعر الرصف، 
داعـني إىل تخصيص مبلغ يف قانون املوازنة بنحو 
10 مليارات دوالر لدعم الفئات الهشـة، مؤكدين 
وجـود 10 ماليني عراقـي يعيشـون حالياً تحت 

خط الفقر.
وقـال الخبـري االقتصـادي، نبيل جبـار العيل، يف 
حديث صحفي: ان «ارتفاع االسـعار عاملياً حيث 
تشـري منظمة (فـاو) العامليـة اىل ارتفاع مؤرش 
االسـعار للمواد الغذائية بسـبب تداعيات الحرب 
االخرية بني روسـيا وأوكرانيا، ونقص االمدادات 
العاملية منذ سـنتني أثر توقف االنتاج بعد انتشار 

جائحة كورونا».
وتابع العيل أن «أسبابا أخرى أدت إىل هذا االرتفاع 
منهـا التغيـريات املناخيـة للسـنتني املاضيتني، 
وسياسـة التيسـري النقـدي التي اتخذتهـا كبار 
املؤسسـات املاليـة يف امريـكا وأوروبـا، وأخـرياً 

بسبب ارتفاع اسعار النفط والطاقة».
وأشـار إىل أن «السـبب االخر محيل جـاء عىل إثر 
تغيري سـعر الرصف للدوالر امام الدينار العراقي 

منذ أكثر من السنة بنسبة ٢٣٪».
ولفـت العـيل إىل أن «العـراق أصبـح اليـوم أمام 
تضخم باألسـعار بمـا يقـارب ٥٠٪ ملعظم املواد 

االستريادية وعىل رأسـها األغذية، مما قد تسبب 
برتاجع القـدرة الرشائية للفـرد العراقي، وتآكل 

دخله ودفعه باتجاه االفقار».
وأشـار إىل ان «الحلـول هـي تشـكيل حكومـة 
بشـكل عاجل ملنحها الصالحيات االصيلة التخاذ 
قرارات ضمن السـقوف القانونيـة والصالحيات 
الدسـتورية وتقديـم موازنـة تتناسـب وطبيعة 

املرحلة».
ودعـا، إىل «تضمني املوازنـة اصالحات اقتصادية 

او سياسـات اقتصادية تحمي الطبقات الهشـة 
والضعيفة منها، فضـًال عن زيادة التخصيصات 
الخاصة بالبطاقـة التموينية»، مطالباً بـ «منح 
عاجلـة ووقتية لصغار املوظفني وذوي الدرجات 
املتدنية التي تقل مرتباتهم عن ٥٠٠ ألف دينار».

وانتهـى العـيل إىل «رضورة تقديـم منـح وقتية 
خاصة بمستحقي الرعاية االجتماعية، وتخفيض 
او تصفري الرسـوم الكمركية للمنتجات الغذائية 
واالغذيـة، وتنشـيط الزراعة املحليـة وخصوصا 

زراعة املحاصيل االسـرتاتيجية».
من جانبه، أفاد الخبري االقتصادي اآلخر، صفوان 
قيص، بأن «نسـبة الفقر تقرتب حالياً من 30 %، 
ما يعني أن لدينـا أكثر من 10 ماليني عراقي هم 

تحت خط الفقر».
وتابع قيص أن «تعديل الوضع االقتصادي يحتاج 
إىل تنويـع مفـردات البطاقـة التموينيـة وزيادة 
كمياتها وهذا سـوف يؤدي إىل تقليل آثار ارتفاع 

األسعار الداخلية والخارجية».
ونـوه إىل أن «الحكومـة ينبغـي عليهـا ان تدعم 
البطاقة التموينية برشائها من األسـواق املحلية 
لكي ال تذهـب األموال إىل الخـارج وبالتايل ندعم 

اإلنتاج الزراعي».
ويتفـق قيص مع العيل بـ «رضورة سـن موازنة 
اسـتثنائية وليـس قانونـا، يتـم بموجبهـا رفع 
التخصيـص املـايل لبعـض الرشائـح بنحـو 10 
مليـارات دوالر لرفع املسـتوى املعييش للطبقات 
الهشـة والرعايـة االجتماعية، ودعم املشـاريع 

االستثمارية لتشغيل العاطلني عن العمل».
وكانـت وزارة التجـارة قـد تحدثـت عـن جهود 
السـتمرار تأمني السـلة الغذائيـة، وتحدثت عن 
تأثـري الحرب بني روسـيا وأوكرانيـا عىل الوضع 
االقتصـادي العاملي، مؤكدة امتالكها خزيناً جيداً 
مـن الحنطة وعقـودا تم ابرامها مـن أجل تزويد 

املطاحن األهلية.

%@50@Ä€@›ñÎ@÷aÏé˛a@¿@ÚÌÜa7né¸a@…‹è€a@äb»éc@ b–mäa@ZÊÏÌÜbón”a
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بغداد/ الزوراء:
 أعلنت وزارة التخطيط، امس االثنني، 
عـن ارتفاع معدل التضخم الشـهري 
لشـهر كانون الثاني املايض بنسـبة 

٠٫٩٪ وارتفاع السنوي بنسبة ٥٫٣٪.
وقال الجهاز املركزي لإلحصاء التابع 
للـوزارة يف بيان ورد اىل «الزوراء»: إن 
«معدل التضخم لشـهر كانون الثاني 
املايض ارتفع بنسبة (٠٫٩٪) مقارنة 
بشـهر كانـون االول الـذي سـبقه»، 
مبينـا ان «معـدل التضخم السـنوي 
لشـهر كانـون الثانـي لسـنة ٢٠٢٢ 
باملقارنـة بنفـس الفـرتة مـن العام 
املايض ٢٠٢١، شـهد ارتفاعا بنسـبة 

بلغت (٥٫٣٪)».

املركـزي  «الجهـاز  ان  واضـاف 
لإلحصـاء، ومن خالل قسـم األرقام 
تقريـر  بإعـداد  يقـوم  القياسـية، 
األرقام القياسـية ألسـعار املستهلك، 
شهريا، والتي تشمل املتابعة امليدانية 
ملتغريات األسـعار، ألكثـر من (٣٣٣) 
سـلعة وخدمة يف جميع املحافظات، 
اإلنفـاق  تمثـل (٨٨٪)، مـن حجـم 
الـكيل لـألرسة العراقية عىل السـلع 
والخدمات». واشـار اىل ان «املجاميع 
السـلعية التي كانت األكثـر ارتفاعا 
يف االسـعار الشـهرية لشـهر كانون 
الثانـي مـن عـام ٢٠٢٢ عـن كانون 
االول من العام ٢٠٢١ هو قسم الغذاء 
الـذي  الكحوليـة  واملرشوبـات غـري 

سجل ارتفاعا قدره ٠٫٩ باملئة بسبب 
ارتفاع قسـم األسـماك بنسـبة ٧٫٥ 
باملئة وارتفـاع مجموعة الخرضوات 
بنسـبة ٣٫٤ باملئـة ومجموعة الخبز 
بنسـبة ٠٫٩ باملئـة ومجموعة الدهن 
والزيوت بنسبة ٠٫٣ باملئة ومجموعة 

اللحوم بنسبة ٠٫١ باملئة».
ولفت اىل ان «قسـم االتصاالت سجل 
ارتفاعـا شـهريا بنسـبة ٣٫٤ باملئة، 
فيمـا سـجل قسـم السـكن ارتفاعا 
ايضا قدره ٢٫٧ باملئة بسـبب ارتفاع 
الكهربـاء واملاء بنسـبة ١٥٫٢ باملئة، 
كما سـجل قسـم السـلع والخدمات 
ارتفاعـا شـهريا ايضـا بنسـبة ٢٫٣ 

باملئة».
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ينشـغل الكثريون يف يوم املرأة باملرأة وحدها وكأنهم ينسون ان األيام منذ 
ان خلق الله سـبحانه وتعاىل سـيدنا آدم (عليه السالم) وامنا الغالية حواء 

انما هي مناصفة بينهما .
ويف هـذا اليوم نوجـه التحية وقوفا للمرأة ونبالـغ يف تحية املرأة الرياضية 
السيما الرائدات يف هذا امليدان االجتماعي النهن تحدين تقاليد بالية وافكارا 
متخلفة يف زمن وىل وغرب، وان كان بعضهم يسـتقتل من اجل استحضاره 

بل فرضه اليوم .
الرائدات الرياضيات اللواتي سـنصدر كتابا عنهن إن شـاء الله تعاىل قريبا 
جـدا بعد ان أنجز علميا كن شـموعا بل مشـاعل ليس يف ميـدان الرياضة 
فحسـب بل يف املجتمـع عموما طوال وعرضـا صعودا ونـزوال، ذلك النهن 
فراشات منحنهن الله سبحانه اجنحة بقوة طائر التنني فالجرأة والشجاعة 
مقرهـا القلب وليس العضالت وهل يف كوكبنا - وحتى يف الكواكب األخرى 
ان وجـدت فيهـا  إنـاث ونعتقد انهن موجـودات - أقوى من قلـب املرأة.. 
أمـا وأختـا وحبيبة وزوجة وما يتفرع من عمات وخاالت وما تتشـابك به 
العالقـات يف دروب الحياة من رياضيات وغـري رياضيات، فهي املرأة أينما 
تكـون انما هـي هدية الله ألبنـاء آدم املأمورين بصونهـا وحفظها والجد 
والسـهر عـىل توفري ما يبقي قوتهـا..  فهي القوة الرقيقـة فهن القوارير 
كمـا وصفهن نبينـا االكرم عليه صالة ربنا وسـالمه، مشـاعرهن رقيقة 

وعزائمهن تكاد تكون خارقة .
يف هذا اليـوم نوجه تحية مميزة أيضا اىل الرجال الذين عرفوا للمرأة حقها 
يـوم تنكر لتلك الحقوق االكثرون، فبينما كنا نواصل دراسـتنا عن رائدات 
الرياضة العراقية تكرر اسـم الشـخصية الرياضية الكبرية  املدرب شـاكر 
الشـيخيل، فكثري من الرائـدات ارشن اىل جهوده الكبـرية مدربا ومربيا، إذ 
صنع منهن بطالت وأسـس من نتائجهن أساسا متينا للرياضة النسوية، 
ومثلـه الشـخصية املميـزة خلقـا وابداعا عمـاد زبري وغريهمـا قليل، قد 
نخصهم جميعا بدراسة تتناول جانبا من تاريخ املجتمع العراقي يف امليدان 

الريايض .
ويف االعـالم الريايض نماذج نادت مبكـرا بوجوب إعطاء املرأة حقها كامال 
يف الحياة والرياضة، منهم شـاكر إسماعيل وإبراهيم إسماعيل وعمنا أبو 
حيدر عيل حسـني عباس الـذي اطلق رصخة مدوية بفك قيـود املرأة عام 
1972 كما يخربنا نجله الزميل حسـني عيل حسـني، وذلـك عرب مرسحية 
ألفهـا واخرجها املبدع عبداملطلب السـنيد..  وقـوة دوي تلك الرصخة انما 
تضاعـف يوم انبعث من مدينة الرباءة والصرب الجميل مدينة العمارة التي 
تتقلـب اليوم عىل نار الهمـوم يف جنوبي العراق الخالد حضارًة وتاريخا ثم 
حصـدت املرسحية الجوائـز محليا وعربيا،, رحمهم اللـه وكتب لهم ثواب 

الجرأة يف الدعوة اىل اصالح املجتمع .
اىل املـرأة العراقيـة، اىل املرأة الرياضية، اىل الرائدات املؤسسـات، اىل الرجال 
الذين سـبقوا زمنهـم رؤيًة وعمال .. إليهم جميعا نوجـه التحية الخالصة 

حبا وإكبارا.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 كشـف املحامي الدويل املتخصص بالقانون الريايض الدويل، نزار أحمد، عن تفاصيل جديدة تتعلق 
بموضـوع رفع الحظر عن املباريات الرسـمية يف العراق.وأوضح أحمـد أن «خالل اجتماع مجلس 
(فيفـا) يف بوغوتـا- كولومبيا يـوم ١٦ آذار ٢٠١٨، قرر رفع الحظر عن إقامة املباريات الرسـمية 
بالعـراق، رشيطة موافقة الجهة املنظمة للمسـابقة اعتمادا عىل تقييمهـا للوضع األمني».ولفت 
إىلً أن «عدم اسـتضافة العراق ملباريات املرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم كان بسـبب تأخر 
االتحـاد العراقـي لكرة القدم بالطلب من فيفـا تقييم الوضع األمني ومعرفـة إن كان وقت إقامة 

التصفيات يسمح بإقامتها يف العراق».
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بغداد/ عالء محمد
قدمـت الهيئـة االداريـة لنادي 
القـوة الجويـة الريـايض طلباً 
رسـمياً إىل وزارة الداخليـة من 
أجل السـماح بدخـول مدافعه 
املحرتف الغاني ويلسون أكاكبو 
إىل االرايض العراقيـة بعد منعه 

من الدخول ألسباب صحية.
وقـال رئيـس الهيئـة االداريـة 
الفريق  القـوة الجويـة  لنـادي 
الطيار شـهاب جاهد: ” قدمنا 
طلبـا اىل وزيـر الداخليـة مـن 
أجـل السـماح بدخـول املدافع 
(ويسـلون) إىل العـراق بعدمـا 
منع من الدخول نتيجة إصابته 

بالتهاب الكبد الفريويس“.
وأضاف قائـد القوة الجوية أننا 
” بانتظار املوافقة الرسمية من 
الداخلية وبشـخص  قبل وزارة 

وزيـر الداخليـة بعدمـا خضع 
الالعـب للعـالج خـالل املرحلة 
املاضية واكتسـب الشفاء التام 
بعـد ارسـاله التقاريـر الطبية 
اي  مـن  سـالمته  تؤكـد  التـي 

مرض“.
وتابع أن ” االجراءات الرسـمية 
السـماح  أجـل  ننتظرهـا مـن 
لتدريبـات  باالنضمـام  لالعـب 
الفريق للمشـاركة مـع العريق 
ودوري  الـكأس  مسـابقة  يف 
ابطال اسـيا واملباريات املتبقية 
مـن مسـابقة الـدوري املمتاز، 
بعد الجهـود التي بذلت من قبل 
مـرشف الفريـق احمـد خضري 
املتمثلـة  القانونيـة  والدائـرة 
بمديرهـا عيل البديـري واملمثل 
القانونـي بارق الزم ومصطفى 

عامر غازي“.

بغداد/ باسم العذاري
اكد رئيس اتحاد الشطرنج العراقي، ظافر 
عبـد االمري الجبـوري، ان الخميس القادم 
سيشـهد انطـالق بطولة العرب للشـباب  
والناشـئني للشـطرنج يف العاصمة بغداد 
للفرتة من 18-9 اذار الحايل وبمشاركة 14 
منتخبا عربيا هم مـرص والجزائر وتونس 
وليبيـا وموريتانيـا والصومـال وجيبوتي 
وسوريا وفلسـطني ولبنان واليمن وعمان 

والبحرين والعراق وبحضور رئيس االتحاد 
العربي للشطريج الشيخ سعود امللعلة. 

واضاف الجبوري: ان البطولة تعود مجدداً 
اىل العاصمة الحبيبة بغداد بعد انقطاع دام 
21 عـام يف اسـتضافة اخـر بطولة عربية 

للعبة.
يف  جوالتهـا  تقـام  البطولـة  ان  مبينـا: 
فنـدق املنصـور الدويل وفق النظـام الدويل 
السويرسي بواقع سبع جوالت وسيشارك 

يف البطولـة اكثر من 90 العب اناث وذكور 
وللفئات العمرية 20/18/16/14.

كاشـفا: ان البطولـة وألول مـرة سـتنقل 
اون اليـن عىل النت لكل دول العالم وتعترب 
البطولة معرتفا بها من قبل االتحاد الدويل 
للشـطرنج. شـاكرا دعم اللجنـة االوملبية 
العراقية ووزارة الشـباب والرياضة للدعم 
املقـدم والتسـهيالت إلقامـة البطولـة يف 

بغداد .

بغداد/ عيل البهاديل
إتفـق اإلتحـاد العراقـي للجودو مـع نظريه 
الفرنيس عىل توقيع مذكرة تفاهم مشـرتكة 
بـني الطرفـني للتعـاون الريـايض يف املرحلة 

املقبلة.
وأكـد نائب رئيس اإلتحـاد العراقي بالجودو 
د. عـدي الربيعي أن ”اتصاالً هاتفياً تم امس 
اإلثنـني مع نائـب رئيـس اإلتحـاد الفرنيس 
للجودو سيباسـتيان نيوزلينـي للحديث عن 

العديد من التفاصيل التي تخص اللعبة .

واكـد انه ”خـالل اإلتصـال تم اإلتفـاق عىل 
إدخال املنتخب العراقي يف معسكر تدريبي يف 
العاصمة الفرنسية باريس يف منتصف شهر 
حزيـران املقبل يتم خالله اجـراءات لقاءات 

ودية مع املنتخب الفرنيس ”.
وبني الربيعي ”عىل هامش املعسكر التدريبي 
سـيتم توقيـع مذكـرة تعاون مشـرتكة بني 
االتحاديـن تتضمـن تبـادل الخـربات عـىل 
الصعيدين الفني واالداري وإقامة معسكرات 

تدريبية للمنتخبات العراقية يف باريس ”.
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بغداد/ متابعة الزوراء
قرر االتحاد الدويل لكـرة القدم ”فيفا“ 
تعيـني طاقـم تحكيـم صينـي لقيادة 
مبـاراة العـراق واإلمارات عـىل ملعب 
املدينة الدويل بالعاصمة بغداد يف الـ24 
التصفيـات  ضمـن  الحـايل،  آذار  مـن 

اآلسيوية املؤهلة ملونديال قطر 2022.
وسيدير اللقاء الحكم الصيني مانينج، 

وسـيعاونه الثنائـي شيشـيانج وجاو 
يا، فيما سـيكون الكويتـي أحمد العيل 

حكما رابعا.
وسـيتكون طاقـم الفـار مـن الحكـم 
فو ميانـج مـن الصني وأحمـد محمد 
مخادمـة مـن األردن وإدوارد ليني من 

أسرتاليا وإينوكوتيش من اليابان.
وأدار الطاقـم مباراة العـراق مع ايران 

ضمـن الجولـة الثانية مـن التصفيات 
الدوحـة  يف  أقيمـت  والتـي  اآلسـيوية 
اإليرانـي  املنتخـب  لصالـح  وانتهـت 

.(3-0)
ويحتل منتخب العراقي املركز الخامس 
باملجموعة األوىل بـ5 نقاط، بينما يحل 
املنتخب اإلماراتي املركز الثالث برصيد 

9 نقاط.
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بغداد/ متابعة الزوراء
تنطلـق، اليـوم الثالثـاء، منافسـات 
والعرشيـن مـن  الخامسـة  الجولـة 
مباريـات الـدوري املمتـاز، بإقامة 5 
مباريات يف مالعب بغداد واملحافظات، 
وأبرزهـا مواجهـة الرشطـة املتصدر 
أمام النفـط، صاحب النتائج املتميزة 

يف مرحلة اإلياب.
القاسـم  بلقـاء  املباريـات  وتفتتـح 
أمام ضيفـه نوروز يف ملعـب الكفل، 
ويحـل نفـط ميسـان ضيًفـا ثقيـًال 
عىل سـامراء، بينما يستضيف ملعب 
الصناعة مواجهة أصحاب األرض مع 
الكرخ، وتقام يف ملعب التاجي مباراة 

الكهرباء مع الزوراء.
وتختتـم مباريـات اليـوم األول مـن 
الجولـة، بلقاء الرشطـة أمام النفط، 

عىل ملعب الشعب الدويل.
وتستكمل املواجهات يوم غٍد األربعاء، 
عندمـا يسـتضيف أمانة بغـداد عىل 
ملعبه نفط الوسط، ويواجه الديوانية 
ضيفه نفط البرصة عىل ملعب اإلدارة 
املحلية، فيما يستضيف ملعب الشعب 
قمـة الطلبـة وأربيل، ويلعـب النجف 
أمـام ضيفه زاخـو يف ملعـب النجف 
الدويل، فيما ستجمع املواجهة األخرية 

