
الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـد رئيس مجلس الـوزراء مصطفى 
الكاظمي، أن بعض الـوزارات اتخذت 
قـرارات فيهـا تداعيـات سـلبية عىل 
حيـاة املواطـن، مشـددا عىل الـوزراء 
االلتزام بـكل قرارات مجلـس الوزراء 
التي تخص حيـاة املواطن، وفيما دعا 
القوى السياسـية لالتفاق عىل صيغة 
لتشـكيل الحكومـة، صـوت مجلـس 
الـوزراء عـىل تعليق العمـل بايجازات 
االسـترياد اىل حزيـران املقبـل، بينمـا 
وافق عىل تشـكيل لجنة تتوىل دراسـة 
إجراءات اسـترياد البيض والدجاج بما 
يضمن عدالة االسـعار واسـتقرارها.

وقـال الكاظمي خالل جلسـة مجلس 
الـوزراء التـي عقدت امـس الثالثاء يف 
بيان ملكتبه االعالمي تلقته ”الزوراء“: 
”اتخذنـا قبل شـهر رمضـان قرارات 
يف صالـح املواطنـني ومواجهة ارتفاع 
أسـعار املـواد الغذائية التي شـهدتها 
كل دول العالم بسبب الحرب الروسية 
تحملـت  والحكومـة  األوكرانيـة، 
مسـؤولية اتخاذ قـرارات صعبة؛ من 
أجـل حمايـة املواطن والحفـاظ عىل 
األسعار“.وأضاف: أن ” بعض الوزارات 
لألسـف اتخذت قرارات فيها تداعيات 
سلبية عىل حياة املواطن، فعىل السادة 
الوزراء عند اتخاذهم أي قرار يضعون 

مصلحة املواطن، نعم الدولة تحتاج إىل 
الـواردات املالية لكن عـىل أن ال يكون 
املواطـن هـو الضحيـة يف مثـل هـذه 
القرارات“.وتابـع: ”اتخذنـا مجموعة 
قرارات ملواجهة أزمة ارتفاع األسـعار 
العامليـة منهـا فتـح االسـترياد، وهذا 
القرار صدر عن مجلس الوزراء، وملزم 
تطبيقـه من قبـل الـوزارات املختصة 
واالبتعـاد عن االجتهادات الشـخصية 
عىل حسـاب املواطنني“، مشـددا عىل 
الـوزراء االلتزام بكل قـرارات مجلس 
الوزراء التي تخص حياة املواطن، فهذا 
األمر غـري قابل للنقـاش أو إخضاعه 
ملصالح شخصية أو تأثريات جماعات 
النفـوذ، قررنا أن نوفر للمواطن خالل 
شـهر رمضان املـواد الغذائية والوقود 
والسـلع األخـرى وغري مقبـول تماماً 
عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي 
ترتبـط بحياة املواطن.وبـني: ”عقدنا 
عدة اجتماعات دورية مع املسـؤولني 
يف وزارة الكهربـاء وبقية الوزارات من 
أجل تذليل العقبات أمام توفري الطاقة 
الصيـف  يف  للمواطنـني  الكهربائيـة 
القادم، وهنـاك لجنة خاصـة ملتابعة 
ملـف الكهربـاء، توجيهاتنـا للسـادة 
الـوزراء التعاون يف هـذا املجال، لعبور 

أي أزمة محتملة للكهرباء“.

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الرتبية عيل حميد الدليمي، سعي 
الحكومة لتثبيـت املحارضين املجانيني، 
وفيمـا حدد مطلـع تموز املقبـل موعدا 
لالمتحانات الوزارية للسادس اإلعدادي، 
اشـار اىل ان امتحانات الـدور الثالث تم 
ايقافـه من دون رجعة. وقال الدليمي يف 
حديـث متلفز: أن ”موضوع املحارضين 
املجانيني شـائك وصعب وبـدأ منذ أكثر 
من 6 سـنوات“، الفتـا اىل أن ”الحكومة 
الحالية وضعت منذ اليوم األول معالجات 
للمحارضيـن املجانيـني“. وأضـاف، أن 
”االسـتعانة باملحارضين املجانيني كان 
لسـد الشـواغر يف املـدارس“، مؤكدا أن 
”األعـداد الكبرية مـن املحارضين حالت 
دون تثبيتهم عىل املالك الدائم ولدينا اآلن 
41 ألـف موظف إداري باملجان“. وتابع: 

”نسـعى ألن يكون هنالـك توظيف عىل 
املـالك الدائـم للمحارضيـن املجانيني“، 
مبينـا ”لدينا أكثر مـن 13 مليون تلميذ 
وطالـب يـزدادون سـنوياً بواقـع 700 
ألف“.واوضح الدليمي، انه ”سـيتم نقل 
الصالحيات بالكامـل إىل وزارتي الرتبية 
والصحـة يف املوازنة الجديدة“. وبشـأن 
االمتحانـات الوزاريـة قـال الدليمـي، ” 
أوقفنـا الـدور الثالـث لطلبة السـادس 
اإلعدادي ولن يعمل به لجميع املراحل“، 
النهائيـة  ”االمتحانـات  ان  اىل  مشـريا 
للسـادس اإلعـدادي قـد تكـون يف األول 
أو الثانـي من تمـوز املقبـل“. وبني أنه 
”ال يسـمح لطلبـة السـادس اإلعـدادي 
الناجحـني بإعـادة السـنة الدراسـية“، 
مؤكدا ان ”الدخول الوزاري سيكون بـ3 

دروس مع إضافة 10 درجات“.

لندن/ متابعة الزوراء:
أعلنت رئاسـة الحكومـة الربيطانية، أنه 
سـيتم فرض غرامـة عىل رئيـس الوزراء 
بوريـس جونسـون، ووزيـر املالية رييش 
سوناك عىل خلفية االحتفاالت خالل فرتة 
الحجـر الصحـي، فيمـا ابدى جونسـون 
أسـفه أمام الربملـان إزاء إقامة الحفالت.
وقال متحدث باسـم داونينغ سـرتيت إن 

”رئيـس الوزراء ووزيـر املالية تلقيا امس 
الثالثاء إخطارا بأن الرشطة تعتزم إصدار 
إخطـارات جزائيـة محـددة لهما“.وأبدى 
جونسـون (57 عاماً)، أسفه أمام الربملان 
إزاء إقامـة الحفـالت، ومـن بينها حفالت 
بمناسبة عيد امليالد وأخرى سبقت جنازة 
األمـري فيليب.وعلـق زعيم حـزب العمال، 
كري سـتارمر، عـىل القـرار، قائـال: ”لقد 

خرق بوريس جونسـون ورييش سـوناك 
القانون وكذبا مرارا وتكرارا عىل الجمهور 
الربيطانـي. يجـب أن يسـتقيل كالهما“، 
مضيفـا: ”املحافظون غـري الئقني إطالقا 
األفضـل“. تسـتحق  بريطانيـا  للحكـم. 

واكدت الرشطة الربيطانية، امس الثالثاء، 
أنها ستفرض 20 غرامة بشكل أويل عقب 
التحقيق يف احتمال حصول انتهاك لقواعد 

كوفيد مـن جانب رئيس الـوزراء بوريس 
جونسون وفريقه يف مقر الحكومة.وقالت 
رشطة لندن، إنها لن تكشـف عن أعداد أو 
هويـات األشـخاص املعنيـني بالغرامات، 
لكـن املتحـدث باسـم جونسـون، أكد أن 
رئيس الـوزراء ليـس من بني املشـمولني 
يف املجموعـة األوىل مـن العقوبات.وقالت 
الرشطـة يف بيـان: ”امـس وبشـكل أويل 

سنبدأ يف إصدار 20 من إشعارات الغرامات 
الثابتة عىل خلفية انتهـاك قواعد كوفيد- 
التحقيقـات. مواصلـة  مؤكـدة   ،“19

وأضافت: ”نبذل كل ما بوسعنا لإلرساع يف 
التحقيق واستكملنا عدداً من الدراسات“.
ولـم تسـتبعد الرشطـة اتخـاذ املزيد من 
اإلجـراءات نظـراً لوجود كميـة كبرية من 

األدلة التي تحتاج إىل دراسة.

الزوراء/ حسني فالح:
اعلنْت وزارة النقل، التعاقد مع رشكة ايطالية العادة 
تأهيل عدد من خطوط السكك الحديد، وفيما اكدت 
تسـمية رشكة استشـارية لتقديم دراسـة شاملة 

بشأن قطار بغداد املعلق، اشارت اىل استئناف العمل 
بخـط حديـد بغـداد املوصل.وقـال املتحدث باسـم 
الوزارة حسـني جليل يف حديث لـ»الزوراء»: ان ابرز 
خطوط سـكك الحديد الداخلـة اىل الخدمة هي خط 

حديد بغداد البرصة وصوال اىل ميناء ام قرص، تسرّي 
الرحالت عرب هذا الخط عىل مدار السنة اليام السبت 
واالحد واالثنني من كل اسـبوع، وايضا الخط جاهز 
لنقل البضائع والنفط االسـود واملشتقات النفطية 

مـا بني بغـداد ومينـاء ام قرص.واضـاف: ان الخط 
الثانـي خـط حديد بغداد املسـيب كربالء املقدسـة 

يعمل هذا الخط خالل ايام الزيارات.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس الـرويس فالديمري بوتني أن 
العملية العسـكرية الروسية يف أوكرانيا 
سـتحقق مهماتهـا وأهدافهـا دون أي 
شـك، مشـريا إىل أن صـدام روسـيا مع 
القـوى املناهضة لهـا يف أوكرانيا، كان 
حتميا، وفيما اكَد املتحدث باسـم وزارة 
الدفـاع إن الجيـش األوكراني مسـتعد 
للتصـدي للهجـوم الجديـد، قـال وزير 

القـوات املسـلحة الربيطانيـة، جيمس 
هيبـي، إن جميـع الخيـارات سـتكون 
اسـتخدام  أي  عـىل  للـرد  مطروحـة 
لألسـلحة الكيميائيـة يف أوكرانيـا مـن 
قبل روسيا. وشدد بوتني عىل أن أهداف 
العملية الخاصـة يف أوكرانيا «مفهومة 
تمامـا، فهي نبيلة»، وأضـاف: «الهدف 
الرئييس هو مسـاعدة سـكان دونباس 
وشـعب دونبـاس الـذي اعرتفنـا بـه، 

واضطررنا إىل القيام بذلك ألن سـلطات 
كييف، بتشـجيع مـن الغـرب، رفضت 
االمتثـال التفاقات مينسـك الهادفة اىل 
حـل سـلمي لقضيـة دونبـاس». وأدىل 
بوتني بهـذا الترصيح خـالل زيارة قام 
بها إىل مطار «فوستوتشـني» الفضائي 
يف مقاطعة آمور برشق روسيا بمناسبة 
يـوم الفضاء الـذي يصـادف اليوم ١٢ 
أبريـل. وأشـار بوتـني إىل أن «أوكرانيـا 

بدأت تتحـول إىل موطئ قـدم مناهض 
لروسيا، وبدأت براعم القومية والنازية 
الجديـدة التي كانـت موجودة منذ فرتة 
طويلة، يف النمو هناك». وشـدد عىل أنه 
«تمت تغذية نمو النازية الجديدة بشكل 
متعمـد، وكان صـدام روسـيا مع هذه 
القـوى أمـرا حتميـا، لقد كانـوا بصدد 

اختيار التوقيت املناسب للهجوم».
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعـْت أسـعار النفـط، مـع تراجـع املخـاوف بشـأن 
الطلـب يف الصني بعـد أن خففت شـنغهاي بعض القيود 
املتعلقة بانتشـار وباء كوفيد19-، فيمـا حذرت منظمة 
”أوبك“ من أنه سـيكون من املسـتحيل زيادة االنتاج بما 
يكفي لتعويض خسـارة إمدادات النفط الرويس.وارتفع 
سـعر خام برنت يف العقود اآلجلـة 2.98 دوالر أو3.03% 
ليسـتقر عند 101.46 دوالر للربميل، بينما زاد خام غرب 
تكسـاس الوسـيط 3 دوالرات أو %3.18 إىل 97.29 دوالر 
للربميـل بحول السـاعة 06:40 بتوقيـت غرينتش.وكان 
الخامـان انخفضا بحـدود %4 عند اإلغالق يـوم االثنني، 
وفقا لرويرتز.وقالت شنغهاي إن أكثر من 7 آالف منطقة 
سـكنية اعتـربت منخفضة الخطـورة إذ لم تسـجل بها 
أي إصابـات جديدة ملدة 14 يوما وتقـرر األحياء أي منها 
سرتفع عنه القيود.وقالت الباحثة فاندانا هاري إن الرفع 

الجزئـي للقيـود يف شـنغهاي أدى إىل تخفيـف الضغوط 
الناجمة عن املخاوف بشـأن الطلب عىل النفط يف الصني.

ويعـد االتحاد األوروبي مسـودة مقرتحات بفرض حظر 
نفطـي أوروبي عـىل روسـيا يف أعقاب غزوهـا ألوكرانيا 
وفقـا ملا ذكـره بعـض وزراء الخارجية يـوم االثنني لكن 
لـم يتـم االتفـاق بعد.وجاء ارتفـاع أسـعار النفط امس 
الثالثـاء كذلك يف أعقـاب تحذير منظمـة البلدان املصدرة 
للبـرتول ”أوبك“ من أنه قـد يتم فقد نحو 7 ماليني برميل 
من النفط الرويس يوميا بسـبب العقوبـات أو اإلجراءات 
التطوعيـة وإنـه سـيكون مـن املسـتحيل تعويض هذه 
الكميات.وتعتـزم الدول األعضاء يف وكالة الطاقة الدولية 
سـحب نحو 240 مليون برميل عىل مدى األشـهر الستة 
املقبلة يف محاولة لتهدئة السوق منها 180 مليون برميل 
ستسـحب من املخزونات األمريكية بمعدل مليون برميل 

يوميا اعتبارا من مايو.

بغداد/ الزوراء:
انتعشـْت واردات الصـني مـن النفـط 
الخـام يف آذار، ولكـن من غـري املرجح 
أن تنمـو أكثـر مـن ذلك بكثـري لفرتة 
مـن الوقت - فـإن الطلب عـىل الوقود 
يتالىش وسـط عمليات اإلغالق بسبب 
كوفيد 19- وارتفاع األسعار.استوردت 
الصني التـي تعد أكرب مسـتورد للخام 
يف العالـم 10.88 مليـون برميل يومًيا 
يف آذار، ارتفاًعـا من أدنى مسـتوى يف 
أربعة أشـهر عنـد 9.51 مليون برميل 
يومًيا يف شباط، لكنه ال يزال أقل بكثري 
مـن 11.54 مليـون برميـل يومًيـا يف 

كانون الثاني.ويمكن أن ُتعزى القفزة 
الشـهر املـايض إىل حد كبـري إىل زيادة 
الطلب من املصـايف حيث تم رفع قيود 
التلوث بعد األلعاب األوملبية الشتوية يف 
بكني يف شـباط، ومع زيادة الطلب عىل 
الوقود بعد عطلة رأس السـنة القمرية 
الجديدة.ومـع ذلك، تجدر اإلشـارة إىل 
أن الصـني خفضت حصـص التصدير 
 ،2022 لعـام  األول  تخصيصهـا  يف 
وخفضهـا بنسـبة ٪56 إىل 13 مليون 
طن، كجزء من الجهود املبذولة لخفض 

التلوث وضمان اإلمدادات املحلية.
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الزوراء/ خاص:
اعلنـْت لجنة اسـتالم وقبول الرتشـيحات 
النتخابـات نقابـة الصحفيـني العراقيني 
يف دورتهـا الثانية والعرشين، عن اسـماء 
الزمـالء املرشـحني ملجلـس النقابـة بعد 
املعـرتك  لدخـول  صحفيـا   64 تقـدم  ان 

االنتخابي.
وذكرت لجنة اسـتالم وقبول الرتشـيحات 
يف نقابـة الصحفيـني العراقيـني، يف بيان 
تلقـت ” الزوراء“ نسـخة منه : ان ”اربعة 
صحفيني رشحوا انفسهم ملنصب النقيب 
وهـم مؤيد الالمي/ نجـاة الزغبي/ مفيد 
عبداملجيـد رشـيد العبيـدي/ يحيى احمد 

الزيدي.
كما رشـح ملنصـب نائبي النقيب سـبعة 
صحفيني وهم كل من خالد جاسم محمد 
/ محمـد حنـون/ عبد الجبـار التميمي/ 
حسـني عيل حسـني / عبد الكريم يارس / 

باسم الشيخ / صالح الحسناوي.
وعىل عضوية مجلس النقابة تم ترشـيح 
21 صحفيا كل من: جبار اطراد الشـمري 
/ حسـن العبـودي / ناظـم الربيعـي / 
محمد سـالم عبد / بـان القبطان / زهرة 
الجبوري / سناء النقاش /  سعد محسن 
/ عيل بابان / عالء الحطاب / مهدي كعيم 
العكييل /  راوية هاشـم حمـود / صادق 
فـرج التميمـي / عـيل الوادي / سـلمان 
الـرشع / خالد حسـن مـايض التميمي / 
رسول الفزع / ماجد عودة/  جواد كاظم 
اسـماعيل / جبارفرحـان العكييل / رزاق 

العكييل .
وعـىل عضوية لجنـة املراقبة تم ترشـيح 
14 صحفيـا من الزمالء: كاظـم تكليف/ 
جاسـم  محمـد  مرعـي/  جلـو  هـادي 
السـاعدي/ هبة حسـني قاسـم/ محمد 
صـادق داود/ زياد طارق حـرب/ رياض 
محمـود خضري/ حيدر يعقـوب الطائي/ 

فليح حسـن الجواري/ عـدي عبد الجبار 
( عـيل الحمدانـي ) / محمـود كاظم عبد 
االمري / رامي عمـاد عبد الهادي/ ناهض 

القرييش/ ايهاب عبد الواحد.
وعـىل عضوية لجنة االنضباط رشـح 18 
صحفيـا وهـم: فـراس الحمدانـي / رعد 
املشـهداني / ثائر الغانمـي / عمار منعم 

/ فارس املهداوي / كريم كلش حسـن / 
سـالم تكليف عبد الحسن / ثمني الفهد/ 
قاسم نكة نزال / نعيم حاجم عبد الحمزة 
/سعدون جاسم املالكي / رقية الجبوري 
/ عبـد الزهرة نعيم الركابي/ عيل حسـن 
عـيل الحبيـب / كريـم رايض العمـاري / 
مصطفى كهالن / صالح كاظم الخزعيل/ 

حسني كاظم مهدي .
كما بينت اللجنة  انها اعدت املسـتلزمات 
املتعلقـة باالنتخابـات بشـكل كامـل من 
صناديـق االقـرتاع واسـتمارات الناخبني 
واالرشاف القضائـي واملتطلبـات االمنيـة 
االخرى، مشرية اىل ان اسـتمارة الناخبني 
بكيفيـة  املتعلقـة  التفاصيـل  تتضمـن 

االنتخـاب حيـث يحـق للناخبني ترشـيح 
صحفـي واحـد ملنصـب النقيـب من بني 
املرشحني االربعة لهذا املنصب وصحفيني 
اثنـني ملنصب نائب النقيب من املرشـحني 
السـبعة لهـذا املنصب وسـتة مرشـحني 
لعضوية مجلس النقابة وثالثة مرشـحني 
لعضوية لجنة االنضباط ومثلها لعضوية 

لجنة املراقبة.
وأشـارت اللجنـة اىل انه ”سـيكون موعد 
افتتاح املؤتمر عند الساعة التاسعة صباح 
يوم الجمعة 15/4/2022 ، داعية الزمالء 
الصحفيـني اىل املشـاركة الفاعلـة يف هذا 
العرس االنتخابي واظهار الصورة املرشقة 

لنقابتنا واألرسة الصحفية العراقية.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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أربيل/ الزوراء:
التابعة  املخدرات  مكافحة  مديرية  أعلنْت 
لآلسايش العامة يف محافظة اربيل، ضبط كمية 
دينية. وهدايا  سلع  يف  مخبأة  املخدرة  املواد  من 
وقالت املديرية يف بيان، انها تمكنت من ضبط ٨ 
ُعلب تحتوي عىل مقتنيات دينية، مشرية إىل أنه 
«تم اخفاء مواد مخدرة من نوع الكريستال داخل 
للبيان  جدا».ووفقا  محرتف  بشكل  العلب  تلك 
كان  اعتقاله  تم  ا)  ح،  (ا،  ُيدعى  شخصا  فإن 
الديني  توصيل، وتحت مظلة  ينوي وعرب رشكة 

اإلسالمي إرسال تلك املواد إىل خارج البالد».

@Òäá¨@ÜaÏfl@kÌãËm@¬bjyg
›Óiäc@¿@ÚÓ‰ÌÜ@bÌaáÁÎ@…‹èi

@paäaã”@pâ¶a@paäaåÏ€a@ù»i@ZÔ‡√bÿ€a
Â†aÏæa@ÒbÓy@Û‹«@ÚÓj‹é@pbÓ«aám@bËÓœ

Üa7né¸a@paåbuhi@›‡»€a@’‹»Ì@ıaäåÏ€a@ê‹™

@pb„bznflaÎ@s€br€a@äÎá€a@b‰–”Îa@ZÚÓi6€a
åÏ∏@…‹�fl@¿@’‹�‰né@Üaá«¸a@ëÜbè€a
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بغداد/ الزوراء: 
اوضحْت وزارة االتصاالت، امس الثالثاء، انها اتخذت خططاً استباقية لعملها إذ راعت 
املشهداني،  رعد  الوزارة،  باسم  املتحدث  البالد.وقال  يشهدها  التي  املناخية  التقلبات 
قطاع  يف  لعملها  استباقية  خططا  اتخذت  «الوزارة  ان  «الزوراء»:  تابعته  ترصيح  يف 
االتصاالت، حيث راعت التقلبات التي يشهدها مناخ البالد من عواصف ترابية وتقلبات 
وارتفاع درجات الحرارة لذلك لجأت اىل الكيبل الضوئي و»الفايرب تو هوم».وبني انه «ال 
يمكن رصد اي عوائق قد تحدث خلالً يف منظومة االنرتنت يف الوقت الحارض».وأشار 
التجهيزات وتحديث  بكل  التحتية  والبنى  الفنية  الوزارة  اىل «تجهيز كوادر  املشهداني 

البداالت بما يتطلبه املناخ يف البالد».

@—ñaÏ»€aÎ@Òäaãz‹€@7qdm@¸@Zp¸bóm¸a
o„6„¸a@ÚfláÇ@Û‹«@ÚÓia6€a
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الزوراء/ حسني فالح:
اعلنْت وزارة النقل، التعاقد مع رشكة 
ايطالية العادة تأهيل عدد من خطوط 
تسمية  اكدت  وفيما  الحديد،  السكك 
دراسة  لتقديم  استشارية  رشكة 
املعلق،  بغداد  قطار  بشأن  شاملة 
اشارت اىل استئناف العمل بخط حديد 

بغداد املوصل.
حسني  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
ابرز  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  جليل 
اىل  الداخلة  الحديد  سكك  خطوط 
البرصة  الخدمة هي خط حديد بغداد 
تسرّي  قرص،  ام  ميناء  اىل  وصوال 
مدار  عىل  الخط  هذا  عرب  الرحالت 
السنة اليام السبت واالحد واالثنني من 
لنقل  الخط جاهز  اسبوع، وايضا  كل 
واملشتقات  االسود  والنفط  البضائع 
ام  وميناء  بغداد  بني  ما  النفطية 

قرص.
حديد  خط  الثاني  الخط  ان  واضاف: 
يعمل  املقدسة  كربالء  املسيب  بغداد 
بينما  الزيارات،  ايام  خالل  الخط  هذا 
تم  املوصل  بغداد  خط  الثالث  الخط 
من  ذاتية  وبجهود  الخط  هذا  تأهيل 
لسكك  العامة  الرشكة  كوادر  قبل 
الحديد وبتوجيهات وزير النقل نارص 
بني  ما  الخط  يعمل  ايضا  الشبيل، 
املنتجات  لنقل  بيجي  ومصفى  بغداد 

النفطية.
رشكة  مع  التعاقد  تم  انه  اىل  واشار 
ملد  شاملة  دراسة  لوضع  ايطالية 

وتاهيل خطوط جديدة لسكك الحديد، 
تقدم  كبرية  خدمات  هناك  ان  مؤكدا 
املعنية  للوزارات  وايضا  للمسافرين 
لنقل البضائع من قبل الرشكة العامة 

لسكك الحديد.
بغداد  قطار  بموضوع  يتعلق  وفيما 
تسمية  تمت  انه  جليل  قال  املعلق، 
املوضوع  لدراسة  استشارية  رشكة 
جدوى  دراسة  ووضع  بالكامل 

متكاملة وشاملة.
وبشأن الخطوط التي تعرضت للدمار 

ان هناك خطوط كثرية  اوضح جليل، 
ارهابية ورسقة  لعمليات  تعرضت  قد 
خصوصا  االرهابية  املجاميع  قبل  من 
ما يتعلق باحداث داعش واملناطق التي 
خطوط  هناك  إذ  للتهديم،  تعرضت 
تعرضت اىل تهديم بالكامل منها خط 
باتجاه  املوصل  وخط  املوصل  بغداد 

الحدود العراقية السورية .
وتوقف  عانى  الخط  هذا  ان  وتابع: 
بالكامل قبل احداث داعش عام 2012 
ولكن بارشاف وزير النقل وتوجيهاته 

عام  مدير  قبل  من  ميدانية  ومتابعة 
طالب  الحديد  لسكك  العامة  الرشكة 
بجهود  الخط  واعادة  تأهيل  تم  جواد 
العمل بهذا الخط  ذاتية وتم استئناف 
يف الشهر الثامن من عام 2021 عندها 
وبرفقة  املوصل  الوزراء  رئيس  زار 
نينوى  محافظ  وبحضور  الوزير 

واعلنوا حينها استئناف هذا الخط .
تجريبية  رحلة  تسيري  تم  انه  واكد 
ووضعوا الحجر االساس لبناء محطة 
متكامل  الخط  هذا  ان  مبينا  جديدة، 

الوزارات  وبانتظار  تاهيله  اعادة  وتم 
العراقية للتعاون مع وزارة النقل لنقل 
للسكك  العامة  الرشكة  الن  البضائع 

الحديد تعد الناقل الوطني.
ويف وقت سابق، أكدت الرشكة العامة 
وزارة  تشكيالت  أحد  الحديد  للسكك 
دول  مع  السككي  الربط  أن  النقل، 
الجوار يحتاج قراراً ديوانياً أو رئاسياً، 
وفيما كشفت عن إيجابيات الربط مع 
إيران، أشارت إىل أن الرشوع به يتطلب 

نقاشات ودراسات جدوى.
وقال مدير عام الرشكة العامة للسكك 
يف  الحسيني،  جواد  طالب  الحديد، 
ترصيح صحفي: إن ”الربط السككي 
ديوانيا  قرارا  يحتاج  الجوار  دول  مع 
البلد،  سيادة  يخص  ألنه  رئاسيا  أو 
ومن الجانب املهني فإن تحديد موعد 
بموافقة  مرهون  والتنفيذ  املبارشة 

رئاسة الوزراء“.
هناك  املهني  الجانب  ”من  وأضاف، 
ودراسات  معلومات  وتبادل  نقاشات 
بشأن  وإيران  العراق  قبل  من  جدوى 

هذا الربط“.
السككي  ”الربط  أن  الحسيني  وتابع 
هناك  إذ  مهم  وإيران،  العراق  بني 
كبرية  زائرين  وأعداد  مقدسة  عتبات 
حجم  اىل  باإلضافة  البلدين  بني  جداً 
أكثر  يتجاوز  الذي  التجاري  التبادل 
مؤكداً  سنوياً“،  دوالر  مليار   16 من 
الجوار  دول  مع  السككي  ”الربط  أن 
الخطوط  من  وإيران  تركيا  وخاصة 

املجدية تماماً“.

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  األول  النائب  دَعا 
الزاميل، اىل استكمال  النواب، حاكم 
الغذائي  ”األمن  قانون  بنود 
جدول  عىل  إلدراجه  والتنمية“ 
اىل  اشار  فيما  جلسة،  أقرب  اعمال 
تفويض  عىل  سيصوت  الربملان  ان 
بإرسال  االعمال  ترصيف  حكومة 

املوازنة اىل املجلس.
تلقته  الزاميل  ملكتب  بيان  وذكر 
النائب  الزاميل  ان حاكم  ”الزوراء“: 
ترأس  النواب،  مجلس  لرئيس  األول 
املالية  اللجنة  عقدته  اجتماعا 
حسن  رئيسها  بحضور  النيابية، 
ملناقشة  اعضائها،  وكامل  الكعبي 
لألمن  الطارئ  ”الدعم  قانون  بنود 

الغذائي والتنمية“.
لن  القانون  هذا  ان  الزاميل،  وأكد 
وجاء  املوازنة،  عن  بديالً  يكون 
ابرز  معالجة  بهدف  معينة  ملرحلة 
للبلد،  الطارئة  والقضايا  الحاالت 

عىل  سيصوت  املجلس  ان  اىل  الفتا 
األعمال  ترصيف  حكومة  تفويض 
املوازنة  قانون  مرشوع  بإرسال 
القوانني  عن  فضال  الحايل،  للعام 
املواطنني  حاجة  تمس  التي  املهمة 

اىل مجلس النواب.
هيئة  تزويد  إىل  املالية  اللجنة  ودعا 
النهائية  بالنسخة  املجلس  رئاسة 
انضاج  بعد  القانون  ملرشوع 
التعديالت الالزمة عليه، ليتم ادراجه 
جلسة  اقرب  اعمال  جدول  عىل 

للتصويت عليه ايضاً. 
اللجنة  اعضاء  و  واستعرض رئيس 
القانون  مرشوع  بنود  ابرز  املالية 
خاللها  جرى  التي  االجتماعات  و 
ذات  التنفيذية  الجهات  استضافة 
املالحظات  لدراسة  بالقانون  الصلة 
فيما  تضمينها،  وامكانية  الالزمة 
مراحله  اىل  وصل  القانون  ان  اكدوا 
إلقراره  تمهيداً  الالزمة،  النهائية 

خالل الفرتة القليلة املقبلة.

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 
املقبلة،  لأليام  البالد  يف  الطقس  حالة  عن 
إىل  الغبار  تصاعد  استمرار  توقعت  فيما 

نهاية األسبوع.
أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
غائماً  سيكون  االربعاء  ليوم  البالد  ”طقس 
والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف  جزئياً 
الشمالية  املنطقة  طقس  سيكون  فيما 
درجات  أما  الغيوم،  بعض  مع  صحواً 
يف  السابق  لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة 
املنطقة الوسطى، وتنخفض قليالً عن اليوم 

والجنوبية  الشمالية  املنطقتني  يف  السابق 
من البالد“.

وأضاف البيان أن ”طقس يوم غد الخميس 
غائماً  يكون  واحياناً  جزئياً  غائماً  سيكون 
فيما  والشمالية،  الوسطى  املنطقتني  يف 
سيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية غائماً 
تساقط  مع  غائماً  يكون  واحياناً  جزئياً 
ويتحول  احياناً  رعدية  تكون  مطر  زخات 
أما  اىل صحو،  الليل  تدريجياً خالل  الطقس 
لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات 

السابق بعموم البالد“.
الجمعة  ليوم  البالد  ”طقس  أن  اىل  وأشار 

سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات 
الحرارة فسرتتفع قليالً عن اليوم السابق يف 
درجات  بضع  ،وترتفع  الوسطى  املنطقة 
عن اليوم السابق يف املنطقة الشمالية ، فيما 
ستكون درجات الحرارة يف املنطقة الجنوبية 

من البالد مقاربة لليوم السابق“.
املقبل  السبت  ليوم  البالد  أن ”طقس  وتابع 
سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات 
يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  ترتفع  الحرارة 
االقسام الوسطى والشمالية، فيما ستكون 
مقاربة لليوم السابق يف القسم الجنوبي من 

البالد“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكَد عضو مجلس النواب محمد البلداوي 
القرار  برملاني  وحراك  مساعي  وجود 
مرشوع قانون الصندوق السيادي الذي 
السابقة للمجلس  الدورة  النور يف  يَر  لم 
ويف حني بني اهميته كضمانة مستقبلية 
ترشيع  الكمال  قريب  حراك  كشف عن  
البلداوي يف  قانون مجلس االعمار.وقال 
اصال  ”املرشوع  ان  لـ“الزوراء“  حديث 
تم اعداده يف الدورة املاضية وكان متبنى 
االسرتاتيجي  التخطيط  لجنة  قبل  من 
ومضينا باالجراءات واملخاطبات لكن مع 

االسف يف الدورة املاضية لم يكتمل لذلك 
تبنيناه يف هذه الدورة الكماله“، مؤكدا ان 
اهم  من  واحد  السيادي  الصندوق  ”هذا 
مشاريع  القوانني التي ممكن ان تطرح  
العراق  للمحافظة عىل ثروات واستقرار 
ففيه صندوق لالجيال وفيه توضع مبالغ 
االحتياط  وصندوق الطوارئ ويمكن ان 
يكون باكثر من وجه من اوجه الحفاظ 
عىل مستقبل العراق وامنه واستقراره“.  
وارفقنا  التواقيع  بجمع  ”قمنا  واوضح 
مجلس  رئاسة  اىل  وقدمت  االولويات 
مقرتح  انه  اعتبار  عىل  وحولت  النواب  

املجلس   العضاء  يحق  قانون  ملرشوع 
تقديم مثل هكذا مقرتحات ورسنا قدما 
يف ترشيع هذا القانون وحول اىل اللجنة 
القانونية  وباقي اللجان من اجل ان يأخذ 
مفاتحة  يتم  وبعدها  الترشيعي  طوره 
الحكومة عىل اعتبار ان فيه جنبة مالية 
وبني  حكومية“.  موافقات  واستحصال 
الفائض  ان  يف  املرشوع  هذا  ”اهمية  ان 
فيه  توضع  ان  يمكن  املوازنات  من 
مكان  الطارئة  لالمور  يكون  ان  ويمكن 
محل  يحل  ان  ويمكن  الطوارئ  قانون 
صندوق االحتياط واملحصلة ان جزء من 

مبيعات الثروة النفطية تودع يف صندوق 
للمستقبل  ضمانة  يكون  احتياط 

وتقلبات السوق او حدوث كوارث“.
وكشف البلداوي ”كما يمكن ان يستخدم 
الذي  االعمار  مجلس  مشاريع  دعم  يف 
ايضا سنميض قدما يف ترشيعه يف وقت 
رئاسة  اىل  طلبا  ايضا  وسنقدم  قريب 
ترشيع  اكمال  برضورة  النواب  مجلس 
قانون مجلس االعمار وبالتايل ممكن ان 
التي  املبالغ  اليوم من خالل هذه  نحقق 
تودع يف هذا الصندوق طفرات نوعية عىل 

مستوى االعمار“. 

