
التفاصيل ص2

بغداد/ الزوراء:
شدَد رئيس هيئة النزاهة، القايض حيدر 
حن�ون، أم�س الثالث�اء، رضورة توفري 
الحماي�ة للمبلغني عن قضايا الفس�اد.
وذك�ر بيان للهيئة تلقت�ه “الزوراء”: أن 
“رئي�س هيئ�ة النزاه�ة الق�ايض حيدر 
حنون اس�تقبل أحد املخربين عن قضايا 
الفس�اد وبحث معه مدى تح�رُّك الهيئة 
بع�د تلّقيه�ا الش�كاوى واإلخب�ارات يف 
م�ا يخ�صُّ الخروقات واملخالف�ات التي 
ق�د تمثل جريم�ة فس�اٍد إداريٍّ ومايلٍّ”.
د رئي�س هيئة النزاهة عىل” رضورة  وأكَّ
وأدل�ًة  معلوم�اٍت  اإلخب�ارات  �ن  تضمُّ
يمكنها مس�اعدة الهيئ�ة يف تحقيقاتها 
الت�ي تحيلها إىل القض�اء؛ لتجد املحاكم 

إلص�دار  الكافي�ة  اإلثبات�ات  �ة  املُختصَّ
القرارات املناسبة”، ُمشدداً عىل” مراعاة 
حق�وق املُخربي�ن والش�هود م�ن جهٍة 
وصيانة كرام�ة املُتَّهمني وع�دم انتهاك 
حقوق اإلنسان من جهٍة أخرى”.وأوضح 
أنه “تم التباحث حول القضايا التي قام 
باإلخب�ار عنه�ا املُخرب وس�ري التحقيق 
فيها، ُمس�تفهماً من رئاس�ة الهيئة عن 
م�دى االهتم�ام بم�ا تتلق�اه الهيئة من 
معلوماٍت تخصُّ قضايا الفساد”، مؤكداً 
أن”َّ ُمديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة لن 
تغفل أيَّ ش�كوى أو إخب�اٍر إال إذا ك�ان 
يفتق�ر إىل املعل�ومات أو تبنيَّ أنَّه إخباٌر 

.” كي�ديٌّ

بغداد/ الزوراء:
ح�ددِت املحكمة االتحادي�ة العليا، أمس 
الثالث�اء، موع�د النظ�ر بدع�وى الطعن 
بدس�تورية اس�تمرار الدورة الخامس�ة 
لربمل�ان اقلي�م كردس�تان، فيم�ا قررت 
تحدي�د ي�وم 28 ش�باط 2023 موع�داً 
للمرافعة يف دعوى املطالبة بمستحقات 
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية من 
حكومة اقليم كردستان.وقالت املحكمة 
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: إنها “قررت 
النظر بالدعوى الدستورية بالعدد )233 
- اتحادية - 2022( وموحداتها، املقامة 
من قب�ل املدعية  رسوة عبد الواحد قادر 

وجماعته�ا عىل املدع�ى عليهما كل من 
رئي�س برمل�ان اقليم كردس�تان ورئيس 
اقلي�م كردس�تان اضاف�ة لوظيفتيهما، 
للطع�ن بع�د دس�تورية القان�ون رق�م 
اس�تمرار  )قان�ون   2022 )12( لس�نة 
ال�دورة الخامس�ة لربملان كردس�تان(، 
تأجي�ل موع�د املرافع�ة، لع�دم حضور 
وكالء املدعى علي�ه رئيس مجلس نواب 
اقليم كردس�تان اضافة لوظيفته لسوء 
االح�وال الجوية”.واضافت أنه “لغرض 
اس�تكمال تدقيقات املحكمة لها، تحديد 

يوم 2023/2/7 موعداً للمرافعة”.

بغداد/ الزوراء:
أوضَح البنك املركزي، أمس الثالثاء، آلية 
التعرف ع�ىل العمالت املحلي�ة املزورة، 
وفيم�ا ب�ني أن م�ا يحصل م�ن تزييف 
ضعيف، ويكتش�ف م�ن الجمهور، أكد 
أن�ه ل�م ي�ؤرش أي زي�ادة بش�أن ذلك.
وقال مستش�ار البنك املركزي إحس�ان 
ش�مران اليارسي يف ترصي�ح صحفي: 
إن “األوراق النقدية العراقية فئات )10 
آالف دين�ار و25 أل�ف دين�ار و50 ألف 
دين�ار( تتضمن ناف�ذة ش�فافة والتي 
أصبحت م�ن أق�وى العالم�ات االمنية 
يف األوراق النقدي�ة الت�ي أصدرها البنك 

املرك�زي، وه�ي ورق�ة محكم�ة فيها 
نافذة ش�فافة ومن خصائصها ظهور 
ص�ورة امللوي�ة إذا وضعت ع�ىل خلفية 
بيضاء، كم�ا أنها تظهر رق�م الفئة إذا 
وضع�ت عىل خلفية س�وداء”، مش�رياً 
اىل أن “تزيي�ف العمل�ة ضعيف ورديء، 
وغالباً ما يكتش�فه الجمهور والقطاع 
أن  املركزي”.وأك�د  والبن�ك  امل�رصيف 
“األواراق النقدية املتداولة حالياً صادرة 
عن البنك املركزي”، الفتاً اىل أن “األوراق 
“البن�ك  أن  واضحة”.وذك�ر  املزيف�ة 
املرك�زي ل�م ي�ؤرش أي زي�ادة يف وترية 

تزييف العملة”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ال تزاُل دول العالم بمعظمها غري قادرة 
ع�ىل محاربة الفس�اد، ول�م تحرز 95 
باملئة من الدول أي تقدم يذكر منذ عام 
2017، وفقا ملا ذكرته دراس�ة أجرتها 
منظمة الشفافية الدولية، املتخصصة 
يف مكافح�ة الكس�ب غ�ري امل�رشوع.
خلص “مؤرش مدركات الفساد” لعام 

2022، الصادر عن منظمة الش�فافية 
الدولي�ة، ونرشت�ه ع�ىل موقعه�ا عىل 
اإلنرتنت، والذي يقيس حجم الفس�اد 
يف القط�اع العام وفقا لخ�رباء ورجال 
الفاس�دة  الحكوم�ات  أن  إىل  أعم�ال، 
تفتقر إىل القدرة عىل حماية الشعوب، 
بينما م�ن املرجح أن يتحول الس�خط 
الع�ام هن�اك إىل أعم�ال عنف.وقال�ت 

ديلي�ا فريي�را روبيو، رئيس�ة منظمة 
الشفافية الدولية: “جعل الفساد عاملنا 
أكث�ر خطورة”.وأضافت: “بما  مكانا 
أن الحكومات فش�لت بشكل جماعي 
يف إح�راز تق�دم يف محارب�ة الفس�اد، 
فإنه�ا تغذي االرتفاع الح�ايل يف العنف 
والرصاع وتعرض الش�عوب للخطر يف 
كل مكان”.تؤثر ه�ذه الحلقة املُفرغة 

ع�ىل البلدان يف كل م�كان - من جنوب 
الربازي�ل  إىل  درج�ة(   13( الس�ودان 
)38 درجة(.كم�ا ج�اء يف التقري�ر أن 
“الس�بيل الوحي�د للخ�روج م�ن هذا 
الوض�ع ه�و بذل ال�دول لجهد ش�اق، 
واس�تئصال جذور الفساد عىل جميع 
املس�تويات لضمان عم�ل الحكومات 
من أجل مصلحة جميع األفراد، وليس 

النخبة القليل�ة فقط”.يصنف التقرير 
البل�دان عىل مقياس من صفر، ويعني 
“فسادا شديدا”، إىل 100 وهو مقياس 
“النزاهة الش�ديدة”، وال يزال املتوسط 
العاملي مل�ؤرش ُمدَركات الفس�اد دون 
تغي�ري عند 43 للعام الحادي عرش عىل 

التوايل.

الزوراء/ حسني فالح:
اك�َد نائب ع�ن املك�ون االيزي�دي أن املعاي�ري التي 
حس�مت رئاس�ات اللج�ان النيابي�ة كان�ت وف�ق 
املحاصص�ة واالتفاق�ات السياس�ية، فيم�ا أش�ار 
محل�الن سياس�يان اىل أن عم�ل اللج�ان س�يكون 
اكثر حيوي�ة والدورة الربملاني�ة الحالية أفضل من 
س�ابقاتها. وقال النائب عن املكون االيزيدي محما 

خلي�ل يف حديث ل�«ال�زوراء«: ان املعايري التي تمت 
من خاللها انتخاب رئاس�ات اللجان ونوابهم كانت 
وف�ق املحاصصة واالتفاق�ات السياس�ية وفقدت 
معيار املهني�ة والنزاهة والكفاءة والخربة، الفتا اىل 
ان الربملان العراقي اخطأ مرة أخرى باعطاء رسائل 
وخارجيا.واض�اف،  داخلي�ا  مغلوط�ة  و  خاطئ�ة 
ان ه�ذه االلي�ة كانت وب�اء للعراقي�ني يف الدورات 

السابقة واليوم نحن نواب االقليات والكتل الوطنية 
كامل�ة العدد ليس له�ا اي تمثيل يف اللج�ان، مبينا 
ان الربمل�ان فق�د دوره الرقاب�ي والترشيع�ي، ألنه 
لم يأخ�ذ بنظر االعتبار املكون�ات العراقية االخرى 
واالقلي�ات الديني�ة يف هذه الرئاس�ات وه�ذا غبن 
ومص�ادرة لحق املكون�ات .من جهته، ق�ال املحلل 
السيايس عبد االمري املجر يف حديث ل�«الزوراء«: انه 

من خ�الل متابعتنا لعمل اللج�ان الربملانية، نعتقد 
ان دورها محدود الن الربملان نفسه يختزل برؤساء 
الكتل وتوافقاتهم خارجه، ويف العموم هذه الدورة 
افضل نس�بيا لوجود عدد البأس به من املستقلني، 
لكن القوى الرئيسة مازالت هي املهيمنة وهي التي 

وزعت اللجان وفقا لتفاهماتها.

تونس/ متابعة الزوراء:
بدأْت مالمح الربمل�ان التونيس الجديد 
تتضح مع اس�تكمال عملي�ات الفرز 
األويل يف جول�ة اإلع�ادة لالنتخاب�ات 
الترشيعي�ة، لت�ربز 4 ق�وى صاع�دة 
يف مجلس الش�عب الجدي�د، جميعها 
التون�يس  الرئي�س  خي�ارات  تس�اند 

قيس س�عّيد ومسار 25 يوليو/ تموز 
2021.وتتمث�ل القوى األربع يف حركة 
»ش�باب تون�س الوطن�ي« املعروف�ة 
بح�راك 25 يوليو، وائت�الف »لينترص 
الش�عب«،  الش�عب«، وحزب »حركة 
وجبهة »الش�عب يؤسس«، باإلضافة 
إىل مجموع�ة من املس�تقلني الذين لم 

يتح�دد بع�د توجهه�م، ما ي�ي بأن 
الربملان املقبل قد يكون برملاناً خالياً من 
أي قوى معارضة لسعّيد ولإلجراءات 
الت�ي ق�د يتخذها مس�تقبالً.وينطلق 
الربمل�ان املقبل بعد اس�تكمال عملية 
الطعون وإع�الن النتائ�ج النهائية يف 
بداية مارس/آذار، وسيكون منقوصاً 

ب�7 ن�واب )154 نائبا فقط من أصل 
161(، فيما س�يتم تنظي�م انتخابات 
جزئية النتخاب 7 نواب عن الخارج يف 
الدوائر التي لم تسجل أي ترشيحات.
قيادي�ي  ترصيح�ات  إىل  وبالع�ودة 
القوى السياس�ية وتقديراتها األولية، 
وتوزيعه�ا لخريطة املوال�ني لها ومن 

دعمتهم خالل الدورين األول والثاني، 
يع�ّد »ح�راك 25 جويلي�ة )يولي�و(« 
نفس�ه يف مقدم�ة الق�وى الربملاني�ة 
الفائزة بأك�رب عدد م�ن املقاعد، كما 
أعل�ن س�ابقاً تقديم مرش�حني يف كّل 

الدوائر التي دارت فيها منافسة.

نائب ايزيدي لـ       : املعايري اليت حسمت رئاسات اللجان النيابية كانت وفق احملاصصة

االنتخابات التونسية تربز 4 قوى مجيعها تساند خيارات الرئيس قيس سعيد

حملالن: عمل اللجان سيكون أكثر حيوية والدورة احلالية أفضل من سابقاتها

مع استكمال عمليات الفرز األولي يف جولة اإلعادة 

موسكو/ متابعة الزوراء:
كشَف قائد قوات الحماية من اإلشعاع والكيماويات 
والبيولوجي�ة التابعة للقوات املس�لحة الروس�ية 
إيغ�ور كرييل�وف، ع�ن تس�بب أمري�كا يف مرض 
خطري يف مرص ع�ام 1977 وإخفائها لألمر.وقال 
املسؤول الرويس إن حكومة الواليات املتحدة بذلت 
قصارى جهدها للتس�رت عىل مشاركة مخترباتها 
يف تف�ي حمى ال�وادي املتص�دع يف القاهرة عام 
1977، حي�ث تده�ور الوضع الوبائ�ي للعدوى يف 
مرص، وتم تسجيل أمراض جديدة لم تكن مألوفة 
يف القاهرة.وأش�ار إىل أن ه�ذا امل�رض ظهر فجأة 
يف م�رص، نتيجة تمركز املعم�ل البيولوجي رقم 3 
التاب�ع للبحرية األمريكية يف م�رص، إذ تم العثور 

عىل 18 ألف شخص مصابا بهذا املرض الذي ظهر 
فج�أة يف مرص، وأظهرت التحالي�ل الحقا لعينات 
من السكان أن العدد اإلجمايل ألولئك الذين تعافوا 
كان حوايل 2 مليون شخص.وتسبب املرض وفقا 
لقائد ق�وات الحماية من اإلش�عاع والكيماويات 
والبيولوجي�ة التابعة للقوات املس�لحة الروس�ية 
إيغ�ور كرييلوف، يف نزي�ف وتلف ش�ديد يف العني 
الف�ريوس ش�ديد  العصب�ي، وأصب�ح  والجه�از 
اإلمراض، يكاد يكون مساويا لفريوسات الجدري 
وحمى ماربورغ والس�ا.ووفقا ل�ه عىل الرغم من 
قاع�دة األدلة املوجودة ح�ول الطبيعة املصطنعة 
لتف�ي املرض، فإن القي�ادة األمريكية فعلت كل 

يشء إلخفاء تورط املخترب يف هذا الحادث.

لندن/ متابعة الزوراء:
أم�رَّ ق�ادة البحري�ة الربيطانية، بإج�راء تحقيق 
عاج�ل، بع�د أن كاد العم�ال يعرض�ون غواص�ة 
نووي�ة لكارث�ة عن طريق لصق براغي مكس�ورة 
يف غرفة مفاع�ل ن�ووي بالغراء.وذكرت صحيفة 
“صن” الربيطانية أنه تم اكتشاف إلصاق الرباغي 
بالغ�راء بعد إصالحات أجريت ع�ىل أنابيب التربيد 
الحيوية عندما س�قط أح�د الرباغي أثناء عمليات 
-HMS Va  فح�ص اعتيادية ع�ىل متن غواص�ة
guard الت�ي يبل�غ وزنها 16000 طن.وس�قطت 
تل�ك الرباغي عن�د اإلصالح، ولكن ب�دال من اإلبالغ 
ع�ن األرضار، ق�ام املوظف�ون املدني�ون يف رشكة 
املقاوالت الدفاعي�ة “بابكوك” بلصق الرباغي مرة 

أخ�رى بالغراء.وأفادت الصحيفة بأنهم أبلغوا عن 
مش�كلة يف العم�ل، لكنهم التزموا الصمت بش�أن 
التفاصيل بما يف ذل�ك الرباغي والغراء.وكان هناك 
ما ال يقل عن س�بعة مس�امري ملصقة ومثبتة يف 
مكانه�ا عىل أنابيب املربد الت�ي تمنع االنهيار عىل 
غ�رار تش�رينوبيل.وتم العثور عليها هذا الش�هر 
قبل أن يقوم املهندس�ون بتش�غيل املفاعل بكامل 
طاقته ألول مرة.ويقوم املحققون بجرد السجالت 
ملعرفة متى حدث ذلك ومن املسؤول.وطالب وزير 
الدف�اع بن واالس، بعقد اجتماع وتأكيدات بش�أن 
العمل املس�تقبيل بعد أن دق�ت صحيفة “ذا صن” 

ناقوس الخطر.

مستشار السوداني يقرتح عرب            حال وطنيا الحتواء تقلبات أسعار صرف الدوالر
أشار إىل أن االتفاقية مع فرنسا متثل انفتاحا صحيحا على أوروبا

الزوراء/ مصطفى فليح:
اقرتَح مستشار الس�وداني االقتصادي 
مظهر محمد صالح حال وطنيا الحتواء 
التقلب�ات يف س�عر رصف ال�دوالر فيما 
أشار إىل أن اتفاقية الرشاكة مع فرنسا 
س�تجعل الع�راق منفتحا ع�ىل أوروبا 

انفتاحا صحيحا .
وقال صالح يف حدي�ث ل�”الزوراء” انه 
“طامل�ا ان التج�ارة الحكومية هي ذات 
حوكمة عالية وخارج هذا القيد بكونها 
تعتمد آليات االعتمادات املستندية وهي 
القاع�دة التقليدي�ة لتموي�ل التج�ارة، 
التج�اري  الس�وق  يس�تطيع  وحت�ى 
م�ن اع�ادة تنظي�م نفس�ه وتعاقداته 
“.واض�اف  الخارجي�ة  ومش�رتياته 
“وطامل�ا يرتب�ط هبوط س�عر الرصف 
بالقدرة عىل االنفتاح التجاري الخارجي 
وتوفري عرض س�لعي ع�ايل املرونة عند 
الحاج�ة من خ�الل اداة التموي�ل التي 
تمثله�ا ناف�ذة البنك املرك�زي العراقي 
لبي�ع ورشاء العمل�ة االجنبي�ة الدوالر 
تحدي�دا والت�ي ترب�ط رسع�ة التمويل 
التجارية  الوثائ�ق  بصدقية وش�فافية 
للمس�توردين من القطاع االهيل والتي 
مازال�ت تتعثر بنحو لم يرتفع عن 25-
٣0٪ م�ن اجم�ايل الطل�ب الفع�يل عىل 
التحوي�ل الخارجي لتموي�ل التجارة “. 
وتابع “وبغية احتواء التقلبات يف سعر 
ال�رصف يف نط�اق ضي�ق  فاق�رتح ان 
تتوس�ع التجارة الخارجي�ة الحكومية 

وتدخل كتاجر جملة حاليا لرفد السوق 
الواس�ع  املس�اس  ذات  الس�لع  باه�م 
بحي�اة الن�اس والتي تتدف�ق عىل وفق 
س�عر الرصف الرس�مي الثاب�ت 1460 
“تدخ�ل  ان  ووج�د   ”. /دوالر  دين�ار 
الدول�ة يف حقل تجارة االس�ترياد  يمثل 
ح�اًل وطنياً ش�امالً لتوفري االس�تقرار 
الس�عري وتوف�ري اجواء من املنافس�ة 

املضادة”للكارت�الت” املحتكرة للتجارة 
والت�ي تطل�ق اش�ارت س�البة ص�وب 
استقرار سعر رصف الدينار العراقي”.
واكد ان “االقتص�اد التجاري الحكومي 
ه�و الحل الحاس�م ورافعة االس�تقرار 
باتجاه�ني : االول توفري عرض س�لعي 
مستقر ومخزونات مطمئنة من السلع 
املهمة والسيما الس�لع الرضورية ذات 

املرونة املنخفضة يف الطلب عليها والتي 
تمس استهالك الشعب يومياً، ما تساعد 
ع�ىل اس�تقرار الرقم القيايس الس�عار 
املستهلك واس�قرار مستوى املعيشة”، 
مضيف�ا “والثان�ي  تع�د وفرة الس�لع 
املوردة ع�ن طريق التج�ارة الحكومية 
بسعر الرصف الرس�مي بمثابة عرض 
ويع�ادل  االجنبي�ة  للعمل�ة  تعوي�ي 

الطل�ب عليها ما يس�اعد ع�ىل تقليص 
فجوة سعري الرصف املركزي واملوازي 
وتقلي�ل اث�ر تل�ك الفروقات يف اس�عار 
الرصف  ع�ىل التوقع�ات التضخمية يف 
االقتصاد”.واش�ار اىل ان “ ح�ل الدولة 
املؤق�ت يف االقتص�اد ه�و الح�ل االمثل 
اىل ح�ني تكيف الس�وق التج�اري عىل 
حوكمة عملياته االستريادية من اسواق 
العال�م وانضب�اط وش�فافية طلبات�ه 
امام مؤسس�ات االمتث�ال الخارجية”.

وبش�أن اتفاقية الرشاكة االسرتاتيجية 
مع فرنس�ا قال املستش�ار ان  “فرنسا 
بلد مهم  وش�ارك يف االجتماع الخمايس 
ال�ذي ح�دث يف مؤتم�ر بغ�داد وبالتايل 
هن�اك رشاك�ة دولي�ة وفرنس�ا دول�ة 
صناعية كربى من السبعة الكبار وقلب 
االتحاد االوروبي”.واشار اىل ان “العراق 
يحت�اج اىل الخ�ربة الفرنس�ية يف مجال 
الصناعة واللتكنولوجيا للتقدم العلمي 
وهذه االتفاقية ستجعل العراق منفتح 
عىل  اوروبا انفتاح�ا صحيحا”، معربا 
عن اعتقاده بان هذه االتفاقية تنطوي 
عىل “حكمة سياس�ية كب�رية وحكمة 
ان  للعراق”.وب�ني  نافع�ة  اقتصادي�ة 
االتفاقي�ة “تركز ع�ىل الطاقة النظيفة 
واس�تخدام الغ�از املصاح�ب وادخ�ال 
تكنولوجي�ا الطاقة بالدرجة االس�اس 
وفرنس�ا ستس�اعد العراق بهذا املجال 
ويف مج�ال التعلي�م الع�ايل والخ�ربات 

واالدوية وأشياء أخرى كثرية”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  أمس  العامة،  املرور  مديرية  اعلنْت 
بغداد  يف  الرتفيهي  الريموك  نادي  شارع  قطع 
تلقته  بيان  يف  املديرية  وقالت  يومني.  ملدة 
املؤدي  الطريق  قطع  »سيتم  إنه  »الزوراء«: 
بالشارع  مروراً  الحليب(  )سيد  تقاطع  من 
املتجه إىل األربعة شوارع، وتحديداً شارع نادي 
األربعاء  اليوم  مساء  من  الرتفيهي  الريموك 
بعد  جاء  »ذلك  أن  يومني«.وأضافت  وملدة 

التنسيق مع دائرة املشاريع«.

قطع شارع نادي الريموك 
الرتفيهي ملدة يومني

رئيس هيئة النزاهة يؤكد ضرورة توفري 
احلماية للمبلغني عن قضايا الفساد

احملكمة االحتادية تؤجل البت بدعوى 
استمرار الدورة اخلامسة لربملان كردستان

البنك املركزي: مل نؤشر أيَّ زيادة 
بشأن انتشار العمالت املزّيفة

روسيا تكشف عن تورط أمريكا بنشر فريوس 
خطري يف مصر والتسرت عليه

فضيحة تهز بريطانيا.. تثبيت براغي غواصة 
نووية بالغراء

الداخلية ختفض تكاليف غرامات دوائرها بينها البطاقة الوطنية واملرور

األخريةعلماء روس يبتكرون قبعة ذكية مزودة مبصابيح لعالج أمراض الدماغ

ص 4

جملس الوزراء يصادق على توقيع مذكرة  
تعاون مع شركة سيمنز لتطوير الطاقة

بغداد/ الزوراء:
صادَق مجلس ال�وزراء عىل توقيع مذكرة 
رشك�ة  م�ع  الطاق�ة  لربنام�ج  تع�اون 
س�يمنز، وفيما وافق ع�ىل تمويل مجلس 
الن�واب 2.5 مليار دين�ار لتغطية تكاليف 
مؤتم�ر االتح�اد الربملان�ي العرب�ي ال�ذي 
س�ينعقد يف الع�راق، أقر توصي�ة املجلس 
بتعدي�ل  الخاص�ة  لالقتص�اد  ال�وزاري 
أسعار املنتجات النفطية ملشاريع القطاع 
الخاص واملختلط.وذك�ر املكتب االعالمي 
لرئي�س الوزراء يف بيان تلقت�ه »الزوراء«: 
أن »رئي�س مجلس الوزراء محمد ش�ياع 
الس�وداني، ترأس أمس الثالثاء، الجلس�ة 
االعتيادية الخامسة ملجلس الوزراء، جرت 
فيه�ا مناقش�ة أب�رز القضاي�ا العامة يف 
البالد، والتداول يف املوضوعات املدرجة عىل 
جدول األعمال وإصدار القرارات بشأنها.
واض�اف، »فف�ي إط�ار مواصل�ة العم�ل 

بتطوير قطاع الكهرب�اء، وإزالة العقبات 
الت�ي تواجه برامج العمل املق�رّة للتنفيذ، 

وافق مجلس الوزراء عىل ما يأتي:
1- املصادق�ة عىل توقي�ع تعاون لربنامج 
الطاق�ة يف الع�راق- املرحل�ة الثاني�ة بني 
وزارة الكهرباء ورشكة )س�يمنز انريجي 

أي جي(، بعد تنازل الرشكة السابقة.
2- إدراج وزارت�ي )التخطي�ط، واملالي�ة( 
املرشوعات وفقاً لألوليات، وعىل س�نوات 
التخصيص�ات والتمويل  متعددة، وتوفري 
املطل�وب  باملرشوع�ات  للم�ي  ال�الزم 

تنفيذها، وفقاً ملا جاء يف مبادئ التعاون.
الكهرب�اء  وزي�ر  الس�يد  تخوي�ل   -٣
بالتنفي�ذ  للم�ي  الالزم�ة  الصالحي�ات 
اس�تثناًء من أس�اليب التعاق�د املنصوص 
عليها يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، 

وبما يضمن رسعة اإلنجاز.

منظمة الشفافية الدولية: الفساد متدد عربياً ودولياً يف 2022
بعدما عجزت دول العامل على حماربته

بغداد/ الزوراء:

قررْت وزارة الثقافة، سحب يد مدير عام دار ثقافة األطفال ابتهال خاجيك.وجاء يف 

وثيقة مذيلة بتوقيع وزير الثقافة والسياحة واآلثار، أحمد البدراني، تابعتها »الزوراء«: 

أنه »بناًء عىل ما جاء يف توصية اللجنة التحقيقية املشكلة بموجب األمر الوزاري املرقم 

إىل الصالحيات املخولة لنا وملقتضيات  الثاني 202٣ واستناداً  )م و / 6( يف 4 كانون 

ابتهال خاجيك مدير عام دار ثقافة األطفال ملدة 60  العمل، تقرر سحب يد  مصلحة 

لسنة   14 رقم  الدولة  موظفي  انضباط  قانون  من   17 املادة  أحكام  إىل  استناداً  يوماً 

إنجازه«. ويعرقل  التحقيق  سري  عىل  يؤثر  الوظيفة  يف  بقائها  لكون  املعدل؛   1991

وأشارت الوثيقة إىل »تكليف عالء أبو الحسن إسماعيل مدير عام دار الكتب والوثائق 

بمهام مدير عام الدار آنفاً خالل فرتة سحب اليد إضافة إىل مهام عمله«.

الثقافة تسحب يد مدير دار ثقافة الطفل

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   



وافق على تغطية تكاليف مؤمتر االحتاد الربملاني العربي

حددت موعداً للنظر بدعوى شركة جتارة املواد الغذائية ضد اإلقليم

جملس الوزراء يصادق على توقيع مذكرة تعاون مع شركة سيمنز لتطوير الطاقة

احملكمة االحتادية تؤجل البت بدعوى استمرار الدورة 
اخلامسة لربملان كردستان

رئيس هيئة النزاهة يؤكد ضرورة توفري احلماية 
للمبلغني عن قضايا الفساد

نائب ايزيدي لـ          : املعايري اليت حسمت رئاسات اللجان النيابية 
كانت وفق احملاصصة واالتفاقات السياسية

حملالن: عمل اللجان سيكون أكثر حيوية والدورة احلالية أفضل من سابقاتها

بغداد/ الزوراء:
صادَق مجلس الوزراء عىل توقيع مذكرة 
رشكة  مع  الطاقة  لربنامج  تعاون 
سيمنز، وفيما وافق عىل تمويل مجلس 
النواب 2.5 مليار دينار لتغطية تكاليف 
الذي  العربي  الربملاني  االتحاد  مؤتمر 
املجلس  توصية  أقر  العراق،  يف  سينعقد 
بتعديل  الخاصة  لالقتصاد  الوزاري 
ملشاريع  النفطية  املنتجات  أسعار 

القطاع الخاص واملختلط.
الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
“رئيس  أن  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف 
السوداني،  الوزراء محمد شياع  مجلس 
االعتيادية  الجلسة  الثالثاء،  أمس  ترأس 
فيها  جرت  الوزراء،  ملجلس  الخامسة 
البالد،  يف  العامة  القضايا  أبرز  مناقشة 
عىل  املدرجة  املوضوعات  يف  والتداول 
القرارات  وإصدار  األعمال  جدول 

بشأنها.
العمل  مواصلة  إطار  “ففي  واضاف، 
بتطوير قطاع الكهرباء، وإزالة العقبات 
التي تواجه برامج العمل املقرّة للتنفيذ، 

وافق مجلس الوزراء عىل ما يأتي:
-1 املصادقة عىل توقيع تعاون لربنامج 
بني  الثانية  املرحلة  العراق-  يف  الطاقة 
وزارة الكهرباء ورشكة )سيمنز انريجي 

أي جي(، بعد تنازل الرشكة السابقة.
واملالية(  )التخطيط،  وزارتي  إدراج   2-
وعىل  لألوليات،  وفقاً  املرشوعات 
التخصيصات  وتوفري  متعددة،  سنوات 
باملرشوعات  للميض  الالزم  والتمويل 
املطلوب تنفيذها، وفقاً ملا جاء يف مبادئ 

التعاون.

الكهرباء  وزير  السيد  تخويل   3-
بالتنفيذ  للميض  الالزمة  الصالحيات 
املنصوص  التعاقد  أساليب  من  استثناًء 
العقود  تنفيذ  تعليمات  يف  عليها 

الحكومية، وبما يضمن رسعة اإلنجاز.
وافق  ذاته،  السياق  “يف  البيان،  وتابع 
وزير  تخويل  عىل  الوزراء  مجلس 
الكهرباء صالحية توقيع مذكرة التعاون 
الثانية  املرحلة  العراق-  يف  الطاقة  حول 
ورشكة  الكهرباء  وزارة  بني  املحدثة 
انك(،  انرتناشونال  الكرتك  )جنرال 
لتحديث اتفاقية مبادئ التعاون املوّقعة 
15 ترشين األول  سابقاً بني الطرفني يف 

.2018“
مجلس  وافق  أيضا،  الكهرباء  ملف  ويف 
الوزراء، بحسب البيان، عىل تعديل قرار 
 ،)2021 لسنة   189( الوزراء  مجلس 
املرتتبة  كافة،  الديون  إطفاء  ليكون 
بذمة رشكتي )ميسان للطاقة املحدودة، 
اململوكتني  املحدودة(  للطاقة  والعمارة 
بالكامل لرشكة ربان السفينة ملرشوعات 
الطاقة املحدودة، لصالح الرشكة العامة 
املعدات  تراكم  نتيجة  العراق  ملوانئ 
)إنشاء  بمرشوعي  الخاصة  املستوردة 
وإنشاء  االستثمارية  ميسان  محطة 
محطة العمارة املركبة( يف ميناء أم قرص، 
استناداً إىل أحكام املادة 46/ تاسعاً من 
قانون اإلدارة املالية االتحادية )6 لسنة 
2019( املعدل، وقرار مجلس الوزراء )28 
2020(، رشيطة وجود تخصيص  لسنة 
تتحمل  وأن  اإلطفاء،  مبلغ  يعادل  مايل 
عن  الكاملة  املسؤولية  الكهرباء  وزارة 
آنفاً  املذكورة  الرشكة  اّدعاءات  صحة 

للمرشوعني  البضاعة  تابعية  بشأن 
االستثماريني املذكورين.

النقل/ الرشكة  إلزام وزارة  وبني انه تم 
العامة ملوانئ العراق بتأمني التخصيص 
اإلطفاء بحسب  يعادل مبلغ  الذي  املايل، 
وبما  املالية،  وزارة  كتاب  يف  جاء  ما 
أن  عىل  كافة،  األطراف  حقوق  يضمن 
ال تتحمل وزارة الكهرباء أي ُكلف؛ كون 
املذكورين  املرشوعني  يف  التوقف  أسباب 
األطراف كافة  إرادة  آنفاً حصلت خارج 
كوفيد- )جائحة  القاهر  الظرف  بسبب 

19( يف حينه.

للبيان،  وفقا  الوزراء،  مجلس  وأقّر 
لالقتصاد  الوزاري  املجلس  توصية 
الخاصة بتعديل أسعار املنتجات النفطية 
ملشاريع القطاع الخاص واملختلط، وفقاً 

لآلتي:
-1 يكون سعر النفط األسود املجهز إىل 
 35% بسعر  املؤكسد  األسفلت  معامل 
من سعر النرشة العاملية، عىل أال يتجاوز 
دينار،  ألف   250 الواحد  الطن  سعر 
الطاقة  من   70-100% بحدود  وبكمية 

التصميمية.
األسود  النفط  تستلم  التي  املعامل   2-

بسعر 100 ألف دينار للطن، يبقى الحال 
عىل ما هو عليه.

150 ألف  -3 بقية املعامل يكون السعر 
دينار للطن الواحد.

-4 إلزام جميع معامل األسفلت املؤكسد 
واملعامل األخرى، بتسجيل عّمالهم لدى 
دوائر الضمان االجتماعي خالل 4 أشهر، 

وبخالفه ال يتم تجهيزهم بالوقود.
-5 ُيراجع القرار بعد 3 أشهر، وينفذ من 

10 شباط 2023.
الطريان  تطوير قطاع  أجل  وتابع، ومن 
املدني والنقل الجوي يف العراق، فقد أقر 

مجلس الوزراء القرار اآلتي:
-1 تعديل الفقرة األوىل من قرار مجلس 
الوزراء 332 لسنة 2019، بحسب اآلتي:

بالتعاقد  املدني  الطريان  سلطة  -قيام 
مع عدد من الخرباء من األياتا )االتحاد 
الدويل للنقل الجوي(، أو اإليكاو )منظمة 
الطريان املدني الدويل(، أو بصيغة تعاقد 
محليني،  أو  دوليني  خرباء  مع  منفرد 
والنقل  الطريان  قطاع  تطوير  لغرض 
الطريان،  )عمليات  مجاالت  يف  الجوي 
ترخيص  الجوية،  املالحة  خدمة 
صالحية  الطريان،  أمن  املطارات، 
الطريان  يف  العاملني  اجازات  الطائرات، 
تسديد  ويجري  الطريان(،  طب  املدني، 
استثناًء  العقد دفعة واحدة  قيمة مبلغ 
الحكومية،  العقود  تنفيذ  تعليمات  من 
إذا جرى إبرام العقد مع منظمة الطريان 
املبينة  لألسباب  )اإليكاو(  الدويل  املدني 

يف كتابهم.
املالية  وزارة  تمويل   –  2
دينار، فقط خمسة   )15000000000(
سلطة  إىل  عراقي،  دينار  مليار  عرش 
الخرباء  ألجور  العراقي  املدني  الطريان 

واالستشاريني.
الوزراء  مجلس  وافق  كما  وتابع: 
مبلغ  املالية  وزارة  تمويل  عىل 
مليار  فقط  دينار،   )1500000000(
سلطة  إىل  دينار،  مليون  وخمسمائة 
الطريان املدني، ملعالجة قلة التخصيصات 
األمني  التدقيق  موعد  وقرب  املالية 

للسلطة.
كتاب  يف  جاء  ما  بشأن  انه  اىل  واشار 
تكاليف  تغطية  بتمويل  النواب  مجلس 

الربملاني  لالتحاد   )34( املؤتمر  انعقاد 
فقد  العراق،  سيستضيفه  الذي  العربي 
وافق مجلس الوزراء عىل تمويل مجلس 
دينار،   2500000000 بمبلغ  النواب 
دينار.  مليون  وخمسمائة  مليارين 
الفعيل  املرصوف  من  التمويل  ويكون 
أن  عىل  السابقة،  للسنة  النواب  ملجلس 
تجري تسوية املبلغ املمول ضمن موازنة 
وتوفري   .2023 لسنة  النواب  مجلس 
بالتنسيق  اللوجستية،  املتطلبات  جميع 

مع الوزارات والجهات ذات العالقة.
البيان،  الوزراء، بحسب  وناقش مجلس 
جدول  عىل  املدرجة  األخرى  املوضوعات 

األعمال، وأقّر اآلتي:
أجور  تأمني  املالية  وزارة  تويّل  اوال/ 
من  معهم  التعاقد  املزمع  الخرباء 
 )5( االتحادي  املالية  الرقابة  ديوان 
الصادر  التكليف  إلنجاز  دينار،  مليارات 
املختصة  املحكمة  قرار  بموجب  إليه 
البالغة  الدولة  خزينة  حصة  باحتساب 
من  املتحققة  اإليرادات  من   )18%(
تأريخه،  لغاية  النقال  الهاتف  رشكات 
آنفاً  املذكور  الديوان  تحديد  رشيطة 
كتاب  يف  ورد  ملا  تنفيذاً  املطلوبة،  املبالَغ 

ديوان الرقابة املالية االتحادي.
قانون  مرشوع  عىل  املوافقة  ثانيا/ 
العمل  وزارة  لقانون  الثاني  التعديل 
والشؤون االجتماعية، الذي دققه مجلس 
مع  النواب،  مجلس  إىل  وإحالته  الدولة، 
الدائرة  ملحوظات  االهتمام  بعني  األخذ 
ملجلس  العامة  األمانة  يف  القانونية 
أعضاء  بعض  ومالحظات  الوزراء، 

مجلس الوزراء خالل جلسة االجتماع.

