
بغداد/ الزوراء:
وجـه رئيـس مجلـس القضـاء األعىل 
القـايض، فائـق زيدان، امس السـبت، 
محكمـة اسـتئناف ذي قـار، برضورة 
إنجاز الدعاوى ضمن السقف القانوني 
وتجاوز اإلجراءات الروتينية يف املحاكم.
وذكر بيان ملجلس القضاء األعىل، تلقته 
”الـزوراء“: أن ”رئيس مجلس القضاء 
األعىل القايض فائق زيدان زار رئاسـة 
محكمـة اسـتئناف ذي قـار والتقـى 
القضاء وأعضاء االدعاء العام العاملني 

يف محاكم محافظة ذي قار“.
مبينـا أن ”رئيـس االدعاء العـام نجم 
عبد اللـه أحمد ورئيـس هيأة االرشاف 

القضائـي ليث جرب حمـزة ومدير عام 
دائـرة الحراسـات القضائيـة العامـة 
رحيم عبد حسـن كانوا برفقـة زيدان 
خـالل زيارتـه اىل محافظـة ذي قار“.
إنجـاز  بــ“رضورة  زيـدان  ووجـه 
القانونـي  السـقف  ضمـن  الدعـاوى 
التـي  الروتينيـة  اإلجـراءات  وتجـاوز 
تثقل كاهل املواطن يف مراجعة املحاكم 
بشكل مسـتمر“، مؤكداً خالل اجتماع 
حـرضه محافظ ذي قـار محمد هادي 
الغـزي ومديـر رشطـة املحافظة عىل 
”التعاون والتكامل مع إدارة املحافظة 
واألجهـزة األمنيـة املختصـة يف فرض 

األمن وترسيخ سيادة القانون“.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار رصف الدوالر األمريكي 
مقابـل الدينار العراقي، امس السـبت، 
يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، 
فيما ارتفعت يف اقليم كردسـتان.وقال 
مصدر إن بورصتـي الكفاح والحارثية 
املركزية يف بغداد سـجلتا، صباح امس، 
 100 153000 دينـار عراقـي مقابـل 
دوالر أمريكي، وهي نفس االسعار التي 
سـجلت صباح يوم الخميـس املايض.
وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والـرشاء 
اسـتقرت يف محال الصريفة باألسـواق 

املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 
154000 دينـار عراقيا لكل 100 دوالر 
امريكـي، بينمـا بلغت أسـعار الرشاء 
152000 دينـار عراقي لكل 100 دوالر 
امريكي.أمـا يف اربيـل عاصمـة اقليـم 
كردسـتان، فـان البورصـة ال تتـداول 
ايـام العطـل الرسـمية، إال ان محالت 
الرصافة تداولت االسـعار خالل امس، 
وسجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر الدوالر 
البيـع 152700 دينار لـكل 100 دوالر 
امريكي، وبلغ سـعر الـرشاء 151700 

دينار لكل 100 دوالر امريكي.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـدت كتلـة الفتـح أن كل اإلطـار 
لقانـون سـانت  داعـم  التنسـيقي 
ليغو ورفـض الدوائر املتعـددة، ويف 
حني شّخصت اسـباب ذلك، اشارت 
النيابيـة  االنتخابـات  دمـج  ان  اىل 
واملحليـة بقانـون واحد قد يسـبب 

إرباكا للناخب.وقال القيادي يف كتلة 
الفتـح، محمود الحيانـي، يف حديث 
لـ“الزوراء“: ان ”قانون االنتخابات 
الحايل كان فيه تغيري ألكثر من 60% 
من الربملـان قد تغري بهـذا القانون، 
ولم يعِط فرصة للربملان بأن يشـكل 
حكومـة ويقـود املرحلـة ووصلـت 

االمور اىل مرحلة الصدام بسبب هذا 
قانـون الدوائـر املفتوحـة“، مؤكدا 
انـه ”اّخـر تشـكيل الحكومـة لوال 
تدخل العقالء والقيادات السياسـية 
والقيـادات  كالعامـري  الحكيمـة 
االخرى“.واشـار اىل اننا ”مع سانت 
ليغو وهو افضل مـن تجربة الدائرة 

يـرسي  القانـون  وهـذا  املفتوحـة 
ونجح بـكل دول العالـم ألنه يعطي 
بـأن  وللناخـب  للمرشـح  فرصـة 
يختار املرشـح الذي يريده يف دائرته 
ان  وبـني  الكاملـة“.  املحافظـة  يف 
هناك أسـبابا اخرى لرفـض الدوائر 
املفتوحة، منها ان نسـبة ”املشاركة 

قلت، اضافة اىل التزوير وعدم تفاعل 
الناخبني واالغلبيـة الذين لم يذهبوا 
لالنتخابـات زادت بقانـون الدوائـر 
املفتوحـة بينما قانون سـانت ليغو 
كانـت نسـبة املشـاركة اكثـر مـن 

الناخبني“. 

الزوراء/ حسني فالح:
أكـد نائب عن تحالـف الفتح أن انعقاد 
قمة الربملانات العربية يف بغداد سيعزز 
مـن دور العـراق يف املنطقـة ومحيطه 
العربي، وفيما اشاد باملساعي العراقية 
السـتضافة مثل هكذا حدث دويل مهم، 
حـدد محلـل سـيايس أهميـة انعقـاد 

املؤتمرات الدولية يف بغداد.وقال النائب 
عن تحالـف الفتح، سـالم العنبكي، يف 
حديـث لـ»الـزوراء»: ان انعقـاد قمـة 
عىل مستوى الربملانات العربية يف بغداد 
مؤرش ايجابي ودعم للعـراق. الفتا اىل: 
ان الحكومـة بـدأت بخطـوات ناجحة 
وهناك دعم عربـي ودويل لها .وأضاف: 

ان خطـوة عقـد مؤتمـر الربملانـات يف 
بغداد تعزز دور العراق العربي .واشـار 
اىل: ان العالقـات الحقيقية مع املحيط 
األمـوال  باسـرتداد  تسـاهم  العربـي 
املهربة اىل الخارج. مبينا: ان املؤتمرات 
ببغداد والدول العربية يجب استثمارها 
السـتعادة االموال املهربة التي تساهم 

بالبناء .من جهته، قال املحلل السيايس، 
عيل البيـدر، يف حديث لـ»الـزوراء»: إن 
اسـتضافة العـراق مثـل هكـذا تجمع 
السـيايس  االسـتقرار  حالـة  يوضـح 
التي تعيشـها البـالد وانعكاسـها عىل 
مسـتويات عدة، اضافـة اىل انه مؤرش 
عىل قدرة املؤسسـة الترشيعية يف البالد 

عىل إحداث فارق يف تحركاتها االقليمية 
والدوليـة وجعـل الجميـع يقتنـع بأن 
السـاحة العراقيـة اليـوم باتـت باحة 
للسـلم والتواصل بعدما كانت يف فرتات 
سـابقة تعد حلبة للنزاالت والرصاعات 

وتصفية الحسابات.

كييف/ متابعة الزوراء:
مـر عـام عـىل الحـرب التي تشـنتها 
أوكرانيـا، ويف خطـاب  روسـيا عـىل 
باملناسـبة، رحـب الرئيـس األوكراني 
فولوديمري زيلينسكي ببعض عنارص 
اقـرتاح صينـي لوقف إطـالق النار يف 
الحرب الروسـية عـىل أوكرانيا، لكنه 

قال إن الدولة التـي تدور فيها الحرب 
هـي التـي ينبغـي أن تطلـق خطـة 
السـالم، كمـا أعلـن زيلينسـكي بأن 
انتصـار بـالده أمـر ”محّتـم“ إذا وىف 
الغربيون ”بوعودهم“.واعترب الرئيس 
األوكرانـي فولوديمـري زيلينسـكي يف 
مؤتمـر صحفي بأن انتصار بالده أمر 

”محتم“ إذا وىف الغربيون ”بوعودهم“. 
كما أكـد أنه يريد تحقيـق تقارب مع 
أفريقيـا وأمريـكا الالتينيـة الحتـواء 
النفـوذ الـرويس. وقال زيلينسـكي يف 
الذكـرى األوىل للغـزو الـرويس لبالده: 
”إذا وىف الـرشكاء بوعودهم واحرتموا 
املهل، فـإن انتصارا محتما ينتظرنا... 

أريـد حقا أن يحصل ذلـك هذا العام“.
”أوكرانيـا  أن:  زيلينسـكي  واضـاف 
تحتـاج حقـا إىل اتخاذ خطـوة لألمام 
للقاء (قـادة) دول القارة األفريقية“، 
مشـريا أيضا إىل أنه يريد ”تنظيم قمة 

بني دول أمريكا الالتينية وأوكرانيا“.
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انقرة / متابعة الزوراء:
أعلن وزير العدل الرتكي، بكري بوزداغ، إنه تم اعتقال 
184 شـخصا عىل عالقة باألبنية املنهارة يف الزلزال، 
واعتقال 179 شـخصا قامـوا بعمليات رسقة خالل 
فرتة الزلزال.وقال بوزداغ يف مؤتمر صحفي مشرتك 
لوزيـري العدل والداخليـة الرتكيـني، يف مدينة ديار 
بكر جنوب رشقي تركيا: ”حتى اآلن تم اعتقال 184 
شـخصا عىل عالقة باألبنية املنهـارة يف الزلزال، كما 
تم إصدار قرارات اعتقال بحق 71 شـخصا آخرين، 

تم اتخاذ (إجراءات قانونية) بحق 612 شخصا عىل 
عالقة باألبنية املنهارة“.وتابع قائال : ”تم حتى اآلن، 
اعتقـال 179 شـخصا قاموا بعمليـات رسقة خالل 
فـرتة الزلزال، و4 أشـخاص قامـوا بعمليات (قطع 
طريق)“.مـن جهتـه، قال وزيـر الداخليـة الرتكي 
سـليمان صويلو: ”عملية (إزالـة األنقاض) وحدها 
مـن املبانـي املدمرة، ستسـتمر ألشـهر طويلة.. يف 
أنطاكيـا لوحدهـا، هنـاك أكثر مـن 15 مليون طن 

أنقاض عىل األقل“.

بوركينا فاسو/ متابعة الزوراء:
أعلن تنظيـم ”داعش“ اإلرهابي مسـؤوليته عن 
مقتـل أكثـر مـن 70 جنديـا وإصابـة العرشات 
واحتجاز خمسة رهائن يف كمني نصبه مسلحوه 
لقافلـة عسـكرية شـمايل بوركينا فاسـو.وقال 
التنظيم االرهابي إنه ”هاجم قافلة كانت تحاول 
التقدم إىل املناطق الخاضعة لسـيطرتها بالقرب 
من ديو يف منطقة أودالن السـاحلية“، مشريا إىل 
أنه ”استوىل عىل أسلحة وطارد الجنود املنسحبني 

ألميـال يف الصحراء“.وتظهر الصور التي نرشتها 
الجماعة 54 جثة يف زي عسكري ملقاة يف الرتاب 
ملطخـة بالدماء، فضال عن أكثـر من 50 بندقية 
هجوميـة مصـادرة وصور لخمسـة جنود قالت 
إنهـم أرسوا.ويأتـي هذا اإلعالن بعد أسـبوع من 
الهجوم يف ديو وبعد أيام من هجوم آخر يف بلدة تني 
أكوف، حيث يقول السـكان املحليون وجماعات 
املجتمـع املدني إن عرشات الجنود واملدنيني قتلوا 

عندما تمت مهاجمة موقع عسكري.
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بغداد/ الزوراء: 
انطلقـت، امس السـبت، أعمال املؤتمر 
الرابع والثالثني لالتحاد الربملاني العربي 
يف العاصمـة بغـداد، بحضور رؤسـاء 
الربملانـات العربيـة، وفيمـا دعا رئيس 
مجلـس النـواب محمـد الحلبـويس اىل 
تبني الدول العربية قراراً بعودة سوريا 
اىل محيطها العربي، اكدت وفود االتحاد 
الربملاني العربي دعمها للعراق حكومة 

وشعباً يف جميع املجاالت .
العربـي  الربملانـي  االتحـاد  وأصـدر 
”مرشوع إعـالن بغداد“ خـالل املؤتمر 
الرابـع والثالثني، املقـام يف بغداد.وأكد 
املجتمعـون عـىل دعمهـم وموقفهـم 
العـراق  جمهوريـة  مـع  املتضامـن 
مـا  كل  توفـري  ورضورة  ”الشـقيق“، 
يلزم لتعزيز استقراره وسيادته ووحدة 
يف  املشـاركة  الـدول  أراضيه.ورحبـت 
اعمـال املؤتمـر ببنـاء العـراق لدولته 
مؤسسـات  عـىل  القائمـة  الحديثـة 
وطنيـة ديمقراطيـة قـادرة عـىل دفع 
االشـقاء العراقيـني نحـو مزيـد مـن 
التنميـة واالزدهار والتقدم، مشـيدين 
بأهمية الـدور العراقـي وفاعليته عىل 
املستويات العربية واإلقليمية والدولية.
وشـدد املؤتمر عىل تفعيل الدبلوماسية 
الربملانية لتكون مؤثـرا ايجابيا وفاعال 
يف دبلوماسـية البلـدان العربيـة بهدف 
النهـوض بواقـع تلك البلـدان وتحقيق 
اإلصـالح والتنمية املسـتدامة.وتضمن 

إعـالن بغـداد أيضـاً تأكيـد املجتمعني 
عىل املوقف التضامني الداعم والراسخ 
مجدديـن  الفلسـطينية،  للقضيـة 
مطالباتهـم ملجلـس األمن الـدويل بحل 
مشـكلة الشـعب الفلسـطيني بإنشاء 

دولة مستقلة له عاصمتها القدس.
كمـا أكـد املجتمعـون تضامنهـم مع 

دولة سـوريا، وتشكيل وفد من االتحاد 
الربملانـي العربـي للتأكيد عـىل دعمها 
واسـتمرار  شـعبها  مـع  والوقـوف 
تقديـم اإلمكانات الالزمـة للوقوف مع 
السـوريني بعـد حـادث الزلـزال الـذي 
أصاب عـددا من املـدن والقـرى فيها، 
ورضورة العمل العربي املشرتك عىل كل 

املسـتويات لعودة سـوريا اىل محيطها 
العربي وممارسـة دورها يف السـاحات 
العربية واالقليمية والدولية.وقال رئيس 
مجلس النواب، محمد الحلبويس، خالل 
املؤتمر الرابع والثالثني لالتحاد الربملاني 
العربـي املنعقـد يف العاصمـة بغـداد، 
تابعته ”الزوراء“: ”نرحب باألشـقاء يف 

بغداد بعد ميض 40 عاماً عىل استضافة 
املؤتمر“، مبيناً أن ”هذه القمة تشـكل 
خطـوة مهمـة يف تعزيـز العالقات بني 
البلدان العربية“.وأضاف: ”نعي أهميَة 
هـذه املسـاندة العربية يف املـيض قدماً 

لعراٍق آمٍن.
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بغداد/ الزوراء:
يف  البيئي  واإلعالم  التوعية  دائرة  عام  مدير  حذر 
من  السبت،  امس  خليل،  ثابت  أنعم  البيئة،  وزارة 
ترصيح  يف  خليل  العشوائي.وقال  الصيد  تداعيات 
صحفي: إن» للصيد العشوائي تأثريات سلبية عىل 
تأثريه  إىل  إضافة  عامة،  بصورة  األحيائي  التنوع 
عىل طرق هجرة الطيور».وأضاف أن» منع الصيد 
املحافظات  بني  مشرتكة  مسؤولية  العشوائي 
ودوائر البيئة ودوائر الزراعة بالتنسيق مع األجهزة 
األمنية، وهنالك قوانني صارمة لدى وزارتي البيئة 
املفرتض  ومن  العشوائي  الصيد  ملنع  والزراعة 

تفعيلها بالتنسيق ما بني هذه الجهات».

@pbÓ«aám@Âfl@äâ•@Ú˜Ój€a
ÔˆaÏì»€a@áÓó€a

@ÙÎb«á€a@åb≠g@ÒäÎãõi@ÈuÏÌ@ÊaáÌå
Ô„Ï„b‘€a@—‘è€a@Â‡ö

äb”@à@“b‰˜néa@Ú‡ÿ´@ÈmäbÌå@fi˝Ç

@ÚñäÏj€a@¿@ä¸Îá€a@äb»éc@äaã‘néa
ÚèÓˆã€a

@ÚÓ‰i˛bi@Ú”˝«@Û‹«@bóÉí@184@›‘n»m@bÓ◊ãm
fiaç€ç€bi@ÒäbË‰æa

@¿@bÌá‰u@70@Âfl@ãr◊c@›n”@Û‰jnÌ@\î«aÜ\@
Ïébœ@b‰Ó◊äÏi

bÓ‹»€aÎ@ÚÓ€Î˛a@pbéaäá€a@¿@k„bu˛a@Új‹�€a@fiÏj”@›ÓËèni@ÈuÏÌ@·Ó‹»n€a@ãÌåÎ

bÓèÓ„Îá„g@fibÌá„Ïæ@›Ádn€aÎ@k‘‹€a@Û‹«@Úèœb‰æa@bÓée@pbÓˆbË„@¿@b‰œáÁ@Zá‡´@Üb‡«6@ô

2@ô

 @paäaåÏ€a@›r∏@pbib‘‰€aÎ@paÜb•¸a@ZÔ„aÜÏè€a
ÚflÏÿ®a@¡�©@á„bè€a@7Ëƒ€aÎ@›ƒ€a

بغداد/ مصطفى العتابي:
أكـد رئيـس مجلس الـوزراء، محمد شـياع 
األوىل  الجلسـة  ترأسـه  خـالل  السـوداني، 
للّجنـة العليا للتنسـيق بني مجلـس الوزراء 
االتحـادات  أن  والنقابـات،  واالتحـادات 
والنقابـات تمثـل الـوزارات الظـل والظهري 
الساند والداعم لخطط الحكومة، فيما وّجه 
بعقـد اجتماعـات متواصلة بـني االتحادات 
والنقابات، والجهـات الحكومية القطاعية.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء 
يف بيان تلقته « الزوراء»، ان «رئيس مجلس 
الـوزراء محمـد شـياع السـوداني تـرأس، 
امس السـبت، الجلسـة األوىل للّجنـة العليا 
للتنسـيق بني مجلـس الـوزراء واالتحادات 
والنقابـات، التي تأسسـت بموجـب قوانني 
خاصة، وبناًء عـىل توجيهات رئيس الوزراء 
خالل االجتمـاع الذي عقده مـع االتحادات 
شـهر  يف  والقطاعيـة  املهنيـة  والنقابـات 
ترشيـن الثاني العام املنـرصم، ملا تمثله من 

خـربات تدعـم العمـل الحكومي».واضـاف 
ان «الجلسـة شـهدت بحث اآلليات الكفيلة 
بدعم االتحـادات والنقابـات للقيام بدورها 
وأداء مهاّمهـا املرجوّة، فضالً عن مناقشـة 
املوضوعات املدرجة عىل جدول األعمال، التي 
تضمنت أوراق عمل قدمها عدد من رؤسـاء 
االتحادات والنقابات».وأشار رئيس مجلس 
الوزراء خالل الجلسة إىل «رؤية الحكومة يف 
أهمية التنسـيق مع االتحـادات والنقابات، 
كونها تمثل الوزارات الظل والظهري السـاند 
والداعم لخطط الحكومة يف تنفيذ برنامجها 
والتنميـة  اإلصـالح  محـاور  يف  الحكومـي 
وتقديم الخدمات ومحاربة الفسـاد».ووّجه 
السـوداني «بعقد اجتماعـات متواصلة بني 
الحكومية  االتحادات والنقابـات، والجهات 
القطاعيـة لتنضيـج األفـكار التـي تخص 
الربامـج واملشـاريع، بهدف عـرض ما يلزم 
منها عـىل مجلس الوزراء التخـاذ القرارات 

الالزمة بشأنها».
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بغداد/ الزوراء:
رضبت هزتان أرضيتان جديدتان محافظتي نينوى وأربيل شمايل العراق، فجر امس 
أرضيتني جديدتني يف محافظتي  امس، تسجيل هزتني  النقل،  وزارة  السبت.وقالت 
لالنواء  العامة  «الهيئة  أن  الزوراء»   » تلقته  النقل  لوزارة  بيان  وأربيل.وذكر  نينوى 
السبت يف محافظة  امس  أرضية فجر  الزلزايل سجلت حدوث هزة  والرصد  الجوية 
يف  سجلت  األرضية  «الهزة  ان  البيان:  بحسب  تقريرها  يف  الهيئة  نينوى».وأضافت 
تمام الساعة ٠٢:٢٥:٣٣ فجر هذا اليوم (امس) بالتوقيت املحيل  وتبعد (٨،٥) كم 
قبل  بها من  الشعور  «تم  أنه  «، مؤكدة  نينوى  الحرض  من محافظة  رشق قضاء 
تذكر».  أي خسائر  تردنا  ولم  واربيل ودهوك وبشكل متفاوت  نينوى  يف   املواطنني 
ويف تقرير اخر، ذكرت هيئة االنواء الجوية ان «هزة أرضية أخرى سجلت يف تمام 
الساعة ٠٣:٠٩:٤٠ فجر امس السبت بالتوقيت املحيل وتبعد (٢٢) كم شمال رشق 

مركز املدينة يف محافظة اربيل . 
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الزوراء/ حسني فالح:
أكد نائب عن تحالف الفتح أن انعقاد 
قمة الربملانات العربية يف بغداد سيعزز 
املنطقة ومحيطه  العراق يف  من دور 
باملساعي  اشاد  وفيما  العربي، 
العراقية الستضافة مثل هكذا حدث 
دويل مهم، حدد محلل سيايس أهمية 

انعقاد املؤتمرات الدولية يف بغداد.
وقال النائب عن تحالف الفتح، سالم 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  العنبكي، 
الربملانات  مستوى  عىل  قمة  انعقاد 
العربية يف بغداد مؤرش ايجابي ودعم 
بدأت  الحكومة  ان  اىل:  الفتا  للعراق. 
عربي  دعم  وهناك  ناجحة  بخطوات 

ودويل لها .
مؤتمر  عقد  خطوة  ان  وأضاف: 
العراق  دور  تعزز  بغداد  يف  الربملانات 

العربي .
الحقيقية  العالقات  ان  اىل:  واشار 
مع املحيط العربي تساهم باسرتداد 
مبينا:  الخارج.  اىل  املهربة  األموال 
العربية  والدول  ببغداد  املؤتمرات  ان 
االموال  الستعادة  استثمارها  يجب 

املهربة التي تساهم بالبناء .
من جهته، قال املحلل السيايس، عيل 
إن  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  البيدر، 
تجمع  هكذا  مثل  العراق  استضافة 
السيايس  االستقرار  حالة  يوضح 

عىل  وانعكاسها  البالد  تعيشها  التي 
مستويات عدة، اضافة اىل انه مؤرش 
يف  الترشيعية  املؤسسة  قدرة  عىل 
فارق يف تحركاتها  إحداث  البالد عىل 
الجميع  وجعل  والدولية  االقليمية 
اليوم  العراقية  الساحة  بأن  يقتنع 
بعدما  والتواصل  للسلم  باحة  باتت 

حلبة  تعد  سابقة  فرتات  يف  كانت 
وتصفية  والرصاعات  للنزاالت 

الحسابات.
ينعكس  قد  التحول  هذا  ان  وأضاف: 
عىل قطاعات معينة تتعلق بالجوانب 
وحتى  والسياسية  االقتصادية 
نشهد  ان  ممكن  وبالتايل  األمنية، 

حضور رشكات استثمارية او وقوف 
املحافل  يف  العراق  جانب  اىل  العرب 
ان  املمكن  ومن  الدولية،  واملؤتمرات 
او  الثقايف  التبادل  من  حالة  نشهد 
للعراق  الدبلوماسية  للعالقات  عودة 
مع الكثري من البلدان العربية، وتعزيز 
حضورها بما يضمن مصلحة العراق 

عىل شتى الصعد واملستويات.
الحكومة  عىل  لذلك  البيدر:  وتابع 
والربملان ان يدفعا باتجاه تكثيف مثل 
شكل  بأي  وتعزيزها  تجمعات  هكذا 
الصورة  تغيري  اجل  االشكال من  من 
وهي  العراقي،  الواقع  عن  املرسومة 
صنعتها  مغلوطة  صورة  شك  بال 
للحكومات  السابقة  املراحل 
التي كانت جزءا من رأس  واالطراف 
السياسية  االمزجة  او  السلطة  هرم 

باملنطقة .
النواب،  مجلس  رئيس  ورحب  هذا 
محمد الحلبويس، باألشقاء العرب يف 

بغداد.
”أهالً  له:  تغريدة  يف  الحلبويس  وقال 
العروبة  بغداد  يف  باألشقاء  وسهالً 

والسالم“.
أعمال  السبت،  امس  وانطلقت،  هذا 
لالتحاد  والثالثني  الرابع  املؤتمر 
بغداد،  العاصمة  يف  العربي  الربملاني 

بحضور رؤساء الربملانات العربية.
واستقبل رئيس مجلس النواب، رئيس 
الحلبويس،  محمد  العربي،  الربملان 
نظرائه  من  الجمعة، عدداً  أمس  اول 
االتحاد  مؤتمر  يف  املشاركني  العرب 
الرابعة  بدورته  العربي  الربملاني 
ما  للفرتة  بغداد  يف  املنعقد  والثالثني 

بني 26-25 شباط الحايل.

كييف/ متابعة الزوراء:
تشنتها  التي  الحرب  عىل  عام  مر 
خطاب  ويف  أوكرانيا،  عىل  روسيا 
األوكراني  الرئيس  رحب  باملناسبة، 
فولوديمري زيلينسكي ببعض عنارص 
يف  النار  إطالق  لوقف  صيني  اقرتاح 
لكنه  أوكرانيا،  عىل  الروسية  الحرب 
قال إن الدولة التي تدور فيها الحرب 
خطة  تطلق  أن  ينبغي  التي  هي 
بأن  زيلينسكي  أعلن  كما  السالم، 
وىف  إذا  ”محّتم“  أمر  بالده  انتصار 

الغربيون ”بوعودهم“.
فولوديمري  األوكراني  الرئيس  واعترب 
بأن  صحفي  مؤتمر  يف  زيلينسكي 
وىف  إذا  ”محتم“  أمر  بالده  انتصار 
أنه  أكد  كما  ”بوعودهم“.  الغربيون 
أفريقيا  مع  تقارب  تحقيق  يريد 
النفوذ  الحتواء  الالتينية  وأمريكا 

الرويس. 
األوىل  الذكرى  يف  زيلينسكي  وقال 
وىف  ”إذا  لبالده:  الرويس  للغزو 
املهل،  واحرتموا  بوعودهم  الرشكاء 
أريد  ينتظرنا...  محتما  انتصارا  فإن 

حقا أن يحصل ذلك هذا العام“.
”أوكرانيا  أ:  زيلينسكي  واضاف 
لألمام  خطوة  اتخاذ  إىل  حقا  تحتاج 
للقاء (قادة) دول القارة األفريقية“، 
مشريا أيضا إىل أنه يريد ”تنظيم قمة 
بني دول أمريكا الالتينية وأوكرانيا“.