يرسنـا دعوتكم لالشـرتاك باملناقصـات أدناه والتي تتضمن تجهيز(املـواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. (www.moh.gov.iq) واملوقع الخاص بالوزارة (www.kimadia.iq) يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمـن مسـتندات املناقصة التـي (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار للمناقصـات ذات قيمة مليون دوالر او اقـل و (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان دينار للمبلغ الـذي يزيد عىل مليون دوالر 
وبخالفه سوف تهمل ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة ١٪ من 
قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو 
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون (حسب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن ( CIP ) أو حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية 
أو صك مصدق أو مسـتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل 

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم  ٢٠٢٢/٤/٢٧.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس الـرويس فالديمري بوتني أن العملية 
العسكرية الروسية يف أوكرانيا ستحقق مهماتها 
وأهدافهـا دون أي شـك، مشـريا إىل أن صـدام 
روسيا مع القوى املناهضة لها يف أوكرانيا، كان 
حتميـا، وفيما اكَد املتحدث باسـم وزارة الدفاع 
إن الجيش األوكراني مسـتعد للتصدي للهجوم 
الجديد، قال وزير القوات املسـلحة الربيطانية، 
جيمـس هيبـي، إن جميـع الخيارات سـتكون 
مطروحـة للـرد عـىل أي اسـتخدام لألسـلحة 

الكيميائية يف أوكرانيا من قبل روسيا.
وشـدد بوتني عىل أن أهداف العملية الخاصة يف 
أوكرانيا ”مفهومة تماما، فهي نبيلة“، وأضاف: 
”الهدف الرئييس هو مسـاعدة سكان دونباس 
وشـعب دونباس الـذي اعرتفنا بـه، واضطررنا 
إىل القيـام بذلك ألن سـلطات كييف، بتشـجيع 
من الغـرب، رفضت االمتثال التفاقات مينسـك 
الهادفة اىل حل سـلمي لقضية دونباس“. وأدىل 
بوتـني بهذا الترصيح خـالل زيارة قـام بها إىل 
مطـار ”فوستوتشـني“ الفضائـي يف مقاطعة 
آمور برشق روسـيا بمناسبة يوم الفضاء الذي 

يصادف اليوم 12 أبريل.
وأشـار بوتـني إىل أن ”أوكرانيا بـدأت تتحول إىل 
موطـئ قـدم مناهض لروسـيا، وبـدأت براعم 
القومية والنازية الجديـدة التي كانت موجودة 

منذ فرتة طويلة، يف النمو هناك“.
وشدد عىل أنه ”تمت تغذية نمو النازية الجديدة 
بشـكل متعمـد، وكان صـدام روسـيا مع هذه 
القـوى أمـرا حتميا، لقـد كانوا بصـدد اختيار 

التوقيت املناسب للهجوم“.

وأشـاد بوتني بأداء الجيش الرويس يف أوكرانيا، 
العمليـة  اليـوم يف  وقـال: ”يشـارك ضباطنـا 
بأوكرانيـا،  دونبـاس  يف  الخاصـة  العسـكرية 
وهم يقدمـون املسـاعدة لجمهوريتي دونباس 
وكفـاءة  بشـجاعة  ويترصفـون  الشـعبيتني، 
مهنيـة وفعاليـة، ويسـتخدمون أحـدث أنواع 
األسـلحة التـي تتميـز بمواصفـات فريدة من 

نوعها، ال مثيل لها“.
وأكد بوتني اسـتعداد روسيا للتعاون مع جميع 
الـرشكاء الذيـن يرغبون يف ذلك أيضـا، وأنها ال 

تسعى لالنغالق.
وقال“لن نعزل أنفسـنا. ومن املستحيل عموما 
فـرض عزلـة محكمة عـىل أي طـرف يف العالم 
الحديث، أما عزل بلد ضخم بحجم روسـيا فهو 
مسـتحيل بالتأكيد. لذلك، سنعمل مع أولئك من 

رشكائنا الذين يريدون التعاون“.
ويف السـياق ذاتـه اكـَد املتحـدث باسـم وزارة 
الدفـاع إن الجيـش األوكراني مسـتعد للتصدي 
للهجوم الجديد، فيما قال وزير القوات املسلحة 
الربيطانية، جيمـس هيبي، إن جميع الخيارات 
للـرد عـىل أي اسـتخدام  سـتكون مطروحـة 
لألسلحة الكيميائية يف أوكرانيا من قبل روسيا.

واعلنـت أوكرانيـا اسـتعدادها ملواجهة هجوم 
رويس جديـد، فأشـارت وزارة الدفاع األمريكية 
(البنتاغـون)، إىل دالئـل بشـأن تعزيـز وتزويد 
القوات الروسـية بالعتـاد يف منطقـة دونباس 

الرشقية.
وقـال املتحدث باسـم البنتاغون جـون كريبي 
إن املخابـرات األمريكيـة الحظت وجـود قافلة 
عسكرية روسـية ضخمة تشق طريقها جنوبا 

نحو إيزيوم، وهي بلدة ذات أهمية اسـرتاتيجية 
يف شـمال رشق أوكرانيا استولت عليها روسيا، 
يف وقت سـابق من هذا الشهر، وقد تستخدمها 
اآلن كنقطة انطالق لشن هجمات عىل مدن أكرب 

يف الجنوب. 
وأضـاف كريبي، يف ترصيحـات نقلتها صحيفة 
واشـنطن بوست، أن البنتاغون يتوقع استمرار 
”نفـس التكتيكات الوحشـية، نفـس التجاهل 
التحتيـة املدنيـة“ يف  للحيـاة املدنيـة والبنيـة 

دونباس.
وقالت الصحيفة: ”جاء التقييم األمريكي القاتم 
وسـط مخاوف متجـددة بشـأن احتمال وقوع 

هجوم باألسلحة الكيماوية“.
وكانت وزارة الدفاع األوكرانية قالت، إن روسيا 
أكملت تقريبا حشـد قواتها لشـن هجوم جديد 
عـىل منطقتـي دونيتسـك ولوغانسـك يف رشق 

أوكرانيا.
وقـال املتحدث باسـم وزارة الدفاع أولكسـندر 
موتوزيانيك: ”نتوقع بدء القتال الفعيل يف هاتني 
املنطقتني يف أقـرب وقت“، مضيفـا أن الجيش 
األوكرانـي مسـتعد للتصـدي للهجـوم الجديد. 
ولم يحدد األدلة التي بنت عليها الوزارة توقعها 

هذا.
أما وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف فقد 
قال، إن روسـيا لن توقف عمليتها العسكرية يف 
أوكرانيـا من أجل جوالت الحقـة من محادثات 

السالم.
ويف هـذه األثناء، أصبح املستشـار النمسـاوي 
كارل نيهامـر أول زعيـم غربـي يلتقـي وجها 
لوجـه مع الرئيس الـرويس فالديمري بوتني منذ 

بدء الغزو يف أواخر فرباير. 
وكانت رحلة نيهامر، وفقا ملسـؤولني يف فيينا، 
تهـدف إىل إبـالغ الزعيـم الرويس أنـه قد خرس 

الحرب بالفعل من الناحية األخالقية.
وقال املستشار، يف بيان، نقلته واشنطن بوست: 
”هـذه ليسـت زيارة وديـة. لقد جئـت للتو من 
أوكرانيا ورأيت بأم عيني املعاناة التي ال حد لها 

التي سببتها الحرب العدوانية الروسية.“
ووسـط الغضـب العاملـي مـن اتهامـات تطال 
القـوات الروسـية الرتكابها فظائع تسـتهدف 
املدنيـني يف املناطق املحيطـة بالعاصمة كييف، 
استعد مسؤولو إنفاذ القانون الفرنسيون لبدء 
العمـل يف تحقيقات ذات الصلة بعد وصولهم إىل 

أوكرانيا، االثنني. 
وبحسـب واشـنطن بوسـت، فقد فتح املدعون 
العامون يف فرنسـا تحقيقات متعددة يف جرائم 
حرب محتملة ارتكبت ضد مواطنني فرنسـيني 

يف أوكرانيا.
وأشـار االتحاد األوروبي، االثنـني، إىل أن فرض 
مزيـد من العقوبات عىل روسـيا مـن الخيارات 

املطروحة.
ويف السـياق ذاتـه قال وزيـر القوات املسـلحة 
الربيطانيـة، جيمس هيبـي، الثالثاء، إن جميع 
الخيـارات سـتكون مطروحـة للـرد عـىل أي 
اسـتخدام لألسـلحة الكيميائية يف أوكرانيا من 

قبل روسيا.
وأضاف هيبي لشبكة سكاي نيوز ”هناك بعض 
األشـياء التي تتجاوز الحد، وسـيكون هناك رد 
عـىل اسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة، وجميع 
الخيـارات مطروحة عىل الطاولـة حول طبيعة 

ذلك الرد“.
وكانت وزيرة الخارجيـة الربيطانية ليز تراس، 
قالـت االثنني، إن بريطانيا تعمـل مع رشكائها 
للتحقـق من تفاصيل التقاريـر التي أفادت بأن 
القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيميائية 

يف هجوم عىل مدينة ماريوبول األوكرانية.
وقالـت يف منشـور عىل تويـرت ”هنـاك تقارير 
مفادها أن القوات الروسية قد تكون استخدمت 
ماريوبـول.  عـىل  هجـوم  يف  كيميائيـة  مـواد 
نعمل بشـكل عاجـل مع الـرشكاء للتحقق من 

التفاصيل“.
العسـكرية  ”املخابـرات  أن  هيبـي  وتابـع 
الربيطانية غري قادرة حتى اآلن عىل التحقق من 

تلك التقارير“.
وقال الرئيس األوكراني، فولوديمري زيلينسكي، 
االثنني، إن روسيا قد تلجأ إىل استخدام األسلحة 
الكيميائيـة، ودعـا الغـرب إىل فـرض عقوبات 
شديدة عىل موسـكو لردعها عن استخدام مثل 

هذه األسلحة.
وقـال وزير القوات املسـلحة الربيطانية لـ 
”بي بي يس“ إنه ”إذا تم اسـتخدام أسـلحة 
كيميائيـة فسـتكون هـذه لحظـة مهمـة 
للغايـة لرئيـس وزرائنا وغريه من رؤسـاء 
الحكومات يف أنحاء العالم لبحث كيفية الرد 

عىل ذلك“.
وأضـاف ”يجـب أن يكـون واضحـا للرئيـس 
(الرويس فالديمري) بوتني أن استخدام األسلحة 
الكيميائية هو ببسـاطة أمر غري مقبول ويجب 
أال يتوقـع أن يقف الغـرب مكتوف األيدي إذا تم 

استخدامها“.

بغداد/ الزوراء:
تتعـرُض غالبية أنحـاء العراق لليـوم الثالث 
عـىل التـوايل، لعاصفـة رملية، مع تسـجيل 
دخـول العـرشات إىل املستشـفيات، لتلقـي 
العالج من مشـاكل يف الجهاز التنفيس، وفق 

مصدر رسمي.
ورضبت السحابة الرتابية أوالً شمال العراق، 
الخميـس، بما فيه إقليم كردسـتان وأدت إىل 
تعليـق الرحـالت يف مطـار أربيـل موقتا، ثم 
تمددت جنوباً وغطت السـبت، بغـداد ومدنا 
أخـرى، مثـل النارصيـة، حتى باتـت الرؤية 

معدومة يف بعض املناطق.
وقـال املتحدث باسـم وزارة الصحة، سـيف 
البدريف ترصيح صحفي: إن العاصفة تسببت 
يف ”دخول العرشات إىل املستشفيات يف أنحاء 

العراق بسبب مشاكل يف الجهاز التنفيس“.
وقال عامـر الجابـري، مدير إعـالم األرصاد 
الجوية العراقية إن الظاهرة ستزول تدريجيا 

”عرص السبت“.
وتتكرر العواصف الرملية يف العراق، وهو بلد 

شبه صحراوي، خصوصا يف فصل الربيع.
وتوقع الجابـري ”زيادة يف العواصف الرتابية 
بسبب الجفاف والتصحر ونقص األمطار، ما 
قـد يضعف الغطاء النباتي“ الذي يسـاهم يف 

التخفيف من آثار العواصف.
والعراق من أكثر البلـدان عرضة لتغري املناخ 

والتصحر.
وتتكـرر حاالت الجفـاف بشـكل متزايد مع 
درجـات حرارة يمكن أن تظل صيفا فوق 50 

درجة لعدة أيام.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفى 
الكاظمـي، أن بعـض الـوزارات اتخذت 
قرارات فيها تداعيات سـلبية عىل حياة 
املواطن، مشددا عىل الوزراء االلتزام بكل 
قرارات مجلس الوزراء التي تخص حياة 
املواطن، وفيمـا دعا القوى السياسـية 
لالتفاق عىل صيغة لتشـكيل الحكومة، 
صوت مجلـس الوزراء عىل تعليق العمل 
بايجـازات االسـترياد اىل حزيران املقبل، 
بينمـا وافق عـىل تشـكيل لجنـة تتوىل 
دراسة إجراءات استرياد البيض والدجاج 

بما يضمن عدالة االسعار واستقرارها.
وقـال الكاظمـي خالل جلسـة مجلس 
الـوزراء التـي عقـدت امـس الثالثاء يف 
بيـان ملكتبه االعالمي تلقتـه ”الزوراء“: 
”اتخذنـا قبـل شـهر رمضـان قـرارات 
يف صالـح املواطنـني ومواجهـة ارتفاع 
أسـعار املواد الغذائية التي شـهدتها كل 
دول العالـم بسـبب الحـرب الروسـية 
األوكرانية، والحكومة تحملت مسؤولية 
اتخاذ قـرارات صعبة؛ مـن أجل حماية 

املواطن والحفاظ عىل األسعار“.
وأضـاف: أن ” بعـض الوزارات لألسـف 
اتخذت قـرارات فيهـا تداعيات سـلبية 
عىل حياة املواطن، فعىل السـادة الوزراء 
عنـد اتخاذهم أي قرار يضعون مصلحة 
املواطن، نعـم الدولة تحتاج إىل الواردات 
املالية لكن عـىل أن ال يكون املواطن هو 

الضحية يف مثل هذه القرارات“.
قـرارات  مجموعـة  ”اتخذنـا  وتابـع: 
ملواجهة أزمـة ارتفاع األسـعار العاملية 
منها فتح االسـترياد، وهذا القرار صدر 
عـن مجلـس الـوزراء، وملـزم تطبيقه 
مـن قبـل الـوزارات املختصـة واالبتعاد 
عن االجتهادات الشـخصية عىل حساب 
املواطنني“، مشـددا عىل الوزراء االلتزام 
بكل قرارات مجلس الوزراء التي تخص 
حيـاة املواطـن، فهـذا األمـر غـري قابل 
للنقاش أو إخضاعه ملصالح شـخصية 

أو تأثـريات جماعـات النفـوذ، قررنا أن 
نوفر للمواطن خالل شهر رمضان املواد 
الغذائيـة والوقود والسـلع األخرى وغري 
مقبول تماماً عدم تنفيذ قرارات مجلس 

الوزراء التي ترتبط بحياة املواطن.
وبـني: ”عقدنا عـدة اجتماعـات دورية 
مع املسـؤولني يف وزارة الكهرباء وبقية 
الـوزارات من أجل تذليـل العقبات أمام 
توفـري الطاقـة الكهربائيـة للمواطنني 
يف الصيـف القادم، وهنـاك لجنة خاصة 
ملتابعة ملف الكهرباء، توجيهاتنا للسادة 
الـوزراء التعـاون يف هذا املجـال، لعبور 
أي أزمة محتملة للكهربـاء“، مؤكدا ان 
”هنـاك تركة ثقيلة مـن العبث بالخطة 
االسـرتاتيجية لتوفري الكهرباء والوقود، 
املـايض مـن  الصيـف  وقـد نجحنـا يف 
عبورها، ونعمل حالياً عىل توفري األموال 
وكل ما تتطلبـه عملية تأمني الكهرباء، 
ومـن ضمنها ما قدمنـاه ملجلس النواب 

ضمن قانون األمن الغذائي“. 
ومىض بالقول: ”نتمنى أن يمرر قانون 
األمن الغذائي حسـب الرؤية الحكومية 
لتسـيري أمـور البلد، لوجـود العديد من 
املتطلبات والسـيما ما يخص الكهرباء، 
ونحـن مقبلـون عـىل فصـل الصيـف، 
ومـا يتطلبه مـن توفري الوقـود وتأمني 
احتياجات املواطنني. عدم توفري األموال 
سـيقود إىل أزمـة بالكهربـاء ونتمنـى 
أن يتفهـم اإلخـوة يف الربملـان هذا األمر 
وإسـناد الحكومة يف توفـري إحتياجات 
املواطنـني مـن خـالل تمريـر القانون 

بطريقة ال تؤثر يف جوهر القانون. ”
وجـدد تأكيـده لألجهزة األمنيـة، األمن 
الداخليـة  واسـتخبارات  الوطنـي، 
ومـن  التجـار  بمراقبـة  باالسـتمرار 
عـىل  لالعتيـاش  األزمـات  يسـتغلون 
حسـاب قوت املواطنني، وعدم السماح 
لهم بالتالعب باألسـعار، ومحاسـبتهم 
بشـدة وعـىل املواطنـني إبـالغ األجهزة 
األمنية عن املتالعبني باألسعار، مضيفا 

املاضيـني  األسـبوعني  ”عقدنـا خـالل 
ملراقبـة  متواصلـة  أمنيـة  اجتماعـات 
األوضـاع األمنية، ومتابعـة الجماعات 
اإلرهابيـة التـي تحـاول أن تحصل عىل 
موطئ قدم أو عن نشاط إعالمي إلثبات 

وجودها“.
ولفت اىل ان ” قواتنا األمنية البطلة تقوم 
بجهد كبـري للحد مـن هـذه العمليات، 
العصابـات  بمالحقـة  ومسـتمرون 
اإلرهابيـة، ولدينـا عمليات اسـتباقية 
وجهد اسـتخباري لتعقبهم، وسـنقوم 
بعمليات كبـرية قريباً جـداً ملالحقة ما 

تبقى من فلول اإلرهاب“.
وتابـع: ”توجيهاتنـا للـوزراء والوكالء 
إىل  لالسـتماع  العاميـني  واملديريـني 
شـكاوى املواطنـني،  والنزول للشـارع 

وأن يكونوا قريبني من املواطنني“.
وختـم القـول: ” أتمنـى مـن القـوى 
السياسـية أن تعمـل بكل جـد لالتفاق 
عىل صيغة لتشـكيل الحكومة، والقيام 
بواجباتهـا والعمـل عىل إعـداد موازنة 
عـام 2022، واإليفـاء بالتزاماتها تجاه 
املواطنـني، فاملرحلـة القادمـة مرحلة 
متطلبات واسـتحقاقات، وعىل الجميع 
أن يكونوا يف مستوى هذه املهمة لعبور 

التحديات“.
يف غضـون ذلـك، ذكر املكتـب االعالمي 
لرئيس الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفـى 
الكاظمـي، تـرأس الجلسـة االعتيادية 

الرابعة عرشة ملجلس الوزراء.
واسـتعرض الكاظمي، بحسـب البيان، 

األوضـاع العامـة يف البـالد، وتطـورات 
الوضـع األمني، وجهود األجهزة األمنية 
يف مالحقـة فلـول اإلرهـاب وعصابات 
الجريمـة، وخططهـا يف حمايـة أبراج 
األعمـال  مـن  الكهربائيـة  الطاقـة 
التخريبيـة، ومتابعـة املتالعبـني بقوت 

الشعب العراقي.
وتطرق إىل تطـورات األزمة االقتصادية 
العامليـة، وانعكاسـاتها عـىل العـراق، 
ومتابعـة تنفيذ اإلجراءات التي اتخذتها 
الحكومـة؛ للتخفيف من حـدة األزمة، 
كمـا شـهدت الجلسـة تقديـم تقريـر 
مفصل عن اإلجراءات الصحية الخاصة 
كورونـا،  جائحـة  عـىل  بالسـيطرة 
واالنخفـاض الحاصل بعـدد اإلصابات، 
متابعـة  يف  الصحـة  وزارة  وجهـود 

تطورات الجائحة، وإجراءاتها يف تأمني 
العالجات واللقاحات املطلوبة.

وتابـع البيان: انه بعد أن ناقش مجلس 
الـوزراء املوضوعات املدرجة عىل جدول 

األعمال، أصدر القرارات اآلتية:
أوالً/ املوافقة عىل ما يأتي:

1 -  تعليـق العمـل بإجـازة االسـترياد 
للمـواد الغذائيـة، واملواد االسـتهالكية، 
واألدوية املشمولة باالسترياد، واالكتفاء 
النوعية،  الفحص والسيطرة  بإجراءات 
وإجـراءات الرقابـة الصحية، واملحاجر 
الزراعيـة والبيطرية يف املنافذ الحدودية 

إىل 8 حزيران 2022.
2 -  تـويل وزارة املاليـة/ الهيئة العامة 
للكمارك بالتنسيق بينها ووزارة الزراعة 
توحيـد القوائم املشـمولة باالسـترياد، 
اسـتناداً إىل الفقرة (2/ أ- ب) من قرار 

مجلس الوزراء (72 لسنة 2022).
3 -  تشـكيل لجنة برئاسـة مستشـار 
رئيـس الـوزراء للشـؤون االقتصادية، 
وعضويـة ممثلـني عـن وزارة الزراعة، 
الـوزراء،  ملجلـس  العامـة  واألمانـة 
وجهاز األمـن الوطني، ووزارتي املالية، 
والتجارة، تتوىل دراسة إجراءات استرياد 
البيـض والدجـاج بمـا يضمـن عدالـة 

األسعار واستقرارها.
 ثانياً/ 

1 - املوافقة عىل اسـتثناء العدد املتبقي 
من مركبات اإلطفاء غري املستلمة البالغ 
عددهـا (47) مركبـة مـع ملحقاتهـا 
مـن  املجهـزة  االحتياطيـة،  وأدواتهـا 
رشكة (جيمكس) الفرنسـية إىل رشكة 
مصايف الوسـط، املثبت أرقام شواصيها 
بالجدول املرفق ربط كتاب وزارة النفط 
املـؤرخ  (أ/ت/1546)  بالعـدد  املرقـم 
يف 17 كانـون الثانـي 2022، مـن قرار 
مجلـس الـوزراء (215 لسـنة 2009) 
املعـدل وقرار مجلـس الـوزراء (432) 

لسنة 2012.
2 - أخـذ وزارة املالية/الهيئـة العامـة 

لتنفيـذ  املالئمـة  اإلجـراءات  للكمـارك 
ما جـاء يف الفقـرة (1) املذكـورة آنفاً، 
وتتحمل رشكة مصايف الوسـط أصولياً 
التعاقدية  مسؤولية سـالمة اإلجراءات 

واملواصفات الفنية.
ثالثـاً/ تخويل السـيد رئيـس صندوق 
اعـادة إعمـار املناطـق املتـرضرة مـن 
العمليات اإلرهابيـة صالحية التفاوض 
والتوقيع عىل بروتوكول تعاون مشرتك 
بـني جمهورية العراق/صنـدوق إعادة 
إعمـار املناطق املترضرة مـن العمليات 
يف  الرتكيـة  والجمهوريـة  اإلرهابيـة 
مجـال اإلدارة البيئيـة، مـع األخذ بعني 
االهتمـام توصيـة الدائـرة القانونية يف 
األمانـة العامـة ملجلس الـوزراء املثبتة 
(م.د/ بالعـدد  املرقمـة  مذكرتهـا  يف 

ق/2/4/11/212/95 ل.ق) املؤرخـة 
يف 3 نيسان 2022.

خامساً/ املوافقة عىل ما يأتي:
1 -  تخويـل املدير العـام للهيئة العامة 
صالحيـة  املاليـة،  وزارة  يف  للرضائـب 
األويل  باألحـرف  والتوقيـع  التفـاوض 
عـىل مـرشوع اتفاقية تجنـب االزدواج 
دفـع  مـن  التهـرب  ومنـع  الرضيبـي 
الرضائـب املفروضة عـىل الدخل ورأس 
املال، بـني حكومـة جمهوريـة العراق 
وحكومـات كل مـن (اململكـة األردنية 
رسيالنـكا  وجمهوريـة  الهاشـمية، 
الديمقراطيـة، وجمهورية سـلوفاكيا، 
باكسـتان  ودولـة قطـر، وجمهوريـة 
رومانيـا)،  وجمهوريـة  اإلسـالمية، 
اسـتناداً إىل أحكام املادة (80/سادساً) 

من الدستور.
وثائـق  الخارجيـة  وزارة  إعـداد    -  2
حكومـة  باسـم  الالزمـة  التخويـل 
جمهوريـة العراق إىل املدير العام للهيئة 
للسـياقات  وفقـاً  للرضائـب،  العامـة 
املعتمـدة ورفعهـا إىل األمانـة العامـة 
ملجلس الوزراء الستحصال توقيع السيد 

رئيس مجلس الوزراء.
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بريوت/ الزوراء:
توقُع وزيـر اإلعـالم اللبناني زيـاد املكاري 
أن تشـهد البالد اسـتقطابا إعالميا كبريا، يف 
خضم تغطيـة االنتخابات الربملانية املرتقبة 
املقـررة يف 15 مايـو املقبل، التي ستشـكل 
حدثـا مفصليـا عـىل الصعيـد السـيايس يف 

لبنان.
وقـال املـكاري يف لقـاء خـاص مـع موقع 
”سـكاي نيوز عربية“، إنه يتوقع مشاركة 
إعالمية ”عاملية“، عىل ضوء طلبات وسـائل 
اإلعالم والوكاالت األجنبية التي تقدمت حتى 

اآلن للمشاركة يف تغطية االنتخابات.
وكشـف الوزيـر أن مـا يقـارب 300 طلـب 
إلعالميني يف وسـائل إعالم خارجية ُسـجلت 
إمكانيـة  إىل  مشـريا  الـوزارة،  دوائـر  يف 
ارتفـاع الرقم إىل الضعف مـع اقرتاب موعد 

االنتخابات أكثر.
ومن جهة أخرى، شـدد املـكاري عىل أهمية 

دور اإلعالم املحيل يف تغطية هذا االستحقاق 
بموضوعيـة وحريـة، وال سـيما مـع تعدد 
وسـائل اإلعالم الخاص، مشريا إىل أن وزارة 
اإلعالم سـتؤّمن الحمايـة لإلعالميني خالل 

ممارستهم ملهنتهم بحرية ومسؤولية.
وأضـاف: ”نعمـل بالتعاون مـع فريق عمل 
عىل دراسـة مرشوع قانون اإلعـالم الجديد 
إلقـراره بنسـخته املعدلة قبيـل االنتخابات 
النيابية. هذا األمر يشـكل خطوة عىل مسار 
تعزيز دور اإلعالم يف لبنان وحماية الحريات 

العامة“.
كمـا أكد املكاري عـىل ”دور وزارة اإلعالم يف 

حماية اإلعالميني، وليس قمعهم“.
وتابـع: ”نمـر بمرحلة دقيقـة إعالميا ألننا 
يف طـور التحضري لالنتخابـات يف ظل وضع 
متشـنج، ألسـباب عديـدة أبرزهـا األزمـة 
وصحيـة  حياتيـة  وأزمـات  االقتصاديـة 
ووظيفيـة يمر بها لبنان، ورغـم ذلك نعمل 

إلجـراء انتخابـات ديمقراطيـة نعـّد أنهـا 
ستؤسس ملرحلة جديدة ألنها بمثابة تجديد 
للـدم السـيايس، وسـنقبل بنتائجهـا كمـا 
سـتصدر ألن النـاس هم الذين سـيختارون 
النـدوة  يف  سـيمثلهم  ومـن  مرشـحيهم 

الربملانية“.
وأضـاف املـكاري يف حديثه ملوقع ”سـكاي 
نيـوز عربيـة“: ”ناقشـنا بحضـور رئيـس 
ملـف  االنتخابـات،  عـىل  اإلرشاف  هيئـة 
اإلعـالم الخاص املرئي واملسـموع واملقروء، 
ومسـؤوليته يف اجتياز هذه املرحلة من دون 

إشكاالت، يف إطار القوانني“.
وتابـع قائـال: ”حريـة اإلعـالم واإلعالميني 
مقدسـة، ولهم كل الحمايـة والرعاية أثناء 

االنتخابات“.
ويف السـياق ذاته، كشـف املـكاري أنه ”من 
ضمـن املطالـب التـي تلقيتهـا، أن يكـون 
لإلعالميني اللبنانيني الحـق يف االقرتاع قبيل 

يـوم االنتخـاب“، مضيفـا أن ”ذلـك يحتاج 
إىل قانـون. نحاول إيجاد مخرج ما يسـمح 
لإلعالميـني باالقرتاع صباحا لكـي يتمكنوا 
من مواكبـة وتغطية العمليـة االنتخابية يف 

كل املناطق“.
وأضـاف الوزير: ”تطرقنا أيضـا إىل الربامج 
التثقيفية للناخبني، وذّكرنا وسـائل اإلعالم 
بوجـوب بث مـواد توعويـة للمواطنني، مع 
االبتعـاد عن األجـواء املذهبيـة والطائفية، 
وممارسـة الحق االنتخابي يف إطار ما ينص 

عليه القانون“.
واالنتخابـات املقـررة بعـد أكثـر قليـال من 
شـهر، هي األوىل منـذ االنهيـار االقتصادي 

الذي شهده لبنان بدءا من أكتوبر 2019.
ويف لبنـان 103 قوائم انتخـاب تمثل 1044 
مرشـحا، يتنافسـون عـىل مقاعـد الربملان 
البالغ عددها 128 مقعدا، علما أن االنتخابات 

الربملانية تعقد مرة كل 4 سنوات.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
كشفت خلية اإلعالم الحكومي، امس الثالثاء، 
عن اسـتنفار حكومي لتسـهيل دخول املواد 

الغذائية عرب املنافذ الحدودية.
وذكـر بيـان للخليـة تلقتـه «الـزوراء» انـه 
«تواصـل خليـة اإلعـالم الحكومي، تنسـيق 
الجهـد الحكومـي ملواكبـة آخر اإلجـراءات 
املتخذة بشـأن رفد األسـواق املحليـة باملواد 
الغذائية والزراعية الالزمة، بما يلبي حاجات 
املواطنـني مـن املـواد األساسـية، ومعالجة 
الخزين االسـرتاتيجي ملواجهة غالء األسعار، 
وزارات  بـني  مشـرتك،  وتعـاون  بتنسـيق 
(الزراعة، والتجارة، والداخلية، وهيئة املنافذ 

الحدودية، والهيئة العامة للكمارك)».
واضـاف، ان «ذلـك ياتي اسـتناداً إىل ما جاء 
بقـرارات مجلـس الـوزراء (٧٠، و٧٢، و٨٠ 

لسـنة ٢٠٢٢) التـي تضمنـت حزمـة مـن 
املقـررات التي تدعم املواطـن العراقي وتلبي 

حاجته من املواد األساسية».

ولفـت اىل ان «تواصل هيئة املنافذ الحدودية، 
العمل عىل مدار السـاعة، لتأمني دخول املواد 
الزراعيـة والغذائيـة عرب منفذي الشـالمجة 

يف محافظـة البـرصة، والشـيب يف محافظة 
ميسان، بتنسيق مشـرتك مع الهيئة العامة 
للكمارك، إذ اسـهم هذا التنسـيق املشـرتك، 
بدخول مواد (الطماطم والخيار والباذنجان 

والبطاطا).
ويف ما يخص إجراءات تسـهيل منح إجازات 
تواصـل  واملسـتوردين،  للتجـار  االسـترياد 
وزارتـي الزراعـة والتجارة، بتسـهيل عملية 
منـح اإلجـازات، فضالً عـن مبـارشة وزارة 
التجـارة باسـتالم محصـول الحنطـة مـن 

املزارعني للموسم الزراعي الحايل».
واألجهـزة  الداخليـة  «وزارة  ان  اىل  واشـار 
األمنية املعنية، بجوالتها التفتيشـية الدورية 
للحـد مـن حـاالت  املحافظـات،  يف عمـوم 
االبتزاز التي يستغلها بعض ضعاف النفوس 

باستغالل األزمة». 

بغداد/الزوراء:
أعلنـت الهيئـة العامـة للجمـارك ،امس 
الثالثـاء، عن ضبـط ٢٤ شـاحنة دخلت 
بصورة غري رشعية عرب املنافذ الحدودية 
. وذكر بيـان للهيئة تلقته «الزوراء»أنه» 
املتواصل  التوجيهات واإلرشاف  بحسـب 
للمديـر العام شـاكر الزبيـدي والجهود 
االسـتثنائية التي تبذلها أقسـام التحري 

ومكافحـة التهريـب التابعـة ملديريـات 
املناطـق الجمركيـة أسـفرت عن ضبط 
مـواد  تحمـل  التـي  الشـاحنات  مئـات 
داخلة بصـورة غري رشعية عـرب  املنافذ 
الجهـود  أن»   وأضـاف  الحدوديـة».  
الرسـم  باسـتحصال فروقات  أسـهمت 
الجمركـي التي يتـم التهرب مـن دفعها 
بطرق ملتويـة بعيداً عن قبضة الجمارك 

التهريـب  فضـًال عـن ضبـط عمليـات 
للمـواد املمنوعة من االسـترياد» . وتابع 
أن»عمليـات الضبـط التي نفذها قسـم 
التحـري ومكافحـة التهريـب يف جمرك 
املنطقـة الوسـطى أسـفرت عـن ضبط 
(١٩) شـاحنة محملـة بمـواد مختلفـة 
 ، انشـائية  كهربائيـة، ومـواد  ألجهـزة 
ومـواد غذائية ، وإطارات  ومواد متنوعة 

التحري ومكافحة  أن»قسم  أخرى،مبيناً 
التهريـب يف جمـرك املنطقـة الشـمالية 
تمكـن أيضـاً من ضبـط(٥) شـاحنات 
تحمـل مواد مخالفة( كيبـالت كهربائية 
، أنابيـب حديد،مواد غذائية». وأشـار اىل 
أن»مديريـة جمـرك املنطقـة الشـمالية 
قامت بإتالف ارسـالية أراكيل الكرتونية 

مخالفة لضوابط االسترياد» .