بغداد/ الزوراء:

االتحادية  املحكمة  حددِت 

موعد  الثالثاء،  أمس  العليا، 

النظر بدعوى الطعن بدستورية 

الخامسة  الدورة  استمرار 

فيما  كردستان،  اقليم  لربملان 

شباط   28 يوم  تحديد  قررت 

2023 موعداً للمرافعة يف دعوى 

الرشكة  بمستحقات  املطالبة 

الغذائية  املواد  لتجارة  العامة 

من حكومة اقليم كردستان.

تلقته  بيان  يف  املحكمة  وقالت 

النظر  “قررت  إنها  “الزوراء”: 

بالعدد  الدستورية  بالدعوى 

 )2022  - اتحادية   -  233(

قبل  من  املقامة  وموحداتها، 

الواحد  عبد  رسوة  املدعية  

املدعى  عىل  وجماعتها  قادر 

برملان  رئيس  من  كل  عليهما 

اقليم  ورئيس  كردستان  اقليم 

لوظيفتيهما،  اضافة  كردستان 

القانون  دستورية  بعد  للطعن 

رقم )12( لسنة 2022 )قانون 

الخامسة  الدورة  استمرار 

تأجيل  كردستان(،  لربملان 

حضور  لعدم  املرافعة،  موعد 

رئيس  عليه  املدعى  وكالء 

كردستان  اقليم  نواب  مجلس 

االحوال  لسوء  لوظيفته  اضافة 

الجوية”.

واضافت أنه “لغرض استكمال 

تحديد  لها،  املحكمة  تدقيقات 

موعداً   2023/2/7 يوم 

للمرافعة”.

املحكمة  ذلك، قررت  يف غضون 

االتحادية العليا، تعيني يوم 28 

للمرافعة  موعداً   2023 شباط 

بمستحقات  املطالبة  دعوى  يف 

املواد  لتجارة  العامة  الرشكة 

اقليم  حكومة  من  الغذائية 

كردستان.

وذكر بيان للمحكمة، أنه “تقرر 

تعيني يوم 28\2\2023 موعداً 

بالعدد  بالدعوى  للمرافعة 

 ، )2 0 2 2 / ية د تحا ا /2 1 6 (

املدعي  قبل  من  امامها  املقامة 

العامة  الرشكة  عام  مدير 

اضافة  الغذائية  املواد  لتجارة 

بموجبها  املطالب  لوظيفته، 

عليهما  املدعى  بالزام  الحكم 

كل من وزير التجارة والصناعة 

عام  ومدير  كردستان  اقليم  يف 

املديرية العامة للتجارة يف اربيل 

بتسديد  لوظيفتيهما  اضافة 

البالغ  بذمتهم  املتحققة  املبالغ 

عرش  وثمانية  مائة  مقدارها 

مليون  وسبعة  ومائتان  مليار 

الف  وستون  وثالث  واربعمائة 

من  عراقي؛  دينار  وخمسون 

البطاقة  مفردات  بيع  جراء 

 ، )اربيل  ملحافظات  التموينية 

اإلقليم  يف  سليمانية(   ، دهوك 

ولغاية   2004\1\1 من  للفرتة 

30\9\2021 وفقاً لقيمة املواد 

املجهزة وعدد االفراد املستلمني 

لها”.

حكومة  لقيام  “ذلك  وأضافت، 

مفردات  باستالم  االقليم 

التموينية من حكومة  البطاقة 

مواطني  عىل  وتوزيعها  املركز 

اقليم كردستان واستالم بدالتها 

وعدم  املواطنني  من  النقدية 

التجارة  وزارة  اىل  تسديدها 

/93( املادة  ألحكام  استناداً 

جمهورية  دستور  من  رابعاً( 

العراق لعام 2005”.

وبينت، أن “تأجيل املرافعة لعدم 

اضافة  عليهما  املدعى  حضور 

لوظيفتيهما رغم التبليغ وبغية 

اكمال املحكمة تدقيقاتها”.

بغداد/ الزوراء:
شدَد رئيس هيئة النزاهة، القايض حيدر حنون، 
الحماية للمبلغني  الثالثاء، رضورة توفري  أمس 

عن قضايا الفساد.
أن “رئيس  تلقته “الزوراء”:  للهيئة  بيان  وذكر 
هيئة النزاهة القايض حيدر حنون استقبل أحد 
مدى  معه  وبحث  الفساد  قضايا  عن  املخربين 
واإلخبارات  الشكاوى  تلّقيها  بعد  الهيئة  تحرُّك 
يف ما يخصُّ الخروقات واملخالفات التي قد تمثل 

جريمة فساٍد إداريٍّ ومايلٍّ”.
ن  د رئيس هيئة النزاهة عىل” رضورة تضمُّ وأكَّ
مساعدة  يمكنها  وأدلًة  معلوماٍت  اإلخبارات 
القضاء؛  إىل  تحيلها  التي  تحقيقاتها  يف  الهيئة 
ة اإلثباتات الكافية إلصدار  لتجد املحاكم املُختصَّ
القرارات املناسبة”، ُمشدداً عىل” مراعاة حقوق 
كرامة  وصيانة  جهٍة  من  والشهود  املُخربين 
املُتَّهمني وعدم انتهاك حقوق اإلنسان من جهٍة 

أخرى”.
التي  القضايا  حول  التباحث  “تم  أنه  وأوضح 
التحقيق فيها،  قام باإلخبار عنها املُخرب وسري 
ُمستفهماً من رئاسة الهيئة عن مدى االهتمام 
قضايا  تخصُّ  معلوماٍت  من  الهيئة  تتلقاه  بما 
الفساد”، مؤكداً أن”َّ ُمديريَّات ومكاتب تحقيق 
إذا  إال  إخباٍر  أو  شكوى  أيَّ  تغفل  لن  الهيئة 
إخباٌر  أنَّه  تبنيَّ  أو  املعلـومات  إىل  كـان يفتقـر 

.” كيـديٌّ
” الهيئة قامت بالنظر يف اإلخبار الذي  وأوضح أنَّ

تقدَّم به وحوَّلته إىل قضيٍَّة جزائيٍَّة يتمُّ التحقيق 
وقد   ، املُختصِّ التحقيق  قايض  بإرشاف  فيها 
تَّمت إحالتها إىل القضاء – وهي اآلن بعهدته - 

بعد استكمال الهيئة إجراءاتها التحقيقيَّة”.
يف  أسهمت  أن  سبق  أن”الهيئة  اىل  وأشار 
والخرباء  الشهود  حماية  قانون  ُمسوَّدة  إعداد 
لسنة   )58( رقــم  عليـهم  واملجنى  واملخربين 
النـواب؛ بغية تأمني  أقرَّه مجـلس  الذي   2017
واملجنى  واملخربين  للشهود  الالزمة  الحماية 
سالمة  ولضمان  ولعـوائلهم؛  والخرباء  عليهم 
عن  والكشف  عليها  واملُحافظة  األدلة  تقديم 

العزوف عن تقديمها،  الجرائم، والحيلولة دون 
الدوليَّة  االتفاقيَّات  متطلبات  مع  وانسجاماً 

املصادق عليها من جمهوريَّة العراق”.
األمم  اتفاقية  من   )32( املادة   “َ أن  يذكر 
تتخذ   “ عىل:  ت  نصَّ الفساد  ملُكافحة  املُتَّحدة 
لتوفري حماية  تدابري مناسبة،  كل دولة طرف 
فعالة للشهود والخرباء الذين يدلون بشـهادٍة 
ألقاربهم  وكذلك  ُمجرَّمـٍة،  بأفعـاٍل  تتعلـق 
بهـم  الصلـة  الوثيقـي  األشـخاص  وسائر 
ترهيٍب  أو  انتقاٍم  أي  مـن  االقتضـاء،  عنـد 

محتمٍل”.

الزوراء/ حسني فالح:

أن  االيزيدي  املكون  عن  نائب  اكَد 

اللجان  رئاسات  حسمت  التي  املعايري 

املحاصصة  وفق  كانت  النيابية 

أشار  فيما  السياسية،  واالتفاقات 

اللجان  عمل  أن  اىل  سياسيان  محلالن 

سيكون اكثر حيوية والدورة الربملانية 

الحالية أفضل من سابقاتها.

وقال النائب عن املكون االيزيدي محما 

خليل يف حديث لـ”الزوراء”: ان املعايري 

التي تمت من خاللها انتخاب رئاسات 

اللجان ونوابهم كانت وفق املحاصصة 

معيار  وفقدت  السياسية  واالتفاقات 

والخربة،  والكفاءة  والنزاهة  املهنية 

اخطأ  العراقي  الربملان  ان  اىل  الفتا 

و  خاطئة  رسائل  باعطاء  أخرى  مرة 

مغلوطة داخليا وخارجيا.

وباء  كانت  االلية  هذه  ان  واضاف، 

واليوم  السابقة  الدورات  يف  للعراقيني 

الوطنية  والكتل  االقليات  نواب  نحن 

يف  تمثيل  اي  لها  ليس  العدد  كاملة 

دوره  فقد  الربملان  ان  مبينا  اللجان، 

الرقابي والترشيعي، ألنه لم يأخذ بنظر 

االخرى  العراقية  املكونات  االعتبار 

الرئاسات  هذه  يف  الدينية  واالقليات 

وهذا غبن ومصادرة لحق املكونات .

عبد  السيايس  املحلل  قال  جهته،  من 

لـ”الزوراء”:  حديث  يف  املجر  االمري 

اللجان  لعمل  متابعتنا  خالل  من  انه 

الربملانية، نعتقد ان دورها محدود الن 

الكتل  برؤساء  يختزل  نفسه  الربملان 

هذه  العموم  ويف  خارجه،  وتوافقاتهم 

الدورة افضل نسبيا لوجود عدد البأس 

به من املستقلني، لكن القوى الرئيسة 

مازالت هي املهيمنة وهي التي وزعت 

اللجان وفقا لتفاهماتها.

وتابع، ال نعتقد ان املهنية والتخصص 

رئاسات  اختيار  يف  الحاسمة  هي 

اللجان  تراس  وان  النيابية  اللجان 

عمل  يف  االخري  فالخيار  مختصون،  

لتفاهمات  سيخضع  والربملان  اللجان 

بني االطراف الرئيسة ولو بشكل اخف 

من السابق لكن اليحدث قطيعة معه . 

هذه  ان  نرى  ذلك  مع  انه  واضاف، 

مرحلتني،  بني  مرحلة  ستكون  الدورة 

حيوية  اكثر  سيكون  اللجان  وعمل 

قبل  شيئا  يحقق  ان  يريد  الجميع  الن 

االنتخابات القادمة .

السيايس  املحلل  قال  جانبه،  من 

حديث  يف  الجبوري  الرحمن  عبد 

ان  لنا  يثبت  “الربملان  ان  لـ”الزوراء”: 

إذ اختيار رؤساء  النجار مخلوع،  باب 

اللجان الربملانية بال معايري و مناظرة 

يف االعلمية والخربة يف االختصاص الداء 

الترشيع والرقابة”  الربملانية يف  املهمة 

 .

واضاف، انه “تم إختيار رؤساء اللجان 

من  والوالء  القرب  معايري  حسب 

رؤساء الكتلة الربملانية ومن منهم اكثر 

مؤسسة  حساب  عىل  للفرد  اخالص 

الضغط  كل  “مع  انه  مؤكدا  الدولة”، 

حال  الصالح  قدمت  التي  والدماء 

الثروات  تقاسم  القادة عىل  البلد يرص 

االنا  اجل  من  املناصب  ومحاصصة 

املنفعية عىل حساب شعب مكلوم”.

ويف وقت سابق، طالب النائب اإليزيدي 

رشيف سليمان، رئاسة الربملان والكتل 

املكون  تهميش  بعدم  السياسية 

اإليزيدي يف رئاسات اللجان النيابية .

املكون  إن”  بيان،  يف  سليمان  وقال 

يف  األساسية  املكونات  من  اإليزيدي 

نازح  الف   300 اكثر من  البالد وهناك 

يعيشون  االن  كردستان  اقليم  يف 

ومازالت  النزوح  مخيمات  يف  حاليا 

املكون  تمثيل  عىل  معقودة  االمال 

الربملانية وهو حق  اللجان  اإليزيدي يف 

يستحقونه”.

مضيفاً “ولألسف الشديد حتى اآلن لم 

االصيل  املكون  لهذا  تمثيل  هناك  يكن 

رغم معاناته وكل الويالت التي الحقت 

به من داعش اإلرهابي”، موضحاً أن “ 

اإليزيديني مهمشون يف رئاسات اللجان 

وهذا ظلم كبري بحقهم “ .

اإليزيدي  املكون  “حرمان  أن   ، وتابع 

من التمثيل يف رئاسات اللجان الربملانية 

أصاب  التي  املعنوية  األرضار  من  زاد 

املكون فضال عن الرضر املتمثل بالقتل 

والسبي والتهجري”.
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الشركة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوني

م/ مزايدة

املواد  بيع  عن  الدورة  موقع  الحبوب  لتجارة  العامة  الرشكة  تعلن 
املدرجة ادناه يف املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
صباح  من  العارشة  الساعة  املزايدة  وستجري   2013 لسنة   21 رقم 

يوم )2023/2/20(.
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مستصحبني 
املشرتي  وبإسم  الرشكة  ألمر  بصك  ادناه  املبينة  التأمينات  معهم 
حرصاً والبطاقة التموينية أو بطاقة السكن وبراءة الذمة من الرضيبة 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خزن بنسبة )2/1(% نصف من 
املئة من بدل البيع عن كل يوم تأخري وملدة )30( ثالثون يوم، عىل ان 
وأية مصاريف  النرش واالعالن  اجور  املزايدة  يتحمل من ترسو عليه 

اخرى ورفع املواد خالل املدة املحددة.
علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة )5( خمسة ايام اعتبارا من 

تاريخ االحالة.

املدير العام
الحقوقي
حسني غازي كاظم
مدير القسم القانوني



أكد ضرورة معاجلة املشاكل االقتصادية واملالية الراهنة

منظمة الشفافية الدولية: الفساد متدد عربياً ودولياً يف 2022
بعدما عجزت دول العامل على حماربته

بغداد/ متابعة الزوراء:
ال تزاُل دول العالم بمعظمها غري قادرة عىل 
محاربة الفس�اد، ولم تح�رز 95 باملئة من 
ال�دول أي تقدم يذكر منذ عام 2017، وفقا 
ملا ذكرته دراس�ة أجرتها منظمة الشفافية 
الدولي�ة، املتخصص�ة يف مكافحة الكس�ب 

غري املرشوع.
خل�ص “م�ؤرش م�دركات الفس�اد” لعام 
الش�فافية  الص�ادر ع�ن منظم�ة   ،2022
الدولية، ونرشته عىل موقعها عىل اإلنرتنت، 
وال�ذي يقي�س حج�م الفس�اد يف القط�اع 
الع�ام وفقا لخ�راء ورجال أعم�ال، إىل أن 
الحكومات الفاس�دة تفتق�ر إىل القدرة عىل 
حماية الشعوب، بينما من املرجح أن يتحول 

السخط العام هناك إىل أعمال عنف.
وقالت ديليا فرييرا روبيو، رئيس�ة منظمة 
الش�فافية الدولي�ة: “جعل الفس�اد عاملنا 

مكانا أكثر خطورة”.
وأضافت: “بما أن الحكومات فشلت بشكل 
جماعي يف إحراز تقدم يف محاربة الفس�اد، 
فإنه�ا تغ�ذي االرتف�اع الح�ايل يف العن�ف 
والرصاع وتع�رض الش�عوب للخطر يف كل 

مكان”.
تؤثر هذه الحلقة املُفرغة عىل البلدان يف كل 
مكان - من جنوب السودان )13 درجة( إىل 

الرازيل )38 درجة(.
كم�ا ج�اء يف التقري�ر أن “الس�بيل الوحيد 
للخ�روج من ه�ذا الوض�ع هو ب�ذل الدول 
لجهد ش�اق، واستئصال جذور الفساد عىل 

جميع املس�تويات لضمان عمل الحكومات 
م�ن أج�ل مصلحة جمي�ع األف�راد، وليس 

النخبة القليلة فقط”.
يصن�ف التقرير البل�دان ع�ىل مقياس من 
صف�ر، ويعن�ي “فس�ادا ش�ديدا”، إىل 100 
وهو مقياس “النزاهة الش�ديدة”، وال يزال 
املتوس�ط العاملي مل�ؤرش ُمدَركات الفس�اد 
دون تغي�ري عند 43 للعام الحادي عرش عىل 
التوايل، وُيعاني أكثر م�ن ثلثي بلدان العالم 

من مش�كلة خطرية مع الفساد، إذ سّجلت 
تلك البلدان درجاٍت أقل من 50.

والدنم�ارك ه�ي أق�ل دول العال�م يف حجم 
الفساد هذا العام بحصولها عىل 90 نقطة، 
وتليه�ا فنلندا ونيوزيلندا ب��87 درجة لكل 
منهم�ا، وذك�ر التقري�ر أن اح�رتام حقوق 
اإلنس�ان يجعل هذه الدول “من أكثر الدول 

سلمية يف العالم”.
بينما ال تزال جنوب السودان )13( وسورية 

)13( والصوم�ال )12(، وكلها متورطة يف 
رصاع طويل األمد، يف أسفل مؤرش ُمدَركات 

الفساد.
م�ع ذلك، ويف ح�ن يظه�ر التقرير حصول 
دول أوروب�ا الغربي�ة ع�ىل أع�ىل الدرجات 
وفق�ا لوكال�ة “أسوش�ييتد ب�رس”، إال أن 
بع�ض بلدانها س�جلت “تراجع�ا مقلقا”، 
فقد تراجعت اململك�ة املتحدة خمس نقاط 
لتحصل ع�ىل 73 درجة، وه�ي أدنى درجة 

لها عىل اإلطالق.
الفضائ�ح  م�ن  ع�ددا  إن  التقري�ر  وق�ال 
املرتبطة باإلنفاق العام، فضال عن الكشف 
عن س�وء سلوك وزاري، س�لط الضوء عىل 
أوجه القصور املؤس�فة يف ”أنظمة النزاهة 
السياس�ية يف البالد”، وأن ثقة الش�عوب يف 

السياسين منخفضة بشكل يثري القلق.
تظهر دول مثل سويرسا، التي حصلت عىل 
82 نقطة، وهولندا، التي سجلت 80 نقطة، 
عالمات تراجع وسط مخاوف بشأن ضعف 
النزاه�ة وق�وة جماعات الضغ�ط، رغم أن 
درجات تلك الدول ال ت�زال مرتفعة مقارنة 

ببقية العالم.
ويف أملانيا )79(، عىل س�بيل املثال، أنش�أت 
 100 بقيم�ة  جدي�ًدا  صندوًق�ا  الحكوم�ة 
ملي�ار ي�ورو لتجدي�د جيش�ها، ولكن مثل 
�طة لل�رشاء تفت�ح  ه�ذه العملي�ات املُبسَّ
مخاط�ر كبرية للفس�اد. ومع ذل�ك، يمكن 
لالس�رتاتيجية الجديدة لألمن القومي التي 
تج�ري مناقش�تها حالًيا داخ�ل الحكومة 
املساعدة يف تعزيز آليات النزاهة والشفافية 

إذا تم تبّنيها.
ويف رشق أوروبا، ال يزال الفس�اد مسترشيا 
مع وصول العديد من دول املنطقة إىل أدنى 

مستوياتها عىل اإلطالق.
وس�لط التقرير الضوء عىل روس�يا بشكل 
خ�اص، وقال إنه�ا مثال ص�ارخ عىل تأثري 

الفساد عىل السالم واالستقرار.
كم�ا ذكر التقرير أن غزو روس�يا ألوكرانيا 

قب�ل ع�ام تقريب�ا كان ”تذك�ريا صارخ�ا 
الفس�اد وغي�اب  يمثل�ه  ال�ذي  بالتهدي�د، 
مس�اءلة الحكوم�ة ع�ن الس�الم واألم�ن 

العاملين”.
وأض�اف التقرير أن الفاس�دين يف روس�يا، 
التي حصل�ت عىل 28 نقطة، حققوا ثروات 
طائل�ة من خ�الل التعه�د بال�والء للرئيس 
الحص�ول ع�ىل  مقاب�ل  بوت�ن  فالديم�ري 
عق�ود حكومية مربحة، وم�ن أجل حماية 

مصالحهم االقتصادية.
وخل�ص التقرير إىل أن “غي�اب أي ضوابط 
عىل س�لطة بوت�ن س�مح له باالس�تمرار 
يف طموحات�ه الجيوسياس�ية م�ع اإلفالت 
من العق�اب”، مضيف�ا أن ح�رب أوكرانيا 
زعزعت استقرار القارة األوروبية، وهددت 
الديمقراطي�ة، وتس�ببت يف مقت�ل عرشات 

اآلالف.
عربي�ا، تصدرت اإلمارات قائمة الش�فافية 
بالحصول عىل 67 درجة يف املركز 27 عامليا، 
ثم قطر 58 درجة يف املركز 40 والس�عودية 
51 درج�ة يف املرك�ز 54، واألردن 47 درجة 
يف املرك�ز 61 عاملي�ا، والبحرين 44 درجة يف 
املرك�ز 69، وُعمان 44 درج�ة يف املركز 69 
والكويت 42 درجة يف املركز 77 وتونس 40 

درجة يف املركز 85.
بينم�ا حصل املغرب عىل 38 درجة يف املركز 
 116 املرك�ز  يف  درج�ة   33 والجزائ�ر   94
وجيبوت�ي ومرص وموريتاني�ا 30 درجة يف 

املركز 130.

وج�اء لبن�ان يف املرك�ز 150 ب��24 درجة، 
درج�ة   23 ب��   157 املرك�ز  يف  والع�راق 
والس�ودان 22 درجة يف املرك�ز 162 وليبيا 
17 درجة يف املرك�ز 171، واليمن 16 درجة 
يف املرك�ز 176 وس�ورية 13 درجة يف املركز 

178 والصومال 12 درجة يف املركز 180.
ووفق�ا للتقري�ر، ف�إن الربيع العرب�ي بدأ 
من�ذ أكثر من عق�د من الزمان، ب�دأ عندما 
ش�عر محمد البوعزيزي باإلحباط الش�ديد 
م�ن ع�دم املس�اواة والفس�اد يف الحكومة 
التونس�ية لدرجة أنه أش�عل النار يف نفسه 

بشكل مأساٍو.
وأضاف�ت املنظمة أن حرك�ة الربيع العربي 
فشلت يف تفكيك هياكل السلطة التي تسمح 
ملن هم يف القم�ة باالحتفاظ بالهيمنة، كما 
يتس�بب الفس�اد الس�يايس املس�ترشي يف 

استمرار االضطرابات املدنية والعنف.
وبحس�ب كندة حرت، املستش�ارة اإلقليمية 
ملنطقة ال�رشق األوس�ط وش�مال أفريقيا 
باملنظم�ة، فإن “الفس�اد الس�يايس أصبح 
بحي�ث  العربي�ة،  املنطق�ة  يف  مس�ترشًيا 
تس�عى الحكومات لالستحواذ عىل السلطة 
وتقييد الحقوق والحري�ات العامة، وإثارة 
االضطراب�ات املدنية وتوجيه امل�وارد بعيًدا 
عن آليات مكافحة الفس�اد ُوأط�ر النزاهة 
السياس�ية، إىل أن يع�زز الق�ادة الجه�ود 
لحماي�ة حقوق الناس واح�رتام صوتهم يف 
جمي�ع أنحاء املنطقة، فإن دوامة الفس�اد 

والعنف املميتة ستستمر يف التصاعد”.

بغداد/ الزوراء: 
دَعا رئي�س الجمهورية، عبد اللطيف 
جمال رش�يد، أمس الثالث�اء، العلماء 
واملبدعن، إىل وضع خطط مدروس�ة 
لتغيري املناهج الدراس�ية لكل املراحل 
وبما يتم�اىش مع متغ�ريات العرص، 
فيم�ا أك�د رضورة معالجة املش�اكل 

االقتصادية واملالية الراهنة.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئاس�ة 
أن  “ال�زوراء”:  تلقت�ه  الجمهوري�ة 
“رئيس الجمهورية وخالل استقباله 
وفداً من العلماء واملبدعن واملخرتعن 
أن  أك�د  االختصاص�ات  مختل�ف  يف 
الحكومات الش�مولية كانت س�بباً يف 
تراجع مستوى التعليم يف البلد”، داعياً 
إىل “ب�ذل الجه�ود الحثيث�ة م�ن أجل 
االرتق�اء به ووضع خطط مدروس�ة 
لتغيري املناهج الدراس�ية لكل املراحل 

وبما يتماىش مع متغريات العرص”.
وشدد رئيس الجمهورية عىل “رضورة 
تبني برامج وخطط عرصية تس�اعد 
يف إع�داد جي�ل واٍع متعلم يس�تطيع 
خدم�ة بلده يف العديد م�ن املجاالت”، 
مبيناً أن “للعراق تاريخاً علمياً حافالً 
من�ذ زم�ن حمورابي وبي�ت الحكمة 

خري شاهد عىل ذلك”.
وتاب�ع أن “هن�اك ع�دداً كب�رياً م�ن 
واملواه�ب  والكف�اءات  الش�خصيات 
يعمل�ون يف االختصاص�ات العلمي�ة 
واإلنس�انية، ويج�ب دعمهم من قبل 
ذات  وال�وزارات  الدول�ة  مؤسس�ات 
العالقة بكل ما هو ممكن لالستفادة 
م�ن خراته�م وبم�ا يمه�د الطريق 
أمامهم لإلنتاج واالكتش�اف”، مشرياً 
يف  املبدع�ن  تكري�م  “رضورة  إىل 
املج�االت املختلفة والنه�وض بواقع 
الكفاءات والنخب العراقية واستثمار 
طاقاته�م وخراته�م م�ن أج�ل خري 

البالد وازدهارها”.
وأض�اف البي�ان أن�ه “ج�رى خ�الل 
ح�ول  ل�آراء  تب�ادل  أيض�اً  اللق�اء 
املرحل�ة املقبلة والحاجة إىل تش�كيل 
هيئ�ة تجم�ع املبدع�ن وتعم�ل عىل 
وتدع�م  أبحاثه�م  وتبن�ي  رعايته�م 

رشيحة الش�باب املوهوبن وتستثمر 
وتطوره�ا  ومقرتحاته�م  أفكاره�م 
للنهوض بالواقع الصناعي والزراعي 
وباق�ي املجاالت ذات العالقة املبارشة 

باملواطنن”.
ع�ن  الوف�د  أعض�اء  ع�ّر  بدوره�م 
“س�عادتهم بلقاء رئيس الجمهورية 
باس�تمرار دعم�ه ورعايته  وأمله�م 
أن  مؤكدي�ن  املبدع�ن”،  لرشيح�ة 
“الدول�ة ال تبن�ى إال بعلمائها، ونحن 
عىل استعداد لبذل الجهود للمساهمة 
مس�تقبله  ورس�م  الع�راق  بن�اء  يف 

املرشق”.
يف غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية 
عب�د اللطي�ف جمال رش�يد، رضورة 
النازح�ن وإنه�اء  االهتم�ام بمل�ف 

معاناتهم.
وق�ال بي�ان لرئاس�ة الجمهورية، إن 
“رئي�س الجمهوري�ة عب�د اللطي�ف 
جمال رش�يد، استقبل يف قرص بغداد، 
عضو مجل�س النواب ع�ن محافظة 
ح�زب  ع�ام  وأم�ن  الدي�ن  ص�الح 
الجماه�ري الوطني�ة أحم�د الجبوري 

والوفد املرافق ل�ه”، مبيناً أنه “جرى 
خالل اللقاء مناقش�ة آخر التطورات 
عىل الساحتن السياسية واالقتصادية 
والرتكيز ع�ىل أهمية تطوي�ر النظام 

الديمقراطي يف البالد”.
وش�دد رئي�س الجمهوري�ة بحس�ب 
البيان، عىل “رضورة توحيد الصفوف 
وتقريب وجه�ات النظر بن األطراف 
املش�اكل  معالج�ة  ع�ىل  والعم�ل 
والسياس�ية  واملالي�ة  االقتصادي�ة 
الراهنة وبما يؤمن االس�تقرار لحياة 

املواطنن وأعمالهم”.
وأوض�ح أنه “الح�ظ تأيي�داً من قبل 
املجتمع ال�دويل للتط�ورات اإليجابية 
الحاصل�ة يف الع�راق عىل املس�تويات 
وتش�كيل  واالقتصادي�ة  األمني�ة 
اىل  مش�رياً  الجدي�دة”،  الحكوم�ة 
“الرغب�ة التي أبداها العديد من الدول 
لتوطيد التعاون وتطوير آليات العمل 
م�ع العراق وبما يخدم املصالح العليا 

املشرتكة”.
ولف�ت اىل “رضورة االهتم�ام بمل�ف 
النازحن وإنه�اء معاناتهم بالرسعة 

املمكنة من خالل تعضيد التعاون مع 
األم�م املتحدة والجه�ات ذات العالقة 
املت�ررة وتأهيلها  املناط�ق  إلعمار 
بش�كل كامل إلعادة النازحن إليها”، 
مؤكداً “عدم قبوله بأي تقصري تجاه 

املحافظات”.
أن�ه “ج�رى خ�الل  البي�ان،  وتاب�ع 
اللقاء أيضاً بح�ث مجمل األوضاع يف 
محافظة صالح الدين عىل املستويات 

األمنية والخدمية واإلدارية”.
وأش�ار رئيس الجمهورية اىل “أهمية 
تعزيز األمن واالس�تقرار يف املحافظة 
وبذل أق�ى الجه�ود لجان�ب البناء 
واإلعمار والنهوض بواقعها الصناعي 
والزراع�ي والتعليم�ي والصح�ي من 
أجل تقديم أفض�ل الخدمات إىل أهايل 
ص�الح الدي�ن وبم�ا يحق�ق الرف�اه 

واالزدهار لهم”.
كما اس�تقبل رئيس الجمهورية عبد 
اللطي�ف جمال رش�يد، نائ�ب املمثل 
الع�راق  يف  املتح�دة  لألم�م  الخ�اص 
منسق الشؤون اإلنسانية غالم محمد 
إس�حق والوف�د املراف�ق ل�ه بحضور 

وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو.
وذكر بيان للمكت�ب اإلعالمي لرئيس 
الجمهورية، أنه “ج�رى خالل اللقاء 
املوّسع بحث ملف النازحن يف البالد”، 
الفت�ًا اىل أن “رئي�س الجمهورية أكد 
رضورة تعزي�ز الجه�ود ع�ىل جميع 
الصع�د من أج�ل إنهاء مل�ف النزوح 
وضم�ان ع�ودة جمي�ع النازحن إىل 
منازله�م ومناطقه�م، مش�دداً ع�ىل 
رضورة ع�دم الته�اون يف ه�ذا امللف 
اإلنس�اني الحيوي والعم�ل الجاد بن 
املعني�ة والجهات  الدولية  املنظم�ات 

الحكومية يف هذا الخصوص”.
وش�دد ع�ىل “رضورة إكم�ال البن�اء 
واإلعم�ار يف مدين�ة س�نجار وتوفري 
“اس�تعداد  إىل  مش�رياً  الخدم�ات”، 
رئاسة الجمهورية لدعم هذه الجهود 
الدولي�ة  املنظم�ات  م�ع  والتنس�يق 
لغرض إعادة النازحن الذين يعيشون 

أوضاعاً مأساوية”.
وأعرب رشيد عن “أمله يف إكمال البنى 
التحتي�ة يف املدينة ألهميته�ا يف إنهاء 
ملف النازح�ن”، مؤكداً “اس�تعداده 
لزيارة سنجار مرة أخرى لالطالع عىل 
ما ت�م تقديمه بهذا الش�أن، ومنوها 

بالحاجة لنتائج ملموسة.”
وأش�ار رشيد إىل أن “اس�تمرار وجود 
نازح�ن يف مخيم�ات وس�ط أوضاع 
معيش�ية صعب�ة بعد مرور س�نوات 
داع�ش  ع�ىل  الح�رب  انته�اء  ع�ىل 
وزوال أس�باب التهجري ه�و أمر غري 

مقبول”.
وأضاف: “نش�عر باأللم لوجود أعداد 
م�ن النازحن يف البالد وس�ط ظروف 
ترسي�ع  “رضورة  مؤك�داً  صعب�ة”، 
عملية إعادة النازحن وحسم املسائل 
الت�ي تمن�ع ذلك، م�ع ضم�ان عودة 
آمن�ة ومس�تقرة وحي�اة كريم�ة يف 

مناطقهم”.
م�ن جانب�ه، ق�ّدم “الوفد رشح�اً إىل 
رئي�س الجمهوري�ة بش�أن األوضاع 
يف س�نجار، وبناء العديد م�ن املنازل 
يف  البلدي�ة  ودائ�رة  رشط�ة  ومرك�ز 

املدينة”.