”من  أنه  زيلينسكي  اعترب  كما 
سعيا  الصني  مع  العمل“  الرضوري 
روسيا،  مع  للنزاع  حل  إيجاد  إىل 
اقرتاحات  بكني  عرضت  بعدما  وذلك 
الوثيقة  يف  إن  وقال  الصدد.  هذا  يف 
بالنسبة  ”يبدو  الصني،  قدمتها  التي 
إيل أن هناك احرتاما لوحدة أراضينا، 
أن  علينا  باألمن.  تتصل  وألمور 
النقطة“،  نعمل مع الصني عىل هذه 
مضيفا: ”أعتقد أن الصني كشفت ما 
تفكر فيه. الصني بدأت بالحديث عن 

أوكرانيا، وهذا ليس أمرا سيئا“.
املتحدة  الواليات  أعلنت  جانبها  من 

رزمة عقوبات جديدة عىل روسيا، بعد 
عام تماما عىل بدء غزوها ألوكرانيا، 
وسطاء  أيضا  استهدفت  بأنها  علما 
سويرسا.  يف  وخصوصا  أوروبيني، 
هذه  أعلن  قد  األبيض  البيت  وكان 
سابق.  وقت  يف  الجديدة  العقوبات 
قاسية  رضبة  توجيه  إىل  وتهدف 
وصول  من  والحد  الرويس  لالقتصاد 
حساسة  تكنولوجيات  إىل  موسكو 

مثل أشباه املوصالت.
وأضافت إدارة الرئيس األمريكي جو 
بما  وروسية،  صينية  رشكات  بايدن 
للهواتف  مشغل  أكرب  ثاني  ذلك  يف 
قائمتها  إىل  روسيا،  يف  املحمولة 
السوداء التجارية وعزت ذلك إىل دعم 
هذه الرشكات للجيش الرويس، وذلك 
لتضييق  األمريكية  املساعي  ضمن 
عام  مرور  بعد  موسكو  عىل  الخناق 

عىل بدء غزوها أوكرانيا.
وقالت إدارة بايدن إن اإلجراءات التي 
األمريكية  التجارة  وزارة  اتخذتها 
الرويس  الجيش  ”حرمان  إىل  تهدف 
الدفاعية  الصناعية  والقاعدة 
الروسية حتى من السلع االستهالكية 
تسعى  التي  التكنولوجيا  منخفضة 
روسيا للحصول عليها لدعم جهودها 

العسكرية“.
الفرنيس  الرئيس  أكد  ذلك  غضون  يف 
الرتكي  لنظريه  ماكرون  إيمانويل 
رضورة  أردوغان  طيب  رجب 
”زيادة الضغط والعزلة عىل روسيا“ 
”عدوانها“  عن  ”ترتاجع“  لجعلها 
قرص  أفاد  ما  بحسب  أوكرانيا،  عىل 
اإلليزيه. وأضافت الرئاسة الفرنسية 
يف  الرئيسني  بني  هاتفي  اتصال  بعد 
ألوكرانيا،  الرويس  الغزو  بدء  ذكرى 
الدولة  رئيس  أكد  الصدد،  هذا  ”يف 
ألي  التصدي  يف  املتمثل  التحدي  عىل 

التفاف عىل العقوبات املفروضة“.
من جانبه، دعا الرئيس الرتكي رجب 
يف  عادل“  ”سالم  إىل  أردوغان  طيب 
أوكرانيا خالل اتصال هاتفي بنظريه 

ما  بحسب  بوتني،  فالديمري  الرويس 
يف  الجمعة  الرتكية  الرئاسة  أعلنت 
الرويس.  الهجوم  لبدء  األوىل  الذكرى 
”الرئيس  أن  مقتضب  بيان  وأورد 
التوصل  رضورة  عىل  شدد  أردوغان 
إىل سالم عادل لتجنب خسائر جديدة 

يف األرواح ومزيد من التدمري“.
جهود  ”قدر“  أنها  روسيا  وأعلنت 
أوكرانيا،  يف  للنزاع  حد  لوضع  الصني 
االعرتاف  رضورة  عىل  تشديدها  مع 
بضم موسكو ألربع مناطق أوكرانية 
تطالب بها. وقالت الخارجية الروسية 
اعتباراتها“،  بكني  ”نشاطر  بيان:  يف 
لكنها أكدت أن عىل كييف ”االعرتاف 
بالحقائق الجديدة املتصلة باألرايض“، 
الصينية  االقرتاحات  تشمل  حني  يف 

احرتام ”وحدة أرايض“ أوكرانيا.
الدويل  األمن  مجلس  أعضاء  والتزم 
ممثل  فيهم  بمن   ، صمت  دقيقة 
ضحايا  لجميع  تكريما  روسيا، 
األوىل  الذكرى  يف  أوكرانيا  يف  الحرب 

للغزو الرويس. وبادر وزير الخارجية 
نهاية  يف  كوليبا  دميرتو  األوكراني 
خطابه اىل الوقوف طالبا التزام دقيقة 
العدوان“  ضحايا  ذكرى  ”يف  صمت 
الرويس، قبل أن يقف السفري الرويس 
أجل  من  بدوره  نيبنزيا  فاسييل 
”جميع ضحايا ما حصل يف أوكرانيا 

منذ 2014“.
الخارجية  السياسة  مسؤول  وقال 
بوريل  جوزيب  األوروبي  االتحاد  يف 
للحرب  حد  لوضع  الصني  اقرتاح  إن 
غري  لالهتمام“  ”مثري  أوكرانيا  يف 
إىل  تؤدي  شاملة  خطة  ليس  أنه 
السالم. وأعلن بوريل يف األمم املتحدة 
ورقة  إنها  ليست خطة سالم،  ”إنها 
جميع  الصني  ضمنتها  اقرتاح... 
منذ  عنها  التعبري  تم  التي  املواقف 

البدء“.
السويدية  الرئاسة  وأعلنت  كما 
التكتل  أن  األوروبي  االتحاد  ملجلس 
وافق عىل حزمة عقوبات جديدة عىل 

روسيا يف الذكرى السنوية األوىل لغزو 
العارشة  الحزمة  تشمل  أوكرانيا. 
منذ  األوروبي  االتحاد  يفرضها  التي 
مقيدة  ”إجراءات  الرويس  الغزو  بدء 
داعمة  وكيانات  أفراد  ضد  موجهة 
تسلم  أو  الدعاية  وتنرش  للحرب 
طائرات مسرية تستخدمها روسيا يف 

الحرب“.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء 
بدء  ترودو يف ذكرى  الكندي جاستن 
كندا  أن  ألوكرانيا،  الرويس  الغزو 
إضافية  دبابات  أربع  كييف  ستسلم 
إجمايل  ليصل  ليوبارد2  طراز  من 
مساهمتها إىل ثماني دبابات. وشدد 
ترودو خالل مؤتمر صحايف يف تورنتو 
عىل أن ”كندا متضامنة مع أوكرانيا 

منذ بداية النزاع... وسنظل كذلك“.
بدوره أعلن البنك الدويل منح أوكرانيا 
2,5 مليار  مساعدات إضافية بقيمة 
دوالر من أجل ”دعم استمرار الخدمات 
يأتي  النهوض“.  وجهود  األساسية 

”مرشوع  إطار  يف  الجديد  الدعم 
الذي   (Projet PEACE) السالم“ 
لخدمات  مايل  دعم  تقديم  إىل  يهدف 
الوكالة  ومصدره  األوكرانية  الدولة 
ويهدف  الدولية.  للتنمية  األمريكية 
إىل ”دعم القطاعات الرئيسية، بما يف 
ذلك الصحة والتعليم ودفع املعاشات 
فضال  النازحني“،  ورعاية  التقاعدية 
القطاع  موظفي  رواتب  دفع  عن 

العام، وفق بيان للبنك الدويل.
مجلس  يف  عدة  أعضاء  أعرب  كما 
للمعاناة  أسفهم  عن  الدويل  األمن 
طوال  األوكرانيون  شهدها  التي 
والعنف  والدمار  القتل  وشملت  عام 
الجنيس والتهجري واالختفاء القرسي، 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  ولخصها 
جحيم  ”حياتهم  كلمات:  بضع  يف 
غوترييس  أنطونيو  وقال  حقيقي“. 
بمناسبة  املجتمع  األمن  ملجلس 
الرويس  الغزو  لبدء  األوىل  الذكرى 
قتل  يف  ”تسبب  النزاع  إن  ألوكرانيا، 
واسع“،  نطاق  عىل  وترشيد  ودمار 

وأدى إىل ”معاناة ال توصف“.
وأضاف غوترييس أمام املجلس الذي 
صمت  دقيقة  خالل  أعماله  أوقف 
حدادا عىل ضحايا الحرب، أن ”الحياة 
األوكراني“  للشعب  حقيقي  جحيم 
قبل أن يصف بالتفصيل املعاناة التي 
تثقل كاهل األوكرانيني. موضحا بأن 
نحو  أي  شخص،  مليون   17,6 نحو 
إىل  ”بحاجة  السكان  من  باملئة   40
مشريا  وحماية“،  إنسانية  مساعدة 
السكان  من  أيضا  باملئة   40 أن  إىل 

ليس لديهم ما يكفي من الطعام.
العام  األمني  باسم  املتحدث  ورأى 
التي  الوثيقة  بأن  املتحدة  لألمم 
النزاع  حول  الجمعة  الصني  نرشتها 
مهمة“،  ”مساهمة  هي  أوكرانيا  يف 
عدم  إىل  بالدعوة  خصوصا  مشيدا 
ورصح  النووي.  السالح  استخدام 
للصحافيني:  دوجاريك  ستيفان 
قدمتها  التي  الخطة  أن  ”أعتقد 

مهمة.  مساهمة  الصينية  الحكومة 
تجنب  رضورة  إىل  الدعوة  أن  أعتقد 
استخدام أسلحة نووية تكتيس أهمية 
”املسؤولية  عىل  مشددا  خاصة“، 
املشرتكة“ للتوصل إىل ”سالم عادل“، 
األمر الذي دعت إليه غالبية واسعة يف 

الجمعية العامة لألمم املتحدة.
يف  الصينية  الخارجية  وزارة  وقالت 
من  الصني  ”موقف  بعنوان  وثيقة 
التسوية السياسية لألزمة األوكرانية“ 
إن ”عىل جميع األطراف دعم روسيا 
نفسه  االتجاه  يف  للتحرّك  وأوكرانيا 
يف  بينهما  املبارش  الحوار  واستئناف 
أرسع وقت ممكن“. ونرشت الوثيقة 
صباح الجمعة عىل املوقع اإللكرتوني 
بمناسبة  الصينية  الخارجية  لوزارة 
يف  الرويس  الغزو  عىل  عام  مرور 
أوكرانيا يف 24 فرباير/شباط 2022.

فولوديمري  األوكراني  الرئيس  رحب 
عنارص  ببعض  الجمعة  زيلينسكي 
يف  النار  إطالق  لوقف  صيني  اقرتاح 
لكنه  أوكرانيا،  عىل  الروسية  الحرب 
قال إن الدولة التي تدور فيها الحرب 
خطة  تطلق  أن  ينبغي  التي  هي 
صحايف  مؤتمر  يف  وأضاف  السالم. 
الصواب  من  أن  ”أعتقد  بكييف 
أفكار  هناك  كانت  إذا  بأنه  االعتقاد 
تتوافق بطريقة أو بأخرى مع احرتام 
األرايض...  وسالمة  الدويل  القانون 
فلنعمل مع الصني يف هذه النقطة“. 

ومىض قائال: ”ولم ال؟“.
أن  أوضح  الذي  زيلينسكي،  وقال 
بل  حقيقية  خطة  تقدم  لم  الصني 
بعض  هناك  إن  ”األفكار“،  بعض 
وحث  عليها.  يوافق  ال  التي  األجزاء 
موسكو  تزويد  عدم  عىل  بكني 
تفكري  أن  أوضح  لكنه  بالسالح، 
الصني، حليفة روسيا، يف التوسط يف 
الذكرى  يف  وقال  مبرش.  أمر  السالم 
لبالده  الشامل  روسيا  لغزو  األوىل 
لعزل  الجميع  جمع  هي  ”مهمتنا 

واحد“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اإلطار  كل  أن  الفتح  كتلة  أكدت 
ليغو  سانت  لقانون  داعم  التنسيقي 
حني  ويف  املتعددة،  الدوائر  ورفض 
ان  اىل  اشارت  ذلك،  اسباب  شّخصت 
واملحلية  النيابية  االنتخابات  دمج 
بقانون واحد قد يسبب إرباكا للناخب.
محمود  الفتح،  كتلة  يف  القيادي  وقال 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الحياني، 
فيه  كان  الحايل  االنتخابات  ”قانون 
قد  الربملان  من   60% من  ألكثر  تغيري 
فرصة  يعِط  ولم  القانون،  بهذا  تغري 

ويقود  حكومة  يشكل  بأن  للربملان 
مرحلة  اىل  االمور  ووصلت  املرحلة 
الدوائر  قانون  هذا  بسبب  الصدام 
تشكيل  ”اّخر  انه  مؤكدا  املفتوحة“، 
الحكومة لوال تدخل العقالء والقيادات 
كالعامري  الحكيمة  السياسية 

والقيادات االخرى“.
وهو  ليغو  سانت  ”مع  اننا  اىل  واشار 
افضل من تجربة الدائرة املفتوحة وهذا 
القانون يرسي ونجح بكل دول العالم 
وللناخب  للمرشح  فرصة  يعطي  ألنه 
بأن يختار املرشح الذي يريده يف دائرته 

يف املحافظة الكاملة“.
لرفض  اخرى  أسبابا  هناك  ان  وبني   
نسبة  ان  منها  املفتوحة،  الدوائر 
التزوير  اىل  اضافة  قلت،  ”املشاركة 
الذين  واالغلبية  الناخبني  تفاعل  وعدم 
بقانون  زادت  لالنتخابات  يذهبوا  لم 
سانت  قانون  بينما  املفتوحة  الدوائر 
من  اكثر  املشاركة  نسبة  كانت  ليغو 

الناخبني“. 
واكد ان ”كتلة الفتح من الداعمني لهذا 
وحتى  التنسيقي  االطار  وكل  القانون 
من  وهناك  ربما،  الكرديني  الحزبني 

ايضا  الكرد  االخوة  من  السني  املكون 
اىل  الفتا  القانون“،  لهذا  داعم  هو  من 
ان هناك ”جزءا من املكونات ال ترغب 

بهذا القانون“. 
النواب  واشار اىل ان هناك ”الكثري من 
اي  لهم  يكن  لم  للربملان  صعدوا  الذين 
تدعمهم  قوية  كتلة  وجود  لعدم  دور 
وتسندهم يف الترشيع وإصدار القوانني 
الكتل  من  وغريهم  كاملستقلني 

الصغرية“.
تابعون  املستقلني  ”اكثر  ان  اىل  ولفت 
حدثت  عندما  ورأينا  كبرية،  لكتل 

ذابوا  املستقلني  فأكثر  للكتل  ائتالفات 
مع الكتل االخرى“. 

وعن دمج االنتخابات النيابية واملحلية 
”يتبع  هذا  ان  اوضح  واحد،  بقانون 
اجراءات املفوضية وإمكانيتها ووجود 
خالفات بالقانون، وهذا طبعا يخضع 
منهم  وقسم  باالنتخابات،  الخرباء  اىل 
يقول ان هذا ال يمكن ألنه يسبب إرباكا 
للناخب او للعملية االنتخابية، وقوانني 
مجالس املحافظات تختلف عن قوانني 

الربملان فيما يتعلق باالنتخابات“.

بغداد/ الزوراء:
األمري  عبد  الداخلية  وزير  وصل 
إىل محافظة  السبت،  الشمري، امس 
عىل  لإلرشاف  املقدسة  كربالء 
الزيارة  لتأمني  الجارية  االستعدادات 

الشعبانية.
تلقته  بيان  الداخلية يف  وقالت وزارة 
عبد  الداخلية  وزير  إن“  ”الزوراء“: 
وفداً  امس،  ترأس،  الشمري  األمري 
أمنياً رفيع املستوى لزيارة محافظة 
قائد  نائب  ضم  املقدسة،  كربالء 
الوزارة  ووكيل  املشرتكة  العمليات 
الوزارة  ووكيل  الرشطة  لشؤون 
والتحقيقات  االستخبارات  لشؤون 
الوزارة  عمليات  ومدير  االتحادية 

واإلعالم  العالقات  دائرة  ومدير 
العمليات  قيادة  باسم  والناطق 

املشرتكة“.
تأتي  الزيارة  هذه  أن“  وأضافت 
الجارية  االستعدادات  عىل  للوقوف 
ووضع  الشعبانية  الزيارة  لتأمني 
الذكرى  هذه  إلحياء  املالئمة  الخطط 
العطرة التي يحييها ماليني املسلمني 

من داخل وخارج البالد“.
وتابعت أن“ الوزير والوفد املرافق له 
كربالء  محافظ  مع  اجتماعاً  عقدوا 
الخطابي،  جاسم  نصيف  املقدسة 
من  التنظيمية  االستعدادات  ملناقشة 
من  النصف  لزيارة  النواحي  جميع 

شعبان املعظم“.

بغداد/ الزوراء:
بتسهيل  السبت،  امس  العبودي،  نعيم  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وجه 

إجراءات قبول الطلبة األجانب يف الدراسات األولية والعليا.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
نعيم العبودي ترأس االجتماع الثاني لهيئة الرأي ووجه بتطبيق االسرتاتيجية 
وزير  والربامجي“.وأكد  املؤسيس  واالعتماد  العلمية  الجودة  بمعايري  الخاصة 
التعليم يف مستهل االجتماع الذي عقد يف جامعة كربالء بحضور أعضاء املالك 
”تطوير  عىل  البيان،  بحسب  الحكومية،  الجامعات  ورؤساء  للوزارة  املتقدم 
الجودة  معايري  تطبيق  يف  العاملية  واألكاديمية  العلمية  املقاييس  واعتماد 
والتعاطي  العلمية  البحوث  نرش  إجراءات  ”أهمية  اىل  مشريا  واالعتماد“، 
الطلبة  قبول  إجراءات  بـ“تسهيل  الرصينة“.ووجه  املجالت  مع  املدروس 
للجامعات  اإللكرتونية  املواقع  وتهيئة  والعليا  األولية  الدراسات  يف  األجانب 
ووضع الروابط املخصصة لتسجيل الطلبة إضافة إىل تنمية بيئة الحوكمة يف 
التقييم  وإعادة  املؤتمت  والتقويم  القياس  وحدات  تطوير  وآليات  الجامعات 
سوق  متطلبات  وفق  عىل  الجامعات  يف  املفتوحة  للتخصصات  املوضوعي 
العملية  وترصني  التدريس  طرائق  لتطوير  األكاديمية  الربامج  ووضع  العمل 
التعليم  وزارة  لدى  املعتمد  غري  املجالت  يف  للبحوث  النرش  ومعالجة  التعليمية 
العايل ومؤسساتها“.واضاف البيان، أن ”املجتمعون صوتوا باإليجاب عىل عدد 

من القرارات التي منها:
- تشكيل لجنة وزارية عليا إلعادة صياغة استمارات لجان املناقشة بما يحقق 
لرسائل  الرصانة  وتحقيق  العليا  الدراسات  لطلبة  العلمي  النرش  وزن  زيادة 

املاجستري وأطاريح الدكتوراه.
يف  الطلبة  قبول  ضوابط  بخصوص  الوزراء  مجلس  مفاتحة  عىل  املوافقة   -
وبعد  قبولهم  عند  املناسبة  االمتيازات  منحهم  يحقق  بما  املوهوبني  مدارس 

تخرجهم.
- استحداث الدراسات املسائية يف بعض تخصصات قسم هندسة تقنيات األمن 
السيرباني وقسم هندسك الصناعات الكيمياوية يف الجامعة التقنية الشمالية.

مع  يتوافق  بما  العليا  الدراسات  لطلبة  االختصاص  تغيري  موضوع  دراسة   -
املتغريات والتطورات العلمية واملوضوعية“.

حث  العبودي  نعيم  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ”وزير  أن  البيان  وتابع 
ضوء  يف  االعتماد  عىل  للحصول  تنفيذية  خطط  عىل  وضع  كافة  الجامعات 
سقوف زمنية محددة واستمرار متابعة تنفيذ الخطط ونسب إنجازها وتحديد 
بتقرير  العلمي  والتقويم  اإلرشاف  جهاز  وتزويد  معالجتها  وطرائق  املعوقات 
االعتماد  الحصول عىل  الالزمة إلنجاز خطط  املتطلبات  فصيل مفصل وتوفري 
العايل والبحث  التعليم  أن ”وزير  البيان،  بنوعيه املؤسيس والربامجي“.واختتم 
خاللها  وافتتح  كربالء  جامعة  يف  تفقدية  جولة  أجرى  العبودي  نعيم  العلمي 

عددا من املواقع واملساحات الخرضاء ضمن بيئة الحرم الجامعي“.
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بغداد/ الزوراء: 
أعمـال  السـبت،  امـس  انطلقـت، 
الرابـع والثالثـني لالتحاد  املؤتمـر 
العاصمـة  يف  العربـي  الربملانـي 
بغـداد، بحضور رؤسـاء الربملانات 
العربية، وفيما دعـا رئيس مجلس 
النـواب محمـد الحلبـويس اىل تبني 
الـدول العربية قراراً بعودة سـوريا 
اىل محيطهـا العربـي، اكـدت وفود 
العربـي دعمها  الربملانـي  االتحـاد 
للعـراق حكومـة وشـعباً يف جميع 

املجاالت .
وأصـدر االتحـاد الربملانـي العربي 
خـالل  بغـداد“  إعـالن  ”مـرشوع 
املؤتمـر الرابع والثالثـني، املقام يف 

بغداد.
دعمهـم  عـىل  املجتمعـون  وأكـد 
املتضامن مع جمهورية  وموقفهم 
العراق ”الشقيق“، ورضورة توفري 
اسـتقراره  لتعزيـز  يلـزم  مـا  كل 

وسيادته ووحدة أراضيه.
ورحبـت الدول املشـاركة يف اعمال 
املؤتمر ببناء العراق لدولته الحديثة 
القائمـة عـىل مؤسسـات وطنيـة 
ديمقراطية قادرة عىل دفع االشقاء 
العراقيـني نحـو مزيد مـن التنمية 
مشـيدين  والتقـدم،  واالزدهـار 
بأهميـة الـدور العراقـي وفاعليته 
عىل املسـتويات العربية واإلقليمية 

والدولية.
تفعيـل  عـىل  املؤتمـر  وشـدد 
لتكـون  الربملانيـة  الدبلوماسـية 
مؤثرا ايجابيا وفاعال يف دبلوماسية 
البلـدان العربيـة بهـدف النهوض 
بواقع تلك البلدان وتحقيق اإلصالح 

والتنمية املستدامة.
وتضمـن إعالن بغداد أيضـاً تأكيد 
املجتمعني عىل املوقـف التضامني 
للقضيـة  والراسـخ  الداعـم 
مطالباتهم  مجددين  الفلسطينية، 
ملجلـس األمن الدويل بحل مشـكلة 
الشعب الفلسـطيني بإنشاء دولة 

مستقلة له عاصمتها القدس.
كما أكـد املجتمعون تضامنهم مع 
دولـة سـوريا، وتشـكيل وفد من 
االتحـاد الربملانـي العربـي للتأكيد 
عـىل دعمها والوقوف مع شـعبها 
واستمرار تقديم اإلمكانات الالزمة 
للوقوف مع السـوريني بعد حادث 
الزلزال الـذي أصاب عددا من املدن 
العمـل  ورضورة  فيهـا،  والقـرى 
العربي املشرتك عىل كل املستويات 
لعودة سـوريا اىل محيطها العربي 
السـاحات  يف  دورهـا  وممارسـة 

العربية واالقليمية والدولية.
وقال رئيس مجلس النواب، محمد 
الحلبـويس، خـالل املؤتمـر الرابع 
والثالثني لالتحـاد الربملاني العربي 
املنعقد يف العاصمـة بغداد، تابعته 
”الـزوراء“: ”نرحـب باألشـقاء يف 
بغـداد بعـد مـيض 40 عامـاً عىل 
استضافة املؤتمر“، مبيناً أن ”هذه 
القمة تشكل خطوة مهمة يف تعزيز 

العالقات بني البلدان العربية“.
هـذه  أهميـَة  ”نعـي  وأضـاف: 
املسـاندة العربيـة يف املـيض قدماً 
 ، لعراٍق آمٍن، ورشِق أوسَط مستقرٍّ
ووطٍن عربيٍّ ينمو ويتقدَّم بموازاة 
حاجات العرص ومتطلبات املرحلة 
الحاليـة واملقبلـة، كمـا تنتظر يف 
أعمال املؤتمر الكثرَي من املخرجات 
يف نقاشـاِته وطروحاِتـه لقضايـا 
ومسـتجدات  العربيـة،  ـة  األمَّ
السـاحتني اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام املشرتك واملهم العاجل“.
وتابع: ”لقد آن األوان للبيت العربي 
َد الجهـوَد، وَينبَذ الخالفات  أن يوحِّ
الجانبية؛ للوقـوف أمام التحديات 
الراهنـة دوليـاً وإقليمياً من خالل 
شـاملٍة  اسـرتاتيجيٍة  صياغـِة 
وواقعيـٍة تجاه املشـكالت العالقة 

منذ فرتة طويلة“.
وأوضـح أن ”العالـم اليـوم يمـرُّ 
ب  بظـروف صعبـة للغايـة، تتطلـَّ
عمالً تشـاركياً وجهوداً استثنائيًة 
إىل  الراميـة  للمسـاعي  وتكثيفـاً 
ويف  واألمـن،  االسـتقرار  تحقيـق 
مقدمة تلك القضايـا قضيُة األمن 
الغذائـي التـي بحثناهـا يف اللقاء 

القاهـرة،  يف  العربـي  الربملانـي 
ومـا يرتتـب عـىل جميـع الخطِط 
املعروضـة مـن جهـوٍد حكوميـٍة 

لتنفيِذها عىل أرض الواقع“.
وأكد أن ”العـراق يرفض اعتداءات 
قـوات االحتالل الصهيونـي، بحقِّ 
ونكـرِّر  الفلسـطينيني،  األشـقاء 
تأكيَدنـا اليوم عـىل موقِفنا الثابِت 
واملبدئي من القضيِة الفلسطينية، 
ت الظروُف  ومهما مرَّ الوقُت وتغريَّ
الدوليـة فإننـا ننطلـق مـن رؤيٍة 
وإيمـاٍن راسـٍخ بأحقيـة إخواِننا 
دولِتهـم  بإقامـِة  الفلسـطينيني 
الفلسطينية املسـتقلَّة وعاصمتها 

القدس الرشيف“. 
األيـام  يف  ”سـوريا  أن  إىل  وأشـار 
األخرية مـرت بظـروف صعبة إثر 
الزلزاِل املدمِر، وأوقع أرضاراً بالغة 
ذلـك  وكلُّ  واملمتلـكات،  بـاألرواح 
يلزُمنا جميعاً بالسعي واالستمراِر 
يف واجب املسـاندة والدعم إىل حني 
إنجـالِء تداعيـات األزمـِة وآثاِرها 

الصعبة“.
ودعا الحلبويس إىل أن ”تتبنَّى الدول 
العربيـة عـىل جميـع املسـتويات 
الربملانية والحكوميـة قراراً نهائياً 
بعودة سوريا إىل محيِطها العربي، 
العربـي  دوِرهـا  ممارسـة  وإىل 
واإلقليمـي والـدويل بشـكٍل فاعٍل، 
والعمـل الجاد السـتقراره وإعادة 
تأهيل بناه التحتية، وعودة أشقائنا 
رتهم الحرب،  السوريني، الذين هجَّ
معزَّزيـن  وبالدهـم  ديارهـم  إىل 

مكرمني“.

@÷aã»€a@·«Ü@∂g@Ï«ám@ãófl
È»fl@Ôiã»€a@Âflbõn€a@çÌç»mÎ

أكد رئيس مجلس النواب املرصي، 
حنفـي جبـايل، أن عراقاً مسـتقرا 
ال  محوريـة  إضافـة  ُيعـد  وآمنـا 
غنى عنهـا ملنظومة األمن القومي 

العربي .
وقـال جبايل، خالل اعمـال املؤتمر 
الــ34 لالتحـاد الربملانـي العربي 
الـذي عقد امس السـبت يف القرص 
الحكومي وسـط العاصمة بغداد: 
إن ”البـالد العربيـة تمـر منذ فرتة 
بأمـواج متالطمـة مـن التحديات 
الجسـام هـددت أمـن واسـتقرار 
مجتمعاتنـا حتـى كادت أن تؤدي 
بأمتنا العربية“، مشريا اىل أن ”تلك 
املعضـالت العربية أظهـرت بما ال 
يدع مجاالً للشـك الحاجة املاسـة 
لصياغـة مقاربة عربية ُمشـرتكة 
الوحدة  لعوامل  امتثـاالً  ملواجهتها 
التي تربط نسـيجنا العربي برباط 

متني“.
وأضاف أن ”الدولة املرصية صاغت 
رؤية شـاملة إلنقاذ الدول العربية 
من براثن الفوىض قوامها الحفاظ 
عىل بنية وتماسـك ووحـدة الدول 
الوطنيـة العربيـة والرفـض التام 
أليـة تدخالت خارجية يف الشـئون 

الداخلية للدول العربية“.
وأوضـح أن ”العـراق عـىل مـدار 
سـنوات طويلـة مضـت تحمل ما 
اليطيـق يف مواجهة جملـة ُمعقدة 
من املهـددات أثقلـت كاهله، لكن 
الشـعب العراقـي الشـقيق واجه 
تلـك املُهـددات ببسـالته املعهودة، 
واسـتطاع أن ُيحقق انتصـاراً تلو 
اآلخـر، وهـو مـا يجعلنـا ننظـر 
للنمـوذج العراقي بفخر شـديد“، 
مشددا عىل أن“ مرص ترفض بشكل 
قاطع وتام التدخالت الخارجية يف 
الشـأن العراقي التي تهدف إلذكاء 
النعرات الطائفية“، داعيا إىل ”دعم 
العـراق وتعزيز التضامـن العربي 

مع الشعب العراقي الشقيق“.