وأكـد أنه»تـم اتخـاذ جميع اإلجـراءات 
القانونيـة بحق املخالفـات وفقاً لقانون 
الجمـارك النافـذ رقـم ٢٣ لسـنة ١٩٨٤ 
أنها»عازمة عـىل تضييق  املعدل،مؤكـداً 
الخنـاق عـىل كل مـن تسـول له نفسـه 
املسـاس باألمن الغذائي واملـايل للبلد من 
خـالل تأديـة الواجبات املناطـة لها بكل 

حرص وأمانة

بغداد/الزوراء:
أعلنت مديرية مكافحـة اجرام بغداد، 
امس الثالثاء، اعتقال أربعة أشـخاص 
بينهم امرأة متهمني بحادث قتل، فيما 
أفـاد مصـدر أمني بإصابة شـخصني 
ووقوع هجوم مسلح عىل احدى املنازل 

يف مناطق متفرقة من العاصمة.
وقالت مديرية مكافحة إجرام بغداد يف 

بيـان ورد «الزوراء» إن «مفارز مكتب 
مكافحـة إجرام الحبيبيـة تمكنت من 
الكشف عن حادث قتل غامض حصل 
يف منطقـة حي طارق، رشقـي بغداد، 
والقبض عىل الجناة وهم (٤) متهمني 

من بينهم إمراة».
وأضافـت املديريـة أن «بعـد التعمـق 
بالتحقيق معهـم ومواجهتهم باألدلة 

اعرتفـوا رصاحـًة عـن قيامهـم بقتل 
املجنى عليـه حيث تم تصديق أقوالهم 
وتـم  باالعـرتاف،  وقضائيـا  ابتدائيـا 
الحكم عليهـم باإلعدام شـنقاً لينالوا 

جزاءهم العادل وفق القانون».
من جهة أخرى أفاد مصدر أمني، إن « 
شجاراً نشـب بني عدد من األشخاص 
وتطور إىل اسـتخدام االسلحة البيضاء 

والعـيص الغليظـة (التواثـي) ضمـن 
مدينة الشـعلة، ما أسـفر عـن اصابة 
شـخصني بجروح مختلفة»، مبيناً أن 
«قـوة امنية وصلت اىل مـكان الحادث 
واعتقلت ثالثة من طريف املشاجرة فيما 
تم نقل املصابني إىل احد املستشـفيات 

لتلقي العالج
«مشـاجرة  أن  املصـدر  أفـاد  كمـا 

الصـدر  عشـائرية وقعـت يف مدينـة 
قطـاع (٣٣) رشقـي بغـداد، تطورت 
اىل اسـتخدام االسـلحة الخفيفـة من 
دون وقـوع إصابـات واقتصارها عىل 
املاديات بأحد واجهـات املنزل»، مبيناً 
أن «قـوة امنية وصلت ملـكان الحادث 
وبـدأت البحث عن الجنـاة الذين الذوا 

بالفرار اىل جهة مجهولة».

بغداد/الزوراء:
أكـد الخبـري األمني فاضـل أبو رغيـف، امس 
الثالثاء، حسـم القضاء العراقـي قضايا أكثر 
مـن ١٥٠٠ شـخص قدموا من مخيـم الهول، 
فيما أشـار اىل أن األمم املتحدة داعمة ملرشوع 
غلـق املخيـم. وقـال أبـو رغيـف يف ترصيـح 
صحفي أن «مستشارية األمن الوطني نجحت 
يف اسـتقبال أكثر من ٤٥٠ عائلة بمعدل قرابة 
أكثـر من ١٧٠٠ شـخص من مخيـم الهول»، 
موضحـاً أن «القضـاء العراقي حسـم قضايا 
أكثر من ١٥٥٠ شـخصاً». وأضـاف أن «األمم 
املتحـدة داعمـة ملـرشوع غلق مخيـم الهول، 
وأن مخيـم الجدعـة جاهـز حاليا السـتقبال 
العائديـن»، الفتـاً اىل أن «مخيـم الهـول ميلء 
بالعراقيـني وال بد من حلـول وخطوات الحقة 

الحتضانهم وإعادة احتكاك األطفال والنسـاء 
مـع املجتمع كون آباءهم أو أزواجهن قتلوا أو 
اعتقلوا خارج العراق». وشـدد أبو رغيف عىل 

«رضورة أن تعمـل منظمـات املجتمـع املدني 
ووسـائل اإلعالم ورجال الديـن عىل ذلك بدعم 

دويل ومحيل واقليمي».

النجف/الزوراء:
اعلنـت محطـات تعبئة الوقـود االهلية 
ابوابهـا  اغـالق  والديوانيـة  النجـف  يف 
احتجاجا عىل قرار وزارة النفط القايض 
برفـع الدعـم عـن اسـعار املشـتقات 

النفطية.
النجـف  يف  األهليـة  املحطـات  رابطـة 
االرضاب  بيـان  يف  اعلنـت  والديوانيـة، 
بسـبب قرار الوزارة مؤكـدا ان الرابطة 
تمثل ٧٠٪ من محطات التعبئة يف عموم 
البـالد ، وسـاهمت محطاتنـا بتوفـري 
الوقود للمواطنني طيلة هذه السـنوات 
يف انسـيابية كبـرية عىل الرغـم من قلة 
دعم وزارة النفط مقارنة بحجم تكلفة 
املرشوع وصنعنا فارقا كبريا بني سـعر 
املنتوج يف محافظتنا يف الوسط والجنوب 

وسعره يف اقليم كردستان».
واضـاف البيـان، اننا»صدمنـا يف قـرار 
وزارة النفـط الجائـر بألغـاء الدعـم يف 

كميات املشتقات النفطية املجهزة الينا 
وهذا يؤثر عىل ارزاقنـا وارزاق اصحاب 

العوائل التي تعمل يف محطاتنا»
اوسـاط برملانية طالبـت رئيس الوزراء 
ووزيـر النفط بحـل مشـكلة محطات 
الوقـود األهليـة ، منهـم النائبـة عالية 
نصيف التـي قالت يف بيان امس الثالثاء 
: « ان املحطـات كانـت تعمـل بشـكل 
طبيعـي منـذ ١٢ سـنة وتوفـر البنزين 
انسـيابي  بشـكل  للمواطنـني  والـكاز 
املجحفـة  القـرارات  صـدور  حـني  اىل 
واإلجـراءات التعسـفية من قبـل وزارة 
النفط سـواء فيما يخص حصصها من 
الوقـود أو تحديـد نوع الوقود املسـتلم 
(البنزين املحسن والعادي والكاز) والتي 
كانت سبباً يف إيقاف العمل يف العديد من 
املحطـات وقطـع أرزاق العاملـني فيها 
وتجمع طوابري السيارات أمام املحطات 

الحكومية».

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيـادة عمليات بغداد، امـس الثالثاء، 
اعتقال ستة متهمني بينهم أطراف مشاجرات 
ومتهم اعتدى عىل طبيبة يف مستشفى بغداد 
التعليمي، فضال عن ضبط عبوة ناسـفة من 
مخلفـات داعـش الحربية شـمايل العاصمة 

بغداد.
وذكرت القيادة يف بيان ورد «الزوراء»، أن «قوة 
من مديرية حماية املنشـآت والشـخصيات، 
تمكنـت مـن القـاء القبـض عىل متهـم قام 
باالعتداء عىل احدى الطبيبات يف مستشـفى 
بغداد التعليمي وتم تسـليمه اىل مركز رشطة 

مدينة الطب يف جانب الرصافة».
ولفتت القيـادة إىل أن «قطعات الفرقة االوىل 
رشطـة اتحاديـة، تمكنت من القـاء القبض 
عىل خمسـة متهمني هم أطراف مشـاجرات 
بعـد تدخل القـوات وفـض تلك املشـاجرات 
ومصادرة االسـلحة التي بحوزتهـم وذلك يف 
منطقتـي (الزعفرانيـة، والعبيـدي) بجانب 

الرصافة رشقي بغداد».
إىل ذلـك، «تمكنت قوة من اللـواء (٥٩) فرقة 
املشاة السادسة وباالشرتاك مع لواء مغاوير 
قيـادة عمليات بغـداد ومفرزة من هندسـة 
ميـدان الفرقـة أعاله، مـن تنفيـذ واجــب 
بحــث وتـفتيـش تمــكنت خـاللـه مــن 
ضبــط عـبـوة نـاسـفة عبـــارة عـــن 
(جلكان) سـعة (٢٠) لرت مملوء بمادة نرتات 
االمونيـا وهـي مخلفـات حربيـة لعصابات 
داعـش االرهابيـة حيث تـم رفعهـا من قبل 
مفـارز املعالجـة لغـرض اتالفها بـدون اي 
حادث يذكر وذلك ضمن منطقة الثائر شمايل 

بغداد».
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بغداد/الزوراء:

اتهمـت رشكـة إيرثلنك لالتصـاالت وخدمـات اإلنرتنت، امـس الثالثـاء، محاولة 
مجموعة تخريبية إرهابية اإلرضار بشبكة اإلنرتنت يف عموم العراق.

وقالت الرشكة يف بيان تلقته «الزوراء» إن»مجموعة تخريبية إرهابية أقدمت عىل 
قطع كابالت املـرشوع الوطني لإلنرتنت الذي تنفذه رشكـة (إيرثلنك) من جميع 
املسارات املغذية ملدينة املوصل بشكل متزامن»، مبيناً أن «هذه األعمال تعد تخريباً 

متعمداً تحاول به تلك الجماعات اإلرضار بشبكة اإلنرتنت يف عموم البالد».
وأضافـت أن «كـوادر الرشكة بـارشت العمـل إلعـادة الخدمة يف املدينـة بأرسع 
وقـت»، داعية «القـوات األمنيـة إىل مالحقة هـذه الجماعات التي تسـعى دائماً 
لتهديد االسـتثمار يف مجال االتصاالت واإلنرتنت، وتقديم خدمة مجانية لكل الذين 

يحاولون خلق األزمات يف البالد».
وأكدت «البدء بمسـاعدة األجهزة األمنية يف مالحقة أؤلئك الذين يستهدفون البنية 

التحتية لقطاع االتصاالت واإلنرتنت».

دياىل/الزوراء:
اكدت مفوضية حقوق االنسان يف محافظة دياىل، امس الثالثاء، أن كلف حفر االبار 

املنزلية ارتفعت بنسبة ٥٠٪.
وقال مديـر املفوضية صالح مهدي يف ترصيح صحفـي ان“ الفرق امليدانية اجرت 
تقييما شـامال مللف الجفاف يف ارياف املدن الرئيسية ومنها بعقوبة يف ظل انحسار 
غري مسـبوق ملياه االنهر الرئيسـية مـن اجل بيان حجـم االرضار وتداعياتها عىل 

حياة مئات االالف من املدنيني“.
واضاف مهدي،ان ”االقبال الواسـع عىل حفر االبار املنزلية يف االرياف ارتفع بوترية 
غري مسبوقة ودفع اىل زيادة كلفه اىل ٥٠٪ ووصل اىل ٥٠٠الف  دينار بالوقت الحايل 
وهي يمثل عب مايل اخر ناهيك عىل انه مياه بعض االبار ملوثة مايسـتدعي اجراء 

تقييم دوري عليها لتفادي مخاطر التسمم او بروز االمراض“.
واشار اىل ان ”وضع مياه الرشب يف مراكز املدن تحت السيطرة حتى االن ولم تربز 
شـحة خاصة مع اعتدال االجواء لكن الوضع سـيكون اصعب مع تصاعد درجات 

الحرارة يف االشهر القادمة“. 

بغداد/الزوراء:
كشفت وزارة الزراعة، امس الثالثاء، عن مساع لتعديل قانون القرى العرصية، 
فيما أشـارت اىل أن هناك تجاوزات من املزارعني عىل األرايض يف القرى العرصية 

بكربالء املقدسة والديوانية.
وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسني يف  ترصيح صحفي إن «هناك قرى 
عرصية تم توزيعها عىل املستفيدين يف محافظات واسط والبرصة وميسان، إال 
أن بعـض الدور فيها لم تكتمل لسـنوات لعدم وجود تخصيصات مالية بسـبب 
االحداث التي شـهدتها البـالد العام ٢٠١٤»، مبيناً أن «هـذه القرى تملك إنتاج 

وتسويق لوزارة التجارة من الحنطة ومشاريع الثروة الحيوانية».
وأضاف أن «تنفيذ القرى كان بنسـب متفاوتة بني محافظات الديوانية وكربالء 
واملثنى حيث تم تدرجها عىل التوايل، ففي املثنى يوجد سـكن ومسـتفيدين من 
تلـك القرى إال أنه يف كربالء املقدسـة والديوانية فهناك تجـاوزات من املزارعني 
عىل األرايض»، مشـرياً اىل أن «املحافظات لم تعمل بشكل كاف لتوفري التزاماتها 
اتجاه هذه القرى، إال أن وزارة الزراعة تقوم بمسـاعدة املسـتفيدين يف تجاوز 

بعض املشاكل».
وأكد عبد الحسـني أن «بعض مديريات الزراعة لم تسـع بشـكل حثيث يف إلزام 
املهندسـني الزراعيني واألطباء البيطريني عىل اسـتغالل هذه القرى أو إنذارهم 
يف حالة تلكؤ االسـتالم»، الفتاً اىل أن «هناك مسـاعي من وزارة الزراعة لتعديل 
قانـون القـرى العرصيـة بما يسـهل عملية اسـتثمار أوسـع، لتتمكن رشائح 

املهندسني واألطباء البيطريني من االستفادة من هذا املرشوع املهم».
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دياىل/الزوراء:
اكـد مسـؤول حكومي، امـس الثالثـاء، عن اعتمـاد خطة 
جديـدة ملواجهـة قناصـة داعـش يف رشيط زراعي سـاخن 
شـمال رشق دياىل. وقال مدير ناحية العبارة (١٧كم شمال 
رشق بعقوبـة) شـاكر التميمـي يف ترصيـح صحفـي،ان“ 
قناصة داعش االرهابي شـنوا خالل االيام االخرية سلسـلة 
هجمات تسـتهدف كامريات حرارية يف عدة بساتني زراعية 
يف محاولة لتعطيلها خاصة وانها اسـهمت يف شـل حركتهم 
خاصـة يف الليـل“. واضاف التميمـي، ان ”االجهـزة االمنية 
اعتمـدت خطة جديدة ملواجهة قناصة داعش االرهابي وفق 
اليات سـوف تسهم يف شـل حركتهم والتعامل بشكل مبكر 
مـع اي هجمات“، مشـريا اىل ”محاوالت داعـش االخرية يف 
اسـتهداف الكامـريات الحراريـة لـم تحقـق اي نتائج وتم 
احباطها دون اي اصابات برشية“. ولفت اىل ان ”االوضاع يف 
بسـاتني العبارة وريفها جيد وهو يف تحسـن مستمر ونامل 

يف الخطط الجديدة ان تنهي ملف القناصة“. 

بغداد/الزوراء:
كشـفت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امـس الثالثاء، 
عن صدور أمر قبٍض بحق محافظ بابل السـابق، 
ُمبّينًة أنَّ األمر جاء عىل خلفيَّة إقدامه عىل ُمخالفة 
واجباته الوظيفيَّـة. وذكرت الهيئة يف بيان ورد لـ 
«الـزوراء»، أن «دائـرة التحقيقـات يف الهيئة، ويف 
معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشـارت إىل 
إصدار محكمة تحقيق جنايات ُمكافحة الفسـاد 
املركزيَّـة أمر قبٍض بحقِّ محافظ بابل السـابق»، 
ُموضحًة أنَّ «املُتَّهم أقدم عىل ارتكاب ُمخالفاٍت يف 

منح فرصٍة استثماريٍَّة».

وتابعـت الدائـرة، أنَّ «أمـر القبض الصـادر وفقاً 
العقوبـات،  املـادة (٣٣١) مـن قانـون  ألحـكام 
جـاء عـىل خلفيَّـة إقـدام املُتَّهم عىل منـح فرصًة 
اسـتثماريَّـًة حرصيَّـًة ألكثر من ُمستثمٍر بصورٍة 
ُمخالفـٍة للقانـون، الفتًة إىل عدم اتخـاذ أيِّ إجراٍء 
بخصوص تلكؤ املُستثمر بالتزاماته التعاقديَّـة». 
وكانـت الهيئة قـد أعلنت يف الخامس من نيسـان 
الجاري عن صدور أمر استقدام بحق عضو مجلٍس 
نوَّاٍب عن الدورة السـابقة؛ إللحاقه رضراً جسيماً 
بأمـوال أو مصالـح الجهة التي يعمـل بها،عندما 

كان يشغل منصب محافظ بابل األسبق.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت قيـادة الرشطـة االتحاديـة، امـس الثالثاء، 
القبـض عـىل ثالثـة مطلوبـني بقضايـا إرهابية يف 

محافظة كركوك.
وذكـرت القيادة يف بيان ورد لـ «الـزوراء» أنه «وفقاً 
ملعلومـات اسـتخبارية وبعمليـة نوعيـة، تمكنـت 
قـوة من اللواء الحـادي عرش الفرقـة الثالثة رشطة 
اتحاديـة باالشـرتاك مع مفـارز اسـتخبارات اللواء 
التابعة لوكالة االسـتخبارات والتحقيقات االتحادية 
من إلقاء القبض عىل اثنني من املطلوبني وفق أحكام 

املادة ٤ إرهاب يف منطقة (الحي العسـكري) بناحية 
الرياض يف محافظة كركوك».

وأضـاف البيـان، أن «قـوة مـن اللـواء الثاني عرش 
الفرقة الثالثة رشطة اتحادية باالشـرتاك مع مفارز 
اسـتخبارات اللـواء، تمكنـت من القـاء القبض عىل 
متهم مطلـوب وفق أحكام املادة ٤ إرهاب يف منطقة 

(بريمة) بقضاء الحويجة يف محافظة كركوك».
وأشـار البيـان إىل أن املطلوبـني «تمـت إحالتهـم اىل 
الجهات املختصة اصولياً إلكمال اإلجراءات القانونية 

والتحقيقية الالزمة بحقهم».

صالح الدين/الزوراء:
توعـدت مديريـة التقاعـد العامة، امـس الثالثـاء، املوظفـني املخالفني 
بعقوبـات رادعـة، فيمـا وجهت رسـالة اىل املراجعني.وقـال مدير تقاعد 
املحافظة أوس حميد رجب يف ترصيح صحفي إن «نسـب إنجازات كبرية 
تحققـت خالل الفرتة الحالية منذ بداية شـهر آذار ٢٠٢٢ وحتى منتصف 
شـهر نيسـان من هذا العام»، مبيناً أن «ذلك تم بـإرشاف وتوجيه رئيس 
هيئة التقاعـد الوطنية إياد محمـود هادي».وأضاف أن «هناك سـيطرة 
خاصـة وثابتة يف هيئة التقاعد العامة كون املعامالت تنجز إلكرتونياً ،وال 
يوجد أي تأخري يف العمل يف جميع األقسـام»، مشرياً اىل أن «هوية التقاعد 

وبطاقة املاسرت ترصف يف نفس الساعة من تأريخ حضور املتقاعد ،وهذا 
مثبت يف مركز البطاقة الذكية».

وتابع أن «نسبة إنجاز معامالت التقاعد وصلت اىل ١٠٠٪ وخاصة معامالت 
شـهداء وجرحى ضحايا اإلرهـاب»، الفتاً اىل أنه «بإمـكان املتقاعدين أو 
أرس الشـهداء الحضور اىل مقر الدائـرة أو املالحظيات املوجودة يف أقضية 
محافظـة صالح الدين لغـرض البالغ عن أي مسـاومة أو تأخري من قبل 

املوظفني ،وسوف تتم محاسبة املقرص بعقوبات شديدة ورادعة».
ودعـا رجب «املتقاعديـن اىل عدم التعامل مع املعقبـني اطالقاً كون هذه 

الحالة تنرش آفة الفساد التي يعاني منها املجتمع».
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الرشكة العامة لتجارة الحبوب 

مناقصة رقم: ٢٠٢٢/١٣

تنويه

ورد سـهوا يف جريـدة الـزوراء 

يف   (٧٦٩٧) املرقـم  بالعـدد 

الفقـرة  يف  ورد   ٢٠٢٢/٤/١١

الكلفـة  التنظيـف   (٥) رقـم 

التخمينيـة مليون وسـبعمائة 

الف دينار خطأ، والصحيح هو 

مليون وسـبعمائة وخمسـون 

ألف دينار/ شهريا... لذا اقتىض 

التنويه.....



 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سوق العراق 
لالوراق املالية، امس الثالثاء، مرتفعا 

عن اغالقه ليوم أمس.
التـداول لسـوق  وجـاءت مـؤرشات 
ليـوم  املاليـة  لـألوراق  العـراق 
امـس كمـا يـيل: بلغ عـدد االسـهم 
 (٩٫٧١٣٫٩٦٦٫٢٦٠) املتداولـة 
سـهما، بينمـا بلغـت قيمة االسـهم 

(٩٫٥٩٦٫٩٥٥٫٦٥٤) دينارا. 
ISX ٦٠ يف  واغلـق مـؤرش االسـعار 
جلسـة امس عـىل (٦٠١٫١٢) نقطة 
مرتفعا عن اغالقه يف الجلسة السابقة 

البالغ (٥٩٩٫٤٧) نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (٢٩) رشكة من 
اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 
بتعليمات االفصاح املايل (١٧) رشكة.
مـن  املشـرتاة  االسـهم  عـدد  وبلـغ 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(٥) ماليـني سـهم بقيمـة بلغت (٦) 
ماليني دينار من خالل تنفيذ صفقتني 

عىل اسهم رشكة واحدة.
بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعة من 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(٢٥٥) مليـون سـهم بقيمـة بلغـت 
خـالل  مـن  دينـار  مليـون   (٢٢١)
تنفيذ (٥٧) صفقة عىل اسـهم سـت 

رشكات.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية 
قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 

وااليـداع املركـزي منـذ عـام ٢٠٠٩، 
ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس 
جلسات تداول اسـبوعيا من االحد اىل 
الخميـس، ومدرج فيـه ١٠٥ رشكات 
مسـاهمة عراقيـة تمثـل قطاعـات 
والصناعـة  واالتصـاالت  املصـارف 
والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
اعترب النائب عن االطار التنسيقي، محمد كريم، امس 
الثالثاء، اتفاقية حكومة الكاظمي بمد أنبوب نفطي 
مابـني البـرصة ومينـاء العقبة األردني هـدرا ألموال 
الشـعب العراقـي، مشـريا اىل أن األردن لـم تصدر لنا 

سوى املجرم املقبور الزرقاوي.
وقـال كريم يف ترصيح صحفـي: ان “ كل الدول تبني 
اتفاقاتهـا وقراراتهـا السياسـية واالقتصاديـة عىل 
دراسـات تقوم عىل مصلحتهـا أوال ومن ثم مصلحة 
االخرين وبصيغـة تبادل املنافع بينهمـا، إال حكومة 
الكاظمي التي ابرمت اتفاقيـة بمد أنبوب نفطي مع 
األردن يمتد من البرصة جنوب العراق اىل ميناء العقبة 
الذي يعترب ميناء ”مّيتا “ من الناحية االقتصادية وقد 

غادرته دول العالم منذ فرتات بعيدة “ .
وأضـاف ان ”اتفاقيـة حكومـة الكاظمي بشـأن مد 
االنبوب النفطي يعد هدرا ألموال الشـعب العراقي وال 

جدوى اقتصادية له سوى فائدة األردن فقط“.
وأوضـح كريم أن ”انشـاء مثل هكذا أنبوب سـيرض 
العـراق اقتصاديـا كما حصـل مع االنبـوب النفطي 
املمتد من البرصة اىل ميناء جدة السعودي الذي اصبح 

اآلن يف خرب كان“.
وتسـاءل البلداوي ”مـا هو األثر االقتصـادي ألنبوب 
البـرصة – العقبـة؟ وملـاذا لم تكشـف الحكومة عن 
”قدمـت  ”مـاذا  مضيفـا  االقتصاديـة؟“،  جـدواه 
لـألردن للعراق سـوى تصدير الزرقـاوي واتباعه من 

اإلرهابيني“.

بغداد/ الزوراء:
انتعشـت واردات الصـني مـن النفط 
الخـام يف آذار، ولكن مـن غري املرجح 
أن تنمـو أكثـر مـن ذلك بكثـري لفرتة 
مـن الوقـت - فإن الطلب عـىل الوقود 
يتالىش وسـط عمليات اإلغالق بسبب 

كوفيد 19- وارتفاع األسعار.
أكـرب  تعـد  التـي  الصـني  اسـتوردت 
مستورد للخام يف العالم 10.88 مليون 
برميـل يومًيا يف آذار، ارتفاًعا من أدنى 
مسـتوى يف أربعـة أشـهر عنـد 9.51 
مليـون برميـل يومًيا يف شـباط، لكنه 
ال يزال أقـل بكثري مـن 11.54 مليون 

برميل يومًيا يف كانون الثاني.
ويمكن أن ُتعزى القفزة الشهر املايض 
إىل حد كبري إىل زيادة الطلب من املصايف 
حيث تم رفع قيود التلوث بعد األلعاب 
األوملبية الشـتوية يف بكني يف شـباط، 
ومـع زيـادة الطلب عـىل الوقـود بعد 

عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
أن  إىل  اإلشـارة  تجـدر  ذلـك،  ومـع 
الصـني خفضـت حصـص التصديـر 
 ،2022 لعـام  األول  تخصيصهـا  يف 
وخفضهـا بنسـبة ٪56 إىل 13 مليون 
طن، كجزء من الجهود املبذولة لخفض 

التلوث وضمان اإلمدادات املحلية.
ومـن املرجـح أن يكون قـرار اململكة 

العربية السـعودية برفع سـعر البيع 
الرسـمي (OSP) للشـحنات التي يتم 
تحميلهـا يف أيـار إىل آسـيا إىل عـالوة 
قياسـية مقارنـة باملـؤرش اإلقليمـي 
عمـان / دبـي بمثابـة عائـق إضـايف 
لـواردات الصـني، ممـا جعـل بعـض 
املصايف الصينية تطلـب كميات أقل يف 
أيار من السـعودية، أكـرب مورد للخام 

البيـع  عمليـات  ستشـجع  للصـني، 
الرسـمية السـعودية القياسية لشهر 
ايار رشكات التكرير يف آسـيا عىل أخذ 
أقل قـدر ممكن من النفط السـعودي 
السـوق  يف  بدائـل  لـرشاء  والسـعي 

الفورية.
قد تسـعى املصـايف الصينية للحصول 
عىل مزيد من خام الرشق األوسط من 

البائعني الفوريني مثل العراق وسلطنة 
عمـان، لكن يمكنها أيًضـا الرشاء من 
الواليـات املتحـدة وغـرب إفريقيا ألن 
الفـروق تجعـل هـذه الدرجـات أكثر 

تنافسية.
من جانب متصل، انخفض سعر خام 
البـرصة الثقيل بشـكل طفيف، امس 
الثالثاء، لتالحق باقي خامات منظمة 

أوبك.
وانخفض خام البرصة الثقيل املصدر 
تغيـري  وبنسـبة  دوالر   0.15 آلسـيا 
بلغـت %0.15 ليصل اىل 95.05 دوالرا 

للربميل الواحد.
اسـعار  جميـع  ايضـا  وانخفضـت 
خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام 
العربـي السـعودي 105.37 دوالرات 
للربميـل بانخفاض بلـغ 0.21 دوالر، 
وسجل مزيج مربان اإلماراتي 99.36 
دوالراً للربميـل بانخفـاض بلغ 0.37 
دوالر للربميـل، وبلغ ومزيج سـهران 
الجزائـري 100.47 دوالر بانخفـاض 
بلـغ 2.25 دوالر، وبلـغ مزيـج ايران 
الثقيـل 97.69 دوالرا بانخفـاض بلغ 
1.90 دوالر، وبلغ خام بوني النيجريي 
الخفيف 99.24 دوالرا بانخفاض بلغ 

1.91 دوالر“.
وكانـت اسـعار النفط قـد انخفضت 
بنحو ٪4 يوم االثنني، بعد إعالن الدول 
املسـتهلكة عـن تحرير ضخـم للنفط 
مـن احتياطيـات الطـوارئ لتعويض 
اإلمـدادات املفقـودة من روسـيا، قبل 
ان ترتفع االسـعار مـرة اخرى امس، 
بعـد أن تبني انـه ما زالت هناك شـح 
للمعروض مـع الطلب املتزايد من قبل 

الدولة املستهلكة.

 بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة التجارة، امس الثالثـاء، عن اطالق 
(داس)  عالمـة  الطحـني  ملـادة  املبـارش  البيـع 
للمواطنني وبأسـعار تنافسـية وبأقل من سـعر 
االسـواق املحليـة. من جانـب اخر، اكـدت غرفة 
تجـارة بغداد، امس ، ان سياسـة منع االسـترياد 
تعتـرب خاطئة، مبينـة ان املنتج املحـيل ال يغطي 

أكثر من 15 باملئة.
وقالـت وزارة التجـارة يف بيـان تلقـت ”الزوراء“ 
نسخة منه: ان ”املرشوع الذي انطلق برعاية وزير 
التجـارة عـالء الجبوري هو من ضمن املشـاريع 
االستثمارية التي تهدف اىل اعادة مزاولة الرشكة 
العامة لتجارة املواد الغذائية لنشـاطها السـابق 
الغذائيـة وبأسـعار  املـواد  باسـترياد وتسـويق 

تنافسية للمواطنني من ذوي الدخل املحدود“. 
واشـارت يف بيانهـا ان“ منشـأ الطحـني عراقي 
ويضاهـي املنتوج الرتكي من ناحية طبيعة املواد 

وجودته العالية“.
ودعت الوزارة يف الوقت نفسـه املواطنني الراغبني 
بـرشاء الطحني مراجعـة مخازن الرشكـة املواد 
الغذائية يف ((مركز مبيعات االمام عيل (ع) ومركز 
مبيعات الكرخ ومركز مبيعات الصدر)) لتوفرها 

يف تلـك املواقع“، منوهة إىل ان ”سـعر الكيس زنة 
٥٠ كغم (٤٢٥٠٠) الف دينار ”.

مـن جانب اخر، اكدت غرفة تجـارة بغداد، امس 
الثالثاء، ان سياسة منع االسترياد تعترب خاطئة، 

مبينـة ان املنتـج املحـيل ال يغطـي أكثـر من 15 
باملئة.وقال رئيـس الغرفة، فـراس الحمداني، يف 
حديـث صحفي: ان ”الحكومة العراقية تعرف ما 
يحتاجه التاجر ومدركـة لوضع البلد االقتصادي 

باعتبـار ان البلـد مسـتهلك وغري منتـج“، مبينا 
ان ”القيـود املوضوعة لعملية االسـترياد ليسـت 

معقدة“.
واضـاف ان ”املنـع املوضوع عىل اسـترياد بعض 
املنتجات هو الذي يخلق ارباكاً كبرياً وعدم توازن 
بدخول البضائع لألسـواق املحليـة، وبالتايل فإن 
كل يشء ممنوع هو غري صحيح وخاطئ وليست 
فيه جدوى او منفعة سواء للمواطن او للتاجر“، 
مبينا ان السوق يف العراق سوق مفتوح واقتصاد 

حر وليس اشرتاكي وهناك استثمار بكل يشء“.
واشـار الحمدانـي اىل ان ”العـراق يعاني من قلة 
االنتاج املحـيل، وان تقارير وزارة التخطيط تؤكد 
ان املنتج املحيل ال يغطي اكثر من 10 اىل 15 باملئة 
من حاجة السـوق املحلية“، الفتا اىل ان ”سياسة 
دعم املنتج يتم تطبيقها متى ما كان املنتج يغطي 
ما بني 60 اىل 70 باملئة ال ان يتم فرض منع وهناك 
حاجة ملحة لسـلع ومواد ال يوجد فيها اكتفاء“.