رئيس اجلمهورية يدعو إىل وضع خطط مدروسة لتغيري املناهج الدراسية

تونس/ متابعة الزوراء:
بدأْت مالمح الرملان التونيس الجديد تتضح مع 
اس�تكمال عمليات الفرز األويل يف جولة اإلعادة 
لالنتخاب�ات الترشيعية، لترز 4 قوى صاعدة يف 
مجلس الشعب الجديد، جميعها تساند خيارات 
الرئيس التونيس قيس سعّيد ومسار 25 يوليو/ 

تموز 2021.
وتتمث�ل القوى األربع يف حركة “ش�باب تونس 
الوطن�ي” املعروف�ة بحراك 25 يولي�و، وائتالف 
“لينترص الش�عب”، وحزب “حركة الش�عب”، 
إىل  باإلضاف�ة  يؤس�س”،  “الش�عب  وجبه�ة 
مجموع�ة من املس�تقلن الذين ل�م يتحدد بعد 
توجهه�م، ما ييش بأن الرمل�ان املقبل قد يكون 
برملان�ًا خالي�اً م�ن أي ق�وى معارضة لس�عّيد 

ولإلجراءات التي قد يتخذها مستقبالً.
وينطل�ق الرملان املقب�ل بعد اس�تكمال عملية 
الطع�ون وإع�الن النتائ�ج النهائي�ة يف بداي�ة 
مارس/آذار، وسيكون منقوصاً ب�7 نواب )154 
نائب�ا فقط من أصل 161(، فيما س�يتم تنظيم 
انتخابات جزئية النتخاب 7 نواب عن الخارج يف 

الدوائر التي لم تسجل أي ترشيحات.
وبالعودة إىل ترصيحات قياديي القوى السياسية 
وتقديراتها األولي�ة، وتوزيعها لخريطة املوالن 
لها ومن دعمته�م خالل الدورين األول والثاني، 

يع�ّد “ح�راك 25 جويلي�ة )يولي�و(” نفس�ه يف 
مقدمة القوى الرملاني�ة الفائزة بأكر عدد من 
املقاعد، كما أعلن سابقاً تقديم مرشحن يف كّل 

الدوائر التي دارت فيها منافسة.
ورج�ح رئي�س املكتب الس�يايس للح�راك عبد 
الرزاق الخل�ويل، يف ترصيح ل�”العربي الجديد”، 
فوز الحركة بنح�و 80 مقعداً تقريباً، يف انتظار 
اس�تكمال عملية التثبت )التحق�ق( يف مختلف 
الدوائ�ر، وبعد إع�الن النتائ�ج النهائية من قبل 

الهيئة.
وبّن الخلويل أن “الدور االنتخابي الثاني أنصف 
ح�راك 25 جويلية”، معت�راً أن “النتائج كانت 

مرضية”.
من جانب آخر، تقّدر “حركة الشعب” حصولها 
عىل نحو 22 مقعداً بحسب النتائج األولية )من 
جمل�ة 85 مرش�حاً(، وأك�د املتحدث باس�مها 
أسامة عويدات، يف ترصيح ل�”العربي الجديد”، 
أن النتائج بالنس�بة لنا مرضية بناء عىل العمل 

الداخيل الذي قمنا به”.
وش�دد ع�ىل أنه “ع�ىل الرغ�م م�ن الصعوبات 
والقان�ون االنتخاب�ي واملنافس�ة، ف�إن حركة 
الش�عب كس�بت الرهان بأن منظومة األحزاب 
ل�م تنتِه، وهذا مه�م جداً لبن�اء املرحلة املقبلة، 
ألنن�ا نؤمن بأنه ال يمكن التغي�ري دون األحزاب 

العام�ة  السياس�ات  ترس�م  الت�ي  السياس�ية 
والتصورات، وهي نقطة مهمة تحس�ب لحركة 

الشعب”.
يف املقاب�ل، ُيرَجح فوز “ينترص الش�عب” بنحو 
13 مقع�داً )م�ن قراب�ة 130 مرش�حاً دعمهم 
االئتالف(، والذي يضم التيار الشعبي وبرملانين 
س�ابقن يس�ارين، وش�خصيات م�ن “اتحاد 
الش�غل”، ويرتأس�ه عمي�د املحام�ن الس�ابق 
املس�اند لس�عّيد ورئي�س اللجن�ة االقتصادي�ة 
للح�وار حول دس�تور 2022 إبراهيم بودربالة، 
ال�ذي فاز ب�دوره بعضوية الرمل�ان الجديد منذ 

الدور األول.
إىل ذل�ك، ُيق�دَّر ف�وز نحو 10 نواب ع�ن ائتالف 
“الشعب يؤس�س”، املنبثق عن ائتالف “الشعب 
يريد”، الذي ساند الحملة التفسريية واالنتخابية 
للرئيس سعّيد يف 2019، ومن أبرز فائزيه فوزي 

الدعاس وسريين مرابط.
م�ن  برملاني�ن  ع�ودة  االنتخاب�ات  وس�جلت 
املجالس الس�ابقة، ومن املجل�س املنحل بقرار 
من الرئيس س�عّيد يف مارس/آذار 2022. وُيعّد 
غالبية الرملانين العائدين من نواب حزب “نداء 

تونس”، و”قلب تونس”، و”حركة الشعب”.
وفازت الرملانية عن حزب “نداء تونس” فاطمة 
املس�دي، املعروفة بمس�اندتها للرئيس س�عّيد 

ومش�اركتها يف ح�وار دس�تور 2022، والنائب 
الس�ابق عماد أوالد جريل، ال�ذي فاز يف 2014 
عن “نداء تون�س”، و2019 عن “قلب تونس”، 
والنارص الش�نويف، النائب السابق عن “االتحاد 

الوطني الحر”، والذي انتقل إىل “نداء تونس”.
وفاز منذ الدور األول من دون منافس�ة كل من 
عضو املجل�س الوطني التأس�ييس الذي صادق 
ع�ىل دس�تور 2014 النائ�ب هش�ام حس�ني، 
وعضو الرملان املنحل سامي عبد العال، وعضو 
برملان 2014 رياض جعيدان. ونجح 3 نواب من 
الرمل�ان املنحل عن “حركة الش�عب”، وهم كّل 
من رض�ا الدالعي، وعبد ال�رزاق عويدات، وبدر 

الدين قمودي.
وشهدت الساحة االنتخابية سقوط املرشح عن 
ائتالف “لينترص الشعب” أحمد شفرت، املعروف 
بمنارصته الشديدة للرئيس سعّيد، والذي يقدم 
نفس�ه ككب�ري املفرسي�ن لخطاب�ات الرئي�س 

وترصيحاته.
كما خرس أيضاً رئيس “حزب التحالف من أجل 
تونس” رسحان النارصي، والنائبان الس�ابقان 
عن “نداء تونس” حسن العماري ومحمد رمزي 
خمي�س، وعض�و الحكومة الس�ابق التوهامي 
عبدويل، ونواب “قلب تونس” شادية الحفصوني 

وأمرية رشف الدين ومريم اللغماني.

لندن/ متابعة الزوراء:
أمرَّ قادة البحرية الريطاني�ة، بإجراء تحقيق عاجل، 
بعد أن كاد العمال يعرضون غواصة نووية لكارثة عن 
طريق لصق براغي مكس�ورة يف غرف�ة مفاعل نووي 
بالغراء.وذك�رت صحيف�ة “صن” الريطاني�ة أنه تم 
اكتشاف إلصاق الراغي بالغراء بعد إصالحات أجريت 
عىل أنابيب التريد الحيوية عندما س�قط أحد الراغي 
 HMS أثناء عمليات فحص اعتيادية عىل متن غواصة

Vanguard التي يبلغ وزنها 16000 طن.
وس�قطت تلك الراغي عن�د اإلصالح، ولك�ن بدال من 
اإلبالغ عن األرضار، ق�ام املوظفون املدنيون يف رشكة 
املق�اوالت الدفاعي�ة “بابك�وك” بلص�ق الراغي مرة 

أخرى بالغراء.
وأفادت الصحيفة بأنهم أبلغوا عن مش�كلة يف العمل، 
لكنه�م التزموا الصمت بش�أن التفاصي�ل بما يف ذلك 

الراغي والغراء.
وكان هن�اك م�ا ال يقل عن س�بعة مس�امري ملصقة 
ومثبتة يف مكانها عىل أنابيب املرد التي تمنع االنهيار 

عىل غرار تشرينوبيل.

وتم العثور عليها هذا الش�هر قبل أن يقوم املهندسون 
بتشغيل املفاعل بكامل طاقته ألول مرة.

ويق�وم املحققون بجرد الس�جالت ملعرفة متى حدث 
ذلك ومن املسؤول.

وطالب وزير الدفاع بن واالس، بعقد اجتماع وتأكيدات 
بشأن العمل املستقبيل بعد أن دقت صحيفة “ذا صن” 

ناقوس الخطر.
وق�ال مصدر يف البحرية إن وزي�ر الدفاع كان غاضبا، 
لفش�ل رشك�ة “بابكوك” أح�د أكر مق�اويل الدفاع يف 

اململكة املتحدة، يف التعامل مع البحرية.
وأضاف املصدر: “ما حدث وصمة عار.. ال يمكنك قطع 
الزواي�ا مع الطاقة النووية.. املعاي�ري هي املعايري.. ال 

يتم املساس باملعايري النووية”.
ارتكب الخطأ أثناء عملية صيانة خضعت لها الغواصة 
النووي�ة، ش�ملت أيض�ا تزويده�ا بالوق�ود يف قاعدة 

بليموث جنوب غرب إنجلرتا، قبل سنوات.
واكتش�ف الخطأ، يف يناير الجاري، من طرف مهنديس 
البحرية الذين كانوا يس�عون لتشغيل املفاعل النووي 

يف الغواصة إىل أقى قدراته.

فضيحة تهز بريطانيا.. تثبيت براغي االنتخابات التونسية تربز 4 قوى مجيعها تساند خيارات الرئيس قيس سعيد
غواصة نووية بالغراء
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تقارير

                 

حكومة السوداني .. خطة اسرتاتيجية 
لالنفتاح على الداخل واخلارج

أمساء حيدر
ال ش�كَّ أن حكوم�ة الرئي�س »محمد ش�ياع الس�وداني« تحم�ل يف توجهاتها 
السياس�ية تغريات اس�رتاتيجية يف تطلعاتها للعالقات الخارجية، إن كانت مع 
الدول العربية أو االجنبية، فقد شهدت حكومته منذ تسلمه لولبة من الزيارات 
إىل ع�دد كب�ري من الدول، بس�عي من�ه اىل إعادة وض�ع العراق وس�ط املعادلة 
السياس�ية الخارجي�ة، خصوصاً بع�د زيارته اىل أملانيا يف ش�هر كانون الثاني، 
وتعاق�ده مع ال�رشكات االملانية املتخصصة بالطاق�ة واالقتصادي، باإلضافة 
اىل سلس�لة م�ن االنفتاح�ات عىل الدول االوربية االخرى ال س�يما فرنس�ا بعد 
توقيه اتفاقيات تعاون ايضا معها، كذلك الواليات املتحدة االمريكية الذي ينوي 
الرئيس الس�وداني زيارتها أيضا، خصوصاً ان س�فرية امريكا يف العراق كانت 
م�ن اول الزائري�ن املهنئ�ن له عند تس�لم منصبه، مما فرّس يف ذل�ك الوقت ان 
واش�نطن حريصة عىل التعامل املبارش مع صناع الق�رار الداخيل يف بغداد، وال 

سيما مع االطار التنسيقي. 
يف املقابل، يحرص الرئيس الس�وادني عىل توطيد عالقاته مع القريب والبعيد، 
وم�ع مختلف الق�وى االقليمية والدولية، ضمن سياس�ة التوظيف الكيل لهذه 
العالق�ات بما يخ�دم الع�راق والعراقين، وهذه ه�ي الفلس�فة الجديدة التي 

يرددها البيت الداخيل للرئيس السوداني. 
وتش�ري مص�ادر مقربة من الرئي�س الس�وداني اىل ان الزي�ارات التي يحرص 
الس�وداني عىل القيام بها اىل الدول العربية واالجنبية هدفها يف االس�اس فتح 
آف�اق التع�اون مع الجمي�ع من اجل توس�عة مج�االت االس�تثمار يف العراق، 
خصوص�اً ان البلد يمتل�ك الكثري من املقومات التي تجعل�ه البلد االول يف جذب 
املستثمرين من العرب واالجانب، سواء يف املجاالت املتعلقة بالكهرباء والطاقة 
والنف�ط أو حت�ى يف مجاالت االس�تثمار بتطوي�ر البنى التحتي�ة وبناء الطرق 

والجسور وغريها. 
واعت�رت املصادر ان العراق بحاجة، وأكثر من أي وقت مىض، وخصوصا امام 
ارتفاع س�عر رصف الدوالر االمريكي، اىل عملية اس�تنهاض اقتصادية عىل كل 
املس�تويات، وهذا ال يحصل إال إذا كانت االرضية التوافقية مع الجميع مؤمنة 

من اجل تطوير العمل املشرتك مع الجميع، بعيدا عن أي رصاعات ومشاكل. 
ويعتر املصدر أن حركة الس�وداني مبارشة وهي تش�كل انفتاحا دبلوماس�يا 
مهما وتوازناً يف العالقات مع الخارج وإعادة العراق اىل مكانه الصحيح ووزنه 

الفعيل. 
ويف مرشوع زيارة العراق ألمريكا يعتر البعض إنه ال ش�ك أن الواليات املتحدة 
االمريكية داعمة للحكومة الحالية، وان زيارة الس�وادني لواش�نطن س�تطرح 
اإلشكالية األبرز وهي ملف بقاء القّوات األمريكّية داخل العراق لغرض الحماية 
وتدري�ب الق�ّوات العراقي�ة من جه�ة، ولغرض تثبي�ت الحكوم�ة الحالية من 

رشعيتها وإثبات قدراتها يف كل االتجاهات. 
ويف إط�ار آخر، وبع�د قرار املحكم�ة االتحادية بوق�ف تمويل اربيل، أش�اعت 
مصادر اعالمية ان هذه الحركة قد تقوض عمل الحكومة وقد تخلق مش�اكل 
وتصدع بنيانها لكن مصادر مقربة من السوادني اعترت ان ال مشكلة مطلقا 
ممكن ان تخلق بن أربيل وبغداد، وان الحكومة قادرة عىل حلحلة أي مش�كلة 
ق�د تطرأ، خصوص�اً ان خطة الس�وداني املوضوعة باتجاه مكافحة الفس�اد 
وتحس�ن الوضع االقتصادي هي مس�تمرة وإقرار املوازنة عىل نار حامية قد 

يتأخر للشهر الرابع عىل أبعد تقدير. 
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بغداد/ الزوراء:
 حددْت هيئة الضم�ان الصحي بداية تموز املقبل 
موعداً للبدء بتطبيق قانون الضمان ضمن مرحلة 

التشغيل التجريبي.
وق�ال مدي�ر الرقاب�ة والتدقيق يف الهيئ�ة، إيهاب 
عبد الكريم خلف، يف ترصيح صحفي: إن »عملية 
التس�جيل مس�تمرة، وهن�اك أع�داد أخ�رى م�ن 
املوظفني تم تس�جيلهم من خالل ترش�يحهم من 

قبل دوائرهم ومؤسساتهم«. 
وأض�اف خل�ف أن »اس�تمارة التس�جيل متاحة 
لجمي�ع الفئات املس�تهدفة ومق�رات الوزارات يف 
بغداد، حيث سيتم شمول 100 ألف من مستفيدي 
الرعاية االجتماعية بعد أن يتم ترشيحهم من قبل 
وزارة العمل، وكذلك 150 ألفاً من الهيئات املستقلة 
وموظف�ي رئاس�ة الجمهورية ورئاس�ة الوزراء 
ومجلس النواب، إىل جانب اش�راك موظفي 6 من 
مراكز ال�وزارات إلزامي�اً وهي املالي�ة والكهرباء 
واإلعم�ار واإلس�كان والتعليم الع�ايل واالتصاالت 
والزراعة و10 باملئة من فئة املتقاعدين واملصابني 

بأمراض التوحد ويكون اختيارياً«. 

وأش�ار إىل »تحدي�د قائم�ة األدوي�ة والخدم�ات 
الصحية بالتنس�يق مع النقابات املعنية وتشكيل 
لجن�ة عليا تتأل�ف من نقاب�ة الصيادل�ة ووزارة 
الصحة وهيئ�ة الضمان الصح�ي لتجهيزها بعد 
تحدي�د الخدم�ات التي س�تقدم بموجب الضمان 
الصح�ي، وبالت�ايل س�يتم عرضه�ا ع�ى اللجان 

االستش�ارية يف الوزارة للمصادقة عليها واإلعالن 
عنها الحقاً«. 

وأوض�ح خل�ف أن »اإلعالن عن املراكز املش�مولة 
بتقدي�م الخدم�ات س�يجري يف 4 ش�باط املقبل، 
م�ع تنظي�م ورش�ة عم�ل لغ�رض رشح املعايري 
الت�ي س�يتم اعتماده�ا  واملواصف�ات املطلوب�ة 

ملقدم�ي الخدم�ة، ودعوة الجه�ات املعنية إلجراء 
التعاق�د معه�ا لفرة ق�د تصل إىل ش�هرين وهي 
)املستش�فيات األهلي�ة والحكومي�ة والعي�ادات 
والصيدلي�ات واملختربات(، وم�ن املتوقع املبارشة 
بتقديم الخدمات الصحية ضمن مرشوع الضمان 
الصح�ي يف األول م�ن تم�وز املقبل أي بعد س�تة 
أش�هر من تاريخ التس�جيل الذي انطلق يف الثاني 

من الشهر الحايل«. 
وب�ني أن »هن�اك فروقات بني 3 أنظم�ة للضمان 
الصحي، أولها التأم�ني التجاري وتقدمه رشكات 
تعم�ل عى اس�تقطاع م�ا يق�ارب 300 دوالر من 
املواطن، وأخرى صنادي�ق الضمان )التعاضدية( 
الت�ي تم إلغاؤه�ا مث�اًل يف وزارة الداخلية وبعض 
ال�وزارات بموجب قانون الضمان الصحي، والتي 
تس�تويف مبالغ مالية من املوظف�ني بهدف تقديم 
الخدم�ات الصحي�ة، فض�اًل ع�ن الضم�ان الذي 
يح�دد مبدأ التكافل والعدالة االجتماعية بني أفراد 
املجتمع ودفع اش�راك بنس�بة 1 باملئ�ة، علماً أن 
الجه�ات الحكومية ستس�هم يف تغطية الخدمات 

الصحية«. 

 بغداد/ الزوراء:
كش�فت امان�ة بغ�داد ع�ن انجازه�ا 
11 مرشوع�ًا قي�د العم�ل بتنفي�ذ 16 
مرشوعاً آخر، فضالً عن قرب الرشوع 
بتنفيذ 4٧ مرشوعاً جديداً ضمن قطاع 
ال�رصف الصح�ي لخدم�ة العاصم�ة 

بغداد .
وذكر بي�ان لالمانة تلقت�ه »الزوراء«: 
ان »دائ�رة مجاري بغداد كش�فت عن 

حصيلة انجازاتها من املش�اريع خالل 
مرشوع�اً   )11( وكان�ت   ٢0٢٢ ع�ام 
وش�بكات  خط�وط  بتنفي�ذ  تمثل�ت 
التخس�فات  الرصف الصحي واصالح 

يف انابيب النقل الرئيسة«.
واضاف ان »الدائرة املذكورة تعمل عى 
تنفيذ 16 مرشوعاً منها انش�اء شبكة 
مج�اري لخدم�ة محلت�ي ٧٧3 و٧٧5 
ضم�ن قاط�ع بلدي�ة بغ�داد الجديدة 

وش�بكة مجاري لخدم�ة محلتي ٩6٨ 
غاطس�ة  رف�ع  محط�ة  م�ع  و٩٧٢ 
بمنطق�ة الزعفرانية وش�بكة مجاري 
لخدمة محلة 33٨ بمنطقة الكريعات 
وش�بكة أخ�رى لخدم�ة محل�ة 65٧ 

منطقة الهياكل يف الغزالية ».
لتنفي�ذ  ج�اٍر  »العم�ل  ان  اىل  واش�ار 
ش�بكة مج�اري ملحل�ة ٢01 البيجي�ة 
ومحل�ة ٢٢0 الخارجي�ة ومحلة 66٧ 

اف�راز   ٨٨3 ومحل�ة  القض�اة  اف�راز 
االم�ن الوطني، اضافة اىل إنش�اء خط 
ومحطة مجاري لخدمة ش�ارع س�بع 
قصور وتنفيذ خط�وط امطار جديدة 
لخدمة ش�ارع السفري وشارع ٨0 بني 
قناة الرشطة وش�ارع االورفه يل وخط 
آخر بني محلتي ٧53 و٧51 الفضيلية 

والرئاسة ».
وتاب�ع ان »الع�ام الجاري س�يتضمن 

تنفي�ذ 4٧ مرشوع�اً منه�ا ٧ وح�دات 
معالج�ة ضم�ن م�رشوع الرس�تمية 
التوسيع الثالث بطاقة )105( ألف م3 
يف اليوم اىل جانب تنفيذ شبكات مجاري 
جدي�دة لخدمة عدد من املناطق ومنها 
الولداية ومنيسيف والعماري ونعريية 
وكي�ارة وغريها من املحالت الس�كنية 
واملناطق التي تحتاج لشبكات ترصيف 

مياه الرصف الصحي«.

بغداد/ الزوراء:
تستعّد وزارة التجارة الستقبال أكثر 
م�ن ملي�ون و٧00 ألف اس�م إضايف 
جدي�د للموظف�ني مم�ن يتقاضون 
رواتب تقّل ع�ن مليوني دينار، لكي 
يتم شمولهم بالسلة الغذائيَّة ضمن 

نظام البطاقة التموينية. 
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة، 
محم�د حن�ون، يف ترصيح صحفي: 
إن »ال�وزارة دع�ت املوظف�ني ممن 
يتقاض�ون رواتب تقل ع�ن مليوني 
دين�ار، إىل مراجعة املراكز التموينية 
لرفع حجب البطاقة التموينية، ليتم 

شمولهم بالسلة الغذائية«.
وأضاف حنون أن »هذا اإلجراء سيتم 

من خالل جل�ب املوظف كتاب تأييد 
بالراتب من دائرته إىل الوزارة لختمه 
وإرس�اله إىل مراكز التموين ليكون 

مشموالً بمفردات التموينية«. 
وتاب�ع أن�ه »تم يف الس�ياق نفس�ه، 
تفعي�ل ق�رار مجل�س ال�وزراء بعد 
وصوله إىل الوزارة بحجب التموينية 
عن املوظفني ممن يتقاضون مليوني 
دين�ار فما فوق، إضافة إىل الدرجات 
الخاصة، الفتاً إىل أنه س�يتم إرس�ال 
كتب رس�مية إىل الدوائ�ر الحكومية 
امل�دراء  بأس�ماء  ال�وزارة  لتزوي�د 
العام�ني وم�ن بدرجاته�م صع�وداً 
واملوظفني مم�ن يتقاضون مليوني 
التمويني�ة  دين�ار فأكث�ر، لحج�ب 

عنهم«. 
وبنّي حنون أن »قرار مجلس الوزراء 
ش�مل أيض�اً املنتفع�ني م�ن رواتب 
الحماية االجتماعية والذين  ش�بكة 
سيتس�لمون خمس م�واد تموينية 
ه�ي: الحلي�ب والش�اي والطح�ني 

الصفر والسكر وزيت الطعام«.
مشرياً إىل أن »دائرة الرقابة التجارية 
واملالية نفذت حمالت رقابية شملت 
خ�الل  التمويني�ة  وكالء  متابع�ة 
توزيعه�م مفردات الس�لة الغذائية، 
املائ�دة  بي�ض  م�ادة  إىل  إضاف�ة 
املش�مولني  املدع�وم بني  وبالس�عر 
بروات�ب ش�بكة الحماي�ة وضم�ن 

مبادرة رئيس الوزراء«. 

إعالن املراكز املشمولة بتقديم اخلدمات سيجري يف 4 شباط املقبل 

حتديد موعد البدء بتطبيق قانون الضمان الصحي ضمن التشغيل التجرييب

أمانة بغداد: تنفيذ ٤٧ مشروعاً للصرف الصحي خالل 2023

التجارة: 1.7 مليون موظف ممن تقل رواتبهم عن مليوني دينار سيشملون بالسلة
بغداد/ الزوراء:

كش�فت الهيئة العامة للجم�ارك، امس الثالثاء، عن تحقيق خط�وات متقدمة يف كتابة 
مسودة التعديل الجديدة لقانونها بما يتناسب مع التطورات الحاصلة يف القطاع وتعزيز 

االيرادات املالية وتبسيط اإلجراءات. 
وقال مدير الهيئة، ش�اكر الزبيدي، يف حوار اطلعت عليه »الزوراء«: إن »قانون الجمارك 
يمث�ل أحد أهم محاور األهداف املرجوة ملكافحة التهريب وحماية األمن الوطني وتعزيز 
اإليرادات املالية للموازنة العامة«، مش�ريا اىل »تحقيق خطوات متقدمة يف كتابة مسودة 
التعدي�ل الجديدة بما يضمن تطبيق الربنامج الحكومي يف ما يخص تبس�يط اإلجراءات 

الجمركية عرب الحدود ومساعدة الجهات الرقابية والصحية والزراعية والبيئية«. 
وأوض�ح أن »الهيئة انهت املرحلة األوىل من مرشوع نظام )األتمتة( الجمركية بالتعاون 
م�ع منظمة األم�م املتح�دة، فيما يتواص�ل التدريب للموظف�ني ضمن املرحل�ة الثانية 
وتأهيلهم للمرحلة الثالثة والتش�غيلية عى اس�تخدام أجهزة الحاسوب وتطبيق النظام 
وفقاً للتوقيتات املحددة بما يضمن زيادة وتطوير الخدمات والحلول الرقمية، وموظفي 

الجمارك والدوائر الحدودية األخرى«. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مفوضية حقوق اإلنسان، امس الثالثاء، أنها تنسق 
م�ع وزارة الربي�ة لتضمني مبادئ حقوق اإلنس�ان ضمن 
املناهج الدراس�ية.وقال مدير قس�م العالق�ات واإلعالم يف 
املكتب الوطني للمفوضي�ة، رسمد البدري، يف بيان اطلعت 
عليه »الزوراء«: إن »وفد املفوضية عقد اجتماعاً مع مديرية 
التطوير املؤسس�اتي والتنس�يق الحكومي يف وزارة الربية 
من أجل تطوير الجانب املعريف والربوي للطلبة بما يخص 
مبادئ حقوق االنسان يف جميع املراحل الدراسية من خالل 

تضمينها يف جميع املناهج الدراسية والتعليمية«. 
وأض�اف الب�دري أن »االجتم�اع تضمن مناقش�ة إمكانية 
تكثيف النش�اطات التدريبية والتثقيفي�ة الخاصة بمبادئ 

حق�وق اإلنس�ان لتش�مل رشيح�ة أوس�ع م�ن امل�الكات 
التدريبية القادرة عى تبني هذه املبادئ«، مؤكداً أنَّ وزارته 
»أكدت رغبتها بإكمال الربنامج التدريبي الذي بارشت فيه 
املفوضية فيما س�بق لتدريب املرشفني واملرشدين وإدارات 

املدارس«. 
وتاب�ع البدري أنَّ »ذلك س�يتم باعتم�اد خطة محكمة بني 
املفوضية وال�وزارة بمديرياتها كافة لن�رش ثقافة حقوق 
اإلنسان بني األوساط التعليمية والربوية، وبما يتوافق مع 
االس�راتيجية الوطنية للتنمية املستدامة باعتبارها نافذة 
نحو العال�م املتق�دم، إىل جانب اعتماد الطرق واألس�اليب 
الربوي�ة الحديثة الخاصة بهذه الثقافة والجاذبة يف عرص 

التعليم الرقمي«. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة التخطيط، ام�س الثالثاء، 
ع�ن ارتف�اع أع�داد املش�مولني بالرق�م 
الوظيف�ي، فيم�ا أك�دت اس�تمرارها يف 

إدخال إحصائيات الرقم الوظيفي.
وقال املتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة 
إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  الهن�داوي، 
»ال�وزارة مس�تمرة يف إدخ�ال املوظفني 
الرق�م  منص�ة  إحصائي�ات  ضم�ن 
الذي�ن  أن »ع�دد  الوظيف�ي«، مضيف�اً 
أدخل�ت بياناته�م يف املنص�ة، بل�غ أكثر 
من ثالثة مالي�ني و300 ألف موظف من 
جميع ال�وزارات والجهات غري املرتبطة 

بوزارة واملحافظات«.
وتابع الهنداوي أن »املنصة مس�تمرة يف 
التحديث�ات واإلضافات الجدي�دة، يف ما 
يتعل�ق باملوظفني الج�دد«، موضحاً أن 
»املنص�ة ستس�تمر يف إدخ�ال البيانات 
الت�ي ترد م�ن مؤسس�ات ال�دول كافة 
لعملي�ة تحدي�ث املنص�ة، ألن م�رشوع 
الرقم الوظيفي دائمي ومستمر، ويشمل 

جميع موظفي الدولة«.
وأعلنت وزارة التخطيط، يف وقت سابق، 
تش�كيل لجنة لتدقيق البيانات الخاصة 
باملوظف�ني الج�دد، وإدخ�ال بياناته�م 

ملنصة الرقم الوظيفي.

 بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الداخلية، ام�س الثالثاء، أنها تتج�ه للتخفيف من قيم التكالي�ف املالية التي 
ُتفرض عى املواطنني جرَّاء الخدمات التي تقدَّم لهم، إضافة إىل تخفيف اإلجراءات نفس�ها، 
ضمن مس�اعيها للتخفيف عن كاهلهم.وقال املتحدث باس�م الوزارة، اللواء خالد املحنا، يف 
ترصيح صحفي: إنَّ :«الوزارة بصدد مراجعة جميع أنواع الخدمات التي تقدمها للمواطنني 
الذين يراجعون مديرياتها املختلفة السيما الجنسية واملرور والجوازات، إضافة إىل املرشوع 
الوطن�ي للبطاقة املوح�دة وغريها من املديريات، التي تقدم خدماته�ا للمواطنني، من أجل 

تقليل الكلف املالية والغرامات التي ُتثقل كاهلهم يف ظل الظروف الحالية«.

اجلمارك تنهي املرحلة األوىل من 
مشروع نظام األمتتة

تنسيق بني املفوضية والرتبية لتضمني حقوق اإلنسان 
باملناهج الدراسية

التخطيط تعلن ارتفاع أعداد 
املشمولني بالرقم الوظيفي

الداخلية: خفض تكاليف وغرامات 
دوائرنا بينها البطاقة الوطنية واملرور
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إعالن
اىل ال�رشكاء )حي�در طالب س�لمان واحمد 
اىل  حضورك�م  اقت�ى  عب�اس(  هاش�م 
صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف النجف وذلك 
لتثبيت اقراركم باملوافقة عى قيام رشيككم 
)س�جاد حس�ن كاظم( بالبناء عى حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقم�ة )٢3٧/1٢3( 
املقاطعة )44( الحرية ح�دود بلدية الحرية 
ولغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
م�دة اقصاه�ا خمس�ة ع�رش يوم�ا داخل 
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعراض مستقبال.

إعالن
اىل الرشيك )فضيله مسلم حمود( اقتى 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن 
يف النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
عى قيام رشيكك )شيماء حسني هاشم( 
بالبن�اء عى حصت�ه املش�اعة يف القطعة 
/4( املقاطع�ة   )3/515٩5( املرقم�ة 
ح�ي النداء( حدود بلدي�ة النجف ولغرض 
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم�ا داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقبال.

إعالن
اىل الرشي�ك )برشى فاضل عب�د( اقتى 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن 
يف النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
ع�ى قيام رشيكك )حيدر حس�ني نارص( 
بالبن�اء ع�ى حصته املش�اعة يف القطعة 
املقاطعة )4/حي  املرقم�ة )٢٨٩35/3( 
الجامع�ة( ح�دود بلدية النج�ف ولغرض 
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة 
اقصاها خمس�ة عرش يوما داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقبال.

إعالن
اىل ال�رشكاء )احم�د كاظم ظاه�ر ونعيمه 
كاظم ظاهر( اقتى حضوركم اىل صندوق 
االس�كان الكائ�ن يف النج�ف وذل�ك لتثبيت 
باملوافق�ة ع�ى قي�ام رشيكك�م  اقرارك�م 
)محسن جالوي محسن( بالبناء عى حصته 
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة )٢٧5/333( 
املقاطع�ة )51( الب�زل والنيل ح�دود بلدية 
الكوف�ة ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان 
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل 
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعراض مستقبال.

إعالن
اىل الرشيك )عبد االله كاظم محمد( اقتى 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن 
يف النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
عى قيام رشيكك )محمد عباس حس�ن( 
بالبن�اء ع�ى حصته املش�اعة يف القطعة 
/4( املقاطع�ة   )3/5563٨( املرقم�ة 
حي النداء( حدود بلدي�ة النجف ولغرض 
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة 
اقصاها خمس�ة عرش يوما داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقبال.

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة 
 – الكهرب�اء  )وزارة  م�ن 
لتوزي�ع  العام�ة  الرشك�ة 
كهرب�اء الفرات األوس�ط( 
بإسم )سيف محمد داود(، 
عليه�ا  يعث�ر  م�ن  فع�ى 
تسليمها اىل جهة اإلصدار.

جمهورية العراق          العدد/٧٨13/ش/٢0٢٢ 
مجلس القضاء األعى           التاريخ / ٢٩/٢0٢3/1 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار       
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل/ املدعى عليه / احمد عبدالله كاطع حجيل
 م/ تبليغ 

ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة اعاله واملقامة 
من قبل املدعية )مريم حس�ني رشي�ف( واملتضمن املهر 
املؤج�ل ، وملجهولية مح�ل اقامتك قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بواس�طة صحيفتني محليت�ني بالحضور 
امامه�ا بموعد املرافعة املواف�ق ٢0٢3/٢/5 خالل ثالثة 
ايام م�ن تاريخ اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وعند عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تستكمل 

املحكمة اجراءاتها بحقك غيابيا. 
القايض
حسني شبيب عايد

إعالن
اىل الرشي�ك )نديمه عب�اس جرب( اقتى 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن 
يف النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
عى قيام رشيكك )محس�ن عبد حس�ني( 
بالبن�اء ع�ى حصته املش�اعة يف القطعة 
/4( املقاطع�ة   )3/513٩٨( املرقم�ة 
حي النداء( حدود بلدي�ة النجف ولغرض 
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة 
اقصاها خمس�ة عرش يوما داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقبال.

فقدان 
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
نقاب�ة  م�ن  الص�ادرة 
العراقي�ني  الصحفي�ني 
بإس�م   ٢٩٧66 املرقم�ة 
)حيدر عيىس حسن(، فعى 
من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة اإلصدار.

جمهورية العراق              العدد/٧٨04/ش/٢0٢٢ 
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار       
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل/ املدعى عليه / احمد عبدالله كاطع حجيل
 م/ تبليغ 

ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة اعاله واملقامة 
من قبل املدعية )مريم حس�ني رشي�ف( واملتضمن نفقة 
ماضية ونفقة مس�تمرة ، وملجهولية محل اقامتك قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
بالحض�ور امامها بموع�د املرافعة املواف�ق 5/٢/٢0٢3 
خالل ثالثة ايام من تاري�خ اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تستكمل املحكمة اجراءاتها بحقك غيابيا. 
القايض
حسني شبيب عايد

إعالن
اىل الرشي�ك )ان�ور عب�د الرض�ا جل�وب( 
اقت�ى حض�ورك اىل صندوق االس�كان 
الكائ�ن يف النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافقة ع�ى قيام رشي�كك )مصطفى 
كاظم لفته س�لطان( بالبناء عى حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقم�ة )٢/٢٨4٩( 
املقاطعة )4/حي العلم�ان( حدود بلدية 
النجف ولغرض تس�ليفه قرض االسكان 
وخالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوما 
داخل العراق وش�هر واحد خ�ارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبال.

إعالن
اىل الرشي�ك )االء مس�لم كاظم 
اىل  حض�ورك  اقت�ى  عب�د( 
مديري�ة بلدي�ة النجف االرشف 
لغ�رض اص�دار اج�ازة البن�اء 
للرشيك )فاطمة عل�وان عبيد( 
للقطع�ة املرقم�ة 3/56٢٨1 يف 
النجف ح�ي الن�داء مقاطعة 4 
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك.