بني القوة الجوية وامليناء.
ويحتل الرشطة صدارة الرتتيب برصيد 
64 نقطـة، ويحل الطلبـة وصيفا بـ 
49، فيمـا يأتي القـوة الجويـة ثالًثا 
برصيـد 45، والزوراء باملركـز الرابع 

برصيد 44 نقطة.
ويفتقد فريق القوة الجوية إىل الثنائي 
الدويل حسـن رائد وإبراهيم بايش، يف 
مواجهـة املينـاء، ضمـن الجولة 25 
من الدوري املمتاز، التي سـتقام غدا 

األربعاء يف ملعب الشعب الدويل.
ويغيب حسن رائد وإبراهيم بايش عن 
قائمـة القوة الجويـة بداعي اإليقاف 

لرتاكم البطاقات الصفراء.
من جانبه، أجرى فريق القوة الجوية 
مرانه يف ملعبه تحضـرياً للقاء امليناء 

الذي سيحتضنه ملعب الشعب الدويل، 
مسـاء األربعاء املقبـل، ويتطلع فيه 
املـدرب حكيـم شـاكر إىل اسـتعادة 
االنتصارات بعد التعـادل أمام الكرخ 

1-1 يف الجولة املاضية.
ويف سـياق منفصـل، يعانـي ممثـال 
الكرة البرصية، امليناء ونفط البرصة، 
يف الدوري العراقي املمتاز، من مشاكل 
إدارية وفنيـة، أدت لتدهور نتائجهما 

يف املوسم الحايل.
وبات امليناء قاب قوسـني أو أدنى من 

الهبوط، يف أسوأ نسخة يلعبها سفانة 
الجنـوب، منـذ مشـاركته يف الدوري 

املمتاز يف منتصف السبعينيات.
بمرحلـة  البـرصة  نفـط  يمـر  كمـا 
معقـدة، يف ظـل تذبـذب املسـتويات 
واستقالة مدربه الشاب، عماد عودة، 
املاضيـة  الجولـة  يف  الخسـارة  بعـد 
أمـام ضيفـه النجـف (3-2)، ليدخل 

الفرسان يف النفق املظلم.
وقد انطلق مشـوار سـفانة الجنوب 
هذا املوسـم، مع املـدرب قيص منري، 

الـذي لـم تسـعفه النتائـج، ليقـدم 
اسـتقالته ويبتعـد عـن الفريق، من 
دون أن يكشـف تفاصيـل الخالفـات 

مع اإلدارة.
وفضلـت إدارة امليناء بعدهـا التعاقد 
مع املدرب، هاتف شمران، لكن عالقة 
الطرفـني وصلـت إىل نهايتهـا، بعـد 
تراجع املينـاء إىل الرتتيب قبل األخري، 
لتتجه بوصلة اإلدارة إىل األردن، حيث 

اتفقت مع مدرب الرمثا أمني فيليب.
لكن كثرة اإلصابات عرقلت طموحات 

املدرب الجديد، لتبقى النتائج سـلبية 
دون تحقيق أي انتصار.

ومـن أغـرب املهـام التدريبيـة هـذا 
املوسم، تسلم ابن البرصة أحمد رحيم 
القيادة بشكل رسيع، من دون رشوط 
مسـبقة، ليحل بدال من املقال فيليب، 
لكـن املـدرب الشـاب فّضـل الرحيل 
املفاجئ، بعد ريمونتادا نفط الوسط، 
ليجلس رحيم يف منزله ويغلق جواله، 
بقيادتـه  غريبـة  مفارقـة  مسـجال 

للسفانة يف مباراة واحدة فقط.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
ملناسـبة عيد املرأة أعلنت األكاديمية األوملبية العراقية انجاز أوسع 
دراسة عن رائدات الرياضة العراقية بمسعى توثيقي هو األول من 

نوعه أوملبياً وإعالمياً. 
ذكـر ذلك ملكتبنا االعالمـي مدير األكاديميـة األوملبية، املرشف عىل 

الدراسة، الدكتور هادي عبدالله، مؤكداً إن هذه الخطوة تشّكل أول 
دراسـة علمية يف التأريخ االجتماعي الريـايض العراقي مخصصة 

للرياضة النسوية.
وبني عبدالله: إن الدراسة تناولت سري أربع عرشة رائدة من رائدات 
الرياضـة العراقية الالئي تحديَن كل املعوقات والصعاب منذ نصف 
قـرن، وأكثر، ليؤسسـن لرياضة نسـوية وضعت العـراق يف مكان 
متميـز عربياً وقارياً قبل تراجع الرياضة النسـوية عموماً بسـبب 

ظروف خارج إرادة املرأة الرياضية.
وأضاف عبدالله: ان الدراسة ستنرش يف كتاب يحمل عنوان (رائدات 
يف الرياضة العراقية) الشـهر املقبل بعد ان حظيت بمباركة رئيس 
اللجنة األوملبية الوطنية العراقية رعد حمودي. مستطرداً قوله: ان 
الكتاب سـيتضمن مالحق عدة تحوي لقاءات مع رائدات ومبدعات 
رياضيات عراقيات فضالً عن قائمة إستعرضت أسماء أبرز رائدات 

الرياضة يف العراق.
وختـم مديـر االكاديميـة األوملبية الدكتـور هادي عبداللـه حديثه 
بقولـه: ان الدراسـة التي إسـتغرقت نحو أربعة أعـوام تضمنت يف 
خاتمتها جملة من التوصيات أبرزها رضورة إعتماد تأريخ الرياضة 
النسـوية، ورائداتها، كـ مادة أسـاس يف املنهـج الدرايس لطالبات، 
وطـالب، املرحلـة األوىل يف كليـات الرتبية البدنية وعلـوم الرياضة، 
وذلـك ملـا تنطوي عليـه الدراسـة التأريخيـة مـن دروس معنوية 

رصينة، ومهمة، تعزز ثقة الطالبات بمستقبلهن الريايض.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
الزميـل املصـور احمـد حطـاب التميمـي اكـد 
اكتسابه الشفاء التام من االزمة الصحية التي 
عانى منها كثريا يف االيام املاضية، حيث اجرى 
عمليـة القلـب املفتوح يف احدى املستشـفيات 
بمدينـة دلهـي الهنديـة، خالـص دعواتنـا اىل 
التميمي بالشـفاء العاجـل وان يمن عليه الرحمن 

بالصحة والعافية التامتني.
 ********************

صـدر يوم امـس االثنني العدد السـادس والثالثون 
الدائـرة  التـي تصـدر عـن  لصحيفـة رشطـاوي 
االعالميـة لنادي الرشطة الريـايض.. العدد تضمن 
مجموعة مـن املواضيـع التي تخص فـرق النادي 
االخرض والبطوالت التي تشارك فيها عىل املستوى 
املحيل، فضال عن موضوعات اخرى تخص رياضتنا 
املحليـة... كل التوفيـق والنجـاح ألرسة الصحيفة 

املميزة.



انتـزع ميالن فوزا مهمـا عىل مضيفه 
دييجـو  ملعـب  (0-1)، عـىل  نابـويل 
28 مـن  مارادونـا، يف إطـار الجولـة 

الدوري اإليطايل.
وأحـرز املهاجـم الفرنـيس، أوليفييـه 
جريو، هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 

.49
بهـذا الفـوز، رفـع ميالن رصيـده إىل 
60 نقطة، ليقفز لصدارة الكالتشـيو 
بفارق نقطتـني عن غريمه إنرت ميالن 
الوصيـف، الذي لعب مباراة أقل، بينما 
تجمد نابـويل عند 57 نقطـة يف املركز 

الثالث.
برشلونة يقفز للمركز الثالث 

انتصـارا صعًبـا  ـ حقـق برشـلونة، 
بنتيجة (1-2) خـالل مواجهة إلتيش، 

يف إطـار منافسـات الجولـة 27 مـن 
الليجا.

وسـجل لربشـلونة فـريان توريس يف 

الدقيقـة 60، وممفيـس ديبـاي مـن 
ركلة جزاء يف الدقيقة 84، بينما سجل 

فيديل إللتيش يف الدقيقة 44.

وبهذا االنتصار يقفز برشلونة للمركز 
الثالـث بجدول ترتيـب الليجا، برصيد 
48 نقطـة، بينما تجمـد رصيد إلتيش 

عند 29 نقطة يف املركز الرابع عرش.
هوفنهايم يقتحم املربع الذهبي

يف  صحوتـه  هوفنهايـم  واصـل  ـ 
البوندسـليجا، حيـث حقـق انتصاره 
الرابـع عىل التـوايل، بتغلبـه 1/0 عىل 
مضيفـه كولـن، يف املرحلة الخامسـة 

والعرشين للمسابقة.
 43 إىل  هوفنهايـم  رصيـد  وارتفـع 
نقطة، ليتقدم إىل املركز الرابع، املؤهل 

للمشاركة يف دوري أبطال أوروبا.
يف املقابـل، توقـف رصيد كولـن، الذي 

تكبـد 

خسـارته السـابعة يف البطولـة خالل 
املوسـم الحايل، عند 36 نقطة يف املركز 

الثامن.
وارتدى النمساوي شـتيفان بوستش 
ثـوب اإلجـادة يف اللقاء، حيث سـجل 
هـدف هوفنهايـم الوحيـد يف الدقيقة 

.61
ديربي مانشسرت لصالح السيتي

ـ حسـم مانشسـرت سـيتي الديربـي 
بالتغلب عىل ضيفه مانشسرت يونايتد 
بنتيجـة (1-4)، عىل ملعب االتحاد، يف 
قمة الجولة 28 من الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وسـجل رباعيـة السـيتي كيفـني دي 
بروين (28-5) وريـاض محرز (-68
90)، بينمـا سـجل جـادون سانشـو 

هدف اليونايتد الوحيد .(22) 
بهـذه النتيجة، عزز السـيتي صدارته 
لجدول الرتتيب، بعدما رفع رصيده إىل 
69 نقطة، بينما تجمد رصيد اليونايتد 

عند 47 نقطة يف املركز الخامس.
موناكو يعمق جراح مارسيليا

ـ وجـه موناكـو صفعـة جديـدة إىل 
طموحات مارسـيليا يف املنافسـة عىل 
لقـب الـدوري الفرنـيس لكـرة القدم 
وتغلب عليه 1 / 0 يف عقر داره باملرحلة 

السابعة والعرشين من املسابقة.
وواصل مارسـيليا كبوته يف املسـابقة 
ومني بالهزيمة الثانيـة مقابل تعادل 
واحـد يف آخـر ثالث مباريـات خاضها 
بالـدوري، ليتجمـد رصيـده عنـد 47 
نقطـة يف املركز الثالث بفارق نقطتني 

خلف نيس الذي انتزع املركز الثاني.
ويتصدر باريس سـان جريمان جدول 
املسابقة برصيد 62 نقطة قبل آخر 11 
مباراة يف املوسم، واستفاد الفريق من 
هزيمة مارسـيليا الـذي كان املنافس 
املبارش له عىل الصـدارة قبل مباريات 
هـذه الجولـة التـي شـهدت هزيمـة 
سـان جريمان أمام نيـس الذي أصبح 
املنافس املبارش للمتصدر حاليا.ورفع 
موناكـو رصيـده إىل 41 نقطة ليتقدم 
إىل املركـز الثامـن بعدما حقـق اليوم 
االنتصار األول له يف آخر أربع مباريات 

خاضها باملسابقة.
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي 
ثـم سـجل جيلسـون مارتينـز هدف 

املباراة الوحيد يف الدقيقة 58 .

سـجل نجم بوسـطن سـلتيكس جايسـون تايتوم 54 نقطة 
وقاد فريقه للفوز 120-126 عىل بروكلني نتس ونجمه كيفن 
دورانـت الذي بات الالعب الرقـم 23 يف تاريخ الدوري األمريكي 

لكرة السلة للمحرتفني يتخطى حاجز الـ 25 ألف نقطة.
وحقق بوسـطن فـوزه الرابع عـرش يف مبارياته الــ 16 األخرية، 
ليعزز مركـزه الخامـس يف املنطقة الرشقية مـع 39 انتصاراً 
مقابل 27 هزيمة، وليقرتب أكثر من شـيكاغو بولز الرابع 

وميلووكي باكس الثالث.
مـن ناحيتـه، عـادل تايتـوم الرقـم القيـايس 
لفريقـه مع أكرب عـدد مـن املباريات مع 
50 نقطة عـىل األقل (حقق ذلك خالل 
بحـوزة  كان  والـذي  مباريـات)   4

األسطوري الري بريد.
ومرة جديدة كان تايتوم الالعب 
األبرز يف صفـوف فريقه، حيث 
تمكن من إنهـاء مقاومة نتس 
بفضل نقاطـه الـ 18 يف الربع 
األخري.وعلّق العب سـلتيكس 
عىل إنجـازه قائـًال: ”هذا ما 
كنـت أحلم بـه وأنـا طفل. 
عملت كل حياتي لكي أصل 
اىل هنـا. بطبيعة الحال، ال 
زال الطريق أمامي طويال 
قبل ان أحقـق ما أصبو 
اليـه، لكنـي اسـتمتع 
ألنـي أقوم بما أعشـق 
يوم“.وأضـاف:  كل 
”مـن الواضـح أننـا يف 
فرتة جيدة. نحن نمرح. 
لم يكـن األداء مثالياً اليوم 

ولكن الجميع سـاهم ووجدنـا الحل. هي أفضل االنتصـارات، عندما 
ينتهي بك األمر يف إيجاد طريقة للفوز مهما حدث“.

وحصل الجناح املتألق عىل مسـاعدة مـن زميله جايلن براون صاحب 
21 نقطة والذي نجح يف تسـجيل سـلة حاسـمة من خارج القوس يف 

الثواني االخرية لريفع الفارق إىل ست نقاط.
يف املقلـب اآلخـر، ويف مباراته الثانيـة منذ عودته مـن اإلصابة بعدما 
غاب لفرتة 21 مباراة بسـبب التـواء يف ركبته اليرسى، حافظ دورانت 
عىل أمل الفوز لفريقه بتسـجيله 37 نقطة و8 تمريرات حاسـمة و6 
متابعـات، علماً بأنه لعب إىل جانب زميله كايري إيرفينغ (19 نقطة) 

للمرة الرابعة فقط هذا املوسم.
واحتـاج دورانت إىل 33 نقطـة لتخطي حاجز الـ 25 ألف نقطة، لكنه 
مع 37 نقطة وصل إىل 25004 نقاط، ليبلغ معدل تسـجيله يف املباراة 

الواحدة عىل األقل 25 نقطة يف موسمه الثالث عرش توالياً.
وعـىل الرغم من الخسـارة الرابعة تواليـاً لنتس يف املركز التاسـع، إالّ 
أن الفريق اسـتعاد رونقه بعودة نجومه، حيث يتوقع املدرب سـتيف 
نـاش تحسـن األداء يف حال تم السـماح اليرفينغ باللعـب يف نيويورك 
عـىل الرغم من عدم تلقيه اللقاح املضاد لفريوس كورونا، ومشـاركة 

االسرتايل بن سيمونز عقب استعادة لياقته.

خـاص للـزوراء: تنطلـق يف السـاعة الحادية عرشة 
مساء اليوم الثالثاء بتوقيت بغداد مباراتي اياب ثمن 

نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ومـن املتوقع أن تكون مبـاراة بايرن ميونيخ األملاني 
وضيفـه ريد بول سـالزبورغ النمسـاوي تنافسـية 
بشـكل كبـري بسـبب انتهـاء املبـاراة األوىل بنتيجـة 
التعادل (1-1)، وال شـك أن التعـادل بأي نتيجة فإن 
املباراة سـتنقاد اىل األشـواط االضافية وإذا اسـتمر 

التعادل فنتجه لركالت الرتجيح.
ويعد النظام املطبق حاليا قديما ـ جديدا، عىل اعتبار 
أن النظام السـابق كان ينص عـىل ان نتيجة التعادل 
يف املباراتني فيتم االعتماد عىل قاعدة احتساب األكثر 
تسجيال خارج القواعد لتفضيله يف التأهل، ولكن اآلن 
عدنا اىل النظام األقدم الذي سيكون عادال أكثر حسب 

تصويت غالبية األندية املشاركة يف املسابقة. 
ويلتقـي ليفربول االنجليـزي مع ضيفـه انرت ميالن 
االيطايل، وكان ليفربـول قد حقق الفوز خارج أرضه 
(0-2)، إنـرت ميالن الذي لم يحقق الفوز سـوى مرة 

وحيدة عىل مدار زياراته األربع إىل إنجلرتا.
وفيمـا يخص ليفربول، فإنه يتأهل يف كل مرة يحقق 
فيها االنتصار خارج أرضه ذهابا، وقد اسـتعاد أبناء 
املـدرب يورجن كلـوب مؤخـرا الـروح والهوية التي 

جعلتهم يهيمنون عىل أوروبا.
ويحاول ريال مدريد استعادة األمجاد األوروبية وليايل 
سـانتياجو برنابيو الرائعة كي يسـتعني بها يف إياب 
ثمن نهائـي دوري األبطـال بعد سـقوطه يف باريس 

بهدف دون رد.