ودعت غرفة تجـارة بغداد، يوم االثنني، املواطنني 
والتجار للتظاهر امـام مقر وزارة الزراعة إلقالة 
وزيرهـا بعـد ادعائهـا بالسياسـات الحكوميـة 
والقرارات الخاطئة التي اوصلتنا اىل جوع محتم، 

قبل ان تعود الغاء هذه التظاهرة اىل اشعار اخر.
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بغداد/ الزوراء:
طالبت عضو مجلس النواب، عاليـة نصيف، امس الثالثاء، رئيس الوزراء 
املنتهيـة واليتـه مصطفـى الكاظمي ووزير النفط احسـان عبـد الجبار 
بحل مشـكلة محطات الوقود األهلية وعدم تضييـق الخناق عىل أصحاب 

املحطات بالقرارات املجحفة .
وقالـت نصيـف يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منـه: إن ”هذه املحطات 
كانت تعمل بشـكل طبيعي منذ ١٢ سنة وتوفر البنزين والكاز للمواطنني 
بشـكل انسـيابي اىل حني صدور القرارات املجحفة واإلجراءات التعسفية 
مـن قبل وزارة النفط سـواء فيمـا يخص حصصها من الوقـود أو تحديد 
نوع الوقود املسـتلم (البنزين املحسـن والعادي والكاز) والتي كانت سبباً 
يف إيقـاف العمل يف العديد من املحطات وقطع أرزاق العاملني فيها وتجمع 

طوابري السيارات أمام املحطات الحكومية“.
وأضافـت أن ”اسـتمرار املظاهـرات واإلرضابات بني فـرتة واخرى يف هذا 
القطـاع املهـم وغلق املحطات سـيجعل الضغط مسـتمراً عـىل املحطات 

الحكومية فقط، مما يؤثر سلباً عىل الوضع العام ”.
وتسـاءلت نصيف: “من يتحمل املسـؤولية عن قطع أرزاق االف العاملني 
يف هـذا الظرف الـذي باتت فيه الدولـة عاجزة عن مسـاندة ودعم الفقري 
وإيجـاد فرص عمل للعاطلني وخصوصاً الخريجني املحرومني من التعيني 
واضطـروا للعمل يف محطات الوقـود إلعالة ارسهم؟ ارحموا من يف االرض 

يرحمكم من يف السماء“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار الذهـب ”االجنبي والعراقـي“ يف األسـواق املحلية، امس 

الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 404 آالف دينار، وسعر الرشاء 400 الف، فيما 

كان سعر البيع ليوم امس االثنني 399 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا أيضاً عند 364 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 360 ألفا.
وفيمـا يخـص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار 21 يـرتاوح بني 405 آالف دينـار و415 ألفاً، فيما 
تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 365 ألفاً و 375 الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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

لتسجل 206 مليون دوالر.
وذكـر مصـدر أن البنك املركزي شـهد خالل مزاده لبيـع ورشاء العمالت 
االجنبيـة اسـتقراراً يف مبيعاتـه لتصل اىل 206 ماليـني و655 ألفاً و559 

دوالراً، غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشـرتيات البالغة 158 مليونـًا و305 آالف و559 دوالراً، لتعزيز 
األرصـدة يف الخارج عىل شـكل حـواالت واعتمـادات، فيما ذهـب املبلغ 

املتبقي البالغ 48 مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن 28 مرصفاً قـام بتلبية طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخـارج، و20 مرصفـاً لتلبيـة الطلبـات النقدية، الفتاً إىل مشـاركة 33 

رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس 
الثالثاء، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت يف اقليم 

كردستان.
وقال مصـدر إن بورصة الكفـاح والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلتا 
صبـاح امس ١٤٧٧٥٠ دينـاراً عراقياً مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما 
سـجلت االسـعار ليوم االثنني ١٤٧٩٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر 

امريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء انخفضت ايضـا يف محال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٢٥٠ دينارا عراقيا 
لـكل ١٠٠ دوالر امريكـي، بينما بلغت أسـعار الـرشاء ١٤٧٢٥٠ دينارا 

عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أمـا يف اربيـل عاصمـة اقليـم كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار الدوالر 
استقرارا، حيث بلغ سعر البيع ١٤٧٩٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، 

وبلغ سعر الرشاء ١٤٧٧٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
اعترب الخبري االقتصادي، باسـم أنطـوان، امس الثالثـاء، اقرار قانون 
االمـن الغذائـي بأنه اجـراء ترقيعي فرضته حالة االنسـداد السـيايس 
وتأخر تشـكيل الحكومة، مبينا ان إقرار قانون االمن الغذائي سـيؤدي 

اىل تأجيل مرشوع قانون موازنة ٢٠٢٢.
وقـال أنطوان يف ترصيح صحفي: ان ”قانون االمـن الغذائي ما هو إال 
اجراء ترقيعي بسـبب عدم االتفاق عىل تشكيل الحكومة يف وقت مبكر 
يسمح لها مناقشة واقرار موازنة ٢٠٢٢�، مشريا اىل ان ”اقرار القانون 

سيؤدي اىل تأجيل مرشوع قانون موازنة ٢٠٢٢“ .
وأضاف ان ”مسـألة إقـرار قانون االمـن الغذائي ليسـت طويلة املدى 
وإنمـا هي ترقيع حالة لفرتة معينـة“. موضحا ان ”االيجابية الوحيدة 

للقانون هي السيطرة عىل االزمة من االستفحال“.
وأشـار أنطوان اىل ان ”اقرار قانون االمن الغذائي دون التحرك لخلق 
قطـاع محـيل داخيل سـيضع عوائق عدة بعـد مرور اقـل من ثالثة 

اشهر“ .
وكان مجلـس النـواب قد أنهى يف الــ٢٨ من شـهر اذار املايض قراءته 

لتقرير ومناقشة مرشوع قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي.

 بغداد/ الزوراء:
كشـف مستشـار رئيس الوزراء لشـؤون اإلعمار واإلسـكان، صباح عبد 
اللطيـف، امـس الثالثاء، عـدد األرايض السـكنية املوزعـة ضمن مرشوع 

(داري)، فيما أشار اىل شمول وجبات أخرى ضمن املرشوع.
وقال عبد اللطيف يف ترصيح صحفي: إنه «تم توزيع ٣٨ ألف أرض سكنية 
ضمـن مـرشوع (داري)، حيث إن النسـب املقرر توزيعها هـي ٥٥٠ ألف 
قطعة أرض»، مبيناً أن «كل العراق مشـمول بتوزيع األرايض السـكنية ما 

عدا إقليم كردستان».
وأضـاف أن «العاصمـة بغداد رشـحت منطقتني لتوزيـع األرايض ضمن 
مبـادرة مرشوع (داري)، وهي النهروان، ومعسـكر طـارق يف أبو غريب، 

وأحيانا نجد منطقة واحدة مخصصة يف كل محافظة».
وأشار إىل أن «هنالك وجبات أخرى سيتم شمولها بمبادرة مرشوع (داري) 
قريبـاً، حيـث توجد مناطق مختارة، لكن لم يتـم فرزها كخدمات، وأيضاً 

التصميم األساس حسب قانون البلديات».
ولفت اىل أن «األرايض التي رشـحت ملـرشوع (داري)، يجب أن يتم اإلعالن 

عنها ملدة شهرين، تحسباً من وجود جهات لديها مشاكل عىل األرض».
وأوضـح: «نحن اآلن نريد اكمال فرز الوثائـق املقدمة من قبل املواطنني»، 
مؤكداً أن «مرشوع (داري) اآلن هو يف مسـؤولية وزارة اإلسكان واإلعمار 

رسمياً».
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بغداد/ متابعة الزوراء
 أعلنـت إدارة صنـدوق اعمار ذي قار جنوبي العراق تقديـم الرشكة املنفذة مللعب اإلدارة 

املحلية يف النارصية مركز املحافظة، طلباً بإلغاء العقد بسبب «تهديدات عشائرية».
ونرشت صفحة اعمار محافظة ذي قار عىل صفحتها الرسـمية يف موقع فيسبوك، خرباً 
جاء فيه، أن «إدارة صندوق اعمار ذي قار تود أن تنوه، إىل أن رشكة أرطال كلوبل التي تم 
التعاقد معها لتنفيذ ملعب االدارة املحلية قدمت طلباً بفسخ العقد لتنفيذ املرشوع، وذلك 
بسبب التهديدات العشائرية». وبينت اإلدارة ان هذا االجراء «يسبب حرمان املحافظة من 

رصح ريايض كبري البناء ورياضيي املحافظة، طاملا كانوا يأملون إكمال إنشائه».

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ الزوراء
عقـَد االّتحـاد اآلسـيوي لكـرِة 
القـدم، امـس الثالثـاء، املؤتمَر 
ُمدربـي  بتطويـر  الخـاّص 
املُنتخبـات الوطنّيـة لفئـِة من 
(17) حتى (23) عاماً، بإرشاِف 
املُديـر الفنـي لالتحـاِد العراقّي 
لكـرِة القدم جـون وتيل، وُمدير 
قسـِم َتعليم وتطوير املُدربني يف 
الدكتور وسـام نجيب  االتحـاِد 
صليوة، وحضور املُدرِب املُساعد 
للُمنتخِب األوملبـّي عباس عبيد، 
واملُدرب املساعد ملنتخِب الَشباِب 
املُسـاعد  واملـدرب  وايل،  أحمـد 
ملُنتخـِب الناشـئني محمـد عيل 

كريم.
وتناوَل االجتماع، الذي ُعقد عرب 
املنّصـِة االلكرتونيـة، مـرشوَع 
القـدم،  لكـرِة  الـدويلّ  االّتحـاد 
ودعمه لالتحاِد اآلسيوي لتطويِر 
االتحـاداِت الوطنّيـة املُنضويـة 

تحت منظومته. 
التباحـَث يف  االجتمـاع  وشـمَل 
تطويِر املـالكات العاملِة يف هذه 
األكاديميـات  وتطويـر  الفئـِة 
التابعـِة لألنديـة، ورفع درجاِت 
التعليم واملَعرفة، واالرتقاء بعمِل 
الكشـافني وزيادة الدعم املُقدم 

لتطوير هذه الفئاِت العمرية. 
كما نوقشـت يف املؤتمـِر أهمية 
الهـواِة  الالعبـني  الفصـل بـني 
املًنتخبـات  لرفـِد  واملوهوبـني 

الوطنية. 
كٍل  دعـِم  إىل  املؤتمـر  وتطـرَق 
من قسـم الجـذور وهـو البنية 
األساسية لقسـم تطوير َشباب 
النخبـة، وإىل العالقـِة بني املُدير 
الوطنّيـة  الفنـي يف االتحـاداِت 
املراكز،  وعمليـة تطويـر هـذه 
ووضـع فلسـفٍة واسـرتاتيجية 
لكِل اتحاٍد حـول تطوير الفئات 

العمرية .

@…‡n∞@ÏÓé�a@Üb•¸a
@ÚÓ‰†Ï€a@pbjÉn‰æa@Ôiäá∑
ÚÌã‡»€a@pb˜–€a@ãÌÏ�n€

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
أثنـت اللجنـة األوملبيـة الدوليـة عىل 
أداء القضاء الوطنـي العراقي املتعلق 

بالعمل األوملبي يف العراق.
أعلن ذلك   األمني العام للجنة األوملبية 
الوطنيـة العراقية  هيثـم عبدالحميد 
مضيفـاً ان األوملبيـة الدوليـة أبرقت، 
صباح امس الثالثاء، رسـالة رسمية 
للجنة األوملبية العراقية صادقت فيها 
عـىل التعديـالت املقرتحـة يف النظـام 
الداخيل مؤكداً عىل ان الرسالة إنطوت 
عـىل تهنئـة خاصـة لتأسـيس مركز 

التسوية والتحكيم الريايض.

وختـم عبد الحميـد حديثـه قائالً ان 
تأسـيس  باركـت  الدوليـة  األوملبيـة 
املركز وعّدته منجزاً قانونياً، وإدارياً، 
بالـغ األهميـة، ومثاالً قّيمـاً للتعاون 
البّنـاء بـني اللجنة األوملبيـة العراقية 

والحكومة ومجلس القضاء األعىل.
ويف سياق ذي صلة فقد باركت اللجنة 
األوملبية الدولية أيضـًا تعيني القايض 
محمـد عـيل محمـود نديـم رئيسـاً 
ملجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم 
الريـايض الـذي تـم تأسيسـه وفقـاً 
الداخـيل باملشـورة والتعاون  للنظام 
املبـارش مع مجلـس القضـاء األعىل 

املوقر.
اىل ذلك قدمت اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقية شـكرها وامتنانهـا العاليني 
اىل سـيادة رئيـس مجلـس القضـاء 
األعىل الدكتـور فائق زيـدان لتعاونه 
منقطـع النظـري يف تأسـيس مركـز 
التسوية والتحكيم الريايض، وتسمية 
القـايض محمـد عـيل محمـود نديم 
رئيساً ملجلس إدارة املجلس، وتقديمه 
كل ما من شأنه تنظيم العمل االوملبي 
يف العراقي بما ينسـجم مـع القوانني 
اللجنـة  ولوائـح  النافـذة  العراقيـة 

األوملبية الدولية.

بغداد/ الزوراء
ثمنـت  عمادة كلية الرتبيـة البدنية 
وعلـوم الرياضة للبنـات يف جامعة 
االوملبيـة  االكاديميـة  دور  بغـداد 
العراقيـة يف نرش وترسـيخ الثقافة 
نـرش  يف  تجسـد  الـذي  الرياضيـة 
الدراسـات الرصينة حـول الرياضة 
التـي  الدراسـة  العراقيـة واخرهـا 
تناولت الريادة يف الرياضة النسوية 
العراقيـة والتـي صـدرت يف كتـاب 
بعنوان ” رائدات يف الرياضة العراقية 
” وقالـت االسـتاذ الدكتـور فاطمة 
عبـد مالـح عميدة الكليـة يف كتابي 

شـكر وتقدير  وجهتهما اىل الدكتور 
هـادي العيثـاوي مديـر االكاديمية 
وهنـادي محمـد مديـرة العالقـات 
شـكرها  تقـدم  الكليـة  ان  فيهـا  
وتقديرهـا لالكاديمية  عىل حرصها  
املسـرية  وجهدهـا شـفي تعزيـز  
الرياضيـة  مؤكـدة عـىل  العلميـة 
اهميـة التعاون العلمي بـني الكلية 
واالكاديمية يف مشـاريع مستقبلية 
االوملبيـة  االكاديميـة  وكانـت   .
العراقية قد اصـدرت قبل ايام كتابا 
تنـاول سـرية ثـالث عـرشة رائـدة 
يف الرياضـة النسـوية وهـو موجز 

لدراسـة موسـعة حـول املوضـوع 
وقد جاء يف مقدمة الكتاب،  الريادة 
.. هـي السـبق يف دخـول ميدان من 
مياديـن االبداع، عـىل ان يكون هذا 
السـبق مبنيا عىل الوعي والشـغف 
والرغبة املقرونـة بالعمل يف العطاء 
وشق طريق وتعبيده للسائرين فيه 

مستقبال ...
مـن هـذا املفهـوم انطلقنـا يف هذه 
الدراسـة عن الرياضة النسـوية يف 
العراق، وهي دراسة  استطالعية يف 
التاريخ االجتماعـي، أي اننا رشعنا 
يف استكشـاف البدايات عىل ما توفر 

بني أيدينا من مصادر، وما زال مجال 
البحث واسـعا لإلملام بهذا املوضوع 
الحيوي الذي البد ان تتضافر جهود 
الباحثني يف كشـف خباياه السـيما  
أساتذة وطلبة كليات الرتبية البدنية 
وعلوم الرياضة يف العراق وهي كثرية 
وسـنعرض يف هذا الكتاب جانبا من 
مسرية عدد من الرائدات يف الرياضة 
العراقية يف جيلني – ليس الكل - عىل 
وفق تحديدنا ملفهـوم الريادة  وعىل 
ما أتيح من عينة للدراسة وكلنا أمل 
ان يواصل الطريـق باحثون آخرون 

إلكمال ما بدأناه.

بغداد/ متابعة الزوراء
برر مـدرب فريـق القـوة الجوية 
حكيـم شـاكر، أسـباب خسـارة 
سـيتي  مومبـاي  امـام  الفريـق 
الهنـدي إىل صيام الالعبني وحدوث 

متغريات اثناء املباراة.
وقـال شـاكر يف مؤتمر بعـد لقاء 
شـهدت  ”املبـاراة  إن  الفريقـني 
الكثري من املتغـريات والتي أعطت 

األفضلية للفريق املنافس 
وان توقيـت املبـاراة والصيـام أثر 
عىل العبينا بشـكل كبري“، الفتا اىل 

ان النتيجة لم تكن عادلة.
وأوضح أنه ”بعد تسـجيلنا الهدف 
لـدى  الرتاخـي  حـدث نـوع مـن 
القى بظالله  العبينا، واالستعجال 

عىل نتيجة املباراة“.
واضاف ان ”الفريق الهندي استغل 

فرصتني سـجل منها هديف املباراة 
وعندمـا ال تسـجل مـن الطبيعي 

تستقبل اهداف“.
واشار اىل ان ”الطريق مازال طويالً 
األخطـاء  تصحيـح  وباالمـكان 

والعودة من جديد“.
ومـن جهته اكد قائـد فريق القوة 
الجويـة قـال حمـادي أحمـد إن 
غيـاب الرتكيز وارتـكاب األخطاء 

السـاذجة، أمور أدت إىل الخسـارة 
املفاجئـة أمـام مومبـاي الهندي 
2-1، يف ثانـي مباريـات املجموعة 
أبطـال  دوري  ملسـابقة  الثانيـة، 

آسيا.
أعتـذر  البدايـة  ”يف  أحمـد  وقـال 
لجمهـور نادينـا لهـذه الخسـارة 
القاسـية، كان يجب الرتكيز وعدم 

ارتكاب هذه األخطاء القاتلة“.

وواصل“كنـا نبحـث عـن 3 نقاط 
مـن أجـل تعزيـز أمـل التأهـل إىل 
الدور الثاني، ولكن لألسف ارتكب 
الالعبون أخطاء ساذجة وتسببت 

بهذه الهزيمة املؤملة“.
وأوضـح صاحـب الهـدف الوحيد 
التدريبي  للقوة الجوية: ”الجهـاز 
القـوة والضعف  شـّخص مكامن 
لـدى الفريـق الهنـدي، وبالفعـل 

اسـتطعنا أن نقدم أداء فنياً جيداً، 
ولكـن كمـا ذكـرت، يجـب عـىل 
الالعبـني عـدم ارتكاب مثـل هذه 
األخطـاء، والتـي كلفتنا خسـارة 

املباراة“.
ونوه أحمد ان األمل ما زال موجوداً 
وسـنقاتل حتى الرمـق األخري من 
أجل العودة للمنافسـة عىل بطاقة 

التأهل ”.
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بغداد/ متابعة الزوراء
الـدوري  يف  مقعـده  كربـالء  حجـز 
املمتـاز للموسـم املقبـل، بعـد تغلبه 
عىل ضيفـه النارصية بنتيجة (3-0)، 
امـس الثالثاء، يف ملعب اإلدارة املحلية 
بمدينة كربالء، وسط غياب للجماهري 

بقرار اتحادي.
التسـجيل  أديالـو  السـنغايل  افتتـح 
لفريقـه يف الدقيقة 7، وأضاف الغيني 
كمـارا الهـدف الثانـي لكربـالء عنـد 

الدقيقة +45 3
ونجـح نهـاد عـيل، يف إحـراز الهـدف 
الثالـث يف الدقيقـة 4+90 ، مـن زمن 
املباراة التـي قادها طاقم تحكيم دويل 

بقيادة أحمد كاظم.
ونجح مدرب كربالء عيل عبد الوهاب، 
عـىل  والسـيطرة  أسـلوبه  فـرض  يف 
مجريات املباراة، رغم أن فريقه يلعب 
عىل فرصتي التعـادل والفوز لضمان 
التأهل للدوري املمتاز ، بينما لم يظهر 
املطلـوب،  بـاألداء  النارصيـة  فريـق 
ليفقد فرصة تاريخية بالعودة لدوري 

االضواء.
بهـذا االنتصار، رفع كربالء رصيده إىل 
47 نقطـة، محتـال صـدارة املجموعة 
الثانية لدوري الدرجة األوىل، فيما ظل 

النارصية ثانًيا برصيد 43 نقطة.
وأعلـن مدرب كربالء عيل وهاب نهاية 
مشـواره مع فريقه بعـد تأهل النادي 

اىل الدوري املمتاز.
وقـال وهـاب  عقب فـوز فريقه عىل 
النارصيـة، إن ”إنجـاز الـذي تحقـق 
حلـم أنتظره الكربالئيون.. ربما كانت 
مبـاراة النارصيـة آخر مبـاراة يل مع 
الفريـق وأكـون خارج أسـوار كربالء 
للحفاظ عىل االنتصارات وهذا اإلنجاز 

الشخيص“.
وتابع ”كربالء هو سـابع فريق قمت 
بتأهيلـه مـن دوري الدرجـة األوىل اىل 

املمتاز“.
اليـوم  تنطلـق  متصـل  سـياق  ويف 
األربعـاء، مباريـات الجولة السـابعة 
والعرشين من الدوري املمتاز، بإقامة 
ثالث مباريات، أبرزهـا ديربي الفرات 

األوسط بني النجف ونفط الوسط.
وتفتتح الجولة بلقاء الصناعة وأمانة 

بغـداد، فيمـا يلتقـي سـامراء ضيفه 
الكـرخ، ويحـل نفـط الوسـط ضيًفا 
ثقيـًال عـىل النجف يف أهـم مواجهات 

اليوم األول.
وتتواصل املباريـات يوم غد الخميس، 
حيـث يواجه القاسـم ضيفـه امليناء، 
فيما يسـتضيف الديوانيـة عىل ملعبه 
فريق النفط، وتقام مباراة الطلبة مع 

زاخو يف ملعب الشعب الدويل.
وتقـام الجمعـة املقبـل، مواجهتـان 

تجمع األوىل الكهرباء مع نفط البرصة 
يف ملعب التاجي، بينما يستضيف نفط 
ميسـان يف املواجهة الثانية، منافسـه 

نوروز يف ملعب ميسان األوملبي.
أربيـل  بقمـة  املباريـات،  وتختتـم 
والـزوراء، التـي سـيحتضنها ملعـب 

فرانسو حريري مساء السبت املقبل.
يذكر أن مباراة القوة الجوية والرشطة 
يف هذه الجولة، تم تأجيلها إىل إشـعار 
ىخـر، بسـبب ارتبـاط القـوة الجوية 

باملشاركة يف دوري أبطال آسيا.
الـدوري  ترتيـب  الرشطـة  ويتصـدر 
املمتاز برصيـد 67 نقطة، يليه الطلبة 
بالرتتيب الثانـي (53) والقوة الجوية 
ثالثا برصيد (48)، فيما يحتل سامراء 
الرتتيـب االخـري برصيـد (10) نقاط 

فقط.
ومن جهتهـا قررت لجنُة االسـتئناف 
القـدم  لكـرِة  العراقـّي  االتحـاد  يف 
اسـتدعاَء ُمرشف فريق نفط الوسـط 

وحكـم مبـاراة فريقي نفط الوسـط 
والرشطة التي جـرت يف ملعِب النجف 
ضمـن منافسـاِت دوري الكرة املمتاز 
للحضور أمام لجنِة االسـتئناف اليوم 
األربعـاء يف مقـّر االتحـاد بالسـاعِة 
الحادية عرشة صباًحا، وذلك بناًء عىل 
طلب االسـتئناِف املُقدم من قبل نادي 
الرشطة ضـد قـرار لجنـة االنضباط 
بخصوص األحداِث التي رافقت مباراَة 

نفط الوسط والرشطة.
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عضـو املكتـب التنفيـذي يف االتحـاد العراقـي 
للصحافة الرياضية الزميل جمعة الثامر، اعلن  
اسـتقالته من العمل يف االتحاد يف منشور كتبه  
بصفحته الشـخصية يف (فيسـبوك)، فاكد ان 
سـبب االسـتقالة  يعود لعدم جدوى استمراري 
بالعمل يف كيان معطل لم يقدم لرشيحة الصحفيني 
الرياضيني ومنذ قرابة عام ونصف يشء يذكر، وشـكرا لكل من منحني 

صوته واعتذر لخذالني لهم.
 *******************

عضـو الهيئة العامة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية، الزميل هشام السلمان احتفل بعيد 
ميـالده يـوم امس الثالثـاء، خالـص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ مؤنس عبد الله
عدسة / قحطان سليم

والشباب  النفط  وزيري  بحضور 
والرياضة إحسان عبد الجبار وعدنان 
األوملبية  اللجنة  ورئيس  درجال 
تّوج  حمودي،  رعد  العراقية  الوطنية 
فريق النفط بلقب دوري السلة املمتاز 
الوصيف  حساب  عىل  الحايل  للموسم 
يف  عليه  تفوق  بعدما  الرشطة  فريق 
املباراة التي أقيمت عىل قاعة الشعب 
ضمن  الرياضية  لأللعاب  املغلقة 
النهائي  الدور  مواجهات  سلسلة 

لدوري اللعبة املمتاز.
وصل  بفارق  املباراة  النفط  وحسم 
تسع  وبنتيجة  نقطة  عرشة  الثنتي 
نقطة  وسبعني  سبع  مقابل  وثمانني 
للمرة  الدوري  لقب  النفط  ليحرز 

السادسة توالياً.
يحيى،  خالد  املدرب  النفط،  ويقود 
العنارص  بعض  عىل  اعتمد  الذي 
الذي  حسن،  إيهاب  أمثال  البارزة 
املباراة،  يف  العب  أفضل  جائزة  نال 
وعيل  وير  كيفن  األمريكي  واملحرتف 
جاسم  وكرار  مؤيد  وإسماعيل  مؤيد 

وفريد رعدي.
يف  الثاني  املركز  الرشطة  فريق  ونال 
الثالث  املركز  تاركاً  الرتتيب،  الئحة 

لفريق نفط البرصة.
وسبق املباراة النهائية إفتتاح املعرض 
الفوتوغرايف الذي أقامه الزميل قحطان 
سليم بعد سبعة أشهر من املنافسات 
السلوية املحتدمة، إذ إختزلت عدسته 
 ٢٥٠ بـ  الدوري  منافسات  املبدعة 
األبرز  السلوي  الحدث  وّثقت  صورة 
االداريني  أداء  جسدت  لقطات  عرب 
وعرق الالعبني وجهد املدربني واجتهاد 
افتتاح  رشيط  قص  إذ  الحكام، 
عبد  إحسان  النفط  وزير  املعرض 
الجبار بمعية وزير الشباب والرياضة 
عدنان درجال ورئيس اللجنة االوملبية 
العراقية رعد حمودي فضالً  الوطنية 
اللجنة  لرئيس  األول  النائب  عن 
املكتب  وأعضاء  نجف  إياد  األوملبية 
العميدي  حسني  الدكتور  التنفيذي 
وباسم  البهاديل  إبراهيم  الدكتور  و 
أحمد واألمني العام هيثم عبد الحميد 
واألمني املايل أحمد صربي وجمع آخر 

من الشخصيات الرياضية.
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تحدث اإلسـباني سـريجيو راموس، مدافع باريس سان 
جريمان، عن مستقبله يف عالم كرة القدم.

وقال راموس، يف حوار مع شـبكة ”أمازون برايم“ ونقلته 
صحيفـة ”موندو ديبورتيفـو“: ”أرى نفيس ألعب أربع أو 
خمس سـنوات أخرى عىل مسـتوى عال يف مسـريتي، ثم 

سأفعل شيًئا مختلًفا“.
وأضاف املدافع اإلسـباني: ”لدي عامان آخران يف عقدي مع 
سان جريمان، وسأحاول البقاء والوفاء بهذه السنوات الثالث. 

طاملا أن جسدي صامد، أعتقد أن عقيل شديد الرتكيز“.
وسـئل راموس أيًضـا إذا كان يفضل لعب كـرة القدم مع األندية 

أم املنتخبات.
ورد املدافـع اإلسـباني: ”إنه سـؤال يصعـب اإلجابة عليه. إن الشـعور 
تجـاه تمثيل وطنـك دائًما ما يعني شـيًئا كبريًا، كما أنك تشـعر أنك مدين 
بـيشء لناديـك، وعليك أن تلعب بشـكل جيـد مع الفريق حتـى تتمكن من 
تمثيل املنتخب الوطني“.واختتم: ”كالهما مشاعر خاصة، لكن ال يمكنني 
اختيـار أحدهما عىل اآلخر، رغم أن مع املنتخـب الوطني لديك طموح أن 

تكون بطالً للعالم“.

زادت التكهنات حول مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يف ظل قرب 
انتهاء تعاقده مع نادي بايرن ميونيخ بنهاية موسم 2022-2023.

ولم يدخل مسـؤولو النـادي البافاري حتـى اآلن يف مفاوضـات مع الدويل 
البولندي بشـأن تجديد عقده، ما فتح البـاب لظهور تقارير صحفية تفيد 

بتوصل الالعب التفاق مع برشلونة من أجل االنضمام لصفوفه.
من جانبها، أكدت شبكة ”سكاي سبورت أملانيا“ التقارير التي تفيد برغبة 

البارسا يف جلب صاحب الـ33 عاما مللعب كامب نو.
وأشـارت إىل عزم اإلدارة الكتالونية عىل منح ليفاندوفسـكي راتبا سـنويا 
يـرتاوح بني 35 و40 مليـون يورو بعقد ملدة عامني أو ثالثة، يف الوقت الذي 

يتقاىض فيه 25 مليونا من النادي األملاني.
وسـيضطر برشـلونة للدخـول يف مفاوضات رسـمية مع مسـؤويل بايرن 
ميونيخ، إلقناعهم بالتخيل عن أفضل العب يف العالم بنهاية املوسـم الحايل، 

واالتفاق عىل القيمة املالية للصفقة.
وزعمـت العديـد من التقاريـر أن ليفاندوفسـكي لديه اتفـاق بالفعل عىل 
رشوط العقـد مع النـادي الكتالوني، كما أنه أبلغ مسـؤويل بايرن ميونيخ 

بعدم تجديد عقده الذي ينتهي يف صيف 2023.
ووفًقا لربنامج ”الشرينجيتو“ اإلسباني، فإن مكاملة من تشايف هرينانديز، 
املدير الفني لربشلونة، وراء اقتناع ليفاندوفسكي باالنتقال إىل ”كامب نو“ 

يف املوسم املقبل.
وال تعـد هذه الواقعة األوىل لتشـايف التي يتدخل خاللها يف األشـهر األخرية 
لحسم الصفقات لصالح برشلونة، بل سبق له االتصال بعدة العبني أبرزهم 
فرانك كييس (ميالن) وفريان توريس أثناء التواجد مع مانشسـرت سـيتي، 
باإلضافـة إىل اجتماعـه مـع النرويجي إيرلينـج هاالند مهاجم بوروسـيا 

دورتموند يف مدينة ميونيخ.
ولعب نادي باريس سـان جريمان دوًرا بـارًزا يف توتر العالقة بني البولندي 

روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، وإدارة ناديه البافاري.
وكتب فابريزيـو رومانو، خبري انتقاالت الالعبـني واملدربني يف أوروبا، عرب 
حسـابه يف موقع التواصل االجتماعي ”تويـرت“: ”لطاملا كان موقف وكيل 
ليفاندوفسـكي واضًحـا مع بايرن ميونيخ، إما التجديـد بعقد طويل األمد 
أو سـيكون الالعب مسـتعًدا للرحيل هـذا الصيف“.وأضـاف: ”اتخذ وكيل 
ليفاندوفسـكي هـذا املوقف يف عالقته مع بايرن ميونيخ منذ عام، بسـبب 

وجود اهتمام من باريس سان جريمان بضم الالعب“.
مـن جهة أخرى، يسـتهدف نادي برشـلونة صفقـة دفاعية مـن الدوري 
األملاني، بحسـب تقارير صحفية تؤكد سعيه لجلب بديل للظهري اإلسباني 

جوردي ألبا.
ووفقا لشبكة سكاي سبورت أملانيا، فإن البارسا مهتم بالتعاقد مع بورنا 

سوسا، ظهري شتوتجارت، لضمه خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وجذب صاحب الـ24 عاما أنظار كشايف برشلونة خالل مباراة شتوتجارت 

املاضية ضد بوروسيا دورتموند، والتي انتهت بفوز األخري 2-0.
ووصل وفد من البارسا إىل األرايض األملانية األسبوع املايض، ملراقبة الظهري 
الكرواتي عن ُقرب، نظرا لكونه أحد املرشـحني بقوة لخالفة ألبا، البالغ من 

العمر 33 عاما.
ولـن يجد برشـلونة صعوبة يف التعاقد مع الالعب، ال سـيما وأن عقده مع 

شتوتجارت يتضمن رشطا جزائيا قيمته 25 مليون يورو فقط.
ودخل سوسا دائرة اهتمامات النادي الكتالوني بعد فشل األخري يف االتفاق 
مع خوسيه جايا، ظهري فالنسيا، الذي رفض االنتقال للبلوجرانا، باإلضافة 

الستبعاد ألفونسو بيدرازا، العب فياريال، من قائمة الخيارات.
جدير بالذكر أن املدافع الكرواتي يعد الالعب األكثر صناعة لألهداف ضمن 
صفوف شـتوتجارت هذا املوسـم، بواقـع 7 تمريرات حاسـمة، باإلضافة 

لتفوقه يف الرصاعات الثنائية بنسبة 58%.
كما أثار أحد الالعبني البارزين يف دفاع آرسنال هذا املوسم، إعجاب مسؤويل 

برشلونة، ويرغبون يف التعاقد معه خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
ووفًقـا لصحيفة ”سـبورت“ اإلسـبانية، فإن مسـؤويل برشـلونة وجهوا 
أنظارهـم إىل الربازييل جابرييل ماجاليس، مدافع آرسـنال، خالل املوسـم 
الحايل.وأشـارت إىل أن مسـؤويل برشـلونة يريـدون بنـاء فريق مثـايل، لذا 
يبحثـون يف املريكاتـو عـن مدافع أعرس، مـع خطط النـادي للتخلص من 

الثنائي كليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي.
وأوضحـت أن الجهاز الفني بقيادة تشـايف هرينانديز سـيبقي عىل جريارد 
بيكيه وإيريك جارسـيا ورونالد أراوخو، كما سـينضم إىل البارسـا املدافع 

الدنماركي أندرياس كريستينسن من تشيليس عرب صفقة مجانية.
ويرتبط جابرييل بعقد مع آرسـنال حتى صيف 2025، وشارك هذا املوسم 

يف 31 مباراة بمختلف البطوالت، وأحرز 3 أهداف.
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دخل نـادي بوروسـيا دورتموند يف مفاوضـات لبحث إمكانية 
التعاقـد مـع الجزائـري رامـي بن سـبعيني، ظهري بوروسـيا 
مونشنجالدباخ األملاني.وكشف موقع ”سبورت1“ عن اهتمام 
حامـل لقب كأس أملانيـا بالتعاقد مع الـدويل الجزائري بنهاية 
املوسـم الحايل.وأشارت إىل دخول مسـؤويل النادي يف محادثات 
بالفعل مع وكيل صاحب الـ26 عاما، يف ظل تقارير تفيد برغبة 
األخري يف ارتداء قميص أسـود الفيسـتيفال.وأبلغ بن سبعيني 
مسؤويل مونشـنجالدباخ بالفعل برغبته يف الرحيل عن النادي، 
وهـو ما ملح له روالند فريكـوس، املدير الريايض، يف ترصيحات 
ملجلة ”كيكر“ مؤخرا، قائال: ”لدينا العديد من الالعبني املميزين، 
لكن أحدهم يرغب يف مغادرة النادي“.وارتبط الظهري الجزائري 
بالرحيل عن جالدباخ الصيـف املايض، بعدما أظهر روما رغبة 
يف ضمـه، لكـن االنتقال لم يتـم يف النهاية قبـل أن يغري الالعب 

وكيله بعدها.

أعلن نادي آينرتاخت فرانكفورت أن العب وسـطه السويرسي 
جربيل سـو تعـرض إلصابة بالغة يف الركبة خـالل املباراة التي 
خرسها الفريق أمام ضيفـه فرايبورج بهدفني مقابل هدف يف 

الدوري األملاني لكرة القدم.
وأكد فرانكفورت أن سـو ربما يلحق باملواجهة أمام برشـلونة 

اإلسباني يوم غد الخميس يف الدوري األوروبي.
وتعرض سـو (25 عاما) لإلصابة بعد ميض نصف ساعة فقط 
مـن املباراة ليتم اسـتبداله، لكنه قد يتعاىف قبـل املواجهة أمام 

برشلونة.
وتعـادل آينرتاخت مع برشـلونة بهدف ملثلـه يف فرانكفورت يف 
ذهـاب دور الثمانيـة من الـدوري األوروبي، وسـيلتقيان إيابا 

الخميس املقبل عىل ملعب كامب نو.