إعالن
إىل املتهم الغائب/ ن.ع عماد خليل نعمه عبود الهاليل

مح�ل العم�ل/ مديري�ة رشط�ة محافظة النج�ف االرشف 
واملنشآت/ فوج اإلمام عيل النموذجي االول

العنوان/ محافظة النجف االرشف / الش�امية / العسكري 
الغربي

بم�ا ان�ك متهم وفق اح�كام املادة )5( م�ن ق.ع. د رقم 14 
لس�نة ٢00٨ املعدل وملجهولية مح�ل اقامتك اقتى تبليغك 
بواسطة هذا االعالن عى ان تحرض امام محكمة قوى االمن 
الداخ�يل املنطق�ة الرابعة خالل م�دة اقصاه�ا ثالثون يوم 
اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب 
عى التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا استنادا ألحكام املواد )65 و 6٨ و 6٩( من 

قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل.
اللواء الحقوقي 
سعد عيل شميس 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة



 بغداد/ الزوراء:
أكد املستشار املايل لرئيس الوزراء، 
مظهر محمد صالح، أمس الثالثاء، 
مس�اعي الع�راق يف الحصول عىل 
العضوية الكاملة يف منظمة العمل 
امل�ايل ال�دويل، فيما أوض�ح أحكام 

املادة 14 لقانون اسرتداد األموال.
وق�ال صالح يف ترصي�ح صحفي: 
إن “التعديل األول لقانون صندوق 
اسرتداد أموال العراق رقم 7 لسنة 
2019، أض�اف نصاً رصيح�اً ورد 
يف أح�كام املادة 14 منه، يش�ر اىل 
إل�زام الحكومة عند عقد اتفاقيات 
اس�تثمارية أو اقتصادي�ة م�ع أي 
دول�ة توج�د لديه�ا أم�وال للعراق 
مش�مولة بأح�كام ه�ذا القان�ون 
بإب�رام اتفاقي�ات م�ع تل�ك الدول 

السرتداد األموال”.
رئي�س  وقع�ه  “م�ا  أن  وأض�اف 
الوزراء يف زيارته األخرة اىل فرنسا 
بخص�وص جرائ�م غس�ل األموال 
يس�تند ع�ىل ن�ص امل�ادة 14 م�ن 
القانون”، مبيناً أن “العراق يسعى 
للحصول عىل العضوية الكاملة يف 
منظمة العمل املايل الدويل ومقرها 
يف باريس وتعود اىل منظمة التعاون 
الدولي�ة  والتنمي�ة  االقتص�ادي 

واملعني�ة يف مجال التع�اون الدويل 
ملكافحة نش�اطات غس�ل األموال، 

وأموال الجريمة واإلرهاب”.
عض�و  “الع�راق  أن  اىل  وأش�ار 
فاع�ل منذ الع�ام 2004 يف منظمة 
العم�ل املايل ال�دويل ملنطقة الرشق 
األوسط وشمال إفريقيا من خالل 
مكافح�ة  ملكت�ب  الفاع�ل  ال�دور 
غس�ل األم�وال وأم�وال اإلره�اب 
يف البن�ك املرك�زي العراق�ي ال�ذي 
يعمل وفق القانون رقم 39 لس�نة 
القانون�ي  الغط�اء  2015 ويوف�ر 
للتعاون ال�دويل، بغية الحفاظ عىل 
أم�وال جمهورية الع�راق، إضافة 

يؤدي�ه  ال�ذي  الفاع�ل  ال�دور  اىل 
غس�ل  ملكافح�ة  األع�ىل  املجل�س 
األموال واملُق�ر بموجب القانون يف 
اللوائح  اعتماد الضوابط واق�رتاح 
والترشيعات الالزم�ة لحماية املال 

العام”.
وأجرى رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني، يف وقت سابق، زيارة اىل 
العاصمة الفرنس�ية باريس، حيث 
تضمن�ت توقيع ع�دد من مذكرات 
الفس�اد  مكافح�ة  يف  التفاه�م 
واسرتداد األموال العراقية، وحماية 
اآلثار ودعم البحث العلمي، وتدريب 

الدبلوماسيني.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعات البنك املركزي من الدوالر يف مزاد، امس 

الثالثاء، لتصل إىل أقل من 70 مليون دوالر.
وذكر مص�در أن “البن�ك املركزي باع ام�س خالل مزاده 
لبيع ورشاء الدوالر األمريكي، 69 مليونا و625 ألفاً و125 
دوالرا، غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً 

لكل دوالر.
واض�اف ان املبيع�ات من الدوالر ذهبت عىل ش�كل نقدي 

وبواق�ع 45 مليونا و200 أل�ف دوالر، فيما ذهبت البقية 
البالغة 24 مليوناً و425 الفاً و115 دوالراً لتعزيز األرصدة 

يف الخارج عىل شكل )حواالت، اعتمادات(.
وأش�ار اىٕل ان املصارف التي اش�رتت ال�دوالر النقدي بلغ 
عدده�ا 15 مرصف�ا، فيما بلغ عدد املص�ارف التي قامت 
بتلبي�ة طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 13 مرصفاً فيما 
كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوس�ط املشاركة يف 

املزاد 207 رشكة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت هيئة االحصاء الرتكي�ة ان العراق جاء يف الرتتي�ب الرابع بني أكرب 
الدول املس�توردة من تركيا يف ش�هر كان�ون االول امل�ايض، مبينة ارتفاع 

الصادرات والواردات الرتكية بنسبة ٪3 و ٪12.2 عىل التوايل.
وقال�ت الهيئة يف تقرير له�ا اطلعت عليه “ال�زوراء”: ان “صادرات تركيا 
لش�هر كانون االول بلغت 22 مليارا و 910 مليونا دوالر، مسجلة ارتفاعا 
بنس�بة 3 باملئة، مقارنة بنفس الش�هر من العام 2021، مبينة أن واردات 
تركيا يف كانون االول بلغت 32 مليارا و 612 مليون دوالر، مسجال ارتفاعا 

بنسبة 12.2 باملئة، عن نفس الفرتة من العام 2021.
وأش�ارت إىل أن “العراق جاء رابعا يف صادرات الرتكية لدول العالم يف شهر 
كان�ون االول املايض بقيمة مليار و 149 مليون دوالر، يف حني كانت أملانيا 
ه�ي الدولة الرشيك الرئييس للصادرات بملي�ار و 807 ماليني دوالر، تلتها 
الواليات املتحدة االمريكية ثانيا بمليار و 381 مليون دوالر، ومن ثم روسيا 
ثالثا بمليار و313 مليون دوالر وجاءت اململكة املتحدة خامسا بمليار و66 
مليون دوالر”، مبينة ان “نسبة الدول الخمس األوىل من إجمايل الصادرات 

بلغت ٪29.3 يف كانون االول 2022”.
وبينت ان “الصادرات الرتكية خالل 12 ش�هرا من كانون الثاني اىل كانون 
االول 2022، كانت أملانيا هي الدولة الرشيكة الرئيس�ية للصادرات بقيمة 
21 مليارا و 145 مليون دوالر، تلتها الواليات املتحدة األمريكية بمبلغ 16 
ملي�ارا و 882 مليون دوالر، والع�راق ثالثا بقيمة 13 مليارا و 751 مليون 
دوالر تليه اململكة املتحدة بقيمة 13 مليارا و 11 مليون دوالر، وايطاليا ب� 
12 مليارا 354 مليون دوالر، وبلغت نسبة الدول الخمس األوىل من إجمايل 

الصادرات ٪30.4 يف الفرتة من كانون الثاني إىل كانون االول 2022.

بغداد/ الزوراء:
 أعلن مدير الرشكة العامة ملوانئ العراق، فرحان الفرطويس، عن االنتهاء 
م�ن دق الركائ�ز الخاصة بالرصي�ف األول يف مرشوع األرصفة الخمس�ة 
يف مين�اء الفاو الكبر.وق�ال الفرطويس، يف ترصي�ح صحفي: إن “رشكة 
)داي�وو( الكوري�ة املنف�ذة مل�رشوع األرصفة الخمس�ة يف مين�اء الفاو، 
وبإرشاف من قبل مهندس�ني رشكة املوان�ئ، انجزت دق الركائز للرصيف 
األول، رغ�م أن الف�رتة املاضية ش�هدت حالة جوي�ة متقلبة”.وأوضح أن 
“الرشكة املنفذة مستمرة كذلك بأعمال تغليف الركائز بقميص كونكريتي 
مس�لح لحمايتها من الصدأ، باإلضافة اىل ف�رش طبقة حماية املنحدرات 
مع حقنها باالس�منت لتثبيت املنحدرات وضمان عدم تأثر االعماق نتيجة 
الرتس�بات البحرية”.وتابع الفرطويس “كما تمت املبارشة بأعمال تثبيت 
القطع الكونكريتية املس�لحة لس�طحة الرصيف”.وب�ني أن “عدد الركائز 
ال�كيل يبلغ )1736( ركيزة، وأن املرشوع يس�ر وق�ف التوقيتات الزمنية 
للمرشوع، وأن نس�ب االنجاز الفعلي�ة املتحققة عىل االرض هي أكثر مما 

مخطط له”.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس الثالثاء.
وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد س�جلت صباح امس، س�عر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 442 الف دينار، وسعر الرشاء 438 الف دينار، 

وهي نفس االسعار ليوم االثنني.
وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا ايضا عند 412 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 408 آالف.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليج�ي عي�ار 21 يرتاوح ب�ني 440 الف دينار و 450 ألف�اً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 410 آالف و 420 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا أيضا، حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 515 الف دينار، وس�جل عيار 22 بيع 470 الف 
دينار وس�جل عيار 21 بيع 450 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 385 

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

بغداد/ الزوراء:
دع�ت لجنة النف�ط والغاز والث�روات الطبيعي�ة الربملانية، ام�س الثالثاء، 
الحكومة الحالية اىل انشاء الصندوق السيادي، وفيما بينت الحاجة املاسة 
وراء انش�اء هذا الصندوق، اشارت اىل أن تأسيس الصندوق سيؤدي لتوفر 

ثروات لألجيال املقبلة.
وقالت عضو اللجنة، زينب املوس�وي، يف حديث صحفي: إن “أسعار النفط 
ووفق االس�تطالعات الحالية ستش�هد ارتفاعا خالل العام الحايل إىل حدود 
120-100 دوالرا، وم�ن خالل معلومات أولية فإن العراق س�يعتمد س�عر 
الربمي�ل يف قانون موازنة 2023 بس�عر 45 دوالراً وهو مما س�يولد فائضاً 
مالي�ا كبرا، من املفرتض تأس�يس صن�دوق الثروة الس�يادي لحفظ هذا 

الفائض”.
وأضاف�ت أن “انش�اء الصندوق الس�يادي س�يكون لغرض توف�ر ثروات 
لألجي�ال املقبلة من خ�الل تعظيم العائد من األصول غر املس�تغلة للدولة 

من خالل جذب املستثمرين من الداخل والخارج”.
وأش�ارت عض�و لجن�ة النفط النيابي�ة اىل ان “األم�ور املهم�ة التي يمكن 
استغاللها من خالل تأس�يس الصندوق ستتمثل باالستثمار يف القطاعات 
املهم�ة مثل توطني وتعميق الصناعة والتحول الرقمي وخلق كيانات رائدة 

يف شتى املجاالت”.
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قريباً.. اعتماد إيداع التاجر بالدينار وتسلم الدوالر وفق العنوان املصريف

تراجع أسعار خامي البصرة املتوسط والثقيل 

املالية النيابية تناقش مع املركزي ارتفاع الصرف وقرارات جديدة خلفض الدوالر
بغداد/ الزوراء:

ناقشت اللجنة املالية النيابية، امس 
الثالث�اء، مع محاف�ظ البنك املركزي 

ارتفاع أسعار رصف الدوالر.
وذكر بيان للدائ�رة اإلعالمية ملجلس 
النواب تلقته “ال�زوراء”: أن “رئيس 
اللجن�ة املالي�ة عط�وان العطوان�ي 
وبحض�ور أعض�اء اللجنة اس�تقبل 
محاف�ظ البنك املركزي عيل محس�ن 

العالق يف مقر اللجنة”. 
وأضاف البيان أن�ه “تم خالل اللقاء 
مناقش�ة موض�وع تذب�ذب أس�عار 
رصف الدينار العراقي مقابل الدوالر 
وإمكانية السيطرة عليه للمحافظة 
ع�ىل الس�وق، فض�اًل عن مناقش�ة 
تداعيات�ه ع�ىل املواطن�ني وخطوات 
البنك املركزي واإلجراءات املتبعة من 

قبله”.
م�ن جهت�ه، كش�ف محاف�ظ البنك 
املرك�زي العراقي وكالة، عيل العالق، 
ع�ن ق�رب ص�دور ق�رارات لخفض 
سعر رصف الدوالر الذي وصل اليوم 

1670 ديناراً يف األسواق املحلية.
وق�ال عضو لجنة االقتصاد النيابية، 
برب�ار رش�يد، يف ترصي�ح صحفي: 

ان “حض�ور محاف�ظ البنك املركزي 
اىل مجل�س الن�واب ام�س ملناقش�ة 
رصف  اس�عار  ارتف�اع  موض�وع 
ال�دوالر حي�ث أكد العالق انه س�يتم 
يف  كفيل�ة  تك�ون  ق�رارات  ص�دور 
تخفي�ض س�عر الرصف”.وأض�اف 

رش�يد ان العالق “كشف عن اجتماع 
م�ع الجانب االمريكي يف تركيا خالل 
اليوم�ني املقبل�ني واجتم�اع آخ�ر يف 
التاس�ع م�ن اذار املقب�ل م�ع البنك 

الفيدرايل االمريكي يف واشنطن”.
وتوقع عضو لجنة االقتصاد النيابية 

ال�دوالر  رصف  س�عر  “انخف�اض 
خ�الل األي�ام املقبل�ة بع�د سلس�لة 
االج�راءات الت�ي تنفذه�ا الحكومة 
والبنك املركزي”.م�ن جانب متصل، 
أعلنت املدير املفوض للمرصف الدويل 
ام�س  الكفائ�ي،  اإلس�المي، س�ها 

الثالث�اء، أن البنك املرك�زي العراقي 
س�يعتمد قريبا إيداع التاجر بالدينار 
وتس�لم الدوالر وفق العنوان املرصيف 

يف الدولة املستوردة منها.
وذكر املرصف اإلسالمي يف بيان: أنه 
حرض رئيس مجل�س االدارة واملدير 
املف�وض للمرصف الدويل االس�المي 
االجتم�اع م�ع نائب محاف�ظ البنك 
وبحض�ور  واملستش�ار  املرك�زي 
املديرين العام�ني واملصارف االخرى 

املدعوة .
وفق�ا للبي�ان، فإن�ه تم التش�اور يف 
التعليمات التي س�تصدر قريباً حول 
س�قوف الحواالت وآلي�ة االعتمادات 
وتبسيط االجراءات من اجل تسهيل 
خدم�ات التج�ارة الدولي�ة للتج�ار 
بأصنافها كافة )أف�رادا ورشكات(، 
واطالق االعتم�ادات والحواالت وفق 
س�قوف مح�ددة بم�ا ينظ�م العمل 
املقبل�ة  الجدي�د للمرحل�ة  امل�رصيف 
واعتم�اد اي�داع التاج�ر بالدينار اىل 
املرصف الخاص وتس�لم دوالر وفق 
العن�وان املرصيف )ايبن نمرب( لصالح 
الحس�اب املرصيف يف الدولة املستورد 

منها.

بغداد/ الزوراء:
تعه�د وكي�ل وزارة النف�ط لش�ؤون 
التوزيع، ليث الشاهر، امس الثالثاء، 
بمعالج�ة زي�ادة الطلب ع�ىل بعض 
املنتج�ات النفطية وذل�ك خالل وقت 
قي�ايس.. ج�اء ذل�ك خ�الل ترؤس�ه 
اجتماع�ا موس�عاً للجه�ات املعني�ة 
بقط�اع التوزي�ع يف مرك�ز ال�وزارة 
وال�رشكات النفطي�ة، بحس�ب بيان 

صادر عن وزارة النفط.
واك�د وكي�ل وزارة النف�ط لش�ؤون 
التوزي�ع يف االجتم�اع نفس�ه حرص 
الوزارة عىل االرتق�اء بقطاع التوزيع 
والعمل عىل تحقيق انس�يابية عالية 
يف توفر املنتجات النفطية للمواطنني 

رغم الظروف والتحدي�ات املختلف�ة.
ونقل البي�ان عن الش�اهر، قوله: ان 
االجتم�اع يهدف اىل بح�ث ومراجعة 
حرك�ة املنتج�ات النفطي�ة يف بغداد 
زي�ادة  ودراس�ة  واملحافظ�ات، 
ومعالجة معدالت االس�تهالك والعمل 
عىل تحقيق انس�يابية عالية يف آليات 
توزيعه�ا عىل املواطن�ني والقطاعات 

االستهالكية .

كما اش�ار الش�اهر اىل زي�ادة الطلب 
وخصوص�اً  املنتج�ات  بع�ض  ع�ىل 
م�ادة “ال�كاز “ و”النف�ط االبيض “ 

اىل مع�دالت كب�رة بس�بب انخفاض 
الطاقة  الح�رارة، وتجهي�ز  درج�ات 
الكهربائية، مردفا بالقول إن الوزارة 

ج�ادة يف التعاطي االيجاب�ي مع ذلك 
م�ن خالل ض�خ كميات مناس�بة اىل 
املناف�ذ التوزيعي�ة، ومعالج�ة زيادة 

الطلب هنا وهناك يف زمن قيايس.
وأك�د ع�ىل متابع�ة حرك�ة املنتجات 
النفطية يف انحاء العراق، والتنس�يق 
والرقابي�ة  االمني�ة  الجه�ات  م�ع 
والتفتيشية برصد عمليات االستغالل 
النفطي�ة  املنتج�ات  وت�داول  وبي�ع 
خارج الس�ياقات االصولية، من قبل 
بع�ض ضعاف النفوس، واحالتهم اىل 

املحاكم املختصة .
م�ن جان�ب اخ�ر، انخفضت أس�عار 
خام�ي الب�رصة املتوس�ط والثقي�ل 
العراقي، امس الثالثاء، مع انخفاض 

اسعار النفط عامليا.
وانخف�ض خ�ام الب�رصة املتوس�ط 
املصدر آلس�يا 1.39 دوالر بما يعادل 
دوالرا   81.42 اىل  ليص�ل   1.68%

للربميل الواحد.
وارتف�ع خام الب�رصة الثقيل املصدر 
آلسيا 1.39 دوالر او ما يعادل 1.80% 

ليصل اىل 75.87 دوالرا.
وشهدت أسعار النفط العاملية تراجعا 
مع بداية االس�بوع الح�ايل مع توقع 
برف�ع الفائدة االمريكية مما س�يولد 

ركودا اقتصاديا .

النفط: جادون يف معاجلة زيادة الطلب على بعض املنتجات النفطية بوقت قياسي

أسعار الذهب تستقر يف العاصمة 
واإلقليم 

دعوات إلنشاء الصندوق السيادي 
لتوفري ثروات لألجيال املقبلة

مبيعات مزاد العملة تسجل 69 مليون دوالر 

 بغداد/ الزوراء:
بح�ث وزير الصناعة واملع�ادن، خال�د بّت��ال النج�م، ام�س الثالثاء مع 
الس�فر اإليراني محم�د كاظ�م آل ص�ادق إمكانية إقامة مدينة صناعية 
مشرتكة بني العراق وإيران.وذكر بيان للوزارة تلقته “الزوراء”: أن “وزير 
الصناعة استقب�ل السفر اإليراني والوفد املُرافق لُه وبحث التعاون الُثنائي 

القائم وآليات التعاون املُستقبيل يف عدد من املجاالت الصناعي�ة”.
وأض�اف البي�ان أن “اللق�اء تضم�َن نقاش�ات وُمباحثات ح�ول إمكانية 
التع�اون يف عدد م�ن الصناعات منه�ا صناعة املُعدات الثقيلة والس�منت 
والحدي�د وغرها ويف مجال اس�تثمار املعادن ومش�اريع املُدن الصناعية، 
وكذل�ك إمكاني�ة الدخ�ول يف رشاكات حقيقية من ِخ�الل املُديرية العامة 
للتنمي�ة الصناعي�ة لتطوي�ر مصانع القط�اع الخاص وإقامة مش�اريع 

صناعية صغرة وُمتوسطة لتوفر ُفرص عمل للشب�اب” .
ودع�ا “ال�رشكات اإليراني�ة املُتخصص�ة للُمش�اركة يف مؤتم�ر التعدي�ن 
والبرتوكيمياويات واألس�مدة الذي من املُقرر عقده يف ش�هر أيار املقبل”، 
موجهاً “بعقد اجتماع ُمش�رتك بني الجانب اإليراني ودائرة االس�تثمارات 
وهيئة املُدن الصناعية يف الوزارة لبلورة املواضيع املطروح�ة” .م�ن جانبه 
أكَد الس�فر اإليراني “الرغبة بتعزيز وتوثيق التعاون والعمل املُش�رتك مع 
الوزارة يف ِعدة مجاالت صناعية” ، ُمبدياً “االس�تعداد للتواُصل مع الوزارة 
ملُناقش�ة امللفات واملواضيع التي تمَّ طرحه�ا ِخالل اللقاء بغية التوُصل إىل 

صيغة ُمشرتكة للتعاون بما يخدم مصلحة البلدين الجاري�ن” .

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن وزير التج�ارة، أثر الغريري، أنَّ الوزارة س�تدخل بكامل ثقلها يف توفر 
جميع املواد الغذائية خالل الفرتة املقبلة، مشراً إىل إعداد خطة للسيطرة عىل 
أس�عار املواد يف الس�وق قبل حلول ش�هر رمضان.وق�ال الغريري، يف ترصيح 
صحفي: إنَّ “السلة الغذائية هي حصة التوازن يف السوق قبل ان تكون حصة 
األفراد يف تأمني موادهم الغذائية أو توزيع للمشمولني بالرعاية االجتماعية”. 
مبيناً أنَّ “توزيعها ألكثر من 5 ماليني مواطن س�يكون تعزيزاً للسوق وكبحاً 
لجماح ارتفاع األس�عار بس�بب تقلبات س�عر الرصف”.وأضاف أنَّ “التجارة 
س�تدخل األس�واق بكل ثقلها للمنافس�ة عىل توفر جميع املواد س�واء كانت 
غذائي�ة أو إنش�ائية أو غذائي�ة من خالل االس�تراد وخفض أس�عار املواد يف 
الس�وق”. مؤكداً “عدم الس�ماح بالتالعب بقوت املواطن، من خالل إجراءات 
حكومي�ة عاجلة يف جميع أنحاء البالد لضبط أس�عار املواد الغذائية وإعادتها 
إىل س�قف أرخص مما كانت عليه يف السابق”.وتوعد وزير التجارة “بمعاقبة 
وكالء امل�واد الغذائية املخالفني لتعليمات الوزارة”، الفت�ًا إىل وجود “عقوبات 
أق�ى يف املراح�ل القادمة تصل إىل حد إلغ�اء الوكالة، يف حني س�تكون هناك 
مكاف�آت مهمة جداً ل�وكالء تفانوا يف عملهم للمواطنني”.وبش�أن األس�عار 
خالل ش�هر رمضان، أوضح وزير التجارة أنَّ “هناك خطة ملراقبة السوق مع 
األجه�زة األمنية ملكافحة اي ارتفاع له من قبل بعض الجش�عني”، مس�تبعداً 
“ح�دوث ارتفاع يف أس�عار املواد الغذائي�ة كون الوزارة س�تتدخل بدعم املواد 

كالحليب والطحني الصفر والزيت والسكر وحتى بيض املائدة”.

حبث إمكانية إقامة مدينة صناعية 
مشرتكة بني العراق وإيران

No: 7891   Wed    1     Feb    2023العدد:   7891    األربعاء   1    شباط   2023

مظهر حممد: مذكرة التفاهم مع فرنسا 
مشمولة بقانون اسرتداد األموال

العراق رابع أكرب املستوردين من 
تركيا خالل كانون األول

التجارة تطمئن: ال ارتفاع لألسعار 
يف شهر رمضان

دق الركائز اخلاصة بالرصيف األول 
مليناء الفاو 



بغداد/ متابعة الزوراء
كش�ف رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم 
عدن�ان درجال عن املعضل�ة الوحيدة التي 
تواجه مشاركة املنتخب العراقي يف بطولة 
غرب آسيا املزمع إقامتها يف اإلمارات خالل 

شهر آذار املقبل.
وقال درجال: انه ال يمكن إلغاء مش�اركة 
العراق يف بطولة غرب آس�يا، ألننا من أكثر 
الداعم�ن له�ذه البطول�ة، ومنتخبنا أحد 

أبطالها السابقن”.
وواص�ل “س�نجلس مع املدرب كاس�اس 
لوض�ع خطة عم�ل لتحض�رات املنتخب 

الوطني لهذه البطولة”. 
وأوض�ح درج�ال “املعضلة الوحي�دة التي 
تواجهن�ا ه�ي أن مباري�ات بطول�ة غرب 
آسيا ليس�ت معتمدة ضمن أجندة الفيفا، 
مم�ا يعني أنن�ا لن نتمكن م�ن ضم كافة 

املحرتفن فيها”.
ويف سياق متصل، أعلن عضو اتحاد الكرة 
ف�راس بحر العل�وم دع�م االتح�اد الجاد 
للمنتخ�ب األوملب�ي يف مش�اركته املرتقبة 
ببطول�ة غ�رب آس�يا املقبل�ة يف العاصمة 
بغ�داد ومدينة اربيل خالل ش�هر حزيران 
املقب�ل فيم�ا أوض�ح أس�باب تأخ�ره يف 
مناقش�ة منهاج تحض�رات البطولة مع 

املدرب وتخصيص دعم عال للمنتخب.
وقال بح�ر العلوم إن “االتح�اد جاد بدعم 
املنتخ�ب االوملب�ي يف مش�اركته يف بطولة 
غرب آس�يا املقررة يف العراق شهر حزيران 
12 دول�ة لح�د اآلن قدم�ت  املقب�ل، وان 
موافقته�ا الرس�مية للحص�ور اىل العراق 

واملشاركة يف البطولة والعدد بتزايد.
وأض�اف عض�و اتح�اد الك�رة أن “ع�دم 
اجتماعن�ا لح�د اآلن م�ع م�درب املنتخب 

بس�بب  ج�اء  شنيش�ل  رايض  االوملب�ي 
انشغالنا بمنافسات خليجي 25 وما تالها 
من ته�اٍن وتربي�كات وج�والت للوفد بعد 

البطولة”.
وتاب�ع بحر العل�وم أن “االتحاد عازم عىل 
تخصيص دعم عىل مستوى عاٍل للمنتخب 
االوملبي قبل مشاركته يف بطولة غرب آسيا 
تحت 23 عاماً”، مبينا ان “االتحاد سيوفر 
كل م�ا يحتاج�ه امل�درب رايض ملش�واره 

املقبل”.
وأش�ار بح�ر العل�وم إىل أن “االتح�اد يويل 
اهتماماً كبرة بفئة العبي االوملبي كونهم 
االساس الذي سيعتمد عليه مدرب املنتخب 
االول خيسوس كاس�اس لتجهيز منتخب 
ُيعد لتمثي�ل العراق يف التصفي�ات املؤهلة 
لكاس العالم 2026، فضالً عن مش�اركته 

يف دورة االلعاب االوملبية يف باريس”.
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جثري: مل نتسلم رواتبنا منذ أربعة أشهر
بغداد/ متابعة الزوراء

ح�ذر قحطان جثر، م�درب القوة الجوي�ة، امس الثالث�اء، إدارة ناديه من اس�تمرار التخبطات 
اإلداري�ة، داعيا إلنهاء مل�ف رواتب الالعبن املتأخرة.وقال جثر »الالعب�ون والجهاز التدريبي لن 
يستمروا مع الصقور يف حال استمر الوضع اإلداري عىل ما هو عليه«.وأضاف »دائما نحاول إبعاد 
النادي عن املش�كالت اإلدارية، لكنها لألس�ف ألقت بظاللها عىل الفريق. لم نتس�لم مس�تحقاتنا 
املالية منذ 4 أش�هر بسبب املش�كالت اإلدارية«.يشار اىل ان نادي القوة الجوية يعاني من مشاكل 
اداري�ة ومالي�ة عدة مما الق�ى بظالله عىل وضع الن�ادي الذي ينتظر جمهوره اج�راء انتخابات 
تضف�ي الختي�ار هيئة ادارية جديدة بدال عن الهيئة املؤقتة التي تس�ر امور النادي العريق خالل 

الفرتة الزمنية الحالية.

أصفر وأمحر

درجال: معضلة وحيدة تهدد مشاركة منتخبنا الوطين يف بطولة غرب آسيا 

منتخب الرماية يشارك ببطوليت العرب وآسيا يف مصر والكويت

بغداد/ عدي صبار
لرئي�س  األول  النائ�ب  اس�تقبَل 
العراق�ّي لك�رِة الق�دم،  االتح�اد 
عيل جبار، ام�س الثالثاء، يف مقر 
التدريبي ملنتخبنا  االتحاد، امل�الَك 
الوطن�ّي لك�رِة الص�االت بقيادِة 
الرشيعة،  ناظ�م  امل�درب محم�د 
بُحضور نائ�ب رئيس اللجنة زياد 
ش�امل واملدي�ر اإلداري للمنتخب 

عيل عيىس. 
وتم يف اللقاء استعراُض الربنامج 
املعد من قب�ل املدرب محمد ناظم 
الرشيع�ة، حيث ت�م تقديم تقريٍر 
مفص�ل ومتكام�ل ع�ن برنام�ج 
للمرحل�ِة  املنتخ�ب واحتياجات�ه 

املقبلة. 
كما ت�م التأكيد ع�ىل رشٍح كامٍل 
من جان�ب الجه�از الفن�ي فيما 
يخص توف�ر املتطلب�ات الالزمة 
لإلع�داد، ومن�ح الحي�ز الزمن�ي 
وخ�وض  للتحض�ر،  ال�كايف 
معس�كٍر إعدادي والتباري الودي 
يف س�بيل التحضر األمثل لخوِض 
بكام�ل  املقبل�ة  االس�تحقاقات 
الجاهزي�ة، خصوصاً أن املنتخب، 
وخالل معسكره الحايل، استقطب 
العبن ج�دد جلهم من الش�باب، 
األساس�ية  الركائ�َز  س�يكونون 

ملستقبل كرة الصاالت العراقّية إذا 
ما توفرت األرضية الخصبة إلعداٍد 
جيٍد للمنتخب مشراً إىل إن الهدف 
األس�مى ه�و االس�تعداد لبطولِة 
تصفيات آس�يا والسعي الجاد إىل 
أن يك�ون العراق ضمن املنتخباِت 

املتأهلة إىل كأس العالم. 
م�ن جانب�ه، أثن�ى النائ�ب األول 
ع�يل جب�ار ع�ىل املجه�ود الكبر 
املقدم من الجهاز الفني واإلداري 
والالعب�ن عىل وج�ِه الخصوص، 
ومن قب�ل لجنِة كرة الصاالت عىل 
وجه العم�وم، وأبدى دعَم االتحاد 
الكامل لكل ما ييل التحضر الجيد 

ملنتخبنا الوطنّي لكرِة الصاالت.
وذك�َر يف حديث�ه إنه�م يف مجلس 
إدارة االتحاد عىل أهبِة االس�تعداد 
لتقديم الدعم املادي واللوجس�تي 
العم�ل  ترقي�ِة  يف  يس�هم  ال�ذي 
بمنظوم�ة املنتخ�ب، ليك�ون من 
ضمن املنتخبات األوىل يف قارة آسيا 
والعالم، وسيتم التوجيه للتنسيق 
بن جمي�ع األط�راف بم�ا يخدم 
اإلعداد الجيد خ�الل القيد الزمني 
املتاح للمنتخب، بم�ا ال يتعارض 
مع س�ر التنافِس املحيل، عىل أن 
تك�ون لربام�ج املنتخ�ب األولوّية 

القصوى.

جبار: سنقدم كل أشكال الدعم 
ملنتخب الصاالت ليكون ضمن 

األفضل آسيويا

نادي الشرطة يتعاقد مع العيب املنتخب الوطين ناظم و رستم

بغداد/ الزوراء
يواص�ل منتخبنا للرمايِة معس�كره 
الداخ�يل يف مي�دان الرماي�ة األوملبي 
باإلسكان استعداداً للبطولة العربية 
الت�ي س�تقام يف جمهوري�ة م�ر 
العربية م�ا ب�ن 14 ولغاية 18 من 

شهر شباط الحايل .
وقال نائ�ب رئي�س اتح�اد الرماية 
الدكتور مندوب السعد: إن منتخبي 
بفعاليت�ي  والناش�ئن  املتقدم�ن 
الهوائي�ة  والبندقي�ة  املس�دس 
س�يمثلون الع�راق يف البطولة التي 
نأم�ل أن تك�ون مش�اركة ناجع�ة 

وتس�جيل حضور ناج�ح من خالل 
إح�راز الفوز باملراك�ز الثالثة األوىل، 
س�يما أن مدرب�ة املنتخ�ب الوطني 
اإليراني�ة فائ�زة ازاد تمكن�ت م�ن 
رف�ع ق�درات العبينا خ�الل توليها 
اإلرشاف ع�ىل تدريب�ات املنتخب�ات 
الوطني�ة، حي�ث كان هن�اك تطور 
واضح باألرقام التي حققها العبونا 
خ�الل املعس�كر الداخيل م�ن خالل 
مش�اهدات اللجنة الفني�ة وأعضاء 

االتحاد عىل أداء الالعبن.
وكشف السعد عن: إن هناك مشاركة 
للمنتخ�ِب  أيض�اً  مهم�ة  آس�يوية 

الوطنّي س�تقام يف دول�ة الكويت يف 
العرشي�ن من  ش�هر ش�باط الحايل 
وتس�تمر لغاي�ة الثان�ي من ش�هر 
آذار املقبل. مبين�ًا إن ثمانية العبن 
سيمثلون منتخبنا الوطني بفعالية 

الخرطوش ) الرتاب سكيت(.
واض�اف: إن االتح�اد خ�الل امل�دة 
ع�ىل  ج�اد  بش�كل  يعم�ل  املقبل�ة 
وإقام�ة  الخارجي�ة  املش�اركات 
املعسكرات الداخلية ليكون للحضور 
العراق�ي يف جمي�ع االس�تحقاقات 
الدولّي�ة واآلس�يوية والعربية نتائج 
إيجابي�ة، س�يما أن االتح�اد يعمل 

بش�كل جاد وبيد واح�دة عىل تهيئة 
األجواء واملناخات الس�ليمة لالعبن 

واملالكات الفنية .
وأش�ار نائ�ب رئي�س االتح�اد إىل: 
إن الالعب�ن مه�دي هيث�م وجعفر 
احم�د يواصالن تحت إرشاف املدرب 
ليث هاش�م معس�كرهما الخارجي 
بدولة الكويتي وع�ىل نفقة االتحاد 
االس�يوي. مبيناً: إن ق�درات هذين 
الالعبن عالي�ة، لذلك زجهم االتحاد 
يف املعسكر االسيوي ورفع قدراتهما 
ليك�ون لهما حض�ور مثمر للرماية 

العراقية خالل املدة املقبلة.

الزوراء االفضل يهدر نقطتني مثينتني امام املتصدر اجلوية يف كالسيكو العراق
الكهرباء يصبح وصيفا عقب جتاوزه نفط ميسان

بغداد/ ليث العتابي
خيم التعادل الس�لبي عىل نتيجة كالسيكو 
الع�راق بن ال�زوراء والق�وة الجوية، التي 
جرت مساء امس الثالثاء، يف ملعب الشعب 
ال�دويل، ضم�ن الجول�ة 14 م�ن ال�دوري 

املمتاز.
وأقيم�ت املباراة وس�ط حضور جماهري 
زاد ع�ن 50 ألف مش�جع، وقاده�ا الحكم 

الدويل مهند قاسم.
ورفع القوة الجوية رصيده إىل 29 نقطة يف 
ص�دارة الرتتيب، وأصبح رصيد الزوراء 27 

نقطة باملركز الثالث.
س�اد الحذر عىل معظم ف�رتات الربع األول 
م�ن املب�اراة، واعتم�د الق�وة الجوية عىل 
الهجمات املرتدة مع تحفظ دفاعي، بفضل 

تحركات إبراهيم بايش وموجالو.
وتس�يد الزوراء الفرتات املتبقية، وسنحت 
عدة فرص للتسجيل عن طريق عيل يوسف 
ومراد محمد وإبراهيم سعادة، لكن تماسك 
دفاع الصقور وحارسهم فهد طالب حالت 

دون هز الشباك.
واس�تمر الس�يناريو ذات�ه حت�ى الدقائق 
األخ�رة م�ن الش�وط األول، التي ش�هدت 
خطورة حقيقية من مراد محمد الذي كاد 
أن يض�ع فريقه باملقدم�ة لوال تدخل غيث 

معرويف بإبعاد الكرة.
ولم يتغ�ر الحال يف بداية الش�وط الثاني، 
وواصل الزوراء تقدمه يف ملعب منافس�ه، 
وش�كلت بع�ض املح�اوالت خط�ورة عىل 

مرمى فهد طالب.
وأجرى مدرب الزوراء أيوب أوديشو تبديال 
يف الوس�ط فدخل الدويل حسن عبد الكريم 

بدال من األردني سعادة.
وهي�أ عب�د الكريم كرة بينية لعيل يوس�ف 
الذي س�دد بقوة من مسافة قريبة، فتألق 

حارس الجوية وأبعدها.
ولعب حس�ن عب�د الكريم رأس�ية جميلة 
من داخ�ل منطقة الجزاء أنقذها ببس�الة 
نج�م املباراة األول الح�ارس فهد طالب إىل 

الركنية.
وبعد الضغط املتواصل للزوراء أجرى أيوب 
أوديش�و م�درب الجوية تغيري�ن بدخول 
حم�ادي أحم�د وحس�ن جبار، لتحس�ن 
الش�ق الهجومي، الذي بقي عىل حاله دون 

فعالية تذكر.
واش�رتك املهاج�م ال�دويل ع�الء عب�اس يف 
الدقائ�ق ال�� 10 األخ�رة م�ن املب�اراة، يف 
محاولة من أوديشو لخطف هدف االنتصار 
ال�ذي لم يتحق�ق رغم رأس�ية عباس التي 
ح�رت يف الدقيق�ة 4+90، إذ تصدى لها 

فهد طال�ب، لتنتهي مواجهة الكالس�يكو 
بالتعادل 0-0.

وحقق فريق كربالء فوزاً مهماً بتغلبه عىل 
ضيفه الحدود بهدفن دون رد.