@�b†Ïí@…�”@÷aã»€a@ZÎ¸á‰æa
@lbÁä�a@Û‹«@ãó‰€a@¿@�a7j◊
وقال النائـب األول لرئيس مجلس 
النواب، محسـن املندالوي، يف كلمة 
العراق التي ألقاها يف املؤتمر الرابع 
والثالثني لالتحـاد الربملاني العربي 
الـذي تسـتضيفه العاصمة بغداد، 
والذي يحمل عنوان (الدعم العربي 

لتعزيز استقرار العراق وسيادته)، 
بمشاركة رؤساء الربملانات والوفود 
العربيـة وتابعتهـا ”الـزوراء“: إن 
بالواقع  االرتقـاء  أهميـة  ”هنـاك 
االقتصادي والتجاري واالستثماري 
يف الوطـن العربي من خـالل تبني 
للترشيعـات  النيابيـة  املجالـس 
الرضوريـة والالزمة بهـذا الصدد، 
واملصادقة عىل االتفاقيات املتعلقة 
بتعزيـز سـبل التبـادل التجـاري، 
بيئة االستثمار، وتطوير  وتحسني 
بـني  واملواصـالت  الطـرق  قطـاع 
الدول العربيـة، وتوحيد املواقف يف 
املحافل الدوليـة املتعلقة بالتجارة 
اىل  ”االشـقاء  داعيـاً  والطاقـة“، 
الحقيقيـة  الفـرص  اسـتغالل 
لالسـتثمار التي يقدمها العراق يف 

املجاالت كافة“.
وأضـاف أن ”العراق قطع شـوطاً 
كبرياً يف النرص عـىل اإلرهاب أمنياً 
املرحلـة  يف  ويسـعى  وعسـكرياً، 
الفكري  النـرص  لتحقيق  الحاليـة 
والثقايف عىل جميع منابع وأشكال 
إىل  املـؤدي  والتعصـب  التطـرف 
العنـف“، مبينـاً أن ”عـىل الجميع 
إشـاعة ثقافـة التسـامح وتقبـل 
اآلخـر ونبذ األفـكار املتطرفة، وأن 
املسـؤولية التـي تقـع عـىل عاتق 
املجالـس النيابية تتمثل بالسـعي 
اىل تحقيـق ذلك عرب مهام الترشيع 
والرقابة، وصوالً اىل حالة االستقرار 

والسلم والتعايش املجتمعي“.
ودعـا املنـدالوي إىل ”اتخاذ موقف 
مـن  العديـد  إزاء  موحـد  عربـي 
التحديـات، وخصوصـاً مـا يتعلق 
بملـف األمن املائي وحقوق البلدان 
العربيـة يف حماية حصصها املائية 
من األنهار، إضافة اىل تقديم الدعم 
عمليـات  يف  ملسـاعدتها  لسـوريا 
اإلغاثـة ومسـاندة املنكوبني جراء 
موقـف  عـىل  والتأكيـد  الزلـزال، 
العـراق الثابـت والداعـم للقضية 
االحتـالل  وإنهـاء  الفلسـطينية 
وإقامـة دولة مسـتقلة عاصمتها 
القدس الرشيف“، متمنياً أن ”تتخذ 
هـذه الـدورة القـرارات واملواقـف 
التـي تصـب يف مصلحة الشـعوب 

العربية“.

االتحـاد  ”لجهـود  دعمـه  وأكـد 
الربملانـي العربـي يف تنفيذ محاور 
االسـرتاتيجية، خصوصـاً  العمـل 
مـا يتعلق منهـا بتعزيز التنسـيق 
والتعـاون والعمـل املشـرتك بـني 
دائـم  بشـكل  النيابيـة  املجالـس 

ومتواصل“.
املشـاركة يف  الـدول  هـذا وأبـدت 
الربملانـي  لالتحـاد   (34) املؤتمـر 
العربـي الذي أقيم ببغـداد، دعمها 
للعـراق حكومة وشـعباً يف جميع 

املجاالت.

@á»Ì@÷aã»€a@äaã‘néa@ZÊÜä˛a
Ú‘�‰æa@Âfl˛@ÒçÓ◊ä

وقال رئيس مجلس النواب األردني، 
أحمد الصفدي، خالل املؤتمر الرابع 
العربي  الربملاني  والثالثني لالتحـاد 
املنعقـد يف العاصمة بغداد، وتابعته 
”الزوراء“: إن ”العراق اآلمن املوحد 
يشـكل مصلحـة لألمـة العربية“، 
األردنيـة  اململكـة  ”دعـم  مؤكـداً 
يف  العراقيـة  للجهـود  الهاشـمية 

تحقيق تطلعات الشعب العراقي“.
وأضـاف أن ”أرض الرافديـن هـي 
قلب األمة النابض، واألردن ستبقى 
مع الشـعب العراقي“، مشدداً عىل 
أن ”اسـتقرار وأمـن العـراق يعـد 

ركيزة ألمن املنطقة“.
وتابـع أن ”األردن موقفهـا واضح 
بعد املسـاس بالسـيادة العراقية“، 
عـىل  ”نحـرص  بالقـول:  مردفـاً 
دعـم رئيس الـوزراء محمد شـياع 
السـوداني، وبرنامجـه الذي يهدف 

ملصلحة العراق“.
النـواب  مجلـس  رئيـس  وطالـب 
إىل  سـوريا  بـ“بعـودة  األردنـي 

الحاضنة العربية“.

@ÈiaÏic@›ƒné@÷aã»€a@ZïbjÀ
lã»€a@ıb‘í˛a@…Ó‡ß@Ú«ãìfl

بدوره، قـال رئيس املجلس الوطني 
االتحادي يف اإلمارات، صقر غباش، 
خـالل املؤتمر: إن ”العراق سـتظل 
أبوابـه مرشعـة لجميـع األشـقاء 
”الشـعوب  أن  مؤكـداً  العـرب“، 
العربية تتطلـع إىل املواقف املوحدة 

يف القضايا املصريية“.
”مطالبـون  غبـاش:  وأضـاف 
بتنسـيق عملنـا الربملانـي وتوحيد 
مواقفنا وتفعيل دور الدبلوماسـية 

الربملانية“.
مـن جانبـه، قـال رئيـس املجلس 
الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم 
بوغـايل: إن ”انعقاد املؤتمر يف بغداد 
هـو عالمـة لعـودة العراق لـدوره 
املعهود“، مؤكداً أن ”الجزائر كانت 

وستبقى داعمة للعراق“.
ولفـت إىل أن ”حجـم الكارثة جراء 

الزلـزال املدمـر مـا زالت تشـغلنا، 
ونأمـل باملـد التضامنـي املـرشف 

ملترضري الزلزال“.
الصباغ: فلسطني املغتصبة ستبقى 

قضيتنا املركزية
مـن جهتـه، قـال رئيـس مجلـس 
الشـعب السـوري، حمود الصباغ: 
”أؤكـد لكم أيها األشـقاء يف العراق 
الحبيب، أن سورية كانت وستبقى 
معكـم عىل الدوام، فسـالمتكم من 
سـالمتنا ونجاحكـم مـن نجاحنا 

مهمـا  صلبـة،  متينـة  وأخوتنـا 
زادت امللمـات واشـتدت الخطـوب 

والتحديات“.
وأعـرب الصباغ عن أمله أن ”يكون 
اجتماع رؤسـاء الربملانـات العربية 
يف مؤتمـر االتحـاد الربملاني العربي 
املنعقـد يف بغداد مفصالً رئيسـًا يف 

التعاون العربي القائم“.
وتابـع: ”بالدنا العربيـة تمتاز عن 
سـواها بـأن أهلها شـعوب خالقة 
ومبدعة يف املجاالت كافة“، مشـرياً 
إىل أن ”الـرصاع يف منطقتنـا رصاع 

وجود“.
وأكد عىل ”رضورة استمرار تنسيق 
عالقاتنـا الربملانية العربية“، مردفاً 
بالقول: ”ما مررنا به يف سورية عىل 
مدار السـنوات املاضية من حروٍب 
وحصـاراٍت وعقوبـاٍت ظاملـة، لن 
يثنينا عن مواقفنا وثوابتنا املبدئية، 
يف اسـتعادة حقوقنا املغتصبة، ويف 
العربي  مقدمتهـا عـودة الجـوالن 
السـوري املحتـل، وأؤكـد لكـم أن 
فلسطني املغتصبة، ستبقى قضيتنا 
ترابهـا  تحريـر  حتـى  املركزيـة، 
بالكامل، وإقامة دولتها املسـتقلة، 

وعاصمتها القدس الرشيف“.

@çÌç»n€@ÚÓöbfl@Êb‡«@ZÔ€Ï»æa
÷aã»€a@…fl@ÊÎb»n€a

فيمـا قـال، رئيس مجلس شـورى 
سـلطنة عمـان، الشـيخ خالـد بن 
هالل بـن نارص املعويل: ”نسـتذكر 
وأكـد  العظيـم“،  العـراق  تاريـخ 
املعويل أن ”سـلطنة عمـان ماضية 
لتعزيز مسـرية التعاون مع العراق 

الشقيق“.

@÷aã»€a@…fl@µ�è‹œ@ZÅÏnœ
áyÏæaÎ@äÏ�næa

مـن جانبـه، قـال رئيـس املجلس 
الوطني الفلسطيني، روحي فتوح: 
”نؤكد موقفنا الداعم وبال حدود إىل 
األشـقاء يف العراق، ونجـدد ونكرر 
الثابـت فلسـطينياً،  املوقـف  هـذا 

ونقول: ”املجد كل املجد للعراق“.
ودعـا إىل ”حمايـة العـراق من كل 
الرشور واملؤامرات“، مردفاً بالقول: 

”نحن مع العـراق املتطور واملوحد 
الذي يسعى إىل الحداثة واالستقرار 

واألمان“.
االتحـاد  رئيـس  ”نشـكر  وتابـع: 
الربملانـي العربـي، رئيـس مجلس 
النواب العراقـي، محمد الحلبويس، 
عـىل مواقفـه، ونجـدد موقفنا إىل 

جانب العراق والعراقيني“.
وشدد عىل ”رضورة عودة سورية إىل 
مكانتها الطبيعيـة يف الوطن العربي 

والعمل عىل رفع الحصار عنها“.

@ÒÜb«�@È‡«Ü@á◊˚Ì@fibflÏó€a
÷aã»€a@äb‡«g

بينمـا قـال رئيس مجلس الشـعب 
يف الصومـال، آدم محمد نور، خالل 
”العراقيـني أصحـاب  إن  املؤتمـر: 
الحضارة العريقة، وأمن واستقرار 
واسـتقرارنا  أمننـا  مـن  العـراق 

جميعاً“.
ودعا نور إىل ”دعم إعادة اإلعمار يف 
العراق لتحقيق االستقرار ومواجهة 
التحديات السياسـية“، مؤكداً عىل 

”دعم جهود الحكومة العراقية“.
الـدول  بـني  بـ“التعـاون  وطالـب 
العربية لتحقيق تطلعات الشـعوب 

العربية“.

@ôã•@wÓ‹©a@fiÎÜ@Z&bÃ€a
÷aã»€a@…fl@ÊÎb»n€a@çÌç»m@Û‹«

بدوره، قال رئيس مجلس الشورى 
القطري، حسن بن عبد الله الغانم، 
خالل املؤتمر: ”نحن سعداء بلقائنا 
اليـوم يف بـالد الرافديـن، ونلمـس 
جميعاً سعي العراق الدؤوب للقيام 
بدوره الفاعل يف اسـتتباب األمن يف 

املنطقة“.
وأضـاف الغانـم: ”نثمـن الجهـود 
التي بذلت خالل السـنوات املاضية 
لتحقيق تطلعات الشعب العراقي“، 
مؤكـداً أن ”الحـوار والتعـاون بني 
ملحـة  رضورة  اإلقليميـة  الـدول 

لتحقيق االستقرار واألمن“.
وتابـع: ”تحـرص دول الخليج عىل 
تعزيـز التعاون مع العراق السـيما 
التعـاون االسـتثماري وبينه الربط 
الكهربائي كأحد املشاريع املهمة يف 

هذا السياق“.
وأكد قائالً: ”تربطنا عالقات أخوية 
متميـزة مع العـراق والتي تشـهد 

نمواً مطرداً يف مختلف املجاالت“.
وأردف: ”شـكلت استضافة العراق 
البـرصة،  يف   25 لبطولـة خليجـي 
فرصة ألبناء املنطقة لزيارة العراق 
والتعـرف عـىل ثقافتـه عـن قرب، 
وملس الجميع كـرم الضيافة والتي 
العراقـي  الشـعب  كـرم  عكسـت 
الخليجـي  بمحطيـه  واندماجـه 

والعربي، وغريت النظرة العامة“.

@äáñc@=Ó‹€a@Êbæ5€a@ZÛèÓ«
pbibÉn„˝€@Úflå˝€a@µ„aÏ‘€a

فيمـا قـال رئيـس مجلـس النواب 
عيـىس:  صالـح  عقيلـة  الليبـي، 
ليبيـا،  يف  كبـرياً  ”حققنـا نجاحـاً 
وصغنـا توافقات سياسـية إلنهاء 

األزمات وحل الرصاعات“.
وأضاف عيـىس أن ”مجلس النواب 
الالزمـة  القوانـني  أصـدر  الليبـي 

قانـون  بينهـا  ومـن  لالنتخابـات 
االستفتاء عىل الدستور“.

وشـدد عـىل أن ”مصلحـة الليبيني 
فوق كل اعتبـار“، مؤكداً“ رضورة 
الرئاسـية  االنتخابـات  تنظيـم 
رقابـة  تحـت  الليبيـة  والربملانيـة 

محلية ودولية“.

@ÔéÏj‹®a@ãÿìÌ@Ô„b◊5€a
ÚœbÓõ€aÎ@ÒÏ«á€a@Û‹«

وقال رئيس مجلس النواب اليمني، 
سـلطان سـعيد عبد الله الربكاني: 
الشـكر  آيـات  بأصـدق  ”أتوجـه 
والتقديـر ألشـقائنا يف عـراق املجد 
وبرملانه ورئيسه محمد الحلبويس، 
والضيافـة وحسـن  الدعـوة  عـىل 

االستقبال“.
وأعرب الربكاني عن أمله يف ”نتائج 
مثمـرة للمؤتمـر الرابـع والثالثني 
لالتحاد الربملانـي العربي املنعقد يف 

بغداد، تخدم األمة العربية“.

@Ñéaã€a@—”Ïæa@Zãñb„
÷aã»€a@Òá„bèfl@¿@ÂÌãzj‹€

بـدوره، قـال النائـب األول لرئيس 
مجلس النواب البحريني، عبد النبي 
سـلمان أحمد نارص: ”مـن دواعي 
رسورنـا أن نلتقـي بـأرض العراق 
الشقيق، ونعرب عن أهمية التضامن 
العربـي ووحـدة املسـار، مؤكدين 
املوقف الراسخ للبحرين يف مساندة 
العراق ومسريته التنموية وتحقيق 

األمن واالستقرار والسيادة“.
وأعرب عـن ”رفض اململكة التدخل 
بالشـؤون الداخلية للعراق وأهمية 
التضامن العربـي لوقف أي انتهاك 
لسـيادته“، مؤكـداً ”دعـم تنفيـذ 
يف  كـربى  اسـتثمارية  مشـاريع 

العراق“.
املتميـز  النجـاح  ”نبـارك  وتابـع: 
للعـراق يف تنظيـم بطولـة خليجي 
25 وفوز منتخبه بالبطولة، ونأمل 
املزيـد من التقـدم واالزدهـار لبالد 

الرافدين“.

@lã»€a@Zã‡«@Âi@Âèy
÷aã»‹€@ÊÏ‰Ìáfl@ÚiäbÃæaÎ

وخـالل املؤتمـر، قال نائـب رئيس 
مجلـس النواب املغربي، حسـن بن 
عمر: ”الشـكر واالمتنان لألشـقاء 
األعـزاء يف مجلس النـواب العراقي 
عىل حسن االستقبال وكرم الضيافة 
واستضافة املؤتمر الرابع والثالثني 

لدعم االستقرار يف العراق“.
”املؤتمـر  أن  عمـر  بـن  وأضـاف 
مناسـبة للوقوف موقف األخوة مع 
العراقيـني وتقديم الدعم واإلسـناد 
وصيانـة وحدته وتقويـة حضوره 

وامتداداته يف الفضاء العربي“.
ولفـت إىل أن ”العـراق العظيـم مرَّ 
بأقـىس املراحل، ونجـح العراقيون 
بتخطي املحن وامتصاص الرضبات 
وتـاليف املخططات التي اسـتهدفت 

وحدتهم وتماسكهم“.
وأكد أن ”العراق نجح يف دحر الغزاة، 
وانتـرص العراقيـون عىل أنفسـهم 
فحافظوا عىل تماسكهم املجتمعي 

ووحدتهم الوطنية“.
وتابع: ”كعـرب ومغاربة عىل وجه 
الخصوص، نقـول: إن العالم مدين 
للعـراق“، مشـرياً إىل أن ”املسـافة 
الجغرافيـة البعيدة لـم تحول دون 
تواصل العراق واملغرب وشـعبيهما 

وتعاونهما وتكاملها“.
ونـوه إىل أن ”العـراق دعـم كفـاح 
املغرب من أجل اسـتقالله الوطني، 
وأهم دعم تلقتـه املقاومة املغربية 
ضد االسـتعمار الفرنـيس كان من 

قبل العراق“.

@%@Üb«c@÷aã»€a@Z7–õ€a
Òãój€a@¿@wÓ‹©a@ıb‰ic@›9

من جانبه، قال عضو مجلس األمة 
الكويتـي، ثامـر سـعد الضفـريي: 
”نراهـن بالعراق ومعـه اليوم عىل 
مسـتقبل أفضل أساسـه التواصل 
إىل  يهـدف  والتكامـل،  والتعـاون 

التنمية الشاملة“.
وتابـع الضفـريي: ”نهنـئ العراق 
عـىل نجاحـه يف اسـتضافة بطولة 
كأس الخليج بنسـختها الخامسـة 
تتويـج  ونبـارك   ،25 والعرشيـن 

املنتخب العراقي بطالً للبطولة“.
حظيـت  ”البطولـة  أن  وأضـاف 
باهتمـام رسـمي وشـعبي الفـت، 
إضافة إىل تسـهيالت وفرها العراق 
وجماهريها  املشـاركة  للمنتخبات 
املسـاندة“، مؤكداً أن ”العراق أعاد 
لم شـمل أبنـاء الخليـج يف البرصة 

الفيحاء بعنوان الحفاوة والكرم“.
اسـتطاع  ”العـراق  أن  إىل  وأشـار 
تحقيـق  قويـة  وعزيمـة  بـإرادة 
عـدة انتصـارات أمنية وسياسـية 
”دعـم  إىل  داعيـاً  واقتصاديـة“، 
األشـقاء للعراق يف حماية سـيادته 

ووقف انتهاكها“.

@‚á‘„@ZÔiã»€a@Êbæ5€a@êÓˆä
@÷aã»€a@ÒÜbÓè€@·«á€a@›◊

Èöäc@ÚÌbºÎ
أكـد رئيـس الربملان العربـي، عادل 
العسومي: إن ”الربملان العربي يقدم 
كل الدعم لسـيادة العـراق وحماية 
أرضه ويرفـض أي اعتـداءات عىل 

سيادته أو التدخل بشؤونه.
اعمـال  خـالل  العسـومي،  وقـال 
املؤتمـر الــ 34 لالتحـاد الربملانـي 
العربـي املنعقـد امـس السـبت يف 
القرص الحكومي وسـط العاصمة 
بغـداد: إن ”الربملـان العربـي يقدر 
ويثمن التضحيات الكثرية للشـعب 
أي  رفضـه  مؤكـدا  العراقـي“، 
اعتـداءات عـىل سـيادة العـراق أو 

التدخل بشؤونه“.
واضاف أن ”العراق املوحد يمثل قوة 
للمنظومة العربية ألنه يحتل مكانة 
خاصـة بقلب كل عربي“ ، مشـيدا 
بالتعاون الثالثي بني العراق ومرص 
واالردن“، مشـريا إىل أن ”التحديات 
التي تواجه املنطقة تتطلب تكثيف 

التعاون العربي“.

@Úflãÿfl@¸Ï€@ZáÓº@lÏÌc
@Êb‰j€@ïb»€@ÜÏ”Ï€bi@÷aã»€a

‚˝ƒ€a@¿
وختاماً، قال عضو مجلس النواب يف 
لبنان، أيوب حميد: ”نشكر مجلس 
الـوزراء العراقـي ورئيسـه محمد 
شياع السوداني، عىل إتاحته املجال 
النعقاد هذا املؤتمر يف إحدى قاعات 

مقار مجلس وزراء العراق“.
وأضـاف حميد: ”نشـكر العراقيني 
عىل حسـن الضيافة واالسـتقبال، 
العامـة لالتحـاد  األمانـة  السـيما 
الربملانـي العربي، ومجلـس النواب 
العراقي ورئيسـه محمد الحلبويس 
وفريقه النيابية، ووزارة الخارجية 

العراقية“.
الشـكر  كل  ”للعـراق  وتابـع: 
واالمتنـان، فلوال مكرمتـه بالوقود 
لعـاش لبنان يف الظـالم“، مؤكداً أن 
”لبنـان سـيكون دائمـاً إىل جانـب 
سـيادته  لدعـم  الشـقيق  العـراق 

وتحقيق استقراره وازدهاره“.
وكان رئيس مجلس النواب، رئيس 
الربملان العربـي، محمد الحلبويس، 
قـد اسـتقبل، أول أمـس الجمعـة، 
عدداً من نظرائه العرب املشـاركني 
يف مؤتمـر االتحـاد الربملاني العربي 
بدورته الرابعـة والثالثني املنعقد يف 
بغداد للفرتة ما بني 26-25 شـباط 

الجاري.
وذكر بيـان ملكتبـه اإلعالمي تلقته 
”الزوراء“: أن ”الحلبويس اسـتقبل 
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة 
صالـح عيـىس، ورئيـس مجلـس 
النواب اليمني سـلطان سـعيد عبد 
الربكانـي، ورئيـس مجلـس  اللـه 
الشـورى القطري حسـن بـن عبد 
الله الغانم، ورئيس املجلس الوطني 
االتحـادي اإلماراتي صقـر غباش، 
ورئيس مجلس الشـورى السعودي 
عبد الله بن محمد آل الشيخ ورئيس 
املجلس الشـعبي الوطني الجزائري 

إبراهيم بوغايل“.

p¸b1a@…Óª@¿@�bj»íÎ@ÚflÏÿy@÷aã»‹€@bË‡«Ü@á◊˚m@ã∏˚æa@ÜÏœÎ

@bÌäÏé@ÒÜÏ»i@�aäaã”@ÚÓiã»€a@fiÎá€a@?jm@∂g@Ï«áÌ@ÔéÏj‹®a
Ôiã»€a@bË�Ó´@∂g
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م/ تبليغ

أقـام اخوك املدعـي (محمد جبـار فهد) الدعـوى الرشعيـة املرقمة 
١٠٣٢١/ش/٢٠٢٢ والتـي يطلـب فيها الحكم بوفاتـك لفقدانك منذ 
تاريـخ ٢٠١٤/٦/١٠ وعدم معرفة مصـريك لحد اآلن وبغية التحقيق 
عن حياتك من مماتك تقرر النرش يف صحيفتني محليتني يوميتني ويف 
حالـة وجـودك أو كل من يكون لـه العلم عن مصـريك الحضور أمام 
هـذه املحكمـة يف موعـد املرافعة املصـادف ٢٠٢٣/٣/٧ يف السـاعة 

التاسعة صباحا.
القايض األول
ضياء قاسم الهاليل

تهنئة
أتقدم بأحر التهاني وأعطر التربيكات اىل الطالب (محمد 
رائد حامد) الذي انهى مشواره الدرايس يف األردن/ كلية 
الصيدلـة، عىل مدى خمس سـنوات بالتخـرج والتفوق 

والنجاح. 
وكانت فرحته ال تقدر بثمن مع عائلته وأصدقائه وأحبائه 

بما تحقق، تزامنا مع أيام شهر شعبان املعظم.
 طموحنـا ان يكـون صيدالنيـاً متميـزاً لخدمـة العراق 
العظيم.. ومبارك التخرج وحياة حافلة بالتوفيق واإلبداع 

والتألق.
الصحفي عواد هاشم 

جمهورية العراق                                                                                                                            العدد: ٣٦٩٣/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                                                                                                                 التأريخ: ٢٠٢٣/٢/٢٣

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن

سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ٢٣٠/٤٢ مقاطعة ٤٤ زاوية وخالل ثالثون  يوماً اعتباراً 
مـن اليـوم التايل للنـرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عـرش ظهراً يف قاعة 
محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪  بصك 

مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي .

القايض االول
عادل خلف جاسم

• االوصاف:-
١-  العقـار عبـارة عـن دار مؤلفة من اسـتقبال وهول وغرفتني نـوم ومطبخ وحمـام ومرافق صحية وغرفتـني فوقاني مبني من 

الطابوق ومسقف بالكونكريت .
٢-   مساحة العقار ١٥٠ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار مائة مليون دينار فقط.
٤- العقار غري مشغول من احد.
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بغداد/الزوراء:
وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، 
بإطـالق حزمة مـن اإلجـراءات التنظيميـة دعما 
لرشيحة املتقاعدين، اسـتنادا للربنامج الحكومي 
الذي تضمن رعاية ودعم كبار السن واملتقاعدين.

وقـال مصـدر حكومـي  يف ترصيـح صحفـي إن 
«التوجيهات شملت ما يأتي:

١.  شـمول املتقاعدين بقطعة أرض سـكنية لغري 
املستفيدين.

٢. رصف مكافـأة ٥٠٠ ألف دينار للموظف يف يوم 
انفكاكه من دائرته.

٣.  تهيئة إجراءات رصف مكافأة (نهاية الخدمة) 
مع أول راتب يتسلمه وتوفري التخصيصات املالية 

الالزمة لهذا األمر.
(اإلجـازات  مبلـغ  رصف  إجـراءات  تنظيـم   .٤

الرتاكمية) نقدا عند انفكاك املحال للتقاعد.
٥.    منح املتقاعدين تخفيضا بنسـبة (٢٥ ٪) عىل 
الخطـوط الجويـة العراقيـة (ذهابـا وإيابا) ملرة 

واحدة يف السنة.
٦.  منـح املتقاعدين أولوية العـالج خارج العراق 

عىل نفقة الدولة.

٧. تهيئـة معاملة املحالني إىل التقاعد قبل (سـتة 
أشـهر) مـن تاريـخ اإلحالـة دون أن يعنـي هذا 
(إحالتـه للتقاعـد) منعـا لتأخر اإلجـراءات، مع 
ضمـان تقـايض الراتـب التقاعـدي يف املواعيـد 

املحددة.

٨.  إعـداد البيانـات الخاصة بهويـة التقاعد قبل 
(شـهر) من تاريخ االنفكاك وتأمني استالمها من 

دون تأخري.
٩.  إتمام معاملة التقاعد بانسـيابية، والتأكد من 
تسديد اسـتقطاع التوقيفات التقاعدية، مع عدم 

االمتناع عن تسـليم الراتب التقاعدي بحجة عدم 
تسديد التوقيفات.

١٠.   التنسيق بني وزارة املالية واملصارف ورشكات 
الدفع اإللكرتوني، باعتماد آلية لتبسيط إجراءات 
إثبات شهادة الحياة، تفاديا لقضية إيقاف رواتب 

املتقاعدين.
١١.   استكمال اإلجراءات الخاصة بإضافة الخدمة 

الوظيفية، خصوصا للمحالني عىل التقاعد.
١٢.  رفع مستوى التشـكيالت الخاصة بالتقاعد 
بـوزارة  املرتبطـة  غـري  والجهـات  الـوزارات  يف 
الدوائـر  أقسـام، ويف  إىل مسـتوى  واملحافظـات 
إىل مسـتوى شـعب.من جانبه أعلـن وزير العمل 
والشؤون االجتماعية احمد االسدي، إطالق حزمة 
من اإلجراءات دعما لرشيحة املتقاعدين اسـتنادا 
اىل الربنامـج الحكوميكما وجه وزير التجارة اثري 
الغريـري، جميع دوائـر وزارة التجـارة بمتابعة 
حزمـة االجراءات التي اعلن عنهـا رئيس مجلس 
الوزراء محمد شـياع السـوداني لدعم املتقاعدين 
او املحالني إىل التقاعد من الخدمة العامة يف دوائر 

ورشكات الوزارة .
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بغداد/الزوراء:
أعلـن وزيـر التجـارة أثـري داود الغريري، 
امس السبت، إطالق تجهيز الحصة الثانية 
مـن الطحني اعتباراً من اليـوم األحد.وذكر 
بيان لـوزارة التجارة، تلقتـه «الزوراء» أن 
«وزيـر التجارة أثـري داود الغريـري، يعلن 
عن إطـالق تجهيز الحصة الثانية من مادة 
الطحـني لهـذا العـام واعتبـاراً مـن اليوم 
األحـد املوافـق السـادس والعرشيـن مـن 
شـهر شـباط الجاري».وأضاف البيان، أن 
«الرشكـة العامة لتصنيـع الحبوب وجهت 
قسـم التسـويق يف مقرها العـام وفروعها 
باملحافظات إىل املبارشة بقطع قوائم تجهيز 
الـوكالء بمادة الطحني للحصـة الجديدة».
وأكد أن «اعماماً صدر من الرشكة يتضمن 
جدوالً بمواعيـد القطع ومراجعـة الوكالء 
وفـق التوقيتـات الزمنيـة املحددة حسـب 
الخطـة التسـويقية املركزية»، مشـرياً إىل 
أن «التنسـيق جـار بـني رشكتـي تصنيع 
الحبـوب وتجارة الحبوب إلطـالق خلطات 
املكلفـة  للمطاحـن  املخصصـة  الحبـوب 
بإنتـاج الحصـة الثانية مـن الطحني الذي 
يوزع ضمن مفـردات البطاقة التموينية».
ودعت الـوزارة، الوكالء إىل «مراجعة مراكز 

القطع يف بغداد واملحافظات لتسـلم قوائم 
التجهيـز باملواعيد املحددة لـكل مركز مع 
مراعاة أسـبقية التجهيـز للمناطق األكثر 
فقـراً وإعداد جداول يراعـى فيها توقيتات 
عـىل  التجهيز».وشـددت  يف  التسلسـل 
«االلتـزام بتنظيـم عملية القطع وتنسـيق 
مراجعـة الوكالء، وتوجيه مراكز القطع إىل 
التعاون يف تطبيق إجراءات تسهيل مراجعة 
الوكالء، فضالً عـن توجيه اللجان الرقابية 
واملواطنـني ملتابعة نوعيـة الطحني املجهز 
ومالحظة ختم املطحنة وتاريخ اإلنتاج قبل 
اسـتالم حصصهم لتـاليف أي حاالت تالعب 
يف الكميـات املوزعـة واإلبالغ عـن الحاالت 
السلبية».وطالبت، جميع املشمولني بنظام 
البطاقـة التموينية بـ»اسـتالم حصصهم 
من مـادة الطحـني بعد التأكد من سـالمة 
الكميات املجهزة واإلبالغ عن املخالفات إن 
وجدت عرب االتصال بقسم الرقابة أو فروع 
رشكة تصنيع الحبوب يف املحافظات أو من 
خالل املوقع الرسمي للوزارة (الفيس بوك) 
والخطوط السـاخنة املعلنة لوزارة التجارة 
ورشكـة تصنيع الحبـوب أو الدخول لرابط 
خدمـة راقبني، لغـرض اتخـاذ اإلجراءات 

املناسبة بحق املخالفني».