رفض جورجيـو كيليني، مدافع يوفنتوس، 
تقديم تأكيدات بشـأن مسـتقبله يف املوسم 
املقبل.وينتهـي عقـد كيلينـي مع السـيدة 
العجـوز يف صيـف 2023.وقـال كيليني، يف 
ترصيحات أبرزها موقع ”فوتبول إيطاليا“: 

”أنـا أسـتمتع باأليام، لكني سـعيد 
وهـادئ بشـأن مسـتقبيل.. يجـب 
عيل فهـم وتقييـم أشـياء كثرية“.
وأضـاف املدافع اإليطـايل: ”يف هذه 
األثناء، أفكر يف املباريات، كما أنني 
كيلينـي:  بها“.واختتـم  أسـتمتع 
”لقـد عرفت دافيـد (وكيلـه) منذ 
عـام 2001، ولدينـا رابطـة وثيقة 
كما أننا كربنا مًعا، لم أفكر مطلًقا 
يف جعـل عالقتنا موضع شـك وظل 
الوضـع كما هـو بعـد 20 عاًما“.
وكان كيليني أملح إىل اعتزاله اللعب 
الدويل عقب فشـل املنتخب اإليطايل 

يف التأهل إىل كأس العالم 2022.

كشـف تقرير صحفي إسـباني عن مفاجأة تنتظر نادي باريس سان جريمان، 
عقـب االنتهـاء من كأس العالـم 2022.ويقـام املونديال املقبـل عىل األرايض 

القطرية بني شهري نوفمرب/ترشين الثاني وديسمرب/كانون األول هذا العام.
ووفًقا لربنامج الشرينجيتو اإلسباني، فإن املالكني القطريني لسان جريمان 
قرروا التخيل عن النادي، عقب انتهاء كأس العالم.وأشار الربنامج اإلسباني 
إىل أن املالكني القطريني يرون أن مرشوع سـان جريمان فشل بالفعل عقب 

النتائج السـيئة يف دوري أبطال أوروبا بالسـنوات األخرية، باإلضافة إىل عدم 
نجاح النادي يف تجديد عقد املهاجم الفرنيس كيليان مبابي.

قدم مانشسرت سـيتي وليفربول مباراة مثرية يف 
الدوري اإلنجليزي املمتـاز، وتعادال (2/2)، لكن 
يجب عليهما أن ينقال تركيزهما إىل دوري أبطال 
أوروبا، قبل أن يستأنفا رصاعهما املحيل يف كأس 

االتحاد اإلنجليزي.
ويبـدو أن لـدى ليفربـول املهمة األسـهل، اليوم 
األربعـاء، حيـث يلعب عىل ملعبـه ”أنفيلد“ أمام 

علمـا  الثمانيـة،  دور  إيـاب  يف  بنفيـكا، 
بأنه فـاز يف مباراة الذهـاب التي أقيمت 

بالربتغال األسبوع املايض 3/1.
كمـا تغلب مانشسـرت سـيتي يف مباراة 
الذهـاب عـىل أتلتيكـو مدريـد (1-0)، 
لكنه سـيخوض مباراة إيـاب صعبة يف 
إسبانيا، يف محاولة للوصول للدور قبل 

النهائي.
ومـن املرجح أن يلعب الفائز من هذه 
املواجهة مع ليفربـول، يف الدور قبل 

النهائي.
وينافـس مانشسـرت سـيتي عىل 

التتويـج بثـالث بطـوالت، فيمـا 
لتحقيـق  ليفربـول  يسـعى 
الرباعية هذا املوسم، بعدما توج 
بكأس رابطة األندية اإلنجليزية 

املحرتفة.

خيم التعادل اإليجابي بهدف ملثله عىل اللقاء الذي حل فيه فالنسيا 
ضيفا عىل رايو فاليكانو، يف ختام الجولة الـ31 بدوري الدرجة 

األوىل اإلسباني لكرة القدم ”الليجا“.
وعىل ملعب (افييكاس) يف مدريد، خرج الشـوط األول بشباك 
نظيفـة للفريقـني، قبل أن ينجـح الضيـوف يف افتتاح باب 

التسجيل عن طريق كارلوس سولري يف الدقيقة 57.
وعندمـا كانت النقـاط الثالث يف طريقها نحـو الفريق الضيف، 
أنقذ سـريجي جوارديوال فاليكانو من الخسارة بهدف التعادل يف 

الدقيقة 83.
وفشـل فاليكانو يف تحقيـق أي انتصار للجولة الـ12 عىل 
التوايل، منـذ بداية هذا العام، وتحديدا منذ فوزه 
يف ديسـمرب/كانون أول املـايض بهدفـني 

نظيفني عىل ديبورتيفو أالفيس.
ومنـذ تلـك املبـاراة تلقـى الفريق 8 

هزائم، مقابل 4 تعادالت.
 34 إىل  رصيـده  فاليكانـو  ورفـع 
نقطـة يحتل بها املركز الـ13، مع 

مباراة مؤجلة أمام برشلونة.
بينما سقط ”الخفافيش“ يف فخ 
التعادل الثاني عىل التوايل، الـ12 
ليصبـح رصيـد  املوسـم،  هـذا 
املركـز  يف  نقطـة   42 الفريـق 

التاسع.
بولونيا يهزم سامبدوريا 

ـ انتـرص بولونيا عىل سـامبدوريا بهدفني نظيفـني يف اللقاء الذي 
احتضنـه ملعب ”ريناتو دال آرا“ يف إطار منافسـات الجولة الـ32 

من بطولة الدوري اإليطايل.
(ق61)  أرناوتوفيتـش  ماركـو  األرض  أصحـاب  ثنائيـة  أحـرز 

و(ق76).
ورفـع بولونيا رصيده إىل النقطة 37 يف املركـز الـ12، بينما تجمد 

رصيد سامبدوريا عند 29 نقطة يف املركز الـ16.
ويتصـدر ميالن جدول الرتتيب برصيـد 68 نقطة، بفارق نقطتني 
فقـط عن صاحبـي املركزين الثانـي والثالث، إنـرت ونابويل، ولكن 

”النرياتزوري“ لديه مباراة أقل.
بينما يأتي يوفنتوس يف املركز الرابع برصيد 62 نقطة، يليه روما، 
بقيادة املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو، يف املركز الخامس برصيد 

57 نقطة.
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يرى أندرو روبرتسـون، ظهري ليفربـول، أن الحديث عن 
التتويج برباعية غري مسبوقة، أمر ليس محل مناقشة يف 
غرف خلع املالبس بالريدز، مسلًطا الضوء يف الوقت ذاته 
عىل أن مصري فريقه ليس بيده للفوز بلقب الربيمريليج.

وتـوج ليفربـول بكأس رابطـة املحرتفـني اإلنجليزية يف 
شهر فرباير/شباط املايض، ويبقى الفريق الوحيد القادر 
حسـابًيا عىل التتويـج بأربعة ألقاب هذا املوسـم، وذلك 
رغم من تعادله أمام مانشسرت سيتي (2-2)، يوم األحد 
املـايض، والتفريط يف إمكانية تصـدر الدوري اإلنجليزي.
وقال روبرتسون بحسـب ما نقلت صحيفة ”دييل ميل“ 
الربيطانيـة: ”علينا التحدث فقط عـن املباراة املقبلة، ال 
يمكن النظر إىل أبعد من ذلـك، املباراة التالية هي بنفيكا 

بـدوري األبطال، ومن بعدها سـنواصل التقدم، ال مجال 
للحديـث عن الرباعيـة يف غرف خلـع املالبس“.وأضاف: 
”علينـا الرتكيـز عىل بنفيـكا اآلن، نملك أفضليـة التقدم 
يف النتيجـة (1-3)، ولكـن يجب علينا التأهل، سـنحاول 
تحقيق االنتصار والوصول إىل نصف النهائي“.وتابع: ”إذا 
حققنا ذلك، فسـنركز عىل املبـاراة التالية، ال نزال نقاتل 
عىل جميع الجبهات، وال يزال أمامنا الكثري من املباريات 
لنخوضهـا، ونأمل أن ينتهي األمـر بالتتويج باأللقاب“.

الفـوز وواصـل: ”علينا  مواصلـة 
باملباريـات، 

ألمـر  ليـس ا

بأيدينـا اآلن، إذا فـاز السـيتي بـكل مبارياته فسـيتوج 
بالـدوري، ولكن إذا فقـد نقاًطا، فيجـب علينا أن نكون 
مسـتعدين لالنقضـاض، ولـن يحـدث ذلـك إال بالفـوز 
باملباريات، وسـنرى كيف سـينتهي األمر يف شهر مايو/
آيار“.وأتـم: ”عـدد النقاط التـي جمعناها يف السـنوات 
األخـرية مذهـل، ولكن هنـاك فائز واحد فقـط، وبالتايل 
علينـا مواصلة القتـال، تنتظرنا مباريـات صعبة، ولكن 
علينـا أن نكـون يف أفضـل أحوالنا وأن نقـدم أفضل مما 
قدمناه أمام السيتي“.يشـار إىل أن ليفربول يحتل املركز 
الثانـي يف جـدول ترتيـب الربيمريليج برصيـد 73 نقطة 
بفـارق نقطة واحدة عن مان سـيتي املتصـدر، ويتبقى 

لكل من الفريقني 7 مباريات.
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كشـف تقريـر صحفـي إسـباني عن 
آخـر التطورات املتعلقـة بتجديد عقد 
الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسـط 

ريال مدريد، يف سانتياجو برنابيو.
وينتهي عقـد مودريتـش (36 عاًما) 
بنهاية املوسـم الجـاري، لكن عىل ما 
يبـدو أن كال الطرفـني متفقـني عـىل 

االستمرار.
ديبورتيفو  وبحسـب صحيفة موندو 

اسـتعجال  يوجـد  فـال  اإلسـبانية، 
داخل ريـال مدريد بشـأن تجديد عقد 
مودريتش الذي ينتهـي يف 30 يونيو/
حزيـران املقبـل، خاصـة وأن هنـاك 
اتفاق بـني الطرفـني عىل االسـتمرار 
داخل سـانتياجو برنابيو حتى نهاية 
أن  إىل  الصحيفـة،  مسريته.وأشـارت 
الـيشء الوحيـد الـذي لم يتـم االتفاق 
عليه هو الراتب، حيث يريد مودريتش 

العـودة للراتـب الـذي كان يحصل 
عليه قبـل تفيش فـريوس كورونا، 

قبـل خفض املرتبات بنسـبة 10%، 
أو عىل أقل تقدير الحفاظ عىل الراتب 
الحايل.بينما يسـتهدف ريـال مدريد 

تخفيض الراتب الحايل، مع األخذ يف 
االعتبار التعاقد مع الثنائي كيليان 
مبابي وإيرلينـج هاالند يف الصيف 

املقبل.



باريس/متابعة الزوراء:
واألزمـات  األوبئـة  زمـن  يف 
االقتصادية، وعدم استقرار سوق 
الصحافة واإلعالم، فضالً عن عدم 
انضباطـه، وما يعانيه من حصار 
اقتصادي ينعكس عىل السياسات 
التحريريـة، باتـت الحاجة ملحة 
لتحرر اإلعالم واللجوء للعمل الحر 

واملرشوعات املستقلة. 
لكـّن العقبة األكثـر صعوبة التي 
تواجـه تلـك املرشوعـات تكمـن 
الباهظـة،  املاديـة  التكاليـف  يف 
والتي تتمثـل يف املقر والتجهيزات 
املناسبة له وغريها من أساسيات 

ومتطلبات إطالق أي مرشوع. 
شـبكة  تقـّدم  املقـال،  هـذا  يف 
الصحفيني الدوليني حلوالً متنوعة 
ألصحـاب  باألسـاس  ومجانيـة 
الناشـئة  اإلعالميـة  املرشوعـات 
ومديريهـا، ُتَمِكُنُهـم مـن صنـع 
املقـر الرقمي لرشكاتهـم، وإدارة 
مرشوعاتهـم وفرق عملهم، بداية 
والتكليـف  بهـم  االجتمـاع  مـن 
باملهـام وتتبـع تنفيذهـا ونهاية 
بالحصـول عـىل تقاريـر ملعدالت 
األداء عـن ُبعد من املكتب أو املنزل 
توفـرًيا للنفقات والوقـت وزيادة 
لإلنتاجية، وحماية أيًضا للعاملني 

من خطر األوبئة. 
  Todoist-1

لتنظيم وتخطيط املشاريع، يقوم 
املتكـررة، ويذكرك  املهام  بجدولة 
بروتينك اليومي. يمكنك من خالله 
ترتيـب أولويـات املهـام وتكليف 
آخرين بهـا بموعد محدد للتنفيذ، 
باإلضافة إىل متابعة مسار تقدمك 

باألعمال. 
من أهم مزايا «Todoist» اندماجه 
مع أهم املنصات للمستخدم مثل: 
 Gmail» -  Google Assistant-

 Google Calendar - Evernote
 ،«Drafts - IFTTT - Slack
مما يمنحك وفريـق عملك تجربة 

استخدام سلسلة. 
بشـكل  األداة  اسـتخدام  يمكـن 
مشـاريع   5 حـدود  إىل  مجانـي 
نشـطة، وفريق عمل مكـّون من 
5 أفراد بحد أقـىص لكل مرشوع، 
املدفوعـة  الخطـة  اسـتخدام  أو 
بمميـزات إضافيـة بمقابل زهيد 
يرتاوح بني 3 و5 دوالرات شهرًيا. 
كما يمكن تجربة الخطة املدفوعة 

بشكل مجاني ملدة 30 يوًما. 
   Windows  Google Play

 App Store  Chrome
  Any.do-2

الهامـة  العمليـة  األدوات  مـن 
املهـام  إدارة  يف  تسـاعدك  التـي 
واملرشوعات والحاصلة عىل جوائز 
منـذ إطالقهـا عـام 2011. تمتاز 

بمرونتها وواجهتها البسيطة. 
الواجهـة الرئيسـية إلدارة املهـام 
مقسـمة إىل أربـع فئـات زمنيـة 
(اليوم - غـداً - قادمة – يوماً ما) 
حيث يمكنك من خاللها أن تسجل 
مهامك عن طريق الصوت بجانب 
التدوين الكتابي، ويمكنك أيًضا أن 

تقسمها ملهام فرعية. 
هذه األداة تذكرك بمواعيدك الهامة 
ليـس فقـط يف هاتفـك وإنمـا يف 
جميع األجهزة األخرى التي يمكن 
املزامنـة بينها، بما فيها سـاعتك 
الذكية، وتقويماتك املختلفة سواء 
 outlook يف جوجل أو فيسـبوك أو

أو غريها. 
األداة مجانية لالستخدام األسايس، 
وتتضمن نسـخة مدفوعة ترتاوح 
بني 3 و6 دوالرات شهرًيا، تحتوي 
عىل ميـزات إضافية منهـا الربط 

بينها وبني واتسآب. 
  Google Play   App Store

 Chrome
 Hi task-3

أداة مميزة تمنحك التحكم الكامل 
لـك  تقـدم  مرشوعاتـك.  إدارة  يف 
تجربة مجانية مكتملة مع بعض 
املدفوعة مثل مسـاحة  املميـزات 
التخزيـن غـري املحـدودة مللفاتك 

بعدة لغات من بينها العربية.  
تسـتطيع مـن خاللهـا تقسـيم 
املهام وتوزيعها عىل فريق العمل، 
ومتابعـة تنفيذهـم لهـا والوقت 
املسـتغرق مـن قبـل كل موظف، 
التسـليم  ملواعيـد  التنبيـه  مـع 
وتواريخ االستحقاق. يمكنك أيًضا 
وضع مالحظاتـك وتعليقاتك عىل 
أعمالهم أثناء التنفيذ، كما ُيسمح 
لك بالدردشـة مع أعضاء الفريق 

مبارشة من خالل الرسائل. 
تتميز هـذه األداة بإمكانية العمل 
عليهـا وتدويـن املهـام عندمـا ال 
يتوفر لديك اتصال باإلنرتنت، حيث 
تحتفظ بما دونته وتضيفه الحًقا 
عند اتصالك بالشبكة العنكبوتية. 
   Windows   Google Play

 App Store    Chrome
 Projecto-4

مديـر مرشوعـات رقمـي باللغة 
العربية ُيَمِكُنَك من متابعة جميع 
مرشوعاتـك عند ُبعـد وإدارة فرق 
العمل بسهولة. من خالله يمكنك 
ربط املهـام بأعضـاء الفريق مع 
مشـاركة امللفات والصـور داخل 
كل مهمـة، كمـا يمكنـك قيـاس 
معـدالت اإلنجاز وتلقـي تنبيهات 

ذكية لتحسينها. 
يوفر «بروجكتو» التقويم التفاعيل 
برصيـة  واجهـة  يمنحـك  الـذي 
رسيعة لعرض وإدارة املهمات، مع 
اسـتخدام ألواح «كانبان» الذكية، 
 ،«GANTT» باإلضافة إىل مخطط
وهو من أفضل األدوات املسـاعدة 

يف إدارة املرشوعات. 
مجانيـة  بخطـة  متوفـرة  األداة 

تسـمح بالعمل عىل 3 مرشوعات، 
و3 أفـراد مـن فريـق العمـل لكل 
مرشوع كحد أقىص، وسعة تخزين 
5 جيجـا بايت. باإلضافة لخطتني 
مدفوعتني ترتاوح قيمتهما ما بني 
6 و16 $ شهرًيا ويمكن تجربة أّي 

منهما مجاًنا ملدة 30 يوًما. 
     Google Play  App Store 

 Trello-5
عالـم  يف  األدوات  أشـهر  مـن 
إدارة  املتخصصـة يف  الربمجيـات 
املرشوعات، خاصة الصغرية، بما 
يمّكن جميع الفـرق من تخطيط 
وتتبع وإنجاز أعمالهم بطريقتهم 

الخاصة. 
واجهة املستخدم بسيطة وتعتمد 
عىل العناوين املبوبة التي أنشأتها، 
وتستطيع من خاللها دعوة زمالء 
العمـل للتعـاون يف تنفيـذ وتأدية 
مثـل  متعـددة  بخيـارات  املهـام 
إضافـة الصور ومقاطـع الفيديو 
والروابط وامللفات إىل البطاقات.  

لوحـات «كانبـان» هـي بطاقـة 
االتصـال الرئيسـية لهـذه األداة، 
أدق  عـىل  الحصـول  ويمكنـك 
التفاصيـل ملهـام مرشوعـك مـن 
وقوائمهـا  األداة  لوحـات  خـالل 

وبطاقاتها. 
يمتـاز «تريلـو» بإمكانية إضافة 
املهـام وحفظها مـن دون اتصال 
باإلنرتنـت، حيث يمكنك تقسـيم 
املهـام وتعقبهـا والتذكـري بهـا، 
ويمنحـك إحصائيات مرشوعك يف 
لوحة التحكم، باإلضافة إىل إتاحة 
اسـتخدام التطبيقـات املسـاعدة 

الشهرية من خالله مثل: 

 Slack - Dropbox - Google
Drive - Evernote – Conflu-

 ence
األداة متاحـة بشـكل مجاني بما 
يصل إىل 10 لوحات لكل مرشوع، 

و250 أمر لكل مساحة عمل. 
وهنـاك خطـط مدفوعـة ترتاوح 
قيمته بني 6 و17 $ تتيح مميزات 

بال حدود. 
          Google Play  App Store

 Asana-6
أداة شـهرية يف إدارة املرشوعـات 
تمتـاز بمرونتها من خالل واجهة 
سهلة االسـتخدام، حيث تتيح لك 
تسـجيل وجدولة مهام مرشوعك، 
مع خيار استخدام خطط «جانت»، 
وتحديد أولوياتها وتقسيمها ملهام 
فرعية، باإلضافـة إىل تتبع الوقت 
املستغرق وتقييم عبء العمل عىل 

كل عضو بالفريق. 
يتـّم عـرض املهـام داخـل لوحة 
التحكم بأشـكال متعـددة يمكن 
االختيار بينها منها عرض القائمة 

واللوحات واملخطط الزمني. 
مـع  وتتكامـل  «أسـانا»  تدعـم 
أكثـر مـن 100 تطبيـق مسـاعد 
إدارة  يف  بهـا  االسـتعانة  يمكـن 
مجانيـة  أداة  وهـي  مرشوعـك، 
تأتي بمهام ومرشوعات ورسـائل 
غـري محدودين وفريـق يصل عدد 

أعضائه لـ15. 
وهناك خطتان مدفوعتان ترتاوح 
قيمتهمـا بـني 11 و30 $ يمكـن 
تجربـة إحداهمـا بشـكل مجاني 

ملدة 30 يوًما.
    Windows     Google Play

 App Store  Chrome
 Quire-7

أداة إدارة مهـام ومرشوعـات من 
الجيل الجديد، تزيـد اإلنتاجية لك 

ولفريقك.  
أفـكارك  دّون  األداة  هـذه  عـرب 
ومهامـك بالكلمات أو الصور عرب 
لوحـات «كانبـان». ضـع خطتك 
وقسـم مهامك وحولها إلجراءات 
وأولويات. شارك مرشوعاتك وعنّي 
التعليقات،  للزمالء، وأضف  املهام 
واحصل عىل تقارير أداء مرحلية. 
لــ8  بإتاحـة  مجانيـة  األداة 
مرشوعـات وفريق عمـل من 10 
أعضـاء، ويوجـد أيًضـا 3 خطط 
مدفوعـة تـرتاوح قيمتهـا بني 9 

و$20، ويمكـن تجربـة أّي منهـا 
بشكل مجاني. 

  Google Play   App Store
 Chrome

    Wrike -8
إدارة األعمـال واملرشوعـات،  أداة 
تمتـاز بإتاحتها للعمـل الجماعي 
مع عـدد غري محـدود مـن فريق 

العمـل والعمـالء أيًضـا. 
كمـا تأتي بمميـزات عديدة أخرى 
أبرزهـا: تتبع الوقت مع أسـاليب 
عـرض متنوعة للمهـام من بينها 
«جانيت»، باإلضافة إىل اسـتخدام 
يف  االصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات 
البحـث واملقرتحـات،  تصنيفـات 
بجانـب التكامـل مـع التطبيقات 
التخزيـن  فيهـا  بمـا  املسـاعدة 

السحابي.  
األداة مجانيـة باألسـاس، وهناك 
3 خطط مدفوعـة ويمكن تجربة 

إحداها بشكل مجاني.  
 App Store        Google             
            Play       Windows  Chrome

 Airtable-9
أداة مرنـة للتعامل مع مشـاريعك 
ومهامـك، تأتي بتصميم بسـيط، 
حيـث يمكـن إضافة املهـام بعدة 
طـرق منهـا السـحب واإلفـالت، 
وعرضها ونقلها بني مراحل متعددة 
مـن املـرشوع يف هيئـة بطاقـات 

باستخدام لوحات «كانبان». 
تسـتجيب واجهـة األداة للعـرض 
بعدة صور منها «Excel Style» أو 
-Ka  الجـداول الزمنية للمهام أو

ban أو أي طريقـة عـرض أخرى 
من تصميمك. 

تمنحـك األداة مزايا عرض مواعيد 
يف  املهـام  وأولويـات  التسـليم 
التقويم، بجانب التواصل بفعالية 
مع أعضاء فريقك سواء من خالل 
الرسـائل املبـارشة أو املناقشـات 

الجماعية.
مجانـي  بشـكل  متاحـة  األداة 
مسـتخدمني  لــ5  لالسـتخدام 
باإلضافـة  حـدود،  بـال  وقواعـد 
تـرتاوح  مدفوعتـني  لخطتـني 
قيمتهمـا بـني 10 و24 $ شـهرًيا 
ويمكـن تجربـة إحداهما بشـكل 

مجاني ملدة شهر. 
      Windows        Google Play

 App Store                   Chrome
10-أنا  

العربيـة  باللغـة  مميـزة  أداة 
مجانيـة بالكامـل تقدمها رشكة 
الربمجيـات الشـهرية «حسـوب» 
عـن  جيـدة  إدارة  يف  للمسـاعدة 
بعـد للمهـام واملرشوعـات بهدف 
زيادة اإلنتاجيـة، من خالل أدوات 
مدمجة لتسـجيل األهداف واملهام 
تحقيقهـا،  وتتبـع  وتقسـيمها 
بنـاء لوحات  باإلضافـة إلمكانية 

خاصة تضم مفضالتك. 
يمكنـك من خـالل «أنا حسـوب» 
إنشـاء عـدد ال محدود مـن قوائم 
املهـام وإسـنادها لفريـق عملـك 
مـع تتبع تقـدم العمل عـىل ألواح 
خـالل  مـن  بسـهولة  «كانبـان» 

السحب واإلفالت. 
تجمـع األداة جميع ملفاتك بكافة 
أشـكالها يف مـكان واحـد بشـكل 
منسـق وآمن، وتسـمح لـك بفتح 
النقاش بينك وبني فريق عملك من 

خالل املحادثة. 
سـتبقى لوحاتك تعمل حتى وأنت 
غـري متصـل باإلنرتنـت، وسـتتّم 
مزامنتهـا تلقائيـاً عندمـا يعـود 

اتصالك. 
مـن  عـدد  مـع  األداة  تتكامـل 
املسـاعدة  واألدوات  التطبيقـات 
مثل قارئ األخبار و»بومودورو»، 
ومتتبـع الوقـت وأداة املوسـيقى 
التـي تخلـق جـوًا مناسـًبا للعمل 

وتساعدك عىل الرتكيز .   
«ana.hsoub» متوفـرة للوينـدوز 
واألندرويـد والهواتـف التي تعمل 
بنظـام «IOS» وكإضافة ملتصفح 
كروم أيًضـا، ويمكنك تثبيتها عىل 
أي منهـا فقـط من داخـل املنصة 
نفسـها بعد إنشـاء حسـابك من 

خالل عالمة «+» . 
أخـرى  وتطبيقـات  منصـات 
متخصصة يف إدارة وجدولة املهام 

واملشاريع جديرة بالتجربة: 
 Workplace Meta-11

 Monday-12
 MeisterTask-13

 Gantt Project-14
 Jira Cloud-15

 Zoho-16
 Microsoft To Do-17

 TickTick-18
 Slack-19

Toggle-20
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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سان فرانسيسكو/متابعة الزوراء:
 تسـاءل رئيـس رشكـة ”تيسـال“ 
إيلـون ماسـك الـذي أصبـح أخريا 
تويـرت،  إدارة  مجلـس  يف  عضـوا 
ما إذا كانـت الشـبكة االجتماعية 
عىل شـفري ”املوت“ بسـبب وجود 
حسابات تضم املاليني من املتابعني 

لكنها غري ناشطة.
وكتب ماسك إن ”أكثرية الحسابات 
الرئيسـية ال تغـرّد إال يف مـا نـدر 
وتنـرش القليل مـن املحتويات. هل 
نشـهد عىل موت تويرت؟“، وذلك يف 
تعليـق عىل صـورة مرفقـة تظهر 
العرشة األكثر  قائمة بالحسـابات 

متابعة عرب الشبكة.
ويتصدر القائمة الرئيس األمريكي 
أوبامـا مـع ١٣١  األسـبق بـاراك 
مليـون متابع، يليـه نجوم يف عالم 
الرتفيـه مـن أمثـال جاسـتن بيرب 
وتايلـور  وريهانـا  بـريي  وكاتـي 
سـويفت وليـدي غاغا، ثـم إيلون 
ماسـك يف املرتبـة الثامنـة مع ٨١ 
مليـون متابـع. وأضـاف ماسـك 
”جاسـتن بيرب لم يغرّد سـوى مرة 

واحدة هذه السنة“.
ويواظب ماسك بصورة شبه يومية 
عىل نـرش تغريـدات عـن رشكاته 

وخواطر شـخصية وصـور رمزية 
فكاهية.

وبعدما أصبح مساهما يف املجموعة 
العمالقة االسـبوع املايض، أوضح 
املليارديـر الغريب األطوار يف وثيقة 
وجهها إىل هيئـة مراقبة البورصة 
أن مساهمته يف الشبكة ”سلبية“، 
أي أنه ال يعتزم التأثري عىل القرارات 

االسرتاتيجية الكربى يف تويرت.
لكنـه ُدعـي لالنضمـام إىل مجلس 
إدارة الرشكـة من جانـب مديرها 
العام باراغ أغـراوال الذي رأى فيه 
شـخصا ”شـغوفا وناقدا رشسـا 
للشـبكة، وهـو مـا نحتـاج إليـه 

بالضبط“.
عـن  ماسـك  يتوقـف  لـم  مـذاك، 
االسـتفزاز. وقـد نـرش خصوصـا 
اسـتطالعا للرأي عرب حسابه سأل 
فيه مسـتخدمي تويرت ما إذا كانوا 
يرغبـون يف أن تضيف الشـبكة زر 
”التعديل“ لتصحيح أي تغريدة بعد 
نرشهـا. وقـد شـارك يف التصويت 
حـوايل ٤٫٤ مليـون حسـاب أجاب 
مـا يقـرب مـن ٧٣ يف املئـة منهـا 
بـ“نعـم“. وأعلنـت املنصـة الحقا 
أنهـا تخترب هـذه الخاصيـة التي 
يطالـب بها مسـتخدمون كثر منذ 

سنوات.

الكويت/متابعة الزوراء:
 أثـار توجيه وزير اإلعالم الكويتي حمد  روح الدين جميع 
 قطاعـات الـوزارة بعـدم التعاقـد أو اسـتضافة أي مـن 
املشـاركني يف مسلسل ”من شارع الهرم إىل“ الذي يعرض 
عـىل إحدى القنـوات الفضائية الكويتية جدال وسـخرية 

عىل مواقع التواصل االجتماعي. 
وقـال وكيـل وزارة اإلعـالم الكويتية سـعود الخالدي إن 
العمل تم تصويره خارج الكويت،  مؤكداً أنه سيتم اتخاذ 
 اإلجراءات  ملحاسـبة كل من شـارك يف العمل من موظفي 

الوزارة من دون  إذن رسمي. 
وقالـت الناطقة الرسـمية باسـم الوزارة أنـوار مراد، إن 
اللغـط املثار حول أحد  األعمـال التلفزيونية التي تبث من 
قبـل إحدى املحطات هـي من إنتاج رشكة غـري  كويتية، 
مشرية إىل أنه ”لم يتم إجازة العمل من قبل وزارة اإلعالم، 
كما أنه تم تصويره  خارج الكويت ويعرض عىل منصات 

خارج البالد“. 
وأكـدت يف بيـان عىل تويـرت أن ”وزيـر اإلعـالم والثقافة 
الدكتـور حمـد  روح الديـن طلـب التحقيق يف مـا إذا تم 
تصويـر أي مشـاهد داخـل الكويـت دون الحصول  عىل 
ترخيص مسـبق، مما يشـكل مخالفة للقانون واللوائح 

املنظمة إلنتاج األعمال  الفنية داخل الكويت“. 
ودعت إىل تحري الدقة حول نسب األعمال الفنية إىل دولة 
الكويت، مشرية إىل أنه ال سلطان للوزارة بموجب القانون 

عىل ما يتم تصويره أو إنتاجه خارج الكويت.
افتتاحيتهـا  الكويتيـة يف  القبـس  وتسـاءلت صحيفـة 
ـة حتى يفسـدها مسلسل؟“، مضيفة  ”هل مبادئنا هشَّ
أن ”التيـار الدينـي أدرك أنـه كلّمـا عـال صوتـه ارتفعت 

مكاسبه“.
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 القاهرة/متابعة الزوراء: 
بعـد تزايـد شـكاوى املجتمع، 
والحكومات والعاملني يف مجال 
اإلعـالم من ظاهـرة املعلومات 
أطلقت  واملضللـة»،  «الخاطئة 
مؤسسـات إعالميـة وتعليمية 
مبـادرات عـدة لتعزيـز مبادئ 
املعلومـات،  مـن  التحقـق 
الزائفـة  «األخبـار  ومواجهـة 
واملضللـة»، كان أحدثها اتفاق 
بـني معهـد  املوقـع  الرشاكـة 
اإلعـالم»  لدراسـات  «بوينـرت 
ومبادرة «غوغل لألخبار» لدعم 
الحقائـق.  مدققـي  مجتمـع 
ويرى خرباء أن «هذه املبادرات 
قـد تعـزز مـن جهـود تقيص 
الحقائـق، ومواجهة املعلومات 
«رضورة  مؤكديـن  الزائفـة»، 
توسـيع جهـود محـو (األمية 

اإلعالمية)».
وأعلن معهد «بوينرت لدراسات 
اإلعـالم» أخرياً عن عقد رشاكة 
ملدة عـام بني الشـبكة الدولية 
 (IFCN) الحقائـق  لتقـيص 
التابعـة للمعهد، وبني «مبادرة 
غوغـل لألخبار»، لدعم مجتمع 
وتقليـل  الحقائـق،  مدققـي 
مخاطر «املعلومـات املضللة». 
وقال مات كوك، رئيس «غوغل 
الب لألخبـار»، يف بيان صحفي 
إن  «بوينـرت»،  معهـد  نـرشه 
«وصـول النـاس إىل املعلومات 
الدقيقـة، والقـدرة عـىل فـرز 
الحقائق من الخيال أصبح أكثر 
أهميـة مـن أي وقـت مىض»، 
مشـرياً إىل أنه «يف إطار مبادرة 
(غوغـل لألخبار)، تـم االتفاق 
عىل هذه الرشاكة مع الشـبكة 
الدولية لتقيص الحقائق، بهدف 
توسيع نطاق جهودهم لتشمل 

جمهوراً عاملياً».
مديـر  نايريكـي،  إينـوك  أمـا 
املجتمـع والتأثـري يف الشـبكة 
 ،IFCN الدولية لتقيص الحقائق
مـع  «الرشاكـة  أن  فأوضـح 
مبادرة (غوغل لألخبار) تهدف 
الحقائـق  إىل تمكـني مدققـي 
من توسـيع نطاق جهودهم يف 
مكافحـة (املعلومات الخاطئة 
عـىل  والتغلـب  واملضللـة)، 
التحديات الحالية، وفتح حوار 
عـام وهـادف حـول مكافحة 

املعلومـات الخاطئة، وذلك من 
التـي تقودها  خـالل الربامـج 
لتقـيص  الدوليـة  الشـبكة 
الحقائـق IFCN مثـل جلوبال 
الـدويل لتقيص  فاكـت، واليوم 
الحقائـق». وقـال نايريكـي يف 
ترصيحات لـ«الرشق األوسط» 
إنه «مـن خالل هـذه الرشاكة 
والتعـاون مع مبـادرة (غوغل 
الشـبكة  سـتنظم  لألخبـار)، 
الدولية لتقيص الحقائق سـت 
ورش عمـل حـول التحقق من 
املعلومات، تهدف لتعزيز معايري 
أعـىل للشـفافية واملسـاءلة يف 
الصحافـة مـن خـالل مدونـة 
املبادئ وأفضل املمارسـات بني 

مجتمع مدققي الحقائق».
ووفـق بيـان معهـد «بوينرت» 
فإنـه «إىل جانـب ورش العمل 
سـيتم ربط املنظمات الجديدة 
مـع  الحقائـق  مـن  للتحقـق 
مرشـدين مـن بـني املوقعـني 
املعتمديـن يف الشـبكة الدولية 
الحقائـق، يف مختلف  لتقـيص 
دول العالـم، إضافـة إىل خرباء 
يف املجـال بينهـم األسـاتذة يف 
(بوينرت)، وذلـك بهدف تطوير 
مـن  التحقـق  يف  مهاراتهـم 
املعلومات، وأخالقيات وسـائل 
اإلعالم، والقيادة، ومحو األمية 
اإلعالمية، واستدامة األعمال».