وسجل ثنائية كربالء كل من مصطفى عيل 
يف الدقيقة )38( وس�جاد رع�د يف الدقيقة 

.)46(
وبهذا الف�وز وصل كرب�الء إىل النقطة 17 
يف املرك�ز الثالث عرش، فيم�ا توقف رصيد 

الحدود عند النقطة 20 يف املركز التاسع.
واقتن�ص فري�ق ده�وك ف�وزا قات�ال من 
ضيفه القاسم بنتيجة )1-2(، مساء امس 

الثالثاء يف ملعب صقور الجبال.
وتمكن دهوك من التقدم عن طريق برنس 
13، بع�د اس�تغالله  أوبوك�و يف الدقيق�ة 
تمري�رة عرضي�ة، ليض�ع كرته يف ش�باك 

القاسم بسهولة.
ونج�ح فوس�تن يف إح�راز ه�دف التعديل 
للضي�وف يف الدقيق�ة 60، بع�د متابعت�ه 
تصويبة ردها حارس دهوك أحمد بش�ار، 

فوضعها يف سقف املرمى.

وخطف زاك�ري هدف الفوز القاتل لدهوك 
يف الدقيقة 5+90، برأس�ية جميلة وضعها 
ع�ىل يمن حارس القاس�م، وس�ط فرحة 

عارمة من أنصار فريقه.
واحتسب حكم املباراة 7 دقائق كوقت بدل 
م�ن الضائ�ع، تعويضا للتوقف�ات الكثرة 
الت�ي رافقت إصاب�ات الالعبن، ولم ينجح 
القاسم يف التعديل، رغم محاوالته الخطرة 
يف اللحظات األخرة، لينجح أصحاب األرض 
يف انتزاع االنتصار الثالث تواليا، فيما واصل 

الضيوف مسلسل إهدار النقاط.
رفع دهوك رصي�ده إىل 24 نقطة، يف املركز 
الخام�س، وبق�ي القاس�م يف املرتب�ة 14 

برصيد 13 نقطة. 
وقاد املهاجم مهيمن س�ليم م�الخ فريقه 
لالنتص�ار ع�ىل ضيف�ه نف�ط  الكهرب�اء 
ميس�ان بنتيج�ة )1-2(، يف املب�اراة الت�ي 

جرت بملعب الزوراء الدويل.
وبه�ذه النتيجة، رف�ع الكهرباء رصيده اىل 
28 نقط�ة يف املرك�ز الثاني بف�ارق نقطة 
واحدة عن املتصدر الجوية بينما بقي نفط 

ميسان باملركز السابع برصيد 22 نقطة.
تق�دم الضي�وف به�دف مبكر ع�ن طريق 
النيج�ري بنيامن أك�و يف الدقيقة 7، بعد 
رأس�ية مباغت�ة وضعها يف ش�باك حارس 

الكهرباء عمار عيل.
ونج�ح مهيم�ن س�ليم ب�إدراك التعديل يف 
الدقيق�ة 9 بعدما اس�تغل عرضية ليس�دد 

كرة عىل يمن الحارس مهدي هاشم.
وع�اد ذات الالعب ليضيف الهدف الثاني يف 
الدقيقة 14، بع�د توغله من عمق دفاعات 
الضي�وف، ليض�ع تصويبت�ه ع�ىل يس�ار 

الحارس.
املب�اراة،  األول م�ن  الرب�ع  وندي�ة  إث�ارة 
تواصلت حتى نهاية الش�وط األول، يف ظل 
الف�رص الكثرة املتاحة لطريف اللقاء، دون 

مضاعفة النتيجة. 
واعتمد لؤي صالح، م�درب الكهرباء، عىل 
الهجمات املرتدة يف الش�وط الثاني، والحت 
لنفط ميسان عدة فرص سهلة، لم يستطع 

ترجمتها إىل أهداف.
وش�هدت اللحظ�ات األخ�رة م�ن املباراة، 

ف�وىض وتوق�ف ملجرياتها، بع�د اعرتاض 
الضيوف عىل قرار حكم اللقاء عيل صباح، 
حول حالة ملس الك�رة باليد داخل منطقة 
الج�زاء، لتنتهي املواجهة بف�وز أهل الدار 

بهدفن لهدف واحد.
وخط�ف نف�ط الوس�ط ف�وزا قات�ال م�ن 
 ،)2-1( بنتيج�ة  الصناع�ة  مس�تضيفه 
يف املب�اراة الت�ي ج�رت بملع�ب الصناع�ة 

بالعاصمة بغداد.
تق�دم نفط الوس�ط أوال ع�ن طريق أحمد 
لفتة “كوني” يف الدقيقة 29، وتمكن حيدر 
صبحي م�ن معادلة النتيج�ة للصناعة يف 

الدقيقة 39.
وعاد كوني ليخطف هدف االنتصار الثمن 
لفريق�ه نفط الوس�ط يف الدقيقة 90، من 
زم�ن املب�اراة التي ج�رت وس�ط حضور 

جماهري ضعيف.
وبهذه النتيجة، رفع نفط الوس�ط رصيده 
إىل 18 نقطة باملركز 12، فيما تجمد رصيد 
الصناع�ة عند 6 نق�اط بالرتتيب 19 )قبل 

األخر(.

بغداد/ متابعة الزوراء
تعاق�د نادي الرشطة الري�ايض مع املدافع مصطفى ناظم، عىل س�بيل 
اإلع�ارة، قادما من الفيصيل األردني حتى نهاية املوس�م واملهاجم آس�و 

رستم قادما من الساملية الكويتي.
وقال مص�در يف ادارة نادي الرشطة ان مدافع املنتخب الوطني س�يمثل 

الفريق حتى نهاية املوسم، عىل سبيل اإلعارة من الفيصيل األردني”.
واضاف  ان ناظم مرتبط بعقد رس�مي مع الفيصيل، وبموجبه سيلتحق 

بفريقه األردني يف الصيف املقبل”.
وعىل صعيد متصل، اتفقت ادارة نادي الرشطة مع املهاجم آس�و رستم 

لتمثيل الفريق خالل الجوالت املتبقية من املوسم الجاري.
ووص�ل رس�تم ام�س إىل العاصم�ة بغ�داد، لحس�م صفق�ة انتقاله إىل 

الرشطة، بعد تعثر مفاوضاته مع أربيل.
وكان مهاج�م املنتخب الوطني رس�تم املتوج معه بلقب خليجي 25، قد 

أنهى عالقته مع الساملية الكويتي، ألسباب مالية.

انطاليا/ قحطان املالكي
امس  عر  الشباب،  منتخُب  تغلب 
رابرسويل  فريِق  عىل  الثالثاء، 
بخمسة  عاماً   20 تحت  السويرسي 
اختتام  يف  مقابل،  دون  من  أهداٍف 
أنطاليا  مدينِة  يف  اإلعدادّي  معسكره 
كأس  لنهائياِت  استعداداً  الرتكّية 
ستستضيفها  التي  للشباب  آسيا 

أوزبكستان يف األول من آذار املقبل. 
املباراة سيطرًة عراقيًة  وشهد شوطا 
الشباب  منتخب  مدرب  أن  رغم  تامًة 
مغايرًة  تشكيلًة  أرشَك  محمد  عماد 
أنهى  حيث  السابقة،  املباراِة  عن 
منتخبنا الشوَط األول بتقدمه بهدفن 
محمد  عماد  محمد  طريق  عن  جاءا 
يف الدقيقة 22 الذي أودَع كرته بهدوٍء 
تبعه  السويرسي،  الفريق  مرمى  يف 
طريق  عن   42 الدقيقة  يف  ثاٍن  بهدٍف 
رأسيِة عباس مانع، بينما ألغى حكُم 
بداعي  ملنتخبنا  هدفاً  الرتكي  املباراة 
بهدفن  الشوط  هذا  لينتهي  التسلِل 

ملنتخبنا.
منتخبنا  عّزَز  الثاني  الشوِط  ويف 
تقدمه، حيُث أضاَف عبد القادر أيوب 
جزاٍء  ركلِة  طريق  عن  الثالث  الهدَف 

احتسبها حكم املباراة يف الدقيقة 52، 
ويسرتن  يف  املحرتُف  أضاف  ثم  ومن 
شمعون  رشبل  األسرتايلّ  يونايتد 
الدقيقة 73 بطريقٍة  الرابع يف  الهدَف 
بعد  آخر  أجمل  هدف  تبعها  جميلٍة، 
عدِة نقالٍت بن العبي منتخبنا أكملها 
الدقيقة  يف  القدم  بكعب  عيل  حسن 
79، وكاد منتخبنا أن يضاعَف النتيجَة 
لتأتي  الضائعة،  الفرص  بعض  لوال 
بعد ذلك صفارة الحكم الرتكي بنهايِة 
املباراة بفوز منتخبنا بخمسة أهداٍف 

مقابل ال يشء للفريق السويرسي. 
يذكر أن منتخبنا سيعود مساء اليوم 
األربعاء إىل العاصمِة بغداد بعد انتهاِء 
استمَر  الذي  اإلعدادّي  معسكره 
 4 تخللته  أنطاليا  مدينِة  يف  يوماً   12
وانتهت  طاجكستان  أمام  مبارياٍت 
عىل  تغلب  بينما  السلبي،  بالتعادل 
قرغستان بهدفن لهدف، وتعادل مع 
فريق  وفاز عىل  لهدف،  بهدٍف  األردن 

رابرسويل بخماسية نظيفة.
يف  سيتواجد  منتخبنا  أن  إىل  يشار 
نهائياِت كأس آسيا يف املجموعِة األوىل 
أوزبكستان  املضيف  البلَد  تضم  التي 

إىل جانب سوريا وإندونيسيا.

منتخب الشباب خيتتم معسكر انطاليا 
خبماسية مبرمى رابريسويل السويسري



باريس / متابعة الزوراء
املتوج  مييس  ليونيل  الدويل  األرجنتيني  قال 
 ،™2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بلقب 
بعدما  »نادتني«،  العالم  كأس  أّن  شعر  إّنه 

تاريخها.قال  يف  الثالث  اللقب  إىل  بالده  قاد 
التي  أوربانا بالي  إذاعة  مييس يف حديث مع 
»كأس  لها:  مقرًا  أيرس  بوينوس  من  تتخذ 
العالم نادتني، قالت يل +تعال 

تلمسني+.  أن  بإمكانك  اآلن  ألنه  وخذني، 
)لوسيل(  الرائع  االستاد  هذا  يف  تلمع  رأيتها 

ولم أتردد )عندما قررت تقبيلها(«.
أقّر املتوج بالكرة الذهبية سبع مرات أّنه كان 
يتمنى أن يتسلم الكأس من مواطنه الراحل 
تويف  األخري  لكن  مارادونا،  دييغو  األسطورة 
رؤية  من  يتمكن  أن  دون  من   2020 عام  يف 
تاريخها  يف  الثالث  لقبها  تحقق  األرجنتني 

واألول منذ األخري بقيادته يف 1986.
يف  الفرنيس  جريمان  سان  باريس  العب  قال 
هذا الصدد: »كنت سأكون سعيًدا لو سلّمني 
من  األقل  عىل  يتمكن  حتى  الكأس،  دييغو 
أحب  لقد  باللقب.  تتوج  األرجنتني  رؤية 
املنتخب كثريًا. من فوق، منحني القوة، مثل 
يحبونني«.وتابع:  الذين  الناس  من  الكثري 
املعاناة  من  العديد  بعد  العالم  بكأس  »فزت 
يف مباريات نهائية خرسناها«.حقق منتخب 
بركالت  فرنسا  حساب  عل  الفوز  »التانغو« 
الوقتني  التعادل 3-3 يف  الرتجيح )4-2( بعد 
عاًما:  الـ35  ابن  واإلضايف.وأردف  األصيل 
مع  يشء  بكل  فزت  يشء،  يبق  لم  »حسًنا، 

املنتخب وبرشلونة وعىل الصعيد الفردي«.

مدريد / متابعة الزوراء
تجمدت صفقة انتقال املغربي حكيم زياش من تشيليس إىل باريس سان جريمان، مؤقتا؛ بسبب خالف بني 
الناديني عىل أحد البنود.وكتب ماتيو موريتو، الصحفي الشهري بشبكة “relevo” اإلسبانية، عىل حسابه بموقع 

“تويرت”: “عدم الوصول إىل صيغة مشرتكة للصفقة يجمد انتقال حكيم زياش إىل سان جريمان”.
وأضاف: “يرغب تشيليس أن تكون الصفقة إعارة مع إلزامية الرشاء، بينما يطلب سان جريمان أن يكون بند 

الرشاء اختياريا”.وكتب فابريزيو رومانو، خبري انتقاالت الالعبني واملدربني 
جديدة  جولة  سيعقدان  الناديني  أن  ب”تويرت”،  حسابه  عىل  أوروبا،  يف 
من املفاوضات يف اليوم األخري من املريكاتو الشتوي.وأكدت العديد من 
الثاني  يناير/كانون  خالل  زياش  برحيل  يرحب  تشيليس  أن  التقارير 

الجاري.

ليدز / متابعة الزوراء
األمريكي  الوسط  العب  ضم  أّنه  اإلنكليزي  ليدز  أعلن 
سبيل  عىل  اإليطايل  يوفنتوس  من  ماكيني  ويستون 

اإلعارة.
من  يقرب  ما  يف  عاماً   24 عمره  البالغ  ماكيني  وشارك 
100 مباراة مع الفريق اإليطايل منذ انضمامه يف 2020، 

وأحرز 13 هدفاً كما صنع خمسة أهداف.
بلوغ  يف  وساهم  أمريكا،  مع  مباراة   41 ماكيني  ولعب 
قطر  يف  األخرية  العالم  بكأس  عرش  الستة  دور  املنتخب 

املايض.وسينضم  العام  نهاية 
العب شالكه السابق إىل مواطنيه 

أرونسون  وبريندان  دامز  تايلر 
األمريكي  تدريبه  يتوىل  والذي  ليدز  يف 

جييس مارش.وأصبح ماكيني ثالث املنضمني 
إىل ليدز يف كانون الثاني/يناير الحايل بعد املدافع 

ماكس فوبر واملهاجم جورجينيو روتر.
بنقطة واحدة عىل  15 متقدماً  املركز  ليدز  ويحتل 

منطقة الهبوط بعد انتهاء نصف املوسم.

مدريد / متابعة الزوراء
العب  ريسوريكسيون  كوكي  اعترب 
العضو  بيان  أن  أتلتيكو مدريد  وسط 
خيل  أنخيل  ميجيل  للنادي  املنتدب 
كأس  مباراة  بشأن  أيام  قبل  مارتني 
امللك أمام ريال مدريد والتحكيم فيها 

“كان القرار السليم”.

ريال  ضد  االتهامات  مارتني  وكال 
مدريد يف بيان رسمي إذ أكد أن “دائرة 
قوية  مصالح  لها  قوية  محيطة 
ضغطا  تصنع  مدريد(  )ريال  حول 
أن يؤثر عىل األشخاص  الطبيعي  من 

الذين يتعني عليهم اتخاذ قرارات”.
ما  قال  مارتني  “خيل  كوكي:  وقال 

كان يعتقده وكذلك ما يعتقده 
قرارا  كان  أتلتيكو.  مشجعو 
عىل  يرد  أن  دون  سليما”، 

يعتقد  كان  إذا  ما  حول  سؤال 
ريال  من  يرتبحون  الحكام  أن 

مدريد.
عىل  ظهرت  التي  الالفتة  وحول 
جرس وتحمل شعار: “مدريد تكره 
معلقة  دمية  ومعها  الريال”، 
فينيسيوس  تيرشت  ترتدي 
“هناك  كوكي:  قال  جونيور، 

تجاوزها”. يجب  ال  حدود 
ال  النادي.  رأي  “أؤيد  وقال: 
هناك  بذلك.  السماح  يمكن 
أن  يجب  ال  لكن  منافسة 
الحد.  هذا  األمر  يتجاوز 
يجب أن تظل الرياضة يف 
الذي  البيان  نؤيد  امللعب. 

صدر عن النادي”.

برشلونة / متابعة الزوراء
أبدى برشلونة اهتمامه بخدمات الدويل املغربي سفيان أمرابط العب خط وسط فيورنتينا، قبل 
ساعات من نهاية سوق االنتقاالت الشتوية.وبحسب صحيفة سبورت اإلسبانية، فإن برشلونة 
يعمل عىل ضم أمرابط عىل سبيل اإلعارة، ملدة 6 أشهر دون خيار رشاء إلزامي، عىل أن يتخذ 
بقميص  الكالتشيو  يف  مباراة   17 أمرابط  النهائي.وخاض  قراره  ذلك  بعد  الكتالوني  النادي 
يف  األساسية  األعمدة  أحد  أمرابط  كأسايس.وكان   13 منها  اآلن،  حتى  املوسم  هذا  فيورنتينا 
تشكيلة منتخب املغرب الذي كتب التاريخ يف مونديال قطر، بحصده املركز الرابع، كأفضل إنجاز 
عربي وإفريقي يف تاريخ البطولة.يشار إىل أن أمرابط كان هدًفا للعديد من األندية 
األوروبية بعد املونديال أبروها ليفربول وأتلتيكو مدريد.من جهة أخرى، أكدت 
العقد  تسجيل  رفضت  اإلسباني  الدوري  رابطة  أّن  كتالونية  إعالمية  تقارير 
أّن  الليغا  رابطة  برشلونة.وتعتقد  مدافع  ألونسو  ملاركوس  الجديد 
النادي الكتالوني سيتجاوز سقف الرواتب خالل الصيف 
برشلونة  الالعب.وكان  تسجيل  لرفض  دفعها  ما 
ألونسو موسماً  تمديد عقد ماركوس  أعلن  قد 

إضافياً مع إمكانية التمديد ملوسم آخر .

                         

فالنسيا / متابعة الزوراء
عاد رايو فايكانو بثالث نقاط ثمينة من عقر دار فياريال بعد 
أن تغلب عليه بهدف نظيف يف اللقاء الذي جمعهما عىل ملعب 

)ال سرياميكا( يف ختام الجولة الـ19 بالليجا.
يدين الفريق املدريدي بالفضل يف هذا الفوز الثمني ملهاجمه 

الواعد رسخيو كاميو صاحب الهدف الوحيد يف الدقيقة 70.
وبهذه النتيجة يتوقف مسلسل الالخسارة لفريق “الغواصات 
5 جوالت، وتحديدا منذ خسارته  الليجا يف آخر  الصفراء” يف 
فقد  مايوركا.كما  يد  عىل  أيضا  ملعبه  عىل  نظيفني  بهدفني 
فياريال بهذه الخسارة فرصة حصد 3 نقاط كانت ستدفعه 
نحو املربع الذهبي، ومزاحمة أتلتيكو مدريد عىل املركز الرابع 
بعد أن تجمد رصيده عند 31 نقطة يف املركز الخامس، ويبتعد 
بفارق 3 نقاط خلف األتلتي.ليس هذا فحسب، بل إن الفريق 
بات مهددا بالرتاجع للمركز السادس، املؤهل لبطولة دوري 
مباراته  يف  نقطة(   31( بيتيس  ريال  فوز  حالة  يف  املؤتمر، 
فايكانو  األربعاء.أما  اليوم  برشلونة  أمام  ملعبه  املؤجلة عل 
فعاد لدرب االنتصارات رسيعا بعد خسارته يف الجولة املاضية 
عىل ملعبه بهدفني نظيفني أمام ريال سوسيداد.ورفع الفريق 

املدريدي رصيده إىل 29 نقطة يقفز بها للمركز السابع.

أنجيه / متابعة الزوراء
أعلن أنجيه الفرنيس عن اتفاقه من حيث املبدأ عىل انتقال 

املغربي سفيان بوفال إىل الريان القطري.
التواصل  موقع  عىل  ألنجيه  الرسمي  الحساب  يف  وجاء 
أنجيه  بني  املبدأ  االتفاق من حيث  “تّم  تويرت:  االجتماعي 

والريان عىل انتقال سفيان بوفال”.
إلجراء  بالسفر  بوفال  لسفيان  سمح  أّنه  أنجيه  وأضاف 

الفحص الطبي.
وتألق بوفال بشكل الفت مع منتخب املغرب يف كأس العالم 

FIFA قطر 2022™ وأسهم يف وصوله إىل نصف النهائي.
املركز األخري  الفرنيس باحتالله  الدوري  أنجيه يف  ويعاني 

بالرغم من تقديم بوفال ملوسم مميز مع فريقه.

فالنسيا / متابعة الزوراء
أعلن نادي فالنسيا اإلسباني يف حسابه الرسمي عرب تويرت عىل 
اإلنرتنت االنفصال عن املدرب اإليطايل جينارو غاتوزو بالرتايض.

وجاء يف تغريدة نرشت عرب حساب فالنسيا عىل تويرت: “قرر نادي 
الذي  العقد  فسخ  غاتوزو  جينارو  املدرب  مع  باالتفاق  فالنسيا 
خليفة  عىل  غاتوزو  عن  االنفصال  الطرفني”.ويأتي  بني  يربط 
فالنسيا  فشل  إذ  مؤخراً،  إدارته  تحت  للفريق  السلبية  النتائج 
خسائر  )ثالث  بالليغا  مباريات  أربع  آخر  يف  فوز  أي  بتحقيق 
عمله  عىل  يشكره  أن  النادي  “يود  فالنسيا:  وتعادل(.وتابع 
حظاً  له  متمنياً  الفريق،  يف  قضاها  التي  الفرتة  خالل  والتزامه 
تحت  للعمل  اليوم  الفريق  “سيعود  مسريته”.وأكمل:  يف  موفقاً 
أمام  صعباً  اختباراً  فالنسيا  غونزاليز”.ويخوض  )فورو(  إمرة 
ريال مدريد حامل لقب الدوري اإلسباني يوم غد الخميس.وتوىل 

غاتوزو )45 عاماً( قيادة فالنسيا يف حزيران/يونيو الفائت.

ميونيخ / متابعة الزوراء
إىل  السفر  من  فقط  أسبوعني  قبل 
أمام  الصعبة  املواجهة  لخوض  باريس 
أوروبا،  أبطال  بدوري  جريمان  سان 
مع  موعد  عىل  ميونيخ  بايرن  سيكون 
3 تحديات مهمة يف مرحلة »البحث عن 
يمر  التي  الكبوة  من  والخروج  الذات« 

بها حالًيا.
الحايل  املوسم  فعاليات  استئناف  ومنذ 
لكرة القدم األملانية يف 20 يناير/كانون 
الثاني، سقط بايرن يف فخ التعادل يف 3 
مباريات متتالية برحلة الدفاع عن لقبه 
وال  »بوندسليجا«،  األملاني  الدوري  يف 
يزال الفريق بال أي انتصار يف املباريات 

الرسمية بعام 2023.
عن  الثالثة  التعادالت  هذه  وأسفرت 
وأقرب  بايرن  بني  الفارق  تقلص 
نقطة  إىل  املسابقة  جدول  يف  منافسيه 
من  اإلياب  جولة  بداية  مع  واحدة 
فعاليات املسابقة هذا املوسم من خالل 
مباريات املرحلة 18 التي أقيمت مطلع 

هذا األسبوع.
واستغلت فرق أونيون برلني، واليبزيج، 
بايرن  كبوة  دورتموند،  وبوروسيا 
يهدد  قد  بشكل  عليه  الخناق  وشددت 
الفرتة  خالل  الصدارة  يف  بايرن  بقاء 
البافاري،  الفريق  يتقدم  حيث  املقبلة، 

املتوج بلقب املسابقة يف املواسم العرشة 
املاضية عىل التوايل، بفارق نقطة واحدة 

عىل أونيون برلني.
كما يحتل اليبزيج املركز الثالث برصيد 
خلف  فقط  نقطتني  بفارق  نقطة،   35
من  كل  أمام  واحدة  ونقطة  بايرن 

بوروسيا دورتموند، وفرايبورج.
مجال  أي  بايرن  أمام  يعد  لم  ولهذا، 

أخرى  نقاط  يف  التفريط  أو  للخطأ 
البقاء  أراد  إذا  املقبلة،  الجوالت  خالل 
والحفاظ عىل فرص جيدة  الصدارة  يف 
هذا  البوندسليجا  لقب  عن  للدفاع 

املوسم.
نغمة  الستعادة  الفريق  يحتاج  كما 
عىل  والحصول  املحلية  االنتصارات 
إىل  السفر  قبل  جيدة  معنوية  دفعة 

لقاء  يف  جريمان  سان  ملواجهة  باريس 
الذهاب بدور الـ16 لدوري األبطال.

ويحل بايرن، ضيًفا عىل ماينتس اليوم 
الـ16  بدور  فاصلة  مباراة  يف  األربعاء 
ضيفاً  الفريق  يحل  ثم  أملانيا  لكأس 
صعب  اختبار  يف  فولفسبورج  عىل 
قبل  املقبل  األحد  يوم  بالبوندسليجا 
استضافة بوخوم يف الجولة التالية من 

املسابقة يوم السبت التايل.
مهمة  محطات  الثالث  املباريات  وتمثل 
للغاية يف موسم بايرن الحايل السيما وأن 
املباريات الثالث املاضية، أظهرت افتقاد 
قدرته  للثقة بشكل كبري وعدم  الفريق 
يف  األمثل  بالشكل  الفرص  صناعة  عىل 
عن  أسفر  ما  وهو  منافسيه  مواجهة 

فقدان 6 نقاط يف غضون 8 أيام.
يف  مشابه  ملوقف  تعرض  بايرن  كان 
يف  الفريق  فشل  حيث  املوسم  بداية 
متتالية  مباريات   4 يف  الفوز  تحقيق 
آب/أغسطس  أواخر  يف  بالبوندسليجا 
لكن  املاضيني،  أيلول/سبتمرب  وخالل 
انرت  )عىل  األوروبية  الفريق  انتصارات 
بنفس  برشلونة  وعىل   ،0-2 ميالن 
النتيجة( حافظت عىل معنويات الفريق 

قوية.
التالية  وظهر ذلك يف ردة فعله باملباراة 
أيلول/ بنهاية  البوندسليجا  يف  له 
سبتمرب، عندما فاز عىل باير ليفركوزن 

 )0-4(.
ويتطلع بايرن حالًيا إىل ردة فعل مماثلة 
خالل املباريات الثالث املقبلة يف الكأس 
الضغوط  تخفيف  أجل  من  والدوري 
ناغلسمان  يوليان  مدربه  عىل  الواقعة 
املوسم  من  الحاسمة  املراحل  قبل 

الحايل.
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فايكانو حيرم فياريال من املربع الذهيب لليجا

اتفاق مبدئي بني أجنيه والريان

إعالم إلكرتوني بايرن ميونيخ يبحث عن ذاته قبل موقعة باريس سان جريمان

ميسي يتحدث عن ذكرياته اخلاصة مع كأس العامل

مفكرة الزوراء

برشلونة يتأهب خلطف أمرابط نقطة خالف تؤجل انتقال زياش إىل سان جريمان

كوكي يؤيد اتهامات عضو أتلتيكو ضد ريال مدريد

ليدز يضم ماكيين على سبيل اإلعارة 
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فالنسيا يعلن االنفصال 
عن مدربه غاتوزو
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إخواني يقترح شراء القناة لحل أزمات البالد

ضمن أعمال املنتدى السنوي لفلسطني
في ثوب شبكة اجتماعية متخصصة

الرباط/متابعة الزوراء:
اخت�ار  إن�ه  مجاه�د  يون�س  ق�ال 
ع�دم املش�اركة يف برنام�ج “منتدى 
الصحافة” الذي تبثه قناة فرانس 24، 
بسبب ضعف مستوى املضامني التي 
يقدمها، مؤك�دا أن القناة لم تتواصل 
معه س�وى عرب تطبيق “واتس�اب”، 
الربنام�ج  ح�ول  تفاصي�ل  أي  دون 

والضيوف.
وأض�اف مجاه�د أن�ه يتلق�ى يوميا 
ع�رات الرس�ائل واالتص�االت م�ن 
قنوات وجرائد وطني�ة ودولية يجيب 
عنها حني الق�درة، مؤكدا أنه ال يمثل 
الهيئ�ة  باس�م  واملش�اركة  نفس�ه، 
تقتيض التواصل عرب قنوات رس�مية 
واضح�ة ولي�س بتلك الطريق�ة التي 

اتصلت به القناة عربها.
الصحاف�ة  رئي�س مجل�س  وس�جل 
املغرب�ي، أنه يتحفظ ع�ى الربنامج، 
وكذا الصحفي عبد الل�ه العايل “الذي 
وقعت له مشاكل سابقة مع املجلس 
الوطن�ي للصحافة ورف�ض االعتذار 
عنه�ا، رغ�م مطال�ب الهيئ�ة العلي�ا 
لالتص�ال الفرنس�ية”، وزاد: “القناة 

تتعامل مع املغرب بشكل منحاز”.
القن�اة  أن  ذات�ه  املتح�دث  واعت�رب 
“أصبح�ت تطغ�ى ع�ى مضامينه�ا 
الربوبغن�دا بش�كل كب�ر”، مطالب�ا 
ب�”الجدي�ة يف التعاطي مع الصحافة 
املغربية، وتجنب الس�عي نحو تتفيه 
وتبخيس عمل املجل�س”، كما أكد أن 
“س�وء النية دائما يحرض يف مثل هذه 
الربنامج وأهداف التواصل مع رئيس 

املجلس”.
كما أورد مجاهد أن “مجلس الصحافة 
ط�رح بيان�ات عدي�دة ته�م وضعية 
صحفي�ني بع�د طرده�م م�ن ألعاب 
البح�ر األبي�ض املتوس�ط، وتغطي�ة 
القم�ة العربية يف الجزائر، لكن القناة 
لم تتن�اول املوضوع ع�ى اإلطالق، يف 
حني تسارع لالتصال يف مثل املواضيع 

التي ناقشها الربنامج”.

وليس�ت هذه املرة التي تتصادم فيها 
قناة فرانس 24 م�ع املجلس الوطني 
للصحافة، وفق املتحدث ذاته، مشرا 
إىل أن مناس�بة أخرى س�بقتها خالل 
يولي�وز 2021، ويف الربنام�ج نفس�ه 
)منت�دى الصحاف�ة(، بعدم�ا تن�اول 
موض�وع حرية الصحاف�ة يف املغرب، 
وزاد: “ادعى الصحفي العايل تواصله 

مع املجلس وهذا لم يحدث أبدا”.
كم�ا أك�د رئي�س املجل�س، مراس�لة 
القن�اة حينها وإقرار هيئ�ة االتصال 
الفرنس�ية برضورة االعت�ذار؛ “لكن 
القناة ظلت تتهرب ملدة ثمانية أشهر 
قب�ل أن تتلو االعتذار، ولم يكن حينها 
عبد الله العايل م�ن قدم الربنامج، بل 

اختار صحفية أخرى”.
وش�دد مجاه�د ع�ى أن فران�س 24 
“تتعام�ل م�ع املغرب بش�كل منحاز 
وبانتقائي�ة كب�رة”، مردف�ا: “بلدان 
عدي�دة تش�هد خروقات لك�ن ال يتم 
التطرق لها عى اإلطالق”، ومتس�ائال 
حول العالقة ب�ني هذا األمر والنقاش 
ب�ني املغ�رب وفرنس�ا عى املس�توى 

السيايس.

 الدوحة/متابعة الزوراء:
ش�هدت أعم�ال ال�دورة األوىل للمنتدى 
السنوي لفلس�طني التي ينّظمها املركز 
العرب�ي لألبحاث ودراس�ة السياس�ات 
الدراس�ات  مؤسس�ة  م�ع  بالتع�اون 
“ذاك�رة  موق�ع  إط�الق  الفلس�طينية 
فلس�طني”، وموق�ع “الق�دس: القصة 
كامل�ة”، وموقع “املوس�وعة التفاعلية 

.PalQuest ”للقضية الفلسطينية
ويف مساٍر مواٍز ألعمال املنتدى، انطلقت 
التاريخي�ة  “الكتاب�ة  ن�دوة  أعم�ال 
دوري�ة  تنظمه�ا  الت�ي  فلس�طني”  يف 
التاريخي�ة،  للدراس�ات  “أس�طور” 

الصادرة عن املركز العربي.
ويف نهاي�ة اليوم الثاني من املنتدى الذي 
أختتم االثنني نظمت ورشتا عمل. وترأس 
ورشة العمل األوىل خليل جهشان، وقّدم 
فيها أسامة أبو ارش�يد وأحمد أبو زنيد 
ومالي�ا بوعطي�ة وماج�د أبو س�المة، 
أفكاره�م ح�ول واق�ع التضام�ن م�ع 
فلس�طني يف الس�ياق الغربي، وتغراته، 

والتحديات التي تواجهه.
وتطرق�وا إىل تح�والت الخط�اب ح�ول 
القضية الفلسطينية إيجابياً يف الواليات 
املتحدة وأوروبا، يف مقابل سعي األحزاب 
واملؤسس�ات الداعمة إلرسائيل إىل وسم 
داع�ٍم لفلس�طني وُمنتق�ٍد  أّي نش�اط 
إلرسائيل وسياس�تها االستعمارية بأنه 

“ُمعاٍد للسامية”.
وش�هدت ورش�ة العمل الثاني�ة إطالق 
ثالثة مواق�ع إلكرتوني�ة تفاعلية حول 

القضية الفلسطينية.
توثي�ق  م�روع  يف  الباح�ث  وأطل�ق 
القضية الفلس�طينية يف املركز العربي، 
بالل ش�لش، موقع “ذاكرة فلس�طني” 
يف مرحلت�ه األوىل، وهو م�روع غايته 
اإلس�هام يف تاري�خ فلس�طني وتوثي�ق 
حركته�ا الوطني�ة، من خالل تأس�يس 
قاعدة بيانات رقمية، تحفظ أرش�يفات 
كيان�ات وهيئات سياس�ية، وجمعيات 
محلية، ومجموعات ش�خصية، وأوراقاً 

عائلية.
وقدمت كيت روحان�ا عرضاً عن موقع 

“القدس: القصة كامل�ة”، الذي أطلقه 
املرك�ز العربي يف ش�هر يونيو/حزيران 
يف  متخص�ص  موق�ع  وه�و   ،2022
تاريخ الق�دس املحتلة، ويعرض الرواية 
العربية لهذه املدين�ة باللغة اإلنكليزية؛ 
إذ يخاط�ب الباح�ث والق�ارئ الغربي، 
ويقّدم ل�ه الحقائق واملعلومات املتعلقة 
باملدين�ة املحتل�ة، والرصاع ال�ذي يدور 

حولها وعى أراضيها.
وأطل�ق مدير عام مؤسس�ة الدراس�ات 
موق�ع  ف�راج،  خال�د  الفلس�طينية، 
للقضي�ة  التفاعلي�ة  “املوس�وعة 
الفلسطينية” PalQuest، وهو مروع 
الدراس�ات  مؤسس�ة  أعّدت�ه  رقم�ي 
الفلس�طينية باالش�رتاك م�ع املتح�ف 
الفلس�طيني، يه�دف إىل ع�رض تاريخ 
فلس�طني الحديث من�ذ نهاي�ة الحقبة 

العثمانية.
وكانت أعمال اليوم الثاني من املنتدى قد 
افتتحت بثالث جلسات أوىل متوازية. يف 
الجلس�ة التي أدارتها آية راندال، ناقش 
رام�ي رميلة ون�ور بدر وأحم�د مأمون 
مارت�ني،  وإليزابي�ث  ش�بانه  وزه�راء 

الفلسطينية، من  الهوية  سوسيولوجيا 
خ�الل القم�ع يف مخّيم ب�رج الرباجنة، 
والهوية يف مخّيم الوحدات، والهجرة من 
قطاع غزّة، والتجديد الديني املسيحي يف 

الضفة الغربية.
أّما الجلس�ة التي ترأس�ها طارق دعنا، 
فق�د َعرض فيها حس�ن أي�وب وعليان 
صوافط�ة وأرشف ب�در وعب�د الرحمن 
م�راد ومارت�ا باريجي، أوراق�اً تتمحور 
حول خطاب التنمية يف فلسطني والعنف 
االس�تعماري، وذلك من منظور الفصل 
الس�لطة  و”نيوليربالي�ة”  العن�رصي، 
الفلسطينية، والخطاب املضاد للهيمنة 
يف ش�أن التنمي�ة االقتصادي�ة، واألم�ن 

الغذائي الفلسطيني.
ترأس�ها  الت�ي  األخ�رة،  الجلس�ة  ويف 
عصام نصار، تطّرق عادل مّناع وجوني 
منصور وعيل أسعد، إىل جوانب تاريخية 
تح�واّلت  س�يما  وال  فلس�طني،  ح�ول 
الهوية من العثمانية، واملشهد الثقايف يف 

زمن االنتداب، واملُشِعر الوطني.
ويف الجلس�ات الثالث املتوازي�ة التالية، 
ترأس أيهب سعد جلسًة تناولت جوانب 

مختلفة من االقتصاد الفلسطيني، التي 
ُعرضت فيها ثالث أوراق مش�رتكة لكّل 
من رج�ا الخالدي وإس�الم ربيع ورابح 
مرار ورند جربيل وعرين هواري وسامي 
محاجن�ة، عن آفاق التكامل االقتصادي 
الفلس�طيني عرب الخط األخرض، وسبل 
النه�وض بقط�اع ال�ركات الناش�ئة 
يف فلس�طني، والعالق�ات التجاري�ة بني 
الفلس�طينيني من داخل الخط األخرض 

ومن جنني.
أّما الجلس�ة التي ُكرِّس�ت للديموغرافيا 
الفلسطينية، وترأس�ها مجدي املالكي، 
فقدَّم فيها يوس�ف كرب�اج وحال نوفل 
هس�تنجس،  وثائ�ر  دري�دي  ومحم�د 
الفلس�طينيني  الس�كان  أفكاره�م عن 
الديموغ�رايف.  وتوازنه�م  وأعداده�م 
وأخ�راً، يف جلس�ٍة أدارها هان�ي عوّاد، 
استعرضت آزادي س�وبو ورهام عمرو 
وروال رسح�ان، جوان�ب م�ن الذاك�رة 
الفلس�طينية ترّكز عى ذاك�رة الحرب، 
وثنائي�ة “املثّق�ف والف�الح”، وتمثالت 
االجتماعي�ة  املُتخّي�الت  يف  الهزيم�ة 

والسياسية.