بابل/الزوراء:
كشـفت قيادة رشطة بابل، امس السبت، مالبسـات جريمة قتل «غامضة»، فيما اشارت اىل 
اعتقال الجاني خالل ٤٨ ساعة يف محافظة بابل.وذكرت القيادة يف بيان ورد لـ «الزوراء»، ان 
«فريق عمل مختص استطاع يف اقل من ٤٨ ساعة كشف جريمة قتل غامضة لرجل خمسيني 
يف قضاء املسـيب شـمايل املحافظة».وأضاف انه «بعد اجراء الكشف عىل محل الحادث ونقل 
الجثـة اىل الطب العديل تم القبض عىل املجرم القاتـل من قبل فريق العمل الذي ضم مكافحة 
االجرام وقوة سوات وخلية الصقور واالمن الوطني واالستخبارات ومكافحة االرهاب وقسم 
رشطة املسيب بالتعاون مع وحدة كامريات املراقبة الفيديوية».واشارت القيادة اىل ان «املتهم 
اعرتف بعد مجابهته باالدلة بارتكابه جريمة القتل بواسـطة سالح (مسدس)، ليتم تصديق 

اقواله قضائياً وتوقيفه وفق احكام املادة (٤٠٦) من قانون العقوبات العراقي».

بغداد/الزوراء:

حـذرت مديرية الدفاع املدني، امس السـبت، من وجود مباٍن آيلة 

للسـقوط يف العراق، مع موجة الزالزل التي تشهدها دول الجوار 

ال سيما تركيا وسوريا.

وقال املنسق اإلعالمي للمديرية نؤاس صباح يف ترصيح صحفي، 

إنه «تم احصاء جميع املباني يف العراق وتم تبليغ الجهات الفنية 

يف الدوائر البلدية يف جميع املحافظات بوجود مباٍن آيلة للسقوط 

اذا مـا تعرضـت اىل هـزات ارضيـة وبـرضورة ان يبـت املكتـب 

االستشـاري بعدم صالحيتها للسـكن ومن الواجب عىل الجهات 

املعنية البت بصالحية تلك املباني».

وأضاف ان «فرقنا مستمرة بإجراء كشوفات السالمة عىل املباني 

من الداخل يف حني االنور الهندسية تكون من اختصاص الجهات 

الهندسية واملناحة إلجازات البناء، حتى االن لم نتلقى اي انباء او 

ابالغ تجاه انهيار مباني جراء الهزات األرضية».

بغداد/الزوراء:
أعلن وزيـر العمل أحمد األسـدي، امس 
السـبت، عن اطـالق حملـة بحث كربى 
يف أربـع محافظـات اليوم األحـد، مبيناً 
أن الحملـة ستشـمل الديوانيـة واملثنى 
الصـدر  ومدينـة  وسـنجار  واملوصـل 

ببغداد.
وقـال األسـدي يف ترصيـح صحفـي إن 
«الـوزارة أنجزت أكثر مـن ٢٠٠٠ بطاقة 
كـي كارد لأليتـام لشـمولهم بالحماية 
االجتماعية»، مبينـًا أنه «منذ يوم الـ١٥ 
كانـون الثاني املاضيـة ولغاية الخميس 

املايض تم بحث ٣١٩ ألفاً و٤٤٣ أرسة».
وأضاف أن «الوزارة سـتطلق اليوم األحد 
حملة بحث اجتماعي كربى سـترتكز يف 
جميـع األقضية والنواحـي بمحافظات 
قضـاء  اىل  إضافـة  واملثنـى،  الديوانيـة 
سنجار الذي وصل عدد املتقدمني فيه اىل 

١٨ ألفاً و٩٦٦ شخصاً».
وتابـع أن «هذه الحملة ستشـمل أيضاً 
جميـع مناطـق مدينـة الصـدر ببغداد، 
مع توسـيع حملـة االسـتهداف لجميع 

العائديـن للموصـل وخاصـة يف املدينـة 
القديمة يف الجانـب األيمن»، موضحاً أن 
«عدد املبحوثني يف املوصل وصل اىل ١١٨٣ 

شخصاً من أصل ٥ آالف متقدم».

بغداد/الزوراء:
حـددت وزارة التخطيط العراقية، 
جملة من املتطلبات واملسـتلزمات 
التـي تحتاجهـا مـن أجـل اجراء 
التعـداد العـام للسـكان يف البـالد 
خالل العـام الحـايل ٢٠٢٣، راهنة 
تلبية تلك املتطلبات بالتخصيصات 
الالزمـة لها ضمـن موازنـة هذه 

السنة.
وزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
التخطيـط عبد الزهـرة الهنداوي، 
يف ترصيـح صحفي ان «االسـبوع 
اجتمـاع  عقـد  شـهد  املـايض 
للمجلس االعىل للسـكان، برئاسة 
رئيـس الـوزراء، وحـرضه وزيـر 
التخطيط ورئيس الجهاز املركزي 

لالحصاء».
تشـري التقديرات الرسـمية اىل ان 
سـكان العراق وبحلول نهاية عام 
مليـون   ٤٣ سـيتجاوزن   ٢٠٢٣
نسـمة، بعـد ان تجـاوزوا يف العام 

٢٠٢٢ ٤٢ مليون نسمة.

وأوضح الهنداوي انه «تقرر خالل 
االجتمـاع ان تقوم وزارة الخطيط 
للسـكان  العـام  التعـداد  بتنفيـذ 
خالل هذه السـنة، بعد اسـتكمال 
والكاملـة  الالزمـة  التحضـريات 
للتعداد العام للسكان، مع تضمني 
موازنـة عـام ٢٠٢٣ التخصيصات 
ان  مبينـا  املطلوبـة»،  املاليـة 
«الـوزارة سـتعمل بكل مـا لديها 
مـن امكانـات بالتعـاون مـع كل 
الجهات ذات العالقة عىل استكمال 
املتطلبات املهمة واالساسية، التي 
يتطلبهـا تنفيذ التعـداد، بعد توفر 
التخصيصات املالية ضمن املوازنة 

العامة».
ولفـت الهنـداوي اىل ان «مـن بني 
املتطلبات االساسية للتعداد توفري 
االجهـزة اللوحية حيـث نحتاج اىل 
١٣٠ الـف جهاز لوحي، لذا يتطلب 
ذلـك التعاقـد مـع رشكات عاملية 
لتوفري هذه االجهـزة بمواصفات 
خاصـة، وكذلـك تدريـب العدادين 

الذين يبلـغ عددهم نحو ١٣٠ الف 
عداد، وهـم يحتاجـون اىل تدريب 
الجهـزة  اسـتخدام  عـىل  مكثـف 
اللوحيـة والية مـلء االسـتمارة، 
االرسة  اىل  الوصـول  وكيفيـة 
والتعامـل معهم، وهنالك باقة من 
الدورات التدريبية التي سـيتلقاها 
العـدادون يف فـرتة زمنيـة محددة 

بهذا الصدد».
«نحتـاج اىل انشـاء مركـز وطني 
ملعالجـة البيانـات، وهـذا املركـز 
تقنيـات  فيـه  تتوفـر  ان  ينبغـي 
كمـا  كثـرية،  فنيـة  ومتطلبـات 
نحتـاج اىل القيام بتعـداد تدريبي 
يف مناطق محددة يف كل محافظة، 
للوقـوف عـىل امكاناتنـا وقدراتنا 
وااللكرتونيـة  واالداريـة  الفنيـة 
وغري ذلـك، فضالً عـن الحاجة اىل 
الجوية  الصـور والخرائـط  توفري 
للوحدات االدارية بشكل عام، لكي 
يتم تحديد مسـارات العـداد وفقاً 

للمعلومات»، حسب الهنداوي.

املتحـدث باسـم وزارة التخطيـط 
نـوه اىل الحاجـة اىل «تنفيذ عملية 
الحرص والرتقيم التي تمثل العمود 
الفقـري للتعـداد العام للسـكان، 
وهـذه تتطلب جهوداً كبرية ووقتاً 
ال يقـل عـن شـهرين، فضـال عن 
الربامجيـات  توفـري  اىل  الحاجـة 
بالتعـداد،  الخاصـة  االلكرتونيـة 
وتوفري التغطية الهاتفية وتغطية 
االنرتنت لكل مناطق العراق، وغري 

ذلك من التفاصيل».
 الهنـداوي، أكـد عـىل انه «سـيتم 
العمـل عىل انجاز هـذه املتطلبات 
املعنيـة  الجهـات  مـع  بالتعـاون 
والوزارات واملحافظات واملنظمات 
الدولية، والتي يف مقدمتها صندوق 
االمـم املتحدة للسـكان»، موضحا 
ان «اجـراء التعداد العام للسـكان 
مرتبط بتوفر التخصيصات املالية، 
لذا نأمـل ان تتوفر هذه املتطلبات 
لكي نمـيض بتوفري التعـداد العام 

للسكان».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت مديرية مكافحة اجرام بغداد، امس السـبت، 
القبض عىل املجرم امللقب «أبو طرب» بعد قطعه رأس 

فتاة وحرقه، رشقي العاصمة بغداد.
وذكـرت املديرية يف بيان ورد لـ «الزوراء»، أن «مفارز 
مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الشعب ملكافحة 
اإلجـرام تمكنت من القاء القبـض عىل املجرم امللقب 
بـ(أبو طرب) الرتكابه جريمة قتل فتاة وفصل رأسها 

عن جسدها يف منطقة سبع قصور رشق بغداد».
وأضـاف البيـان، أن «عمليـة القبـض تمـت بعد أن 

توافـرت معلومـات عن وجـود حادث قتـل ليتم عىل 
الفور تشكيل فريق عمل ملتابعة الحادث وبعد التحري 
وجمع املعلومات بجهد كبري ومميز أثمر بالتوصل إىل 

املتهم والقبض عليه يف مدينة الصدر».
وتابع البيـان، انه «لدى إجـراء التحقيق معه أعرتف 
رصاحة عن قيامه بذبح الفتاة وقطع راسها وحرقه 
بنية اخفاء املالمح»، مشريا اىل أن «املتهم دونت أقواله 
باالعـرتاف ابتدائيـا وقضائيا وقرر قـايض التحقيق 
توقيفه وفق أحكام املـادة ٤٠٦ من قانون العقوبات 

لينال جزاءه العادل».

كربالء/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة، امس السـبت، تنفيذ (٨) 
عمليَّات ضبٍط لحاالت تالعٍب وتزويٍر واختالٍس 
وعـروٍض وهميَّـٍة يف عدٍد من دوائـر محافظة 
كربالء، فيما أشـارت اىل العملية أسـفرت عن 
ضبط (٥) ُمتَّهمني.وذكرت الهيئة يف بيان ورد 
لــ «الـزوراء»، ان «فريق عمـل مكتب تحقيق 
ـذ عمليَّات ضبـطٍ يف دوائـر البلديَّة  كربـالء نفَّ
ة وُمديريَّة  والربيد والتسـجيل العقارّي والصحَّ
الرشطة واملـرصف الزراعـّي التعاونـّي، ففي 
دائـرة بلديَّة الحـر تمَّ ضبـط (١٢٧٩) إضبارة 
معاملـٍة لتخصيـص أراٍض لعدٍد مـن الرشائح 
البلديَّـة  ُموظفـو  بينهـم  املحافظـة، مـن  يف 
الذيـن تمَّ تخصيص قطـع أراٍض لهم بناًء عىل 
فني يف  رٍة، بالتواطؤ مع ُموظَّ ُمستمسكاٍت ُمزوَّ

ُمديريَّـة بلديَّة املُحافظة»، مبينـة أن «العملية 
اسـفرت عن ضبـط ُمتَّهمـني اثنـني، أحدهما 
ـفٌ يف البلديَّة تسـلَّم مبلـغ (٤,٥) ماليني  ُموظَّ
دينار مـن املُتَّهم الثاني؛ لقاء تخصيص قطعة 
أرٍض لـه خالفـاً للضوابط».ويف عمليَّـٍة ثانيٍة، 
كشـفت الهيئة «اختالس (١,٢١٥,٠٠٠,٠٠٠) 
مليار ديناٍر من قبل كلٍّ من مسؤول مقلع «أبو 
غار» واملُرشف عليه واملسؤول عن البيع»، الفتًة 
إىل أنَّ «املذكوريـن قامـوا بتزويـر (١٠,٠٠٠) 
دبلك باسـم قسـم األمـالك يف ُمحافـظ املثنى؛ 
لغـرض بيع منتجات املقلـع واختالس األموال 
ـة للصناعات  وعدم تسـليمها إىل الرشكة العامَّ
ت إحالة القضيَّة إىل املحكمة  اإلنشـائيَّـة، إذ تمَّ
ة».وأضافـت إنَّـه «تمَّ رصـد تالعٍب يف  املُختصَّ
معاملة قرٍض زراعيٍّ بقيمة (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) 

مليون ديناٍر تمَّ منحه ألحد األشـخاص، الفتًة 
إىل أنَّ التالعـب حصـل يف ُمديريَّة زراعة كربالء 
واملرصف الزراعـّي التعاونـّي يف املُحافظة من 
خالل منـح القرض بضمانة عقـاٍر عائٍد ألحد 
وُموافقته».وأشـارت  علمـه  دون  املواطنـني 
الهيئة اىل، ان «ُمديريَّة رشطة ُمحافظة كربالء 
فقـد تمَّ ضبط عقـد تجهيـز (٦) مفارز كالب 
بوليسيَّة للكشف عن املُتفّجرات واملُخّدرات بعد 
قيام املُديريَّة بإبرام عقٍد مع رشكٍة وهميٍَّة غري 
ُمسـّجلٍة يف دائرة تسـجيل الـرشكات بعروٍض 
وهميَّــٍة بلغت كلفتها (٨٢,٨٠٠,٠٠٠) مليون 
دينار».وأوضحت أنَّ «فريق عمل املكتب تحرَّك 
ة املُحافظـة - مدينة اإلمام  صوب دائـرة صحَّ
الحسـني الطبيَّة بعد أن أثبتـت أعمال التحرّي 
والتدقيق حصـول تزويٍر يف ُمعاملة رشاء مواّد 

ٍر»، ُمبيِّنًة أنَّه  طبيَّة بموجـب وصل رشاٍء ُمـزوَّ
«تـمَّ التالعـب بتواريخ وتواقيـع أعضاء لجان 
املُشـرتيات واعتـدال األسـعار واسـتالم املواد 
وتواريخ كتب االعتـذار، وإصدار أوامر إداريَّـٍة 
بتأليـف لجـان املُشـرتيات دون تحديـد فـرتة 
عملها».ولفتـت الهيئـة اىل انه «يف قسـم بريد 
وتوفـري كربالء، تمَّ خـالل عمليَّتني ُمنفصلتني 
فـني؛ لقيامهم بالتالعب  ضبط ثالثٍة من املُوظَّ
مـن  دينـاٍر  مليـون   (٢٠) قرابـة  واختـالس 
ا يف  حسـابات املواطنني ووصـوالت القبض، أمَّ
دائرة التسـجيل العقـارّي األوىل فقـد تمَّ رصد 
فـني بالتالعـب يف صفحـة  قيـام بعـض املُوظَّ
السـجل العقـاري ألحـد العقـارات يف املدينة، 
وشـطب اسـم أحـد األشـخاص، الـذي يملك 

أسهماً يف العقار.

بغداد/الزوراء:

امـس  بغـداد،  أمانـة  أعلنـت 

السبت، استمرار أعمال توسعة 

الجـزرات  وتقليـص  الطـرق 

الوسـطية لتقليـل الزحامـات، 

فيما أكدت أنه لـن تكون هناك 

العاصمة  كتلـة كونكريتيـة يف 

خالل الصيف املقبل.

وقال مديـر عام دائرة العالقات 

واإلعالم يف أمانـة بغداد، محمد 

الربيعـي، يف ترصيـح صحفـي 

بغـداد  عمليـات  «قيـادة  إن 

هـي املسـؤولة عن رفـع الكتل 

الطـرق،  وفتـح  الكونكريتيـة 

األمانـة  بـني  تعـاون  وهنـاك 

وقيـادة عمليـات بغـداد بهـذا 

أنـه «خـالل  الشـأن»، مؤكـداً 

الصيـف املقبل لـن تكون هناك 

أي كتلة كونكريتية يف بغداد».

«دوائـر  أن  الربيعـي  وأضـاف 

مسـتمرة  واملشـاريع  الطـرق 

وتقليـص  الطـرق  توسـعة  يف 

رشق  يف  الوسـطية  الجـزرات 

وغرب القناة والكرادة ومناطق 

أخـرى يف جانـب الرصافة، ويف 

منطقة املنصور ومناطق أخرى 

يف جانـب الكـرخ، وهـي ضمن 

لتقليل  االسـرتاتيجية  املشاريع 

الزحامات».

األرايض  تطويـب  وبشـأن 

أن  الربيعـي،  أكـد  الزراعيـة، 

«جميع األرايض املشمولة بقرار 

التطويـب هـي أراض زراعيـة 

مملوكـة للدولـة»، الفتـاً إىل أن 

«أمانـة بغداد مسـتمرة يف منح 

وتعمـل  لسـاكنيها،  السـندات 

منـذ شـهرين عـىل جـرد وفرز 

العمل  األرايض إلنجـاز  وترتيب 

ضمن املهلة التي منحها رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني، 

بواقع ٩٠ يوماً لتنفيذ األمر».



بغداد/ الزوراء:
واملعـادن  الصناعـة  وزارة  حـددت 
األهداف الرئيسية من فرض رضائب 
عـىل املنتجـات املسـتوردة بموجـب 
قرارات مجلس الوزراء، وفيما أشارت 
اىل أن رشكات محليـة تغطـي حاجة 
السـوق من املنتجات بنسبة أكثر من 
%100، كشـفت عن إيرادات الرسوم 
الجمركيـة الـواردة لخزينـة الدولـة 

خالل العامني املاضيني.
وقال املكتب اإلعالمي لوزارة الصناعة 
”الهـدف  إن  صحفـي:  ترصيـح  يف 
الرئييس من فـرض التدابري الوقائية 
عـىل املسـتوردات األجنبية اسـتناداً 
لقانـون حمايـة املنتجـات العراقية 
رقم 11 لسـنة 2010 املعدل، هو رفع 
الرضر عـن الصناعـة املحلية نتيجة 
يف  الضـارة  التجاريـة  للممارسـات 
التجارة الدولية مع العراق املتمثلة بـ 
(التزايد غري املربر يف االسترياد والدعم 
الحكومـي واإلغـراق)“، الفتـاً اىل أن 
”الغايـة من ذلك هو تحسـني القدرة 
التنافسـية وبنـاء صناعـة محليـة 

رصينة“.
وأضاف أن ”مـن أهم واجبات الجهة 
املختصـة يف إصدار القرارات الخاصة 
بحمايـة اإلنتـاج املحيل هـو تحقيق 
التوازن بني مصلحة الصناعة املحلية 
وحماية املستهلك وبناء بيئة تنافسية 
”هنـاك  أن  اىل  مشـرياً  صحيحـة“، 
رشكات محليـة يف القطاعات العامة 
واملختلطة والخاصـة لها القدرة عىل 
تغطية الحاجة املحلية مثل (األنابيب 
املعدنية والكارتون واملنظفات) والتي 
تغطي نسبة أكثر من %100 وتمثلها 

رشكات محلية منترشة عىل مساحة 
العراق بشـكل واسـع خصوصاً يف ما 

يتعلق بمنتج املنظفات“.
وذكر أن ”الهـدف الرئييس من فرض 
التدابـري يختلـف باختـالف املنتجات 
املعنيـة، فهنـاك رضورات اجتماعية 
األبعـاد  إىل  باإلضافـة  واقتصاديـة 
السياسـية مـن عمليـة الحمايـة“، 
مشرياً اىل أن ”نسبة التغطية مرتبطة 
الرسـم  نسـبة  مـع  وثيـق  بشـكل 
الجمركي اإلضـايف املفروض بموجب 
اسـتناداً  الـوزراء  مجلـس  قـرارات 

ألحكام القانون“.
وأكـد املكتـب أن ”إجـراءات الجهـة 

قانـون  إحـكام  بتطبيـق  املختصـة 
حماية املنتجـات العراقية تعتمد عىل 
مبـدأ الشـفافية مـن خـالل اإلعالن 
عـن بـدء إجراءاتهـا بالتحقيـق قبل 
اتخـاذ أي قـرار والسـماح للجهـات 
ذات العالقة مـن تقديم آرائهم وعقد 
جلسـات اسـتماع للوصول إىل أفضل 
القـرارات  أن  إىل  باإلضافـة  الحلـول 
خاضعـة  الشـأن  بهـذا  الصـادرة 
للمراجعـة والتقييم خـالل منتصف 
فرتة التطبيق لغرض بيان انعكاسات 
القرارات الصـادرة عىل اإلنتاج املحيل 

واملستهلك عىل حد سواء“.
وشـدد املكتـب عـىل ”رضورة التزام 

املنافـذ الحدوديـة التابعـة للحكومة 
لإلقليـم  التابعـة  واملنافـذ  املركزيـة 
عـن  الصـادرة  القـرارات  بتطبيـق 
مجلس الوزراء بهذا الصدد ملا لها من 
دور كبـري يف دعـم وتنشـيط القطاع 
الصناعي وفسح املجال أمام املنتجني 
املحليني لتشغيل مصانعهم وتشجيع 
املستثمرين إلقامة مشاريع جديدة يف 

ظل توفري بيئة مالئمة“.
وأكـد أن ”فرض الرسـوم الجمركية 
اإلضافيـة عـىل املنتجات املسـتوردة 
مـن الجانـب املـايل تمثـل   مـورداً 
مهمـاً مـن املـوارد املالية التـي ترفد 
خزينـة الدولـة حيـث بلغـت قيمـة 

الرسـوم الجمركيـة اإلضافيـة لعام 
2021 أكثـر مـن 175 مليـار دينـار 
(175784433808) كما بلغت لغاية 
الـ30 من أيلـول 2022، أكثر من 54 
الفتاً  دينار(5436318980)“،  مليار 
اىل أن ”توجـه املسـتهلكني كأفراد أو 
رشكات إىل سـد حاجتهم من اإلنتاج 
املحيل سواء كانت منتجات نهائية أو 

منتجات
وسيطة سيمنع ترسب العملة الصعبة 
خارج العراق ويحقق االكتفاء الذاتي 
وزيادة الناتج املحيل اإلجمايل وزيادة 
يف القيمة املضافة املحلية، فعىل سبيل 
املثال فقد بلغت قيمة املستوردات من 
منتج الكارتـون لعام 2019 أكثر من 
مائة مليـون دوالر (100714899)، 
يف حـني أن نسـبة تغطيـة الطاقـات 
اإلنتاجية املحليـة لهذا املنتج تتجاوز 

الـ100%“.
وذكر أن ”تحقيق االكتفاء الذاتي من 
منتج الكارتون سـيدفع املستهلكني 
لهـذا املنتـج مـن التوجـه إىل تغطية 
املحليـة“،  املصانـع  مـن  حاجتهـم 
موضحاً أن ”أحد أهم الفوائد املتحققة 
نتيجـة فـرض الرسـوم الجمركيـة 
واعتمـاد  االسـتريادات  تقليـل  هـي 
املسـتهلك عىل اإلنتـاج املحيل وتقليل 
ترسب العملة الصعبة إىل خارج البالد 
علماً أن مـن ضمن إجـراءات الجهة 
املختصـة إلـزام الـرشكات مقدمـة 
طلبات الحماية بعدم زيادة األسـعار 
أو ممارسـة أي أنشـطة احتكاريـة 
مـن خـالل خطـة تكييـف يقدمهـا 
كأحـد الوثائق املطلوبة قبل اتخاذ أي 

توصية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اجتمـاع وزراء  قـال مشـاركون يف 
املالية ورؤساء البنوك املركزية بدول 
مجموعـة العرشين، امس السـبت، 
إن ثمـة خالفات بني زعماء املالية يف 
كربى اقتصادات العالم بشأن الحرب 
يف أوكرانيا وسبل تخفيف عبء ديون 

الدول النامية املتعثرة.
الواليـات  أن  إىل  املبعوثـون  وأشـار 
املتحدة وحلفاءها يف مجموعة الدول 
السـبع الصناعيـة الكـربى يرصون 
عىل املطالبة بأن يدين البيان روسيا 
بشـدة بسـبب الحـرب يف أوكرانيـا، 
وهو مـا عارضـه الوفـدان الرويس 

والصيني.
وتصف روسـيا العضـو يف مجموعة 
السـبع،  مجموعـة  ال  العرشيـن، 
ترصفاتهـا يف أوكرانيا بأنها ”عملية 
عسـكرية خاصة“ وتتجنب وصفها 

بأنها حرب.
مجموعـة  يف  مسـؤولون  وقـال 
العرشيـن لرويـرتز إن الهند تضغط 
لتجنـب اسـتخدام كلمـة ”حـرب“ 
لوصف الرصاع يف أي بيان لالجتماع.
والتزمـت الهنـد التي تتوىل رئاسـة 
العـام  هـذا  العرشيـن  مجموعـة 
بموقـف محايـد إىل حد كبري بشـأن 
الحرب وأحجمت عن إلقاء اللوم عىل 
روسـيا يف الحرب، مع السعي إىل حل 

دبلومـايس وتعزيز مشـرتياتها من 
النفـط الـرويس.

وكانت الهند والصني من الدول التي 
امتنعـت عـن التصويـت، الخميس، 
عندما وافقـت األمم املتحدة بأغلبية 
ساحقة عىل مطالبة موسكو بسحب 

قواتها من أوكرانيا ووقـف القتـال.
مجموعـة  يف  كبـري  مصـدر  وقـال 
العرشين إن املفاوضات بشـأن البيان 
كانـت شـاقة حيـث تصدت روسـيا 
والصني ملقرتحات من الدول الغربية.

وأشار املصدر وعدة مسؤولني آخرين 
إىل أن حدوث توافق بشـأن البيان أمر 
غري مرجـح ما لم تحـدث مفاجأة يف 
اللحظة األخرية ومن املرجح أن ُيختتم 
االجتماع ببيـان من الدولـة املضيفة 

يلخص املناقشات.
وقالـت مديرة صنـدوق النقـد الدويل 
كريسـتالينا غورغيفـا إن الصنـدوق 
عقـد اجتماعا عـىل هامـش اجتماع 
مجموعة العرشين، امس السبت، مع 
البنك الدويل والصني والهند والسعودية 
ومجموعة السبع بشأن إعادة هيكلة 
ديون االقتصادات املتعثرة لكن كانت 

هناك خالفات بني األطراف.
وقالـت غورغيفـا للصحفيـني بعـد 
االجتمـاع التـي شـاركت يف رئاسـته 
مـع وزيـرة املاليـة الهنديـة نريماال 
سـيتارامان ”انتهينا للتو من جلسـة 

هنـاك  أن  فيهـا  الواضـح  مـن  كان 
التزاما بمد الجسور من أجل مصلحة 

الدول“.
ويتزايـد الضغـط عـىل الصـني، أكرب 
الدائنني يف العالم يف املعامالت الثنائية، 
ودول أخـرى لعرض خفـض كبري يف 
القروض املمنوحة للدول النامية التي 

تواجه مشكالت.
ويف خطاب عـرب الفيديو أمام اجتماع 
مجموعة العرشين، الجمعة، أكد وزير 
املالية الصيني ليو كون مجددا موقف 

بكـني املطالب بمشـاركة البنك الدويل 
وبنوك تنميـة أخرى متعددة األطراف 
يف تخفيـف الديـون من خـالل اتخاذ 
إجـراءات خفـض الديـون إىل جانـب 

الدائنني الثنائيني.
وقالـت وزيـرة الخزانـة األمريكيـة، 
جانيـت يلـني، قبـل االجتماع بشـأن 
الديـون إنهـا سـتضغط عـىل جميع 
الدائنـني الثنائيني بمـا يف ذلك الصني 
هادفـة  مناقشـات  يف  للمشـاركة 
مضيفـة أن معالجـة ديـون زامبيـا 

وضمـان التمويـالت لرسيالنـكا هما 
القضيتان ”األكثر إلحاحا“.