بيـربس  يؤكـد  جهتـه،  مـن 
أورسيك، مدير الشبكة الدولية 
بيـان  يف  الحقائـق،  لتقـيص 

اليـوم  «العالـم  أن  صحفـي، 
بحاجة إىل تدقيق الحقائق أكثر 
مـن أي وقـت مـىض»، معترباً 
الرشاكـة مـع مبـادرة (غوغل 
الوقت  لألخبار) «مسـاهمة يف 
املناسـب» يف جهـود مجتمـع 
العاملـي،  الحقائـق  مدققـي 
موضحـاً أن «هدفهـم العمـل 
التحقـق مـن  مـع منظمـات 
املعلومـات الجديـدة والحالية، 
اإلقليمي،  التعـاون  وتشـجيع 
يخلـق  مـا  القـدرات،  وبنـاء 
قابلية للتوسـع واالستدامة، يف 
بيئـة تتزايـد فيهـا (املعلومات 
إخـالص  املضللة)».وتقـول 
األردنية،  الصحفيـة  القـايض، 
مسـؤولة التحقيقات يف وكالة 
يف  «بـرتا»،  األردنيـة  األنبـاء 
ترصيحات لـ«الرشق األوسط»، 
املبـادرات  هـذه  «مثـل  إن 
تسـهم يف مكافحة (املعلومات 
الخاطئة واملضللة)». وتشري إىل 
«وجـود الكثري مـن الصفحات 
وغـري  الحكوميـة  واملبـادرات 
مـن  للتحقـق  الحكوميـة 
املعلومات، مثل صفحة (حقك 
لكشـف  األردن  يف  تعـرف) 
املعلومات واإلشـاعات، وتفنيد 
(األخبـار الكاذبـة)، ومبـادرة 
(معهد اإلعـالم األردني) يف هذا 
الصدد، وغريها من املحاوالت»، 
مشددة عىل «رضورة أن يمتلك 
الصحفي األدوات التكنولوجية 
للتحقـق من املعلومات سـواء 

كانت مقروءة أو مسـموعة أو 
مرئيـة، فهناك طـرق متعددة 

لتزوير الصورة والفيديو».
بـدوره، يؤكد حسـام الهندي، 
الصحفـي ومدقـق املعلومـات 
املـرصي، أن «أي تعاون دويل يف 
مجـال التحقق مـن املعلومات 
واألخبـار لـه أثر جيـد يف دعم 
مدققي الحقائق، إضافة إىل أنه 
محاولـة للضغط عـىل مواقع 
للعمـل  االجتماعـي  التواصـل 
عـىل وقـف وتعطيـل انتشـار 
(األخبـار املضللـة والكاذبة)». 
ويضيـف الهندي يف ترصيحات 
لـ«الـرشق األوسـط» أنـه «يف 
يناير (كانـون الثاني) املايض، 
أصـدرت عـدة منظمـات بياناً 
(يوتيـوب)  موقـع  ملطالبـة 
باتخـاذ إجراءات أكثـر فاعلية 
ملحاربـة (املعلومـات املضللـة 
والكاذبـة)، وقبلها كانت هناك 
مبـادرات مماثلـة مـع مواقع 

التواصل االجتماعي».
وللمنطقـة العربية نصيب من 
اتفـاق الرشاكة عرب مشـاركة 
مجموعة من مدققي الحقائق 
الشـبكة  يف  العربيـة  باللغـة 
الحقائـق،  لتقـيص  الدوليـة 
بحسـب نايريكـي الذي أشـار 
 Verify - Sy «مشـاركة  إىل 
 Fatabyyanoو سـوريا،  مـن 
الـذي يضم مدققـي معلومات 
من مـرص، واليمـن، واملغرب، 
العربيـة  واململكـة  والعـراق، 

السـعودية، وقطـر، واألردن، 
واإلمـارات العربيـة املتحـدة، 
وكالـة  ومكاتـب  وتونـس، 
الصحافة الفرنسية يف اليمن، 
واملغـرب، وتونـس، ومـرص، 
كمـا تضـم قائمـة املوقعـني 
املعتمدين عىل مبادئ الشبكة 
الحقائـق  لتقـيص  الدوليـة 
مؤسسة مهارات من لبنان».

وتستهدف هذه الرشاكة أكثر 
من ٢٠٠٠ مدقق للحقائق من 
٦٠ دولـة مختلفة، بما يف ذلك 
أكثر من ١٣٠ منظمة لتقيص 
الحقائق تلتزم بمدونة مبادئ 
لتقـيص  الدوليـة  الشـبكة 
الحقائـق IFCN، مـن بينهـا 
«أسوشـيتدبرس»  وكالـة 
األمريكية لألنباء، و«بووم» من 
الهنـد، و«برافدا» مـن بولندا، 
و«أفريقيـا تشـيك» من جنوب 
املنظمات  أفريقيا، وغريها من 
والربازيـل  األرجنتـني  مـن 
الرشاكـة  وتتيـح  وأوكرانيـا. 
الحقائـق  مدققـي  وصـول 
الربمجيـات،  أدوات  بنـك  إىل 
وتكنولوجيـا املراقبة والتحقق 
من املعلومات مجاناً، بحسـب 

البيان الرسمي.
ويرى خرباء أن «هذه الرشاكة 
والدعم مـن (غوغـل لألخبار) 
يعـززان تأثري املبادرات الحالية 
لتقـيص الحقائق، ومـن بينها 
اليـوم الدويل لتقـيص الحقائق 
الذي تقـوده الشـبكة الدولية 
لتقيص الحقائق سنوياً، إضافة 
إىل قمـة (غلوبال فاكت) املقرر 
عقدهـا يف أوسـلو بالنرويج يف 

يونيو (حزيران) املقبل».
وتشـري القـايض إىل أن «تحدي 
(األخبار الزائفـة) يفرض عىل 
الصحفيـني العمل عىل التحقق 
واعتمـاد  املعلومـات،  مـن 
املعايـري واألخالقيات اإلعالمية 
يف الحصـول عـىل املعلومة من 
مصادرهـا األصليـة، والتحقق 
من أي أخبار يتـم تداولها عرب 
االجتماعي،  التواصـل  مواقـع 
الصحفـي  املواطـن  واعتبـار 
مصدراً ملعلومات ينبغي التحقق 

منهـا قبـل إعـادة نرشهـا».
الـرشق  (عن/صحيفـة 

االوسط)
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وكأنَّ أمـراً مـا قد طـرأَ بما هـو اكثر 
مـن طارئ ، وبمـا يهدد كيـان الدولة 
برّمتهـا، وُيلـّوُح بخطـٍر قـادم يمّس 

حياة الجمهور ومصالحه .!
يف التأّمـِل والنظـر اىل أبعـاد وخلفيـة 
هذا “ الطارئ والطوارئ “ فلَم تشـهد 
الدولة العراقية منذ بداية تأسيسـها ، 
ويف كال العهديـن امللكي والجمهوري ، 
وبمختلف انظمـة الحكم والحكومات 
التي تعاقبت عليها، أّي اعالٍن او دعوٍة 
اسـتباقيٍة لتشـكيل حكومـة طوارٍئ 
فعليـٍة حتـى يف األزمـات السياسـية 
الطبيعيـة،  والكـوارث  والحـروب 
وقـد حدثـت يف مـا مىض من السـنني 
فيضانـاٌت وزالزل وانتشـار امـراٌض 
جماعية ، وسـواها من اخطـاٍر ، ولم 
يدعو او يسـتلزم األمر حتى بالتلميح 
لتشـكيِل حكومـة طـوارئ  .. لكّنمـا 
اليـوم ومـع ارتفـاع اسـعار النفط ، 
وزيادة نسـبة تصديـر النفط العراقي 
ومـع ما يرافقها مـن ارتفاع الواردات 
املالّيـة لذلـك ، وبما يتزامـن ايضاً مع 
انخفاٍض ملحوظ يف نسـبة اإلصابات 
والوفّيات من الكوفيد ، فقد بدأت تنمو 
وتتكاثر صيحاٌت سياسـية وقضائية 
“ يف اإلعـالم “ لتدعو وتسـتبق وتهّيئ 

لتشـكيل حكومـة الطـوارئ ! ودونما 
متطلّباٍت موضوعيٍة وسرتاتيجية تؤّثر 
او تمّس حتى بحاّفـات األمن الوطني 
او القومـي للبـالد ! ، وحتـى يف حقبة 

الحرب الشعواء مع داعش !
إّن مفهوم مصطلح حكومة الطوارئ 
الـذي أطلَّ برأسـه علينا فجـأًة ، فإّنه 
يعنـي فيمـا يعنـي بفـرض احـكاٍم 
عرفيـٍة او اسـتثنائيٍة بموجب قواننٍي 
مؤقتـة يجـري سـحبها من السـلطة 
السـلطة  اىل  وإسـنادها  الترشيعيـة، 
التنفيذية ، وتشمل هذه الحالة فرض 
قوانـنٍي ُتقّيد حرية الحركة للجمهور ، 
كما أّن مثـل هذه الحالة ، فهي تخّول 
الحكومـة القيـام بأعمـاٍل او فـرض 
سياسـاٍت ال ُيسـمح لها القيام بها يف 
الظـروف األعتياديـة ، لكنهـا تمنحها 
رشعية ذلـك يف حاالت العصيان املدني 
والنزاعات املسـلحة وما اىل ذلك . لكنَّ 
كّل مثل تلُكّن األسـباب واملسـببات لم 
تحـدث والحمد للـه والشـكر ، ويبدو 
كأّن مـا يراد أن يجّرونـا اليه هو رمي 
الكـرة يف ملعـب الجمهـور ، وتهيئته 
نفسياً ومسـبقاً اىل ما ال ُيحمد عقباه 
يف فـرض قيـوٍد اضافيـٍة يف معصـم 
الجمهـور .! ، واملسـألُة بكلِّ مضامني 
السـاخرة  الكوميديـا  ومفاهيـم 
والسـاحرة ال تتعـدّى وال تتجاوز أمراً 
بـنَي أمريِن تقريبـاً ، واّولهما  ديمومة 
وإدامـة خالٍف واختالٍف بـنَي “ اإلطار 
والتيار  ، وثانيهما أّي رئيٍس سـريأس 
العراق ، سواًء من الحزب الديمقراطي 
او اإلتحاد الوطني الكرديني املحرتمني، 
وليغـدو مسـتقبل العـراق والعراقيني 
محصـوراً بـنَي ضلعـي هـذه الزاوية 
املنزويـة حتـى عـن “ علـم املثلثـات 

والرياضيات “ .!
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املحـور: العمل املشـرتك بـني القوى 
اليسارية والعلمانية والديمقرطية

اىل  بكثافـة  نتطلـع  ١-عندمـا   
الرؤية التـي اطلقها عالـم االقتصاد 
االجتماعي السويدي (كونارد مريدال 
) قبـل اكثر من نصف قـرن يف كتابه 
املوسوم : دراما آسيا : تحقيق يف فقر 

االمم
 Asian  ،(١٩٦٨)  ،.Myrdal، G 
 Drama. An Inquiry into the
 Vols.، New ٣ ،Poverty of Nations

York: .Pantheon
فالبـد ان تواجـه قـوة العبـارة التي 
الدولـة  وصـف  يف  مـريدال  تناولهـا 
اللينـة soft state قائـًال : ... جميـع 
األنـواع املختلفة من عـدم االنضباط 
أوجـه  يف  تتجـىل  التـي  االجتماعـي 

القصور يف الترشيع ،
وال سـيما يف مسـالة احرتام القانون 
وإنفـاذه ، والتعاطي مع ظواهر من 
العصيـان الواسـع النطاق مـن قبل 
املسؤولني العموميني ، بل يف كثري من 
األحيـان ، تواطؤهم مع األشـخاص 
والجماعـات القوية(كالدولة املوازية 
اليـوم يف بالدنـا ... ) جميعهـا يجب 
أن َتنظـم ضمن مفهـوم الدول اللينة 
soft state اذ هـو انتمـاء تلقائـي اىل 

منظومة الفساد يف آن واحد.
يف  مـريدال  نظريـة  وحـي  مـن   -٢
االجتماع السـيايس االسـيوي ملا بعد 
االسـتقالل وكيف طبقت دول آسـيا 
عقودها االجتماعية باساليب امست 
مدعـاة لتدهـور بنية الدولـة الصلية 
واحـالل الدولة اللينـة كغطاء رمزي 
 parallel state يالزم الدولة املوازيـة
والـذي اجـده اليوم هو عمـق الدولة 
 turbulent soft املضطربـة  اللينـة 

.state
ولكـي نجـري تقيمـا لعقـد الدولـة 

االجتماعي يف العراق بعد العام ٢٠٠٣ 
فالبـد من ان يكـون لكونـار مريدال 
 soft حضورا يف موضوع الدولة اللينة
state .اذ يشـخص مريدال حالة امم 
اسيا بعد االستقالل قائالً : ان العامل 
الرئيس املسـبب للدولـة اللينة هو ما 
قامت بـه القـوى االسـتعمارية من 
تدمـري للعديد مـن املراكـز التقليدية 
للسـلطة والنفـوذ املحيل والفشـل يف 
إيجـاد بدائل قابلـة للتطبيق. واقرتن 
بهـذا تطـور موقف عصيـان ازاء اي 
سلطة مركزية تحت مسمى املقاومة 
من اجل السياسة الوطنية ، واستمر 
هـذا املوقف بعـد االسـتقالل كنمط 
تمردي . وُينظـر إىل مثل هذه (الدول 
اللينـة) عىل أنها من غـري املرجح أن 
تكـون قادرة عـىل فرض سياسـات 
التنميـة الصحيحـة ولـن تكون عىل 
اسـتعداد للعمل ضد الفساد يف جميع 

املستويات.
٣- ملـا تقـدم ، فقـد بنيـت املنظومة 
بعـد  الراهنـة  العراقيـة  السياسـية 
٢٠٠٣ عـىل ديمقراطيـة تعـد اشـبه 
السياسـية  الرياضيـة  (باملصفوفـة 
الهجينـة  الرشقيـة  االجتماعيـة 
 oreintal hybrid political matrix
)اذ تجمـع بـني صفوفهـا واعمدتها 
الحـزب والعرق والطائفة والعشـرية 
واملنطقـة بتقسـيماتها ومركباتهـا 
السياسـية يف آن واحد . ولم يسـتطع 
النظـام السـيايس الحايل مـن تجاوز 
املرحلـة االنتقالية يف صهـر الترشذم 
املجتمعي التوافقي الهجيني والدخول 
يف البناء السيايس املؤسساتي الحديث 
،الذي ُيغلَب املواطنة والهوية الوطنية 
وتفاصيلهـا  املواطنـة  اجـزاء  عـىل 
االنقسامية نزوالً اىل االزقة السياسية 
االجتماعيـة الضيقـة، بل اسـتمرت 
هواجـس الخـوف املطلـق والخـوف 
االمـن safety fears بـني صفـوف و 
اعمدة املصفوفة السياسية العراقية، 
وترسيخ حالة مستمرة من ( الاليقني 
)لتاخذ يف مقياسـها السيايس تاريخ 
(كنائـيس )متصـدع عمقـه اكثر من 
عرشة قرون لتفصيل موديل سيايس 
يحاكـي العـرص السـيايس الرقمـي 
الحديـث .وعـىل العكـس مـن ذلـك 
،عملـت الديمقراطيـة التوافقية عىل 
انشـاء كيان سـيايس موازي او ظيل 

هجينـي خطـري كملجأ يسـتعان به 
عند الحاجة وانشـاء (مصفوفة ظل 
منغلقة )هي اشد خطراً وتهشيماً او 
مايمكن تسميته مجازاً : (باملصفوفة 
 hybird السياسـية الهجينية املوازية
parallel political matrix).اذ 
تعمل تلك املصفوفة يف الظل وتحاكي 
النظام السـيايس الرسمي وهي اشد 
انقسـاما واكثـر اسـتقطابا ولكنها 
تمتلك القدرة عىل التخادم والزبائنية 
السـيايس  النظـام  مـع   clientism
الرسـمي بكونها (جماعة ضاغطة) 
عىل الدولة الرسـمية و تتهددها عند 

الحاجة .
فالنموذج السيايس الهجيني العراقي 
الذي ولـد بعد العام ٢٠٠٣ كون اليوم 
 dual political مزدوجـا  انموذجـا 
model احدهمـا يف (الظل )واالخر يف 
(العلـن ) ليشـكل يف صريورته واحد 
السياسـية يف  النمـاذج  مـن اخطـر 
للديمقراطيـة والتي  العالـم تهديـدا 
تتطلب ان تقوم عىل فلسفة املواطنة 
والهويـة الوطنيـة !!! وهو أمر مازال 
حلـم العـرص العراقـي الديمقراطي 
القـادم الذي نتطلع اليـه جميعاً ولم 

نبلغه حتى اللحظة .
حسـني  العراقـي  املفكـر  ٤-تنـاول 
العـاديل يف تشـخيصه لحالـة العراق 

السـيايس بعـد العـام ٢٠٠٣ يف مقال 
مهم جـاء بعنوان (( زلـزال ٢٠٠٣)) 

مشريا بالنص :
الوعـي  يف  الرؤيـة  قصـور  (ان 
والتخطيـط واإلدارة لطبيعة األزمات 
العراقية كأسباب وحواضن واشتباك، 
ومـا يتوجـب عملـه إلنتـاج البديل.. 
رهـن البالد إلحتمـاالت اإلنهدام أكثر 
فأكثر، فلم تدرك القوى التي أسقطت 
الدكتاتورية الصدامية -أجنبية كانت 
أم وطنيـة- حجم التأثريات السـلبية 
العميقـة التـي تركـت آثارهـا عـىل 
بنيـة املجتمـع والدولة طيلـة عهود 
الدولـة العراقية يف القيم والسياسـة 
لم  والثقافـة والهويـة..  واإلقتصـاد 
تـع ما معنى اإلنتقال مـن بنية حكم 
ديمقراطـي  اىل  مطلـق  اسـتبدادي 
اإلنتقال  تعـددي مفـرتض، ومعنـى 
من املركزية السياسـية واإلقتصادية 
املفرطـة اىل الالمركزيـة أو الفدرالية 
أو الكونفدراليـة، ومعنى التحول من 
نمط الدولة األيديولوجية والبطرياكية 
واألبويـة اىل الدولـة املدنيـة، ومعنى 
تغيري الفضـاء الجيوسـيايس للدولة 
والدوليـة،..  اإلقليميـة  وتأثرياتـه 
السياسـية  العمليـة  ترجمـت  لقـد 
قصـور  وسياسـات-  -كمرتكـزات 
الفكـر  وتواضـع  هـذه  الرؤيـة 
املعنـي  االسـرتاتيجي  والتخطيـط 

بإنتاج الدولة الجديدة.
نعـم، ورثنـا فشـل مـرشوع الدولة 
وتنمويـاً  واجتماعيـاً  سياسـياً 
بفعـل  ُبناهـا  وانهـدام  وسـيادياً، 
اإلسـتبداد والحـروب،.. ولكن قصور 
الرؤية وسـوء التخطيط أعـاد إنتاج 
نفـق  يف  وأدخلهـا  املزمنـة  أزماتهـا 
أزمات جديدة أجهضت البديل عىل يد 
العملية السياسية ذاتها،.. لقد أفرزت 
العملية السياسـية تضخـم الهويات 
الفرعية عىل حساب الهوية الوطنية، 
وغلبة نهج السلطة عىل حساب نهج 
الدولة، وّرشعت إلنقسـام السـلطات 
املحاصصات  بـدل تقاسـمها جـراء 
الطائفيـة والعرقية، وأفرزت تضارب 
رؤى وإرادات ومشـاريع إعادة إنتاج 
املجتمع والدولة بفعل اختالف أجندة 

الفرقـاء السياسـيني، وأدت اىل ابتالع 
األحزاب للسـلطة والدولـة، وانكفأت 
عن تقوية الحواضن األسـاس إلعادة 
إنتـاج املجتمـع والدولـة مـن بنـى 
اقتصادية وخدمات وأمن، ورسـخت 
تعطيل التقدم السـيايس بفعل توازن 
السياسـية  القـوى  بـني  (الفيتـو) 
املنتجة للقرار السيايس عىل مستوى 
الدولـة، وأدلجـة التنـوع اإلجتماعي 
الطبيعي لتقوده اىل االنغماس بفكرة 
املكوّنات،.. واألخطر، أنَّ سوء التقدير 
اإلسـتبداد  وتركـة  للتغيـري  واإلدارة 
سـاعد القـوى املناوئـة للتغيـري عىل 
فعل فعلتهـا، وبالذات اإلرهاب، وأّدى 
إىل تمركـز اإلرهـاب يف العـراق كقوة 
تخريب ودموية قل نظريها، وأدخلت 
العراق يف صلب ملفات اإلقليم الرشق 
األوسـطي املضطـرب ليغـدو العراق 

مشاعاً للتدخل يف شأنه ومصريه.
لـم تعـرف األزمـة الوطنيـة حلـوالً 
تأسيسـية بسـبب التقـادم والرتاكم 
وتواضـع الـرؤى وتضـارب اإلرادات 
اإلدارة  وسـوء  األجنـدة  ورصاع 
واإلسـتهانة باملسـؤوليات الوطنيـة 

التاريخية).
٥- ففي مسـار تحلييل (متماسـك )
عـن معنـى الدولـة (املفككـة) اجد 
ثمـة قدر من التوافـق والتجانس بني 
تحليل املفكر الالمع حسني العاديل يف 
موضوع (قصور الرؤية )التي افرزها 
يف موضوع ( زلـزال العراق بعد العام 
٢٠٠٣ ) من جهة ، ونظرية مريدال يف 
 ( soft state الدولة اللينـة) موضوع
من جهة اخرى ، اذ ادركت من فوري 
قـوة املنطق وعمق املنهج عند العاديل 
يف تحليل نموذج سـيايس ارثي مفكك 
ربما هـو تركة الحد اخطـر النماذج 
تشوها وتعقيدا يف النظام السيايس يف 
اسيا ورشق املتوسـط. حيث يحاكي 
العـاديل الوجـدان السـيايس العراقي 
،منوهـاً كم نحـن بحاجـة اىل تدارك 
قضية قصور الرؤية السياسـية وهو 
يقربنا بذلك اىل مرشوع وثيقة تصلح 
ان تكـون ديباجـة لعقـد اجتماعـي 
متجـدد عند الـرشوع حقا يف السـري 
 soft نحو اعـادة بنـاء الدولة اللينـة

state يف بالد جذر حضارتها السيايس 
يعود اىل ٧٠٠٠ عام .

٦-ويف اطروحـة اسـبوعية متجـددة 
املفكـر  سـطرها  الجـذور  وقويـة 
ابراهيـم العبادي  العراقي  السـيايس 
،الـذي تنـاول هـو االخر العـراق بعد 
العـام ٢٠٠٣ بعقله السـيايس املتقد 
ورؤيته الوطنية الالهبة تحت عنوان:
 (( ١٩ عامـا بعد انهيـار دولة البعث 
تجربـة  بالقـول:(ان  مسرتسـال   ((
هـي  االملانيـة  فايمـار  جمهوريـة 
نمـوذج معارص ملا يمكـن ان يرتكبه 
الزعماء والساسة واالحزاب والشعب 
التائه والجـريان وتقاطع حسـابات 
الـدول القريبـة والبعيـدة ،فالعـراق 
الذي يفتخر بتاريـخ حضاري طويل 
واعتزاز كبـري بماضيه العريق ووزنه 
الجغـرايف ومـوارده الكبرية ،يفشـل 
يف حـل مشـكالت الحكـم ويرتاجـع 
املشـكالت  وتحـارصه  اقتصاديـا 
،ويندفـع  والخارجيـة  الداخليـة 
شـبابه اىل خيارات غري متوقعة ،هذا 
الواقـع املؤلم يرتب عىل السياسـيني 
التعلـم من  والجمهـور مسـؤوليات 
تجـارب االخريـن ،فاىل متى يسـتمر 
التصارع عىل السـلطة بني مرشوعني 
او ثـالث ؟وملاذا يخفـق العراقيون يف 
االحتكام اىل الدستور ليكون فيصال يف 
حل مشـكالتهم ؟ ومالعلل التي تدفع 
الطبقة السياسـية اىل التنـازع املرير 
بمـا يفقـد النـاس صربهـم وثقتهم 
ويقربهـم يومـا بعد اخر مـن حافة 

العنف ؟؟
من يقرأ اعوام املانيا يف عهد جمهورية 
فايمار ، سـيجد ثمة تشابها وتقاربا 
يف املشـكالت ،وفيمـا اخفقت احزاب 
الوسـط العريقة وتراجعت شعبيتها 
لصالـح احـزاب اليمـني املتطـرف يف 
قبـال جنون ومثاليـة وثورية احزاب 
اليسـار ،جاءت انتخابات عام ١٩٣٣ 
لتضـع املانيـا عىل سـكة الشـمولية 
والحزب الواحد والرأي الواحد ،وازيح 
تراث طويل من العمل الحزبي املتعدد 
متطرفـة  نازيـة  طفوليـة  لتهيمـن 
العقـل  وتغيـب  املشـاعر  تخاطـب 
وتستهزأ بالعقالنية وتطارد املختلفني 

معها يف كل زاوية وشارع .
هـل ينتظر الساسـة يف العـراق ثورة 
مشـاعر  انفـالت  ثـورة  ام  جيـاع 
واحتجاجـات ليتأكدوا ان رصاعاتهم 
وتشـبثاتهم باملواقـف سـتنتج عنها 

مضاعفات شديدة الخطورة ،؟
تجـارب التاريـخ وقصص الشـعوب 
تقـدم دروسـا عـن مخاطـر ازدراء 
التفكـري العقالني وتقديـم خطابات 
شـعبوية ورؤى تختلط فيها االوهام 
بااليديولوجيـات ،جميـع االحتماالت 
السيئة غري مسـتبعدة حينما تتبلور 
فكـرة مركزيـة يف اذهـان الجمهـور 
مسـتقبلهم  ان  مفادهـا  املحبـط 
ضائع اذا ماأسـتمر الدوران يف حلقة 
االفكار واالشـخاص واالحـزاب التي 
اسـتهلكت نفسـها وامسـت فارغة 
عن االتيـان بجديد معقـول ينتظره 
الناس .الساسة العقالء وذوي الفكر 
والنظـر والنخبـة الواعيـة املتجنبـة 
مدعوون اىل حـراكات ايجابية تصنع 

خيارات وحلـوال التحتمل التأجيل ،اذ 
يكفي العـراق ضياعا للفرص وفوات 
١٩ عامـا كان يمكـن ان تضعـه يف 
مسـار غري مسـاره الحايل املحفوف 
باملخاطر والتحديات الجسيمة .لدينا 
اسـتعداد مجتمعي لقبول الشمولية 
والعودة اىل السلطة املستبدة ،املقارنة 
بـني العهد الحايل والعهـد البعثي احد 

مؤرشاتها ).
وهكـذا فبـني الدولـة اللينـة والدولة 
 Asian املوازيـة : تتمـدد دراما آسـيا
ابراهيـم  املفكـر  رؤى  يف   drama
العبادي ليتناول بعـد اكثر من نصف 
قـرن متالزمـات (Myrdal مريدال ) 
حـول الهشاشـة البنيوية السياسـة 
والدولـة اللينة soft state بعد احتالل 

العام ٢٠٠٣.
٧- نجـد ان يف مجتمـع تـؤدي فيـه 
الدولة املوازية دورها الفاعل بقيادات 
مسـتبدة مترشثمـه عـرب سـلطات 
التـوازي ،هـو االنمـوذج املرشقي يف 
الـذي   Asian drama اسـيا  درامـا 
يحاكـي جمهوريـة فيمـار االملانيـة 
التـي مهـدت لـوالدة النازيـة ولكـن 
والقبيلـة  الغنيمـة  (دولـة  بلبـاس 
والعقيدة والتمسـك بالغلبة) اذ تقاد 
الدولة املوازية بقوى محركة شـديدة 
االسـتبداد وتعـد الفاعـل الجوهـري 
والزاحف للبديـل الديمقراطي ووالدة 
املسـتبد كـي ُيعبد صنماً سياسـيا يف 
بالد تمتلك االسـتعداد لقبـول املولود 
الجديد جـراء مراس الدولـة املوازية 
وغلبتها عىل مشاعر امه لم تفهم من 
ادارة الدولـة الديمقراطيـة اال القدرة 
عـىل االنفـالت مـن رشوط التنميـة 
الديمقراطية نفسـها و االسـتقطاب 
التـي  املوازيـة  الدولـة  حواضـن  يف 
تستظل باالستبداد والنفوذ املجتمعي 
والعشـائري واملناطقي واالولغاريش. 
فـاذا خرجت املانيا النازية بشـخص 
واحد مستبد قادها اىل الهزيمة فبالدنا 
مرشـحة باكثر من مسـتبد يقودها 
اىل تفكيـك الدولة الرسـمية الواحدة 
وخلـق دويـالت الطوائـف باكثر من 
مسـتبد. فالمناص مـن الحفاظ عىل 
هـذه الديمقراطية وإعـادة لحمتها 
.فاملسـتبد يتطلع اىل اجـزاء من دولة 

رسمية لينة او مفككة .
٨- ختاما:َولَـد الحـوار التفاعـيل مع 
املفكر السيايس حسني العاديل ،حول 
،اجابـة   soft state اللينـة  الدولـة 
تفاعلية من زاوية نقاشـية مدهشة 
ابراهيـم  السـيايس  املفكـر  كللهـا 
العبـادي وهـو يشـق بقلمـه ضباب 
الحقائق السياسة للعراق كما خلفها 

زلزال ٢٠٠٣ محذرا بالقول :
الوعـي  ذات  املجتمعـات  سـتبقى 
املتشظي واملنقسم عىل نفسه ، مثرية 
للقلق ومسـتعدة ملنح والئها ملسـتبد 
شـعبوي يخاطـب غرائزهـا وينفث 
فيهـا سـموم الهوية املتعالية بسـب 
امللـل من ضعـف السـلطات وانعدام 
فاعليتها وميوعة اجراءاتها ،فيدفعها 
يف غمرة الحماسة واالنفعال لخيارات 
مدمرة ،فتجربة املانيـا قابلة للتكرار 
وال نسـتبعد ان تكون بلداننا الهشـة 

…..فريسة لهذا السيناريو .
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مـرت قبل أيـام الذكـرى الـ١٩ 
للغـزو االمريكي للعـراق، حيث 
بدأت الحرب االمريكية والقوات 
املتحالفة معها  رسـميا غزوها 
آذار/مـارس   ٢٠ يف  للعـراق 
٢٠٠٣، واحتلت امريكا والقوات 
املتحالفة معها  بغداد يف ٩ نيسان 
/ أبريـل ٢٠٠٣، ومنذ ذلك الحني 
شـهد البلد الكثري من التقلبات، 
وعـىل االصعـدة كافة ، السـيما 
السياسية واالمنية واالقتصادية 

منها اىل يومنا هذا.
ويف ١ آيار/ مايـو أعلن الرئيس 
نهايـة  بـوش  دبليـو  جـورج 
العمليـات القتاليـة الرئيسـية: 
حيث أنهى فرتة الغزو وبدأ فرتة 

االحتالل العسكري.
يف األول مـن أيـار/ مايو ٢٠٠٣، 
الرئيس األمريكي األسـبق  أعلن 
جورج دبليو بوش انتصار بالده 
يف حرب العراق، وذلك يف خطاب 
ألقـاه مـن عـىل متـن حاملـة 

الطائـرات أبراهـام لينكولـن، 
كمـا اعلـن نهايـة العمليـات 
القتالية الرئيسـية: حيث أنهى 
فرتة الغـزو وبدأ فرتة االحتالل 
بضبـط  متعهـدا  العسـكري، 

األمن وإعادة اإلعمار.
شنت الحرب، ودخلت الجيوش 
الجرارة العـراق عىل الرغم من 
عدم وجـود تفويض من األمم 
احتجـاج  ظـل  ويف  املتحـدة، 
األشـخاص  مـن  اآلالف  مئـات 
يف شـتى أرجـاء العالـم، ونرش 
التحالف بقيادة الواليات املتحدة 
االمريكية قوات قوامها  يف بداية 
االمر أكثر مـن٢٠٠ ألف جندي، 

يف العراق. 
لكن رغم إعالن واشنطن انتهاء 
عملياتها العسـكرية الرئيسـية 
شهد العراق بعد الغزو األمريكي 
مـع  أمنـي  اضطـراب  مرحلـة 

تصاعد املقاومة املسلحة.
البداية  واملتابـع للمشـهد منـذ 
مـربرات  وجـود  عـدم  سـيجد 
منطقية لهذا الغزو الكبري، الذي 
شاركت فيه قوات ضخمة يمكن 
بواسـطتها خوض حرب عاملية 
ثالثة، ال احتالل بلد مثل العراق، 
ولـم يتـم العثـور عىل أسـلحة 
الدمـار الشـامل  يف العراق، فقد 
حشد األمريكيون وحلفاؤهم يف 
بدايـة حملتهم ٢٠٧ آالف جندي 

بينهم ١٤٥ ألـف جندي أمريكي 
بريطانـي،  جنـدي  ألـف  و٦٢ 
ووصل عدد هـذه القوات الحقا 
إىل ٢٧٠ ألـف جنـدي، ثم زاد عن 
٣٠٠ ألف عسـكري، فمـاذا أراد 
األمريكيون أن يفعلوا بكل هذه 

الجيوش هناك؟
فتـح الغـزو األمريكـي للعـراق 
أبـواب الجحيـم عىل هـذا البلد، 
عـىل حـارضه ومسـتقبله، بل 
وماضيه أيضا، من خالل تدمريه 

للبنية التحتية فيه.
كما شهدت تلك الحقبة الدموية 
نهـب أطنـان مـن احتياطـات 
العـراق مـن الذهـب واألرصدة، 
وشـهدت متاحفه أكـرب عملية 
والحقـا  التاريـخ،  يف  سـطو 
اجتاحتها عمليات تدمري شامل 

ملا تبقى من شواهد املايض.
أما تكلفة العمليات العسـكرية 
بلغت مليـارات الدوالرات، فضال 
عن خسـائر آالف األرواح ولجوء 
كمـا  أخـرى،  دول  إىل  املاليـني 
شـهدت املنطقة اضطرابات من 

جديد.
وبعـد ١٩ عامـا عـىل الحـرب، 
بـات العراق بلـدا غري مسـتقر 
سياسـيا،واقتصاديا، وأضعفـه 
الـرصاع الداخيل الـذي أفىض إىل 
ظهـور جماعات متشـددة، من 

بينها تنظيم داعش االرهابي.