الحلة/نينا:
برعاي�ة نقيب الصحفي�ني العراقيني مؤي�د الالمي، 
وبالتعاون م�ع جامعة اإلمام الكاظم عليه الس�الم 
أقام ف�رع النقاب�ة يف بابل احتفالية ي�وم الصحافة 

البابيل وتكريم الصحفيني الرواد.
وقال مدير فرع النقابة يوس�ف الجم�ل “ تم تكريم 

من قدم الكثر من الجهد والتضحيات من الصحفيني 
واإلعالميني الرواد يف املحافظة”.

واض�اف “ان النقابة مس�تمرة بتكريم ودعم األرسة 
الصحفية التي تناضل يف سبيل محاربة الفساد املايل 
واإلداري ودع�م جه�ود الحكومة املحلي�ة يف تطوير 

الواقع الخدمي للمحافظة”.

الرياض/متابعة الزوراء:
 أعلنت صحيفة “الحياة” الدولية عن 
عزمها العودة من جديد وتحولها إىل 
ش�بكة تواصل اجتماعي مخّصصة 
لنخبة من الصحفيني والقراء العرب 
بداية من يناي�ر 2024.ونر رئيس 
مجل�س إدارة دار الحياة الس�عودي 
إبراهيم بادي تغريدة عى تويرت حول 
رجوع صفح�ات “الحياة” تضمنت 
بيان�اً توضيحياً مقتضباً عن املرحلة 
املستقبلية للدار.وقالت “دار الحياة” 
يف البي�ان “ُتعلن دار الحياة ممثلة يف 
رشكاتها ذات املسؤولية املحدودة يف 
دول العال�م عن عزمه�ا عى جدولة 
الدائن�ني،  م�ع  باالتف�اق  ديونه�ا 
وتحويل صحيفة الحياة )التي أكملت 
عامها الس�ابع والس�بعني – الثامن 
والعري�ن يناير 1946( إىل ش�بكة 
تواصل اجتماعي�ة مخصصة لنخبة 

من القراء والصحفيني العرب”.
يذكر أنه خالل األعوام األخرة تحولت 
صحف عاملية م�ن قوالبها املطبوعة 
إىل قوال�ب رقمية، مدرك�ة أن الرسد 
الرقم�ي ل�م يعد نوع�ا م�ن التطور 
الذي يعكس مواكبة وس�ائل اإلعالم 
والصحفي�ني لكل ما ه�و جديد، بل 
أصبح من رضورات البقاء والحفاظ 
عى الجمهور والوصول إليه برسعة 
وس�هولة. ويقوم الرسد الرقمي عى 
تطوي�ع األدوات الرقمية لرسد قصة 
ما تحوي وس�ائط متعددة من نص 
وفيديو وصورة وص�وت، إضافة إىل 
األدوات والتطبيق�ات املتاح�ة، ع�ن 
طريق دمجها وفق سيناريو مدروس 
يوصل القصة بشكل تفاعيل يعكس 

العقلي�ة الت�ي وص�ل إليه�ا املتلقي 
بفعل التطور الرقمي.

يف نهاي�ة الع�ام املايض كان�ت “دار 
الحياة” السعودية عى ُبعد خطوات 
قليلة من إتمام صفقة مع “الركة 
الس�عودية لألبح�اث والن�ر” لكن 
الصفق�ة ل�م تتم.وأك�دت “الحياة” 
الصحافة  التزامه�ا “بتنمية حري�ة 
العربي�ة وتعزيز مفهوم االس�تقالل 
امل�ايل لإلع�الم، خصوصا بع�د بزوغ 
صحاف�ة املواطن من خالل وس�ائل 
بإيجابياته�ا  التواص�ل االجتماع�ي 
وس�لبياتها وهو ما يجب أن نتكيف 
معه ونستوعبه ونستخدمه يف سبيل 
تحقيق مثلنا وأهدافنا”. وأشارت إىل 
أن “الصحاف�ة يف عرفنا هيئة رقابة 
بيد الجمهور وح�ارس للقيم ومرّب 
ومؤرخ عى الس�واء، وم�ا يميز حق 
الصحف�ي يف حري�ة التعبر عن حق 
أي مواطن آخر موضوعيته وصدقه 
ووجه�ات  اآلراء  لس�ائر  واحرتام�ه 
النظ�ر )أي تقديم�ه مل�ادة صادق�ة 
وموثق�ة ومتزنة( م�ن دون اخرتاع 
مع�ارك وهمي�ة، أو الوق�وع يف ف�خ 

السلطة البديلة”.
يف  س�ننّمي  “ل�ذا  البي�ان  وأض�اف 
شبكتنا االجتماعية املتخصصة رأس 
امل�ال الب�ري للصحاف�ة العربي�ة، 
متجاوزي�ن مفه�وم التناف�س ب�ني 
إىل  وص�وال  اإلعالمي�ة،  املؤسس�ات 
تقديم رغب�ة نخبة الق�راء كأولوية 
الصناع�ي  ال�ذكاء  ع�ى  باالعتم�اد 
والتكامل مع الصحفيني املس�تقلني 

واألكاديميني”.
وق�ال البي�ان إن “الش�بكة الجديدة 

ستدعو إىل تجمعات افرتاضية بناءة 
صوتي�ة ومرئي�ة، لتب�ادل الخ�ربات 
وتطوير املج�ال من خ�الل التدريب 
س�تتكامل  وكم�ا  أوال،  والكتاب�ة 
املعلن�ني واملس�وقني والتقنيني،  مع 
وستستعني بمفاهيم تطوير األعمال 
وثقاف�ة ال�ركات لتطوير ش�بكة 

صحفيي الحياة وقرائها”.
الش�بكة للصدقية  وتابع “ستسعى 
العالية ورفع س�قف حري�ة التعبر 
وتعزي�ز التعاي�ش وتحس�ني جودة 
الحياة عرب القص�ص الصحفية من 
دون تج�اوز قوان�ني أي دولة عربية 
أو التحريض )تأليب الرأي العام( أو 
املساس )اإلساءة اللفظية( بالرموز 

والشخصيات العامة واألديان”.
املختص�ني  “الحي�اة”  ودع�ت 
الف�رتة  والراغب�ني يف املش�اركة يف 
التجريبية )كتابة وقراءة ومشورة( 
التي ستنطلق بعد عام إىل التسجيل 
من خالل رابط نرته عى حسابها 
ع�ى موق�ع فيس�بوك.وأثار خ�رب 
تفاع�ال واس�عا يف  الحي�اة  ع�ودة 
والصحفيني  األكاديمي�ني  أوس�اط 
السعوديني منهم خاصة عى موقع 
تويرت.وأغلق�ت صحيف�ة “الحياة” 
العريقة مكتبها يف لبنان يف الثالثني 
يونيو 2018، بعد ش�هر من توقف 
طبعتها الورقية. وكانت الصحيفة 
قد تأسس�ت قب�ل أكثر من س�بعة 
عق�ود يف بروت، واتخ�ذت قراراها 
ه�ذا ألس�باب مالي�ة، وفق م�ا تم 
إبالغ العاملني فيه�ا.وكان يعمل يف 
مكتب بروت التابع ل�”دار الحياة” 
نح�و مئ�ة موظ�ف، نصفه�م من 
الصحفيني املقس�مني ب�ني جريدة 
“الحي�اة” ومجل�ة “له�ا” الفني�ة 
واالجتماعي�ة. وتأسس�ت صحيفة 
“الحياة” واسعة االنتشار يف العالم 
العرب�ي وبلدان االغ�رتاب يف بروت 
عام 1946 عى ي�د الصحفي كامل 
م�روة، ال�ذي كان م�ن أب�رز رواد 
اللبناني�ة والعربية قبل  الصحاف�ة 
أن يت�م اغتياله داخل مكتبه يف عام 
1966. وأقفل�ت الصحيف�ة أبوابها 
يف ب�روت عام 1976 بع�د عام من 
لبن�ان  يف  األهلي�ة  الح�رب  ان�دالع 

.)1990 - 1975(

فرع نقابة الصحفيني يف بابل يقيم احتفالية 
مبناسبة يوم الصحافة البابلي

عودة صحيفة “احلياة” إىل الصنعة وليس فقط إىل الصحيفة

جملس الصحافة املغربي :”فرانس 24” تنحاز ضد املغرب.. و”الربوبغاندا” تطغى على بثها

إطالق 3 مواقع إلكرتونية تفاعلية

الكويت /متابعة الزوراء:
 أثار عبدالله النفييس أس�تاذ العلوم 
بالربملان  السابق  السياسية والنائب 
الكويت�ي جدال واس�عا ع�ى مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي بع�د اقرتاحه 
عرب�ي”  “بي.ب�ي.يس  قن�اة  رشاء 
لالس�تفادة م�ن اس�مها العامل�ي يف 

التأثر وصناعة الرأي العام.
واعترب النفييس يف تغريدته أن رشاء 
القناة سيكون مكسبا للكويت وحال 
ملشاكلها، فيما رآه مغردون محاولة 
من الس�يايس املحسوب عى جماعة 
اإلخوان يف الكويت الستغالل وسيلة 
إعالمية ملصالح الجماعة، ال الكويت 

كما قال يف تغريدته التي جاء فيها:
ول�م ي�رح النفييس كيف س�يحل 

رشاء القناة أزمات الكويت.
ويض�ج موقع تويرت بمقاطع فيديو 
لإلخوان�ي الكويتي عبدالله النفييس 
توثق تحريضه عى اإلرهاب، والفخر 
واالعتزاز باإلرهابيني، واإلساءة لدول 

ورموز املنطقة العربية والخليجية.
ال يوفر إخ�وان الكوي�ت معاضدين 
بآلة إعالمية ضخم�ة وبالخصوص 
تلك الناش�طة يف قطر الفرصة لشن 

حروب ضد الدول التي تعاديهم.
وانهال�ت ردود الفعل الواس�عة عى 
التغريدة من الناش�طني الذين أكدوا 
أن اإلخوان يف الكوي�ت يعملون بكل 
ق�وة يف اإلع�الم ووس�ائل التواص�ل 
االجتماعي لن�ر أفكارهم والتأثر 
إم�ا  فالجماع�ة  الجمه�ور،  ع�ى 
تس�يطر عى قن�وات إعالمي�ة علنا 
أو من خل�ف الكواليس، كما تهيمن 
عى مواقع إلكرتونية كثرة. كما أن 
أفراد الجماع�ة يتواجدون عرب عدة 

مؤسسات يف املجتمع املدني.
وكث�را ما يش�ن خرباء وأس�اتذة يف 
اإلع�الم هجوما ع�ى قن�اة بي.بي.
تمي�ل  تغطيته�ا  أن  مؤكدي�ن  يس، 
لوجهة النظر اإلخوانية، مشرين إىل 
أن “القن�اة أصبحت تعرب عن وجهة 

نظر من يمّولونها”.
أن  الناش�طني  م�ن  الكث�ر  وي�رى 
اإلخ�وان وجدوا الفرص�ة مالئمة يف 
“بي.ب�ي.يس عرب�ي” الت�ي أغلقت 
إذاعته�ا العربي�ة قب�ل أيام بس�بب 
أزمته�ا املالي�ة، ويمكن االس�تفادة 
الواس�عة  لش�عبيتها  نظ�را  منه�ا 
وارتباطها بذاك�رة الجمهور العربي 

بمراحل تاريخية ومحطات كربى. 
وتس�عى جماعة اإلخوان املس�لمني 
يف الكوي�ت إىل الوج�ود والتأث�ر يف 
الخارج كم�ا يف الداخل لذلك يحرص  

أعضاؤها عى السيطرة عى وسائل 
اإلع�الم املؤث�رة، كم�ا أن الكثر من 
اإلخوان الذين يقول�ون إنهم انفكوا 
عن تنظيم اإلخوان، يعودون بعباءة 

ليربالية علمانية، لكن يبقى الترب 
الذي كان موجوداً عندهم يف السابق 
م�ن التعصب للتنظي�م، ويظهر هذا 

التعصب يف عدة مناسبات.

وح�ذر كت�اب ومغ�ردون كويتيون 
من خاليا “البقع الس�وداء” الرسية 
اإلخوان، مش�رين  التابعة لجماعة 

إىل أنهم “أخطر” عنارص الجماعة.
الس�وداء” ه�م عن�ارص  و“البق�ع 
أو  اإلخ�وان  لجماع�ة  تابع�ون 
داعم�ون له�ا، ويتبن�ون منهجه�ا 
وفكرها، ولكنهم ال يعلنون ذلك، بل 
وينكرون�ه، بعضه�م ق�د ينخرط يف 
خالي�ا رسية للتخفي م�ن املتابعات 
األمنية، وتوظفهم الجماعة لتحقيق 
أهدافه�ا، إما للدف�اع عنها أو إلثارة 
الحاجة، وتس�تفيد  الفتنة، حس�ب 
مم�ن يتمكن منهم م�ن الوصول إىل 

مراكز قيادية يف بلدانهم.
وينش�ط ه�ؤالء ع�ى موق�ع تويرت 
للدفاع عن العن�ارص اإلخوانية التي 
تم كشف تآمرها عى دول الخليج أو 

تورطها بالتحريض عى اإلرهاب.
أخط�ر  الكوي�ت  إخ�وان  وُيعت�رب 
املوجودي�ن يف الس�احة، إذ يمثل�ون 
طوق النج�اة ملا تبقى م�ن التنظيم 
يف  اندماجه�م  ويمنحه�م  ال�دويل. 
مؤسسات الدولة التأثر، ناهيك عن 

القوة املالية واالقتصادية.

واعترب مغ�ردون أن الفكر اإلخواني 
خطر عى البالد.

ووجد البع�ض أن مجرد فكرة رشاء 
الكوي�ت لقناة “بي.ب�ي.يس عربي” 
يعن�ي أنها لن تك�ون كما هي عليه، 
فاإلعالم العرب�ي اململوك للحكومات 

ال يمكن أن يبقى محايدا .
تحري�ر  رئي�س  ح�ذر  أن  وس�بق 
جريدة “السياس�ة” الكويتية أحمد 
الجارالل�ه الحكوم�ة الكويتي�ة من 
تنظي�م اإلخ�وان، وطال�ب بحظره 

أسوة بالعديد من دول الخليج .
وقال الجارالله - يف إحدى افتتاحيات 
الكويتية تحت  جريدة “السياس�ة” 
عنوان “ال حشيمة إلخوان االنتهازية 
والتآم�ر وخيانة األوط�ان”، ”يف كل 
ي�وم تتأخ�ر الدول�ة عن حس�م أمر 
الثم�ن،  جماع�ة اإلخ�وان، يرتف�ع 
وتزداد الخس�ائر املرتتب�ة عى إبقاء 
الجماع�ة ومنارصيه�ا نش�طاء يف 
املجتمع، فهؤالء بلغت فيهم وقاحة 
التآم�ر حّدا ال يمك�ن التهاون معه، 
فاملس�ألة ل�م تعد مج�رد حرية رأي 
وتعبر مكفولة دستورًيا، فالدستور 

ال يحمي الخونة”.
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إغالق إذاعة »بي.بي.سي عربي« يفتح شهية اإلخوان يف الكويت الستغالهلا



القارئ االفرتاضي بوصفه سلطة رقابية 

)غورنيكا عراقية( جلمال نوري أمنوذجًا

الزوراء / خاص:
كت�ب الش�عر بنوعي�ه العم�ودي والح�ر يف 
مرحلة الدراس�ة املتوس�طة، نرش قصائده 
منذ مفتتح السبعينيات من القرن العرشين. 
نرش أول قصيدة من الش�عر الحر يف جريدة 
)الرس�الة( املوصلية، الع�دد )161( بعنوان 
)البح�ث ع�ن األرض( العام 1972. س�اهم 
مع زمالئه الطلبة يف إصدار مجلة مخطوطة 
بإس�م )الكلمة( صدرت ع�ن مكتبة ثانوية 
قره قوش العام 1972 أرشف عليها الشاعر 
الراح�ل مع�د الجبوري، ث�م أصبح رئيس�ا 

لتحريرها فيما بعد.
-  ترجم�ت نصوصه إىل اللغ�ات: االنكليزية 

والكردية والرسيانية.
- حاص�ل عىل تكري�م وكتب ش�كر وتقدير 
املؤسس�ات  ع�رشات  م�ن  اإلب�داع  ودروع 

الثقافية والعلمية والبحثية.
- عض�و االتح�اد الع�ام لألدب�اء والكت�اب 

العراقيني، بغداد.
- عض�و اتح�اد األدب�اء والكت�اب الرسيان، 

أربيل.
- عضو االتحاد الدويل للصحافة/بروكسل.

- عضو االتحاد ال�دويل لألكاديميني العرب/
الدنمارك.

- عض�و نقاب�ة املعلمي�ني العراقيني/ف�رع 
نينوى.

- عضو نقابة صحفيي كورس�تان العراق / 
فرع نينوى.

- شارك يف العديد من املؤتمرات واملهرجانات 
والندوات الش�عرية والثقافي�ة داخل العراق 

وخارجه.
أصدر املجاميع الشعرية اآلتية :

- فص�ول املكائد، ط1، سلس�لة نون األدبية 
رقم )13(، مكتب اإلتق�ان، املوصل، 1996.
ط2 دار اواه�ل للن�رش والتوزي�ع، بغ�داد، 

.2021
- إشارات لتفكيك قلق األمكنة، مكتب النور 

للطباعة، املوصل، 2000 .
- مظ�الت تنحني لقاماتن�ا، مكتب الفادي، 

الحمدانية، 2002.
- هك�ذا أن�ت وأن�ا وربم�ا نح�ن، دار تموز 
للطباعة والنرش، س�وريا- دمش�ق، الطبعة 
األوىل 2012، ط2، دار تموز للطباعة والنرش، 

سوريا- دمشق، الطبعة الثانية، 2018.
- مر الظالم من هنا، املديرية العامة للثقافة 

والفن�ون الرسياني�ة، اربي�ل، مطبعة هيوا، 
دهوك، 2018.

- م�ر الظالم م�ن هن�ا، باللغ�ة الرسيانية، 
ترجم�ة أكرم بهجت، دار امل�رشق الثقافية، 

دهوك، 2019. 
- ح�وار يف آخ�ر اللي�ل، دار ن�ون للطباع�ة 

والنرش. نينوى، 2020.
دار ماش�كي  الش�مس،  - معلق�ة لرحي�ل 

للطباعة والنرش، نينوى، 2023.
أصدر الكتب اآلتية:

- إض�اءات يف الش�عر والقص�ة، دراس�ات 
ومقاالت نقدية، مكت�ب األرجوان للطباعة، 

املوصل، 2002 .
- النش�اط املرسحي يف قره قوش، البدايات 
وآفاق التط�ور، مكتب الف�ادي، الحمدانية، 

.2002
- الضفة األخرى، مقاالت ودراس�ات نقدية 
الكلداني�ة،  الثقاف�ة  جمعي�ة  إنطباعي�ة، 

عنكاوا، اربيل، 2005 .
- من أعالم بخديدا، إبراهيم عيس�و، حياته 
وآثاره األدبية والصحفية، مطبعة ش�فيق، 

بغداد، 2008.
- وه�ج القصيدة يقظ�ة الذاك�رة، مقاالت 
تم�وز  دار  نقدي�ة،  وق�راءات  وانطباع�ات 

للطباعة والنرش، سوريا- دمشق، 2012. 
- بني�ة الخط�اب النيص...جمالي�ة الصورة 

وفضاءات الداللة، دار ديموزي للطباعة، 
     والن�رش والتوزي�ع، س�وريا، دمش�ق، 

.2020

جمالي�ات  األدب�ي..  الخط�اب  -فض�اءات 
الصورة وخيارات التأويل، دراس�ات نقدية، 
دار ماش�كي للطباع�ة والن�رش والتوزي�ع، 

املوصل، العراق، 2020.
دخلن�ا بيدر االديب العراق�ي بهنام عطا الله 

وخرجنا منه بهذا العطاء :
* يف ظ�ل الخراب ال�ذي يعم العال�م، هل ما 

زالت القصيدة تحقق لحضور املطلوب؟
- يقول جورج تيميليس إن الشاعر الحقيقي 
يجب أن يكتب ش�عراً جوهرياً ليكون جواباً 
للغ�ز الوج�ود والكش�ف عن البع�د اآلخر يف 
ذواتن�ا وجودي�اً كان أم ميتافيزيقي�ا، لذلك 
يكافح الش�اعر ضمن قصائده من أجل أن 
يس�تعيد األنسان  جوهره، وهذا بالذات هو 
الض�وء الذي يقدمه للحياة إنه ضوء الوجود 
وإس�تناداً ع�ىل ذل�ك ف�إن القصي�دة ومنذ 
محلحمة كلكامش ثم زمن اإلغريق ما زالت 
واىل اآلن وس�تبقى دائمة الحضور يف املشهد 
الثق�ايف الع�ام، وه�ي فع�اًل ما زال�ت تفعل 
فعله�ا يف وج�دان املتلقي وخاص�ة املتذوق 
للش�عر وجمال�ه، ألن القصيدة ه�ي جمرة 
تنفجر فجأة وتجع�ل الجمهور يصفق لها، 
والش�اعر املبدع يستطيع أن يستفز مشاعر  
وعق�ول القراء من خ�الل قصائده املتألقة، 
التي تلعب دوراً يف مس�ار التح�ول اإلبداعي 
عىل م�دى العصور، لذلك س�تبقى القصيدة 
عالم�ة فارق�ة يف التاريخ الكوني لإلنس�ان، 
يف ظ�ل ه�ذا الخراب، البل س�تنترش بني هذا 

الخراب الجميل.

* النقد يهدف إلضاءة العمل اإلبداعي، كيف 
تنظ�ر للعالقة القائمة ب�ني القصيدة والنقد 
يف مش�هدنا الش�عري الراه�ن؟ وهل انصف 

النقاد نتاجاتك الشعرية الصادرة؟
� الش�ك أن العملية النقدية تعد مكونا مهماً 
لتقي�م القصيدة والش�اعر مع�اً، ويجب أن 
يك�ون ه�ذا النقد بن�اًء بعيداً ع�ن الصداقة 
والتحب�ب، يج�ب أن يص�ب اوالً وأخ�راً يف 
مصلح�ة وتقي�م الن�ص وف�رزه وتحليل�ه 
وتفكيك�ه. ولك�ن مان�راه اآلن يف مش�هدنا 
الش�عري هو عكس ذلك، حي�ث تلعب اموراً 
بعيدة ع�ن املهنية والقي�م الجمالية دوراً يف 
ذلك إال يف إس�تثناءات قليلة، لذلك أقول: عىل 
الناقد أن يكون منصفاً يف تقيم أي قصيدة أو 

تجربة شعرية بعيداً عن املؤثرات األخرى. 
أم�ا بالنس�بة للش�ق الثان�ي م�ن الس�ؤال 
فأس�تطيع أن اق�ول نعم، حيث تم دراس�ة 
تجربت�ي الش�عرية من كل جوانبه�ا، وكان 
الناقد هنا مخلصاً ملهنته حلّل ودرس وفكك 
كل مفاصله�ا مقدم�اً نقداً بناًء س�واء كان 
بجانبي أو ال، وهكذا عىل الش�اعر أن يتقبل 
م�ا ُيطرح عليه ب�روح أدبية راقي�ة، ألن ما 
يطرحه الناقد هو أوالً وأخراً لتقيم تجربته 
املطروح�ة  آرائ�ه  فعلي�ه اإلس�تفاده م�ن 
مس�تقبالً، ومن خالل ذلك كللت تلك الجهود 
بحصيل�ة مهم�ة هي ص�دور ثماني�ة كتب 
نقدي�ة ع�ن تجربت�ي الش�عرية فض�اًل عن 

رسالة ماجسر.
 *اىل أي مدى يشغلك القارئ يف كتاباتك ؟

يقول أدم�ون هومو إن من واجب الش�اعر 
أن يج�دد العالق�ة بين�ه وبني الق�ارئ، فإذا 
الش�عراء  ف�ألن  بينهم�ا  الثق�ة  إنعدم�ت 
أنفس�هم إستس�لموا اىل الس�هولة والتكلف 
والس�طحية، األم�ر ال�ذي ح�رم قصائدهم 
م�ن صدق التجرب�ة وح�رارة اإلنفعال، وإن 
القارئ س�يعود اىل الشعر عندما يكتشف أن 
قوة القصيدة وعتامتها تخفيان نوراً مشعاً 
يمنحها اإلحس�اس بفرح عارم جراء تحوله 
م�ن ذات س�لبية مس�تهلكة اىل ذات منتجة 
تعي�د كتابته�ا، وتأس�ياً عىل ذل�ك فأني أعد  
الق�ارئ محور  كتابات�ي وعليه ترتكز أغلب 
نصويص، لذلك أحاول دائماً أن أكتب قصيدة 

تكون قريبة من ذائقته.
*يقال أن بعض الشعراء يكتبون قصائدهم 
وان البعض اآلخ�ر تكتبه القصيدة، فمن أي 
الشعراء أنت؟ وكيف تولد القصيدة لديك؟                      
- القصي�دة ه�ي فكرة أو ومض�ة أو رشارة 
تقدح يف عقل الش�اعر ال�ذي ينقلها للقارئ 
بص�ور جمالية ضمن تقني�ات لغوية، ومن 
خ�الل ذلك فأن�ا من يكت�ب القصيدة وليس 
العكس، وأنا من يضفي عليها وحدة الشكل 
واملضم�ون. أما الش�طر الثاني من الس�ؤال 
فإن القصيدة تأتي من خالل تحفيز مخيلتي 
أوالً، عىل ش�كل فكرة أو ومضة تتفاعل مع 
النف�س ث�م تأتي فيم�ا بعد الس�طور األوىل 

وتتواىل الكتابة اىل النهاية.
*ما هي وظيفة الثقافة اليوم يف تصورك ؟

- تلعب الثقافة دوراً يف حياة األمم والشعوب، 

ألنه�ا تتجس�د ب�ال ش�ك يف الفك�ر واملعرفة 
واللغة التي هي األس�اس يف نق�ل الثقافات 
ب�ني الب�رش. فوظيفتها ه�ي إذن إجتماعية 
معرفية تنظيمية شاملة.                                                                                                         

كيف تنظر اىل املكان يف قصائدك ؟
- ال ش�ك أن لصورة امل�كان وجمالية أهمية 
كبرة عند الش�اعر لبناء قصيدته وتوظيف 
سحر املكان شعراً حداثوياً، لذلك يستهويني 
املكان كثراً، والقارئ لنصويص س�رى ذلك 
بوض�وح وخاصة املكان الجغ�رايف الذي هو 
تخص�يص األكاديم�ي م�ن خ�الل توظيف 
كثر من املصطلح�ات واملفاهيم الجغرافية 
والخرائطية يف الكتابة الشعرية. لذلك يبقى 
للم�كان عن�دي س�حره وجاذبيت�ه يف بناء 

القصيدة. 
*كيف تنظر بعد مسرتك اإلبداعية الطويلة، 
اىل ذكريات�ك القديمة مع أول قصيدة كتبتها 

أو نرشتها ؟
- يحتفظ الش�اعر دائما بذكرياته القديمة، 
وأرش�يفه  الش�عري  تاريخ�ه  تع�د  الت�ي 
الحيات�ي، وهي كث�رة جداً س�جلت ما بني 
كتاب�ة القصائ�د أو إلقائه�ا واملش�اركة يف 
ش�عرية  وأمس�يات  ون�دوات  مهرجان�ات 
وعالقات ش�خصية مع ش�عراء آخرين من 
جييل فضالً ع�ن ذكريات النرش واالصدارات 
وما كان يصاحبها من مش�اكل وصعوبات 
حي�ث ل�م يكن النرش س�هالً كما ه�و اآلن . 
ولعل م�ن أجمل ذكرياتي املحببة عىل نفيس 
هي كتاباتي الش�عرية األوىل ألنها تعد بداية 
حيات�ي األدبي�ة وأن�ا يف املرحلة املتوس�طة، 
حي�ث كان�ت اإلنطالقة نح�و عالم الش�عر 
الجمي�ل، وبخاص�ة عندما ُع�ني يف ثانويتنا 
مدرس�اً للغ�ة العربية هو الش�اعر العراقي 
معد الجب�وري، والذي كان ل�ه الدور الكبر 
يف نم�و موهبت�ي الش�عرية وتطورها، كما 
كان املش�جع األول يل حيث كان يعمل آنذاك 
يف جريدة )الرس�الة( املوصلية، وصادف أن 
كتبُت قصيدة من الشعر الحر كانت بعنوان 
)البح�ث ع�ن األرض( فأخذها مني لنرشها 
يف الجريدة وبعد اس�بوع ج�اء بالجريدة ويف 
عددها )161( لسنة 1972 وأعطاها يل وكم 
كانت فرحتي كبرة ج�داً وأنا أرى قصيدتي 
وق�د ن�رشت يف الجري�دة وكان ه�ذا الحدث 
حافزاً لإلستمرار يف الكتابة والنرش فيما بعد 
يف أغل�ب الصحف العراقية التي كانت تصدر 

يف بغداد.
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ثقافية

القصة القصرية جدًا

الشاعر العراقي بهنام عطا اهلل يف ضيافة ثقافية الزوراء

 عىل رمال الرساب 
َتَدحرَجت أعوامي 

وقتي املهدور 
نثار َزَبد االنتظار 

قيظ الغياب 
يربك روحي 

تباريح الذاكرة 
تذيب زهرة قلبي 

ُد الليل باألرق  وحيداً أتوسَّ
مكّبٌل أنا بوجع الحرمان 

ألمُّ فتيت الصرب 
محتضناً شوك محنتي 

غنائي الشفيف 
تدوينات ألم البنفسج 

عىل جمر خيباتي 
أعدو الهثاً خلف مرايا الَغد 

كلّما أهزُّ جذع الترّضع 
ُيساقط َعيلَّ رذاذ الهموم 
هل أترك حجارة القنوط 
تكرس قارورة أحالمي ؟

بني جنائن الريحان 
سأغفو عىل حلٍم 

بنكهة الفرح

تباريح الذاكرة
كاظم ناصر السعدي

  إبراهيم عدنان يونس
يف املقدم�ة النقدي�ة الوافية املعنون�ة ب� ))فضاء 
القص�ة القص�رة ج�داً(( اس�تهل الناق�د الكبر 
األستاذ الدكتور محمد صابر عبيد رؤيته النقدية 
بالتعريف بن�وع القصة القصرة جدا وأهميته يف 
مجموع�ة قصصية مهمة س�ارت يف هذا املس�ار 
القصيص القصر جدا وهي مجموعة ))غورنيكا 
عراقي�ة(( للق�اص املب�دع جم�ال ن�وري بقوله: 
))قصص هذه املجموعة القصرة جداً املوسومة 
ب� ))غورنيكا عراقية(( تدخل هذا املعرتك الفني، 
وقد تمخّضت عن تجربة ثرية وعميقة وواسعة يف 
كتابة القص�ة القصرة عند القاص جمال نوري، 
إذ سبق له وأن أصدر أكثر من مجموعة قصصية 
تمّي�زت بالتجريب القائم عىل وعي التجربة وفهم 
الفض�اء ال�رسدي ع�ىل نح�و جي�د، ق�اده أخراً 
إىل تقدي�م اجته�اده ال�رسدي يف كتاب�ة القص�ة 
القصرة جداً، وهي تتن�ّوع يف نماذجها ورؤياتها 
وخصائصه�ا األس�لوبية ومقارباته�ا الجمالي�ة 
داخل فضاء الجنس القص�يص عموماً، والفضاء 

النوعي للقصة القصرة جداً خصوصاً((.
ث�م تطرق إىل طبيع�ة الفضاء القص�يص يف هذه 
املجموعة بقوله: ))اعتم�دت قصص ))غورنيكا 
عراقي�ة(( ع�ىل تفعيل الحس الواقع�ي الوقائعي 
املس�تمّد من تجرب�ة الواقع والحي�اة، حتى لكأن 
أح�داث القصص املنتخبة ترغ�م القارىء عىل أن 
يك�ون رشي�كاً فاعالً فيها ع�ىل نحو م�ا، وتأتي 
حساس�ية هذا االلتقاط الوقائعي من فهم عميق 
لحركة الفاعل الرسدي يف ه�ذا النمط من التعبر 
القص�يص، وهو يجته�د يف التفاعل م�ع القراءة 
بأكرب قدر ممكن من الرتكيز واملشاركة والتضافر 

والتفاعل((.
وأشار إىل الكثر من الخصائص الفنية البنائية يف 
هذه القصص والسيما خاصية الوصف بقيمتها 
البنائي�ة املهم�ة يف القص�ة القصرة ج�دا قائال: 
))تتمّت�ع أكث�ر قصص املجموعة بش�ّدة الوصف 
وقّوته وتركيزه، عىل نحو يسهم يف إضاءة عنرص 

امل�كان إض�اءة عميقة تس�تجيب إليق�اع الحدث 
ال�رسدي يف كل مرحلة م�ن مراحل تكّون القصة، 
وقد تضع�ف هذه اإلض�اءة الوصفي�ة يف مراحل 
معينة حني يتطلّب الحدث الرسدي يف القصة نوعاً 
من التس�اؤل، أو التداخل، أو العتم�ة، أو الحرة، 
وص�واُل إىل اس�تفزاز املتلق�ي للدخ�ول يف لعب�ة 
غياب وحضور، وحّل وش�ّد، لبلوغ الهدف النوعي 

للقصة((.
كما أش�ار إىل خاصية التفاعل مع الفنون األخرى 
وخاص�ة الس�ينما بم�ا تتمت�ع ب�ه من مش�اهد 
ولقطات ومونتاج وغرها بقوله: ))يفيد القاص 
كث�راً م�ن تقان�ة الكام�را إذ يش�عر املتلقي أن 
الحساسية الس�ينمائية للمش�اهد القصصية يف 
أغل�ب القصص تخض�ع لس�لطة كام�را دائمة 
التصوي�ر، وه�ي ال تكتف�ي بتصوير نس�قي بل 
تسعى إىل تصوير ش�امل وكيّل من الجهات كلّها، 
مع تركيز نوع�ي مثمر عىل اللحظ�ات التنويرية 
االس�تثنائية الت�ي تخّص�ب الح�دث ال�رسدي يف 

القصة وتغنيه .