وزامبيـا مدينـة لبكـني بنحـو سـتة 
الديـن  إجمـايل  مـن  دوالر  مليـارات 
دوالر  مليـار   17 البالـغ  الخارجـي 
حتى نهاية عـام 2021 وفقا لبيانات 

حكومية.
وغانا مدينة للصـني بنحو 1.7 مليار 
دوالر وفقـا ملعهد التمويل الدويل وهو 
اتحـاد تجاري للخدمـات املالية يركز 

عىل األسواق الناشئة.

 بغداد/ الزوراء:
اسـتقبل محافظ البنك املركزي، عيل 
محسـن إسـماعيل، عدًدا مـن قادة 
األجهـزة األمنية وأصحـاب رشكات 
العملـة  ببيـع  والتوسـط  الرصافـة 

األجنبية ورشائها.
وقد بحث العالق معهم سبل التنسيق 
املركـزي  البنـك  بـني  واإلجـراءات 
األدوار  املعنيـة، وتحديـد  واألجهـزة 
واملهمـات يف ضوء توجيهـات القائد 
العام للقوات املسلحة..  وجرى خالل 

اللقاء التوجيه بما يأتي:
1. يعـدُّ البنك املركزي الجهة الوحيدة 
املصـارف  مراقبـة  عـن  املسـؤولة 
واملؤسسـات  الرصافـة  ورشكات 
املاليـة غـري املرصفيـة املجـازة من 
البنك املركزي، وتفتيشها، استناًدا إىل 

قانونه. 
 2. إّن نقل النقـد (بالدينار والدوالر) 
وأية عمالت أخرى، مسموح به داخل 
العـراق لـكل األشـخاص الطبيعيني 
واملعنويـني، بمـا يف ذلـك املصـارف 
ورشكات الرصافـة والتوسـط ببيـع 
األجنبية ورشائهـا، وفروعها  العملة 

يف املحافظات كافة. 

3. بهدف منع إخراج األموال النقدية 
عـرب الحدود واملنافـذ والتي تزيد عىل 
ما هو محدد بتعليمات البنك املركزي 
الجهـات  االف دوالر، تقـوم  عـرشة 
األمنيـة املختصة بمتابعـة املركبات 
واملسـارات  الطـرق  يف  وتفتيشـها 
التهريـب  ملنـع  الحـدود  إىل  املؤديـة 
واتخاذ اإلجراءات القانونية بالتنسيق 
مع البنـك املركزي، مـع تزويد البنك 
النقديـة املكتشـفة  بمبالـغ األوراق 

وأرقام تسلسالتها.
-4 تكون املبالغ املرَسلة من املصارف 
مصحوبـة  فروعهـا  إىل  والـرشكات 
بوثائـق مـن الجهـة املُرِسـلة تبـنّي 
تفاصيل املُرِسل واملُرَسل إليه، وُتقدَّم 

يف نقـاط السـيطرات الخارجية عند 
طلبهـا، ويف حـال وجـود اشـتباه أو 
حاجة للتأكد يجـري االتصال بدائرة 
مراقبـة الصريفـة يف البنـك املركزي 
 -  07809224663) األرقـام  عـىل 
 07721111418  -  07853330555

(
5. تبلّـغ املصـارف والـرشكات البنك 
املركزي يف حالة تعرّضها إلجراءات أو 
لزيارات تفتيشية أو تدّخل يف أعمالها 

من غري منسوبيه.
وقـد أشـاد محافـظ البنـك املركزي 
بدور الجهات األمنية يف الكشـف عن 
محـاوالت تهريـب الـدوالر يف األيـام 

املاضية.

بغداد/ الزوراء:
أغلـق خام البرصة عىل خسـارة اسـبوعية طفيفة، فيما أغلـق خامي برنت 

واألمريكي عىل مكاسب. 
واغلق خام البرصة الثقيل يف آخر جلسـة له مـن يوم الجمعة عىل ارتفاع بلغ 
51 سـنتا ليصل اىل 73.75 دوالرا، إال انها سـجلت خسـارة اسبوعية طفيفة 

بلغت 47 سنتا بما يعادل 0.63%.
فيمـا أغلـق خام البرصة الخفيف يف آخر جلسـة له عىل ارتفـاع ايضا بلغ 51 
سنتا ليصل اىل 79.97 دوالرا، وسجل خسارة اسبوعية طفيفة أيضا بلغت 47 
سنتا أو ما يعادل %0.59“.أما خام برنت فقد أغلق يف آخر جلسة من الجمعة 
عىل ارتفاع بمقدار 95 سنتا ليصل اىل 83.13 دوالرا، وسجل مكاسب اسبوعية 
طفيفـة بلغـت 13 سـنتا أو مـا يعـادل 0.16 %.وأغلق خام غرب تكسـاس 
الوسـيط األمريكي يف آخر جلسة له من يوم الجمعة عىل ارتفاع ايضا بمقدار 
93 سـنتا ليصل اىل 76.35 دوالرا للربميل، وسـجل مكاسب اسبوعية طفيفة 
ايضا بلغت سـنتا واحدا .وشهدت أسـعار النفط الخام تذبذبا خالل األسبوع 
املايض مع مخاوف املسـتثمرين من رفع أسـعار الفائدة للبنوك املركزية مما 
يضعـف االقتصاد العاملي، يقابلها ترصيحات روسـيا بخفض انتاجها يف اذار 

مما يقلل العرض من النفط الخام.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغداد، فيما ارتفعت يف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس السبت.

وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح أمس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوروبي بلغ 385 الف دينار، وسـعر الرشاء 381 الف 
دينار، فيما كانت االسـعار ليوم الخميـس املايض 389 الف دينار للمثقال 
الواحد.وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 

سجل انخفاضا ايضا عند 355 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 351 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 385 الف دينار و 395 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 355 الفاً و 365 الف دينار.
إما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت ارتفاعا، حيث بلغ سعر بيع مثقال 
ذهب عيار 24 بيع 455 ألف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 425 ألف دينار، 
وسـجل عيار 21 بيع 410 الف دينار، فيما سـجل عيار 18 بيع 350 الف 

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

بغداد/ الزوراء:
بلغت مبيعـات البنك املركزي العراقـي اإلجمالية من العملـة الصعبة للدوالر 
خالل األسبوع املايض أكثر من 700 مليون دوالر.وذكر مصدر إن البنك املركزي 
باع خالل األسـبوع املايض لأليام الخمسة التي فتح بها املزاد وابتداًء من يوم 
األحـد ولغايـة الخميس مقـدار 710 ماليني و948 الفـا و087 دوالرا، بمعدل 
يومي بلغ 142 مليونا و 189 ألفا و87 دوالرا منخفضا بنسـبة %21.98 عن 
األسـبوع الذي سـبقه.واضاف ان اعىل مبيعات للدوالر خالل األسبوع املايض 
كان ليـوم االربعـاء حيث بلغـت املبيعات فيه 203 ماليـني و 926 ألفا و 209 
دوالرات، فيمـا كانـت أقل املبيعـات ليوم الخميـس التي بلغت فيـه املبيعات 
106 ماليني و855 الفا و419 دوالرا.واشـار اىل ان املبيعات ذهبت عىل شـكل 
نقدي وحواالت للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع مبالغ 
االعتمادات املسـتندية والتسويات الدولية للبطاقات االلكرتونية 1305 دنانري 
لكل دوالر، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحواالت اىل الخارج وسعر البيع النقدي 

1310 دنانري لكل دوالر.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشـفت وزارة الخزانة األمريكية، امس السـبت، أن العـراق جاء باملرتبة 
األوىل بـني الـدول العربيـة األكثـر رشاًء للسـندات االمريكية خـالل العام 
املـايض 2022.وقالت الخزانة يف احصائية عىل موقعها الرسـمي واطلعت 
عليها ”الزوراء“: ان ”العراق اشـرتى سـندات امريكية خالل العام املايض 
2022 وابتـداء من كانون الثاني ولغايـة كانون األول مقدار 18.31 مليار 
دوالر، وبنسـبة نمو بلغت %81.38 ولتبلـغ حيازته 40.814 مليار دوالر، 
وليحتل املرتبـة األوىل بني الدول العربية التي كانت األكثر رشاًء السـندات 
االمريكية خالل العام املايض“.واضافت الخزانة ان ”اإلمارات جاءت ثانيا 
من خالل رشائها سندات خالل عام واحد بمقدار 13.7 مليار دوالر وبنمو 
بلـغ %30.51، تليها الكويت من خالل رشائها 2.1 مليار دوالر وبنمو بلغ 
%4.53، تليها السـعودية من خالل رشائهـا 700 مليون دوالر وبنمو بلغ 
%0.59“.واشـارت اىل ان ”السـعودية كانـت اكثر الـدول العربية امتالكا 
للسـندات االمريكية بقيمة بلغـت 119.709 مليـار دوالر، تليها اإلمارات 
بمقـدار 58.50 مليار دوالر تليهـا الكويت بمقـدار 48.522 مليار دوالر، 
ومـن ثم العراق رابعـا بمقـدار 40.814 مليار دوالر، تليـه عمان بمقدار 

6.860 مليارات دوالر“.
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 Ïjéc@¿@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

 بغداد/ الزوراء:
أكدت رشكة أدوية سـامراء، امس السـبت، أن خفض الرسوم الجمركية 
شـمل مصانـع القطاع الخـاص، فيما حـّددت موعد بدء خفض أسـعار 

األدوية.
وقـال مديـر عـام الرشكة عبـد الرحمـن عبـاس السـامرائي يف ترصيح 
صحفي:إن ”القطاع الحكومي الطبي واالستثمار فيه معفاة من الرضائب 
والتعرفة الجمركية“، الفتاً اىل أن ”التخفيض الحاصل يف الرسوم الجمركية 
جاء لصالح مصانع القطاع الخاص، وتعد هذه الخطوة إيجابية يف منفعة 

املصانع األهلية رشيطة استثمارها لصالح املواطن“.
وأضـاف أن ”تخفيض الرسـوم يعد من النقاط األساسـية يف التكامل بما 
يتعلق بتوطني الصناعة الدوائية يف العراق ويجب اسـتثمارها واستغاللها 
لصالـح هـذا التوجـه“، مبينـاً أن ”اهتمام رئيـس الوزراء محمد شـياع 
السوداني يف هذه النقاط األساسية يجب تفعيله وتوظيفه توظيفاً إيجابياً 

لتقديم الخدمة“.
وعن خفض أسـعار األدوية يف العراق، أكد السـامرائي أن ”اسـترياد خط 
إنتاجي جديد يحتاج تصنيعه من قبل الرشكات املصنعة اىل سـتة أشهر“، 
مبيناً أن ”وصول الخط اإلنتاجي وتنصيبه سـيحتاج أيضاً اىل ستة أشهر، 
وبذلك سنحتاج اىل عام كامل لتحقيق النتائج التي تؤدي اىل خفض أسعار 

األدوية يف العراق“.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين، امس السبت، مبارشته باعتماد املنصة االلكرتونية 
يف بيـع الدوالر للمسـافرين عرب منفذ املرصف يف مطـار بغداد الدويل وذلك 
التزاما بتوجيهـات البنك املركزي العراقيودعـا املكتب االعالمي للمرصف 
يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: ”املسـافرين اىل جلب املستمسـكات 
الثبوتيـة الخاصة املطلوبة مـن قبل البنك املركزي العـراق لغرض املنصة 
االلكرتونيـة وهـي (هوية االحـوال املدنية او البطاقـة الوطنية املوحدة - 
وبطاقة السكن)، باإلضافة اىل جواز السفر وتذكرة السفر وتذكرة صعود 
الطائرة (boarding) اثناء عمليـة رشاء الدوالر من منفذ املرصف“.وكان 
املصدر قد افتتح عدة فروع يف مطارات العراق من اجل بيع الدوالر بشـكل 

مبارش وفق سعره الرسمي 1320 لكل دوالر.

@ù–Ç@ıái@á«Ïfl@Ü�á•@ıaãflbé@ÚÌÎÜc
÷aã»€a@¿@äb»é˛a
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@ÊÏ„b”@…Ìãìm@ãÇdm@ıaäÎ@ÚÓébÓé@lbjéc@Z@äÏ‡Óm
@ÚÓöbÌã€a@ÚÌá„˛a

بغداد/ متابعة الزوراء:
 أصدرت لجنة الشـباب والرياضة يف الربملان  توضيحاً بشـأن سـبب تأخر ترشيع قانون األندية الرياضية، الفتة 
إىل أن من بني األسـباب ارتباط بعض األندية بقوى سياسـية.وقال عضو اللجنة، جياي تيمور، يف بيان إن «قانون 
األندية الرياضية من القوانني املثرية للجدل، وأن اللجنة عاكفة عىل إعادة صياغة هذا القانون بما يخدم الشـارع 
الريايض».وأضاف تمور أن «سـبب تأخر ترشيع القانون خالل الدورة السـابقة هو بسـبب ارتباط بعض األندية 
الرياضية باألحزاب السياسـية، وكذلك االمتيازات التي تمنح لبعض الشـخصيات ممن يشـغلون بعض األندية».
وأكد أن «اللجنة تسـعى خالل الفصل الترشيعي الحايل لتقديم قانون األندية الرياضية للقراءة األوىل»، الفتاً إىل أن 

«اللجنة ناقشت يف وقت سابق مقرتح قانون األندية الرياضية، فضالً عن مناقشة قانون االستثمار الريايض».

ãºcÎ@ã–ñc

=æÎ˛a@kÉn‰æa@“Ï–ó€@Êaã‡«@Û–�ófl@bn„¸bmc@lÏÁÏfl@Ô«ánèÌ@›ìÓ‰í

25@ÔvÓ‹Ç@Û�Ç@Û‹«@ÊÏÿÓé@w„ã�ì€bi@ÚÓ€Îá€a@÷aã»€a@Ú€Ï�i@·Óƒ‰m@Z7fl˛a@áj«

بغداد/ رحيم عودة: 
حـدد االتحـاد العراقـي املركزي للمصارعـة الرابع عرش من شـهر 
آذار املقبـل موعـدا إلقامة بطولة انديـة العراق لالحداث والشـباب 
باملصارعة الحـرة والرومانية فضال عن بطولة أندية بغداد للرباعم، 
وتسـتمر خمسـة أيـام عىل بسـاط قاعة االتحـاد بملعب الشـعب 
الدويل. أعلن ذلك رئيس االتحاد العراقي املركزي للمصارعة شـعالن 
عبـد الكاظم، وقال: ان إقامة البطولة يأتي وفقا للمنهاج السـنوي 
الذي اعده االتحاد للموسـم الحايل والذي سـيكون حافال بالبطوالت 
املحليـة فضال عن املشـاركات الدولية. مشـريا اىل ان سـعي االتحاد 
لتطويـر اللعبة نحو األفضـل خصوصا العنارص الشـابة التي نأمل 
أن تأخـذ طريقها مسـتقبال نحو النجومية. مشـددا عىل: ان تكون 
املشـاركة بجواز السـفر حـرصا. وبني: يف ضوء املسـتويات ونتائج 
البطولة سـيتم اختيـار العنارص املؤهلة لتمثيـل املنتخبات الوطنية 
يف املناسـبات الدوليـة خالل العـام الحايل والذي نأمـل خالله تعزيز 
اإلنجازات األخرية التي حصلنا عليها يف البطوالت العربية والقارية.

بغداد/ غيث جمال:
اكـد مديـر كـرة نـادي النفـط 
ان  كاظـم  مشـتاق  الريـايض 
الفريق كان بحاجة ماسة للفوز  
امام كربالء من اجل اسـتعادة 
وضـع الالعبني نفسـيا، وان ما 
تحقـق عىل كربالء يعادل سـت 
نقاط.واضـاف: ان الفـوز الذي 
تحقـق نهديه للمـدرب املرصي 
محمد يوسـف الذي نعول عليه 
كثريا النتشال النفط من املراكز 
املتأخـرة، حيـث مازلنـا ننتظر 

الدخـول  تأشـرية  اسـتحصال 
(الفيـزا) الخاصـة بـه لتسـلم 
تدريـب الفريق بشـكل رسـمي 
موضحا نعاهـد الجميع عىل ان 
تكـون املرحلـة الثانيـة بمثابة 

بداية جديدة للنفط.
وتابـع: ان مـا حصـل للفريـق 
تتحملـه  ال  االوىل  املرحلـة  يف 
االجهـزة الفنيـة السـابقة لكن 
سـوء التوفيق الـذي الزم النفط 
يف العديد من املباريات اثر سـلبا 

عىل النتائج يف املرحلة االوىل .

@p¸Ï�i@á«Ïfl@Üá±@Ú«äbóæa@Üb•a
@lbjì€aÎ@taáy˛aÎ@·«a5€a@ÚÌá„c

@áËìné@ÚÓ„br€a@Ú‹yãæa@Z·√b◊@÷bnìfl
¡–‰€a@ıaÜc@¿@Ú‡Ëfl@Úœb�»„a

بغداد/ متابعة الزوراء:
قـرر الجهـاز الفنـي للمنتخـب األوملبـي تحـت 23 
عاًما، بقيادة رايض شنيشـل، استدعاء العب أتاالنتا 
مصطفى عمـران، لتمثيل أسـود الرافديـن ببطولة 

قطر الدولية املقرر انطالقها يف آذار املقبل.
شنيشـل وجـه الدعـوة لعمـران لتمثيـل العـراق يف 
البطولة التي تشارك فيها منتخبات عربية وآسيوية 
وأوروبيـة، إذ يعـد صاحب الـ 19 عاًمـا من املواهب 
العراقيـة التي انتقلت إىل السـويد ولعبـت مع نادي 
نورشـينبنج، قبـل أن يتوجه يف العـام املايض 2022 
صوب شـباب أتالنتا اإليطايل ومن ثـم تمثيل الفريق 

الرديف.
ويمتـاز عمران بإجادة اللعـب يف مركز ”الليربو“، إذ 
سيكون إضافة قوية للمنتخب األوملبي يف ظل البحث 
املتواصـل من قبـل شنيشـل لتدعيم الخـط الخلفي 

بعنارص بارزة.
ومن املتوقـع أن يبارش األوملبـي تحضرياته يف بغداد 
منتصـف آذار املقبل، قبل التوجه إىل الدوحة يف الـ20 
منه للمشـاركة بالبطولة الودية، التي سـتكون أوىل 

محطات اإلعداد لبطولة غرب آسيا التي ستحتضنها 
بغداد مطلع حزيران املقبل.

وقال شنيشـل ”ال يوجد أي تجمع للمنتخب األوملبي 
قبل املشاركة يف بطولة الدوحة الدولية الودية املقررة 
يف 20 من الشـهر املقبل لعدم وجود توقف للدوري“، 
مبيناً ان ”التوقف الوحيد سـيكون يف أيام الفيفا دي 

وال يخدمنا توقيته إلعداد وتهيئة األوملبي“.
وذكـر شنيشـل أن ”البطولة سـتكون بمثابة اعداد 
واختبـار لالعبي األوملبـي“، مبينا بالقول ”سـنمنح 
الفرصـة لالعبينـا املحليني واملغرتبني الجـدد لتمثيل 

املنتخب األوملبي يف بطولة الدوحة الدولية“.
وأشـار مـدرب املنتخـب األوملبـي إىل أنه ”سـيختار 
الالعبـني بدقـة متناهيـة جداً لعـدم امتـالك املجال 
للتأكد من مستوياتهم يف تجمعات كان من املفرتض 
ان تقـام يف بغـداد او اي مـكان اخر قبـل البطولة“، 
الفتاً إىل أنه ”سـيعتمد يف اختيار الالعبني حسـب ما 
يراه مناسـبا بعد توصلـه لقناعة يف دعـوة عدد من 
الالعبني املحليني واملحرتفني لضمهم لالوملبي لتكون 

البطولة املقبلة مرحلة للتكوين“.

بغداد/ رافد البدري:
عقدت الجمعية العمومية لالتحاد العراقي 
للشـطرنج اجتماعها السـنوي عىل قاعة 
فندق االنرت ببغداد ملناقشة عدد من األمور 
الفنيـة واإلداريـة واملاليـة ، وبحضور 60 
عضواً من اصـل 70 والذين يمثلون الهيئة 
العامـة لالتحـاد، وتـراس االجتماع رئيس 

االتحاد ظافر عبد األمري.
 وتضمن االجتماع مناقشـة فقرات اجندة 

االتحاد السـنوية واملنهـاج الفني الداخيل 
لعام 2023، ويف البداية رحب رئيس االتحاد 
ظافـر عبد األمري بالسـادة الحارضين من 
أعضـاء الهيئـة اإلداريـة وممثـيل األندية 
واالتحادات الفرعيـة واألندية التخصصية 
وممثـيل  العـراق  محافظـات  جميـع  يف 

الالعبني والحكام.
وتحـدث رئيس اتحـاد اللعبة عـن املنهاج 
الفنـي السـنوي لهـذا العـام والبطـوالت 

التـي سـوف ينظمها والتي تشـمل جميع 
اللعبـة  اتحـاد  سـينظم  إذ  البطـوالت، 
بطولـة الفئـات العمرية للذكـور واالناث 
وبطولة الناشـئني والشباب وكذلك بطولة 
املحافظـات الفرديـة، كما سـتكون هناك 
بطولـة نهائي العراق للرجال املرحلة األوىل 
وبطولة شبه نهائي العراق للنساء وبطولة 

نهائي العراق للنساء املرحلة األوىل.
عبد األمري أضـاف: ان بطولة اندية العراق 
للدرجـة املمتـازة سـتكون مـن أولويـات 
اهتمـام االتحاد بها، باإلضافـة اىل بطولة 
األندية لالشـبال دون 14 عاما والناشـئني 
دون 16 عامـا وللشـباب دون 20 عامـا، 

باإلضافة اىل دوري اندية العراق للنساء. 
موضحـا: ان هنـاك بطـوالت متفرقـة يف 
املحافظـات وبطوالت الشـطرنج الرسيع 
العراقـي  والخاطـف، وبطولـة االوملبيـاد 

وبطولة كاس العراق لالندية.
 واكـد: ان املنهاج السـنوي يتضمن إقامة 
بطولة العـراق الدولية وكما حدث يف العام 
املـايض حيث سـتكون املشـاركة العربية 

واسـعة، خاصـًة بعد النجـاح الذي حققه 
العراق يف تنظيـم  بطولة كأس الخليج 25 
والتي نالت استحسـان جميـع دول العالم 
التـي أشـادت بهـذا اإلنجـاز الكبـري الذي 
حققـه العراق، بعد نقل الصـورة الجميلة 
والحية عن رياضة العراق وقدرته يف تنظيم 
جميـع البطـوالت القاريـة والعربية، وقد 
رحب الحارضون باملقرتحات التي طرحت 
يف االجتماع وتمت مناقشة بعض الفقرات 
املهمـة التـي تتعلـق باالهتمـام ببطوالت 

الشطرنج الكالسيك نظراً ألهميته. 
كمـا تمت مناقشـة ميزانية اتحـاد اللعبة 
والتـي تيـم توزيعهـا اىل رواتـب الالعبني 
واملدربـني والحـكام الذيـن يرشفـون عىل 
البطوالت، اضافًة اىل تغطية مبالغ املنهاج 
الداخيل والخارجي، والـذي يتضمن إقامة 
الالعبـني  وايفـادات  املحليـة  البطـوالت 
املشاركني يف البطوالت العربية واالسيوية، 
ومبالغ جوائز النقديـة التي يحصل عليها 
الالعبـني واجـور نقلهـم، وكذلـك رسـوم 
اشـرتاكات األنديـة يف البطـوالت املحليـة، 

واشـرتاكات الالعبني السـنوية، ويف نهاية 
عـىل  باالجمـاع  املوافقـة  تمـت  املؤتمـر 

الفقرات التي طرحت.
وعىل هامش االجتماع تم تكريم املتميزين، 
حيث فـاز نادي االتصـاالت بجائزة افضل 
نـادي، ونادي خـان زاد من أربيـل بجائزة 
احسـن نـاٍد تخصـيص، واتحاد شـطرنج 
بغداد كافضل اتحاد محيل ، وحصل رئيس 
نـادي كربالء وهب منري عىل لقب احسـن 

رئيس نادي.
كمـا حصـل بطـل العـراق الالعـب عـيل 
ليـث عىل لقب احسـن العب لعـام 2022، 
والالعبـة وداد صباح نوري صاحبة ذهبية 
العرب عىل لقب احسـن العبة، وفاز بلقب 
احسن حكم عبد العزيز اسود ولقب افضل 
مدرب صالح نوري قنرب، وحصل عىل لقب 
افضـل اداري حليم حسـني مـن محافظة 
بابـل، وعيل فرحان نصري افضل اداري من 
محافظـة ذي قـار، وحصل باسـم جبارة 
عـىل لقب افضـل كروب شـطرنجي لنرش 

ثقافة اللعبة عرب املنصات.

bÓèÓ„Îá„g@fibÌá„Ïæ@›Ádn€aÎ@k‘‹€a@Û‹«@Úèœb‰æa@bÓée@pbÓˆbË„@¿@b‰œáÁ@Zá‡´@Üb‡«
kÉn‰‡‹€@’‹�æa@Üb•¸a@·«Ü@á◊˚Ì@fibuäÜ

بغداد/ قحطان املالكي:

زار رئيـُس االتحاد العراقـّي لكرِة القدم 

عدنان درجال، برفقة األمني العاّم محمد 

فرحان، امس، تدريباَت منتخب الشباب 

يف ملعِب املدينة يف العاصمِة بغداد.

وتحـدث رئيـُس االتحاد مـع الجهازين 

الفنّي واإلدارّي قبيـل انطالق التدريبات 

عـن رضورِة بذل قصـارى جهودهم يف 

نهائياِت كأس آسـيا للشـباب التي تعد 

واحدًة من البطوالِت املهمة يف آسيا.

التنفيـذّي  املكتـب  إن  درجـال:  وبـنّي 

وجميع العراقيني داعمون لهذا املنتخِب، 

ويتطلعـون لتحقيق النتائج املؤملة منه 

يف البطولة.

وخاطب رئيس االتحـاد الالعبني قائال“ 

عليكـم أن تفكـروا أن هنـاك أكثـر من 

40 مليونـاً ينتظـرون منكـم أن تقدموا 

بطولًة تليق بسمعِة العراق، وأن تزرعوا 

الفرحَة عىل وجوه أبناء شـعبنا التواقني 

للفرح“.

ووعَد درجال الالعبني باسـتمرار الدعم 

املـايل وتوفـري جميع مـا يحتاجـه هذا 

املنتخب عند تحقيِق النتائج اإليجابّية يف 

هذه البطولة.

 من جانبه، وّجه مدرب منتخب الشباب 

عماد محمد شكره إىل رئيِس االتحاد عىل 

هذه الزيارة. مبينـاً: إن االتحاد العراقّي 

قـّدم الدعـَم الجيد لهـذا املنتخـب، وإن 

جميـع الالعبني يشـعرون بهـذا الدعم 

املسـؤولّية، وهدفنـا تحقيـق  ويعـون 

نتائج إيجابّية يف هذه البطولة، وضمان 

التأهل إىل نهائيـاِت كأس العالم املقبلة، 

وزف الُبرشى من أوزبكسـتان إىل جميع 

العراقيني.

سـيغادر  الشـباب  منتخـب  أن  يذكـر 

العاصمة بغداد متوجهاً إىل أوزبكسـتان 

صبـاح اليـوم االحـد عـىل متـن طائرٍة 

خاصٍة للمشاركة يف نهائياِت كأس آسيا 

للشباب التي تستضيفها أوزبكستان يف 

األول من الشـهر املقبل إىل الثامن عرش، 

حيـُث ُسـيالقي يف أوىل مبارياته يف األول 

من الشهر املقبل منتخَب إندونيسيا.

وكان مقّر منتخب الشـباب يف العاصمِة 

بغـداد قد شـهد نهاية االسـبوع املايض 

محـارضٌة إعالميـٌة حاَرض فيهـا مدير 

املكتـب اإلعالمّي لالتحـاِد العراقّي لكرِة 

القـدم يوسـف فعل وحـرض املحارضة 

الجهاُز التدريبّي والعبو املنتخب.

وقد تركزت محاور املحارضة عىل كيفّيِة 

التعامـل مـع وسـائل اإلعـالم بمختلِف 

مسمياتها، باإلضافِة إىل مواقع التواصل 

االجتماعي.

وأكد املحارض عىل أهميِة معرفة طرائق 

التعامل مع وسائل اإلعالم كافة، ورشَح 

لهم آخر املسـتجداِت يف الجانب الرتبوّي 

الترصيحـات  وانعـكاس  اإلعالمـي، 

اإليجابّية والسـلبّية عىل املنتخِب بشكٍل 

عاٍم والالعبني بشـكٍل خاٍص، مستعيناً 

بتجربـِة بطولـة كأس الخليـج العربي 

التي أقيمت يف البرصة مؤخرًا، والدروس 

اإلعالمّية املستنبطة من خاللها، وكذلك 

بطولة كأس العالم التي أقيمت يف قطر، 

ومـن ثم تـّم التحـدُث عن كيفيـِة تاليف 

األحداِث اإلعالمية التي قد تحصل لالعبني 

واملدربني يف بطولِة كأس آسـيا للشـباب 

املقبلة يف أوزبكستان إذا واجهتهم. 