ويسـتعد ريال مدريد ملواجهة باريس سان جريمان، 
عـىل ملعب سـانتياجو برنابيو، يف مبـاراة عصيبة ال 

يمكن التكهن بنتيجتها.
وال يعيش فريق كارلو أنشـيلوتي أفضل فرتة له هذا 
املوسـم رغم أنه يحتفـظ بصدارة الليجا اإلسـبانية، 
بفضـل النتائـج الرائعة التي حققهـا يف الدور األول، 

واكتساحه السبت املايض لريال سوسيداد .(4-1) 
وكانـت مبـاراة باريس قـد دقت جرس إنـذار، حيث 
سـقط الدفـاع والحـارس يف الرمق األخري مـن لقاء 
الذهـاب أمـام تألق كيليـان مبابي الذي قـاد الفريق 

الفرنيس لتقديم أفضل مباراة له هذا املوسم.
إال أن األفضليـة الطفيفـة للبي إس جـي تحيي آمال 

الريال، لكن املهمة ربما تبدو غري يسرية نظرا لوجود 
العبـني بحجم ليـو مييس ونيمـار ومبابـي، وقد هز 
مييس شباك املريينجي يف 45 مناسبة كلها بينما كان 

يرتدي قميص برشلونة.
ويحتـاج الريال للفـوز حتى برغم الغيابـات العديدة 
عن صفوفه لإلصابات مثـل توني كروس أو اإليقاف 

مثل كاسيمريو وفريالن ميندي.
دوري األبطال أصبحت الشـغل الشاغل إلدارة النادي 
الفرنـيس، كمـا أن قائمـة غيابات باريس ال تشـمل 

سوى سريجيو راموس املصاب.
وتعـد موقعـة مدريـد هـي األكثـر تكافـؤا واتزانا، 
فالسيتي الذي يلعب غدا األربعاء أيضا أمام سبورتنج 
يف مانشسرت، سبق له الفوز يف ملعب جوزيه ألفاالدي 

 (0-5).
ويتصـدر السـيتي جـدول الـدوري اإلنجليـزي وهو 
وصيف بطل التشـامبيونز، واعتـاد التأهل يف األعوام 
األخـرية لربـع النهائـي، فيما يـدرك سـبورتنج أنه 
يخوض مهمة مستحيلة سيحاول الخروج منها بأقل 

الخسائر املمكنة.
وتستكمل منافسات ثمن النهائي األسبوع املقبل بـ4 
مواجهـات أخرى حيث يسـتقبل مانشسـرت يونايتد 
يف أولد ترافورد منافسـه أتلتيكـو مدريد بعد التعادل 

(1-1) يف العاصمة اإلسبانية.
ويتكرر نفس املوقف يف مواجهة فياريال ويوفنتوس 
بعـد تعادلهمـا (1-1)، كمـا سـيقرر ملعـب يوهان 
كرويف يف أمسـرتدام نتيجـة لقاء أياكـس وبنفيكا، 

علما بأن لقاء انتهى بالتعادل .(2-2) 
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أثنـى الفرنـيس بريسـنيل كيمبيمبي، مدافع باريس سـان 
جريمان، عـىل قدرات مواطنـه كريم بنزيمـا، مهاجم ريال 
مدريـد، قبـل مواجهـة الفريقـني املرتقبـة بـدوري أبطال 

أوروبا.
ويحـل باريـس سـان جريمـان ضيًفا عـىل املريينجـي غدا 
األربعاء، عىل ملعب سـانتياجو برنابيـو، يف إياب دور الـ16 

لدوري أبطال أوروبا.
ويف هـذا الصـدد قـال كيمبيمبي، خـالل ترصيحـات نقلها 
موقـع“le10sport“  الفرنـيس: ”مـن الصعـب اللعـب ضد 
كريم.. إنه العب ذكي للغاية يف تحركاته وملسـاته للكرة، إنه 

يتقدم بخطوة دائًما“.
وأضـاف: ”إنـه مهاجم مـن الطـراز العاملي، لذا لـن تكون 

مواجهته سهلة“.
جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت يف باريس، انتهت 
بفـوز أصحاب األرض بهدف دون رد، سـجله كيليان مبابي 

يف الدقيقة .(90+3) 
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أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، أنه يشـعر بالتميز 
للعب مع الفريق، يف اليوم الذي يحتفل فيه النادي بمرور 120 عاًما 
عىل تأسيسـه.وفاز ريـال مدريد، عىل سوسـييداد يف طريق الفوز 
بلقـب الليجا، فيما يركـز الفريق حالًيا عـىل ”انتفاضة“ أوروبية 
ضد باريس سـان جريمان يف دوري األبطال، لكنه أكد أنهم لديهم 
”ثقة كبرية“.وكتب كورتوا عرب حسـاباته الرسـمية عىل وسـائل 
التواصل االجتماعي: ”أشعر بالفخر لكوني جزًءا من تاريخ أفضل 
ناد يف العالم. عيد ميالد سـعيد 120 لريال مدريد. لكل ما عشـناه 
وما سـنختربه!“.وأكد الحارس البلجيكـي أهمية العودة ضد ريال 
سوسييداد (1-4)، بالنظر إىل ما سيواجهه الفريق يوم غد األربعاء 
ضد باريس يف إياب ثمن نهائي دوري األبطال بعد خسارته بهدف، 
قائـًال: ”فوز كبـري يمنحنا أفضلية يف الليجـا، ويعطينا ثقة كبرية 

ملا هو قادم“.وأشـار كورتوا إىل مباراة الذهاب أمام بي إس 
جـي حني تصدى لرضبة جزاء مـن األرجنتيني ليو مييس، 
وأظهر آماله يف العودة يف ليلة سـاحرة يف ملعب سانتياجو 

برنابيو.وقال: ”مباراة الذهاب يف باريس لم تكن جيدة ، لكن 
يف النهاية كل يشء ما زال مفتوًحا. أنا سعيد بمساعدة الفريق 
وبالتصدي لرضبة الجزاء. نأمل يف العودة يف الربنابيو“.وبفوزه 

عىل سوسييداد رفع الريال رصيده إىل 63 نقطة، ليعزز مكانته 
يف صـدارة الليجا ويسـتعد بمعنويات مرتفعـة ملواجهة 

باريس سـان جريمـان املصرييـة غـدا األربعاء يف 
سـانتياجو برنابيو والتي سيتعني عليه الفوز 

بها من أجل التأهل لربع نهائي التشامبيونز 
ليج بعد سقوطه ذهابا بهدف نظيف.

أياكـس  نـادي  اقـرتب 
مـن  الهولنـدي  أمسـرتدام 
ذي  الشـاب  مـع  التعاقـد 
األصول املغربية ريان بونيدا 
أحد أفضل العبـي أكاديمية 

أندرلخت البلجيكي.
ومـن املتوقـع أن يتقاىض 

بونيـدا البالـغ 16 عاماً 
راتباً يصل إىل 700 ألف 

يورو سنوياً.

تلقـى كارلـو أنشـيلوتي، املديـر 
الفنـي لريـال مدريـد، نبأ سـاًرا 
سـان  باريـس  مواجهـة  قبـل 
جريمان غـدا األربعاء عىل ملعب 
سـانتياجو برنابيو، يف إياب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وحسب صحيفة ماركا، فإن العب 
الوسـط فيـدي فالفـريدي، بـات 
جاهزًا للمشاركة مع ريال مدريد 

أمام باريس سان جريمان.
قـد  أنشـيلوتي،  كارلـو  وكان 
استبعد فالفريدي من مباراة ريال 
سوسيداد يف الليجا، بسبب معاناته 

من اإلنفلونزا.
وأشـارت الصحيفة اإلسـبانية إىل أن 

فالفـريدي متحمـس لخوض مباراة سـان 
جريمان.

وتـدرب فالفريدي بشـكل طبيعي مع ريال 
مدريد، ليتأكد ظهوره أمام باريس، بينما لم 

يتضح موقف توني كروس نظرًا إلصابته.
مدريـد،  ريـال  مصابـي  قائمـة  وتضـم 
مارسـيلو، الـذي غـاب عـن املران بسـبب 
تعرضه لرضبة قويـة يف العضالت.ويتعني 
عـىل املدرب اإليطـايل، حل مشـكلة الظهري 
األيرس بعد إيقاف مينـدي، ويجب أن يقرر 
ما إذا كان سيدفع بمارسيلو يف هذا املركز، 
أم يزيـح أحـد قلبي الدفـاع ديفيـد أالبا أو 
ناتشـو إىل الطرف.ويعانـي ريـال مدريد يف 
خـط الوسـط قبل موقعـة باريـس، حيث 
يخرس كاسـيمريو لإليقاف، وتوني كروس 
لإلصابة.يذكر أن مبـاراة الذهاب بني ريال 
مدريد وسان جريمان، انتهت بفوز الفريق 
الباريـيس بهدف دون رد عىل ملعب حديقة 

األمراء.



واشنطن/متابعة الزوراء: 
لـم يعـد مسـتغرباً وال مفاجئاً إعـالن رشكات 
التكنولوجيـا العمالقة، بني الحـني واآلخر، عن 
إتمـام صفقات رشاء منصـات ألعاب إلكرتونية 
ناجحة. ورغم االنتقادات التي توجه إىل «األرقام 
الفلكيـة» املنفقة عىل هذا النوع من الصفقات، 
بينمـا مناطق عديدة يف العالـم يف أمّس الحاجة 
لإلنفـاق عـىل التنميـة أو الحصـول عـىل مياه 
نظيفة وكهربـاء وخدمات اإلنرتنـت، ترص تلك 

الرشكات عىل إيجاد حجج للدفاع عن نفسها.
مـن هذه الحجـج، إنه يف ظل التنافس الشـديد 
ولضمـان ديمومـة أعمالها، فـإن هدفها األول 
واألخري، هـو تعزيـز عملياتها لزيـادة أرباحها 
وتنويعهـا، وتوسـيع دائـرة زبائنهـا لتشـمل 
جميع األعمـار واألهواء. وهذا مـا قالته رشكة 
«مايكروسـوفت» بعد إتمامها صفقة تاريخية 
لـرشاء رشكة ألعـاب إلكرتونية ناجحـة، بمبلغ 
فـاق ٦٧ مليـار دوالر أمريكي. غـري أن رشكات 
التكنولوجيـا ليسـت وحدهـا يف هـذا املضمار. 
فاإلعـالم التقليـدي، والورقـي منـه عـىل وجه 
الخصـوص، الذي يعيش مرحلـة تكّيف إلزامية 
لالندمـاج يف العرص الرقمي، وجـدت العديد من 
مؤسساته العريقة نفسها يف لحظة تحٍد حرجة، 
للعثور عىل طرق ووسـائل وأدوات تسـمح لها، 
عىل األقـل باالحتفاظ بقرائها «الورقيني»، قبيل 
تمكنهـا مـن تحقيـق أهدافها، هـي األخرى يف 

تنويع مصادرها وقرائها.
تنويع األبواب والقراء

غنـي عن القـول إن وسـائل اإلعـالم األمريكية 

نجحت منذ عقود، يف إدخال «أبواب» جديدة عىل 
صفحاتهـا الورقيـة واإللكرتونيـة، تنوعت بني 
«الطبخ والسـياحة والفنـون واألزياء»، وصوالً 
إىل األلعاب. ومع التغيريات التي فرضتها جائحة 
«كوفيـد - ١٩» عـىل سـلوكياتنا االجتماعيـة 
وعاداتنـا وأوقـات فراغنـا، كانـت الدراسـات 
إىل نمـو أعمـال وأربـاح  واإلحصـاءات تشـري 
منصات األلعاب اإللكرتونية والرتفيهية، بشكل 
جنوني. األمر الذي فتح شـهية تلك املؤسسـات 
عىل محاولـة االسـتثمار يف هذا القطـاع أيضاً، 
لزيـادة عدد القـراء، بمعزل عّمـا إذا كان هؤالء 
هم من قراء األخبار واملحللني، أو من متصفحي 

مواقعها بهدف التسلية.
يف الشـهر املـايض، أعلنـت صحيفـة «نيويورك 
للكلمـات،  لعبـة «واردل»  تايمـز»، عـن رشاء 
بـ«بضعة ماليني» مـن الدوالرات. اللعبة تذكرنا 
ببسـاطة بالكلمـات املتقاطعة الشـهرية، التي 
احتلـت صفحات ال يسـتهان بهـا يف معظم، إن 
لم يكن جميع، املطبوعات اليومية واألسـبوعية 
يف «الزمـن الورقـي». وبعدهـا بقليـل، أعلنـت 
الصحيفـة أيضاً، عن إتمام صفقة أخرى لرشاء 
موقع «أثليتيك» اإللكرتوني املتخصص بتغطية 
األلعـاب الرياضيـة بمبلـغ ٥٥٠ مليـون دوالر. 
والهـدف من الصفقتـني، كما رصح بـه العديد 
من مسـؤوليها ومن املعلقـني، الوصول إىل رقم 
١٠ ماليني مشرتك رقمي، كان مخططاً تحقيقه 
عـام ٢٠٢٥. وهو ما أنِجز عملياً قبل ٣ سـنوات 
عىل األقل، بعدما انضم نحو ١٫٢ مليون مشرتك 

رقمي آتني من موقع «أثليتيك» إىل «قرائها».

ويف املقابل يعتقد بعض الخرباء أن لعبة «واردل» 
سـتضيف، مع أدوات أخرى تخطـط الصحيفة 
لرشائهـا أو خلقها، مشـرتكني جـدداً، وحددت 
الصحيفـة أن عددهـم يجـب أن يصـل إىل ١٥ 

مليون مشرتك رقمي عام ٢٠٢٥.
«لعبة» بماليني املشرتكني

األمـر ليـس «لعبـة» إذن. نحن هنـا نتكلم عن 
ماليني املشـرتكني تطمح املؤسسـات اإلعالمية 
األمريكية إىل زيادتهم يف مواقعها الرقمية، يف ظل 

تنافس شديد مع مواقع التواصل االجتماعي.
ويذكر أن منصات هذه املواقع تسببت يف تراجع 

عدد القراء واملشـرتكني يف املطبوعـات الورقية، 
ليتحولـوا إىل أرقـام «ثانوية»، يف بلـد كالواليات 
املتحـدة، حيث كانت املطبوعـة الورقية والكتب 
عمومـاً، أحـد أبـرز عالمـات تفوقهـا الثقـايف، 
وإنتاجهـا الغزير، ومعلوم أن املكتبات العامة يف 
مدن الواليات الخمسـني واملقاطعات واملناطق، 
هـي من العالمـات الفارقة واملميـزة يف معاملها 

املدنية.
بعـض اإلحصـاءات يشـري إىل أن نسـبة زيـادة 
القراء الورقيني، مقارنة بمشـرتكي الصفحات 
اإللكرتونية للصحف نفسها، ترتاوح بني ٥ وأقل 

من ١٠ يف املائة، يف حني أن الحصة الكربى كانت 
للمشـرتكني الرقميني مع املشـرتكني يف األلعاب 
والتسلية. غري أن الالفت واملثري يف صعود شعبية 
تلـك األلعـاب، هو أنهـا اعتمدت عـىل املنصات 
االجتماعية نفسـها، التي تنافسـها املؤسسات 

اإلعالمية، يف نرش الخرب.
عندما طرح جوش واردل مخرتع لعبة «واردل»، 
لعبتـه يف األول مـن نوفمـرب (ترشيـن الثانـي) 

املايض، كان عدد الالعبني فيها ٩٠ شخصاً.
ولكـن يف ١٣ من يناير (كانـون الثاني) املايض، 
أي خالل شـهرين ونصف فقط، نمت شعبيتها 

لتصل إىل ٣٠٠ ألف العب يومياً.
وكان تطبيـق «تويرت» السـبب املبارش وراء هذا 
النمو الرسيع، إذ غرّد نحو ١٫٣ مليون شـخص 
مشـيدين باللعبـة، وفـق مصـدر مسـؤول يف 

«تويرت».
وأضاف املصدر أن املشـاركة يف التغريدات عنها، 
نمـت بمعدل وسـطي يومـي بلـغ ٢٦ يف املائة. 
وشـهدت تطبيقات مقلـدة للعبة جـدالً، بعدما 
أعلن أصحابها عـن تحقيق أرباح خيالية، األمر 
الذي دفع رشكة «أبل» عىل سبيل املثال، إىل إزالة 
هذه النسخ املقلدة من متجر تطبيقاتها، كي ال 

تدخل يف قضايا ودعاوى قضائية.
لقد كانت اللعبة، وال تزال حتى اآلن، بعد رشائها 
مـن «نيويورك تايمز» مجانية. إال أن إحصاءات 
«تويرت»، تشـري إىل أن اللعبـة قد تكون يف الواقع 
«منجمـاً للذهـب»، بعدما تبني أن مسـتخدمي 
«تويـرت»، خصصـوا عـىل األرجـح مقـداراً من 
الوقـت للعب بهـا، مماثل للوقـت الذي يقضوه 

يف كتابة تعليقاتهم ورسـم وتلوين واسـتخدام 
«اإليموجي» خالل استخدامهم لـ«تويرت».

يف الواقع يشـّبه البعض لعبة «واردل» واإلدمان 
املفاجئ عليهـا، بحقبة «الكلمـات املتقاطعة» 
التقليدية. غري أن كثرييـن يعتقدون أن األلعاب 
اإللكرتونيـة املصممـة للمطالعـة خـالل وقت 
قصري، باتت تفرض نفسها عىل وسائل اإلعالم. 
ذلـك أن هـذه الوسـائل اضطـرت يف السـنوات 
وضغطهـا،  أخبارهـا  تقليـص  إىل  األخـرية، 
لتمريرهـا عـىل شـكل «فالشـات» أو مقاطـع 
إخبارية قصرية، بعضها مصور مع تعليقات ال 
تتجاوز الدقائق القليلة. هذا ما يجعلها «مثالية 
لعرصنـا عندمـا يكـون لـدى النـاس اهتمـام 
قصري»، بحسـب محرر «الكلمات املتقاطعة» يف 

الـ«نيويورك تايمز» ويل شورتز.
ويضيف شورتز: «اليشء الجميل يف (واردل) هو 
مدى بسـاطة، وجاذبية واجهة الحاسوب... أن 
اقتصار اللعب عىل ٦ تخمينات يف اليوم، وتقنني 
حل لغز واحـد يف اليوم، يضيف اإلثارة إىل عملية 
الحل... إنه لغز رائع، ولن يسـتغرق وقتاً طويالً 

للعب».
والحال، فإن األسئلة املطروحة اليوم عىل وسائل 
اإلعالم، تدور حول ما الذي تبقى من الحيز املتاح 
أمام صناعـة الخرب وإنتاجه، ومـا هو التصور 
املستقبيل لدورها، بالعالقة مع الرأي العام الذي 
اختلفت اهتماماته مع اختالف العصور، بعدما 
أصبح «تنزيل» لعبة عـىل مواقعها اإللكرتونية، 
ترياقـاً أو «مصالً» ال غنـى عنه، للبقاء عىل قيد 

الحياة؟ (عن/صحيفة الرشق االوسـط)

8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

 بغداد/ متابعة الزوراء:
خالل األيام القليلة املاضية، كان الصحفيون 
يغادرون روسيا جماعياً. فقد كانت العقوبات 
واإلجـراءات القاسـية، وبينها حظر وسـائل 
إعـالم مسـتقلّة وغربيـة، إضافـًة إىل إقـرار 
مجلس النواب الرويس (الدوما) قانوناً يشّدد 
العقوبـة الجنائّيـة عىل مـا يعتـربه «أخبارا 
زائفـة» عن الجيـش الرويس إىل السـجن ١٥ 
عاماً، سـبباً يف فـرار إعالميني من موسـكو، 
فيما ُيشـّدد الخنـاق عىل الكلمـة الحرة عىل 

وقع االجتياح الرويس للجارة أوكرانيا.
وأعلنت وكالة «عمالء الصحافة» الروسية أّن 
ما ال يقل عن ١٥٠ صحفياً غادروا روسـيا يف 
األيام األخرية، مشريًة إىل أّنها أجرت مقابالت 
مـع موظفني من ١٧ مكتب تحرير، لتصل إىل 
هـذه النتائج. وأشـارت «عمـالء الصحافة» 
إىل أّن مكتـب تحرير «ميـدوزا» بأكمله غادر 
موسـكو، وهم حواىل ٢٠ صحافياً، باإلضافة 
إىل صحافيني يف «دوجد» و»إيخو موسـكفا» 

و»نوفايا غازيتا».
باإلضافـة إىل ذلـك، تم إخالء مكاتب وسـائل 
اإلعالم الغربيـة البارزة، أمثـال هيئة اإلذاعة 
الربيطانيـة «بـي بـي يس» (مـا ال يقـل عن 
مـن  صحافيـني  إىل  إضافـة  شـخصاً)،   ١٥

«بلومبريغ» و»راديو ليربتي».
وأعربـت الوكالة عن دعمهـا لجميع الزمالء. 
و»عمـالء الصحافـة»، هـي مجموعـة مـن 
املراسـلني والصحافيني االستقصائيني الذين 
ابتكروا أفضل وسـائل اإلعالم الحر يف روسيا، 
لكنهم اآلن يجدون أنفسـهم تحـت القمع يف 

بالدهم.
تأتي هـذه األرقام عـىل وقع تدّفق مسـتمر 
ألخبـار حجـب وسـائل إعـالم، كمـا لقمـع 
روايتها. ومنعت السـلطات الروسية يف وقٍت 
سـابق اسـتقاء األخبـار مـن مصـادر «غري 
رسمية»، كما منعت تغطية الحرب يف أوكرانيا 
إال باستخدام مصطلحاتها وروايتها، فمنعت 
وسـائل اإلعـالم مـن اسـتخدام مصطلحات 
«غزو» و»هجوم» و»إعالن حرب» أو الحديث 

عن مقتـل مدنيني بسـبب الجيـش الرويس. 
والجمعة املـايض، أقّر الدوما قانوناً يسـجن 
ملـدة ١٥ عاماً من يدان بنـرش «أخبار زائفة» 
عن الجيـش، وبينهم صحفيـون ومواطنون 

وكل من يحتج عىل الحرب.
واألحـد، أعلن موقع «ميديازونـا» اإلخباري، 
وهـو إحدى آخر وسـائل اإلعالم املسـتقلة يف 
روسيا، أن السـلطات حجبته بسبب تغطيته 
للغزو يف أوكرانيا. وقـال املوقع يف بيان نقلته 
«فرانس برس»، إن الهيئة الناظمة الروسـية 
لإلنرتنت «روسـكومنادزور» بـدأت يف حجب 
ميديازونـا. وبـات املوقع مدرجـاً يف القائمة 