وينته�ي أخ�راً إىل بن�اء توصيف ع�ام للقصص 
ال ب�د ملن يقرأه�ا أن يوظف ه�ذه املالحظات كي 
يتمك�ن م�ن إدراك قيمتها وخصوصيت�ه بقوله: 
))تلتئم ه�ذه املالحظات الجوهري�ة التي قاربت 
عىل نحو كيّل وشامل طبيعة وحساسية الرؤيات 
الت�ي تمخّضت عنها قص�ص املجموعة وتتوّحد، 
يف س�ياق البحث عن الفضاء ال�رسدي الذي يمّيز 
القص�ة القص�رة جداً ع�ن أنواع الق�ّص األخرى 
املعروفة. وإذا ما كان األمر بطبيعة الحال يحتاج 
إىل جه�د قرائ�ي كب�ر من أج�ل وضع األس�س، 
وتثبيت الخصائ�ص، وصوغ املقوالت، فإن قراءة 
القصص القصرة جداً واالس�تمتاع بطريقتها يف 
التعبر والتش�كيل والتدليل هي الكفيلة باإلجابة 
عىل أكثر أس�ئلة النوع إش�كالية وغموضاً، وهي 
دعوة لق�راءة ))غورنيكا عراقي�ة(( بموجب هذا 
املقرتح النقدي، السيما وهي تتحرّك عىل مساحة 
كتابة محدودة، عىل مس�توى كّل قصة من جهة، 
وعىل مس�توى قصص املجموع�ة كلّها من جهة 
أخ�رى((. ولعل مقدم�ة األس�تاذ الدكتور محمد 
صاب�ر عبيد تكش�ف بوضوح وعلمي�ة عن قيمة 
هذه القصص وقيمة الق�اص، إذ إن هذا التقديم 
بمثاب�ة تزكية نقدي�ة عالية املس�توى تحظى به 
ه�ذه القصص كما يحظى به�ا القاص، وهو ما 
يح�ّرض القراء عىل تداولها فه�ي التي قادتني إىل 
قراءة هذه القصص واالس�تمتاع بجوها الرسدي 

املتألق واملدهش.
تنوع العنوانات وكثافتها واختصارها بما يتالءم 
مع ن�وع القص�ة وه�و )القصة القص�رة جدا( 
حيث يجب أن يك�ون كل يشء فيها قصرا كثيفا 
ومختزال، فمنها العنوان املفرد النكرة وهو النوع 
الغال�ب ع�ىل أكثر قص�ص املجموع�ة وهي ثالث 
ع�رشة قص�ة ))انتظ�ار/ تصوي�ب/ رصاصة/ 
دم�وع /حم�ى /تظاه�رة /التح�ام �/خريف /

خوف /نزيف /مسخ /صور /نشيج(( والعنوان 
املفرد املعرفة وقد جاء هذا العنوان عىل رأس ثمان 
قص�ص هي ))اللوح�ة /املس�دس /العصافر /

الحصان /الطابور /الفأرة /القرين /الصدى((، 
والعنوان املكون من الصفة واملوصوف وقد حملت 
خمس قص�ص من قصص املجموع�ة هذا النوع 
من العنوان ه�ي ))حلوى مرّة /نج�وم بطيئة /

أسالك شائكة /غورنيكا عراقية /طقس احتفايل 
مؤّج�ل((، وج�اءت قص�ة واح�دة ذات العن�وان 

باللفظ األجنبي هي قصة ))كواتوم دوك((.
أما العنوان املض�اف فقد جاءت فيه قصة واحدة 
أيضا هي ))أعشاش العصافر((، وجاء عنوانان 
بصيغة العن�وان املضاف واملوصوف هما ))غرفة 
ن�وم هادئة /ثوب أبيض للزفاف((، وعنوان واحد 
بصيغة العنوان املش�به هو ))ضي�اء كالظالم((، 
وال ش�ك يف أن ه�ذا التن�وع يف بناء عتب�ة العنوان 
من ش�أنه أن يضيف حيوية عىل فضاء القصص 

وعواملها.
س�نأخذ قصة ))الحص�ان(( أنموذجا من نماذج 
القص�ة القصرة جدا لتحليلها م�ن خالل الرؤية 
الرسدي�ة له�ذا الن�وع الخ�اص م�ن القص�ص، 
وس�نورد القصة كاملة أوال كي يمكن النظر إليها 

كليا من خالل عنارص بنائها:
))االطفال بمالبسهم امللونة الزاهية، يزدحمون عىل 
العربة متطلعني اىل الش�ارع املكتظ بالناس والباعة 
ومباه�ج العي�د، والح�وذي يله�ب ظه�ر الحصان 
بالسوط يستعجله الوصول اىل نهاية الشارع ليلفظ 
الصغار ويلتقط حشداً آخر ثم ليمأل جيبه بالدنانر.. 
والحصان املكتهل تحت ثقل العربة وسوط الحوذي 
ومرارة الجوع يندفع عىل االس�فلت مس�تجمعاً كل 
طاقته، متطلعاً اىل االمام من دون أن يحلم بالراحة.. 
تتوق�ف العربة.. ت�دور.. وكلما تزايد ع�دد االطفال 
الضاحكني ازدادت بهجة الحوذي والتمعت عيناه.. 
تشتد حرارة الش�مس.. يندفع الحصان وسط هذه 
الدوام�ة م�ن دون ه�دف.. يرتنح.. يس�قط.. يهرع 
الن�اس للتأك�د من س�المة االطفال بينم�ا الحوذي 

يشتم ويلعن فأله
جمال

جمال نوري

   د. صباح التميمي
)إي�زر(   يس�ميه  مم�ا  املفه�وم  ه�ذا  يق�رتب 
ب�)القارئ األعىل(، فهو مصطلح جمعي، يشر 
ملجموع�ة قرّاء متباينني له�م كفاءات مختلفة،  
ولكن�ه يظهر الي�وم يف الفض�اءات االفرتاضية، 
ومنه�ا )الفيس�بوك( ، بوصفه س�لطة رقابية، 
ع�ىل ما ُين�رش يف ه�ذا الفضاء األزرق الفس�يح 
م�ن نصوص ضعيف�ة ال تصمد أم�ام منظومة 
املعاير الجمعية املعروفة التي تتحرّك يف ضوئها 
وتعيش، نصوٌص تنتمي ألجناس أدبية مختلفة، 
قصيدة : )عم�ود ، تفعيلة، نثر(  ، رسد : )قصة 
قصرة جدا، رواية، س�رة ذاتي�ة( … الخ ، وكل 

خ�روج غ�ر م�دروس - وهنا لنض�ع خطوطا  
تحت عبارة )غر مدروس( - سيؤّدي بالرضورة 
إىل إثارة )القارئ االفرتايض األعىل(، وسيس�ّجل 
ردود أفع�ال تعمل عىل إبع�اد محاوالت الخروج 

العبثي هذه. 
إن الخ�روج امل�دروس - القائ�م ع�ىل تخطي�ط 
مس�بق بوع�ي - ظاه�رة صحّية ُتج�ّدد الحياة 
داخ�ل التجمع�ات النوعية يف األجن�اس األدبية، 
لك�ن الخ�روج العبث�ي، خطأ َم�ريَض، نابع من 
فقر مع�ريف بمعاير بن�اء النوع داخ�ل الجنس 
الواح�د، م�ا يجع�ل ردة الفع�ل علي�ه عنيف�ة، 
فق�د يح�دث أن ينتج أحدهم - ربما هو أس�تاذ 

جامع�ي أو هك�ذا يبدو -  ش�يئا م�ا، يظن بأنه 
)قصي�دة(  أو )قص�ة قصرة ج�دا(، ويعرضها 
عىل أنه�ا محاولة تجريب بدائي�ة، فإذا عرضها 
بنّي�ِة التعلّ�م، فس�يعالج )الق�ارئ االف�رتايض 
األعىل(  املعروض بهدوء، وس�يأخذ بيد صاحبه 
نح�و املنطقة اآلمنة، لك�ن إذا عرضها عىل نحو 
فيه إرصار وتعّن�ت، ويذهب به ظّنه أنها تنتمي 
لجنس أدبي وه�ي بعيدة كل البعد عن أن تكون 
أدب�ا، مع ما يحص�د من تصفي�ق مزّيف، فردة 
فعل )القارئ االفرتايض األعىل(  ستكون عنيفة 
جدا، قد تؤدي إىل إقصاء هذا الشخص من فضاء 
األدب، وإن كان عىل املستوى االفرتايض، السيما 

إذا كان الواقع يتواطأ مع هذه التجارب الفقرة 
وعياً وأسلوباً ألسباب نعرفها كلنا .

وال يكتس�ب ه�ذا )الق�ارئ االف�رتايض األعىل(  
عل�وَّه من تعاليه وتكرّبه كما قد يفهم البعض، 
بل من س�لطته الجمعية الرتاكمية، التي تمنحه 
ق�وّة الحج�ة، وش�جاعة الحج�اج الناف�ع غر 

املنفعل، أو املرهون بمآرب أخرى. 
وال ري�ب يف أن تفعيل ه�ذا النمط م�ن الرقابة، 
يصب يف مصلحة املش�هد الثقايف املحيّل بأرسه، 
ويقل�ل من مح�اوالت الهبوط ب�ه، وتحويله إىل 
ركام م�ن نص�وص ال لون وال طع�م وال رائحة 

لها .
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يعمد بعض األزواج إىل إنفاق املال دون 

م�رر أو ع�ى غ�ر األساس�يات، مما 

يرتت�ب عليه نق�ص يف ميزاني�ة املنزل 

عى حساب ما هو رضوري، فإذا كان 

زوجك مبذراً به�ذه الطريقة إليك هذه 

النصائح للتعامل معه:

• أس�لوب املناقش�ة بحي�ث تقوم�ي 

مع�ه  الش�هرية  امليزاني�ة  بمناقش�ة 

ووضع بن�د لإلنفاق الش�هري املعتدل 

ع�ى  اإلنف�اق  ه�ذا  يؤث�ر  ال  بحي�ث 

املصاريف املس�تقبلية وعمل بنود لكل 

من املأكل وامللبس ومصاريف األوالد .

• حاويل أن تهتمي بش�ئون زوجك وأن 

تتب�ادال الحديث س�وياً ع�ى انه يقوم 

باالدخ�ار م�ن الرات�ب وان تنصحي�ه 

بعدم التبذير ويك�ون الحوار فيه نوع 

م�ن ال�ود والتفاه�م ليس بش�كل من 

الش�جار بحيث يتقبل منك هذا الكالم 

بصدر رحب.

• حاويل أن تناقيش معه فكرة الدخول 

يف مش�اريع حس�ب رغبت�ه وأي م�ن 

أو  تجاري�ة  يفض�ل س�واء  املج�االت 

صناعي�ة أو عقاري�ة وتقويل ل�ه أنها 

فكرة مربحة لو أننا كل ش�هر ادخرنا 

مبل�غ معني م�ن الراتب ويك�ون زائد 

ع�ن حاجاتنا األساس�ية ونقوم بعمل 

مرشوع مربح.

• عندما تناقش�ني معه كل هذه األمور 

يج�ب أن يك�ون يف ي�دك دف�رت حت�ى 

تقومي بتدوين الرات�ب الداخل واملبلغ 

االحتياجات  امل�روف ع�ى  النق�دي 

األساسية وما هو متبقي وهكذا .

• م�ن املمكن أن تقنعي زوجك بادخار 

مبلغ نقدي من كل ش�هر م�ن الراتب 

الش�هري وتجميعه حتى يصبح مبلغاً 

كب�راً ويتم فتح به وديعة يف البنك ملدة 

عام مثالً وأخذ اإليراد الذي يخرج منها 

ويتم الرف منه ع�ى أن يبقى املبلغ 

األسايس كما هو ولن يتم سحبه إال إذا 

لزم األمر.

• م�ن املمك�ن أن تق�ويل ل�ه أن تقوم 

بادخار مبلغ من الراتب الشهري وذلك 

كل شهر حتى سن التقاعد يكون لديك 

مبلغ كبر تس�تطيع عمل مرشوع به 

أو فتح وديعة تؤمن بها حياتك

من املشكالت األكثر شيوعاً لدى 

الرض�ع واألطفال هي مش�كلة 

التب�ول الالإرادي، وتنش�أ هذه 

املش�كلة ل�دى األطف�ال الذي�ن 

تكون لديهم مثانة بولية صغرة 

الحجم، وبالتايل يكون الطفل يف 

هذه الحالة غر قادر عى حبس 

البول لفرتات طويلة، ويتم عالج 

مش�كلة التبول ال�الإرادي بعدة 

ط�رق مختلف�ة، بم�ا فيها تلك 

الط�رق املنزلي�ة، ويف هذا املقال 

س�وف نتعرف عى عالج التبول 

ال�الإرادي بالعالج�ات املنزلي�ة 

الطبيعية.

الط�رق  م�ن  العدي�د  هن�اك 

املن�زل  يف  املتوف�رة  الطبيعي�ة 

لعالج مش�كلة التبول الالإرادي 

لدى األطفال ومنها:

فيمكن�ِك  القرف�ة،  -مس�حوق 

جعل الطفل يق�وم بمص لحاء 

القرفة م�رة كل يوم، أو يمكنك 

م�ن  القلي�ل  بوض�ع  القي�ام 

مس�حوق القرف�ة يف الوجب�ات 

الخاصة بالطفل.

-األملج، تستخدم فاكهة األملج 

ف�ن عالج الكثر من املش�كالت 

مثل مش�كلة التب�ول الالإرادي 

لدى األطفال.

-زيت الزيتون، يمكنِك استخدام 

زي�ت الزيت�ون لعالج مش�كلة 

التبول ال�إلرادي لدى األطفال يف 

اللي�ل إذا كان يف حال�ة مزمنة، 

وم�ا علي�ِك القي�ام به ه�و إن 

تقوِم بتس�خني قلي�ل من زيت 

الزيتون، وده�ن منطقة البطن 

السفلية للطفل به وهو ما يزال 

دافئ�اً، وتدليكه�ا بلطف لبضع 

دقائ�ق، وقوم�ي بتك�رار ذل�ك 

العديد من  يومياً وس�تالحظني 

التغي�رات اإليجابية عى طفلك 

يف الوقت القريب.

-رشب ش�اي األعش�اب، يمكن 

لش�اي األعشاب الطبيعي عالج 

مش�كلة التب�ول ال�إلرادي لدى 

األطفال يف أثناء النوم.

-يمك�ن القيام بتحضر ش�اي 

األعش�اب عن طريق غيل كوب 

من املاء ثم وضع كمية صغرة 

من األعش�اب به، وترك املنقوع 

حتى يرد لعدة ساعات، ومن ثم 

تصفيته وجع�ل الطفل املصاب 

بمشكلة التبول الالإرادي رشبه 

قبل الذهاب إىل النوم.

 -عص�ر الت�وت ال�ري، يعتر 

عصر الت�وت الري من األدوية 

التي تعم�ل عى تطه�ر املثانة 

واملسالك البولية والكى.

-بما أنه يجب التقليل من كمية 

السوائل بعد العشاء، فإنه يمكن 

لألطفال رشب هذا العصر قبل 

الذهاب للنوم بساعة واحدة.

-الجوز والزبيب، يمكن لألطفال 

الذين يعانون من مشكلة التبول 

الالإرادي أن يتناولوا ملعقة من 

الزبيب والجوز قبل وقت النوم.

-يعت�ر الج�وز والزبي�ب م�ن 

والصحية  الخفيف�ة  الوجب�ات 

الت�ي تعمل ع�ى معالجة هذه 

املشكلة.

-العسل، فيمكن لألطفال تناول 

ملعق�ة من�ه قب�ل الذه�اب إىل 

النوم، فهم يحبونه كثراً.

-خ�ل التف�اح ال�ذي يقل�ل من 

املع�دة وبالتايل فإنه  حموضة 

يقل�ل م�ن الرغب�ة يف التب�ول 

املتكرر.

ال�ذي  الخ�ردل  -مس�حوق 

يس�اهم يف ح�ل العدي�د م�ن 

مش�اكل املسالك البولية بما يف 

ذلك التبول الالإرادي.

-الحرفي�ه، والت�ي تعم�ل عى 

توف�ر الدف�ئ للطف�ل ط�وال 

اللي�ل وبالت�ايل ع�الج التب�ول 

الالإرادي.
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نصائح للتعامل مع الزوج املبذر

عالج التبول الال إرادي

حنو مستقبل أفضل ... هلما
ملاذا يعاني رواد الفضاء من هشاشة 

العظام؟

املطبخ ...

دراسات حديثة....

مسبوسك البطاطس باجلنزبيل

مناطق معينة باملنزل حتتاج للتعقيم

املقادير:

بطاطس

زبدة

فلفل أحمر

بصل أخرض

زنجبيل

عجني سمبوسك

قرفة

خطوات التحضر:

اش�وى البطاط�ا ىف امليكروويف 

أو الف�رن حتى تصب�ح طرية و 

ذوبى القليل من الزبدة ىف مقالة 

و اق�ى الفلف�ل األحم�ر ملدة 30 

ثاني�ة ث�م األج�زاء البيضاء من 

ملدة  والزنجبيل  البصل األخ�رض 

دقيقة واحدة اهريس البطاطس 

ىف املقالة و تب�ى املزيج ثم قلبى 

ىف الج�زء األخ�رض م�ن البص�ل 

س�خنى الفرن ع�ى 200 درجة 

مئوية ادهنى رشائط السمبوسك 

بالزبدة املذاب�ة ثم ضعى ملعقة 

من مزي�ج البطاط�س ىف نهاية 

الرشي�ط ث�م إطويها م�ن جنب 

إىل جن�ب لعمل قطع�ة مثلثة ثم 

السمبوس�ك ع�ى صينية  رىص 

الخب�ز وإدهنى وجهه�ا بالزبدة 

العملي�ة حت�ى تنتهى  وك�ررى 

م�ن كل الحش�و و اخبزيها ملدة 

20 دقيق�ة حت�ى تصبح هش�ة 

وذهبي�ةرىش قلي�ل م�ن القرفة 

ع�ى الوج�ه وه�ى س�اخنة ثم 

قدميه.

م�ن املؤك�د أن النظاف�ة تع�د صف�ة وع�ادة 
إيجابية، غر أنه ليس�ت ثم�ة حاجة لتعقيم 
كل ما تالمسه من أشياء حتى داخل الجدران 
األربع�ة يف منزل�ك. باملقاب�ل، هن�اك مناطق 

معينة تحتاج تعقيما بالذات.
فبع�ض الجراثي�م املنت�رشة داخ�ل املنزل لن 
تلحق بك الرضر، بل هي يف الحقيقة يمكن أن 

تساعدك عى بناء الجهاز املناعي لجسمك.
وتوضح دراس�ة ملركز أملاني مختص بتقديم 
املش�ورة للمستهلكني أنه يمكنك أن تستخدم 
امل�واد املطهرة فق�ط لتنظيف منزل�ك عندما 
تتطل�ب الرضورة ذلك، وإح�دى الحاالت التي 
تستدعي التنظيف املكثف هي وجود شخص 

يقيم باملنزل ومصاب بمرض معد.
وع�ى الرغم م�ن أنه من الش�ائع وجود مواد 
تنظيف كثرة ومتعددة داخل املنزل فإن كثرا 
م�ن األماكن فيه يتم تجاهله�ا يف األغلب عند 

القيام بعملية التنظيف.
وهذه األماك�ن بالذات هي التي يمكن للمواد 

املنظف�ة واملطهرة أن تس�اعد ع�ى مقاومة 
انتش�ار البكتري�ا الض�ارة فيه�ا، فاملردات 
-ع�ى س�بيل املثال- يج�ب أن يت�م تنظيفها 
بش�كل منتظم بمادة منظف�ة لكل األغراض، 
كم�ا يجب تنظي�ف مقابض األبواب باملس�ح 

من حني آلخر.

سر األعشاب...

احذر وامتنع من أخطاء شائعة ...

سلوكيات...

كل يوم معلومة...

ما أخطاء العناية بالبشرة اليت تظهر آثار التقّدم يف العمر؟

قضاء األوقات مع األطفال يزيد من نسب ذكائهم

من األشياء املشرتكة بني رواد الفضاء الذين قضوا فرتة طويلة يف ظروف 
منعدم�ة الجاذبي�ة يف الفض�اء الخارجي، ه�ي أنهم ُيعان�ون جميًعا من 

هشاشة العظام وآالم يف املفاصل. فما السبب يف ذلك؟
هشاش�ة العظام هي ناتج عن الفقدان التدريجي لكثافة العظام، بحيث 
ُيصب�ح الهيكل العظمي أضعف وأكثر عرضة للكس�ور. وُيالَحظ أن رواد 
ن قض�وا فرتة طويل�ة يف ظروف انع�دام الجاذبي�ة، ُيعانون  الفض�اء ممَّ
من أعراض هشاش�ة العظام، وذلك بس�بب فقدان كثافة العظام بوترة 

رسيعة.
فقد لوحظ يف الكش�وفات التي ُيجريها األطب�اء لكل رائد فضاء يعود من 
رحل�ة يف الفضاء الخارجي، انخفاًضا كبرًا يف الكتلة العضلية، والعظمية 
كذل�ك. ووفًقا لخ�راء وكالة ناس�ا الفضائي�ة، فإن رواد الفض�اء الذين 
يقضون عدة أش�هر يف مهمات فضائية، ُيمكن أن يفقدوا يف املتوس�ط ما 

بني 1 – %2 من كتلة العظم كل شهر.
وعادة ما يعاني رائد الفضاء من فقدان يف كتلة العظم يف النصف الس�فيل 
من الجسد، وخاصًة يف الفقرات )العمود الفقري( وعظام الساق. ويخرس 
العظ�م الفخ�ذي الداني )عظم الفخذ( حوايل %1.5 من كتلته يف الش�هر، 
أو م�ا يق�رب من %10 عى مدى مدة س�تة أش�هر بق�اء يف الفضاء، مع 
االنتع�اش بع�د عودته إىل األرض يف مدة تس�تغرق ما ال يق�ل عن ثالث أو 

أربع سنوات.
كم�ا يؤدي فقدان كتلة العظام إىل ارتفاع مس�تويات الكالس�يوم يف الدم، 
مما يزيد من خطر اإلصابة بحىص الكى. وهذا يجعلنا نتساءل عن سبب 

خسارة رائد الفضاء لكتلته العظمية بهذه الرسعة الكبرة؟
يف الفضاء الخارجي، ُيشبه وضع رائد الفضاء إىل حٍد كبر ووضع املريض 
طري�ح الفراش. فمع الوقت، تبدأ عظام املريض طريح الفراش بالضعف 
تدريجًي�ا لقل�ة اعتماده عليه�ا وتحريكها، م�ا يجعله عرضًة لهشاش�ة 
العظ�ام. نف�س الحال ينطبق عى رائ�د الفضاء. فالبق�اء فرتة طويلة يف 
الفضاء الخارجي ُيقلل م�ن اعتماده عى العضالت والعظام بفعل انعدام 
الجاذبية، ما يؤثر عى الخاليا العظمية س�لًبا، ويجعل العظام تضعف مع 

الوقت.
إذ ان الجم�ود وقل�ة الحرك�ة الت�ي ُتصاح�ب رائد الفضاء خ�الل مهامه 
الفضائي�ة، تؤدي إىل إضع�اف الهيكل العض�يل والعظمي لقل�ة االعتماد 
عليه يف الحركة. وُيمكن أن يفقد رائد الفضاء ما نس�بته %15 من كثافة 

املعادن يف جسمه يف غضون ثالثة أشهر.
لذلك، تحرص ناسا عى تركيب صاالت رياضية يف محطة الفضاء الدولية 
لُيس�مح ل�رواد الفض�اء بممارس�ة التماري�ن الرياضية وتقوي�ة البنية 
العضلي�ة والعظمية، والتقليل من مضاعفات خس�ارة الكثافة العظمية. 
حي�ث ُيمارس رواد الفضاء التمارين بمعّدل س�اعتني ونصف يومًيا. هذا 
اإلج�راء ال يمنع خط�ر اإلصاب�ة بضعف العظ�ام، لكنه ُيقلل م�ن اآلثار 

السلبية املرتتبة عى ذلك.

ع�ى  النس�اء  معظ�م  تس�عى 

ش�ابة  ب�رشة  ع�ى  الحف�اظ 

ومرشق�ة دوماً رغ�م التقدم يف 

العم�ر، فيح�رص الجميع عى 

املتاحة  الس�بل  إبج�اد جمي�ع 

للحفاظ ع�ى ش�باب ونضارة 

الب�رشة. وق�د تواجهه�ا بعض 

ق�د  الت�ي  الخاطئ�ة  الع�ادات 

ُترتك�ب دون دراي�ة، وتتس�بب 

يف تع�رض البرشة للش�يخوخة 

رسيًعا. تلك األخطاء الش�ائعة، 

العدي�د من الس�نوات  تضي�ف 

لتجعل�ك  الحقيق�ي،  لعم�رك 

تبدي�ن أكر س�ًنا، وأب�رز هذه 

األخطاء نذكر ما ييل:

الرتينويدات؛  اس�تخدام  إغفال 

حيث أنه ع�ى الرغم من كونها 

م�ن العن�ارص القاس�ية قلياًل 

ع�ى البرشة، إال أن الرتينويدات 

من املكون�ات الفّعال�ة لتجديد 

خالي�ا البرشة. وينص�ح أطباء 

الجل�د باس�تخدام القلي�ل من 

الرتينويدات لتدليك البرشة لياًل 

يوًم�ا بع�د يوم لتحس�ني حالة 

البرشة.

اس�تخدام  م�ن  دائًم�ا  التأك�د 

كمية كافية من واقي الش�مس 

حوايل 2 ملعقة صغرة لتغطية 

جميع األماكن املعرضة ألشعة 

الش�مس م�ن الوج�ه، الرقبة، 

وال  الص�در وغره�ا.  اليدي�ن، 

تن�ي اختيار لوش�ن واقي من 

أش�عة الش�مس م�ع معام�ل 

 .30 SPF للوقاي�ة ال يق�ل ع�ن

التع�رض املفرط لألش�عة فوق 

األس�باب  م�ن  البنفس�جية 

األساسية وراء اإلصابة بالبقع 

الداكن�ة والتي ق�د تتحول فيما 

بعد إىل رسطان الجلد.

إهم�ال احتياج�ات البرشة مع 

التق�دم يف العمر، ألن�ه يف هذه 

املرحل�ة العمرية تق�ل إفرازات 

أكث�ر  يجعله�ا  مم�ا  الب�رشة، 

جفاّف�ا، رقة وأكثر حساس�ية. 

مم�ا يعن�ي أنه م�ن الرضوري 

اختي�ار املرطب املناس�ب الذي 

باحتياجاته�ا.  الب�رشة  يم�د 

العناي�ة  خ�راء  وأوىص 

باالنتباه املكون�ات املدوّنة عى 

مس�تحرضات العناية بالبرشة 

املش�كالت  بع�ض  لتجن�ب 

الش�ائعة خالل التقدم يف العمر 

الب�رشة  حب�وب  كاالحم�رار، 

والتجاعيد.

اس�تخدام منتج�ات العناية يف 

أن  حي�ث  الخاط�ئ،  التوقي�ت 

اتب�اع روتني جمايل م�ن األمور 

بالب�رشة  للعناي�ة  الرضوري�ة 

والحفاظ عى الحيوية الدائمة. 

لك�ن لكل م�ن مس�تحرضاتك 

مناس�ب  توقي�ت  التجميلي�ة 

س�بيل  ع�ى  الي�وم.  خ�الل 

املنتج�ات  اس�تخدمي  املث�ال، 

الغني�ة بمضادات األكس�دة يف 

الصب�اح لحماي�ة الب�رشة من 

عوامل التلف خ�الل اليوم. أما 

املقرشات كحمض الجليكوليك 

أو أحماض البرشة والكوالجني 

األنس�ب  فمن  كالرتينوي�دات، 

تطبيقه�ا قب�ل الذه�اب للنوم 

لتعم�ل ع�ى إص�الح وتجدي�د 

خاليا البرشة.إهمال اس�تخدام 

عالجات مكافحة الش�يخوخة 

من الس�ن املبكرة، حيث يويص 

باس�تخدام  األطب�اء  أغل�ب 

مكافح�ة  مس�تحرضات 

س�ن  م�ن  ب�دًءا  الش�يخوخة 

العرشين، حيث يساعد ذلك عى 

تجنب ظهور الخطوط الدقيقة 

والتجاعي�د املبك�رة. وب�ارشي 

باس�تخدام عالج�ات مكافحة 

اخت�اري  مبك�رًا،  الش�يخوخة 

أنواع اللوشن وس�روم البرشة 

الغنية بالببتيدات، كما تس�اعد 

الببتيدات ع�ى بناء الكوالجني، 

والذي يس�اعد عى الوقاية من 

ترهالت البرشة. 

ذك�رت دراس�ة بريطاني�ة أن وج�ود األب 
م�ع الطفل مه�م جدا وأن األطف�ال الذين 
يقضون أوقاتا أكثر م�ع أبائهم يتمتعون 
بنس�بة عالي�ة م�ن ال�ذكاء، وذل�ك لعدة 

أسباب.
ن�رش باحثون م�ن جامع�ة نيو كاس�تل 
الريطاني�ة نتائ�ج أبحاثهم ح�ول عالقة 
الطف�ل بذوي�ه، وخاصة عالقته�م باألب، 
وتأث�ر ذلك عى نس�بة ذكائه�م. وبحثت 
الدراس�ة أكث�ر من 11 أل�ف حالة ألطفال 
ول�دوا بعد س�نة 1958، وت�م تدوين عدد 
األوقات التي قضاه�ا األطفال مع األب يف 

طفولته�م، وخاص�ة األوق�ات املخصصة 
بالكامل لألطفال، وذلك يف اللعب والقراءة 
والتن�زه معه�م. وأش�ارت النتائ�ج إىل أن 
األطف�ال الذي�ن قض�وا أوقاتا أط�ول مع 
أبائهم يتمتعون بنسبة اكر من الذكاء من 
الذي�ن قضوا أوقاتا أقل م�ع أبائهم، وذلك 
نقال عن صحيفة »تيليغراف« الريطانية.

وذك�ر الدكت�ور دانيي�ل نيتله، وه�و أحد 
الباحثني املرشفني عى الدراسة، أن نتائج 
الدراس�ة » كان�ت مفاجئ�ة فيم�ا يتعلق 
بالفرق الواضح يف تط�ور وتقدم األطفال 
الذي�ن القوا اهتمام�ا من قب�ل األم واألب 

يف نف�س الوقت وهو األمر ال�ذي يجعلهم 
أكثر مرون�ة مع اآلخرين م�ع تقدمهم يف 
العمر«.فيما أوضح موقع »ألرتن فيس�ن« 
النصائ�ح  تقدي�م  يف  املخت�ص  األملان�ي 
العائلية بأن وج�ود األب مع الطفل يخلق 
توازن�ا يف حي�اة الطفل تزامن�ا مع وجود 
األم، إذ أن األم تق�وم بنش�اطات ذهني�ة 
واجتماعية خاصة ومهم�ة للطفل لكنها 
غ�ر كافي�ة لخل�ق ش�خصية متكامل�ة 
للطف�ل. ويع�د لذلك وج�ود األب وقضائه 
ألوقات أكر م�ع األطفال رضوريا لتنمية 
النش�اطات الذهنية واالجتماعية بصورة 

متكامل�ة وخل�ق ش�عور بالثق�ة واألمان 
عن�د الطفل،حي�ث أن األب يع�د يف الغالب 
مثاال يحتذى ب�ه من قبل األطفال، خاصة 

الذكور منهم. 
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حدث يف مثل هذا اليوم
1327 – تتوي�ج إدوارد الثال�ث مل�كا إلنجل�را، وهو يف س�ن املراهقة، لكن 

والدته امللكة ايزابيال هي التي تدير البالد مع عشيقها روجر مورتيمر.
1662 - القرص�ان الصيني »كاوش�ينجا« يس�تويل عىل جزي�رة تايوان بعد 

حصار دام 9 أشهر.
1793 - فرنسا تعلن الحرب عىل اململكة املتحدة وهولندا.

1856 - انته�اء حرب الق�رم بني الدولة العثمانية واإلمرباطورية الروس�ية 
والتي س�اندت فيها فرنس�ا وإنجل�را العثمانيني، واس�تمرت هذه الحرب 

سنتني ونصف السنة.
1881 - إلق�اء القب�ض ع�ىل أحم�د عراب�ي ورفاق�ه بع�د دخ�ول اإلنجليز 

للقاهرة.
1947 - رئي�س الوزراء األردني إبراهيم هاش�م يقدم اس�تقالته للملك عبد 

الله بن الحسني.
1948 - تأس�يس ماليزي�ا االتحادية من اتحاد تس�ع ممالك كانت خاضعة 

لالحتالل الربيطاني.
1953 - فيضانات عارمة يف هولندا.

1958 -س�وريا ومرص توقعان عىل ميثاق الوحدة العربية بني البلدين تحت 
اسم الجمهورية العربية املتحدة.

  -  2004   244ش�خص عىل األق�ل يموتون يف حادث دهس باألقدام نتيجة 
تزاحم الحجاج يف السعودية.

2008 - حاك�م إم�ارة دبي الش�يخ محمد بن راش�د آل مكت�وم يعني نجله 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولًيا للعهد يف اإلمارة.

2011 -الرئيس املرصي محمد حس�ني مبارك يعلن عدم ترشحه النتخابات 
الرئاس�ة املقلب�ة والدع�وة لتعديل م�واد يف الدس�تور حول تقيي�د الفرات 
الرئاسية وإلغاء القيود عىل الرشح لها وذلك عىل إثر اندالع ثورة 25 يناير.

ملك األردن عبد الله الثاني بن الحس�ني يقبل اس�تقالة حكومة س�مري زيد 
الرفاع�ي والتي أتت بعد عدة أس�ابيع من ان�دالع مظاهرات احتجاجية ضد 

سياسات حكومته االقتصادية.
 2019 - قط�ر تت�وج بلقب كأس آس�يا 2019 للم�رة األوىل يف تاريخها بعد 

فوزها عىل اليابان 3–1 يف املباراة النهائية.
2021 - انقالب عس�كري ُيطيح برئيس دولة ميانم�ار وين مينت، ُمعتقال 
عدة أسماء سياسية من داخل الحزب الحاكم وأبرزهم مستشار الدولة أون 

سان سو تيش.
2022 - مقت�ل 11 ش�خًصا وإصاب�ة آخرين يف محاولة انقالبية فاش�لة يف 

غينيا بيساو.

امسه باحلصاد ومنجله مكسور

ال جتعل الظاهر خيدعك

اختبار نوع الشخصية من خالل الصورة اليت ختتارينها
قصة مثل ...

قصة وعربة ...

اختبارات شخصية...

كلمات متقاطعة  

الفالح�ني،  م�ن  فري�ق  رشع 

بعد ان اقرب موس�م الحصاد 

وكان ألحدهم منجل مكس�ور 

ل�م يفكر يف تبديله واخذ يرافق 

جماعته يف عملية الحصاد كل 

ي�وم دون ج�دوى الن منجل�ه 

الغ�رض  ي�ؤدي  ال  مكس�ور 

املطلوب منه وظل الرجل دون 

عمل اال الذه�اب مع الفالحني 

اىل الحقل والرجوع معهم.

أرس�ل )ال�ركال(  وذات يوم 

اح�د الفالحني اىل بي�ت الفالح 

ذي املنجل املكس�ور يستدعيه 

يحتاج�ه  م�ا  بع�ض  ل�راء 

ال�ركال م�ن املدين�ة اال ان�ه 

ل�م يك�ن يف البي�ت وقالت لهم 

زوجت�ه )انه ال ي�زال يف الحقل 

ي�ؤدي عملية الحص�اد( فقال 

)ه�وه  الحارضي�ن:  اح�د 

شيس�وي بالحص�اد؟ كل يوم 

بالحص�اد  اس�مه  راد.  راي�ح 

ومنجله مكسور( فذهب قوله 

مثالً.

املغزى: يرضب ملن يشتهر بني 

الن�اس بأمر من األم�ور وهو 

بعي�د عن�ه كل البعد، ويرضب 

أيضاً ملن يه�م بأمر من األمور 

دون االستعداد له..

توج�ه زوج�ان إىل حديقة الحيوان�ات لقضاء وقت ممت�ع والرفية عن 
النف�س، وقفت الزوجة أم�ام قفص القرود وهي معجب�ة كثرياً بالقرد 
وهو يداعب زوجته ويلعب معها وهي تمرح معه يف سعادة وفرح ويبدو 
عليهما أنها يف غاية الرور والراحة معاً، فقالت الزوجة لزوجها : انظر 
يالهما من زوجني س�عيدين .. بعد قليل مرت الزوجة عىل قفص االسود 
فوجدت االسد هادئ ال ينطق وال يلعب ويجلس بعيداً عن زوجته، ويبدو 
بينهما الجو ممل وغري س�عيد ابداً، فقالت الزوجة لزوجها : يالهما من 

زوجني تعيسني ال يبدو عليهما الحب وال املرح ابداً .
ق�ال لها الزوج الحكيم : يا زوجتي العزيزة، ال تس�تجعيل يف حكمك عىل 
ظواهر األمور، فاملظاهر دائماً خداعة، وأراد أن يثبت لزوجته الحقيقة، 
فق�ام برمي قنينة امل�اء التي يف يده يف زنزانة االس�ود، ثم رمي زجاجة 

اخري يف قفص القرود، لتشاهد الزوجه رد فعل كل حيوان .
عندما ملس�ت قنين�ة املاء زوجة االس�ود، فإذا باالس�د يث�ور ويهيج يف 
محاولة منه لحماية زوجته، أما القرد فهرب مبتعداً عن الزجاجة وترك 
زوجت�ه وحيدة .. فهم�ت الزوجة الحقيقة، فقال ال�زوج معلقاً : هكذا 
الب�ر ايضاً، فال تترعي يف الحكم وال تنخدع�ي املظاهر، فإن معادن 
الب�ر تظهر وقت الش�دة، وحينه�ا فقط يمكنك أن تق�رري أين يكون 

الحب الحقيقي، وأين يكون الحب مجرد شعور زائف وزائل .
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الش�خصية  ن�وع  اختب�ار  يس�اعد 
كل َم�ن يخوض�ه ع�ىل تحدي�د أبرز 
طباعه وأكثرها ظه�وراً. فقد تكون 
الش�خصية عملي�ة أو عاطفي�ة أو 
غاضب�ة أو هادئ�ة أو اس�تغاللية أو 
متعاونة... وملعرفة ذلك يجب اختيار 
إحدى صور السماء يف هذا االختبار.