وقـد ملَس الجهاز الفنـي  والالعبون من 

هذه املحـارضِة فائدًة كبريًة للمعلومات 

التي ذكرت فيها وما تّم طرحه.

وقّدم الجهاز الفني يف اختتام املحارضة 

خالَص شـكره لغـزارة املعلومـات التي 

ألقيـت من قبـل مدير املكتـب اإلعالمي 

واصفـني  العراقـي،  الكـرة  إلتحـاِد 

املحـارضة بالقيمـِة واملفيـدة للجميـع 

ومن كل الجوانب.

النجف األرشف / حيدر فرمان:
أكد رئيس نادي النجف عباس الغريري رفض االستقالة التي تقدم بها الكادر الفني 
لفريق كرة النادي وتمسك الهيئة اإلدارية به .وقال الغريري إن“ املدرب عبد الغني 
شهد ومساعده حيدر نجم سيكمالن مشوارهما يف تدريب غزالن البادية“.وأضاف 
أن ”إدارة النادي ترفض باإلجماع استقالة مدرب الفريق عبد الغني شهد، وتعلن 
إمكانياتها  أنها ستقف معه وتسخر كل  وأكد  الفني،  بخدماته ومالكه  تمسكها 
لدعمه للعودة بالفريق إىل سكة االنتصارات“.يذكر أن غني شهد قد قدم استقالته 

بعد خسارة نادي النجف أمام نادي أربيل يف الدوري املمتاز بنتيجة (2-3).

بغداد/ الزوراء: 
السادس  املوافق  االحد  اليوم  تنطلق   
والعرشين من الشهر الحايل منافسات 
يف  للشباب  للكبادي  العالم  كأس 
اإليرانية، وتستمر حتى  اورميا  مدينة 
بمشاركة  املقبل  آذار  من  الخامس 

واسعة من املنتخبات العاملية. 
العراقية  اللجنة  رئيس  ذلك  أعلن 
املركزية كريم عبيد وسمي، وقال: ان 
تحضرياته    انهى  قد  الوطني  منتخبنا 
العالم  كأس  منافسات  يف  للدخول 
تدريبني   معسكرين  يف   انتظم  ان  بعد 
وإجراء  اإليرانية  الفرق  بمشاركة 
عدد من  املباريات التجريبية التي من 
املمكن لها أن تسهم يف رفع إمكانيات 

ومهارات الالعبني.
العراق  منتخب  ان  وسمي:  وأكد   
دولية  بطولة  يف  سيشارك  النسوي 
تقام يف إيران أيضا بمشاركة عدد من 
آسيا  من  الصديقة  الدول  منتخبات 
تلقى   العراق  ان  إىل  مشريا  وأوروبا. 
بنغالديش  اتحاد  من  رسمية  دعوة 
التي  الدولية  دكا  بطولة  يف  للمشاركة 
الحادي عرش  يف  تنطلق  أن  املؤمل  من 
جميع  ان  مبينا:  املقبل.  الشهر  من 
البطوالت  يف  العراقية  املشاركات 
دون  وذاتية  شخصية  بجهود  الدولية 
الحصول عىل اي دعم حكومي يستحق 
الشباب  وزارة  من  كان  سواء  الذكر 

والرياضة او اللجنة األوملبية.
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الدوحة/ متابعة الزوراء:
من  املكون  الثنائي،  تّوج 
بوبانا،  روهان  الهندي 
إيبدن،  ماثيو  واألسرتايل 
بلقب منافسات الزوجي يف 
بطولة قطر إكسون موبيل 
املفتوحة للتنس للرجال يف 

نسختها الـ ٣١.
وجاء تتويج بوبانا وإيبدن 
بعد فوزهما عىل الثنائي املكون 
من «الفرنيس كونستانت ليستيان، 
والهولندي بوتش فان دي زندشلب»، 

بمجموعتني ملجموعة واحدة اليوم.
ملنافسات  النهائية  املباراة  وأقيمت 
ملجمع  الرئيس  امللعب  عىل  الزوجي 
واإلسكواش،  للتنس  الدويل  خليفة 
قلب  من  وماثيو  روهان  تمكن  حيث 

تأخرهما يف املجموعة األوىل ٦-٧ (٥-٧) 
 ٦-٤ املواليتني  باملجموعتني  يف  فوز  إىل 

و١٠-٦.
وقام السيد طارق زينل أمني الرس العام 
والريشة  واإلسكواش  التنس  التحاد 

العلمي  كريم  السيدان  يرافقه  الطائرة، 
مدير بطولة قطر إكسون موبيل للتنس، 
الرئيس  نائب  املانع  سعد  بن  وصالح 
يف  والعامة  الحكومية  الشؤون  ومدير 

إكسون موبيل، بتتويج الفائزين.

الرباط / متابعة الزوراء:
النقاط  املغربي  الريايض  الوداد  غنم 
الثالث من بوابة ضيفه بيرتو أتليتيكو 
األنغويل بفوزه عليه بهدف دون رّد يف 
املرحلة الثالثة من مباريات املجموعة 
أبطال  دوري  منافسات  ضمن  األوىل 

إفريقيا.
نجًما  نفسه  جربان  يحيى  وفرض 
لهدف  بتوقيعه  القوية  للمواجهة 
اللقاء الوحيد يف الدقيقة ٣٤ من ركلة 

جزاء.
يف  املغربي  للفريق  األول  الفوز  وهو 
الحايل  املوسم  خالل  املجموعات  دور 

لريفع رصيده إىل ٣ نقاط.
وكان الوداد قد خرس عىل أرض شبيبة 
الثانية  املرحلة  يف  الجزائري  القبائل 
سيخوض  أنه  علًما  نظيف  بهدف 
أمام  املؤجلة  األوىل  املرحلة  مواجهة 
الديمقراطية  الكونغو  فيتا كلوب من 

يوم ٣ مارس املقبل.
يف املقابل تجّمد رصيد بيرتو أتليتيكو  
شبيبة  مع  بالتساوي  نقاط   ٤ عند 
السبت  أمس  واجه  الذي  القبائل 

مستضيفه فيتا كلوب.

اقتناص  يف  السوداني  الهالل  ونجح 
القطن  مستضيفه  أرض  من  الفوز 
املرحلة  يف  لواحد  بهدفني  الكامريوني 
املجموعة  مباريات  من  الثالثة 

أبطال  الثانية ضمن منافسات دوري 
إفريقيا.

وبادر أصحاب األرض بافتتاح النتيجة 
عرب باسيون غوغو واسو يف الدقيقة 

.٤٣
الطاولة  السوداني قلب  الفريق  أّن  إالّ 
عىل نظريه الكامريوني بفضل هدفني 
من توقيع ماكابي ليليبو 

من الكونغو الديمقراطية (٥٣ و٥٧).
وبذلك رفع الهالل رصيده إىل ٦ نقاط 
صنداونز  ماميلودي  مع  بالتساوي 
أمس  واجه  الذي  إفريقي  الجنوب 
يف  املرصي  األهيل  مستضيفه  السبت 

موقعة مرتقبة.
البحث  رحلة  القطن  واصل  املقابل  يف 

عن أوىل نقاطه يف املجموعة الثانية.
فوزاً  السوداني  املريخ  فريق  وحقق 
ثمينة من  نقاط  ثالث  واقتنص  غالياً 
ضيفه فريق شباب بلوزداد الجزائري 
بهدف دون رد لحساب الجولة الثالثة 
الرابعة ضمن  املجموعة  من مباريات 
لكرة  إفريقيا  أبطال  دوري  بطولة 

القدم.
«الشهداء  ملعب  عىل  املباراة  أقيمت 
يف  املريخ  ملعب  وهو  ليبيا  يف  بنينا» 
لويز  سريجو  باولو  وأحرز  البطولة 
هدف الفوز للمريخ يف الدقيقة ٣٢ من 

ركلة جزاء.
ورفع املريخ رصيده إىل أربع نقاط يف 
التونيس  الرتجي  خلف  الثاني  املركز 
فيما تجمد رصيد بلوزداد عند ٣ نقاط 

يف املركز الثالث.

بغداد / متابعة الزوراء:
أكرم ماينتس وفادة ضيفه بوروسيا 
مونشنغالدباخ بفوزه عليه برباعية 
والعرشين  الثانية  املرحلة  يف  نظيفة 
لكرة  األملاني  الدوري  منافسات  من 

القدم.
وتناوب عىل تسجيل أهداف أصحاب 
الجنوبي  الكوري  من  كل  األرض 
والدنماركي   (٢٥) سونغ  جاي  يل 
 (٤٩) إنغفارتسن  ماركوس 
 (٧٢) أجورك  لودوفيك  والفرنيس 

ونيلسون فيرب (٩٠).
وبهذا االنتصار الباهر رفع ماينتس 
املركز  يف  نقطة   ٣٢ إىل  رصيده 

السابع.
بوروسيا  رصيد  تجّمد  املقابل  يف 
يف  نقطة   ٢٩ عند  مونشنغالدباخ 

املرتبة التاسعة.
يف اسبانيا، اقتنص ريال بيتيس فوزاً 
يف الوقت القاتل أمام مضيفه إلتيش 
بعد مباراة مثرية شهدت حالتي طرد 

وأربع ركالت جزاء.
إىل   ٢-٠ تأخره  بيتيس  ريال  قلب 
فوز ٣-٢ عىل حساب مضيفه إلتيش 
الثالثة والعرشين من  املرحلة  ضمن 
لكرة  اإلسباني  الدوري  مسابقة 

القدم.
مبكراً  الرتتيب  متذيل  إلتيش  وتقدم 

جزاء  ركلة  من  فيدال  بفضل 
واألرجنتيني بويي (٧ و٩).

للطرد  ماغاالن  األرجنتيني  وتعرّض 
 (٥٧) األرض  أصحاب  صفوف  من 
بفضل  باللقاء  بيتيس  ريال  ليعود 
جزاء  ركلة  من  إيغليسياس  بورخا 

(٦٥) وخوان مرياندا (٦٨).
وعندما كانت املباراة تلفظ أنفاسها 
األخرية أهدر إيغليسياس ركلة جزاء 

.(٨٨)
طرد  األخرية  اللحظات  وشهدت 
التشييل روكو بعد نيله اإلنذار األصفر 
داخل  بيده  الكرة  ملسه  إثر  الثاني 
ليسجل   (٩٠+٥) الجزاء  منطقة 
الربازييل ويليان خوسيه هدف الفوز 
لصالح بيتيس من ركلة جزاء أيضاً.

يف  نقطة   ٤٠ الفائز  رصيد  وصار 
رصيد  تجّمد  بينما  الخامس  املركز 

إلتيش عند تسع نقاط.
فولهام  اقتنص  انجلرتا،  ويف 
ضيفه  من   ١-١ بنتيجة  التعادل 
الخامسة  املرحلة  وولفرهامبتون يف 
الدوري  مسابقة  من  والعرشين 

اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
الدقيقة  يف  التسجيل  الضيوف  افتتح 
قبل  سارابيا  بابلو  اإلسباني  عرب   ٢٣
لفولهام  يتعادل مانور سولومون  أن 

الفريقان  ليتقاسم   ٦٤ الدقيقة  يف 
نقطة التعادل.

السادس  املركز  يف  فولهام  وظل 
أضاع  أن  بعد  نقطة   ٣٩ برصيد 
ليتساوى  النقاط  يف  التقدم  فرصة 
مع نيوكاسل يونايتد صاحب املركز 

الخامس.
التعادل  أبعد  املقابل،  يف 
الهبوط  وولفرهامبتون عن منطقة 

بأربع نقاط ليحتل املركز ١٥ برصيد 
٢٤ نقطة.

ويف فرنسا، انتزع ليل فوًزا صعًبا من 
الخامسة  املرحلة  يف  بريست  ضيفه 
الدوري  منافسات  من  والعرشين 

الفرنيس لكرة القدم.
وبادر الضيوف بافتتاح النتيجة عرب 
يف  خطأ   ٨) دجالو  تياغو  الربتغايل 

مرمى فريقه).

إالّ أّن أصحاب األرض نجحوا يف قلب 
بافودي  هديف  خالل  من  املعطيات 
دياكيتي (٦٠) والربازييل ألكساندرو 

ريبريو (٨٠).
ليل  رفع  االنتصار  هذا  وبفضل 
املركز  يف  نقطة   ٤٤ إىل  رصيده 

الخامس.
يف املقابل تجّمد رصيد بريست عند ٢٠ 

نقطة يف املرتبة السادسة عرشة.

الرياضيالرياضي
@Ô„Î6ÿ€¸a@áÌ5€a
@Ô„Î6ÿ€¸a@…”Ïæa
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برشلونة/ متابعة الزوراء:
تواصلت معاناة برشلونة مع اإلصابات، بتأكد غياب العب آخر عن 
مواجهة أملرييا، املقررة اليوم األحد ضمن لقاءات الجولة رقم 23 

من الدوري اإلسباني.
فاتي  أنسو  مهاجمه  إصابة  عن  بيان،  يف  البارسا،  كشف  فقد 

بكدمة يف الركبة، خالل التدريبات التي أجراها الفريق.
وسبق أن أجرى فاتي 4 جراحات يف ركبته اليرسى، منذ إصابته يف 
مباراة بالدوري اإلسباني أمام ريال بيتيس، يوم 7 نوفمرب/ترشين 
الكتالونية،  ديبورتيفو“  ”موندو  صحيفة  وبحسب   .2020 ثان 
توجد حالة من التفاؤل لدى برشلونة، بأن غياب فاتي سيكون عن 
مواجهة أملرييا فقط، وأنه سيلحق بالكالسيكو أمام ريال مدريد يف 

ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الخميس املقبل.

bÌ7æc@ÚËuaÏfl@Â«@ÈibÓÀÎ@Ômbœ@Ïè„a@Úibña

Ô„Î6ÿ€g@‚˝«g

Ôìn€g@Û‹«@Ú€Îb�€a@k‹‘Ì@êÓnÓi@fibÌäÎ@ÖbiÜ˝Ã‰ì„Ïfl@bÓéÎäÏi@ÒÜbœÎ@‚ãÿÌ@ên‰Ìbfl

Ô„aÜÏè€a@fi˝Ë‹€@µ$@åÏœÎ@ÏÿÓnÓ‹mc@Î6Ói@ÚiaÏi@Âfl@t˝r€a@¬b‘‰€a@·‰ÃÌ@ÜaÜÏ€a

‚á‘€a@Òãÿ€@ÚÓiÎäÎ˛a@pbÌäÎá€a

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

Ôè‹ìm@Ú»”Ïfl@›j”@êÓ€@Âÿ€Î@ÒÜÏ»€a@Âfl@kÌã”@>„Ï◊êÌäbi@xäbÇ@È‹j‘nèfl@·è•@ÔèÓfl@ÚuÎå

ÊájÌgÎ@b„biÏi@Ôˆb‰r€a@kÓó„@Âfl@ÔuÎç€a@k‘€

لندن/ متابعة الزوراء:
قال اإليطايل كريستيان ستيليني مساعد مدرب مواطنه أنتونيو 
توتنهام  لتدريب  العودة  جداً» من  «قريباً  بات  األخري  أن  كونتي 
حارضاً  يكون  أن  املتوقع  غري  من  لكن  القدم،  لكرة  اإلنكليزي 
للموقعة ضد ناديه السابق تشليس اليوم األحد ضمن منافسات 
املرارة يف  ويتعاىف كونتي من جراحة الستئصال  املحّيل.  الدوري 
لم  للراحة مرة أخرى.  الخلود  أن طلب منه األطباء  إيطاليا بعد 
تكن عودة املدرب البالغ ٥٣ عاماً ناجحة إذ خرس توتنهام أمام 
ليسرت سيتي ١-٤ يف املرحلة ٢٣ من الربيمريليغ وميالن اإليطايل 
يقرر  أن  قبل  أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي  ثمن  ذهاب  يف   ٠-١
أنه تّرسع بالعودة. من ناحيته،  الخضوع للراحة مجدداً معترباً 

 ٢-٠ هام  وست  عىل  للفوز  اللندني  النادي  ستيليني  قاد 
اتصال منتظم مع كونتي. املاضية، وكان عىل  املرحلة  يف 

قال ستيليني للصحفيني الجمعة يف املؤتمر الصحفي قبل 
املباراة املنتظرة عندما ُسئل عن عودة كونتي: «ال أعتقد ذلك 

(ملباراة تشليس)». وأضاف: «هذه ليست اللحظة، لكنه قريبا 
جداً ألنني أشعر أيضاً بطاقته. نتكلم عرب الهاتف ثالث مرات 
يومياً، ويف املساء أيضاً، لذلك أشعر كما لو كان أنتونيو هنا». 

وأردف: «نتحدث كثرياً، وإذا قارنا الفرتة التي خضع فيها 
أنتونيو للجراحة منذ ثالثة أسابيع وحتى اآلن، فإن 

األمور وننقل  «يعرف كل  و  تماماً»  األمر مختلف 
إليه شعورنا، هذا اإلحساس تجاه الالعبني».

باريس / متابعة الزوراء:
تلعب أنتونيال، زوجة ليونيل مييس نجم باريس سان جريمان دوراً كبرياً 

يف حسم مستقبل الربغوث األرجنتيني املوسم املقبل.
محاوالت  وسط  املقبل،  الصيف  باريس،  مع  مييس  عقد  وينتهي 

باريسية مكثفة لإلبقاء عليه.
مفاوضات  تعقد  عن  تحدثت  التقارير  بعض  لكن 
واقرتاب  األمراء،  حديقة  يف  مييس  عقد  تجديد 
إنرت  لنادي  االنتقال  من  األرجنتيني  النجم 

ميامي األمريكي.
أنتونيال  فإن  باريزيان،  لو  لصحيفة  ووفقا 
باريس  صفوف  عن  مييس  رحيل  تدعم 
املتحدة  للواليات  واالنتقال  جريمان،  سان 

األمريكية.
ترغب  مييس  زوجة  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 
يف العيش بفلوريدا، كما أن الربغوث لديه منزل 
والية  رشق  جنوب  تقع  التي  ميامي  مدينة  يف 

فلوريدا.
بيكهام  ديفيد  عىل  «يجب  باريزيان:  لو  وقالت 
الصحيحة إلقناع  الوسائل  إيجاد  إنرت ميامي،  مالك 
مييس باالنتقال للدوري األمريكي، بداية من املوسم 

املقبل».
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باريس/متابعة الزوراء:
ُتمثل تربئـة الصحفية الفلبينية ماريا 
ريسـا مؤخـرًا من أربع تهـم رضيبية 
انتصـاًرا نـادًرا لحريـة الصحافـة يف 
الفلبني، وذلك بعد تعرضها ملضايقات 
قانونيـة بقيـادة الدولـة عـىل مـدار 
خمس سـنوات. ويأمل املدافعون عن 
ريسـا أن تكون هذه الرباءة إشارة إىل 
اتجـاه جديد للرئيـس املنتخب حديًثا 
فردينانـد ماركـوس جونيـور، بعيًدا 
عن السياسات االسـتبدادية املتشددة 
رودريجـو  السـابق  الرئيـس  لنظـام 

دوتريتي.
والحقيقـة  الحقائـق  تفـوز  «اليـوم 
والعدالـة».. هكـذا قالـت ريسـا بعد 
إصـدار القرار الـذي بـرأ أيًضا منصة 
«رابلـر» اإلخباريـة - التـي شـاركت 
ريسـا يف تأسيسها يف عام ٢٠١٢ - من 

التهم األربع.
وتضمنت الجرائـم، التي تعود إىل عام 
٢٠١٥، ثالث تهم تتعلق بعدم الترصيح 
للرضائـب،  الخاضـع  الدخـل  عـن 
وتهمـة بالتهـرب الرضيبـي. وقالـت 
إحـدى املحاميـات الدوليـات لريسـا، 
أمل كلونـي: «التهم كانت سياسـية، 

وتشـكل محاولـة واضحـة إلسـكات 
صحفيـة، ولكننـا اليوم نـرى العدالة 

تأخذ مجراها».
ومع ذلك، ال تزال ريسـا الحاصلة عىل 
جائزة نوبـل تواجـه احتمالية دخول 
السجن ملدة عقود، فهناك ثالث قضايا 
ما زالت مسـتمرة من بـني ٢٣ قضية 
رفعتهـا الدولة ضدها منذ ٢٠١٨. و يف 
السطور التالية الوضع الحايل للقضايا 

الثالث:
١- قضية التشهري السيرباني

يف ١٥ يونيو/حزيـران ٢٠٢٠، أُدينـت 
ريسـا وزميلهـا السـابق يف «رابلـر»، 
رينالـدو سـانتوس جونيـور، بتهمة 
التشهري السيرباني بعد تصحيح خطأ 
مطبعـي يف مقالة كانـت قد ُنرشت يف 
مايو/أيـار ٢٠١٢، وتضمنـت املقالـة 
تفاصيـل عـن فسـاد مرتبـط برجل 
ورئيـس  كنـج  ويلفريـدو  األعمـال 
املحكمة العليا السابق ريناتو كورونا.

وتم توجيه تهم التشـهري السـيرباني 
إىل ريسا وسـانتوس جونيور بموجب 
قانون منع الجرائم السيربانية، والذي 
لم يكن حتى قـد تم إصداره يف الوقت 
الذي ُنـرشت فيه املقالـة، ودخل حيز 

التنفيذ بعد أربعة أشهر من نرش املقالة 
األصليـة. وجـادل املدعـون العاّمـون 
بأّن تصحيح الخطـأ املطبعي – وكان 
عبارة عن تغيري كلمـة «evation» إىل 
«evasion» – يف ٢٠١٤  يعّد إعادة نرش 

للمقالة. 
محكمـة  أيـدت  يوليو/تمـوز،  ويف 
االسـتئناف التهمة، كمـا رفعت الحد 
األقىص لعقوبة السجن يف حالة اإلدانة 

بالتشـهري السـيرباني إىل ست سنوات 
وثمانية أشهر و٢٠ يوًما. ويف أكتوبر/
ترشيـن األول ٢٠٢٢، رفضت محكمة 
االسـتئناف الفلبينية إعـادة النظر يف 
إدانـة ريسـا الجنائيـة، فمـا كان من 
ريسـا إال تقديـم اسـتئنافها النهائي 
أمام املحكمة العليا، وتنتظر اآلن حكم 

املحكمة.
ويف حالـة تأييد املحكمة العليا للحكم، 

سُتسـجن ريسـا ملـدة أقصاها سـت 
سنوات وثمانية أشهر و٢٠ يوًما.

٢- قضية الرضائب
إّن محكمة االسـتئناف الرضيبية هي 
التي برأت ريسـا مـن التهم الرضيبية 
األربـع، ولكـن ال تـزال هنـاك قضية 
خامسة متعلقة بالرضائب ضد ريسا 
ورابلر ُمعلقة، وهي قضية تقع ضمن 

اختصاص محكمة باسيج اإلقليمية.

كما تـم اسـتدعاء املحـررة التنفيذية 
لرابلـر، والرشيكـة املؤسسـة، جليندا 
جلوريا، للمثول أمام املحكمة يف هذه 
التهمة، وال تـزال النيابة العامة تقدم 

أدلتها يف هذه القضية حالًيا.
٣- قضية امللكية األجنبية

يف يناير/كانـون الثانـي ٢٠١٨، ألغت 
والبورصـات  املاليـة  األوراق  لجنـة 
«رابلـر»،  عمـل  ترخيـص  الفلبينيـة 
وحكمـت بأن االسـتثمار املقـدم من 
شـبكة أوميديـار، التـي يقـع مقرها 
الواليات املتحدة، ُيشكل ملكية أجنبية 
للمنصـة اإللكرتونيـة، وهـو مـا ُيعد 

انتهاًكا للدستور.
وجـادل املوقع اإللكرتونـي وممثله 
القانوني بالقول إّن اآللية املستخدمة 
لالسـتثمار – وهي من خالل إصدار 
 -(PDRs)  إيصاالت اإليداع الفلبينية
تسـتخدمها رشكات إعالمية أخرى 
يف البـالد وال تشـري إىل امللكية؛ ألنها 
ال تسمح للمسـتثمر بإبداء الرأي يف 

اإلدارة أو العمليات اليومية.
ويف مـارس/آذار ٢٠١٩، اتهم مكتب 
املدعي العام يف باسيج، كال من ريسا 
ومجلس إدارة رابلر، بانتهاك قانون 

األوراق  وقانـون   Anti-Dummy
املاليـة، وهي التهم املرتبطة بقضية 
املاليـة والبورصـات  لجنـة األوراق 
الفلبينية املذكـورة أعاله، واعتقلت 
قوات الرشطة ريسـا بعد ذلك بثالثة 
أيام، والتي دفعت برباءتها يف مايو/

أيار من ذلك العام.
 ،٢٠١٩ األول  أكتوبر/ترشيـن  ويف 
قضت محكمة باسيج اإلقليمية بأن 
املدعني العاّمني انتهكوا حقوق ريسا 
وأعضاء مجلـس اإلدارة يف املحاكمة 
العادلـة. ويف نفـس هـذا الحكم، تم 
دمـج القضيتـني - انتهـاك قانـون 
األوراق  وقانـون   Anti-Dummy

املالية - يف قضية واحدة.
ويف يونيو/حزيران ٢٠٢٢، وقبل يوم 
واحد من مغـادرة دوتريتي ملنصبه، 
أيدت لجنة األوراق املالية والبورصات 
الفلبينية قرارها الصادر عام ٢٠١٨، 
وأمـرت بإغـالق منصة رابلـر، التي 
قدمت التماًسـا ملحكمة االسـتئناف 
إلصدار أمر تقييدي مؤقت ضد لجنة 
األوراق املالية والبورصات ملنعها من 

تنفيذ قرارها.
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

2023@‚b«@›ˆaÎc@¿@ÚÓ„Ï„b‘€a@bèÌä@bÌäbfl@⁄äb»fl@›Óñb–m

الرباط/ الزوراء:
الصحفيـني  اتحـاد  رفـض 
الربملـان  اتهـام  العـرب، 
بالتجسس  للمغرب  األوروبي 
عىل الصحفيني عـرب برنامج 

”بيغاسوس“، دون أدلة.
إن  بيـان  يف  االتحـاد  وقـال 
”الربملان األوروبي واملنظمات 
غـري الحكوميـة التـي تتهـم 
املغـرب، عجـزت عـن إثبات 
ذلك بالدليل والُحّجة القاطعة 
مجـرد  األمـر  وظـّل  تقنًيـا، 
علمـي  أسـاس  ال  اّدعـاءات 
عـن  االتحـاد  لها“.وأعـرب 
القضاء  لقرارات  ”اسـتغرابه 
الفرنـيس الـذي يرفـض حق 
املغـرب باللجـوء إىل املحاكـم 
الفرنسـية للمطالبـة بتقديم 
حجـج وأدلة عـىل االتهامات 
منظمـات  وّجهتهـا  التـي 
أن  إىل  حكومية“.الفًتـا  غـري 
قبلـت  الفرنسـية  ”املحاكـم 
النظر يف الشكايات (الدعاوى) 
صحفيـون  رفعهـا  التـي 
فرنسيون ضد املغرب بدعوى 
أنهم تعرضوا للتجّسـس عىل 
هواتفهـم، دون تقديـم أيـة 
خربة تقنية مستقلة عىل هذه 

االّدعاءات“.
كذلك، استنكر االتحاد موقف 
الربملان األوروبي الذي يرفض 
التقارير والدراسات  النظر يف 
واألبحاث التي قام بها خرباء 

الجنسـيات،  مختلـف  مـن 
التي  افتقاد االدعاءات  وتؤكد 
أّسـس عليهـا مواقفـه ضـد 

املغرب“.
الصحفيـني  اتحـاد  ورفـض 
الربملـان  اتهـام  العـرب 
غـري  واملنظمـات  األوروبـي 
املغربية  للسلطات  الحكومية 
هواتـف  عـىل  بالتجسـس 
الصحفيني باستعمال تطبيق 
”عجزها  وأكد  ”بيغاسوس“، 
عن إثبات ذلك بالدليل والحجة 
القاطعـة، تقنيـا، وظل األمر 
مجـرد ادعـاءات، ال أسـاس 
علمي لها“.واسـتغرب اتحاد 

الصحفيـني العـرب يف بيانه، 
”قـرارات القضـاء الفرنيس، 
الـذي يرفـض حـق املغرب يف 
اللجوء إىل املحاكم الفرنسـية 
للمطالبة بتقديم حجج وأدلة 
عىل االتهامـات التي وجهتها 
منظمات غري حكومية والتي 
تناقلتها الصحافة يف عدد من 

البلدان الغربية“. 
االتحـاد  إدانـة  وبمـوازاة 
العـرب  للصحفيـني  العـام 
لهـذه الحملة، التـي أصبحت 
املغـرب،  ضـد  ممنهجـة، 
فإنـه ”يعلـن أنـه سـيواصل 
متابعتـه لهـذا امللـف، يف كل 

املؤسسات واالطارات العربية 
املشـهد  الصلـة، وداخل  ذات 
االعالمـي والحقوقي العربي، 
وتجاه كل املنظمـات الدولية 
الصحافـة  بحريـة  املهتمـة 

وحقوق اإلنسان“.
وانتقـد عدم إتاحـة الفرصة 
حججـه  ”لتقديـم  للمغـرب 
والدفـاع عـن براءتـه، إذ تـم 
اتخاذ قـرارات ضده بناء عىل 
حملة تقودهـا دول أوروبية، 
السـيايس  الضغـط  بهـدف 
املغرب“،  والدبلومـايس عـىل 

وفق البيان.
بدورها قالت النقابة الوطنية 

للصحافـة املغربية إن ”اتحاد 
رفـض  العـرب  الصحفيـني 
اتهام املغرب بالتجسـس عىل 
إثبـات“،  دون  الصحفيـني 
”متابعـة  إطـار  يف  وذلـك 
الحملـة األخـرية التي شـّنها 
الربملـان األوروبي ضد املغرب 
عـىل خلفية اتهام السـلطات 
هواتـف  عـىل  بالتجّسـس 
الصحفيني باستعمال تطبيق 

’بيغاسوس‘“.
ويف 23 ينايـر/ كانون الثاني 
املايض، تبنى الربملان األوروبي 
قـراًرا ينتقـد أوضـاع حريـة 
باملغرب،  والتعبـري  الصحافة 
داعًيا سلطات اململكة ”إلنهاء 
املتابعـة القضائيـة لعدد من 

الصحفيني“.
الربملـان  دعـا  قـراره،  ويف 
املغربية  السـلطات  األوروبي 
للصحفيني  ”قمعهـا“  إلنهاء 
لحمايتهم  ترشيعـات  وسـن 
مـن مثـل هـذه املمارسـات 
الضغـط  أشـكال  وجميـع 

والتمييز واملحاكمات.
ورًدا عـىل ذلـك، قـال الربملان 
املغربـي إن القـرار األوروبي 
الثقـة  أسـس  ”قـّوض 

والتعاون“ بني الجانبني.
برمجية  هي  و“بيغاسوس“، 
تجّسـس تطورهـا وتبيعهـا 
أو غـروب“  إس  ”إن  رشكـة 

ومقرّها إرسائيل.