الرسمية للمواقع املحجوبة يف روسيا.
و»ميديازونا» موقع إخباري يغطي املسـائل 
سياسـيني  بناشـطني  املتعلقـة  القضائيـة 
واحتجاجات املعارضة وقضايا سوء معاملة 
السجناء بني أمور أخرى. تأسس عام ٢٠١٤، 
مـن قبـل أعضـاء مجموعـة بـويس رايـوت 
وماريـا  تولكونيكوفـا  وناديـزدا  املعارضـة 
أليوخينـا، بعدمـا قضـوا أحكاًمـا بالسـجن 
بسبب «صالة البانك» يف الكنيسة الرئيسية يف 

موسكو عام ٢٠١٢.
وذكـر املوقع أنه «تم اتخاذ هـذا اإلجراء ألننا 
نغطـي بصدق ما يحدث يف أوكرانيا ونسـمي 

األمور بأسمائها، الغزو غزًوا والحرب حرًبا»، 
مشـدًدا عىل أن السـلطات الروسـية فرضت 
للتو «رقابة عسـكرية و(أنه) لم تعد توجد يف 

البالد أي وسيلة إعالمية مستقلة».
إىل ذلـك، أعلنت إذاعـة أوروبا الحـرة «راديو 
ليربتي» املمولـة من الواليـات املتحدة، أمس 
األحد، تعليق عملها يف روسـيا بعدما قالت إن 
البالد كثفت الضغط عىل الصحافيني العاملني 
بهـا وبـدأت السـلطات الرضيبية إجـراءات 

إعالن إفالس ضدها.
وتخطـط إذاعـة أوروبـا الحـرة املتواجدة يف 
روسـيا منذ ١٩٩١، لتقديم تقارير عن روسيا 
وحربها يف أوكرانيا من الخارج. وقال الرئيس 
التنفيـذي لإلذاعـة جيمي فالي: «سـنواصل 
الـرويس  للجمهـور  تقاريرنـا  يف  التوسـع 
وسنسـتخدم كل منصـة ممكنـة للوصـول 
إليهم إذ إنهم يحتاجون إىل صحافتنا أكثر من 

أي وقت مىض».
مثـل  أخـرى  مواقـع  السـلطات  وحجبـت 
Republic وSnob.ru - املخصصـني ألحداث 
اإلعـالم  ووسـيلة   - والتحليـالت  السـاعة 
االسـتقصائية Agentstvo وصحف إقليمية، 
كما قالـت املنظمة غري الحكومية للدفاع عن 
الحقوق الرقمية Roskomsvoboda، وفق ما 

 Republic نقلته عنها «فرانس برس». وكتبت
يف بيان: «شـكرًا عىل بقائكم معنا، سـتميض 
الليلة»، مشـريًة إىل أنه ال يزال بإمكان قرائها 
االطالع عـىل محتواها عرب الشـبكة الخاصة 
االفرتاضيـة vpn.ووفق «أسوشـييتد برس»، 
حجبت السلطات أيضاً موقع ٧x٧ الذي يغطي 
األخبار اإلقليمية، وصحيفة العلوم الشـعبية 
«تروتسـكي فاريانـت» التي نـرشت خطاباً 
مفتوحاً يرفض الغزو. ويوم الجمعة املايض، 
نقلت «رويرتز» عن «روسكومنادزور» قولها 
إّنه بناًء عىل طلب من النيابة العامة، تم حظر 
الوصـول إىل «بي بي يس» وموقـع «ميدوزا» 
اإلخباري املسـتقل، وموقع «دويتشـه فيله» 
األملانـي، واملوقـع باللغـة الروسـية لراديـو 
«أوروبا الحرة» (راديو ليربتي) و»سفوبودا» 

املمول من الواليات املتحدة.
والخميـس املـايض، أعلنـت قنـاة «دوجـد» 
التلفزيونيـة تعليق نشـاطها وكذلـك اإلذاعة 
الروسية املسـتقلة «صدى موسـكو» (إيخو 
موسـكفا) العريقة بعـد منعها من البث يوم 
الثالثـاء املـايض من قبل السـلطات بسـبب 
األربعـاء  ويـوم  أوكرانيـا.  لغـزو  تغطيتهـا 
املـايض، حجب موقع «ذا فيليـدج» اإلخباري 

باللغة الروسية. 
واألسـبوع املـايض، أعلنـت وسـائل إعالمية 
غربية «تعليق» عملها يف موسـكو أو سـحب 
صحافييهـا، خصوصـاً بعد توقيـع الرئيس 
تجريـم  قانـون  بوتـني  فالديمـري  الـرويس 

«األخبار الكاذبة».
وبحسـب «فرانس برس»، يعتقـد العديد من 
الخرباء أنه لن تتمكن أي وسيلة إعالم روسية 
مسـتقلة من االسـتمرار يف البالد يف املستقبل 
القريـب، وال حتى صحيفـة «نوفايا غازيتا» 
التي نال رئيس تحريرها جائزة نوبل للسـالم 
لعـام ٢٠٢١.وتعترب منظمات غـري حكومية 
روسـيا من الدول التي تفرض أكرب قيود عىل 
حريـة الصحافة، وهي تحتل املرتبة ١٥٠ من 
أصـل ١٨٠ يف أحدث مـؤرش لحرية الصحافة 

ملنظمة «مراسلون بال حدود».

الظهران/متابعة الزوراء:
 جمـع مركـز امللـك عبد العزيـز الثقـايف العاملي (إثـراء) نخبة 
القيـادات اإلعالميـة املحلية واإلقليمية، يف لقـاء إثراء اإلعالمي 
٢٠٢٢، الـذي حشـد قرابـة ١٤٠ إعالميا، ناقشـوا مسـتقبلهم 
املهني، ضمن جلسـة حوارّية حملت عنوان (مسـتقبل اإلعالم 
يف عـرص «امليتافـريس»)، قدمها أربعة متحدثـون مختصون، 

وحظيت بتفاعل كبري من الحضور.
يف حني أبدى اإلعالميون اعتزازهم باإلنجازات التي حققها إثراء، 
بعد عرض أبرز محطات العام املايض، والتعريف بالربامج التي 

يعتزم املركز إطالقها خالل العام الحايل ٢٠٢٢.
جوائز محلية وعاملية نالتها إثراء

استهل مدير مركز «إثراء» املكلّف عبد الله الراشد اللقاء بكلمته 
التـي أعرب من خاللها عن أهمية الدور املحوري الذي تقوم به 
وسـائل اإلعالم كقوة مؤثرة تحدث حـراًكا مجتمعًيا يقود نحو 
التغيـري والتجديد، منوًها إىل الدور الذي قدمته وسـائل االعالم 
لربامـج وفعاليات املركز، حيث أبرزت الجهـود التي تقف وراء 
تصميـم أكثـر مـن ٨٠٠٠ برنامج سـنوي، مشـرًيا إىل حصول 
«إثراء» عىل ٥ جوائز محلّية وعاملية، مع اسـتقطاب نحو ٥٠٠ 

ألف زائر من داخل اململكة وخارجها، خالل العام املايض.
وأكد الراشـد عىل رسـالة «إثراء» املتمّثلة يف دفع عجلة التنمية 
املسـتدامة، عرب تقديم منتج سعودي بمعايري عاملية من خالل 
ثالث رسـائل إسرتاتيجية محددة؛ وهي تطوير املواهب وتعزيز 
املهـارات، ودعم املحتـوى املحيل وتمكني إنتاجـه، وجعل إثراء 
منصة رئيسة لرعايِة اإلبداع والتبادل الثقايف عىل الصعيد املحيل 

والعاملي عىل حٍد سواء.
نمو املحتوى املسموع

واسـترشف املتحدثـون يف الجلسـة التـي أدارتها مذيعـة قناة 
العربية فاطمة فهد، مسـتقبل اإلعالم، حيث كشـفت رئيسـة 
تحريـر صحيفـة ذا ناشـيونال مينـا العريبـي أن االسـتثمار 
وضـّخ رؤوس األموال يف اإلعـالم يعد أحد املؤثـرات الجذرّية يف 

صعوده نحو «امليتافريس»، مستشـهدة بما يتجه إليه تطبيق 
«فيـس بوك» حيث سـينفق نحو ١٠ مليـارات دوالر عىل عالم 
«امليتافريس» لوكاالت إعالمية ومنصات رقمية، يف الوقت الذي 
بدأت فيه املؤسسات اإلعالمية تفّكر بطريقة العمل عرب الذكاء 

االصطناعي نتيجة التحوّالت املتسارعة، كما توضح العريبي.
وأشارت إىل أنه تبني مؤخرًا خالل اإلحصائيات الحديثة أن ٣٠٠ 
ألـف تغريدة عرب منصـة تويرت تصُدر من العالـم بأّرسه خالل 
الدقيقـة الواحدة، فيما أوضحـت اإلحصائيات أن عدد متابعني 
تطبيـق «تيك تـوك» وصل إىل أكثر مـن مليار متابـع، موجهة 
بـرضورة الرتكيز عىل التقنيات املسـموعة، كاملقاالت املرتجمة 
واملسـموعة، التي ستشـهد حضور الفت خالل األعوام املقبلة، 
وذلـك يف ظّل صعوبات مواكبـة املقاطع املرئية واتسـاع رقعة 
املتابعني.ويف طليعة اإلشكاالت املستقبلية لإلعالم، بنّي املستشار 
واملختـص يف اإلعـالم الرقمي هاني الغفيـيل، أن املحتوى القّيم 
يشـهد تغيريات متسـارعة تواكب املتغـرّيات التقنّيـة، مطالًبا 
برضورة إعداد املحتوى بطرق متجددة وعرصّية. واسـتعرض 
مـا يواجـه املجتمع يف الوقـت الحايل من طفـرة كبرية يف حجم 
املعلومـات املتدفقة، مما يراه يسـتوجب فلرتة وفرز للمحتوى 
والتصدي لألخبار الزائفة، مؤكًدا أن التقنيات الحديثة ساهمت 

يف نرش الشائعات وانتقالها بصورة رسيعة.
دور الكليات واملعاهد

مـن ناحيتـه، حـدد رئيس قسـم الصحافـة واإلعـالم الرقمي 
بجامعـة امللك عبـد العزيـز الدكتور أحمـد الزهرانـي، مالمح 
الصـورة األكاديمية لخريجي كليات اإلعالم، موضًحا أن كليات 
اإلعالم ُتقدم محتوى أكاديمي إال أن الصحفي املُتمرّس يتخّطى 
مرحلة التعليم يف الجامعات إىل الشغف عرب تقديم ذاته إىل وسائل 
اإلعالم املختلفة، مؤكًدا أن العمل امليداني هو من يثبت قوة األداء 
الصحفـي، مردًفا أن الجمهور أصبح امللك وليس املحتوى، كما 
كان ُيقال سـابًقا، فعدد املتابعني يراه بات مؤثرًا رئيسـًيا عىل 
حساب املحتوى.شددت رئيسـة تحرير مجلتي سيدتي ومجلة 
الجميلة ملى الشـثري، عىل تمكني الكفـاءات اإلعالمية، لتكون 
نـواة التحـّول الرقمي يف اإلعالم عرب تأهيلهـم المتالك املهارات 
الرقمّيـة، محذرة من تداول ونرش األخبار الزائفة عرب التقنيات 
الرقمّية، وطالبت باستحداث آليات للتصدّي للشائعات، مؤكدة 
عـىل أهميـة التكامل الرقمـي املطّور.مسـتقبل اإلعالموحظي 
اللقاء بتفاعل إعالمي كبري خالل املداخالت التي تلت الجلسـة، 
إذ تنـاول اإلعالمـي القدير محمـد التونيس عشـوائية تصنيف 
املحتـوى، مشـدًدا عـىل رضورة معرفة مـاذا يريـد الجمهور. 
وتطـرق رئيس تحرير جريدة الجزيرة خالد املالك إىل ممارسـة 
غـري املتخصصني لإلعـالم الرقمي، أما الكاتب خالد السـليمان 
فتنـاول يف مداخلته رضورة أن يبقـى املحتوى هو امللك، وليس 
الجمهور.وتوّصـل املتحدثـون يـًدا بيد مع الحضـور اإلعالمي 
الكثيف يف قاعة السينما بمركز (إثراء)، إىل أن املتغريات الرقمية 
ال تعني االستغناء عن القدرات البرشية، حيث ستبقى الوسائل 
اإلعالمية مرتبطة بيد اإلنسـان وإدارته، مؤكدين عىل أن ُهناك 
تحديات تقنية عديدة تواجه اإلعالميني، يستحّث عىل املختصني 

مواجهتها، ملواكبة الحراك اإلعالمي املتسارع. 

(املصدر/ايالف)
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بغداد/ نينا:
 صـادق محافظ ذي قـار، محمد هادي الغـزي، امس االثنني، عـىل التصاميم القطاعية 

لقطع االرايض السكنية لرشيحة الصحفيني، تمهيداً لتوزيعها يف االيام املقبلة.
وقـال الغـزي يف بيـان: ان «الحكومـة املحليـة صادقت عـىل التصميـم القطاعي لقطع 
االرايض السكنية لرشيحة الصحفيني:. مشرياً اىل ان املصادقة شملت «١٥١» قطعة ارض 

سكنية«.
وشـدد عىل» بلدية النارصية ان «يتم توزيع االرايض وفـق الضوابط وتعليمات املفاضلة 

املعتمدة». 

واشنطن/متابعة الزوراء:
أدانت الواليات املتحدة قانوناً جديداً يف روسـيا يعاقب بالسجن ملدة تصل إىل ١٥ عاماً عىل 
نرش ما يصفه الكرملني بـ»األخبار الكاذبة»، وحّثت عىل اسـتمرار العمل لتعزيز حقوق 

اإلنسان والحريات األساسية.
وقالت املتحدثة باسـم مجلس األمن القومي، إمييل هورن، يف بيان: «ندين تحرك مجلس 
االتحـاد الـرويس للموافقة عـىل قانون يهـدد بأحكام بالسـجن تصـل إىل ١٥ عاماً عىل 

الصحفيني».
ويجّرم القانون الرويس الجديد أي نرش لحدث من شـأنه تشويه سمعة الجيش يف البالد.

و أعلنـت مؤسسـات إعالميـة غربية الجمعة أنها سـتحد من أنشـطتها يف روسـيا، بعد 
سـاعات من توقيع الرئيس فالديمري بوتني قانوناً يفرض عقوبات بالسجن تصل إىل ١٥ 
عاماً عىل من يدانون بنرش معلومات «زائفة» عن القوات املسلحة الروسية، بينما تواصل 

سعيها الحتواء الرواية اإلعالمية عن حربها يف أوكرانيا.
وأعـد مجلس االتحـاد يف مجلس الدوما الرويس القانون يف وقت سـابق الجمعة. وأفادت 
وكالـة «تاّس» الروسـية بأن بوتـني وّقع أيضاً قانونـاً يضع مسـؤولية جنائية عىل من 
يدعون إىل فرض عقوبات عىل روسيا. وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسالف فولودين 
إن «أولئك الذين كذبوا وأصدروا ترصيحات تشـّوه سمعة قواتنا املسلحة سيجربون عىل 

مواجهة عقوبة شديدة القسوة»، بموجب القانون الجديد.
ووفقـاً لـ»لجنـة حماية الصحفيني»، يجـّرم القانون نرش معلومـات «كاذبة» عن غزو 
أوكرانيـا، مـع عقوبـة تصل إىل ١٥ عاماً يف السـجن لكل مـن يدان. وقّدم نـص القانون 
الجديد القليل من التفاصيل عّما يمكن أن يعّد جريمة، لكن الصحفيني الروس ومعاريض 
الكرملني يعتربون أنه يسـتهدف أي تناقض مع ترصيحات الحكومة بشـأن الغزو. وإىل 
جانب تجريم تبادل «املعلومات الكاذبة»، فإنه يجرّم «تشـويه سـمعة» استخدام روسيا 
جيشها يف أوكرانيا أو دعوة الدول األخرى إىل فرض عقوبات عىل روسيا أو االحتجاج عىل 

الغزو.
ولـم يتضـح عىل الفور ما إذا كان القانون سـيطبق عىل األشـخاص داخل روسـيا، مثل 
املراسـلني األجانب الذين ينتجون محتوى بلغة غري الروسـية. لكـن مرشعاً آخر قال إنه 

تمكن محاكمة مواطني أي دولة بموجبه.
وبرر الكرملني إصدار القانون بـ «الحرب اإلعالمية غري املسبوقة عىل روسيا». وأضاف،: 

«نحن يف وضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية».
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*اهال وسهال بك اخ محمد وانت اآلن 
ضيف الزوراء .

-اهال ومرحبا بكم وبالزوراء العتيدة 
التـي تابعـت ومـا زالـت العديد من 
الشخصيات املبدعة يف هذه القناة .

*بدءا يا محمد نود ان تقدم نفسـك 
لقرائنا الكرام ؟

-انـا محمـد شـنون املديـر الفنـي 
للعراقيـة االخباريـة، مخـرج وقـد 
مارسـت التمثيـل عـىل املـرسح يف 
ايـام الدراسـة يف الجامعة ومثلت يف 
بعـض املرسحيـات الكوميدية منها 
حفنة مجانني والطاووس ومثلت يف 
بعض السبوتات مع الفنان احسان 
دعدوش وراسـم الجميـيل عن ازمة 

النفط .
*طيب ومـا دور املدير الفني للقناة 

؟
-هناك العديد مـن االعمال التي هي 
من ضمن اختصـايص كمخرج فأنا 
اخـرج الربامـج وقد اخرجـت اكثر 
االعمـال التي من واجبـي اضافة اىل 
اخراجـي اكثر االعمال التي اشـارك 

بتصويرها داخل وخارج الدائرة .
*البدايات كيف بدأت معكم ؟

-مثـل أي شـاب عراقـي فالعراقي 
ويتابـع  الرياضـة  يحـب  بطبعـه 
النشـاطات الرياضيـة لهـذا بـدأت 
العـب كرة قـدم ومثلـت العديد من 
الفرق الشعبية ومثلت نادي العمال 
لكن الظروف الصعبة انذاك جعلتني 
اترك النادي رغـم ان كرة القدم هي 

عشقي األبدي .
*الكلية هـل كانت مخـاض تفكري 

وقرار اسايس لنهجك يف الحياة؟
-يف البدايـة كانت ال، ألني كنت أرص 
عىل ان ادخل كلية الرشطة او الكلية 
العسكرية لكن الظروف حالت بيني 

وبني ان ادخل الكلية العسكرية بعد 
ذلـك تـم التغيري عـىل كليـة الفنون 
الجميلة ويف املراحل االوىل بدأت افكر 

يف الفن .
*حدثنـا اذن عن مشـاركاتك االوىل 

وانت طالب يف الكلية ؟
- كانـت يل بعض املشـاركات الفنية 
مع الطلبـة وكنت من املواظبني عىل 

الدراسة بشكل كبري جدا . 
* وهل كانت لك اطروحة للتخرج ؟

-  االطروحـه كانـت مـع صديقـي 
املخرج محمد خضري عن الكنيسـة 

املوجودة حاليـا يف منطقة امليدان 
حيث كان الزوار لهـا اكثرهم من 

امللسمني .
* اول عمل مؤسساتي او وظيفي 
هـذا  يف  كان  وملـاذا  وايـن  متـى 

املكان؟
- اول عمل يل كان يف دائرة االذاعة 
والتلفزيون واول برنامج اخرجته 
للتلفزيون كان اسـمه «ليل بغداد 
يتحـدى اإلرهـاب» تصوير لييل يف 
شـوارع بغداد ليال واللقاءات مع 
بعض املواطنني لرسـال رسالة اىل 

الناس اىل ان العراق بأمان .
* وما فكرته ؟

- كان برنامجا بـني الناس جولة 
يف بغـداد نهارا يف جميـع املناطق 
والتحـدث مـع املواطنـني وطرح 

معاناتهم ومشاكلهم .
* ملاذا اخرتت االخراج وهل مثلت 

دورا معينا ؟
- االخـراج هو االختصـاص الذي 
كنـت ارغبـه بعد تخرجـي ولكي 
اعمل به بعد تخرجي من الجامعة 

.
* كيف توالت عليك االعمال ؟

 - عندمـا تكون مجتهدا وتحرص 

عىل عملك وتكون لديك رؤية خاصة 
بـك يف االخراج مـن املؤكد سـيكون 
اسـمك متـداول يف العمل وسـتاتيك 

االعمال بتخصيص وتركيز .
* هـل كانـت لـك رؤيـة يف اختيـار 

الربامج ؟
الربنامـج  انـا مـن يختـار  - نعـم 

واملقدم.
* هل مارست الكتابة للمرسح ؟

- ال كثـرة انشـغاالتي لـم تعطنـي 
املجال.