واملشهد السـيايس يف البالد  منذ 
ذلـك الحني اىل يومنا هذا شـائك 
ومتشعب، واملناكفات السياسية 
لم تتوقـف، والوضع االقتصادي 
يتأرجح، السيما بعد ارتفاع سعر 
واالحتجاجـات  الـدوالر،  رصف 
والتظاهـرات ، وسـقوط مئات 
الشـهداء واالف الجرحـى مـن 
املتظاهريـن والقـوات االمنيـة، 
ونسـبة الفقر حسـب ما تتوقع 
 ،٪٢٥ وزارة التخطيـط مؤخـراً 
أي ما يعـادل ١٠ ماليني فقري يف 
البالد، وهذا الرقم كبري جدا لبلد 

غني مثل العراق.
 خـرج األمريكيون رسـميا من 
العراق عـام ٢٠١١ تاركني إياه 
يف مهب الريح، ضعيفا، ينهشـه 
العنف والفساد من كل الجهات، 
ولـم يسـجلوا أي إنجـاز يمكن 
أن يحسـب لهـم، واألدهـى مع 
كل هذا الخـراب، أنهم ال يزالون 
يف قواعدهـم يعظـون اآلخريـن 
ويتحدثون عن الفضيلة وأيديهم 

تقطر بدماء ال تجف.
أما بشأن أسلحة الدمار الشمال 
الغـزو  مـن  أسـبوعني  وبعـد 
األمريكـي  الدفـاع  وزيـر  أدىل 
دونالـد رامسـفيلد بإجابة عىل 
سـؤال بشـأن العراق وأسـلحة 
الدمـار الشـمال خـالل مؤتمر 

صحفي..»

الدمـار  أسـلحة  أيـن  نعـرف 
الشـامل، إنهـا يف املنطقة حول 
تكريت وبغـداد ورشقها وغربها 
ولـم  وشـمالها»..  وجنوبهـا 
يتـم العثور عىل اسـلحة الدمار 

الشمال يف العراق.
وعـىل نقيض ما حـدث يف حرب 
قوبـل   ،١٩٩١ عـام  الخليـج 
العـراق  عـىل  الثانـي  الهجـوم 
بمعارضـة شـديدة يف الواليـات 

املتحدة وشتى أرجاء العالم. 
كما رفضت فرنسا وإيطاليا، بعد 
أن كانتـا قد شـاركتا يف الجهود 
العسكرية السابقة، املشاركة يف 

التحالف يف ذلك الوقت.
الرئيـس  أعـرب وقتهـا  كمـا   
عـن  شـرياك  جـاك  الفرنـيس 
للتدخـل  شـديدة  معارضـة 
الـذي عكـر  العسـكري، األمـر 
صفـو العالقـات بـني باريـس 

وواشنطن.
وقال شـرياك «بالنسـبة لنا تعد 
الحـرب دائما دليال عىل الفشـل 
وأسـوأ الحلـول، لذا يجـب بذل 

الجهود لتجنبها» .
أما ملك االردن عبـد الله الثاني، 
فقد قـال: «نعارض بشـدة قتل 
النسـاء واألطفـال. نحـن مـع 

شـعبنا الرافض  للغزو».
وأخريا اقول .. حفظ الله العراق 

وشعبه من كل سـوء ومكروه.



 

قبل البدء بتطبيق املكياج، اغسيل 
وجهـك بمنظف لطيـف، ورطبيه 
بكريم الرتطيب املناسب، وإذا لزم 
األمر اسـتخدمي مقرشاً برتكيبة 
خفيفة إلزالة أي شوائب موجودة 

عىل سطح البرشة. 
مـن ثـم، ضعـي كريم األسـاس 
بلـون قريب اىل لون برشتك، وذلك 
أطـراف  أو  فرشـاة  باسـتخدام 
أصابعك. وتأكدي من وضع طبقة 
رقيقة فقط للحصول عىل مظهر 

طبيعي. 
وإذا كانـت لديـك هاالت سـوداء 
مجلـة  عينيك،وبحسـب  أسـفل 

الكونسـيلر،  ”سـيدتي“  ضعـي 
ولكن ال تفرطي يف استخدامه، بل 
طبقيه فقط حيثما يجب. طبقي 
البـالش الكريمي باللـون الوردي 
الخديـن  تفاحـة  عـىل  الفاتـح 
باسـتخدام أطراف أصابعك، فهو 

يوفر لوجهك تورداً طبيعياً. 
بـودرة  إضافـة  أيضـاً  ويمكنـك 
املناطـق  خفيفـة شـفافة عـىل 
األخرى من وجهك. بعدها، طبقي 
ظـالل العيون بألوان محايدة عىل 
جفونك العلويـة، وضعي طبقات 
عدة من املاسـكرا، من ثم، ضعي 
ملمع الشفاه، عىل أن يكون بلون 

خفيف أو شـفاف، وذلك إلضفاء 
مظهر ندي ناعم عىل شفتيك.

مخطئ من يظن أن شهر رمضان هو 

شـهر عبـادة وأداء للفرائـض الدينية 

كالصـوم والصدقـة والصـالة فقـط، 

بـل إن األمر أعمق من ذلـك بكثري جداً 

بالنسبة للمسلمني.

فهذا الشهر تسمو معه الروح ويتفتح 

معـه العقل ليعيـد اكتشـاف قدراته، 

وتتطور فيه شخصية املسلم الداخلية 

لتفصح عـن إمكانات وأمـور أخفتها 

ضغوطات الحياة ومشاكلها عىل مدار 

األشهر العادية .

وألن شـهر رمضان يعترب كنزاً صحياً 

وبدنياً وعقائدياً ال يمتد سوى لـ 30 أو 

29 يوماً خالل العام فإن التقرير التايل 

سـوف يتضمن بعض األهداف الرائعة 

التي تجعلك تتطور نحو األفضل يف هذا 

الشهر املبارك .

- السيطرة عىل النفس 

يف الحقيقة غرز مهارة السـيطرة عىل 

النفـس والتحكـم بها تعتـرب من أهم 

املهارات النفسـية التي فرض الصيام 

مـن أجلهـا؛ فاملحافظـة عـىل الثبات 

االنفعـايل يف املواقـف املختلفة سـواء 

بااللتـزام بكظـم الغيـظ والغضب يف 

نهـار رمضـان أو التحكـم يف شـهوة 

الطعام عنـد اإلفطار وتنـاول الطعام 

باعتدال كل تلك األمور إذا تعامل معها 

اإلنسـان بنجاح من املؤكد أنها سوف 

تنعكس إيجابياً عىل شـخصيته، وعىل 

حياته العملية واالجتماعية بعد انتهاء 

شهر رمضان .

- التوقف عن السباب والغيبة

مـن ضمن أهم األمور التـي نتعلم من 

خاللها السـيطرة عـىل النفس والعقل 

واللسـان، ومن املمكـن أن يتم تحويل 

األمر إىل مرشوع تكافيل رائع من خالل 

فـرض غرامـات فورية عـىل النفس، 

وذلـك بوضـع عملـة نقدية عنـد كل 

مرة يزل فيها لسـان اإلنسـان ويطلق 

الشباب أو يغتاب أحد األشخاص.

وبالتأكيد يف نهاية الشـهر سيتم جمع 

تلك الغرامات أو العمالت النقدية التي 

تم فرضهـا كعقوبة والتصدق بها عرب 

إرسالها إلحدى الجمعيات الخريية.

- التواصل االجتماعي

شـهر رمضان فرصة أكثر من ممتازة 

إلعـادة إثـراء الحيـاة االجتماعية من 

جديد ولم الشـمل، الذي انقطع بفعل 

ضغوطات الحياة وتالحم مواعيدها.

لذلـك إرسـال الرسـائل اإللكرتونية أو 

إجـراء االتصـاالت الهاتفيـة أو حتـى 

اسـتخدام برامج وتطبيقات الدردشة 

فقـط ملجـرد التهنئـة قـد يكـون لـه 

مفعـول السـحر يف إعـادة الحياة من 

جديـد إىل الجانـب االجتماعـي، الـذي 

لألسـف تنقطـع صالتـه بـني األفراد 

بكثرة يف الوقت الحايل.

- الحمية التكنولوجيا

شهر رمضان املبارك قد يجعلك تخفف 

التواصـل  مـن إدمانـك عـىل مواقـع 

االجتماعـي، الـذي صنفه خـرباء علم 

النفس عىل أنه أحد األمراض النفسية 

الجديدة التي جلبتها لنا التكنولوجية.

وال يتوقـف األمـر فقط عـىل الهواتف 

الذكية والحواسيب، بل أيضاً شاشات 

التكنولوجيا  التلفاز فبجانب تخريـب 

لألجواء الروحيـة الرمضانية والهدف 

العقائـدي مـن رمضـان تعد األشـعة 

اإللكرتونيات املنطلقة من تلك األجهزة 

أحد األسباب الرئيسية للصداع واألرق 

تجربـة  لذلـك  النـوم؛  واضطرابـات 

للوسـائل  التعـرض  مـن  التخفيـف 

التكنولوجية يف شهر رمضان له تأثري 

قد يمتد ملا بعد الشهر املبارك .

- الصدقة

صفـة العطـاء واملنـح قيمـة حياتية 

يوفرها  لنـا الدين اإلسـالمي الحنيف 

مـن خـالل الصدقـة التـي تتضاعف 

لعـرش أمثالها خـالل شـهر رمضان، 

وبالنظر إىل األمر من ناحية بعيدة عن 

الجانب الروحـي والعقائدي فإن منح 

الصدقـات والهبـات واإلكثـار يف ذلـك 

قيمـة حياتية نتعلم مـن خاللها مبدأ 

العطـاء واملنـح والوصـول إىل النقطة 

التي تشـعر بها بسـعادة بالغة عندما 

تحقق تلك الغاية بالنسبة بشخص أو 

مجموعة من األشخاص.

- حفظ سور جديدة

حفظ سـور القرآنية جديدة يف شـهر 

رمضـان أمـر بالتأكيـد ليس سـهالً، 

تقـل  الحياتيـة ال  إيجابياتـه  ولكنـه 

أهمية عن أهميته العقائدية والدينية، 

فالتخلص من الكسل وفقدان النشاط 

الذي يصاب به الكثري بسـبب التخمة، 

التي تسـببها تناول عرشات األصناف 

مـن األطعمة الدسـمة بشـكل يومي 

وتنشـيط العقل وتطويـر قدراته أمر 

يكفله لك حفظ سـور القرآن بكفاءة 

عالية دون أدنى شك .

- 300 ثانية !

5 دقائق أو 300 ثانية من قراءة القراَن 

الكريم يومياً يف شهر رمضان داخل أحد 

األماكن الهادئة لها مفعول السـحر يف 

إرسال السالم النفيس والروحي لعقلك 

تماماً، كما يفعل التأمل الذي يمارسه 

الكثري من البرش حول العالم .

فجانـب مـد روابط روحانيـة تجمعك 

باللـه سـبحانه وتعاىل تسـاعد قراءة 

القرآن بكل تأكيـد عىل الهدوء النفيس 

والتأمـل العقـيل يف الحكـم والنصائح 

التي تتضمنها السور القرآنية .

- املسامحة

دخـول شـهر الصـوم دون عـداوات 

أو نزاعـات والوصـول إىل مرحلـة من 

التصالح مع النفس، والتي تتلخص يف 

مسامحة كل من أسـاء إليك أو ظلمك 

أمـر ال يدل عـىل الضعف إطالقـًا بكل 

تأكيـد، بـل هو أحـد التعاليـم الدينية 

املتعلقة بشهر رمضان، كما أنه عالمة 

كبرية عىل النضـوج الفكري والفطرة 

السليمة .

 إعداد اإلفطار والسـحور، الحلويات، الرتتيـب للوالئم، وتجهيز املنزل 

ليبتهـج باألجـواء الرمضانية، قائمة ال تنتهي مـن املهام يف انتظارك، 

ولكـن املعادلة تختلف عندما تكونني أمـًا لطفل رضيع يحتاج منِك إىل 

وقـت ومجهود إضافيني من أجل رعايته واالهتمام به، وقد ال يسـمح 

لِك بالرتكيز يف أي يشء غريه أصالً.

ال ترتكي نفسك فريسـة للتوتر، أو تهميل املهام املطلوبة منِك، يمكنِك 

عرب تطبيق بعض النصائح البسيطة، إتمام مهامك بنجاح طوال شهر 

رمضان، مع رعاية طفلك الرضيع، تابعي القراءة لتحصيل عىل نصائح 

تساعدك عىل إنجاز مهامك يف رمضان بنجاح مع طفلك الرضيع.

1. ضعي خطة وجدوالً زمنياً ملهامك

العشـوائية تهدر وقتـك وطاقتك واملحصلة النهائية عـدم النجاح، لذا 

ضعي خطـة للمهام املطلوبة منـِك، رتبيها حسـب األولوية، وحددي 

جدوالً زمنياً والتزمي به، هذه الخطوة سوف تساعدك كثرياً عىل توفري 

الوقت.

2. اهتمي بالتغذية الجيدة

جسدك وعقلك بحاجة إىل تغذية جيدة حتى تحصيل عىل طاقة تمكنِك 

مـن إنجـاز املطلوب منـِك ورعاية طفلـك يف نفس الوقت، لـذا اهتمي 

بإمـداد جسـمك باملـواد الغذائية التي تمـده بالطاقـة، واحريص عىل 

أن تشـمل وجبتا اإلفطار والسـحور أطعمة مفيدة ومغذية وصحية، 

خاصة إذا كان طفلك يعتمد عىل الرضاعة الطبيعية.

3. استغيل أوقات نوم طفلك

الرضع يحتاجون إىل غفوات يف وسط اليوم، استغيل أوقات نوم طفلك 

إلنجاز بعض املهام املطلوبة منِك.

4. استخدمي حّمالة الطفل

هناك نـوع من الحماالت التـي يمكنِك اسـتخدامها لحمل طفلك، ويف 

نفـس الوقت تكون يـداِك حرتـني لتقومي ببعض املهـام التي تصلح 

إلنجازها وأنِت تحملني طفلك، املهم أال تشـمل هذه املهام التعامل مع 

مواد خطرة مثل املواد الكيميائية والنار.

5. اقبيل املساعدة

إذا لـم تسـمح ميزانيتـك بتوظيـف مسـاعدة لـِك يف املنـزل، فاطلبي 

املساعدة من زوجك أو والدتك أو أختك أو صديقتك أو أي شخص محل 

ثقة يمكنه رعاية طفلك حتى تنجزي املهام املطلوبة منِك. 

6. كوني رحيمة بنفسِك

ال يجب أن تقومي بكل املهام يف يوم واحد، قّسمي املهام املطلوبة منِك، 

وإذا لم تنجزيها بالكامل فال تكوني قاسية عىل نفسك، أّجيل ما يمكن 

تأجيله، واستمتعي بوقتك مع طفلك، وبأجواء الشهر الكريم.
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إذا كنـِت أماً لطفل رضيـع، وتعتمدين عىل الرضاعة 
الطبيعيـة، فهناك إجـراءات يجـب أن تتبعيها حتى 
تحافظي عىل استمرار الرضاعة الطبيعية مع صيام 

شهر رمضان.
 أوالً إذا كان عمر طفلك أقل من 6 شـهور، أي يعتمد 
بالكامل يف تغذيته عـىل الرضاعة الطبيعية، فُينصح 
بعدم الصيام حفاظاً عىل كمية حليب الثدي الكافية 
إلشـباع طفلك، أما إذا كان طفلك أكرب من 6 شهور، 
فعليك استشارة طبيبك واستشاري رضاعة طبيعية، 
حتـى يناقش معِك إمكانية الصيـام مع عدم التأثري 

عىل مستوى إدرار حليب الثدي.
وصيام األم املرضع وبحسب ما نقلته مجلة“نواعم“ 
يعتمـد عىل العديد مـن العوامل التـي تختلف من أم 
ألخـرى، مثل صحة األم، وعمـر الرضيع، وعاداته يف 

الرضاعة، ومدى اعتماده عىل حليب األم يف التغذية.
 أما إذا سـمح لـِك الطبيب أو استشـاري الرضاعة، 
فهناك بعض النصائح التي تسـاعدك يف الحفاظ عىل 
مستوى إدرار حليب الثدي مع الصيام، والتي يمكنِك 

الحصول عليها عرب قراءة السطور التالية.
ارشبي مـا ال يقل عن 3 ليرتات أو ما يوازي 12 كوباً 
من املياه خالل الفرتة ما بني اإلفطار والسحور، كما 
يمكنِك تنـاول املرشوبات الرمضانية التي تسـاعدك 
يف الحصـول عـىل كمية املياه الكافية مثل الخشـاف 

والتمر والخروب والكركديه.
تنـاويل الشـوربة يوميـاً عـىل وجبة اإلفطـار، حيث 

تمد جسـمك بالسـوائل، باإلضافـة إىل احتوائها عىل 
الفيتامينات والعنارص الغذائية التي تعوض جسمك 

عما يفقده خالل ساعات الصيام.
أكثري من تناول الحليب ومنتجات األلبان، حيث تمد 

جسمك بالكالسيوم الالزم لتصنيع الحليب.
تناويل املكرسات والفواكـه املجففة، حيث إنها غنية 

باملواد الغذائية التي تسهم يف زيادة إدرار الحليب.
تنـاويل املكمـالت الغذائيـة كالكالسـيوم والحديـد، 
كما يمكنِك استشـارة الطبيب ليصف لـِك أحد أنواع 

الحبوب التي تساعد عىل زيادة إدرار الحليب.
احريص عـىل إرضـاع طفلك نفـس عـدد الرضعات 
الطبيعية، حيث إن رضاعـة الطفل تحفز الغدد عىل 
إنتاج الحليب، بينما يؤدي تقليص عدد الرضعات إىل 

انخفاض كمية حليب الثدي.

يف  الرياضـة  ممارسـة  تـؤدي 
امتـالك اإلنسـان لصحـة بدنيـة 
جيـدة والحفـاظ عـىل وزن مثايل 
ولذلـك فإنـه ال يجـب التوقف عن 

ممارستها خالل شهر رمضان.
و يتضمن توصيـات إحدى كليات 
الرتبيـة الرياضيـة يف مـرص، التي 
توضـح أفضـل األوقات ملمارسـة 
الرياضـة خـالل شـهر رمضـان، 
حيـث قالت أمـل عبد اللـه، عميد 
بنـات  الرياضيـة  الرتبيـة  كليـة 
”إن ممارسـة  بجامعـة حلـوان: 
الرياضـة خـالل شـهر رمضـان 
تزيد من كفـاءة األجهزة الحيوية 
للجسـم ولياقتـه البدنيـة إضافة 
إىل دورهـا يف الوقاية من األمراض 

املختلفة“.
يف  الرياضـة  ممارسـة  وتسـاعد 
زيـادة قدرة الجسـم عىل التخلص 
انخفـاض  الدهـون بفضـل  مـن 
مسـتويات السكر يف الدم، بحسب 
عبد الله، التـي أوضحت أن أفضل 

وقت يمكن فيها ممارسة التمارين 
الرياضيـة يكون قبـل أذان املغرب 

بنحو ساعة.
كما يمكن ممارسـة الرياضة قبل 

موعد السـحور، مضيفا: ”فإذا لم 
يكن ذلـك ممكنا يمكن ممارسـة 
الرياضـة بعد مرور من سـاعتني 
إىل 3 سـاعات مـن تنـاول وجبـة 

اإلفطار“.
ولفتـت إىل أن ممارسـة الرياضـة 
يف منتصـف النهـار يعد من أسـوأ 
ممارسـة  يمكـن  التـي  األوقـات 

الرياضـة فيها، مشـرية إىل أن هذا 
الوقت يؤدي إىل نفاد طاقة الجسم 
بينمـا يكـون موعد اإلفطـار بعد 

وقت طويل.
لكنهـا أوضحـت أنـه إذا لـم يكن 
هنـاك وقت آخـر متاح عـىل مدار 
اليوم سـوى منتصـف النهار فإنه 
يمكن ممارسـة الرياضة فيه لكن 
ملدة ال تزيـد عن 30 دقيقة وتكون 
فيهـا الرياضـة عبـارة عن بعض 

التمارين الخفيفة.
وينصح الخرباء بأهمية ممارسـة 
الرياضـة يف شـهر رمضـان ألنها 
تساهم يف االسـتفادة من مميزات 
الصيام رغم تغري مواعيد الوجبات 

ونظام النوم املعتاد.
وأورد التقرير أبرز فوائد ممارسة 

الرياضة يف شهر رمضان ومنها:
تقوية الجهاز املناعي.

تقوية عضلة القلب والرئتني.
القضاء عىل الخمول.

موازنة مكونات الجسم.
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نقـّدم لـِك عـدداً مـن النصائـح املهمة 
واملفيـدة للحصـول عىل حلويـات لذيذة 
تريض ذوقـِك وذوق عائلتـِك، ومن هذه 

النصائح:
بمقاديرهـا  املكونـات  تقديـر   .1

الصحيحة.
الكيـل  2. اإلعتمـاد عـىل ميـزان عنـد 

بالغرامات.

3. توافـر مواد يف األسـواق بـذات جودة 
املواد املستخدمة يف الفنادق.

4. ضبـط الفـرن عـىل درجـة الحـرارة 
املطلوبة.

5. صنـع القطـر بالطريقـة الصحيحة 
عىل الرغم من أنه عنرص أسايس لنجاح 

أغلب الحلويات الرشقية.
6. وضـع القطرالبـارد عىل البسبوسـة 

وهي سـاخنة ، عىل عكس الكنافة التي 
يجب أن تكون باردة ورشابها سـاخناً.

7.  إستخدام السمن البلدي لصنع معظم 
الحلويات.

8.  إيقاد الفرن قبل تسـوية الحلوى بـ 
15 دقيقة.

9. وضـع الفـرن عىل حرارة متوسـطة 
عند صنع الحلويات.
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مـع التطـور الكبـري يف عالـم 
تشـغيل  وأجهـزة  االتصـاالت 
امللفات الصوتية، بات الكثريون 
األذنني  يستخدمون سـماعات 
لوقـت طويـل، غـري مدركـني 
ملضارها وخاصـة خالل فصل 

الصيف.
ويقول الدكتـور إيريك فويغت 
إن  نيويـورك  جامعـة  مـن 
األصوات املرتفعـة التي تنقلها 
السـماعات يمكن أن تتسـبب 
الداخليـة،  األذن  بتلـف خاليـا 
ويؤدي ذلك إىل الشـعور بطنني 
األذنني أو حتى فقدان السـمع 

بالكامل.
ولتجنب مثل هـذا األمر، ينصح 
الدكتور فويغت بإبقاء مستوى 
الصوت منخفضاً، عندما تضطر 
إىل االستعانة بسماعات األذنني.

كما يحذر الدكتـور فويغت من 
أن االستخدام املتكرر للسماعات 
يمكن أن يتسـبب برتاكم شـمع 
األذنـني، ممـا يـؤدي إىل إغـالق 
النهايـة،  يف  السـمع  مجـري 
ويصبـح هنـاك حاجـة للجـوء 
إىل الطبيـب املختـص لتنظيـف 

األذنني.
ويف فصـل الصيف تصبح األمور 

أكثـر خطـورة، حيـث يتعـرق 
الناس بشكل أكرب خالل األجواء 
الحـاّرة، ممـا يسـاعد عىل نمو 
الجراثيـم داخل األذنني بشـكل 
لاللتهابـات  والتعـرض  أكـرب، 
واألمراض الخطـرية التي يمكن 

أن تؤدي إىل اإلصابة بالصمم.
الدكتـور  يقـول  النهايـة  ويف 
فويغت إن السـماعات الصغرية 
التـي يتم وضعهـا داخل األذنني 
ربما تكون خطرية عىل السمع، 
السـماعات  اسـتخدام  ويفضل 
الكبرية التي توضع عىل صيوان 

األذن الخارجي.



الجزء األول

يمكـن كشـف ارسار الحـظ بطـرق 
مختلفـة منهـا االعتماد عـىل االبراج 
وبعض االختبارات السهلة التي تقوم 
عىل اختيار شـكل من اشـكال اخرى 
مختلفـة. ومـن املمكن ايضـاً معرفة 
ارسار الحظ بحسـب التقليد الصيني 
من خالل اسـتخدام  احجار الدومينو 

وهذه الطريقة.
تسـاعد بعـض الطرق عىل اكتشـاف 
ارسار الحـظ ومعرفة املصـري ومنها 
طريقـة الدومينـو التـي تقـوم عـىل 

استخدام احجاره.
الخطوات

الطاولـة  عـىل  االحجـار  توضـع   1
مع إخفـاء الجـزء الذي تظهـر عليه 

النقاط.
2 بعـد ذلك يتم اختيـار حجر دومينو 
وكشـف بعض ارسار الحظ من خالل 
نتيجـة عـدد النقـاط السـوداء التي 

تظهر عىل جانبيه.
من خالل اختيار احد احجار الدومينو 
ملعرفـة مـا يخبئه املصري مـن املمكن 
الحصول عـىل عدد كبري مـن النتائج 
بحسـب عدد النقاط التـي تظهر عىل 
جانبـي صفحـة الحجـر الـذي يتـم 

اختياره.  
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الحظ جيـد وخصوصاً عىل املسـتوى 
الصحـي. ومن املمكن أن تفتح الكثري 
مـن الفرص عىل املسـتوى العاطفي. 
ويمكـن االنطـالق لتحقيـق مرشوع 

تغيريي ما يف الحياة.
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يعني هـذا التمتع بالطاقـة اإليجابية 
رشط االهتمـام باملتطلبـات الخاصة 
اكثر. ويشـري إىل التطور عىل املستوى 
العاطفي تحديداً وتلقي خرب سـار قد 
يكـون والدة او حمل. لكـن العمل قد 

يشهد بعض التوتر.
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هـذه النتيجة تـدل عىل تلقـي الكثري 
من الدعم من جهة غري متوقعة وعىل 

البدء بتنفيذ مخططـات مؤجلة. كما 
تشـري اىل ربـح دعـوى او جائـزة او 

مكافأة من نوع ما.
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يعني هذان الرقمان اسـتعادة الهدوء 
والحصول عىل فرصة للتنفس والفرح 
والتعبـري عن الذات وتلقـي هدية ما. 
كما يشـري اىل بناء عالقات مثمرة عىل 

املستوى االجتماعي او املهني.
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مـن ارسار الحظ التي تكشـفها هذه 
النتيجـة الحصـول عىل تسـهيالت يف 
مجـال مـا بعـد مواجهـة الكثري من 
الصعوبات. ويدل عىل القدرة عىل تدبر 
االمور واقامة الحوار املفيد مع بعض 
الجهات النافذة اضافة اىل التطور عىل 

املستوى املادي.
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ترتبط هـذه النتيجة بالحياة الزوجية 
والعاطفيـة الناجحـة وبالقـدرة عىل 
البنـاء. كمـا تشـري اىل كسـب ثقـة 
الكثـري من االشـخاص واقامة صالت 
التعـاون الوطيـدة واملثمـرة يف الكثري 

من املجاالت.
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هـذه النتيجة تدل عـىل تراجع القدرة 
عىل الرتكيز والحاجة اىل الراحة. ومن 
املمكن ان تعنـي تراجع الحظ والتأثر 
باملحيـط والشـعور باالحبـاط عـىل 
املسـتوى العاطفي. ويف هـذه الحالة 

يجب االبتعاد عن املغامرة.
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تشـري هـذه النتيجـة اىل العثـور عىل 
امر مفقود منذ سـنوات واىل الشعور 
باملتعـة عىل املسـتوى العاطفي. كما 
تعني حدوث التحوالت اإليجابية غالباً 

عىل املستوى املهني. 
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من املمكن ان تشـهد املرحلـة املقبلة 
تطـوراً عىل مسـتوى الصحـة. ومن 
املمكـن ان تعيـد التـوازن اىل الحيـاة 
الزوجيـة والعاطفيـة. ويف املقابل قد 
تعـرف تهديـداً عـىل الصعيـد املـادي 

واملهني. ولهذا يجب الحذر واالنتباه.
5-3

هـذان الرقمـان يـدالن عىل الشـعور 
باالرتياح النفـيس وعىل الحصول عىل 
فرصـة لقاء غري منتظر مع شـخص 
مـن املـايض. ويشـريان اىل ان الحياة 
مفتوحـة عىل الكثري مـن االحتماالت 
وانه يجب التفكري مطوالً قبل اخذ اي 

قرار او القيام بأي خطوة.
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تكشف هذه النتيجة الكثري من ارسار 
الحظ واملصري ومنها انه قد يتم تكوين 
صداقة جديدة تعيد االجواء االيجابية 
اىل الحيـاة. وتعنـي انـه حـان الوقت 
للقيـام بالتغيـريات املصرييـة وألخذ 

القرارات الصعبة من دون تردد.
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 يف حـال الحصـول عىل هـذه النتيجة 
فهذا يكشـف االسـتعداد التام للقيام 

بمغامرة قـد تقلب الحياة رأسـاً عىل 
عقـب قبل ان تعيد إليهـا النظام. كما 
يشـري يف املقابـل اىل احتمـال حـدوث 
بعـض التعليقـات يف امـر عالـق منذ 

سنوات ثم ايجاد الحل الالزم له.
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من املمكن ان تشـهد املرحلـة املقبلة 
انخفاضاً يف مستوى الطاقة وسيطرة 
السـلبية.  واالجـواء  االفـكار  بعـض 
وتكشـف هذه النتيجة امكانية الغرق 
احياناً يف الروتني الـذي يجب التحايل 
عليـه بطريقة ذكية منعـاً للملل الذي 

يسبب الغضب وارتكاب االخطاء.
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ابرز ارسار الحظ واملصري التي تعلنها 
هـذه النتيجـة رضورة االعتمـاد عىل 
الضحك من اجل تغيري املزاج وتحسني 
نوعية الحيـاة. ولهذا مـن الرضوري 
القيـام ببعـض النشـاطات املسـلية 
والسماح بالتفلت من ضغوط الحياة 

بني الحني واآلخر.
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من املمكـن ان تكون املرحلـة املقبلة 
املشـاريع  لبعـض  انطـالق  نقطـة 
العاطفيـة الجديـة. وقـد تتزامن مع 
تعزيـز عالقـات قديمة قـد تبنى عىل 

اساسها نجاحات مهنية مستقبلية.
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عـىل املسـتوى العاطفـي قد تشـيع 
اجواء مـن عدم االرتياح بسـبب مكر 
بعض االشخاص ودهائهم. ولهذا من 
الـرضوري توخـي الحذر وعـدم بناء 
العالقات العشـوائية. ويجـب االنتباه 
اىل ان الوقـت ليـس مناسـباً إلحداث 

تغيريات يف الحياة العاطفية.
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النتيجـة تتفـق مـع الشـعور  هـذه 
بالتعب وتراجع االحسـاس بالحماس 
تجاه القيام ببعض النشاطات وتنفيذ 
بعض املشاريع. وهي تكشف امكانية 
حدوث لقـاء عاطفي قريـب او عالج 
مشـكلة قديمـة. امـا عىل املسـتوى 
املادي فتدل عىل ان الحذر من االنفاق 

غري املحسوب اصبح رضورياً. 
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غزل عراقي
ــر  يصــــي ــا  طعمه ــر  م ــودك  وج ــال  ب ــة  ليل
ــرة  الكم ــوه  ض ــب  غاي ــي  ج ــبها  احس ــا  وم
ــوز متـ ــن  بحظ ــي  وان ــرد  ب ــت  مي ــس  واح
ــرة جمـــ ــن  بحض ــى  يدف ــا  م ــركاك  ف ــج  ثل
ــتـــاك  مش ــرة  بحنج ــال  تع ــة  كلم ــرت  ص
ــرة  ــب صــــــــخ ــك ينكل ــى كلب ــا تعل كلم
ــوف شنتش ــي  وكل ــدري  بص ــر  احف ــال  تع
ــره  بكبــــــــ ــر  يحف ــت  مي ــوف  تش راح 
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وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغرية ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

عليـك أن تسـتعد لتغيري واقعك الحـايل. حاول أال 
تختـار األمور التي قد تسـبب لك مشـاكل و تعقد 
الوضـع أكثر من دون أن تدرك. اسـتمتع مع حبيبك و 
اعلم أنه سـيكون مرسورا بك بشكل أو بآخر. حاول أن 

تلتزم الصمت إذا طلب منك الحبيب ذلك.

ربمـا يكـون اليـوم لديك أكثـر من فكـرة تؤهلك 
للحصـول عىل مكانة أفضـل يف العمل، وربما تكون 
سـببا يف زيادة دخلـك قريبا. ربما تتعثـر يف تنفيذ هذه 
األفكار يف البداية، ولكن ستنجح بالتأكيد. قد يكون بعضها 
قابالللتنفيـذ، ولكن إذا كنت جادا وصبورا، سـتتمكن من 

تحقيق ما هو مستحيل.