بغداد / نينا:
 اعلـن مرصد الحربـات الصحفية 
التابع لنقابة الصحفيني العراقيني 
صحفيـني  عـدة  تعـرض  عـن 
العتـداءات ومضايقـات مبينا ان 
صحفيـا تعـرض إلطـالق نـار يف 
البـرصة وآخر يواجـه املحاكمة يف 
كربالء وثالث تمت كفالته بخمسة 

ماليني دينار يف أربيل .
وأبلغ مراسل قناة دجلة الفضائية 
صفـاء الفريجي املرصـد العراقي 
للحريـات الصحفية: إنـه تعرض 
مسـلحني  مـن  نـار  إطـالق  اىل 
البـرصة  مجهولـني يف محافظـة 
بعد أيام مـن محاكمة عىل خلفية 
ضـده،  رفعـت  قضائيـة  دعـوى 
مطالبا الجهات األمنية بالتحقيق، 
املسـؤولة عـن  الجهـة  ومعرفـة 

إطالق النار عليه، ومحاولة قتله.
واضـاف املرصد: ان حيـدر هادي 
وهو صحفي استقصائي ومراسل 
تلفزيونـي يقيم ويعمـل يف كربالء 
ابلـغ بالحضـور اىل املحكمـة عىل 
خلفيـة دعـوى قضائيـة رفعـت 
ضده من قبل جهة استثمارية بعد 

نرشه تقريرا صحفيا عن الصناعة 
الوطنية، وماتواجهه من تحديات، 
منتقـدا طـرق االسـتثمار املرضة 

باالقتصاد الوطني.
وكان حيـدر معتادا عـىل مراجعة 
املحاكـم يف دعاوي نرش عدة خالل 

السنوات القليلة املاضية.
وبـني: عـيل عبـد الكريم مراسـل 
قنـاة الفلوجـة للمرصـد العراقي 
تفاصيـل  الصحفيـة  للحريـات 
ماتعـرض لـه مـن تضييـق حيث 
فوجـئ باسـتدعائه اىل أربيل بعد 
قيام طبيب برفـع دعوى قضائية 

ضده عىل خلفية تقربر عن أخطاء 
طبيـة، مشـريا اىل إنـه لـم يذكـر 
الطبيـب عالنيـة، وإن عائلـة أحد 
املتوفني تحدثوا له عن وفاة إبنهم 
نتيجـة خطأ طبـي، وإنـه حرض 
اىل املحكمـة يف أربيـل، ووضـع يف 
السجن، وتم إطالق رساحه بكفالة 
مالية قدرها خمسة ماليني دينار، 
وإنه تم تقييده بقيود السجن الذي 
وضع فيه لسـاعات بانتظار قرار 
القـايض الذي وافق عـىل خروجه 
بكفالة عىل أن يمثل أمام املحكمة 

يف وقت الحق.

البرصة / نينا:
عقـد فـرع نقابـة الصحفيني يف 
البرصة مساء يوم الخميس ندوة 
مشـرتكة مـع اتحـاد الحقوقيني 
العراقيـني فـرع البـرصة تحـت 
عنـوان (تحـت عنـوان مـن اجل 
الصحافـة  بـني  مثمـر  تعـاون 
والقانـون)، بحضـور عـدد مـن 
االعـالم  ووسـائل  الصحفيـني 

والحقوقيني .
وذكر رئيس فرع نقابة الصحفيني 
يف البرصة صادق العيل يف ترصيح 
صحفي تأتي هذه الندوة للوقوف 
بعمـل  املتعلقـة  القوانـني  عـىل 
التحديـات  وحجـم  الصحفيـني 
التي يواجهونهـا يف عملهم وعدم 
معرفتهـم ببعض القوانـني التي 

كفلها لهم الدستور العراقي“.
واضـاف“ كمـا ناقشـت النـدوة 
التحديـات التـي تواجه الصحفي 

يف عملـه اليومـي اثنـاء تغطيـة 
تقاريره الصحفية.

وتابع العيل ان فـرع النقابة وقع 
بروتكـوال للتعـاون املشـرتك مع 

االتحـاد يتضمـن نقاطـا مهمـة 
تتعلق بعمل الصحفيني واملحامني 
وكالهما يؤديان واجبهما بمهنية 

عالية .

كركوك /نينا:
الصحافـة  الجبـوري،  راكان  كركـوك  محافـظ  هنـأ 
الرتكمانيـة يف العـراق بمناسـبة عيدها السـنوي الذي 
يتزامن مع صدور جريدة الحوادث الرتكمانية يف كركوك 

يوم 25 شباط 1911.
وقـال الجبوري يف رسـالة تهنئـة، يسـعدني ان اتقدم 
لجميـع االعالميـني والصحفيني واملراسـلني والعاملني 
باملؤسسـات االعالميـة ونقابـة الصحفيـني العراقيني 
وجميـع الصحفيني يف املحافظـة بأحر واطيب التهاني 
بمناسبة عيد الصحافة الرتكمانية التي تحتفي بذكرى 

تأسيسها السنوي .
واوضح، ان الصحافة الرتكمانية، كانت وماتزال، منربا 
مهما للدفاع عن وحدة العراق ومساندة جميع املواقف 
الوطنيـة ومحاربـة األرهـاب والتطرف واسـناد ادارة 

كركوك ودوائرها.
واضـاف اننـا نفتخـر يف محافظـة كركـوك باألجـواء 

االيجابيـة وحرية العمـل الصحفي وضمان ممارسـة 
الصحفيـني لعملهـم ونقلهـم بمهنيـة املكاسـب التي 
تحققـت يف كركـوك واألمـن الـذي ينعـم بـه مواطنو 
املحافظة واألعمار والخدمات التي تشـهدها املحافظة 

ومدنها كافة.
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بغداد/ الزوراء:
خـاض الفريـق العراقي الذي يشـارك 
باعمـال مؤتمر باريـس ”انرتنت لبناء 
الثقة I4T“ نقاشـات مسـتفيضة مع 
بعض أبـرز الجهات املالكـة للمنصات 
الرقميـة عامليا والتي تحظى بانتشـار 
كبري داخل العراق ومن بينها الفيسبوك 
اتصـال  منصـات  مـن  ومشـتمالته 
وتواصـل، وكذلـك التيـك تـوك وتويرت 

ويوتيوب.
وركـزت النقاشـات عىل كيفيـة تأمني 
تمثيل عميل لهذه املنصات داخل العراق 
يمكن القضاء العراقي من التعامل مع 
التضليل املعلوماتي، املعلومات املزيفة، 
واالبتـزاز الرقمـي فضـال عـن خطاب 
الكراهية عرب اإلنرتنت وما نحو ذلك من 

تحديات ماثلة قي الفضاء الرقمي.

ضيـاء الرساي مسـؤول قطـاع حرية 
يف  واملعلومـات  واالتصـاالت  التعبـري 
هـذه  وادار  نسـق  العـراق  يونسـكو 
االجتماعات الجانبية يف مقر اليونسكو 
بباريس، وعىل الجانب االخر مثل قاض 

النرش عامر حسن سلطة القضاء.
وقدم ممثلـو املنصات جملة مالحظات 
العـراق  دولـة  مـع  تواصلهـم  تعيـق 
لعـل اهمهـا ان العـراق ليـس طرفا يف 
االتفاقيات الرقمية واملعلوماتية العاملية 
الست التي يعود تاريخ تاسيس بعضها 

إىل عام ١٩٩٦. 
ومن التحديات األخرى التي تعيق تواصل 
هـذه املنصات هـو تقاطـع صالحيات 
املؤسسات الحكومية العراقية والسيما 
االمنيـة منها وهم يف حـرية من أمرهم 
بسـبب كثرة الطلبات التـي تردهم من 

وزارات وهيئات عراقية يدعي كل منها 
انه صاحب االختصاص.

أيضـا الوضع األمني بالعراق ومسـألة 
الشـمول املايل وغيـاب الضمانات التي 
تؤمـن موارد مكاتبهـم اذاما تم فتحها 
بالعـراق. ناهيك عـن ان اغلب الطلبات 
التي تسـلمتها تلك املنصات من العراق 
غالبا ما تأتي بعناوين كرس خصوصية 
وانتهـاك  العراقيـني  املسـتخدمني 

حريتهم.
وبعد حوارات مكثفة أبدوا عدم ممانعة 
العراقـي  التعامـل مـع القضـاء  مـن 
النه الجهـة الوحيدة التي لـم تطالبهم 
سـابقا بمعلومات، واشـرتطوا ان يتم 
تنظيـم أوراق عمـل تنفيذيـة تغطـي 
اغلب املشـاكل والتحديـات وان تنطلق 
مراحل تعـاون اويل عن بعـد لفرتة من 

الوقت لتنظيم عمل تلك املنصات واليات 
االستخدام املحيل لها.

مـن جانب الحكومة العراقية وسـلطة 
القضـاء بـات مـن الـرضوري صياغة 
لقطـاع  تنظيميـة  سياسـات  ورقـة 
اإلنرتنـت واملعلومـات واالتصاالت قائم 
عىل املعايري العامليـة لحرية التعبري عن 
الراي تطمنئ املنصات العاملية ومزودي 
الخدمات الرقمية ليدخلوا سوق العراق 
الذي يشـكل طموحـا لهـم ان توافرت 

الضمانات.
وتبنـت اليونسـكو خطة عمـل لتنفيذ 
مسـار شـمول وتحول وتبـادل منافع 
هـذه  لتنظيـم  الطرفـني  بـني  رقمـي 
توافـق  ان  التفاصيـل وبرسعـة عـىل 
حكومـة السـوداني مـن جانبهـا عىل 

الخطة وترعى خطواتها.
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مـا يميز قلـم الدكتورة عبري خالـد يحيى يف 
بسـاتني االبداع والنقد ، مهارتهـا العالية يف 
اختيـار املفـردة الفتيـة والعبارة املغسـولة 
بعطر الداللـة املوجزة والتكثيف الذي يفيض 

اىل فضاء مفتوح عىل مرافئ الجمال .
لغتها ال تأكل من جرف املعنى فيتنزه النص 
بني التلميح والترصيح ، وداخلها ال يأكل من 
منظومتهـا اللغويـة فيخـرج النص من بني 
شـفتي قلمها رشـيقا أنيقا ال يعرف الرتهل 
وال يقـرتب مـن التقريرية ، تتنـاول املألوف 
بطريقـة غـري مألوفـة وبينهما عقـد تآلف 

وانسجام .
قلمها النقدي يمتلك مولدات الغوص والتوغل 
يف جسـد النصوص بطريقـة ديناميكية ويف 
علـم الدال واملدلول والداللة دون السـري عىل 

طريق املدح  أو القدح .
وعندما نتحدث عن ابداع الدكتورة عبري يحيى 
يقفـز اىل ذهننـا انطون تشـيخوف، ونتذكر 
قولـه : ( الطـب زوجتي واألدب عشـيقتي ) 
، وتحرض امامنـا الطبيبة السـعودية رجاء 
الصانـع ، وطبيبـة العيون السـورية هيفاء 
بيطـار ، والطبيـب السـوري عبـد السـالم 
العجييل ، والطبيب املرصي عالء االسـواني ، 

والطبيب يوسف ادريس وغريهم.
تعالـوا معـي لنتعرف عـىل السـرية املوجزة 
للمبدعة الناقدة الدكتورة عبري خالد يحيى ، 
وبعدها ندخل اىل بيدرها لنخرج منه بالعطاء 

من خالل هذا الحوار .
طبيبـة أسـنان سـورية- خريجـة جامعـة 

دمشق – كلية طب األسنان ١٩٩٠
من مدينة طرطوس يف سوريا، مقيمة حالًيا 
باإلسـكندرية يف جمهوريـة مـرص العربيـة 
عضو اتحاد كتاب مرص، وعضو مؤسـس يف 
العديد من الكيانات الثقافية يف االسكندرية، 
وعضـو منتسـب يف العديـد مـن الكيانـات 
الثقافيـة يف القاهـرة، وكاتبـة يف العديد من 
املواقع العاملية كالحوار املتمدن واملثقف.....، 
لها العديد من األبحاث املحكمة املنشـورة يف 
املجـالت املحكمـة، وعضـو لجنـة علمية يف 
العديـد من املؤتمـرات الدوليـة يف العديد من 
البلـدان العربيـة، وحائـزة عـىل العديـد من 
الجوائز يف النقد وأدب املرأة. ويل ابتكار جنس 
أدبـي بيني هـو ( الحواريـة الرسديـة ) تم 
تحكيمـه وإقراره يف املؤتمـر الدويل لجامعة 
قنـاة السـويس وجامعة دمنهـور وُنرش يف 
العدد السـادس والعرشيـن ٢٠١٧ من مجلة 
رسديـات الصـادرة عـن الجمعيـة املرصية 

للدراسات الرسدية.   
إصدارات يف اإلبداع والنقد: 

١-/مللمـات / مجموعـة قصـص مكثفـة 
إصدار دار فالور القاهرة ٢٠١٦ منشـورة يف 

موقع أمازون ككتاب الكرتوني.
٢- / عطايا / مجموعة شـعرية  إصدار دار 

فالور القاهرة ٢٠١٦
٣- / رسـائل من مـاض مهجور/ مجموعة 
النـوارس  دار  إصـدار  قصـرية  قصـص 

االسكندرية   ٢٠١٦
٤-/ ليلـة نام فيها األرق / مجموعة قصص 

قصرية إصدار دار النابغة طنطا ٢٠١٨
٥-/ قصيـدة لم تكتمل / مجموعة شـعرية 
القاهرة   للكتـاب  إصدارمؤسسـة الرشيـف 

٢٠١٩
٦-/ بـني حياتني / رواية إصـدار دار املفكر 

العربي القاهرة ٢٠٢٠
٧-الذرائعيـة يف التطبيق (آلية نقدية عربية) 
باالشـرتاك مـع املنظـر الذرائعي ومؤسـس 
النظرية الذرائعية األسـتاذ عبد الرزاق عودة 
الغالبي- إصدار دار شـعلة اإلبداع – القاهرة 

 ٢٠١٧ -
٨-الذرائعية يف التطبيق طبعة مزيدة منقحة 
باالشـرتاك مع املنظـر العراقي عبـد الرزاق 
عـوده الغالبي – دار النابغة للنرش والتوزيع 

– طنطا - ٢٠١٩ 
٩-الذرائعيـة وسـيادة األجنـاس األدبيـة – 
باالشـرتاك مع املنظـر العراقي عبـد الرزاق 
عوده الغالبي – دار النابغة للنرش والتوزيع- 

طنطا- ٢٠١٩  
الفلسـفي  املفهـوم  بـني  ١٠-الذرائعيـة 
واللغوي- باالشـرتاك مع املنظر العراقي عبد 
الـرزاق عـوده الغالبـي – دار النابغة للنرش 

والتوزيـع – طنطـا- ٢٠١٩ 
١١-الذرائعية والعقل باالشـرتاك مع املنظر 
 – الغالبـي  عـوده  الـرزاق  عبـد  العراقـي 

منشورات اتحاد الكتاب العراقيني -٢٠٢١
١٢-السـياب يموت غًدا/ دراسـات ذرائعية  
لقصائد للشاعر العراقي عبد الجبار الفياض 

دار شعلة اإلبداع القاهرة - ٢٠١٧
١٣-أدب الرحالت املعارص بمنظور  ذرائعي/ 

إصدار دار الحكمة – القاهرة-٢٠٢٠
١٤-قصيـدة النثر العربية املعارصة بمنظور 

ذرائعـي/ إصـدار دار الحكمـة القاهـرة – 
٢٠٢٠

١٥- تحليل نقـدي يف أدب الفانتازيا والخيال 
العلمـي عنـد املنظـر عبـد الـرزاق عـوده 
الغالبي- دراسـات ذرائعية للناقدة الدكتورة 
عبري خالد يحيـى/ إصدار دار املفكر العربي 

– القاهرة٢٠٢٠ 
١٦-األدب النسـوي العربي املعارص بمنظور 
ذرائعي / إصـدار املفكر العربـي – القاهرة 

٢٠٢٢
١٧-/ قصائـد طارئة/ مجموعة شـعرية- 
إصدار دار البشري للنرش والتوزيع – القاهرة 

٢٠٢٢
١٨-/ سأشـرتي ُحُلًما بال ثقوب / مجموعة 
قصصية – إصدار دار البشري للنرش والتوزيع 

– القاهرة ٢٠٢٢
١٩-/القّص املوجـز املكثف (ق.م.م) تنظري 
عبد الرزاق عوده الغالبي، ونصوص وتحليل 
نقـدي ذرائعي د. عبري خالـد يحيى / كتاب 
نقدي- دار األدهم للنرش والتوزيع- القاهرة 

٢٠٢٣
* مـا املنهـج النقـدي الذي يشـّكل يشـّكل 

البوصلة يف تقييمكم للنصوص ؟ 
ـ املنهـج  الذرائعي، وهو منهج نقدي علمي 

معارص خاص بنقدية النص العربي. 
* هـل تعتقديـن أن ثمـة صلة بـني الحداثة 

والرتاث؟
ـ نعـم، وعالقـة وطيدة جـدًّا، سـواء أكانت 
عالقة إيجابية أم سـلبية، فإن كانت الحداثة 
يف العالـم الغربـي ثورة عىل املـوروث لدرجة 
وصفهـا بزلزلـة حضارية عنيفـة، وانقالب 
ثقايف شـامل، وأنها جعلت اإلنسـان الغربي 
يشـّك يف حضارتـه بأكملهـا، ويرفض حتى 
أرسـخ معتقداته املوروثة، مـا جعل العالقة 
بينهمـا عالقة تنافرية، بل تجـاوزت التنافر 
إىل مرحلـة اإلبـادة، حيث سـعت الحداثة إىل 
إفنـاء الـرتاث، فقط ألنـه مـوروث، إال أنها 

يف املجتمعـات العربيـة هي عالقـة إيجابية 
وتكامليـة، ألنهـا قامـت عىل التعشـيق بني 
الـرتاث بجمالياته ورصانته، وبـني الحداثة 
وكان  ومعارفهـا،  ومنطقيتهـا  بعلميتهـا 
الناتج مكّوًنا جمالًيا وحضارًيا أدبًيا  وعلمًيا 
رصيًنا. وعند العرب قول ومثل مأثور يقول: 

ال جديد ملن ال قديم له.  
*هـل لدينـا منهج نقـدّي يحّدثنـا عن أزمة 

املناهج النقدية؟ 
ـ املنهـج الذرائعـي عندما ُيطلَـب منه هكذا 
حديث سـيقول الكثـري، والحديث سـيكون 
مدّعًمـا بالذرائع العلمية التـي ال تدع مجاًال 
ألي لبس، كما تفتح املجال واسًعا للغوص يف 
إيجابيـات ونواقص أي منهـج نقدي، ومدى 
صالحيته السـتيعاب النص العربي املعارص 

استيعاًبا نقديًّا شامًال. 
* ما معايري اإلبداع يف نظركم؟

ـ ليـس لإلبـداع معايـري ثابتة، لكن بشـكل 
عام وأسـايس، هناك موهبة مدعومة بالعلم 
والتجربة، وكالهما ال يكفي بذاته، فاملوهبة 
تحتـاج إىل صقـل، ال يتحقـق إال باالطـالع 
واإلملـام بعلوم األدب الشـاملة، كالفلسـفة 
وعلم النفس وعلم االجتماعيات واللسانيات 
والبالغة والثقافة العامة والشـاملة بشـكل 
عـام، لذلك املبدع يقرأ أكثر مما يكتب، يطلع 
عىل التجارب اإلبداعية ملن سبقه أو عارصه، 
ثـم يبني تجربته اإلبداعيـة مفيًدا من كل ما 
سبق، ليعرب الطريق إىل االحرتف، بعدها يرتك 

للنقاد تقييم هذه التجربة اإلبداعية. 
* هـل بالـرضورة أن يكـون الناقـد العربي 

ناقًدا أيديولوجيًّا؟ 
ـ ال أبًدا، بـل عليه أن يدع أيديولوجيته جانًبا 
حـني يتنـاول النص الـذي وضعـه الكاتب ( 
بأيدولوجيتـه) بـني يديـه، النـص يجب أن 
يكـون مصاًنـا بـني يـدي الناقد، حتـى ولو 
واسـرتاتيجيته  الكاتـب  أفـكار  تعارضـت 
مـع أيديولوجيـة الناقـد الخاصـة، يجب أن 

يكـون الناقد حياديًّا حيال هـذا األمر، إّال إذا 
كانت الرسـالة األخالقية للنص خارجة عن 
املنظومـة اإلنسـانية العامليـة، كأن تكـون 
رسالة النص عنرصية أو عدائية أو محرضة 
عىل العنف واإلرهاب والخـروج عن الدعائم 
املجتمعية، عندها، ُيفضل أن يعّف الناقد عن 

دراسته. 
* هـل تعتقدين أن الثقافة هي األسـاس يف 

الكتابة النقدية؟ 
ـ األسـاس يف الكتابـة النقديـة هـو العلـم، 
ألن النقـد علم، ثم تأتي الثقافـة رافًدا مثرًيا 
يضفـي عىل الكتابـة النقديـة العلمية إغناًء 

معرفيًّا. 
* البعض يقـول إن النقد ليس إبداًعا، فماذا 

تقولني؟
ـ  نعـم، النقد علم مكّون من مجموعة علوم 
تحيـط بـاألدب، أي بالعمـل اإلبداعي، وعىل 
الناقـد امتـالك ناصيـة هـذا العلـم بعلومه 
مجتمعـة، إبـداع الناقـد يكـون بقدرته عىل 
الكتابـة النقديـة بطريقـة ماتعـة وذكيـة، 
يكـرس فيهـا جالفـة املصطلحـات النقدية، 
يغـوص يف عمـق التحليل بتسلسـل وبراعة، 
يرّصـع تحليله بثقافته البالغيـة والفكرية، 
يف الذرائعية، هناك يف تحليل النص الشـعري، 
لدينا اسـرتاتيجية ( الصقل وإعـادة البناء) 
تتيح للناقـد إعادة بناء النـص بإبداعه هو، 
لذلك، أقول إن النقد، كونه علًما، ليس إبداًعا 
، ولكن هذا القول ليس دائًما، وليس مطلًقا 

* كيف تنظرين إىل واقع القصة اليوم؟ 
ـ هـذا العرص هـو عرص القصـة، فالقصة 
القصرية بأنواعها، إضافة إىل النص الشعري 
النثري هما سـمة هذا العـرص التكنولوجي 
املستعجل، وأراها يف تطّور رسيع، من القصة 
الكالسـيكية التي تتمـّدد فيهـا الزمكانية، 
ويتشـعب فيها الرسد عرب صفحات عديدة، 
التـي تتحـّدد فيهـا  املعـارصة  القصـة  إىل 
الزمكانيـة ويختـزل فيها الـرسد  إىل حدث 

واحـد، إىل القصـة املكثفـة املوجـزة التـي 
ُيكّثف فيهـا املعنى بالرمـز املغلق والدالالت 
اإليحائية، فيغدو الرسد شديد اإليجاز، فقط 
يحتاج القاص إىل إدراك الخصائص البنائية 
الفنية والجمالية لنوع النص القصيص الذي 
يكتبـه، كما يحتـاج الناقـد إىل ذات اإلدراك، 
وتمييـز النـوع القصـيص الذي سيدرسـه، 
فلكل نـوع قصـيص مسـتويات يف التحليل 
تخّصه دون غـريه، وُيظلم النص القصيص 
إذا ما وزن مـع غريه بنفس امليزان النقدي، 
وأحسب أن هناك فوىض يف سوح هذا الجنس 

األدبي املعارص الجميل، إبداًعا ونقًدا. 
* ما السبب الذي جعلك ترتكني مهنة الطب 

وتغادرين إىل عالم الكتابة؟ 
ـ الكتابـة كانـت هاجيس منذ كنـت تلميذة 
عىل مقاعد الدراسـة االبتدائيـة، كنت أكتب 
خواطـر ومذكرات يف دفاتـري وعىل حوايش 
الكتب، وحالـت درجاتي العالية يف شـهادة 
الثانويـة العامـة بينـي وبـني دخـويل كلية 
اإلعالم، طبًعا أجربني األهل عىل دخول كلية 
الطـب ولكني توّصلت معهم إىل حّل وسـط، 
وهو دخول كلية طب األسنان، وكنت أظن أن 
اختصار سنوات التعليم الجامعي ستمّكنني 
من العودة إىل الكتابة، لكن مشـاغل الحياة 
املهنيـة والعائليـة أكلـت هذا الحلـم، إىل أن 
اضطرتنـي ظـروف الحـرب يف بلـدي الغايل 
سـوريا إىل االنتقال إىل مـرص الحبيبة، طبًعا 
كان لزاًمـا عيل أن أغلـق عيادتي هناك، ولم 
يتسـَن يل فتح عيادة يف مرص، فعاد هاجس 
الكتابـة يعصف بـي، وتشـّبثُت بالحلم من 
جديـد، والحمد لله وجـدت موطئ قدم يل يف 
هذا الوسـط اإلبداعي يف مرص، وتركت طب 
األسـنان راضيـة، وها أنـا انتمـي إىل اتحاد 
أطباء األسـنان يف سوريا، وإىل اتحاد الكتاب 

يف مرص.   
* هـل أن املنهـج الذرائعـي الـذي تحفرين 
بإزميلـه جسـَد النص هو املنهـج القرب إىل 

املنهج التكاميل؟ 
منهـج  هـو  الذرائعـي  املنهـج  إن  نعـم  ـ 
متكامل، هدفه األسايس النص، فهو يدرس 
النص من الداخل، مـن القرشة الجمالية إىل 
العمق بمضامينه، وفق املستويات الفكرية 
الثابتـة، واألخالقية، والبرصية واللسـانية، 
والديناميكية البنائية  والنفسية: السلوكية 
والعقالنيـة والتقمصيـة، أي وفق األنسـاق 
النـص  دراسـة  عـن  يغفـل  وال  النصيـة، 
مـن الخـارج، وفـق السـياقات املختلفـة، 
واالقتصاديـة  والتاريخيـة  االجتماعيـة 
 .... والثقافيـة  والواقعيـة واأليديولوجيـة، 
إلخ، وحني يدرس التجربة اإلبداعية للكاتب، 
ويقـّدر درجتـه األدبيـة، فالذرائعية تدرس 
العمـل اإلبداعـي ككل، كمولـود جديد بكل 
كيانـه وبكل ظروفه املحيطة، وليس بمعزل 

عن صاحبه.   

Übj»€a@lb�y@ÊbË8a
يقول(باروخ سبينوزا)

االنسان الذي تتحكم به العواطف اليرى اال 
جانبا واحدا من املوقف

كذلك بطل هذه الرواية كان يرى شـخصا 
واحدا يشابهه يف االنعزال والوحدة، والرغبة 
بالتهـرب والرسعة، جعله مربطا لذكرياته 

الحاملة وطموحه الربيء
تنقلنـا الروايـة ايل حياة شـاب يـروي لنا 
مذكـرات خاصة بفرتة طفولتـه، حلمه يف 
الطريان محاوالته الكثرية ورغبته العارمة، 
كان خفيـف الـوزن ويحمل بأن تسـاعده 
الريـح وقانون غاليلو ويحقق حلمه ، تارة 
يف منخفـض الـوادي وتارة فـوق البحرية، 
تسـلق  اخـر،  شـكل  اىل  رغبتـه  تحولـت 
االشـجار اتخذهـا مكانا ممتعا ملشـاهدة 
ماحولـه من املدينة واتخذها مكانا للنزهة 
والنهاء الفروض املدرسية وتناول وجباته 
املختلفة، عـرف طرقا  رسية عدة للوصول 

اىل البحرية، بعد خروجه من املدرسة.
تدعـى(  لـه  بزميلـة  مـرة  ذات  اعجـب 
كارولينـا)، بالصـف، طلبت منـه يوما ان 
ترافقه يف نزهتـه اليومية للغابة والبحرية، 
لم ينم يومها من شدته سعادته وانشغاله 
بها اعد كل مامن شـأنه ان يسعد رفيقته، 
وفكـر فيمـا سـريويه لهـا مـن حكايات 
طريفة ومسلية وفكر يف نوع الطعام الذي 
سـيحمله، لكنهـا اعتـذرت عـن القدوم يف 

اليوم الثاني وخاب امله.
تعلـم صعود الدراجات وسـياقتها والقيام 
بحـركات بهلوانيـة مسـلية فيهـا. نضج 

جسمه وابتعد عن تسلق االشجار وتغريت 
اهتماماته.