* اي االعمـال ترغـب الحديـث عن 

تفاصيلها ؟
-  الحقيقة هنالك الكثري من االعمال 
كونـي اعمـل يف مؤسسـة رصينـة 

ومشاهدة من قبل الناس . 
غـري  اخـر  فنـا  مارسـت  هـل   *

االخراج؟
-  كنت ممثال يف املرسح وعملت ملدة 
٣ سنوات وعملت سبوتات مع بعض 
الفنانـني وتركتـه بسـبب ارتباطي 
بمؤسسـة اكـون فيهـا مخرجا وال 

يكون لدي وقت للتمثيل .
يف  عليـه  حصلـت  منصـب  اول   *

التلفزيون ؟
- رئيس القسم الفني .

* اعمالك للتلفزيون حدثنا عنها.
-  الحقيقـة العديـد مـن الربامـج 
يف التلفزيـون اخرجـت سـأذكر لك 
واخرجـت  ارشفـت  منهـا:  جـزءا 
زيـارة الفاتيكان اىل العـراق، اخراج 
والرشطـه،  الجيـش  اسـتعراض 
برنامـج القيثـارة، تحـت خطـني، 
الوجـه اآلخـر، مكتبات شـخصية، 
دينـار، صباح الخري ياعراق، زيارات 
رؤسـاء الـدول اىل العـراق وغريهـا 

الكثري .
* هل لـك مشـاركات يف قناة اخرى 

حدثنا عنها .
- عملت مخرجا يف قناة السالم وقناة 

اسيا ومديرا فنيا يف قناة الغدير .
* كيف تقيم عمل جماعتك ؟

- انـا حاليـا مديـر فنـي يف القنـاة 
االخباريـة، واألصدقـاء املسـؤولون 
عىل القناة يعملـون بجد ليال ونهارا 
مـن اجـل ايصـال املعلومـة والخرب 

بأفضل يشء ممكن .
* برأيـك مـاذا تحتـاج القنـاة مـن 

برامج؟
يحتـاج  مشـاهد  كل  الحقيقـة   -
اىل يشء معـني الرياضـة السياسـة 
الثقافـة االطفـال كونـي حاليـا يف 
االخبـار نسـعى بـكل حـرص عـىل 
جميـع  يف  املواطـن  اىل  الوصـول 
االتجاهات ووضعه بصورة مبارشة 
وعدم تزييـف الحقائـق لكي يكون 
معك اوال بأول كون هناك العديد من 
الفضائيات تحـاول تزييف الحقائق 

واملنافسة معك .
* للكثـري مـن املشـاهدين اراء بما 
تقدمه العراقية مـن برامج وغريها 

ماذا تقول لهم ؟
االعـالم  شـبكة  اتهمـت  لطاملـا   -
العراقي بأنها تضم جيوشا (عاطلة 
عن العمل) ولالسـف الشـديد، وهنا 
ال ارغـب يف االرساف بهذا االمر بقدر 
كالم مختـرص يضـع النقـاط عـىل 
الحـروف، فالخالصة جيش شـبكة 
االعالم العراقي كبقية جيوش العالم 
العسـكرية ان قادهـا قائد شـجاع 
اسـتطاع  وحكيـم ومهنـي ونزيـه 
هـذا الجيـش دخول جميـع املعارك 
عـىل  وتغلـب  بنجـاح  واجتيازهـا 
الصعاب، وان قادها (فاشل) فشلت 
تلك الجيوش وتقهقرت بل وتراجعت 
اىل حـد عـدم قدرتهـا عـىل ادارة او 
اعداد (حلقـة تلفزيونيـة) ناجحة، 
وبرأيي ان الشبكة قدمت الكثري من 
الربامـج الناحجـة وواكبت االحداث 
وما يحتاجه الشارع العراقي،ولدينا 
كفـاءات جيدة ولكن ارضاء الجميع 

غاية ال تدرك. 
*شـكر لك اخ محمد شنون متمنني 
والربامـج  املسـتمر  العطـاء  لكـم 

الناجحة.
-شكرا لكم ولجريدتكم الغراء.
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عناوين كثرية يتطلب توفريها للعمل 
بواسطتها  يمكن  التلفزيون،  يف 
ترتيب عمل االقسام التلفزيونية والتنسيق 
فيما بينها لوضع اآلليات املطلوبة لتسيري 
العمل وانضاجه للوصول به بدءا من الفكرة 
ثم الرشوع بالتصوير حتى الوصول بها اىل 
كعمل  املشاهد  اىل  يخرج  تلفزيوني  عمل 
برامجي او مسلسل او فيلم وثائقي او غري 

ذلك .
كل هذا تطلب وجود عناوين لعنارص فنية 
عنوان  ومنها  ذكرناه  ما  اىل  بالعمل  تصل 
املدير الفني للقناة الذي يمثله الزميل محمد 

شنون الذي يحمل عنوان املدير الفني لقناة 
العراقية .

للعراقية  الفني  املدير  شنون،  محمد 
جميلة  فنون  بكالوريوس  االخبارية: 
سمعية ومرئية ٢٠٠٣ _ ٢٠٠٤ سنة التخرج 

مواليد ١٩٨١.
مخرج وممثل يضطلع بمهام كثرية تتعدى 
كونه املدير الفني لهذا، فهو يخرج الربامج 
مثل  وقد  الخارجية  النشاطات  ويتابع 
أدوارا تمثيلية يف العديد من الفرق.. كل هذا 
سنتعرف عليه يف الحوار اآلتي الذي اجريناه 

معه يف اروقة العراقية. 
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بغداد/ الزوراء:
يعد الفنان جواد محمد سليم عيل عبد القادر الخالدي 
املوصيل من أشـهر النحاتني يف تاريخ العراق الحديث، 
ولـد يف أنقـرة عـام ١٩٢١ ألبويـن عراقيـني وعائلـة 
اشتهرت بالرسـم.. وكان والده الحاج سليم وإخوته 
سـعاد ونزار ونزيهة جميعهم فنانني تشكيليني، وبدأ 
جواد يف طفولته يصنع من الطني تماثيل تحاكي لعب 
األطفال، وأكمل دراسته االبتدائية والثانوية يف بغداد.

اقرتن اسـم جواد سـليم بـ»نصب الحرية»  يف ساحة 
التحرير بمنطقة الباب الرشقي وسط بغداد، الذي بدأ 

تنفيذه عام ١٩٥٩.
مثلمـا يعتـرب «نصب الحريـة» املهيب يف قلـب بغداد 
أحد أهم املعالـم الفنية للعاصمة العراقية، وأحد أبرز 
العالمات الفارقة يف ذاكرة أجيال من العراقيني، يبقى 
مصمم هذا النصب، الفنان جواد سليم من أهم رموز 
الفـن العراقي ومن أشـهر النحاتـني يف تاريخ العراق 

الحديث.
نال جواد سليم وهو يف عمر ١١ عاما الجائزة الفضية 
يف النحـت يف أول معرض للفنون ببغـداد عام ١٩٣١، 
وأرسـل يف بعثـة إىل فرنسـا فدرس النحـت يف باريس 
عام ١٩٣٩/١٩٣٨، ويف روما عام ١٩٤٠/١٩٣٩، ثم يف 

لندن بني عامي ١٩٤٦ و١٩٤٩.
ورأس الراحـل قسـم النحت بمعهد الفنـون الجميلة 
يف بغـداد حتـى وفاته يـوم ٢٣ يناير/كانـون الثاني 
١٩٦١، ودفن يف مقـربة الخيزران بمنطقة األعظمية، 
وكان يجيد اللغات اإلنجليزية واإليطالية والفرنسـية 

يحـب  وكان  العربيـة،  لغتـه  إىل  إضافـة  والرتكيـة 
املوسيقى والشعر واملقام العراقي.

فـاز نصبه «السـجني السـيايس املجهـول» بالجائزة 
الثانيـة يف مسـابقة نحـت عاملية عـام ١٩٥٣، وكان 
املشـارك الوحيد من الرشق األوسـط، وتحتفظ األمم 
املتحـدة بنمـوذج مصغـر مـن الربونز لهـذا النصب. 
وأسـس «جماعة بغـداد للفـن الحديث» مـع الفنان 
شاكر حسن آل سـعيد، والفنان محمد غني حكمت، 

وهو أحد مؤسيس جمعية التشكيليني العراقيني.
واحرتامـا للفنان الراحل وقيمتـه اإلبداعية أحيا عدد 
كبـري من الفنانـني واملثقفني العراقيـني ذكرى مرور 
نصـف قرن عـىل وفاته عـرب احتفاليـة نظمت تحت 

نصب الحرية الذي أنجزه الفنان عام ١٩٦١. 
وتعد هـذه هي املرة األوىل يف العـراق التي تنظم فيها 
مثل هـذه االحتفاليـة، التي أقامتها مؤسسـة املدى 

للثقافة واإلعالم والفنون بالتنسيق مع أمانة بغداد.

وينحدر الفنان جواد سليم املولود عام ١٩٢١ يف أنقرة 
من عائلـة عراقية اشـتهرت بالرسـم، فـكان والده 
وإخوته سعاد ونزار ونزيهة، فنانني تشكيليني. وولع 
جـواد منذ طفولتـه بأعمال الطني، التـي كان يصنع 
منهـا التماثيـل والقطـع التـي كانت تدخـل يف لعب 

األطفال.
وأكمل سـليم دراسته االبتدائية والثانوية يف بغداد، ثم 
شـارك يف بعثة إىل فرنسا، حيث درس النحت يف معهد 
الفنـون الجميلة بباريس عام ١٩٣٨، وانتقل إىل روما 
للدراسـة عام ١٩٣٩، ثم درس يف لنـدن من ١٩٤٦ إىل 

١٩٤٩ بمدرسة «سيلد» الفنية.
عني بعد عودته من لندن رئيسا لقسم النحت يف معهد 
الفنـون ببغـداد، حيـث كان يعمل معـه كل من عطا 
صربي وحافظ الدروبي، واستمر يف عمله حتى وفاته 
يف يناير/ كانون الثاني ١٩٦١.. وأسس الفنان الراحل 
جماعة بغداد للفن الحديث، مع الفنان شـاكر حسن 

آل سعيد، والفنان محمد غني حكمت، كما يعد أحد 
مؤسـيس جمعية التشـكيليني العراقيـني وكان من 

أبرز مؤسيس املدرسة العراقية يف الفن الحديث.
وقد وضع املعماري العراقي الشهري رفعت الجادرجي 
التصميـم املعمـاري لنصـب الحرية الشـهري، الذي 
نفـذ يف إيطاليا بمشـاركة الجادرجـي ومحمد غني 
حكمت، واسـتفاد سليم من مشـغل األخري يف روما 
لتنفيـذ املخطوطات الخاصة بالنصب، والتي فقدت 
أثناء رحلـة الفنان إىل روما، واعتمـد عىل ذاكرته يف 

تصورها مرة ثانية.
أسـس الفنان الراحل جماعة بغـداد للفن الحديث، 
مع الفنان شاكر حسن آل سعيد، والفنان محمد غني 
حكمـت، كما يعد أحد مؤسـيس جمعية التشـكيليني 

العراقيني.
ويعد نصب الحريـة الذي يقع يف قلب العاصمة بغداد 
وبـدأ تنفيـذه عـام ١٩٥٩، من أهـم األعمـال الفنية 
يف الـرشق األوسـط، ملـا يتمتع بـه من فخامـة فنية 

ومعمارية.
ويتكـون من ١٤ منحوتـة ترمز إىل ثـورة ١٤ تموز/
يوليو ١٩٥٨، ويبلغ طول القاعدة اإلسـمنتية املغلفة 
باملرمـر والتـي وضعـت عليهـا املنحوتـات ٥٠ مـرتا 
بارتفاع ٨ أمتار عن األرض، أما ارتفاع النصب الكامل 

حتى قمته فيبلغ ١٤ مرتا.
ومن أعمال سـليم النحتية الشـهرية األخـرى تمثال 
«األمومة» وهي منحوتة خشبية، بارتفاع مرتين عثر 
عليهـا يف منطقة امليـدان يف بغداد عـام ٢٠٠٣ بعدما 

تعرضت للنهب، فاشرتاها الناقد صالح عباس بمبلغ 
مئتـي دوالر وأعادها إىل املتحف الوطني التابع لوزارة 

الثقافة.
واملنحوتـة التـي يقدر ثمنهـا بمئـات آالف الدوالرات 
وتزن ما يقارب ٢٠٠ كيلوغرام عبارة عن امرأة رافعة 
يديها إىل األعىل، ويتدىل من يدها اليرسى قلب علق بها 
بخيـط، إال أنه لم يعثر عىل هـذا الجزء ويبدو أنه فقد 

أثناء أعمال النهب والسلب.
وبعد مسـرية فنية وإبداعية تويف الفنان الراحل جواد 
سليم يف ٢٣ يناير/كانون الثاني ١٩٦١ نتيجة تعرضه 
لنوبـة قلبية أثناء عمله يف تثبيت املنحوتات يف مكانها 

بسبب إجهاد كبري تعرض له.
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ال يمتلـك عمر ابن الخامسـة مـن عمره 
سـوى دموعه التي عرب بهـا عن امله وهو 
يرى نفسـه واقفا بجانب سـلة القمامة 
التـي بصفه بعد ما اختـارت معلمته هذا 
النـوع مـن العقـاب لطفـل يف الروضـة.
معلمتـه التـي ارصت ان وقوفـه بجانب 
سـلة القمامة كان امامها خيارات بديلة 
اقـل املا واحرتامـا لطفولتـه لكنها كانت 
تعلـم ان اهانة هذا الطفل بهذا االسـلوب 
سوف يرتك اثرا سلبيا عليه وعىل االطفال 

االخرين.
عمر ليس الطفل الوحيد الذي يتعرض ملثل 
هذا العقاب وهو يف مثل هذا العمر الذي كل 
مـا يحتاجه الطفل قبـل التعلم ان يحظى 
بقدر كبري من الحب والتعامل االيجابي كي 
يتقبل الروضـة واملعلمة ويشـعر بانتماء 

حقيقي لها.
طفل اخر يف روضة بمدرسة خاصة لم تجد 
معلمته عقابا له افضل من ارساله حامال 
حقيبته اىل صف الطفـال أصغر من عمره 
كي يشـعر بالحـرج امام زمالئـه بالصف 

فيتوسل للمعلمة اال ترسله للصف االخر.
هذه االساليب من العقاب تحدث بمدارس 
خاصـة بالرغـم مـن ان هـذا النـوع من 
العقاب ال يندرج تحت مسـميات الرضب 
املبـارش املمنـوع اال انه عقـاب ال يختلف 
تاثـريه عن االيذاء الجسـدي فان يتعرض 
طفـل يف الخامسـة من عمـره لعقاب لن 
يسهم يف تعديل سلوكه انما كل ما يمكنه 
ان يحـدث تعويده عىل عدم احـرتام ذاته 
وشـخصيته واغتيـال كل مـا يمكنـه ان 

ينمي الجوانب االنسانية بحياته.
ويف مشـهد اخـر يف مدرسـة خاصة ايضا 
تقـدم معلمـة عىل توبيخ طالـب بالصف 
الثانـي االبتدائـي بدايـة بالـرصاخ ثم ال 
تكتفـي بذلـك بـل تسـحبه مـن ذراعـه 
لتوصلـه اىل غرفـة املديـرة النها لـم تعد 
تتحمـل وجـوده بالصـف فيقـف الطفل 

خجوال ينتظر تأنيبا اخر من املديرة.
هـذه هـي االسـاليب املتبعـة يف كثـري من 
املـدارس الخاصـة التـي من املفـرتض ان 
تحرتم شـخصية الطالب وتسهم يف تنمية 

قدراته التعليمية واالنسانية جنبا اىل جنب 
مع الجوانب االكاديمية.

اخصائيـة تربيـة طفل اشـارت اىل اهمية 
احرتام الطفل مـن مراحله االوىل بالروضة 
وتعليمـه عىل ذلك سـواء كان احرتام ذاته 

واالخرين.
واضافت: الطفل بهذه املرحلة العمرية ال 
يدرك العقاب اال ضمـن الحدود الطبيعية 
وهو االقـرب اىل التنبيه بـدال من العقاب 
فمـن الطبيعـي ان تعمـل املعلمـة عـىل 
ضبـط سـلوكيات االطفـال وتعديلها من 
خـالل تعريفهـم بالخطا والصـواب ومن 
خالل انتقاء كلمـات يدركون من خاللها 
ما يقومـون به عىل ان يتعـدى االمر ذلك 
مشرية اىل ان قيام بعض املعلمات بتعنيف 
االطفـال وتعريضهم لعقـاب كاخراجهم 
مـن الصـف او تانبيهـم امـام االطفـال 
االخرين ليشـعر الطفل باالهانه جمعيها 
امور غـري تربوية تؤثر تاثريا سـلبيا عىل 
شخصياتهم ونمائهم الذهني والسلوكي.

واكدت املرصي ان هناك دورا اساسيا يقع 

عىل عاتق االمهات واالباء فالسـكوت عما 
يتعرض له الطفل سـوف يسـمح للمعلم 
بالتمادي بسلوكياته الخاطئة الن ارسال 
االطفـال اىل الروضات واملـدارس يجب ان 
يقابلـه تعليم جيد وتربية وتعامل سـليم 

من قبل املعلمني وادارات املدارس مشـرية 
اىل ان التغيري يجب ان يبدا من قبل االرسة 
عند تعـرض طفلهـا ملثل هـذا النوع من 
املعاملة وان اقتىض هذا التغيري اسـتبدال 

الروضة او املدرسة.
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َتفـرض الحيـاة الزوجيـة والعرشة 
اليومية عليك مشـاكل لن تتوّقعيها، 
وستشـعرين باالزعـاج مـن بعـض 
املسـائل، وستسـتجّد لديـك بعـض 
املتطلبات التي يتوّجب عليك التحّدث 
بهـا مـع زوجك. لـذا، اليـك عزيزتي 
بعض النصائـح املتعلّقـة بالتوقيت 

والطريقة يف الكالم.
ال تفاتحيـه باملوضـوع حـني يكون 
بحالـة نفسـّية متوتـرة، يعاني من 
املشـاكل املهنية، املادية أو العائلية. 
من جهة أخرى ال تتحّدثي معه حني 
يكون منهمكاً، يشاهد التلفزيون أو 
يشـعر بالجوع. قد يكـون الصباح، 
أو خـالل تواجدكما يف السـيارة من 

األوقات املناسبة. 

احـريص أالّ تتحّدثـي معـه بعصبية 
زائدة، وأال تصـدري االحكام قبل ان 
تسـمعي رأيـه حّتى النهايـة، كي ال 
تجعليه يشـعر أّنـك عنيـدة والجدل 

معك عقيم.
من الجهـة املقابلة، ال ُتشـعريه اّنك 
تستجديه أو تتوّسـيل اليه خصوصاً 
إن كنـت تتوّجهـني إليه بطلـب، ألّن 
الرجل ينفر من املرأة الضعيفة والتي 
ال تشـعره أّنهـا قادرة عـىل الوقوف 

بمفردها.
اسـتنتاجاتك  مـن  متأكـدة  كونـي 
وأفـكارك، والتبالغـي يف مـا تقولني 
ولـو حّتى بحـرف واحـد واالّ اتهمك 
باملراوغـة ورفـض أخـذ كالمك عىل 

محمل الجّد.