تعطي االتصاالت والصفقـات التجارية التي تقوم 
بهـا اليوم نتائج مرضية جدا، فتبدو سـعيدا وفرحا، 
وتحصـد ثمار ما زرعته. تبدو متحمسـا ومترسعا، وقد 
تحتفل مع الرشيك. يبتسـم لك الحظ وتأتيك األخبار السارة. 
امكـث يف املنزل إذا شـعرت بـآالم مزعجة، فالطقـس البارد 

سيزيد األمور تعقيدا.

ال يمكنك التودد إىل األشخاص الذين قد يمنعونك من 
تحقيق الكثري من النجاحات. لن تتمكن من االهتمام 
بأمورك كلّها يف الوقت نفسـه. ستشرتي بعض املنتجات 
ألنك بحاجة إليها مع أن وضعك املايل ليس عىل ما يرام. تجنب 

الدخول يف جدال مع األشخاص الذين قد يرضونك.

إذا الحظت أن األمور بدأت تسوء وتتغري خاصة 
عـىل الصعيد العاطفـي، يجـب أن تتغلب عليها 
بقدر اإلمـكان. عليـك توخي الحـذر ألن ترصفاتك 
املتهورة قد تجعلك سـببا يف تفاقـم األوضاع. واجه كل 

يشء من أجل الحفاظ عىل العالقة.

ربمـا تفتقر إىل الصرب أو الـرتوي اليوم. كن مرنا 
يف معالجة األمور. ضع مشاعرك الشخصية جانبا، 
وتـرصف بـكل مسـؤولية ورصانـة. إنه يـوم متقلب 
يمتحـن قدرتـك عىل اسـتالم مسـؤولية كبـرية فال تخب 
اآلمال. ال مجال للرتاجع واالستسالم فاملقاومة رضورية.

اليوم مناسـب للبدء ىف إنجاز املهام التى تتعلق 
باملال والبورصـة حيث تحتاج إىل الرتكيز. ال تدع 
أصحاب النفوس املريضة يثريون غضبك، فالعصبية 
التى تنتج عن هؤالء تسـهم ىف تدهور حالتك الصحية، 

احرص عىل الهدوء حتى تسري األمور بشكل جيد.

لديك العديد من األعمال تريد أن تنجزها اليوم، 
ولذلـك تبدو منفعـال ومضغوطا. ربمـا تواجهك 
بعـض العقبات ولكن أنت أقوى منهـا. ال تيأس وال 

تستسلم. ال تضح بسعادتك من أجل اآلخرين.

أنت اليوم ىف حاجة إىل الراحة التامة حيث تسـاعدك 
عىل استعادة الطاقة والنشاط الالزمني إلتمام أعمالك 
بشكل جيد خالل الفرتة القادمة. ثق يف نفسك ويف قدراتك 
وكـن متفائـال حتى ال تصـاب بامللل. حـاول أن تحافظ عىل 
اعتـدال األجـواء ىف األماكـن التي تجلس بها حتـى ال تصاب 

باألمراض التي تنتج عن تقلبات الحرارة.

العمـل اليـوم بالقرب مـن شـخص معني قد 
يجعلـك أقوى وأفضل بكثري مـن املعتاد. اقرتابك 
وتعاملـك مـع هذا الشـخص اليـوم قد يكـون أهم 
أسـباب نجاحـك عىل املسـتوى الشـخيص واملهني. قد 

يكون انجذابك لهذا الشخص انجذابا عاطفيا.

يجب أن تبحـث عن طرق جديـدة للتعبري عن 
حبك للرشيـك هذه الفـرتة. ربما تسـمع بعض 
اإلشـاعات اليوم التي تجعل تعـود إىل نقطة الصفر 
إذا صدقتها بالفعل. ال تجعل أي يشء يؤثر عليك. الثقة 
املتبادلة بينك وبني الرشيك ستساعدك عىل عدم تصديق 

أي شائعة.
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قـم بحزم أمتعتـك واذهب ىف رحلـة ترفيهية بعيدا 
عـن أجـواء العمـل والضغـوط التى يسـببها، حتى 
تتمكن مـن الحفاظ عىل حالتك الصحيـة من التدهور. 
حاول اليـوم أن تكون معتدالً يف تنـاول وجباتك وأن تحرص 
عىل تناول الطعام الصحي واحذر من األطعمة الجاهزة التي 

تسبب لك املشكالت املعوية.
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” تيتي تيتي.. مثل ما رحتي 
جيتي“

1250 - نجـاح املرصيـني بفارسـكور يف 
إلحـاق هزيمـة بالصليبيـني يف حملتهـم 
ملـك  التاسـع  لويـس  وأرس  السـابعة، 

فرنسا.
1517 - مقتل السلطان طومان باي آخر 
سالطني الدولة اململوكية، وكان ذلك إيذاناً 
بإنتهاء املماليك وبداية تبعية مرص للدولة 

العثمانية.
1635 - اعدام األمـري اللبناني فخر الدين 
الثانـي يف اآلسـتانة بعـد أن شـكل حكماً 
ذاتيـاً إمتد من يافـا إىل طرابلس مما أدى 
بالسلطنة العثمانية إىل محاربته والقضاء 

عليه وشنقه.

1772 - هـروب عـيل بـك الكبـري أعظـم 
األمـراء املماليـك يف مـرص إىل الشـام بعد 
فشل حركته يف الخروج عىل دولة الخالفة 

العثمانية التي كانت مرص تابعة لها.
1909 - وحـدات مـن الجيـش العثماني 
املؤيـدة لجمعيـة االتحـاد والرتقـي تقود 
عصيانا ضد السـلطان عبد الحميد الثاني 

إنتهت بخلعه يف 27 أبريل 1909.
1941 - توقيـع اتفاقية حياد بني االتحاد 

السوفيتي واليابان يف موسكو.
1950 - توقيـع اتفاقيـة الدفاع املشـرتك 
والتعاون االقتصادي بـني الدول املنضمة 

ضمن جامعة الدول العربية.

1966 - سـقوط طائـرة هيلكوبـرت تقل 
الرئيس العراقي عبد السـالم عارف تؤدي 
إىل مقتلـه يف ظـروف غامضـة وذلك أثناء 

تحليقها بني القرنة والبرصة.
الرمانـة  عـني  حادثـة  وقـوع   -  1975
التي شـكلت نقطة بداية الحـرب األهلية 

اللبنانية.
1990 - ناميبيـا تنظم إىل منظمة الوحدة 

األفريقية.
2008 - إنتخابـات ترشيعيـة مبكـرة يف 
إيطاليـا تـؤدي إىل فـوز حـزب سـيلفيو 
مجلـيس  مقاعـد  بأغلبيـه  برلسـكوني 

الشيوخ والنواب.

كشف أسرار الحظ بطريقة أحجار الدومينو
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

حكايتـان تحكـي قصة هذا املثل الشـعبي املتـداول يف العراق 

وبعـض دول الخليج مثـل السـعودية ، والنجـزم بمصداقية  

أحدهما .. واملقصود به العناء واملشـقة دون فائدة ترتجى أو 

دون تحقيق الهدف ، فيقال مثال ذهب فالن وهو يمني النفس 

بنيـل مطالبـه ومايصبو اليـه لكنه عاد بخفـي حنني أي عاد 

أدراجه كما ذهب يف املرة األوىل دون أن يحصل عىل يشء .

الحكايـة األوىل تقـول : إن نجارا وزوجتـه التي تدعى ( تيتي) 

قامـا بعمل كريس ملكي اسـتغرقت صناعته شـهورا طويلة 

وتـم إهدائه للملك بمناسـبة عيد ميـالده، وهناك أعجب بهذه 

الهديـة فالتفـت اىل النجـار وهو يربـت عىل كتفـه بالقول ( 

عفرمن...عفرمـن ) ، وهي مخترص لكلمة ( عفية )  وأصلها 

تركيه أي أحسـنت ، ثـم أدار ظهره وترك النجـار الذي أصيب 

بثورة االحباط بعد ان كان يتوقع أنه سـُيكافأ مكافأة كبرية ، 

فعـاد لزوجته حزينا ، وكانت تنتظره بلهفة يف الباب وتسـأله 

عن ماتلقـاه فرد عليها ( تيتي تيتي مثـل مارحتي اجيتي ).. 

وللقصة تتمة .

أما الحكايـة الثانية فهي : ” أن دودة صغرية أسـمها (تيتي) 

كانت تعيش مع أمها، وحـني كربت (تيتي) قالت لها أمها: يا 

بنيتـي لقد كـربِت وأصبحِت قادرة عـىل أن تحصيل عىل رزقِك 

بنفسـك ، فأسـعي يف مناكبها ، وابحثـي وال تعتمدي عّيل بعد 

اليـوم .فمـا كان مـن (تيتي) الصغـرية إال أن أطاعـت أمها ؛ 

فخرجت من البيت باحثة عن الطعام ؛ فوجدت جوزة فدخلت 

من ثقب فيها وأخذت تأكل مما يف داخلها، وبقيت تأكل وتأكل 

حتى سـمنت، وحـني أرادت الخروج من الجوزة لم تسـتطع 

ألنهـا صـارت سـمينة ، فانتظرت أيامـا صاَمـْت خاللها عن 

الطعام حتـى ضُعفت وعادت كما كانت نحيلة؛ واسـتطاعت 

الخروج من الجوزة والعودة إىل أمها ، فقصت (تيتي) ما جرى 

لها عىل أمهـا، فقالت لها : (تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي)، 

فذهبت مثال“.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊عمودي
1.وصـل درجـة عاليـة من 
حسـن األداء أو الصناعـة - 

نصف صابر - ثلثا جبل.
2.بمعنـى طريق أو وسـيلة 
أو ألجـل يشء مـا - حالـة 
اإلصابـة بمكروب أو عفونة 

يف الجسم.
3.عكس حلو - مطرب راحل 

صاحب اغنية بنات املكال.
اللبنانية  املصايف  4.عروس 
وقعـت  لبنانيـة  قريـة   –

ضحية غدر املحتل.
5.اسـم حـرف مـن حروف 
املـكان  يف  طـاف   – اللغـة 

وبحث بنظره.
6.غري متزوج.

7.يضعون شيئا مكان يشء 
آخر - متشابهات.

8.هـز وخض - ثلثا سـيد - 
يقرأ لنفسـه أو لآلخرين.

9.كثـري وفائـض - يشـبك 
األشياء ببعضها.

10.قريـة وقضـاء يف البقاع 
اللبنانـي عند جبـل صنني - 

هجم.

أفقي
1.انصـت - صوتها مالئكي 

ولحنها رحباني.
2.شـاعر لبناني مهجري - 

فوق العني (معكوسة).
3.كلمة تسـتخدم لالسهاب 
يف املعنـى - لقـب اجتماعي 
انجليـزي - زهـر يذكـر يف 

تحية الصباح.
4.حيوان بحري يصنف من 
أذكـى املخلوقـات - وحـدة 

العملة اللبنانية.
5.متشابهان - حب.

6.مـا يئس وما استسـلم - 
الجن - طرف.

7.سهل يف لبنان - يسحب.
8.مخيم فلسـطيني شـهري 

يف لبنان.
بمعنـى  مؤنـث  9.اسـم 
الهادئـة  اللينـة  الخفيفـة 
البقـاع  أثريـة يف  - مدينـة 

اللبناني مهمة.
10. دولة عربية اصل اسمها 
بمعنـى لـون اللبـن لكثـرة 
الثلـوج يف جبالها - قرية يف 

قضاء املتن بجبل لبنان.
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أكد  املرصّية،  االلكرتونية  املواقع  أحد  مع  مقابلة  يف 
أشّد قساوة  الواقع  أن  العمل مصطفى شهيب  كاتب 
من أحداث املسلسل، الفًتا إىل أنه بحث كثريا يف أرشيف 

حقيقية  جرائم  عىل  يحصل  حتى  مرص  يف  الجرائم 
مرصية.

وكشف يف هذا اإلطار عن أن قصة الخيانة التي ُعرضت 
بني  الحقيقة  يف  تتم  لم  للمسلسل  األوىل  الحلقات  يف 
زوجة األب وخطيب االبنة بل بني األم وخطيب ابنتها.

وأعلن شهيب  أّنه مهتم بالنفس البرشية والرصاعات 
بالنسبة يل أهم وأقوى من الرصاعات  النفسية وهي 
التي  األعمال  تقديم  يحب  أنه  عىل  مشّدًدا  الخارجية، 

يرغب يف مشاهدتها.
ا عىل انتقادات الجمهور، اعرتف بأنه ال يهتم كثريا  وردًّ
فال  عريضة  قاعدة  الجمهور  ألن  املشاهدين  بإرضاء 

يمكن عمل فني واحد يجتمع الكل عىل اإلعجاب به.
لشهّيب  طويل  عمل  أّول  «انحراف»  مسلسل  ويعترب 
شغفه  من  لقربها  الصحافة  يف  فرتة  عمل  الذي 

الكتابة. 
بعض  إىل  بالغضافة  ملسلسله  األساسية  والفكرة 
أسبابا  أن  إال   ٢٠١٦ العام  منذ  منتهية  مشاهده 

تسويقية حالت دون عرضه حينه.

الصحة  وزارة  مع  بالتعاون 
دولة  يف  املجتمع  ووقاية 
املتحدة،  العربية  اإلمارات 
الصحة  يوم  وبمناسبة 
الفنان  طرح  العاملي، 
الجسمي  حسني  اإلماراتي 
العربية»  األغنية  «جبل 
بصوته أغنية «تعافينا»، من 
كلمات وألحان سيف فاضل، 
أحمد  موسيقي  وتوزيع 
وماسرت  ومكساج  الرضوان، 

محمد عصمت.
للفنان  يكون  ما  ودائماً 
تعاونات  الجسمي  حسني 
مختلفة  مع  وبّناءة  هادفة 
الجهات الحكومية والوطنية، 
يف  دائماً  تستثمر  التي 
للوطن  العامة  املصلحة 
وأصبحت  واملقيمني،  وأبنائه 
ركيزة مهمة يف التعاونات بني 
تهدف  والوطن، حيث  الفنان 
اظهار  إىل  «تعافينا»  أغنية 

قوة اإلرادة ونتائجها املثمرة، 
واجهها  التي  التحديات  أمام 

العالم يف الفرتة املاضية.
اإلنساني  العمل  طرح  وقد 
من  «تعافينا»  االجتماعي 

حسني  الفنان  قناة  خالل 
عىل  الرسمية  الجسمي 
خالل  من   ،YouTube موقع 
وُممنتج،  مصّور  فيديو 
عرب  نرشها  إىل  باإلضافة 

االماراتية  اإلذاعات  جميع 
والخليجية والعربية، وجميع 
املكتبات واملنصات املوسيقية 
يف  املتخصصة  اإللكرتونية 

عرض األغنيات.

تصوير  رئيس،  ياسمني  النجمة،  بدأت 
مازنجر»،  «خطة  فيلم  يف  مشاهدها  أوىل 
األفالم  لتجربة  خالله  من  تعود  حيث 
رئيس  ياسمني  نرشت  وقد  الكوميدية، 
إنستغرام  عىل  اإلخباري  حسابها  عىل 
توك  من  لها  فيديو   ،yasmineraeisnews

توك كشف مالمح الشخصية.
الفيلم  بطول  يف  رئيس  ياسمني  ويشارك 
حافظ،  محمود  املريغني،  حمدي  النجوم 
إبراهيم،  سماء  أوس،  أوس  فؤاد،  بيومي 
فرغىل،  اسماعيل  سعفان،  مصطفى 
الفيلم  رضوان،  محمد  الطوبجى،  يارس 
ووليد  أمني  اسماعيل  محمد  تأليف  من 
الله، ومن إنتاج  خريي وإخراج رامي رزق 
وأحمد  رمسيس  ريمون   AKA» رشكة 
رئيس  ياسمني  خاضت  وقد  موىس.  خالد 
خالل  من  األوىل  املرسحية  تجربتها  أخرياً 
التي  وسكينة»،  رّيا  «أحفاد  مرسحية 
الرياض،  موسم  حفالت  إطار  يف  ُعرضت 
وقد حققت املرسحية عروضاً كاملة العدد، 
وشاركها يف البطولة النجوم دينا الرشبيني 
وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من 
حسني،  ومصطفى  شاكر  أحمد  تأليف 

إنتاج أحمد خالد موىس وريمون رمسيس، 
الباجوري، ومن إخراج  إرشاف فني هادي 
سامح بسيوني.  وقد حققت نجاحاً كبرياً 
يف مسلسلها األحدث ٦٠ دقيقة الذي ُعرض 
تنتظر  حرصياً عىل منصة شاهدvip، كما 
العرض  دور  القمر» يف  فيلم «جارة  إطالق 

السينمائية.

عىل  عراقّية  صفحات  تداولت 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
أملاني  متحف  يف  لشاب  صورة 
عليها  مكتوبا  يافطة  يحمل 
باإلنكليزية ما معناه: إنها تعود 
الصورة  أن  وتبنّي  العراق.  إىل 
عندما   ،٢٠١٣ عام  إىل  تعود 
زيدون  العراقي  الشاب  كان 
يف  برغامون  متحف  يف  الكناني 
ووقف  برلني.  األملانية  العاصمة 
الشاب أمام بوابة عشتار، إحدى 
هذه  وتشّكل  املتحف.  آثار  أهّم 
البوابة املدخل الثامن ملدينة بابل 
امللك نبوخذ  التي بناها  العراقية 
ق.م.   ٥٧٥ عام  الثاني  نّرص 
البابلية  اإللهة  إىل  البوابة  ُنِسبت 
مكرّسة  كانت  ألنها  عشتار 

أظهر  نبوخذنرص  أن  مع  لها، 
البابلية  اآللهة  لباقي  والءه 
منحوتات  مختلف  بنقشه  أيًضا 
يمّر  البوابة.  عىل  الحيوانات 
املوكب، وهو  البوابة شارع  عرب 
يمتد  بالطابوق  طريق مرصوف 
م)   ٨٠٠) ميل  نصف  من  ألكثر 
يطل عليه سور بارتفاع أكثر من 
ناحيتيه.   كلتي  من  مرتًا   ١٥٫٢
وكانت األسوار مزينة بأكثر من 
١٢٠ نحًتا تمثل األسود والزهور 
واآلجر األصفر املصقول. وجمال 
بناء البوابة جعلها تدخل القائمة 
يف  السبع  الدنيا  لعجائب  األوىل 
اسُتبِدلت  لكن  القديم،  العالم 
اإلسكندرية.  منارة  الحًقا  بها 
يف  حاليًّا  املوجودة  النسخة  لكّن 

بالحجم  ليس  برغامون  متحف 
األصلية  البوابة  أن  إذ  الفعيل، 
عرض  املتحف  فيما  مزدوجة 
فقط  األصغر  األمامي  الجزء 
يف  األكرب  الخلفية  البوابة  وأبقى 
باب  للبوابة  وكان  هذا  املخازن. 
خشب  من  مصنوعان  وسقف 
إنشاء  ُيَعد  ولم  والربونز،  األرز 
هذين أيًضا. وكانت بعثة أملانية 
وجدت  العثمانية  السلطنة  أيام 
البوابة  أساسات  من  مرتًا   ١٣٫٧
موادها  استعملت  األصلية، 
وعرضها  البوابة  ترميم  إلعادة 
يف املتحف حيث ال تزال موجودة. 
اسرتجاع  العراق  يستطع  ولم 
إىل  تشري  التي  البوابة  هذه 
التاريخي  وامتدادها  حضارته 

رغم مطالبات عّدة عام ٢٠٠٢.
التعليقات، هناك شبه  وبحسب 
العراقي  الشعب  لدى  إجماع 
أن  يجب  البوابة  هذه  أّن  عىل 
يعرفون  حيث  برلني  يف  تبقى 
قيمتها ويحفظونها من أي أذى 
تشهد  التي  بالدهم  عكس  عىل 
أمنية  وخضات  توترات  دوًما 
وحاليًّا،  الخطر.  إىل  تعرضها  قد 
عشتار  بوابة  من  أجزاء  توجد 
العالم  حول  عدة  متاحف  يف 
لآلثار  إسطنبول  متحف  منها 
ومتحف  للفن  ديرتويت  ومعهد 
أونتاريو امللكي واللوفر ومتحف 
ومتحف  املرصي  للفن  ميونخ 
بنيويورك  للفنون  املرتوبولتان 

واملعهد الرشقي بشيكاغو.
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أطلـق موقـع يوتيـوب مسـابقة 
عامليـة الكتشـاف أفضـل موهبة 
يف مجـال ابتـكار محتـوى ألعاب 
الفيديـو، عـرب برنامج يتسـابق 
فيه املشاركون عىل الفوز بجائزة 
100 ألـف  كـربى تبلـغ قيمتهـا 

دوالر.
وتعود فكرة املسـابقة ملسـتخدم 
يوتيوب الربيطاني الشـهري بلقب 
Ali-A، واسـمه أالسـتاير أيكني، 
ألعـاب  مقاطـع  يف  املتخصـص 
الفيديو ولديه أكثر من 25 مليون 

مشرتك عرب قنواته عىل يوتيوب.
ويشارك أيكني يف تحكيم املسابقة 
األسـرتايل  اليوتيوبـر  بجانـب 
التشـالن واليوتيوبر ليل سيميس 

من الواليات املتحدة.
ويقول أيكني يف بيان نرشه موقع 
تحميـل الصـور إن «يوتيوب هو 
سـاحة غنية بعرشات اآلالف من 

مقدمـي املحتوى املوهوبني الذين 
لم يتم اكتشافهم بصورة بعد».

وأضـاف: «أتمنـى أن تمنـح هذه 
املسـابقة هؤالء األفـراد املبدعني 
فرصـة للتألق بجانـب التعلم من 
أصحاب الخربة السابقة يف مجال 
األلعـاب، ونـرش إبداعاتهـم أمام 
جمهور يوتيوب الذي يضم ماليني 

األشخاص».
ألعـاب  تقديـم محتـوى  وبـدأت 
الفيديو يوم السبت ويستمر حتى 
8 مايو املقبل، عىل أن يتم إرسالها 
مقطـع  ويف  اإلنجليزيـة  باللغـة 

فيديو ال تزيد مدته عىل ثانية.
وسيتمكن الجمهور من التصويت 
للمتسابقني املفضلني لديهم، لكن 
يف النهاية سـيكون القرار املتعلق 
بمن يتأهـل للمرحلـة التالية، أو 
الفائز النهائـي بالجائزة الكربى، 

بيد لجنة تحكيم املسابقة.

كشـف تقرير حديث إن انسـتجرام 
خفض مدفوعات منشـئ املحتوي 
”املبدعـني“ مـع زيـادة املقاييـس 
املسـتهدفة لتحقيـق الدخـل عـىل 
الشـبكة.   وانخفضـت مدفوعـات 
املبدعني لكل مشاهدة بنسبة تصل 
إىل ٪70، وتتطلـب مقاطع الفيديو 
دفـع ماليـني املشـاهدات. ولم يتم 
الكشـف عـن التغيـريات يف نظـام 
الدفـع، وفًقـا للمبدعني، مـن قبل 
الرشكـة، ووفًقا لـ FT، ارتفع الحد 
األدنـى الشـخيص ملنشـئ املحتوى 
لكسـب ما يصـل إىل 35000 دوالر 
مليـون   359 إىل  مليـون   58 مـن 

مشاهدة.

وقالـت Meta إنهـا تخترب مكافآت 
وفيـس  انسـتجرام  عـىل   Reels
بوك، ممـا قد يتسـبب يف ”تذبذب“ 
املدفوعـات حتى يتم تحديث نماذج 
العـام  مـن  يوليـو  ويف  التسـعري. 
املايض، كشـف انسـتجرام النقاب 
 ،Reels Play Bonus عـن برنامـج
الذي يعوض املبدعني الذين ينرشون 
عىل Reels، استنساخ فيديو قصري 

عىل غرار TikTok عىل انستجرام.
فيـه  يقاتلـون  الـذي  الوقـت  ويف 
عـىل  املنتجـني  عـىل  للحفـاظ 
و  TikTok أنشـأت  منصاتهـم، 

Snapchat مجموعـات مماثلة من 
األموال ليتم توزيعها.
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بني الكاف والكفكاف يتحرك زمن القصيدة عند امرئ القيس الشاعر، 
الشاعر  فهذا  الخلود..  دنيا  يف  مقيما  العصور  مخرتقا  الضليل  امللك 
«الجاهيل» زمنا ابتدأ به زمن مطوالت الشعر قبل زمن «اإلسالم» بنحو 
قرن أو يزيد، لكنه اليزال قيد اللحظة الشعرية التي تأبى املغادرة اىل 
أي زمن ماض أو قادم.. هو األول يف مدونة اإلبداع منذ أن سجل أول 
واقعة وقوف باكيا عىل األطالل (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل .. 
بسقط اللوى بني الدخول فحومل).. أول من أسس لقاعدة جديدة يف 
طلب الثأر حني جاءه خرب مقتل والده الهيا يف مجلس طربه ورشابه 
قائال: (ضيعني صغريا وحملّني دمه كبريا... ال صحو اليوم وال سكر 
األمر وكانت رحلة  التايل كان  اليوم  يف  أمر)..  اليوم خمر وغدا  غدا... 
التحالفات  الحدود حيث  لو كان من خارج  الحليف حتى  البحث عن 
الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  قاعدة  بنيت عىل  تكن  لم  الزمان  ذلك  يف 
وفق معايري عرصنا.. رحلته اىل قيرص الروم نسجت حولها القصص 
«الحقان  وهما  قميئة  بن  عمرو  صاحبه  بكاء  من  بدءا  والحكايات 
نموت  ملكا  نحاول  «إنما  البكاء  عن  بالكف  إياه  مطالبا  بقيرصا»، 

فنعذرا».  
الرحلة  نهاية  فكانت  الروم،  قيرص  بوعود  املوعود  امللك  يتحقق  لم 
بينما  عسيب  جبل  تخوم  عند  مكانيا  توقفت  حيث  العودة  طريق  يف 
شاهدة  عند  الشعراء..  وتحوالت  الشعر  عصور  كل  تخرتق  استمرت 
مقيم  وإني  قريب  املزار  إن  (أجارتنا  والقصيدة  روحه  فاضت  القرب 
للغريب  غريب  وكل  هنا  ها  غريبان  إنا  أجارتنا   ... عسيب  أقام  ما 
نسيب).. معلقته «قفا نبك» هي األوىل التي كتبت بماء الذهب وعلقت 
لم تقل عنها  املطوالت، ومنها من  باقي  تلتها  ثم  الكعبة،  أستار  عىل 
براعة شأن معلقة لبيد بن ربيعة العامري «عفت الديار»، أو طرفة بن 
العبد املقتول يف البحرين كأول سفري فاشل يف التاريخ حني لم يعرف 
مضمون كتاب ملك الحرية اىل عامله يف البحرين.. قتل هناك بينما بقي 
يبحث عن أطالل خولة «بربقة ثمهد»، حيث لم تكن سوى وشم «يف 
القيس وطرفة يقف عنرتة بن شداد حائرا  اليد».. وبني امرئ  ظاهر 
وبني  مرتدم»  من  الشعراء  غادر  «هل  جواب  عن  الباحث  سؤاله  بني 
حضور عبلة لحظة احتدام القتال.. تحققت أمنيته فارسا ولم تتحقق 

عاشقا متمنيا «تقبيل السيوف» التي «ملعت» مثل ثغرها املتبسم.   
وتبقى المرِئ القيس فصاحته وتالعبه بالحروف والكلمات بدءا من 
للتنويه  (الكفكاف)  للتشبيه وتوظيف مفردة  الكاف  استخدام حرف 
القاهر  عبد  عمنا  بلغة  بالغة  وأرسار  إعجاز  دالئل  من  يبهرك  بما 
ثنايا  بني  الكاف  حرف  يتحرك  والتشبيب  الوصف  فبني  الجرجاني.. 
ناقف  الحي  سمرات  لدى  تحملوا..  يوم  البني  غداة  «كأني  القصيدة 
الرباب بمأسل»..  أم  أم الحوريث قبلها وجارتها  .. كدأبك من  حنظل 
ويسرتسل مع الكاف «كأن الثريا علقت يف مصامها .. بأمراس كتان 
اىل صم جندل»، أو «وقد أغتدي والطري يف وكناتها .. بمنجرد قيد األوابد 
هيكل .. مكر مفر مقبل مدبر معا .. كجلمود صخر حطه السيل من 
والكلمات  الحروف  متواليات  تأتي  الكفكاف  اىل  الكاف  ومن  عل».. 
كفها  من  الودق  كفوف  وكاف   .. بكفها  وكفي  وكفكاف  «وكاف 

انهمل».

منذ ٢٠٠٨ حتى اآلن وأنا عىل مقربة من الدورات االنتخابية ملجلس 
نقابة الصحفيني، وعىل مدى الدورات االربع املاضية تقدم للرتشيح 
وخوض االنتخابات العرشات من الزمالء الصحفيني، بل وتكررت 
او ممن  الدورات سواء من فاز منهم  تلك  الكثري منهم يف  اسماء 
لم يحالفهم الحظ يف الفوز، ورغم كل هذا وذاك ونحن عىل اعتاب 
املؤتمر الجديد، فقد ضمت قوائم املرشحني اسماء زمالء تكررت 
الكثري منهم أرص عىل ذلك  إن  السابقة، بل  الدورات  أسماؤهم يف 
إال ان امللفت للنظر يف الدورة القادمة ان هناك أسماء زمالء رؤساء 
مؤسسات اعالمية مهمة تتصدر املشهد االعالمي يف البلد وتتصدى 
ما  وهذا  صحفية،  كأرسة  لها  بحاجة  نحن  مؤثرة  ملسؤوليات 
يعطي زخما مهما ملجلس النقابة القادم، بل وسيعزز من مكانة 
نقابتنا املتميزة التي اصبحت رمزا وطنيا مهما، بل واحتلت اهمية 
الالمي  مؤيد  الصحفيني  نقيب  كون  بحكم  عربيا  ومؤثرة  فاعلة 
رئيسا التحاد الصحفيني العرب، ودوليا كونه ايضا عضوا يف املكتب 
التنفيذي لالتحاد الدويل للصحفيني، وهذان املوقعان شكال اهمية 
أرى  هنا  من  للعراق..  إنما  الصحفيني  لنقابة  فقط  ليس  كبرية 
ومكانتها  الفاعل  ودورها  نقابتنا  عليها  التي  الصحية  الحالة  ان 
ويتسابقون  بل  يتقدمون  جدد  زمالء  دفعت  ما  هي  املجتمع  يف 

للرتشيح عىل امل الفوز بأحد مواقعها القيادية .
ربما يرى البعض من الزمالء ان التنافس والرتويج الدعائي الذي 
اقدم عليه الزمالء املرشحون الجدد يعد تجاوزا او استهدافا للبعض 
منهم، لكن هذه هي حال املمارسات الديمقراطية كون التنافس 
حقا مرشوعا للذي يريد ان يقدم ويخدم.. ولعل الزمالء ممن هم 
يف املجلس الحايل يعرفون حق املعرفة أين يجدون انفسهم من ثقة 
الناخبني مستندين يف ذلك عىل حصيلة جهدهم وعملهم ودورهم 

وعالقتهم مع الصحفيني .
واسمحوا يل ان أدعو الزمالء املرشحني عىل مختلف مواقع النقابة 
القيادية أن يضعوا النجاحات التي حققتها النقابة نصب أعينهم 
ليس للحفاظ عليها فحسب، إنما لالرتقاء بها اىل مصافات اعىل 

مما هي عليه اآلن .. 
وصحيح انني ومالكنا اإلداري عىل قلته نبذل جهودا كبرية يف كل 
ان ما  إال  الواجبات،  تتعدد  النقابة حيث  انتخابي تشهده  مؤتمر 
يخفف عنا ثقل الجهود هو عندما نرى زمالء أيا كانت أسماؤهم قد 
اخذوا أماكنهم الصحيحة كي نواصل عملنا املهني واالداري بشكل 
الصحفيني  نقابة  هي  وكبرية  عريقة  مهنية  مؤسسة  يف  ناجح 

العراقيني.. متمنيا التوفيق للجميع .
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شاماميان حفالً غنائًيا يوم 
٢٢ أبريل داخل دار األوبرا 

مرسح  عـىل  املرصيـة 
ويتضمـن  النافـورة، 
مجموعة  الربنامـج 
من أعمالها الخاصة 
موزعـة  املميـزة 
بطريقة جديدة منها 
هاألسمر  معاك،  بايل 

مـوج  عـىل  اللـون، 
البحر، هنشوف ونعيش 

وغريهـا إىل جانـب بعض 
املؤلفات املرصية الشهرية.

السـورية لينا شاماميان من مواليد 
دمشـق عـام ١٩٨٠ مـن أصـول أرمنيـة، 
التحقت باملعهد العايل للموسيقى وتخرجت 
كمغنيـة كالسـيكية ، قدمـت العديـد مـن 
األعمال الناجحة خالل مسريتها الفنية التي 

امتدت لـ٢٠ عاًما ونجحت يف 
تحقيق قاعدة جماهريية 

كبرية.
لينـا  خاضـت 
أوىل  شـاماميان 
تهـا  ا مر مغا
باللهجة  الغنائية 
عـرب  املرصيـة 
أغنيـة  تقديمهـا 
هنعيـش  »
تـرت  ونشـوف»، 
أنـا»،  «إال  مسلسـل 
غاصت  مختلفة  درامـا 
يف عالـم املـرأة واملجتمـع، 
وحكاياته مستوحاه من أحداث 
وقصـص حقيقيـة، عىل مدار أكثـر من ٦٠ 
حلقـة، تقـدم حكايـات مختلفـة بأبطـال 
مختلفـني يف كل حكاية، وشـارك يف بطولته  

توليفة من النجوم.

كشـفت الفنانـة اللبنانيـة، نـوال 
الزغبي، عن تراجعها عن املشاركة 
يف مسلسل ”للموت 2“ يف اللحظات 
األخـرية، بعـد أن تـرددت كثريا يف 
هـذه الخطـوة. وقالت نـوال خالل 
مقابلـة عىل  شاشـة mbc إنه كان 
من املفرتض أن تشارك يف للموت 2 
كضيفة يف حلقيتـن، لكنها ترددت 
التصويـر.  وانشـغلت عـن  كثـرياً 
وأكـدت نوال إعجابها بالدور الذي 
تم عرضه عليها، إال أنها تراجعت 
وقالـت سـاخرة إنهـا خافت من 
أن تفضـح صديقتهـا ماغـي بو 
غصن بتمثيلها، كما أشادت بأداء 
األخـرية ووصفتها بأنهـا بمثابة 

شقيقتها.