الصورة 1
إذا اخ�رت الص�ورة الرق�م 1 فوراً، 
فهذا يشري إىل أنك تمتلكني شخصية 
مس�تقيمة. فأن�ت ال تحب�ني الغش. 
إىل  وتميل�ني  منتظم�ة  أّن�ك  كم�ا 

اتب�اع القواع�د وإن اس�تغل بع�ض 
األشخاص ذلك لديك بطريقة سلبية 
تص�ب يف مصلحته�م الخاصة. كما 
أّن�ك طموح�ة وال ترددين يف خوض 
التحديات وحساسة جداً وال تتقبلني 

االنتقادات القاسية.  
الصورة 2

ي�دل اختيارك هذه الص�ورة عىل أن 
املس�املة هي أبرز صفات�ك. فأنت ال 
تحبني افتعال املش�اكل أو التدخل يف 
الرصاعات. كما أّنك تتصفني باللطف 
الخالف�ات  ح�ّل  دائم�اً  وتحاول�ني 

بالط�رق الدبلواماس�ية والس�لمية. 
وتحرص�ني ع�ىل الحف�اظ عىل هذه 
الصفة رغم أنه�ا تجعلك أحياناً غري 

مرئية بالنسبة إىل اآلخرين.
الصورة 3

إذا وق�ع اختيارك ع�ىل هذه الصورة 
فهذا يشري إىل أّنك تمتلكني شخصية 
عفوية. إال أّنك أيضاً تركني الظروف 
تق�رر مصريك. وال تحبني بذل الكثري 
م�ن الجهود من أجل تحقيق التقدم. 
كذل�ك تثق�ني إىل ح�د كب�ري بالحظ. 
ولهذا تعيش�ني يف تخبط بني النجاح 

واإلخفاق.
الصورة 4

يف ح�ال كانت الص�ورة الرقم 4 هي 
خي�ارك، فأن�ت صاحبة الش�خصية 
األكث�ر ش�عوراً بامللل. والس�بب أّنك 
التغيري  الروت�ني وتحّب�ني  ترفض�ني 
والتج�دد. وله�ذا تحاول�ني دائماً أن 
تعي�يش أج�واًء مختلف�ة وتقرحني 
املش�اريع وتش�جعني اآلخري�ن عىل 
التح�رك وإنج�از املهمات م�ن أجل 

االنتقال إىل مرحلة مقبلة.
الصورة 5

الص�ورة، فأن�ت  إذا اخ�رت ه�ذه 
األش�خاص  مجموع�ة  إىل  تنتم�ني 
املنعزل�ة.  الش�خصيات  أصح�اب 
كم�ا أّنك تحبني االبتع�اد عن صخب 
الوق�ت  بع�ض  وقض�اء  املجتم�ع 
بمف�ردك. وتفضلني غالب�اً االهتمام 
بشؤونك الخاصة بعيداً عن القضايا 
العام�ة. فطموح�ك يقوم ع�ىل بناء 
أرسة وعىل عي�ش األجواء الدافئة إىل 

جانب أفرادها.
الصورة 6

يعن�ي اختي�ارك ه�ذه الص�ورة أّنك 
تتمتعني بش�خصية مس�تقلة. كما 
أّنك كث�رياً ما ترفضني األم�ر الواقع 
وتحلم�ني باألفضل. وه�و ما تبدينه 
أحيان�اً م�ن خ�الل إظه�ار غضب�ك 
وتوت�رك. إال أّنك تمتلك�ني أيضاً ثقة 
كب�رية بنفس�ك وتحاول�ني، عندم�ا 
تش�عرين باله�دوء، أن ت�ري الوجه 

اإليجابي لألشخاص واألحداث.  

من الفيسبوك
acebook

خل يبقه احلزن طلقه ويه كلبي تنام
وخل يبقه الزمن شايل علي تفكــــه
باجر تعشك ويهواك غير انســـــان

واذا كلك يحبك مثلي لـــتصدكــــــه
نعم تلكه اليحبك وانه اضن الكيــت

بس كد ماهويتك واللــــــــه ماتلكـه
اكثر منابوك وامك انه اهـــــــــواك
واضن باين علييه بساعة امللــــكه

الكلمات العمودية 

الكلمات األفقية 

1 .مخرع الدراجة النارية املوتورسايكل.
2 .مخرع اآللة الكاتبة.

3 .مخرع خط انتاج الس�يارات - يوصف به الِعرق البري 
بمعنى أن له امتداد.

4 .هدم - االسم األول ملمثل أفالم جيمس بوند سابق.
5 .مخرع قضيب منع خطر الصواعق - نصف ناقد.

6 .االسم األول ملخرع مكرب الصوت )االسم الثاني ويرمر(.
7 .لقب ارستقراطي اوروبي - زرع خرج من االرض.

8 .اس�م بندقي�ة صيد مع�روف يف الخلي�ج العربي - مخرع 
املصعد الكهربائي.

9 .نصف طاقم - رقم )معكوسة( - سقيا االرض والزرع.
10 .مخرع السيارة االملاني - نصف داكن.

1 .يتوقف - مخرع املخرطة.
2 .عصف�ور ج�اء يف اغني�ة لف�ريوز - األرض املمتدة 

تحت القدمني.
3 .طريق مبني بني مكانني مرتفعني - سجن أمريكي 

شهري اصبح مزارا للسياح ومعناه القرص.
4 .يمسح عىل جسمه الدهن وغريه - نصف سكون.

5 .نصف نورة - مكان ومخزن البيع - حيوان يعيش 
يف الغابات ويف القارة القطبية الشمالية.

6 .مجموعة من الناس منتدبة لعمل ما - يرددن عىل 
مكان محدد.

7 .م�ا يخرج�ه الطائ�ر م�ن طع�ام بع�د هضم�ه - 
متشابهان - أشار بعمل يشء ما.

8 .لس�قي النبات - جزء من وحدة العملة األمريكية.
9 .االس�م االول ملناض�ل وبط�ل االس�تقالل يف جنوب 

افريقيا – مخرع التلفزيون.
10 .نصف مفرز - مخرع الكامريا )معكوسة(.

أبـــــــراج

مهني�اً: أرشك الزم�الء يف ف�رح أو مناس�بات جميلة، واهتم 
ه إليهم بأفكار  ببعضه�م وحاول أن تلّبي دعوة أحده�م وتوجَّ
مبتكرة وحديثة.عاطفياً: ال تستعجل شيئاً يف الحب، التعارف مدة 
طويلة أفضل بغية درس ش�خصية من ستقرر تمضية بقية حياتك 
معه.صحياً: كن واعي�اً ملا يقدم إليك يف املآدب، واحرص عىل اختيار 

ما يفيدك صحياً.

مهنياً: تبدأ حركة مهنية جّيدة وتنطلق يف بعض املبادرات 
متحدياً كل الصعوبات، وتنفتح أمامك آفاق جديدة.

عاطفياً: س�وء تفاهم م�ع الريك حول بع�ض النقاط، لكّن 
انعكاسات ذلك تبقى محدودة ولن تدوم طويالً.

صحي�اً: تتجّنب القيام بأعمال مرهقة هذا اليوم، وخصوصاً أنك 
لم تشف تماماً من آالم الظهر.

مهنياً: تتسلّح بالشجاعة والقوّة لكي تواجه كل املستجدات 
بال خوف وتطلق جديداً وتحرّض نفسك لإلعالن.

عاطفياً: تميض هذا اليوم اوقاتاً طّيبة مع الريك الذي يرح لك 
طموحاته وأهدافه املستقبلية ويطلب منك الوقوف بجانبه.

صحياً: ساعد نفسك للتخلص من بعض األعباء التي ترهق أعصابك 
وصحتك

مهنياً: ينذر هذا اليوم بإرباكات غري متوقعة، وما عليك 
سوى تجنب االنخراط يف نقاشات ال تؤدي إىل أي نتيجة.

عاطفي�اً: يحم�ل هذا الي�وم قص�ة رومانس�ية تالحقها أو 
ارتباطاً مهماً تخفيه عن اآلخرين أو يهتف قلبك إلنسان.

صحياً: تبدو بكامل لياقتك ورش�اقتك، وأنت لم تتوصل إىل ما أنت 
عليه اليوم إال بعد حمية قاسية.

مهنياً: يحثك ابتزاز ما عىل اتخاذ قرارات حاس�مة، ولن تنقصك 
الج�رأة للمواجهة ووضع النقاط عىل الح�روف والرضب بيد من 
حديد.عاطفي�اً: إذا كنت تش�عر أن العالقة بالري�ك متذبذبة، ابحث 

عن األسباب عندك قبل الريك.
صحي�اً: خف�ف من املقايل والس�من والزي�وت والنش�ويات وكل ما هو 

ممنوع عليك تناوله يف حميتك.

مهني�اً: تط�ّل بعمل ع�ام وجماه�ريي أو تذه�ب إىل لقاء أو 
تسافر فتشّع بشخصية برّاقة، تشعر باالتزان والفخر.

عاطفي�اً: عالق�ة عاطفية يف طريقها إليك، لك�ّن الحذر واجب 
بسبب غياب الخربة الرضورية يف هذا املجال.

صحي�اً: إنتبه إىل ضغطك نتيجة العمل املرهق الذي تقوم به، لكن ذلك 
ال يدعو إىل القلق.

مهنياً: يحذرك الفلك من التحديات عندما يدور حديث مهم مع 
أحد الزمالء اعتباراً من اليوم، وحاول أن تخطط ملروع خالق.

عاطفي�اً: مواجه�ة قوية مع الريك، لكّن الحلول س�هلة واالقراحات 
تساهم يف تجاوز النقاط الخالفية.

صحي�اً: وفر طاقتك وجهدك لوقت آخر، وال س�يما حني تدعى إىل نزهة 
يف أحضان الطبيعة.

مهنياً: مهما حاول الزمالء تعريض س�معتك لألذى، لن ينجحوا 
يف مسعاهم ألن رصيدك من النجاح أكرب من محاوالتهم.

عاطفياً: استقرار يف العالقة بالريك الجديد، لكن االستقرار النهائي 
بينكما يحتاج إىل وقت أكرب.

صحي�اً: إذا انتابك صداع ش�به يوم�ي، فاألمر بات يحت�اج إىل مراجعة 
الطبيب املختص قبل فوات األوان.

مهنياً: تعيد إىل طاولة البحث بعض الش�ؤون املهنية املاضية 
التي يكتنفها الغموض وتحاول القيام بنش�اطات مهنية تعود 

عليك بالفائدة.
عاطفياً: يفاجئك الريك بطرح فكرة االرتباط، فكن مستعداً لتحسم 
خيارات�ك تجاهه.صحي�اً: إذا وضعت أمام عينيك ه�دف الحصول عىل 
اللياق�ة البدنية العالي�ة وصحة جيدة وعملت جاه�داً للوصول إىل هذا 

الهدف، تشعر بالرضا الذي تريده.

مهنياً: يساهم أحد الزمالء يف تخفيف األعباء عنك ويعلن عن 
فرة أكثر سالسة من السابق.

عاطفياً: لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصاً لجهة تحديد مسار 
األمور مستقبلياً وعىل نحو يضمن لك وللريك حقوقكما.

صحي�اً: عدم الكالم يك�ون األفضل لك للتخفيف مّم�ا تواجهه يف هذا 
اليوم الصعب، امللل من الروتني يدفعك إىل الكآبة والكسل.

احلمل

األسد

القوس

اجلوزاء

امليزان

الدلو

الثور

العذراء

اجلدي

السرطان

العقرب

احلوت

مهني�اً: انتب�ه م�ن مفاج�آت مزعج�ة، وابتع�د عم�ا يثري 
حساسيات كثرية واحذر من بعض الحوادث، وال تعتمد التأجيل 
واإلهمال يف العمل .عاطفياً: تتأزم مس�ألة بس�يطة وترتفع نربة 
الص�وت لكنك لن تصطدم مع الريك، تتحامل عىل نفس�ك وتتجّنب 
املواقف االس�تفزازية.صحياً: ال تكن عنيداً عندما يطلب منك أحد أفراد 

العائلة االنتباه إىل أكلك، فالتجارب السابقة خري برهان.

مهني�اً: يثري هذا اليوم بع�ض النزاعات املهني�ة ويعلن عن تغريات 
تحصل يف هذا املجال.

عاطفي�اً: يولد هذا الي�وم جواً أكثر رقة، ويؤدي إىل بناء جس�ور العالقة 
املتين�ة بالريك.صحي�ًا: عارض مفاج�ئ يحبطك ويبقي�ك يف حال من 

الراجع الصحي لن تتخلص منه برعة.

غزل عراقي



روجت النجمة جنات، لحفلها الغنائي بمناسبة عيد الحب عىل املرسح الكبري 
بدار األوبرا املرصية يوم 16 فرباير املقبل، ونرشت بوسرت الحفل عرب حسابها 
عىل تويرت، وتغني جنات خالل الحفل تحت قيادة املايسرتو حمادة املوجي، 
وتقدم باقة من أفضل أغانيها التي اشتهرت بها منها الدرامية والرومانسية  

مثل “اليل بيني وبينك ورايقة وبرد الوجدة وغريها من األغاني.
عيل  طرحتها  التي  بيه”،  بختي  “يا  أغنية  الغنائية،  جنات  أعمال  آخر  وكان 
التواصل االجتماعي املختلفة، واألغنية  الفيديوهات “يوتيوب” ومواقع  موقع 
بحفل  جنات  النجمة  وتألقت  رفعت  اسالم  وألحان  رسور،  أحمد  كلمات  من 
غنائي ضمن فعاليات مهرجان املوسيقي العربية يف دورته الـ31 الذى أقيم عىل 
مرسح النافورة داخل دار األوبرا املرصية يف نوفمرب املايض، ورفع شعار كامل 
التي تفاعل معها الجمهور،  العدد، وقدمت من خالله عددا كبريا من أغانيها 
منها: الطفلة الربيئة ومسا الجمال وعىل فكرة واسمع كالمي وأكرت من سنة 
وخيط ضعيف واوعي والبادي أظلم واليل بيني وبينك، كما قدمت أغانيا من 

زمن الفن الجميل، منها: غاب القمر لشادية وبالش تفارق لوردة.
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حليمة بولند حتضر مفاجأة مع حممد رمضان

شريين توّجه رسالة مهمة للجمهور

نانسي عجرم تبحث عن جناح جديد

واتساب يطرح قريًبا ردود فعل الرسائل 
ضمن جمموعة إعالنات  

بلقيس فتحي حتيي حفالً غنائًيا يف دبي

ميزة من انستغرام تتيح للمستخدمني 
جتميع منشوراتهم 

إيلون ماسك يعلن عن حتديث 
جديد ملنصة تويرت

تتواجد اإلعالمية الكويتية حليمة بولند، 
القاهرة  يف  تواجدها  وخالل  مرص،  يف 
الفنان  زيارة  قررت  األيام،  هذه  خالل 

محمد رمضان يف منزله.
التواصل االجتماعي  وانترش عىل مواقع 
مقطع فيديو لزيارة حليمة بولند ملحمد 
لها عىل  دعوته  إذ كشفت عن  رمضان، 

الغداء.

وهي  الفيديو  بداية  يف  حليمة  وظهرت 
الغدا  عىل  عازمني  اليل  »وينه  تقول: 

اليوم ترشفت فيك، أهو نمرب وان«.
كما نرشت صورة لها عرب سناب شات، 
املفاجأة مع  ايه  »تتوقعوا  عليها:  كتبت 

محمد رمضان؟«.
ومن جانبه، وّجه محمد رمضان رسالة 
إىل جمهوره الكويتي عن طريق حليمة 

الكويت  سيزور  أنه  موضحاً  بولند، 
إذ  قبل  من  يُزرها  لم  أنه  خاصة  قريباً، 
للكويت  زيارة  أول  يف  »انتظروني  قال: 
قريباً«. وكشفت حليمة أنها شاهدت مع 
مسلسله  من  حرصية  لقطات  رمضان 
استمعت  كما  العمدة«،  »جعفر  الجديد 
يف  لطرحها  يستعد  جديدة  أغنيات  إىل 

العيد.

شريين  املرصية  الفنانة  وّجهت 
عبد الوهاب، رسالة إىل الجمهور 
األخرية  أزمتها  بشأن  واملتابعني 

مع حسام حبيب.
وقالت شريين عبد الوهاب خالل 
إنها  جديدة  صحفية  ترصيحات 
ستكون  بأنها  للجمهور  »تتعهد 
حياتها  يف  وحرًصا  تكتًما  أكثر 

الشخصية«.
الفنانة  تستعد  آخر  جانب  ومن 
شريين عبد الوهاب للمشاركة يف 
حفل غنائي كبري، يوم 10شباط/ 
مجمع  يف  ويقام  املقبل،  فرباير 

ببريوت،  البيال 
عيد  بمناسبة 

الحب.

وكان منظم الحفل اللبناني عيل 
األتات كشف يف مقابلة تلفزيونية 
فيه  تشارك  حفال  تنظيمه  عن 
شريين عبد الوهاب ألول مرة يف 

لبنان منذ فرتة طويلة.
عبد  شريين  حفل  أن  وأكد 
أيًضا  فيه  سيشارك  الوهاب، 
ونادر  عياش  رامي  النجمني 

األتات. 
الحفل  يشهد  أن  املتوقع  ومن 
إقباالً كبريًا من الجمهور اللبناني 
الذي يعشق شريين عبد الوهاب 
لبنان  يف  فرتة  منذ  تتواجد  التي 
بصحبة زوجها حسام حبيب 

وبناتها.
أعمال  آخر  أن  ويذكر 

الوهاب  عبد  شريين  الفنانة 
من  النوم«،  »خاصمت  أغنية 

وألحان  املرصي،  عمرو  كلمات 
وتوزيع عمرو الخرضي.

عجرم  نانيس  تسجله  جديد  نجاح 
حبو«  حدا  »بدي  كليباتها  بأحدث 
الذي تصدر الرتيند خالل الساعات 
املاضية منذ طرحه عرب اليوتيوب 
ما  حقق  إذ  الرقمية؛  واملنصات 
يقرتب من نصف مليون مشاهدة 

يف أوىل ساعات طرحه.
ونرشت نانيس صورة جديدة 
سمري  باملخرج  تجمعها 
خاصية  عرب  رسياني 
»ما  وعلقت  ستوري 
ويرتدد  وقت«،  بنضيع 
حالياً  تستعد  أنها 
لتصوير كليب جديد، 
اإلختيار  أن  ويبدو 
أغنية  عىل  سيكون 
كانت  التي   « »ياما 
ضمن ألبومها الغنائي 

األخري نانيس 10 .

تستعد  و
عجرم  نانيس 

ضمن  للمشاركة 
فعاليات مهرجان هال فرباير بالكويت خالل 
الشهر القادم إذ تحيي حفلها الغنائي هناك 
الحفل  يشاركها  أن  عىل  فرباير،   10 بليلة 

ماجد املهندس.
الغناء  نجوم  من  عدداً  املهرجان  ويضم 
اإلحساس  ملكة  من  بداية  العربي؛  بالوطن 
ونبيل  نرصي  وأصالة  الكويتية  ونوال  إليسا 
الرويشد وأصيل  أنغام وعبدالله  شعيل حتى 

أبو بكر.

يواصل واتساب إضافة ميزات جديدة إىل نظامه 
األسايس مما يسمح للمستخدمني بالتواصل مع 
وأماًنا،  مالءمة  أكثر  بطريقة  البعض  بعضهم 
 - للتطبيق  األخرية  اإلضافات  بعض  تتضمن 
املجتمع، وإعادة توجيه الوسائط مع التسميات 

التوضيحية ومراسلة نفسك وغريها.
وتم تصميم هذه امليزات لجعل واتساب نظاًما 

أساسًيا آمًنا وسهل االستخدام للجميع.
يوفر واتساب أيًضا مجموعة واسعة من امليزات 
واجهة  للمستخدمني  توفر  التي  اإلضافية 

مستخدم وخصوصية أفضل وغري ذلك الكثري.
إصدار  يف  امليزات  هذه  بعض  فإن  ذلك  ومع 
بعد،  للمستخدمني  طرحها  يتم  ولم  تجريبي 
PIP )صورة داخل صورة(،  يتضمن ذلك وضع 
وحالة  املشاركة،  قبل  الصورة  جودة  وتكوين 
التقرير، وغريها. كل هذه امليزات تجعل واتساب 
أحد أكثر منصات املراسلة شموالً املتاحة اليوم.

ميزة  عىل  ميتا  لرشكة  اململوك  العمالق  يعمل 

بالتفاعل  واتساب  ملستخدمي  تسمح  جديدة 
داخل مجموعة اإلعالنات.

WABetaInfo، تخطط  وفًقا لتقرير صادر عن 
الرشكة لدمج امليزة ضمن مجموعة اإلعالنات.

مستخدمي  لجميع  متاحة  امليزة  ستكون 
)اإلصدار  األخري  التحديث  تثبيت  بعد  واتساب 
 iOS التشغيل  لنظام  واتساب  من   )23.2.0.75
 TestFlight وتطبيق  التطبيقات  متجر  من 

ملختربي اإلصدارات التجريبية.
الفتة  عىل  تعمل  الرشكة  أن  التقرير  وأضاف 
التحديث  أثناء  التطبيق تنبه املستخدمني  داخل 
الرسائل داخل مجموعة  الذي يجلب ردود فعل 

اإلعالنات.
املالحظات  حالة  تحديثات  عىل  يعمل  واتساب 

الصوتية
القدرة  أيًضا  واتساب  يخترب  نفسه،  الوقت  ويف 
عىل مشاركة املالحظات الصوتية عرب تحديثات 

الحالة.

حفالً  فتحي  بلقيس  النجمة  تحيي 
الشهر  فرباير   8 يوم  دبي،  يف  غنائًيا 
بلقيس  تقدم  أن  املقرر  ومن  القادم، 
أشهر  من  مميزة  باقة  الحفل  خالل 
التي  والحديثة،  القديمة  أغنياتها 

يتفاعل معها الجمهور.
كما أحيت بلقيس فتحي، مؤخرًا حفل 
القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  ختام 
يف  غنائًيا  حفالً  أحيت  وأيًضا  قطر،  يف 
سلطنة عمان، ضمن احتفاالت سلطنة 
عمان بالعيد الوطني، حرضه عدد كبري 
وردد  معها  تفاعل  الذي  الجمهور  من 

كلمات األغاني.
أشهر  من  بعدد  بلقيس  وتغنت 
أغنياتها مثل، أمام مرايتي ودبلومايس 
واملزاجنجي وشوف يل حل بجملة؛ فيما 
وقاموا  األغنيات  مع  الجمهور  تفاعل 
اغنية  إعادة  منها  وطلبوا  برتديدها؛ 
قدمت  كما  مرة،  من  أكثر  دبلومايس 
بلقيس عدد من األغنيات الشعبية التي 
الحارض  الجمهور  حماس  بها  أشعلت 
املوسيقية. فرقتها  بمشاركة  للحفل، 
بلقيس  اإلماراتية  املطربة  وطرحت 

مرايتي«  »أمام  أغنية  مؤخرًا،  فتحي 
عىل طريقة الفيديو كليب عىل منصات 
الفيديوهات  وموقع  ميديا،  السوشيال 
األغنية  يف  بلقيس  وتعاونت  »يوتيوب«، 
دان حداد واألغنية  اللبناني  املخرج  مع 
من كلمات أمنيات وألحان متعب الفراج 

وتوزيع بدر كريم.  كما طرحت بلقيس 
أغنية »مزاجنجي« التي قدمتها باللهجة 
امللحن  مع  خاللها  وتعاونت  املرصية 
مالك  الغنائي  والشاعر  يحي  محمد 
عادل ومن إخراج عىل أبو طالب يف ثاني 

تعاون معه بعد أغنية »دبلومايس«.

املبتكر  الجهاز  هذا  ويتكون 
من غطاء للرأس )قبعة( مزود 
بمصابيح LED للعالج بالضوء 
ومحلل ذكي يثبت عىل املعصم 
هذا  ويساعد  النوم.  ملراقبة 
إزالة  عىل  النوم  أثناء  الجهاز 
املواد السامة املرتاكمة يف دماغ 
املصابني بالزهايمر. وسيسمح 
السليم  للشخص  الجهاز  هذا 

بالتعامل مع عواقب األرق.
أوكسانا سيمياتشكينا  وتقول 
جلوشكوفسكايا، رئيسة قسم 
والحيوان  اإلنسان  فسيولوجيا 
ابتكار  يف  “اعتمدنا  بالجامعة: 
هذه التكنولوجيا عىل الدراسات 
وقد  الجامعة.  يف  التجريبية 
ترصيف  نظام  أن  اكتشفنا 
أنسجة الدماغ ينشط أثناء النوم 

يزيد  وهذا  للفرئان.  العميق 
التي  الدماغ  سوائل  تكون  من 
السامة  املركبات  معها  تفرز 
واملستقبالت من خالل األوعية 
بيتا  سيما  وال  اللمفاوية، 
يف  تراكمها  فيتسبب  أميلويد، 
تدهور خاليا الدماغ، ما يسبب 
الزهايمر”. بمرض  اإلصابة 
وتضيف، أظهرت نتائج اختبار 
أنه  الحيوانات،  عىل  الجهاز 
يرسع إخراج املواد الضارة من 
60 باملئة.  خاليا الدماغ بنسبة 
الجهاز  فعالية  تخترب  وسوف 
يف تطبيقه عىل الدماغ البرشي. 
فإن  االختبار  نجاح  حالة  ويف 
يف  يطرح  سوف  الجهاز  هذا 
يف  املنزيل  لالستخدام  األسواق 

السنة الجارية.

االجتماعية  الوسائط  منصة  تتيح 
للمستخدمني  انستغرام  الشهرية 
تجميع منشوراتهم مًعا يف مكان واحد 
تم  إذ   ،»Guides« ميزة  باستخدام 
 19-Covid جائحة  خالل  امليزة  نرش 
وتساعد املستخدمني بطريقة بسيطة 
منشورات  من  مجموعة  إىل  للوصول 
األماكن  أو  املنتجات  أو  انستجرام 

بتنسيق سهل.
العثور  انستغرام  ملستخدمي  ويمكن 
عىل ميزة Guides يف ملفهم الشخيص 
 Stories عرب   Guides ومشاركة 
يتميز  ذلك،  إىل  باإلضافة   ،DMs و 
صنع  من  منتجات  بأدلة  التطبيق 

املستخدم داخل متجر انستجرام ، مما 
يسمح لآلخرين بالعثور عىل منتجات 
ال  قد  الذين  املستخدمني  من  جديدة 

يتبعونهم بطريقة أخرى.
 Instagram Guides يقدم 
أدلة  إنشاء  عىل  القدرة  للمستخدمني 
واملنشورات.  واملنتجات  لألماكن 
منشورات  من  سلسلة  إنشاء  يمكنك 
تنسيق  باستخدام  انستجرام 
العناوين  استكمال  مع  املنشورات، 
وعالوة  للنظر،  الالفتة  واألوصاف 
للمنتجات  الرتويج  يمكنك  ذلك،  عىل 
املدرجة يف متجر انستجرام من خالل 
تنسيقها باستخدام تنسيق املنتجات.

أعلن إيلون ماسك يف وقت سابق من هذا الشهر 
أن تويرت سيجعله أقل إلزامًيا للمستخدمني 

الخوارزمي  الزمني  الجدول  الستخدام 
الرئيس  أعلن  فيما   ،»For You«
فيما  آخر  تحديث  عن  اآلن  التنفيذي 
للمنصة  الزمني  بالجدول  يتعلق 

متابعة«  أو  أجلك  »من  خيار  إن  قائالً 
سيستمر قريًبا.

»مات  املالكم  أشار   عندما  املحادثة  وبدأت 
أنه  من  يشكو  تغريدة  يف  »ماسك«  إىل  براون« 

ال يفهم الجدول الزمني الجديد لتويرت، حيث قال 
الخاص بي عىل تويرت  الزمني  الجدول  أفهم  أعد  »لم 

بعد اآلن، فهو ميلء بالخردة املشفرة والخردة السياسية 
، أريد فقط محاربة األشياء التي تصل إىلelonmusk«، ويف رد، 

قال ماسك إن تويرت يعمل عىل ذلك.
وتم امليض قدًما يف املحادثة بواسطة مستخدم آخر عىل تويرت قائالً، »ال 

أمانع يف طريقة إعدادها، فقط ضع التغريدات املوىص بها برتتيب زمني، 
واجعلها يف املكان الذي تبقى فيه إما« من أجلك »أو« متابعة »حتى بعد 

إغالق التطبيق والعودة«.
لك  الخيار«  سيجعل  للتطبيق  التايل  »التحديث  هذا:  عىل  ماسك  وأجاب 
أن  يجب  بها  املوىص  التغريدات  أن  عىل  متفًقا  »مستمرًا،  املتابعة  »أو« 
تكون مرتبة ترتيًبا زمنًيا أكثر، ال يمكن أن تكون كذلك تماًما«، واشتكى 
العديد من املستخدمني من نفس اليشء عىل منشور ماسك ، وقال إنه 
»سيحقق«. ويف اآلونة األخرية، أعلن تويرت أنه كان يطرح ميزة لعميل 
استخدمه  الذي  الزمني  الجدول  ستتذكر  والتي  به  الخاص  الويب 
الدخول وسيتم تعيينها  املستخدمون يف آخر مرة قاموا فيها بتسجيل 
افرتاضًيا عند تسجيل الدخول مرة أخرى، وأعلن ماسك أيًضا أن املنصة 
إلزامية  أقل  الخوارزمي »من أجلك«  الزمني  الجدول  ستجعل استخدام 
للمستخدمني. ويف الوقت نفسه، أزال نظام التدوين املصغر خيار إرسال 

الشخيص  امللف  صفحة  من  مبارشة  آخر  حساب  إىل  مبارشة  رسالة 
 ،9to5Google وفًقا للتغيري، الذي أبلغت عنه .iPhone Android و  عىل 
اختفى زر »DM« الذي كان يظهر بجوار املتابعة وأزرار اإلشعارات دون 
أنه  أم  إذا كان هذا قد تم عن قصد  تأكيد ما  يتم  لم  بينما  استبدال.  أي 
خطأ، ال يزال بإمكان املستخدمني إرسال رسالة مبارشة من خالل البحث 

يف الحساب املطلوب يف عالمة تبويب الرسائل.

  

تغريدات

آلينا رومانوسكي
سفيرة الواليات المتحدة

النائب محمود القيسي

يستحق العراقيون اقتصاًدا متنوًعا وحديًثا 
ــدة. لتحقيق ذلك،  ــف ذات أجور جي ووظائ
ــة  #كهرباء على  ــروري بناء منظوم من الض
ــتعدة  ــتوى عاملي. الواليات املتحدة مس مس
للعمل مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي 

فاضل للقيام بهذا املسعى املهم.

ــة والفرعية  ــات الطرق الرئيس ازدحام
ــكلة حقيقية  ــت مش ــداد، أصبح يف بغ
ــاس يف أعماهلم  ــاة الن ــد من معان تزي
والتزاماتهم وحاالتهم الطارئة، والبّد 
ــل هذه  ــراءات جاّدة حل ــاذ إج ــن اخت م

املشكلة سريًعا .

هوامش

ال أحد من البغادة ال يعرف يشء من أشياء عن قرص شعشوع. ومعظم أهايل 
بغداد حني يريدون يسخرون من أحد يفاخر بأنه بنى بيتا أو أن البناء تأخر 
عن  ليست  الحكاية  شعشوع«؟  قرص  تبني  جاي  »قابل  له  يقولون  عنده 
قرص شعشوع تحديدا بل عن »تراث بغداد العمراني« الذي جمعه بكل حرص 
وبالتفاصيل املوثقة بالصور الباحث الدكتور صالح عبد الرزاق محافظ بغداد 
األسبق. هذا الكتاب الصادر مؤخرا عن دار املحجة البيضاء يف بريوت يحتوي 
العرص  منذ  لبغداد  الرتاثية  املعالم  توثق  التي  للصور  وملحق  فصال   17 عىل 
ليس  العمراني  بغداد  تراث  كتاب  أن  والواقع  اليوم.  اىل  فالعثماني  العبايس 
نفسه  الوقت  يف  لكنه  والرتاثية  التاريخية  واملعالم  األبنية  توثيق ألهم  مجرد 
األجيال  التعرف  الذي  الضخم  الرتاث  هذا  عىل  الحفاظ  كيفية  يف  رؤية  يمثل 
األبنية  يف  »مشاهدات  للكتاب  الفرعي  العنوان  عنه.  كثرية  أشياء  الجديدة 
العباسية والعثمانية والبغدادية« ينطوي عىل داللة عالماتية إن جاز الوصف. 
فاملؤلف يفصل ماهو تاريخي، بمعنى إنه يمثل الحقبة العباسية ومن بعدها 
بغداد  اآلخر عن حارض  العثمانية، وكالهما ترك طرازا معماريا يختلف عن 
وطرازها املعماري بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة أوائل عرشينات القرن 
املايض. يقول الدكتور صالح أن »لكل مبنى تراثي قصة يف تاريخه وتفاصيل 
وتغيريات  بتطور  ومر  بنائه.  وراء  وأهداف  أسباب  وله  تنفيذه،  ومراحل 
تأهيل وصيانة  أو  بناء جديد  إضافة  او  أجزائه،  بعض  إنهيار  أو  تهديم  من 
إبن  للرحالة منذ  تاريخية مختلفة«. وبينما كانت بغداد »مقصدا  يف مراحل 
والهولندي  باكنغهام  اإلنكليزي  أمثال  الغربيني  املسترشقني  وحتى  بطوطة 
واألنكلريية  لونكريك  واألنكليزي  ليجان  والفرنيس  نيبور  واألملاني  نيهولت 
املجتمع  شخصية  سمات  يحمل  بغدادي  تراثي  مبنى  »كل  فإن  بيل«  مس 
أوقات  من  به  ومامر  واالقتصادية  االجتماعية  حياته  وتفاصيل  البغدادي 
إزدهار أو شدة، نمو وإنكماش، تحرض وتخلف، تقدم وتراجع«. وبالتايل فإن 
هذا التاريخ كله تجسد عىل شكل عمارة كانت ومازال لها حضورها املفعم 
بالحيوية والنشاط والتي بقدر ماتعكس عمق املجتمع البغدادي وحبه للحياة 
فإنها تعكس من جانب آخر ذائقته البرصية والتي تمثلت بالعمارة البغدادية 

بكل معاملها املميزة. 
ويف الوقت الذي يستعرض املؤلف أوجه هذه العمارة ممثلة بالباب الوسطاني 
أو قرص شعشوع أو القشلة او باب الطلسم او الرساي أو املدرسة املستنرصية 
او القرص العبايس او العتبة الكاظمية وسواها من املعالم التاريخية والرتاثية 
قرص  شعشوغ.  قرص  هو  إستوقفني  ما  فإن  املعماري  جانبها  يف  والسيما 
شعشوع لكن من زاوية أخرى. فهذا القرص الذي بناه التاجر اليهودي شاؤول 
الوجيه   1953 عام  إشرتاه  عامني  مدى  عىل  بناؤه  إستمر  حيث  شعشوع 
البغدادي كما يقول دكتور صالح »أحمد بنية بسعر خمسة اآلف دينار عراقي 
وإنتقل اليه مع عائلته«. إذا كان قرص بمستوى قرص شعشوع بمواصفات 
أرقى  يف  األرض  قطعة  سعر  كان  فكم  دينار  االف  بخمسة  بيعه  تم  عرصه 
مكان يف بغداد آنذاك؟ ال أتوقع إنها يمكن أن تزيد عن »فالسني« عندما كان 
التي جعلت  الفلس يقرأ ويكتب قبل غزوة املاليني واملليارات بل والرتليونات 
سعر املرت يف بغداد التي تقول عنها منظمة الشفافية غري صالحة للعيش أغىل 
من أي مدينة ربما بالعالم. السبب ال يعود اىل الخمسة اآلف التي كانت لها 
طنة ورنة لكنه يعود اىل الفساد وغسيل األموال و »رسقة القرن« وغري القرن 
بحيث بمقدورك نقل ماليني الدوالرات من بيتك اىل املرصف أو بالعكس يف حال 

كنت حوتا أحدبا بسيارة تاكيس بخمسة اآلف دينار.

محزة مصطفى

قصر شعشوع خبمسة 
اآلف دينار

عـين على العالم

جنات تروج حلفلها الغنائي يف 
دار األوبرا

علماء روس يبتكرون قبعة ذكية لعالج 
أمراض الدماغ