يعترب رشب املاء بكمية كافية يوميا 
ممارسـة بسـيطة تعود بفوائد عدة 
عىل الصحة، من تحسـني الذاكرة إىل 
املسـاعدة عـىل امتصـاص العنارص 

الغذائية وزيادة الطاقة.
ووفقا للخـرباء، فإنه من الرضوري 
معرفـة الكميـة الكافيـة مـن املاء 
يوميـا لضمـان الحصول عـىل هذه 
الفوائد، حيث أن رشب املاء بطريقة 
خاطئـة قد يسـبب ما يعرف باسـم 

”تسمم املاء“.
و يحدث تسـمم املـاء عندما ترشب 
الكثـري من املـاء بحيث ال تسـتطيع 
الكىل التخلص منه بالرسعة الكافية، 
الشـوارد،  تخفيـف  يف  تبـدأ  لذلـك 
الصوديوم بشـكل أسـايس، يف الدم، 
ورغم ندرة حدوث هذا، إال أن تسـمم 
املاء يمكن أن يـؤدي إىل الوفاة إذا لم 

يقع عالجه عىل الفور.
ويف ما ييل أعراض تسمم املاء وكيف 

يتم عالجه بشكل عام.
يعد تسمم املاء حالة خطرية وشديدة 
الـدم  ألن مسـتويات الصوديـوم يف 
تنخفض برسعة، ما يسـبب تغريات 

عصبية مثل الهلوسة واالرتباك.
ويحتـاج البالغون إىل رشب نحو 2.7 
إىل 3.7 لرت من السوائل يوميا، والتي 
تأتي من املـاء واملرشوبـات األخرى 

والطعام.
وقـد يحـدث تسـمم املـاء من رشب 
أكثـر من ثالثـة إىل أربعـة لرتات من 
املاء خالل فرتة قصرية، مثل سـاعة 
أو ساعتني، بحسب لويس نيلسون، 
رئيس طب الطوارئ يف كلية الطب يف 

روتجرز نيو جرييس.
وال تعد كميـة محددة من السـوائل 
غـري آمنـة، ومـع ذلـك، فـإن خطر 
التسـمم باملياه يختلف تبعـا لتكرار 

رشبـه، والعمر، والجنـس، والصحة 
العامة.

أعراض تسمم املاء
يقول نيلسون: ”إن تسمم املاء هو يف 
األسـاس متالزمة عصبية وقد يؤدي 
الكثـري مـن املـاء إىل انتفـاخ الدماغ 

وتعطيل الوظائف الطبيعية“.
وقد تشـمل األعراض املبكرة لتسمم 

املاء ما ييل:
- الصداع
- االرتباك
- الغثيان
- التقيؤ

- النسيان
وإذا لـم يتم عالجه عـىل الفور، فقد 

يؤدي إىل أعراض أخرى، مثل:
- الكالم غري الواضح

- الهلوسة
- تشنجات العضالت
- ضعف وظائف املخ

- النوبات
- الغيبوبة

ويميـل تسـمم املـاء إىل الحدوث بني 
الذيـن يجـرون سـباقات  البالغـني 
بالتدريبـات  ويقومـون  املاراثـون، 
العسـكرية، ولديهم حـاالت صحية 
عقليـة مثـل عطـاش املـاء النفيس 
(املعـروف أيضـا باسـم رشب املـاء 
القهري) أو الفصام ومع ذلك، يمكن 

أن يتطور أيضا عند األطفال.
تقـل  الذيـن  لألطفـال  ُيسـمح  وال 
أعمارهم عن ستة أشهر برشب املاء 
ألن لديهـم بطونا صغرية ولم تتطور 
الـكىل لديهم بعد وإذا وقع إعطاؤهم 
املـاء أو تـم تخفيف حليـب األطفال 
بشـكل مفـرط، فقـد يعانـون مـن 
تسـمم املاء وتشـمل أعراض الحالة 

لديهم القيء والتهيج والنوبات.
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إىل  الكثـريات  الفضـول  يدفـع 
السؤال عن سبب االحتفال بيوم 
املرأة العاملي. وتتعدد الروايات يف 
هذا السياق. اال ان العالم يجمع 
عىل اهمية احياء هذا اليوم ألنه 
يعني الدعـوة الدائمة اىل حماية 
حقـوق املـرأة باألشـكال كافة 
ويف املجـاالت املختلفة واىل وقف 
التمييـز ضدهـا والحـرص عىل 
تحقيـق املسـاواة بينهـا وبـني 
الرجـل. واليـك قصة هـذا اليوم 

الذي يجمع كل نساء االرض. 
عـرب  يطرحـن  الكثـريات  ألن 
االجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
السؤال عن سبب االحتفال بيوم 
املرأة العاملي، ال بد من العودة اىل 

تاريخ هذه املناسبة. 
 - تشري بعض املراجع اىل ان العام 
1856 شـكل نقطـة االنطـالق 
اليـوم. ففـي  التاريخيـة لهـذا 
ذلـك العام خرجت آالف النسـاء 
اىل شـوارع مدينـة نيويـورك يف 
االمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 
لالحتجـاج عـىل الظـروف غري 
االنسـانية التي يعملن يف ظلها. 
وادى هذا اىل جعل عمل النسـاء 
قبـل  مـن  للبحـث  موضوعـاً 

املسـؤولني يف البالد. 
مـارس  آذار  مـن  الثامـن  يف   -
آالف  مجـدداً  تظاهـرت   1908
النسـاء االمريكيات العامالت يف 
صناعة النسيج يف شوارع املدينة 
نفسـها. وطالبـن بخفض عدد 
ساعات عمل املرأة وبمنحها حق 
االقرتاع  وبمنع عمالة االطفال. 
وقد شوهدن وهن يحملن قطعاً 
من الخبز الجاف وباقات الورود. 
واطلقت عىل هذا التحرك تسمية 

خبز وورود. 
 1909 شـباط  فربايـر   28 يف   -
تم االحتفـال بيوم املرأة الوطني 
االمريكـي الـذي اعلنـه الحـزب 

املتحدة.  الواليات  االشـرتاكي يف 
العاملي  وعـرف حينهـا باليـوم 

للمرأة العاملة. 
- يف العـام 1910 دعـت زعيمة 
للحـزب  التابـع  املـرأة  مكتـب 
الديمقراطي االجتماعي االملاني 
نسـاء العالـم اىل االحتفال بيوم 
املـرأة. ولبت نداءهـا 100 امرأة 
مـن 17 بلـداً. وتشـكلت بذلـك 

شعبة النهوض باملرأة. 
- يف 19 مـارس آذار مـن العـام 
1911 تم االحتفـال للمرة االوىل 
بهـذا اليـوم يف كل مـن النمسـا 

والدانمارك وأملانيا وسويرسا.  
- يف 1913 تقرر ان يصبح يوم 8 

آذار مارس يوماً للمرأة واعرتفت 
به منظمة االمم املتحدة يف العام 

 .1975
- لكـن مراجع اخرى تشـري اىل 
ان احيـاء اليـوم العاملـي للمرأة 
انطلق رسـمياً بعد عقد املؤتمر 
الديمقراطـي  لالتحـاد  االول 
العاملي يف باريـس. وكان ذلك يف 

العام 1945.  
 وايـاً يكن سـبب االحتفال بيوم 
املـرأة العاملـي، فقـد اصبح هذا 
اليوم مناسبة للمطالبة بحقوق 
والحيـاة  العائلـة  يف  النسـاء 
واملعاملة  والعمـل  االجتماعيـة 
القانونيـة وغري ذلـك. وبالفعل 

تـم تحقيق انجـازات كبرية عىل 
مختلف الصعد. 

ويعترب يوم املرأة عطلة رسـمية 
يف بعـض بلـدان العالـم ومنهـا 
أفغانسـتان وأنغـوال  وأرمينيـا 
وروسيا  وبيالروسيا  وأذربيجان 
وكمبوديـا  فاسـو  وبوركينـا 
وغينيـا- وجورجيـا  وكوبـا 

وتركمانستان  وإريرتيا  بيسـاو 
وكازاخسـتان والوس ومولدوفا 
طاجيكسـتان  ومنغوليـاو 
وقريغيزستان وأوغندا وأوكرانيا 
وأوزبكسـتان وفيتنام وزامبيا. 
وهو عطلة للنسـاء فقط يف كل 
من الصـني ومدغشـقر ونيبال 

ومقدونيا.  
وتكتفـي دول اخـرى باالحتفاء 
بهذا اليوم بطـرق مختلفة مثل 
والعروض.  واملسـريات  الندوات 
وهذا مـا يحـدث يف بلـدان مثل 
بلدان الرشق االوسـط والواليات 
واوروبـا  االمريكيـة  املتحـدة 
والكامـريون وشـييل وغريهـا. 
وهكذا بات من الواضح ان سبب 
االحتفـال بيـوم املـرأة العاملـي 
متعـدد الروايـات لكنـه موحـد 

االهداف.   

يعترب تناول كوب شاي الساعة الخامسة 
التقليدي مع قطع البسـكويت أو الكعك، 
عادة يتبعها الكثريون، خاصة الربيطانيني 

منذ مئات السنني.
لكـن األمر الذي قـد ال يعرفـه العديد من 
هـذا  يف  الشـاي  رشب  أن  األشـخاص، 
التوقيـت، ال يمنـح صاحبـه لحظات من 
االسـتمتاع واالسـرتخاء فقط، بـل يعود 

بالكثري من الفوائد الصحية للجسم.
و يعتـرب تنـاول الشـاي يف فـرتة مـا بعد 
الدمـاغ  لتنشـيط  دواًء سـحرياً  الظهـر 
عندما يبدأ يف الشـعور بالتعب يف مواجهة 
االلتزامـات العديـدة التي تـم إنجازها يف 

الساعات السابقة.
وعـىل عكـس نـوم القيلولة، مثـال، الذي 
ال يسـتطيع البعـض التوقف عنـه، فإن 
اسـرتاحة الشـاي ال تقطع إيقاع الساعة 
البيولوجيـة أو تسـبب مشـاكل يف النوم 
ليالً، و هكذا فإن رشب الشاي يف منتصف 

فرتة ما بعد الظهر ينشط الدماغ ويزودنا 
بقوة جديدة للتعامل مع األنشـطة لبقية 

اليوم.
وعـالوة عـىل ذلـك، فاسـرتاحة الشـاي 
مناسبة لجميع األعمار، وثبت أن لها آثارا 

صحيـة مفيـدة، إذ إنه بفضـل مضادات 
األكسـدة، عـىل سـبيل املثال، يعتـرب هذا 
أيضـاً  ولـه  لجسـمنا  حليفـًا  املـرشوب 

خصائص مضادة لاللتهابات.
وباإلضافة إىل ذلك، فهو يساعد عىل تقوية 

جهـاز املناعـة ويمنع اإلنفلونـزا ونزالت 
الـربد ووفقاً لبعض الدراسـات، قد يكون 

مفيداً كذلك يف مكافحة الرسطان.
الذيـن  لألشـخاص  بالنسـبة  أنـه  كمـا 
يعانون مـن ارتفاع ضغط الـدم وارتفاع 
الكوليسـرتول، فإن رشب الشـاي يف هذا 
الوقـت يمكـن أن يمنـح فوائـد صحيـة 

تتجاوز حتى األدوية.
ويف فرتة ما بعد الظهرية، يمكن أن يكون 
الشـاي األخـرض خيـاراً رائعاً، نظـراً ألن 
درجة الحرارة الداخلية لجسـم اإلنسـان 
تصل إىل ذروتها خـالل هذا الوقت، ولذلك 
فإن رشب هذا النوع من الشـاي، يساعد 
عىل تربيد الجسـم وتهدئة عملية الهضم، 
مما يساعد عىل التخلص من سموم الكبد 

والكىل.
وباإلضافة إىل ذلك، تحتوي أوراق الشـاي 
 ،E األخرض عىل نسـبة عالية من فيتامني

الذي له تأثريات مضادة للشيخوخة.
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املقادير :عجينة الباف باسرتي: 
باكيت

البيض: 1 حبة
الخل: ربع ملعقة صغرية 

(أو  الرغبـة  حسـب  سـماق: 
صعرت، للتقديم)

لبنة: كوب (للتغطية)
طريقة التحضري

1. سـخني الفرن عـىل حرارة 
200 درجة مئوية.

2. حـرضي صوانـي قصـرية 
الحافة.

3. أنثـري بعـض الدقيـق عىل 
الطاولـة. ثم، افـردي العجينة 
باستعمال النشابة، وذلك حتى 
تصبح  بسماكة 4 ميلليمرتات 

تقريباً.
4. استعميل قطاعة البسكويت 
لتقطيـع العجينة اىل أشـكال، 

بحسب الرغبة.

5. اعميل بواسطة عود أسنان، 
ثقوبـاً عـدة عـىل سـطح كل 

قطعة من العجني.
صغـري،  طبـق  يف  ضعـي   .6
كالً مـن: البيضـة والخـل، مع 
التقليي ليختلطا. ثم، استعميل 
لتوزيع طبقة  فرشـاًة صغريًة 

من البيض فوق الفطائر.
حتـى  الفطائـر،  اخبـزي   .7
تصبـح ذهبية اللـون. ودعيها 

تربد تماماً.
8. وزعي اللبنة عىل كل فطرية. 
الرغبـة،  بحسـب  وزينيهـا 

وقّدميها.

لفتـت إطاللة ميغان ماركل بكل تفاصيلها األنظار 
حـول العالـم. وأكثر ما انتبـه إليـه املتابعون كان 
إرشاق بـرشة وجهها رغم أنها تخطـت الـ 35 من 

عمرها.
هـذا يرتبـط بممارسـتها تماريـن تؤخـر ظهـور 

عالمات التقدم يف العمر.
ورأوا أن هـذه الطريقـة الطبيعية 100 % تسـاعد 
عىل محاربة تلك العالمات وتشكل بديالً للجراحات 
التجميلية ولحقن البوتوكس ولغريها من العمليات 

املكلفة.
ويكفـي القيـام بتماريـن اليوغا الخاصـة بالوجه 
لبضـع دقائق يوميـاً. ونقل نتائج دراسـة أجريت 
عىل نساء ترتاوح أعمارهن بني 40 و65 عاماً. وقد 

طلب منهن ممارسة يوغا الوجه مرات عدة يومياً.
وبعد مرور 5 أشهر تبني أن كالً منهن أصبحت تبدو 
وكأنهـا أصغر مـن عمرها الحقيقي بـ3 سـنوات 
عىل األقل. والسـبب أن تلك التمارين تعمل عىل شّد 

الوجه ومنع ترهله.
كيف تمارسني تمارين يوغا الوجه؟ 

رشح اختصايص الوجه نيكوال جوس الذي سـاعد 
ميغان ماركل عىل ممارسة يوغا الوجه ذلك. وقال: 
”اسـتفيدي من أعمالك املنزلية لتبدي أكثر شـباباً. 
 O إذاً أثناء قيامك بها إفتحي فمك عىل شكل الحرف
أو ابتسـمي قدر اإلمـكان. وال تنيس أن تدلكي أعىل 
خديك بواسـطة أطراف أصابعك. ويمكنك أيضاً أن 

تبتسمي مع إظهار أسنانك“.
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أحياناً نجد أنفسـنا ننجذب اىل أشـياء معينة 
من دون أن تعرف األسـباب التـي تجعل هذا 
الـيشء يعجبنـا أو يشـد إنتباهنـا.. فكل ما 
نعرفـه هو أنه لفـت نظرنـا. يف الواقع هناك 
مجموعـة كبرية من األسـباب التـي تجعلنا 
ننتبـه ألمر معـني ونتجاهـل كل يشء اخر.. 

وغالبيتها مزروعة يف الالوعي الخاصة بنا.
يف هـذا االختبار هنـاك ٣ رمـوز.. كل واحدة 
منهـا تحمل رسـالة معينـة. لذلـك إختاري 
واحدة منها وإكتشفي الرسالة التي نحملها 

لك.
الرمز األول

حـان الوقـت لكي تكونـي جدية وتسـتلمي 
زمام االمور مجدداً. حالياً كل يشء عبارة عن 
فـوىض عارمة يف حياتك وأنت ال تملكني الحد 
األدنى من السـيطرة ال عـىل أوضاعك املادية 
وال عـىل عاداتـك يف تنـاول الطعـام وال حتى 
عىل عاداتك يف اإلنفاق. وطبعاً عالقتك تحتاج 
اىل الكثري من العمـل.. بإختصار أي مجال يف 
حياتك يتطلب السيطرة عىل الذات هو خارج 

سيطرتك حالياً.
ال يوجد مسـاحات رمادية يف هـذه املجاالت، 
فإمـا تملكـني الحوافـز التي تجعلـك ترتبني 
حياتك أو ال تملكينها. عليك ان تكوني صادقة 
مع نفسـك وإعريف ما الذي تريدينه بالضبط. 
ونحـن متأكدين تماماً بـأن الفوىض وفقدان 
السـيطرة ليسـا ما تبحثني عنه. حان الوقت 

لتحمـل املسـؤوليات والتوقـف عـن الهروب 
منهـا.. البداية قد تكون صعبـة ولكن الحقاً 

كل يشء سيكون أسهل.
الرمز الثاني

مـا عليـك فعلـه هـو اإلنخـراط يف الحيـاة 
اإلجتماعيـة.. حيـاة العزلة الحاليـة ال تعود 
عليك بالفائدة. ابحثي عن اي نشـاط يتطلب 
عمـًال جماعيـاً سـواء يف حياتـك املهنيـة أو 
االجتماعية وأرغمي نفسك عىل االنخراط به. 
تملكني الكثري من املوهبـة ولكنك تحتفظني 
بها لنفسـك ال النـك انانية بل النـك تفضلني 
عليـك  الوقـت.  معظـم  بمفـردك  التواجـد 
عـدم انتظـار الفرص املناسـبة كـي تقومي 
بإسـتغاللها، الفـرص لـن تهبـط عليك من 
السـماء. يجـب البحـث عنها والتمسـك بها 
وانت تملكـني الوعي الكايف ملعرفة متى عليك 

إسـتغالل الفرص.. حان الوقت لكي تنفيض 
عنك غبار العزلة وتنطلقي يف حياتك.

الرمز الثالث
مـا زال هنـاك مسـافة قصـرية حتـى خط 
النهايـة.. ونعم هناك عقبـات عديدة تمنعك 
وضعـه  يجـب  مـا  ولكـن  الوصـول.  مـن 
بالحسـبان هو أن العقبات التي تم تجاوزها 
حتـى االن عديـدة والجهد الـذي وضع هائل 
وبالتـايل اإلستسـالم ليـس خياراً. مـا زال يف 
داخلك القـوة التي تمكنك مـن مواجهة هذه 
العقبات.. خذي نفسـاً عميقاً وضعي خطتك 
وأكميل حتى النهاية. انت تستحقني الوصول 
اىل هدفك.. اإلستسـالم حالياً يعني العودة اىل 
نقطـة البداية، وهذا بالتأكيد مـا ال تريدينه. 
تسـلحي بالصـرب والقـوة، فالنهايـة قـاب 

قوسني أو أدنى.

يـرى  الـذي  للشـخص  يـرضب 
مايصيـب النـاس مـن مصائـب 
وشدائد ، فال يحس بها وال يشعر 
بوقوعهـا مادام هو بمنجاة منها 

وبعيد عنها . 
أصلـه: أن سـائال وقـف عىل باب 
أحـد القصور الكبرية ليسـتجدي 
القـرص  ربـة  عليـه  فأطلّـت   .
وسـألته حاجتـه ، فقال السـائل 

: (( سـيدتي أنا جائع .. ويف أشـد 
حـاالت الجوع )) . فسـألته املرأة 
: (( وملـاذا لـم تأكل حتـى اآلن ؟ 
.. ألـم يطبـخ لكـم طباخكم هذا 
 ))  : السـائل  فقـال   (( ؟  اليـوم 
.. أي بيـت تعنـني وأي  سـيدتي 
طباخ تقصدين ؟ .. أنا رجل فقري 
معدم وقـد مىض عـيل يومان لم 
أطعم خاللهما شـيئا )) . فقالت 

املـرأة : (( إذا كان طباخكـم لـم 
يعد لكم شـيئا من الطعام .. فتلّه 
بـيشء تأكلـه : خذ مـن خبازكم 
رغيفا من الخبز الحار ثم انزل إىل 
الرسداب ، فخذ غرفة من السمن 
وغرفـة من العسـل ولطـخ بهما 
ذلك الرغيف ثم كله وتصّرب ، حتى 
ينضج الطعـام ويتم إعداد املائدة 
)) . فقـال الرجـل : (( واي واي ! 

.. إحنـا وين .. والهانـم وين ؟ .. 
واحد جوعان .. والثاني شبعان .. 

شلون نتفاهم ؟ )) . 
ثـم تركهـا ومـىض.. وذاع ذلـك 
الحديـث بني النـاس ، فقالوا فيه 
الشـبعان مـا يـدري بـدرد   ))  :
الجوعـان )).. وضحكوا من قول 
املـرأة وعجبـوا من غبائهـا وقلة 

عقلها.. وذهب ذلك القول مثال.
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وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة 
الصغـرية ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة 

واحدة .
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أصحاب برج الحمل حظك لليوم: املرأة من برج الحمل 
مهنياً:يجب أن تتحيل بقوة الشخصية وأن تواجهي املغرضني 

عاطفياً:ال تكوني كثرية التطلب عىل الحبيب فيبتعد عنك.
الرجل من برج الحمل:

مهنياً:عقلك مشغول بالكثري من االمور التي ال تجد التفسري لها 
عاطفياً:ستكون األمور العاطفية عىل أفضل حال هذا املساء. 

أصحـاب بـرج القـوس حظـك لليوم:املرأة مـن برج 
القوس مهنياً:الكثـري من اإلجراءات التي تتخذ يف العمل 

تغري مسارك املهني
عاطفياً:كوني متفائلة فتشاؤمك يزعج الحبيب.

الرجل من برج القوس:مهنياً:تشـعر بالتعب اليوم بسبب كثرة 
املناقشـات واملجادالت عاطفياً:شـعبيتك تـزداد واملعجبون كثر 

من حولك. 

أصحـاب بـرج الجـوزاء حظـك لليوم:املـرأة من برج 
الجـوزاء مهنياً:عليـك أن تعريف كيف تسـتثمري أموالك 
بطريقـة ناجحـة عاطفياً:الحبيـب ال يسـتحق منـك هذه 

املعاملة القاسية.
الرجل من بـرج الجوزاء:مهنياً:يوم ناجح فيمـا يتعلق باألمور 

اإلدارية عاطفياً:تفضل قضاء املزيد من الوقت مع الحبيب. 

أصحاب برج امليزان حظك لليوم:املرأة من برج امليزان 
مهنياً:عـىل الرغم من كثرة الحسـاد إال أنك تنتقلني من 
نجاح اىل آخر عاطفياً:الشخص املناسب امامك فلم الرتدد.

الرجل من برج امليزان:
مهنياً:يوم عادي و روتيني تمارس من خالله أعمالك اإلعتيادية 
عاطفيـاً:ال تندفـع بقـرارات تتعلـق بالحبيـب قد تنـدم عليها 

الحقاً. 

أصحاب برج الدلو حظك لليوم:املرأة من برج الدلو 
مهنيـاً:ال تكونـي عنيدة كـي ال تحدث أمـور ال ترضيك 
الحقاً عاطفياً:كونـي واضحة فيما تقومني به وال تترصيف 

بطريقة غامضة مع الحبيب.
الرجل من برج الدلو:

مهنياً:األوقات الصعبة يف طريقها اىل الزوال فتحل بالصرب 
عاطفياً:األمور تتحسن مع الحبيب وتتقرب منه أكثر. 

أصحاب برج الثور حظك لليوم: املرأة من برج الثور 
مهنياً:ادريس كافة الجوانب ألية مشاريع جديدة تسعني 
اىل تنفيذهـا عاطفياً:تترصفني كأنك الضحية وأنت تدركني 

أنك املخطئة.
الرجل من برج الثور:

مهنياً:اترك حدسـك جانبا واتبع الوقائـع  عاطفياً:احرص عىل 
كالمك مع الحبيب وال تستفزه. 

أصحـاب برج العذراء حظك لليوم:املرأة من برج العذراء 
مهنياً:لديك القدرات واإلمكانات ولكنك يجب أن تؤمني بها 

عاطفياً:الحبيب ال يحتاج منك فقط اىل كالم بل اىل أفعال.
الرجل من برج العذراء:

مهنياً:ال تفقد صربك فاألمور يف طريقها اىل التغري لصالحك 
عاطفياً:مزاجك جيد خالل هذه الفرتة وتتفق مع الحبيب. 

أصحاب برج الجدي حظك لليوم:املرأة من برج الجدي 
مهنياً:مشـكلة يف العمـل حـاويل أن تبحثـي لها عـن مخرج 

عاطفياً:انقالب كبري يحدث يف حياتك العاطفية يشعرك بالقلق.
الرجل من برج الجدي:

مهنياً:عقود جديدة يف العمل تشعرك بالقلق 
عاطفياً:كن حذراً من كالمك مع الحبيب كي ال تجرحه. 

أصحـاب بـرج الرسطان حظـك لليوم:املـرأة من برج 
الرسطـان مهنياً:تضعـني الكثري من الخطـط الناجحة 
التي سـتزيد من أرباح الرشكة عاطفياً:ال تشككي يف أقوال 

الحبيب وثقي به.
الرجـل مـن بـرج الرسطان:مهنياً:تقبـل نصائح اآلخريـن وال تكن 
حساساً تجاههاعاطفياً:قد يحدث سوء تفاهم بينك وبني الحبيب. 

أصحاب برج العقرب حظك لليوم:املرأة من برج العقرب 
مهنياً:أحالمك تتحقق الواحد تلو اآلخر والحظ يبتسـم لك 

عاطفياً:تؤجلني قرار ارتباطك بالحبيب وتفضلني التأني.
الرجل من برج العقرب:

مهنياً:تشـعر أنـك ضائع اليـوم وال تعرف من أين تبـدأ أعمالك 
عاطفياً:الحبيب يخلصك من ورطة كنت قد وقعت بها. 

أصحاب برج الحوت حظك لليوم:املرأة من برج الحوت 
مهنياً:طريـق النجاح أمامك فقـط عليك أن تعريف كيف 

تتخذي القرارات املناسبة 
عاطفياً:الحبيب طيب القلب ومستعد ملسامحتك.

الرجل من برج الحوت:
مهنياً:تبدو سعيداً اليوم وقادرا عىل تجربة كل يشء 

عاطفياً:صارح الحبيب بما تريد وال تكن غامضاً. 

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أصحاب برج األسد حظك لليوم:املرأة من برج األسد 
مهنياً:الكثري من اإلجتماعات التي تعقدينها اليوم 

عاطفياً:تشعرين بالتعب من عالقتك مع الحبيب وتفكرين 
يف تركه.

الرجل من برج األسد:
مهنياً:ال تبالـغ يف توقعاتك وكن واقعياًعاطفياً:تشـعر بالحزن 

بسبب انشغال الحبيب عنك خالل هذه الفرتة. 

NNNÑÌäbn€a@Âfl@pbÓóÉí
”جون غونت”.. األمير 

األسود أغنى رجل في التاريخ 

1844 - امللـك أوسـكار أنا يعتيل عرش السـويد 
والنرويج.

1894 - نيويورك تصدر قانون يتمثل يف إجبارية 
حمل الكالب لقالدات تعرف بهويتهم لتكون أول 

مدينة أمريكية تصدر مثل هذا القانون.
1910 - الطيـارة الفرنسـية ريمونـد دي الروش 

تصبح أول امرأة تحصل عـىل رخصـة ”طيـار“.
1911 - بدء اسـتعمال البصمات للمرة األوىل أداًة 

للكشف عن الجرائم وكان ذلك يف نيويورك.
1920 - املؤتمر السـوري العام املنعقد يف دمشق 
بمشـاركة ممثلني عـن كافة املناطق السـورية 
يعلن اسـتقالل سـوريا، وقيام ”اململكة العربية 
السـورية“ عىل أرايض سوريا الطبيعية وتنصيب 
األمـري فيصل ابن الرشيف حسـني بـن عيل ملًكا 

عليها.
1930 - مهاتمـا غانـدي يبـدأ العصيـان املدني 
وذلك إلجبار اململكة املتحدة عىل منح االسـتقالل 

للهند.
1957 - مرص تعيد فتح قناة السويس وذلك بعد 

إكمـال انسـحاب القوات اإلرسائيلية من سـيناء 
وقطاع غزة.

1963 - حـزب البعـث العربي االشـرتاكي يقوم 
بانقالب عىل الحكومة السورية فيما يعرف باسم 

ثورة الثامن من آذار ويتوىل السلطة يف سوريا.
1971 - املالكـم جـو فريزر يهـزم البطل العاملي 

محمد عيل كالي.
1974 - تدشـني مطار شـارل ديغول يف باريس.

1977 - الجمعية العامة لألمم املتحدة تختار هذا 
التاريخ لإلحتفال باليوم الدويل للمرأة.

2000 - السلطات اإلرسائيلية توقف فتاة يهودية 
يف منطقة باب السلسـلة (القـدس) القديمة بعد 
أن حاولت أداء الصالة يف مدخل املسـجد األقىص، 
ويعتقـد أن هذه الفتـاة تنتمـي إىل تنظيم أمناء 

جبل الهيكل.
اإلسـالمي  املفكـر  تغتـال  إرسائيـل   -  2003

الفلسطيني إبراهيم املقادمة.
2004 - وضع دستور جديد ومؤقت للعراق وقعه 

مجلس الحكم العراقي.

2005 - مئـات اآلالف يف لبنـان يتظاهـرون ضد 
التدخـل األجنبـي يف التحقيـق باغتيـال رئيـس 
الوزراء اللبناني األسـبق رفيق الحريري، وتقديم 

الشكر لسوريا عىل ما قدمته يف لبنان.
2009 - انتحاري بحزام ناسف عىل دراجة نارية 
يفجر نفسـه وسـط حشـود من املتطوعني لدى 
أحـد مراكز الرشطة يف العاصمـة العراقية بغداد 

ويودي بحياة 28 ويصيب 57 بجروح.
2010 - وقـوع زلـزال يف تركيا بقـوة 6.2 درجة 
عىل مقياس ريخرت يتسـبب يف مقتل 51 شخًصا 

وجرح 34 آخرين.
2014 - اختفـاء طائرة ماليزية من طراز بوينغ 
777 والتـي أقلعـت مـن كواالملبـور متجهـة إىل 
بكـني وكانت تحمل عىل متنها 239 شـخص من 

ضمنهم طاقم الطائرة.
2017 -ُهجوٌم ُمسلَّح عىل ُمستشفى رسدار داود 
خـان يف مدينة كاُبـل عاصمة أفغانسـتان يودي 
ِبحياة 49 شـخًصا ويتسـبب ِبجـرح 63 آخرين، 

وتنظيم داعش يتبنَّى العمليَّة.

اختاري رمزًا واكتشفي أي رسالة نحملها إليك

الشبعان ما يدري بدرد الجوعان 

@NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

NNN@›rfl@Úó”

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
رأيس

1.ال يسـمع - أغـرى 
وقرب.

عبـد  أفـالم  2.مـن 
الحليم وشادية.

بحـر   - 3.اضحيـات 
واسع.

 - وعـده  بمـا  4.وىف 
نصف باهر.

5.من قبائل العرب يف 
املدينة املنورة - سباق 

طويل.
6.يفيض خريه وكرمه 

- أظهر عيوبا.
لم  أشياء  له  7.تراءت 

توجد.
8.معانـاة يف الحياة - 

صاف وأصيل.
صـوت   - 9.متـوازن 

مرتفع يصم اآلذان.
10.إمـا كـذا أو كذا - 

أعىل قمم أوروبا.

أفقي
1.نهايـات أبيات الشـعر - 

ملس.
2.منتسب للصحراء - عصا 
تدق يف األرض لتثبيت يشء.

نصـف   - 3.مسـابقات 
عامل.

4.فرقـة موسـيقية غربية 
سـويدية كانت نشـطة يف 

السبعينات - ضجيج.
ضمـري  مـع  ”إىل...“   .5
الغائب - اسـم علم يشـبه 

اسم بلد.
عاصمـة   - 6.حـار 

حرضموت يف اليمن.
7.مرتفع - عكس اشرتى.

8. نصـف موعـد - ذنوب - 
نصف داخل.

9. ثالثة حروف من أديب - 
ثلثا ثوب - كالم.

 - العمـر  يف  10.متقـدم 
واسع.

مـارس  مـن  السـادس  يف 
عـام 1340 ُولد أحد أغنياء 
العالـم عـرب التاريخ جون 
غونت دوق النكاسرت األول 
وهـو االبـن الثالـث ألبيـه 
إدوارد الثالـث مـن زوجته 
فيليبا هينو هو من العائلة 
املالكـة بالنتاجانـت وكان 
له النفـوذ الكبـري عىل ابن 
أخيه ريتشـارد الثاني ملك 
إنجلرتا، ومن ساللته ينحدر 
ملوك أرسة النكاسـرت وهم 
هنري الرابع ملك إنجلرتا و 
هنري الخامس ملك إنجلرتا 

وهنري السادس .
وكان جـون دوق النكاسـرت فاحـش الثـراء حيـث كان يمتلـك 
العقارات الواسعة والثروات الضخمة وكان يقيم يف قرص سافوي 
يف لنـدن الـذي تم تدمـريه يف ثـورة الفالحني عـام 1381، كما أنه 
يعترب بالرتتيب السـادس عرش بني األغنياء عـرب التاريخ، إذ تقدر 
ثروته بعد دراسـة معدالت التضخم يف الوقت الحايل ما يعادل 110 

مليارات دوالر.
تـزوج جون ألول مـرة يف مايو 1359 من دوقة بالنش النكاسـرت 
التـي يلتقـي معها يف الجـد الثالث امللـك هنري الثالـث، بعد وفاة 
والدهـا عام 1361 الذي لم يكن له وريـث من الذكور، ورث جون 
غونـت منه دوقية النكاسـرت، حيث إن الدوقية حسـب قانونها ال 
يرثها إال الذكور، وأنجبا منها أربعة أبناء، ثالثة منهم وصلوا سـن 

البلوغ، توفيت دوقة بالنش عام 1369.
تزوج ثانية يف سـبتمرب 1371 من انفانتا كونستانس من قشتالة 
هي ابنـة بيدرو ملك قشـتالة، أنجب منها ابنا تـويف صغرياً وابنة 
واحـدة أصبحت الحقـا ملكة قشـتالة القرينة، واسـتطاع جون 
غونـت من خاللها بعـد وفاة والدهـا أن يحكم أجزاء يف قشـتالة 

بحكم األمر الواقع، توفيت كونستانس عام 1394.
وتزوج للمرة الثالثة يف يناير 1396 من عشيقته الفرنسية كاثرين 
سـوينفورد التي أنجبت له أربعة أبناء مـن قبل يف قلعة بيوفورت 
يف مقاطعـة آنجو يف فرنسـا، وبموجـب هذا الـزواج تمت إضافة 
الرشعية ألوالدهم األربعة ومنحهم لقب بيوفورت ولكنهم باملقابل 
منعوا من وراثة عرش إنجلرتا بقرار من أخيهم غري الشقيق هنري 
الرابـع ملك إنجلرتا، ومن نسـلهم يأتي الحقـا هنري تيودور الذي 

أصبح ملكاً عىل إنجلرتا.
يف يونيـو 1376 تـويف األمـري إدوارد امللقب بـ األمري األسـود وهو 
األخو األكرب، ويف الوقت ذاته مرض امللك إدوارد الثالث، حينها توىل 
جون النكاسرت السيطرة عىل الحكومة يف إنجلرتا ملا يقارب السنة 
حتى وفاة والده امللك إدوارد الثالث ومن ثم اعتىل العرش ابن أخيه 

ريتشارد الثاني وكان ابن العارشة يف يونيو 1377.
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عنوان  تحت  األّول  ألبومهما   Verou Poli و   Kayzar Iam أطلق 
رشكة  مع  بالتعاون    «The Beast Of The Middle East»
Universal Music MENA.األلبوم يضّم سبع أغنيات من أنماط 
  Houseوالـ  RNBوالـ Hip Hopموسيقّية ُمختلفة تتنّوع بني الـ
والـPop  والـAcid Jazz، وأراد الثنائّي Kazyar و Verou  تقديم 
األغنية  دبي.أّما  ملدينة  وتقدير  ومحّبة  وفاء  كتحّية  األلبوم  هذا 
 «Dubai Hustla«:عنوان تحمل  والتي  األلبوم  يف  األساسّية 
 Hipوالـ R&Bالـ ُمغّني  بالتعاون مع   Verou و   Kayzar قّدمها 
Hop  املرصّي DB GAD  وُمغّني الراب السعودّي «Dyler».وعن 
استوحينا  الثنائّي:»  قال   «The Beast Of The Middle East»
التعبري  الخاّصة يف دبي، وأردنا  األلبوم من تجربتنا  أغنيات هذا 
عن حّبنا الكبري لهذه املدينة التي احتضنتنا، وترجمة كّل املراحل 
التي مررنا بها من خالل املوسيقى، فهذه املدينة أعطتنا الكثري، 
بالقول  إىل فرص هائلة المتناهية...».  وختم  من حياة جميلة 
:»التقينا مرّات عّدة بـ DB GAD و Dyler يف دبي، ونحن نعترب 
أّن كّل فّنان شارك يف هذا األلبوم هو Beast يف مجاله ويف الرشق 
األوسط.  ُيذكر أّنKayzar   من أصول بريطانّية تونسّية، قىض 
ُمعظم حياته املهنّية كفّنان ورجل أعمال يف لندن. وكان له تجارب 
Madonna و Katy Perry و  كـCasting Director  مع كل من 

Pixie Lott.أّما Verou Poli  فهي من أصل تشيكّي، كانت تنتمي 
إىل فرقة Country معروفة عاملياً قّدمت عروضاً يف أكثر من ٢١ 
دولة ، قبل أن تنتقل إىل دبي منذ حوايل الـ ٥ سنوات.. وهي عملت 
كرّسامة ُمحرتفة مع أفضل العالمات التجارّية يف دبي نذكر من 

بينهم Il Borro و Bagatelle  و Ritz Carlton وغريها.

عجرم  نانيس  أعلمت 
إنهاءها  جمهورها 

كليبات   ٣ تصوير 
غنائية جديدة ليكون 
اختفائها  سبب  هذا 
خالل  الجمهور  عن 

الفرتة املاضية.
معاً  نجاحهما  بعد 

األخري  الغنائي  كليبها  خالل 
ماليني  حقق  الذي  «سالمات» 

املشاهدات فور عرضه، لم ترتدد نانيس 
كليباتها  بينهما خالل  التعاون  تكرار  يف 
أنهت  نانيس  أن  علم  حيث  الجديدة، 

حبو»  حد  «بدي  كليب  تصوير 
إرشاف  تحت  تعتذر»  «ما  و 
املخرج سمري رسياني، حيث 

ُصّورا يف لبنان قبل أيام.
فقد  الثالثة،  األغنية  أما 
لنواعم  خاص  مصدر  رفض 
اإلفصاح عنها لتكون مفاجأة 
ستقدم  أنها  خاصة  للجمهور، 
عما  جداً  مختلف  بأسلوب  نانيس 

سبق أن قدمته خالل كليباتها الغنائية.
هذا وأحيت نانيس حفالً غنائياً ضخماً يف تركيا، 
للحفل  تمهيداً  أيام  قبل  إىل هناك  حيث وصلت 

املنتظر.

الفنانة  أحيت  الرياض،  موسم  حفالت  ضمن 
القديرة، ماجدة الرومي، للمرة األوىل، حفلة يف 
الرياض، العاصمة السعودية بقيادة املايسرتو 
لبنان بعلبكي، وأقيمت عىل مرسح محمد عبده 

أرينا يف منطقة «بوليفارد رياض سيتي».
وبسبب الظروف الجوية الصعبة التي شهدتها 
عاصفة  إىل  بتعرضها  السعودية  العاصمة 
غبارية شديدة، تأخر موعد الحفل إىل الساعة 

١١:٠٠ مساًء.
تنظمها  التي  حفلتها،  ماجدة  السيدة  وبدأت 
عليك  يسألوني  «عم  بأغنية  روتانا،  رشكة 
«مساء  قائلًة:  الجمهور  حيَّت  ثم  الناس»، 
املوسيقية  الفرقة  ويسعد  يسعدني  الخري. 
فرحنا  الحب.  بكل  عليكم  نميسِّ  أن  اللبنانية 
بكم وبالرياض عظيم.. هذه أوىل وقفاتنا عىل 
وبحضوركم  معكم،  لنغني  وأتينا  مسارحها، 
البلد  لهذا  واحرتام  وتقدير  حبٍّ  رسالة  ه  نوجِّ
اللبنانيني يف أحزانهم،  الذي وقف مع  الحبيب، 
محبٍة  رسالة  هذه  أفراحهم.  وشاركهم 

لم  بطريقٍة  اإلبداع  تحتضن  التي  للسعودية، 
لبنان، ولكم مني قيادًة  أن نفعلها يف  نستطع 

وشعباً كل الوفاء».
الرومي باقة من أجمل أغانيها وسط  وقدمت 

اسرتاحة  ويف  الجمهور،  من  كبرٍي  تفاعل 
«أنا  بالقول:  الرياض  جمهور  غازلت  قصرية، 
جمهور  أنتم  لكن  الرياض،  يف  أغني  مرة  أول 

رائع. تسلموا عىل املحبة».

األخيرة
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 تطـور منصة واتسـآب ميـزة جديدة يمكن أن تسـمح للمسـتخدمني 
بإنشـاء اسـتطالعات للرأي عـرب الدردشـات الجماعية، وفقـا لتقرير 

البوابة العربية لألخبار التقنية .
وتعمـل خدمة املراسـلة األكثـر اسـتخداًما يف العالم حالًيـا عىل بعض 
امليـزات التي لم يتم تقديمها بعد ملختـربي اإلصدارات التجريبية، بما يف 

ذلك القدرة عىل الرد عىل رسائل محددة باستخدام الرموز التعبريية.
وتتاح ميزة اسـتطالعات الـرأي الجماعيـة حالًيا يف خدمات املراسـلة 
األخرى مثل ماسـنجر وتيليجرام، ولكن يبدو أنها قد تصل إىل واتسـآب 

من خالل إصدار قادم.
وتـم رصد امليـزة الجديدة السـتطالعات الـرأي الجماعية التـي ال تزال 
قيـد التطويـر عرب أحدث إصـدار تجريبي مـن تطبيق واتسـآب لنظام 
التشـغيل iOS بواسـطة منصة WABetaInfo، ولكن امليزة غري متاحة 
للمسـتخدمني حتـى عرب أحـدث إصـدار تجريبي من تطبيق واتسـآب 

لنظام التشغيل iOS حيث إنها قيد التطوير حالًيا.
وشـاركت منصـة WABetaInfo لقطة شاشـة توضـح عملية إضافة 
 ،iOS اسـتطالع جديد إىل مجموعة عرب تطبيق واتسآب لنظام التشغيل
مما يمنح املسـتخدمني فكرة عن الشـكل الذي قد تبدو عليه امليزة عند 

طرحها.
ووفًقـا للصـورة التـي شـاركتها WABetaInfo، عنـد اختيـار إضافة 
اسـتطالع جماعـي جديد، تطلب املنصة من املسـتخدم إدخال السـؤال 
لالستطالع واتسآب تريد تسهيل اتخاذ القرارات ونظرًا ألن امليزة ال تزال 
قيـد التطوير، فمن غري الواضح حالًيا ما إذا كانت املنصة قد تطلب من 

املستخدمني إضافة خيارات االستطالع يف مرحلة الحقة.

كشف تطبيق التسـجيالت املصورة الصيني (تيك توك)، عن أنه سيعلق 
البـث املبـارش وتحميل املقاطع املصـورة عىل منصته يف روسـيا، بينما 
يراجـع تداعيـات قانـون اإلعالم الجديد الـذي وقعه الرئيـس فالديمري 

بوتن، الجمعة.
وقالت رشكة التواصل االجتماعي يف سلسـلة من منشورات عىل تويرت: 
”ليس لدينا خيار سوى تعليق البث املبارش واملحتوى الجديد عىل خدمة 
التسـجيالت املصـورة الخاصة بنـا، بينما نعكـف عىل مراجعـة اآلثار 

األمنية لهذا القانون“.
واستنكرت الحكومة األمريكية القانون الجديد، الذي يهدد بالسجن ملدة 

تصل إىل 15 عاما من ينرش ما وصفها الكرملني ”باألخبار الكاذبة“.

تطبيق جديد بدأ الروس باالعتماد 
عليه بعد حجب سلطاتها تطبيقي 
”فيسبوك“ و“تويرت يف البالد وهو 

تطبيق ”فكونتاكتي“.
تواصـل  تطبيـق  فكونتاكتـي 
اجتماعي شبيه بتطبيق فيسبوك 
وهو منترش يف أوسـاط املواطنني 
الروس وكذلـك األجانب املقيمني 
يف روسـيا، وهنـاك أيضـا عدد يف 

الخارج يستخدم هذا التطبيق.
فيعـّد فكونتاكتـي مـن املواقـع 
األكثر شعبية يف روسيا وأوكرانيا 

وبيالروسيا وكازاخستان.
مواقـع  بحجـب  روسـيا  قـرار 
ا عـىل القيـود  التواصـل جـاء ردًّ
املفروضـة عـىل وصول وسـائل 
اإلعالم الروسية، حتى قبل الحملة 
العسكرية الروسية عىل أوكرانيا. 
إذ ُحجبت وسائل إعالمية روسية 
كبـرية، ومنهـا صحيفـة زفيزدا 
ووكاالت سـبوتنيك ونوفوسـتي 

وغريها.
فبحسـب الرواية الروسية هذان 
التطبيقـان، فيسـبوك وتويرت ال 
ينرشان إّال وجهـة النظر الغربية 
ويفرضـان رقابـة مشـددة عىل 
املحتوى الذي يروج وجهة النظر 
الروسـية أو األفكار املناوئة لتلك 

الغربية.
وذكـرت الهيئـة املسـؤولة عـن 
روسـيا  يف  االتصـاالت  تنظيـم 
أن هنـاك 26 حـال تمييـز مـن 
”فيسـبوك“ ضـد وسـائل إعالم 
روسـية منذ أكتوبـر 2020، مع 
تقييـد الدخول لقنـوات مدعومة 

من الدولة.
يف املقابـل، قالت رشكة ”تويرت“، 
إنهـا علمـت بفـرض قيـود عىل 
دخول بعض األشخاص يف روسيا 
إىل منصتهـا الخاصـة بالتواصل 
االجتماعـي، مؤكدة أنها تسـعى 

للحفاظ عىل املوقع آمنا.

كشـفت وسـائل إعالم أمريكية 
الفيديـو عـىل  أن منصـة  عـن 
”نتفليكـس“ علقـت  اإلنرتنـت 
خدمتها يف روسيا، احتجاجا عىل 
الحرب يف أوكرانيا، وكان عمالق 
الفيديو قد أوقف يف وقت سـابق 
من هذا األسبوع عملياته لرشاء 
الحقوق وإنتاجاتـه الخاصة يف 

روسيا.
وقال متحدث باسم املنصة ملجلة 
”بالنظـر  األمريكيـة:  فارايتـي 
إىل الظـروف عـىل األرض، قررنا 
تعليق خدمتنا يف روسيا“، وعىل 
 221,8 تسـجيلها  مـن  الرغـم 
مليـون مشـرتك يف نهايـة عام 
العبـا  نتفليكـس  تعـد   ،2021

ثانويا يف روسيا، حيث تضم أقل 
مـن مليـون مشـرتك. وال تنرش 
أرقامـا مفصلـة حول  املنصـة 
نشـاطها يف السـوق الروسـية، 
وبقرارها األحد، تنضم نتفليكس 
إىل العديد من الرشكات األجنبية 
التـي أعلنـت تعليـق أنشـطتها 
أو انسـحابها التام من روسـيا 
منذ بـدء هجومها عىل أوكرانيا.

وكانـت الرشكـة قـد كشـفت، 
االثنـني، ملوقع فولتـرش، أنها ال 
تعتزم االمتثال للقانون الرويس، 
الـذي يرشط عىل منصـات البّث 
إدراج عـدد من القنوات املجانية 
يعـد بعضهـا وسـائل للدعايـة 

الحكومية.
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نفسها  الرشبيني،  رضوى  اإلعالمية،  تتمالك  لم 
She Can « هي  وال دموعها عىل مرسح ملتقى 

تقدر» الذي أقيم يف الحرم اليوناني بوسط البلد، 
وذلك بعدما تم تكريمها وحصلت عىل جائزة 

اإلعالمية األكثر تأثرياً.
إلقائها  خالل  رضوى  وقالت 

تكريمها:  بعد  الكلمة 
«شكرًا لكل بنت وكل ست 
ولوالكم مكنتش هبقى 
رضوى الرشبيني، فعال 
بحبكم، وأنا ست معدية 
ناس  شايفة  سنة   ٤٠
مبتسمة  حلوة  شابة 
العمر  قدامها  لسة 

طويل».
إوعى  وأضافت» 
تخيل الظروف والعمر 
حاجة  وأي  الناس 
أي  من  يمنعك  يقدر 
نفسك  انتي  حلم 
أهداف  وحطي  فيه 
نفسك  عىل  واشتغيل 

بجد».
طفلة  وأنا  وتابعت» 
الناس  بسمع  كنت 

التطور  عن  بتتكلم 
ومكنتش  الذاتي 
إيه  يعني  عارفة 
لكن  ذاتي،  تطور 
أجربتني  الظروف 

اني  وحطتني 
نفيس،  عىل  اشتغل 

مهم  إيه  يعني  وفهمت 
وكل  ذاتك،  عىل  تشتغيل 
كل  ربنا  من  هتقربي  ما 
فارق  مش  هيبقى  ما 

معاكي حاجة».
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كثَر الحديُث منذ سنواٍت يف بلدنا عن كثرة الفساد وملفاته، واشتدت سخونته 
بني  املواطن  وأصبح  البالد،  يف  املال  بهدر  الفساُد  وارتبط  األخرية،  اآلونة  يف 

مطرقة الفساد وسندان الحياة.
إن املتابع للمشهد السيايس يسمع بني الحني واآلخر ترصيحات من أطراٍف 

عدة تتحدث عن حجم الفساد، وبلوغ ذروته يف البلد، ويف مجاالت عدة.
مستمر  وبشكٍل  والقضاء،  النزاهة  وهيئة  الدولة  دوائر  من  أيضا  وتخرُج 
ودقيٍق، بيانات تشري اىل كشف حاالت فساد كبرية، وإحالتها اىل املحاكم من 

خالل لجان مختصة ومهنية.
أخطر  من  ويكون  البلدان،  أغلب  يف  السيايس  الوضع  يسخن  الفساد  أقول.. 
السيطرة  تتم  لم  إذا  ينهار  قد  البلدان  اقتصاد  الن  تعقيداً،  وأشدها  امللفات 

عليه.
العقاب  من  املوظف  يأمن  (عندما  املوضوع:  هذا  يف  محفوظ  نجيب  يقول 

سيقع يف الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب).
والنصوُص يف هذا الصدد كثرية، السيما يف القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: 
(َوالَِّذيَن َيْنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما أََمَر اللَُّه ِبِه أَْن ُيوَصَل 

َوُيْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض أُولَِئَك لَُهُم اللَّْعَنُة َولَُهْم ُسوُء الدَّاِر).
الغنية  والصغرية..  الكبرية  الدول  يف  انترش  فقد  بجديٍد،  ليس  الفساد  وباُء 

والفقرية، وأصبح ظاهرًة مخيفة.
القانون  الخروج عن  بأنه  وهناك عدة تعريفات للفساد.. فهناك من يعرّفه 
والنظام «عدم االلتزام بهما»، أو استغالل غيابهما من أجل تحقيق مصالح 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد، أو لجهٍة معينة، فهو سلوك يخالف 
الواجبات الرسمية للمنصب العام، تطلعاً إىل تحقيق مكاسب خاصة مادية أو 

معنوية.. وبشكل عام فإن الفساد يؤدي إىل إلحاق الرضر باملصلحة العامة.
قطاع  يشمل  صغري،  فساد  إىل  يمارسه  َمن  ملرتبة  وفقا  الفساد  وينقسُم 
كانت  مهما  معاملة  أية  إنجاز  يتطلب  بحيث  الصغار،  العموميني  املوظفني 

صغرية تقديم رشوة للموظف املسؤول. 
وفساد كبري، يقوم به كبار املسؤولني ويتعلُق بقضايا أكرب من مجرد معامالت 

إدارية يومية، كما يهدف إىل تحقيق مكاسب أكرب من الرشوة الصغرية.
ومن أنواعه أيضا «الفساد السيايس»، وهو إساءة استخدام السلطة العامة 

ألهداف غري مرشوعة كـ«الرشوة واالبتزاز، واملحسوبية، واالختالس».
لكنها هادفة.. سأل طفل والده: «ما معنى  هنا استوقفتني قصة قصرية، 
الفساد السيايس؟»، فأجابه: «لن أخربك ألنك صغري وصعب عليك يف هذا السن 
أن تفهم، ولكن دعني أقرب لك اإلجابة».. قال االب البنه: «مثالً أنا أنفق عىل 
وأنت  الحكومة،  فهي  املنزل  شؤون  تدير  وأمك  الرأسمالية،  فأسمى  البيت، 
عليه  ويطلق  أملنا  هو  الصغري  وأخوك  الشعب،  عليك  ويطلق  املال  ترصف 

املستقبل، والخادمة التي تعيش عىل خدمتنا اسمها القوى الكادحة.»
فذهب االبن يفكر يف املوضوع، ويف الليل لم يستطع الطفل أن ينام، فقام من 
فراشه قلقاً، وملا سمع أخاه الصغري يبكي ذهب إليه فوجده دون حفاضة، 
ثم ذهب ليخرب أمه فوجدها غارقة يف النوم، ولم يجد والده.. فذهب ليبحث 
إىل  الخادمة فذهب  يتمازح ويضحك مع  املنزل فسمع صوته  أرجاء  يف  عنه 

فراشه.
ويف الصباح، قال ألبيه: يا أبي «لقد عرفت معنى الفساد السيايس.. وهو عندما 
الكادحة، وتكون الحكومة نائمة يف سبات عميق،  الرأسمالية بالقوى  تلهو 

عندها يصبح الشعب تائهاً ومهمالً، ويصبح املستقبل غارقاً يف القذارة».
وارتفاع  بلدنا،  يف  الدوالر  رصف  سعر  ارتفاع  عىل  عام  من  أكثر  بعد  أقول.. 
واإلنشائية،  املنزلية  واملواد  الطبية،  واملستلزمات  الغذائية،  املواد  أسعار 
واألدوات االحتياطية، والسلع كافة، وارتفاع مستوى املعيشة، ظهرت الفوارق 
الذي  األمر  الكادحة،  الطبقة  عند  والعوز، السيما  الفقر  وازداد  االجتماعية، 
والخاص، بصورة مبارشة  العام  القطاعني  يف  العاملني  رواتب  تدني  اىل  أدى 
وغري مبارشة، ووقوف الحكومة عاجزة عن وضع الحلول الناجعة لحل االزمة 
املالية الخانقة للمواطن يف البالد، بالرغم من ارتفاع اسعار النفط عامليا حتى 

وصل سعر الربميل الواحد اىل اكثر من ١٢٥ دوالرا .
اختلفت  مهما  اآلخرين  وأمام  أوالً،  الله  أمام  التزام  هي  املسؤولية  إذن 

مسمياتهم ثانياً. 
ويف الختام أقول : إن صحافتنا اليومية ومؤسساتنا اإلعالمية ال تخلو من رصد 
املواطنني  تتصدر هموم  األحيان  وأغلب  املواطنني،  تمس حال  التي  القضايا 

وشكواهم أبرز العناوين فيها.
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الفنانة،  جمهور  تفاجأ 
بعودتها  شاهني،  دوليل 
بعد  وذلك  للشاشة، 
طويلة  لسنوات  غيابها 
حيث  التمثيل،  عن 
مسلسل  يف  شاركت 

«املماليك» يف دور خبرية يف 
حققت  والتي  األبراج،  علم 

صغر  رغم  كبرياً  نجاحاً  به 
مساحة الدور.

العودة  قبولها  سبب  وعن 
بعد  «املماليك»  مسلسل  يف 
سنوات الغياب رغم أنه عرض 
قبل،  من  بطولة  أدوار  عليها 
قالت يف ترصيحات صحافية: 
لعدم  واضح  سبب  يوجد  «ال 
مشاركتي يف أعمال خالل فرتة 
ما يف حياتي، األمر 
كمله  بأ

متعلق 
والطلب  العرض  بفكرة 

وعرضت عيلَّ أعمال عديدة».
أنتهي  أن  وأضافت: «لكن بعد 
أشعر  ال  السيناريو  قراءة  من 
بأن العمل يضيف يل نجاحاً أو 
كان  إن  إيجابية، حتى  خطوة 
أفضل  إنني  كما  بطولة،  دور 
أعلم  أعمال  خالل  أظهر  أن 
جيداً أنها ستضيف يل خطوات 
يف  كمشاركتي  ناجحة، 
مسلسل «املماليك»، فال أرحب 
أن  أجل  من  الظهور  بفكرة 

أكون متواجدة عىل الساحة».
السينما  «صناعة  وتابعت: 
والدراما اختلفت واختلف معها 
العمل  وآليات  الفني  الوسط 
داخله، لذا أعتقد أن الفنان املدرك 
عليه  طرأ  وما  عمله  لطبيعة 
من متغريات، البد أن يقتنص 
الجيد  والدور  الشخصية 
االلتفات  دون  يقدمه  الذي 
أخرى  اشرتاطات  أو  ملعايري 
وغريه،  الدور  كمساحة 
مساحته  دوراً  يكون  وربما 
كضيف  الظهور  أو  صغرية 
من  بكثري  أفضل  رشف 
لة  لبطو ا

الزائفة».

ضمن أكثر من جلسة تصويرية 
هيفاء  الديفا  تتألق  خاصة، 
بعد  باريس  شوارع  يف  وهبي 
حصولها عىل فرتة راحة قصرية 
من تصوير أحدث أعمالها الفنية 
«رمسيس باريس»، واستعدادها 
يف  الجديد  الغنائي  لحفلها 
ليلة  األمريكية  املتحدة  الواليات 

١٩ مارس القادم.
فريق  أن  علم  اإلطار،  هذا  ويف 
«رمسيس  فيلم  تصوير  عمل 
إىل  للعودة  يستعد  باريس» 
تصوير  الستئناف  القاهرة 
بمرص،  الخاصة  العمل  مشاهد 
بني  الفيلم  أحداث  تدور  حيث 
مصدر  ونفى  ومرص،  باريس 
مطلع أن يكون العمل قد توقف 

ألجل غري مسمى كما ردد البعض 
والفيلم  املاضية،  الفرتة  خالل 
كوميدي  إطار  يف  أحداثه  تدور 
التخطيط  تحاول  عصابة  عن 
الشهرية  املوناليزا  لوحة  لرسقة 

من متحف اللوفر يف باريس.
هيفاء  قررت  آخر،  صعيد  عىل 
الخريطة  عن  الغياب  وهبي 
القادمة،  الفرتة  خالل  الدرامية 
من  أكثر  عن  اعتذرت  حيث 
يف  لرغبتها  درامي  مرشوع 
الغنائي  ألبومها  عىل  الرتكيز 
فيه  ستقدم  حيث  الجديد، 
املختلفة  األغنيات  من  مجموعة 
العربية  املرأة  فيها  تدعم  التي 
وتوجه رسائل واضحة لكثري من 

األشخاص.
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