اثـار اهتمامه منذ طفولته جاره( السـيد 
زومر) املسـن، يخرج منذ الصبـاح الباكر 
وقبـل طلـوع الفجـر بمعطفـه السـميك 
وبنطرونـه  الطويلـة  وعصـاه  وقبعتـه 
القصـري. يخـرج وكأنه يف امر مسـتعجل، 
الاحـد يعـرف نوع عملـه او وجهتـه، هو 
يخـرج مـن البيـت مهمـا كانـت ظـروف 
الطقس واحواله، ويرفض ان يساعده احد 
يف نقله من مكان اىل اخر، باي وسـيلة نقل 
كانت، رياح عاتيـة وعواصف وثلوج وجو 
قـارص .كانـت اجابتـه «اذا دعوني اخريا 

بسالم»
شـاع امر عن انه مصاب بمرض نفيس هو 
رهاب االماكن املغلقة( كالوسرتفوبيا)،لذا 

يسـتمر بامليش اربـع عرشة سـاعة طوال 
النهار دون كلل او ملل.

كان يجـد شـبه بينـه وبـني السـيد زومر 
واالرساع   بالطـريان  يرغبـان  ،كالهمـا 
باشكال مختلفة، الرغبة يف االرساع الزمني 

واملكاني دون هدف محدد.
تميش عتلة الزمن ويدخل يف دروس لتعليم 
البيانـو ليحظى بالفشـل وتأنيـب معلمته 
وزجـره واهانته وتوبيخـه، ثم تطردة من 
الفصل، يشـعر بالحرج والضيق واالحباط 
فيفكـر باالنتحار الن كل من حوله سـبب 
لتعاسـته، والدة مشغولة وقاسية ودراجة 
قديمـة ومعلمة مزعجة، يقـرر الذهاب اىل 
شـجرة عالية لينفذ خطة االنتحار يستعد 
تمامـا ليلقـي نفسـه يف لحظـة مـا يجـد 
اسـفل الشـجرة تماما السـيد زومـر وقد 

توقف عن املسـري ثم يتمدد ويستلقي عىل 
ارض الغابـة، ويخرج طعامـا من حقيبته 
ويتناولـه وهو ينظر عىل جهـات مختلفة 
نظـرة مرتقـب لخطر مـا، ينهـي طعامه 
ويعاود املسـري مجددا. توقف الفتي حينها 
من التفكري باالنتحـار وعدل عنها وضحك 
مـن نفسـه عـىل نفسـه واسـتغرب كيف 
قادته قدماه للصعود ثالثني مرتا متسـلقا 
لشـجرة ضخمة. وتميض االيـام و ال يعود 
السـيد زومر شـيئا ملفتا او هاما او داعيا 
للفضـول وينترش خرب وفاة زوجته، ليبقى 
السـيد وحيـدا، ويـزداد خرجه مـن املنزل 
وبقاءه خارجا لعدة ايـام ويعاود الظهور 

دون ان يقلق او يثري انتباه احد.
حـني يكـون بطلنـا خارجـا يف احـد االيام 
املاطرة فيشـاهد السـيد زومر وهو يسـري 
يف خطا متسـارعا فوق البحرية، ينظر اليه 
صامتـا دون ان يسـاعده او يخرجـه من 
البحـرية، يقف يف حـرية حتى يختفي رأس 
السـيد زومر يف البحرية واالجـواء املاطرة، 
يعود الشاب اىل منزله مذهوال ودون ان يذكر 
شـيئا لعائلته واليخرب احد مـن اصدقائه، 
بعد مرور اسـبوعني تنبته اىل غيابه سيده 
بينها وبني السـيد التزام ماد ي وايجار لذا 
تبحـث عنه، يبقى الشـاب ملتزما الصمت 
وال يعـرف سـبب صمته هل هـو خوفا ام 
شـعورا بالذنب ألنه لم يقدم له املسـاعدة. 
اجـاد الكاتب بتناول ادق التفاصيل واعمق 
التعابري يف وصف شـتى حاالت الشـخوص 
الواردة يف روايته، جعلنا نشعر بالبطل وهو 
طفل  غلبته الرباءة والرغبة، وجعلنا نشعر 
يف اعجابـه بزميلته ونشـعر معـه باللهفة 

للقائها وبالحـزن العتذارها عن الحضور، 
جعلنـا نـربد يف الجـو القـارص ونتصـور 
ونتخيل الغابة واشجارها، واليقترص بذلك 
عـىل البطل انما لبقية الشـخصيات رسـم 
مالمحهـا ووصف حالتها النفسـية كذلك، 
لغة بسـيطة وسلسـة مشـوقة خالية من 
التكرار واالطالة، اسـلوب الرسدي للقصة 
كان الرسد يف سـرية ذاتيـة ومذكرات تصل 
اىل عمـر االربعـني، زمن الروايـة من خالل 
احاديث وحوار الشـخصيات يظهر انها يف 
زمن البسـاطة، قبـل التكنولوجيا الحديثة 
والعوملة، إذ ان القريـة االملانية تنتقل فيها 
االخبـار واالحاديـث عن االفواه  وبلسـان 

ابناء القرية الذين يعرف بعضهم بعضا.
جمع الكاتب بني الطفولة والكهولة هاتني 
املرحلتـني املختلفتني بني شـخصني، الذين 
دروبهـم،  وتقاطعـت  الـدروب  جمعتهـم 
الخيال والرغبة والطموح والخوف والقلق 
والهـروب والوحدة، بؤس االنسـان وهربه 
من واقعـه، القارئ يقـف يف حرية من هو 
البطل االسـايس يف الرواية هـل هو الطفل 
الـراوي ام السـيد زومر؟ومما كان السـيد 
زومـر هاربا او خائفا منـه هو هو املايض 
ام املـرض ام املوت؟وملا انهـى حياته بتلك 
الطريقة؟ ( باتريك زوسـكيند)املولود عام 
١٩٤٩ يف املانيايف منطقة جبال االلب، درس 
التاريـخ يف ميونيـخ والـده كان مرتجمـا 
وكاتبـا ، صـدرت للكاتب روايـات عدة لها 
شأن كبري مثل الحمامة والعطر، عن الحب 
واملوت، هوس العمق، والفطرة عام ١٩٨٥ 
إذ احتلـت املركـز االول للمبيعـات لخمس 

سنوات ثم تحولت فلم،
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لَو لَْم َتكوني َقد َخلَقِت ُكلَّ هذا .
َوُطُيوُفِك اتََّصلَت ِبها االنهاُر ُمزِهرََة الضفاِف 

َوالروُح يف َملَكوِتها ..
َسكرى َوُتَرصُع بالسالِف

ِمن بعِد َعتَمِتها ...
َس َرأُدَها           ...  َتَنفَّ

َواسَتنَشَقت َعَبَق األريِج 
لَو لَْم َتكوني 

ِيف َعالٍَم ِبالُقبِح َينمو ..
َحويل - َوَتنُبُت يف َفضاِء الَباِل ،

أخيِّلٌَة  لَعيَنة .
ِبَمَخالٍِب َسوداَء

                َتخِنُقني .. َفَتخَتِزُل الَهوَاَء  ،
جيِج  ، ِبالالوَعيَّ اغَرُق ِبالضَّ ني ِبالوَعيِّ َتُزجُّ

َوبالَسِكيَنة .
ِهَي ُنقَطٌة َكم ُكنُت احَسُبَها َثميَنة .

، ٌ ٌ فيها وََغريَي َهنيِّ أنا َهنيِّ
َال َيشَء َيْسمو .

ْن لَِماذا . لَكِّ
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( خيمة دافئة )

عزمْت عىل الرحيل مـن خيمتي ومغادرتها ، 
خرجْت من بابها، لفحتها سياُط الجو الباردة 
، وضعـْت يدها عـىل أنفها وفمهـا تحميهما 
من هذه السياط، ترددْت يف مغادرتها، عادْت 

إليها طمعاً يف الدفء وخوفاً من الربد ..!
حاولت أيدي خبيثة تمزيق الخيمة ، لكنها لم 

تستطع، استمرت إقامتها يف الخيمة واستمر 
الدفُء فيها..!!

( نقش يف الهواء )
وعدتـه مالءة حمراء، فغـريت وعدها بمالءة 
زرقاء، ثم بيضاء فإرجوانية، أقتنع بألوانها، 
إننـي   : صديقتهـا  أذن  يف  همسـت  لكنهـا 

اختربه..!
ظل هو ينتظر أي لون من املالءة تهديه ..؟!

( فعاليات )
( يالربتقالـة )، قبل أن ينام ، وبعد أن يصحو 
؛ يعطر لسـانه بهذه الكلمـة، لكنه يدخل يف 
دوامـة مع زوجته، وابنتـه، وحتى أمه وابنه 
يرفضـون بعض سـلوكياته؛ خاصة تكراره 
( يالربتقالـة )، يرصخـون دوماً يف وجهه : « 
أسكت؛ لقد أخجلتنا»، ال يكرتث بهم ويستمر 
.. تحـاول زوجتـه تغليف سـلبياته بقماش 

داكن، لكن دون جدوى 
تغـادر منزلـه، يتصايحون أبناؤهـا .. يغادر 
هـو إىل إحـدى الـدول العربية بعـد أن تحرر 
مـن القماش الداكـن ، يبحث عن من ُتوصف 
بالربتقالـة ؛ ال يجـد إال مـن تشـبه املانجـو 
لذة وجمـاالً وإغـراء؛ تحتضنه ميـاه دجلة 

والفرات ..!
يبقـى يف البرصة ويحـرض فعاليـات بطولة 

كأس الخليـج، يصفق بفـوز العراق بالكأس 
.٢٥

( تباطؤ لون )
كـي ال يصحـو الحـارس، تسـلل الفـأر من 
بني رجليـه ، لم تحمر ثمـرة الطماطم، لكن 

حجمها أصبح كبرياً ..
غنـى الفأر عىل تلك التلة، صحا الحارس وبدأ 

يرقص.
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هل تعلمني أن هناك نصائح مختربة 
إلعـادة الحـب بـني الـزوج والزوجة 
وإشـعاله مـن جديد؟ تابعـي قراءة 

هذه املقالة واحصيل عىل التفاصيل.
ال يسـتمر الحب بني الزوج والزوجة 
ملـّدة طويلـة، فالشـغف قـد يخفف 
والتواصـل بني الزوجني قـد ينقطع. 
يف كثـري من األحيـان، يحدث هذا ألن 
األزواج ينتهي بهم األمر إىل الوقوع يف 
روتني مع بعضهم البعض ويفقدون 
يف  مًعـا  جمعتهـم  التـي  الـرشارة 

البداية.
ومـع ذلـك، هنـاك نصائـح مختربة 
إلعادة رشارة الحب، أنصحك باإلطالع 
عليهـا فيمـا ييل طرق إلعـادة الحب 

بني الزوجني:
1. الكشف عن الضعف

إن نقص التواصـل هو أول ما يمكن 
أن يعـرّض العالقة للخطـر. إذا كنت 
تتطلّعني إىل إعادة االتصال برشيكك، 
فناقـيش معـه ضعفـك وكل مـا ال 

تخربيه ألصدقائك.
2. العمل مًعا

إذا كان بإمكانكما الرتاجع واالعرتاف 
يف  مشـكلة  بوجـود  لبعضكمـا 
عالقتكما، فيمكنكما االلتزام بالعمل 

مًعـا لتغيريهـا. يمكن أن يـؤدي ذلك 
إىل إنشـاء رشاكة جديدة أقوى يكون 
فيها كالكمـا ثابًتا عىل نفس الهدف. 
يؤدي ذلك يف النهاية، إىل بناء عالقات 

عائلية صحية مع ضغوط أقل.

3. العناية الذاتية
إن لـم تكونـي قـادرة عـىل العنايـة 
بنفسك، فسـيكون من املستحيل أن 
تكوني قـادرة عىل العنايـة بزوجك. 
يقول أحـد الخرباء يف الزواج: “يمكن 

أن يؤدي االهتمـام بأمورك إىل تعزيز 
مـن  املزيـد  وفتـح  بنفسـك  ثقتـك 
املناقشـات مع رشيـكك حول كيفية 

التقارب بينكما“.
4. الحميمية

تأتي العالقة الحميمة الحقيقية بني 
األزواج من االتصال الجسدي وإخبار 
رشيكك أنك ببسـاطة هناك وترغبني 
يف ملسـه والتواصـل معـه جسـدًيا. 
فالعالقة الحميمة تتجاوز ممارسـة 
الحـب وهـزات الجماع. هنـاك فرتة 
اللمس الجسـدي الـذي يطلق تطلق 
الرتابـط، األوكسيتوسـني،  هرمـون 

ويساعد أيًضا يف تقليل التوتر.
5. االستعداد للتغيري

من أجـل تحقيـق قفـزة إيجابية إىل 
األمـام وبدء عمليـة الوقوع يف الحب 
مرة أخرى، يجب كرس بعض األنماط، 
أي تلك التي رّسـخت الروتني بينكما. 
إعمـال عـىل كـرس الروتـني وابتكار 
الجديد مع االسـتعداد الدائم للتغيري 

من اجلك ومن اجل رشيكك.
أخـرًيا، ال حرج يف االعرتاف بأن هناك 
بعض املشاكل التي ال يمكنك التغلب 
عليهـا بمفـردك. إذا كنـت منفتحة 
لقبول املسـاعدة، فيمكن أن تقطعي 
شـوًطا طويًال نحو تعلـم كل منكما 
كيفية التواصل بشكل أفضل وإعادة 
االتصال مع مساعدة املعالج النفيس 

أو أي خبري يف العالقات والزواج.

لضمان صّحته، سنكشـف لك عن 

اطعمة مغذيـة لطفلك، يجب عدم 

االستغناء عنها يف النظام الغذائي، 

وال بد من توافرها يف املنزل بشـكل 

دائم.

يفضلـون  االطفـال  أّن  فرغـم 

امللونـة والرسيعة  دائما االطعمـة 

والجاهزة كالنودلـز الضارة، ال بّد 

من ادخال مجموعـة من االطعمة 

الصحـي  النظـام  عـىل  املغذيـة 

للطفل.

ان النظام الصحي الذي يرتكز عىل 

التـوازن بني الفواكه والخرضوات، 

باالضافـة إىل الربوتـني والدهـون، 

هو املطلوب يوميا.

 ويف ما ييل اهم االطعمة التي يجب 

عليك عدم االستغناء عنها.

الربتقال

قـد تفضلـني تقديـم كـوب مـن 

الربتقال مع االفطار ألوالدك، ولكن 

عليـك معرفـة ان تنـاول الربتقال 

كفاكهة افضل بكثري من العصري.

إذا برتقالـة كوجبـة خفيفـة امر 

رضوري للطفل يوميا.

البيض

الربوتـني  بقيمـة  البيـض  يمتـاز 

العالية فيـه، لذلك ال بّد من ادخاله 

ضمـن النظـام الغذائـي الصحـي 

طهـي  ان  إىل  باالضافـة  لطفلـك. 

البيض سهله، ودمجه مع الوجبات 

االخرى واالطباق امر سهل.

امللفوف وعائلته

تناول طفلك الخرضوات يف نظامه 

الغذائي، امر بغاية االهمية.

 إن مـن خالل: الربوكيل أو امللفوف 

األحمر وامللفوف األخرض أو كرنب 

حيـث  القرنبيـط،  أو  بروكسـل 

تحتوي هـذه الخضار عىل كميات 

األكسـدة  مضـادات  مـن  عاليـة 

والفيتامـني ”بي“ (B) الذي يعرف 

بتأثريه املهدئ.

الخبز الكامل

انيس الريجيم وانقاص الوزن. من 

الرضوري معرفة ان الخبز الكامل 

يفيد طفلك.

املكرسات

اشارت مؤسسة التغذية األسرتالية 

يبعـد  املكـرسات  تنـاول  ان  إىل 

االمـراض، إذ يقلـل مـن مخاطـر 

او  بالسـمنة  كاالصابـة  عديـدة 

السـكري وغريهـا كما انـه يقوي 

العظام.
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املقادير
كـوب  املـرصّي  األرز  الحشـوة: 

(مغسول ومصفى)
فرمـاً  (مفـروم  حبـة   ١ البصـل: 

ناعماً)
النعناع: ملعقة كبرية (مفروم فرماً 

ناعماً)
فرمـاً  (مفـروم  كـوب  بقدونـس: 

ناعماً)
ملح: بحسب الرغبة

فلفل أسـود: ربـع ملعقـة صغرية 
(مطحون)

دبس الرمان: ٢ ملعقة كبرية
عصري الليمون: كوب
زيت الزيتون : كوب 

 لتحضري املرق 
عصري الليمون 

نصف كوب زيت الزيتون 

نصف كوب املاءحسب الحاجة
الجزر: ٢ حبة (مقطع اىل رشائح)
البصل: ١ حبة (مقطع اىل رشائح)

الحاجـة  بحسـب  العنـب:  ورق 
(منقوع يف املاء ملدة ساعتني)

طماطـم: ١ حبـة (مفرومـة فرماً 
ناعماً)

طريقة التحضري
 لتحضري الحشـوة: ضعـي يف وعاء 
متوسـط الحجم األرز، البصل، زيت 
الليمون الحامض،  الزيتون، عصري 
ودبـس  الطماطـم  البقدونـس، 
والفلفـل  بامللـح  نّكهـي  الرمـان. 
األسـود، اخلطـي املكونـات جيـداً 
حتـى تتداخـل ثـم اتركيهـا جانباً 
لحـوايل ٣٠ دقيقة. صّفي الحشـوة 
من السائل مع اإلحتفاظ بها جانباً 
لحـني اسـتعمالها. افـردي ورقـة 

عنب ثم ضعي القليل من الحشـوة 
يف وسـطها ولّفيهـا جيـداً. اعيدي 
الكـرّة بعدها حتى انتهـاء الكمية.

ُريص الجزر، البطاطـس ثم البصل 
يف قـدر، ُصفـي بعدهـا ورق العنب 
بجنـب بعضهـا. لتحضـري املـرق: 
اخلطـي عصري الليمـون الحامض 
صغـري  وعـاء  يف  الزيتـون  وزيـت 
الحجم.أسـكبي املرق فوق الخليط 
يف القدر ثم اضيفي سـائل الحشوة 
واملاء حتـى تغمر املكونـات. ُريص 
طبـق زجاجـي عىل وجـه القدر ثم 
ضعيـه عـىل نـار متوسـطة حتى 
يغـيل. اخفـيض حـرارة النـار ثـم 
اتركـي املكونات لحـوايل ٣٠ دقيقة 
حتـى تنضـج، ُصفـي ورق العنب 
بعدهـا يف طبق ثم قدميـه مبارشة 

عىل سفرتك.

تعانـي الحوامـل خـالل فـرتة الحمـل مـن الكثري من 
املضاعفـات التي قـد تؤثر يف الجنني ومن أهم األشـياء 
التي تؤثر يف مستقبل وحياة الجنني وتلعب دوراً كبرياً يف 
زيادة احتمال حـدوث اإلجهاض هو تناول أنواع معينة 

من األطعمة واملرشوبات الضارة عىل األم وجنينها.
وأن من أخطر أنواع الخرضوات التي تزيد من احتماالت 
حـدوث اإلجهـاض، خاصة يف األشـهر االوىل من الحمل 
هي البطاطـس حني  يتكون عليها عالمات معينة ال بّد 

من االنتباه لها. 
وأكـد خبري تغذية أن تناول البطاطس املنبثقة أو املنبتة 
يـرض باملرأة الحامل وقد يسـبب حاالت اإلجهاض ألنها 
تحتوي عىل مادة السـوالنني التـي ثبت أنها ضارة لنمو 
الجنـني، حتـى إن كانت الجذور املنبثقـة صغرية فإنها 

تشكل خطراً عىل الصحة خاصة للحامل وطفلها، لذلك 
يفضل تناول البطاطس الطازجة والجديدة.

وذكر أن هناك عالمة أخرى تظهر عىل حبات البطاطس 
قد تسـبب اإلجهاض وأرضار صحية أخرى وهي ظهور 
بقـع خـرضاء، وذلـك ألنهـا تحتـوي أيضاً عـىل مادة 
السـوالنني، الفتني إىل أن هذه املادة ال تتسـبب بحاالت 
اإلجهـاض فحسـب بل قـد تزيـد فرص ظهـور بعض 
التشـوهات الخلقية لدى الجنني، مثل: تشقق أو عيوب 

يف الدماغ.
وأكـد أن هذه األنـواع من البطاطس قد تسـبب الكثري 
من املتاعب للنساء غري الحوامل والرجال واألطفال مثل 
مشـاكل الجهاز الهضمي واإلسـهال والقيء والتسمم 

الغذائي.
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تندفـع  عندمـا  الفتـق  يحـدث 

الدهون أو األنسـجة أو جزء من 

أحد األعضاء عرب نقطة ضعيفة 

أو ثقـب يف عضـالت البطـن أو 

النسـيج الضام. ويكـون الفتق 

أكثر شـيوعاً يف الفخذ أو البطن، 

فعندمـا يكـون لديـِك فتـق، قد 

تالحظـني أو تشـعرين بانتفاخ 

يف إحـدى هـذه املناطـق، كمـا 

قد تشـعرين أيضـاً بألـم يزداد 

سـوءاً أثنـاء بعـض األنشـطة، 

مثـل رفـع يشء مـا أو الوقوف 

لفرتة طويلة من الوقت. وتكون 

معظم حـاالت الفتق خارجية إذ 

تندفع األنسجة عرب جدار البطن 

باتجاه خارج الجسـم، وهو ما 

ينتـج عنه غالباً حـدوث انتفاخ 

يمكنـِك رؤيتـه بوضـوح. كمـا 

يمكـن أن يكـون الفتـق داخلياً 

أيضاً، مما يعني أنه يبقى داخل 

الجسـم (داخـل البطـن). وقـد 

تصابني بالفتق بشـكل مفاجئ 

بعد االنحناء أو السـعال أو رفع 

األشياء الثقيلة أو حتى الضحك، 

كمـا يمكـن أيضـاً أن تصابـني 

بهـذه الحالة عىل مدار أسـابيع 

أو أشهر. وترتاوح خطورة الفتق 

اعتماداً عىل نوعه ومدى شدته، 

كمـا يمكـن أن تـرتاوح الحالة 

مـن مزعجة إىل مهـددة للحياة. 

ىف السـطور التاليـة ُنطلعِك عىل 

أنـواع الفتق وأعراضه بحسـب 

كل نوع:

لعل أبرز أعراض الفتق، اآلتي:

- كتلـة أو انتفـاخ يختفـي عند 

االستلقاء.

- ألم يف موقع االنتفاخ.

- ألم عند رفع األشياء.

- انتفاخ يزداد حجمه تدريجياً.

-تـورم أو انتفـاخ يف الفخـذ أو 

كيس الصفن عند الرجال.

- الشعور بالشبع.

ما أنواع الفتق؟

- الفتق اإلربي

عندمـا  اإلربـي  الفتـق  يحـدث 

تنتفخ محتويـات البطن، والتي 

عـادة مـا تكون دهنيـة أو جزء 

مـن األمعاء الدقيقـة، من خالل 

ضعـف منطقة يف جـدار البطن 

السفيل وتحديداً يف القناة األربية 

بمنطقة الفخذ، وهـو ُيعد أكثر 

أنـواع الفتق شـيوعاً. ويتعرّض 

كل من النساء والرجال لإلصابة 

بالفتق اإلربي، ولكنـه ُيعد أكثر 

شـيوعاً عند الرجال، ألن الرجال 

لديهـم ثقـب صغـري يف عضالت 

الفخـذ، لذلـك يمكـن أن يحدث 

الفتـق اإلربـي والفخـذي عنـد 

الرجال بسـبب ضعف العضالت 

أو الشيخوخة أو اإلجهاد املتكرر 

عىل مناطق البطن واألربية.

- الفتق الفخذي

يحـدث الفتـق الفخـذي عندما 

األنسـجة  مـن  جـزءا  يخـرتق 

يف  ضعيفـة  منطقـة  الداخليـة 

عضلة الفخذ العليا، توجد أسفل 

الفخـذ، وهـو أكثر شـيوعاً عند 

النسـاء مقارنة بالرجال، وربما 

يكون ذلك نتيجة شكل الحوض 

لدى النسـاء، والذي يتشكل عىل 

نحو مختلف لتسهيل الوالدة. هل 

ترغبـني يف التعـرف عىل أعراض 

التهاب األمعاء الدقيقة؟

- الفتق الرسي

يحدث الفتق الرسي عندما تربز 

األنسـجة الدهنيـة أو جـزء من 

األمعاء عرب البطـن بالقرب من 

الـرسة، وهـو ُيعد أكثر شـيوعاً 

عند األطفـال الُرضع والنسـاء، 

وخاصـًة األطفـال املبترسين أو 

الذيـن ُولـدوا بـوزن منخفض. 

وُيمكـن أن يحدث الفتق الرسي 

أثنـاء الحمل عندما يمـر الحبل 

يف  فتحـة  خـالل  مـن  الـرسي 

إذ  الرضيـع،  بطـن  عضـالت 

ُتغلـق هـذه الفتحة عـادة بعد 

والدة الطفـل مبـارشة، وإذا لم 

تتحـد العضـالت بشـكل كامل 

يف منتصـف جدار البطـن، فقد 

يحدث فتـق رسي عنـد الوالدة 

وبالنسـبة  الحـق.  وقـت  يف  أو 

للبالغـني، قـد يـؤدي الضغـط 

املفـرط عـىل البطـن إىل حدوث 

فتـق رسي، وهـو الضغط الذي 

ينتج عن كثـرة حمل األوزان أو 

السمنة أو جراحة البطن.

- فتق الحجاب الحاجز

يحـدث فتـق الحجـاب الحاجز 

عندما يندفع جزء من املعدة من 

خالل فتحة يف الحجاب الحاجز 

الصـدر،  تجويـف  إىل  وصـوالً 

وتشـمل أعراض هذا النوع من 

الفتـق عرس الهضـم وحرقة يف 

املعـدة، وصعوبة البلـع والتقيؤ 

املتكرر، إضافة إىل الشـعور بألم 

يف الصدر. وال يعـرف األطباء ما 

الـذي يسـبب الفتـق الحجابي، 

ولكـن ضعف الحجـاب الحاجز 

بسـبب الشـيخوخة أو الضغط 

عىل البطن قد يلعبان دوراً كبريًا 

يف اإلصابة بهـذا الفتق. كما ُتعد 

النسـاء أكثر عرضة لإلصابة به 

خاصة مـع التقدم يف العمر، ويف 

حالة اإلصابة بالسمنة.

- الفتق الجراحي

يحدث الفتـق الجراحـي عندما 

تندفع األنسـجة من خالل ندبة 

أثناء إجـراء عمليـة جراحية يف 

الحوض أو البطن..

يعتـاد البعـض تفعيل خاصيـة الغفوة يف 
املنبه، فيؤجلـون موعد اسـتيقاظهم بعد 
أن يـرن منبههم، خمـس دقائق ثم خمس 

دقائق أخرى، وربما أكثر من ذلك.
قالت مجلة ”فوكاس“ اإليطالية إن باحثني 
يف جامعة نوتردام األمريكية بوالية إنديانا، 
حـذروا من تلك العـادة، مشـريين إىل أنها 

تمثل خطرا عىل صحة من يعتادها.
أوضحت املجلة أن تأجيل موعد االستيقاظ 

عن طريق الغفوة ليسـت ممارسة صحية 
عـىل اإلطـالق ألجسـادنا فغفـوة املنبه ال 
تجعـل االسـتيقاظ أصعـب فحسـب، بل 

يجعله سببا لصدمة أكرب للجسم. 
توصل الباحثون لتلك النتائج بعدما أجروا 
مقابالت مع 450 بالغا يعملون يف وظائف 
بـدوام كامـل للتحقـق مـن مـدة نومهم 
ومعدل رضبات القلب بمسـاعدة األجهزة 

القابلة لالرتداء.

أظهرت البيانات التي جمعتها الدراسة أن 
أولئك الذين اسـتخدموا غفـوة املنبه عانوا 
من اضطرابات النوم بدرجة أكرب من أولئك 
الذين اسـتيقظوا بشـكل طبيعـي مع أول 

مرة يرن فيها املنبه.
تبني للباحثني كذلك أن أولئك القادرين عىل 
النهـوض يف نفـس املوعد بشـكل طبيعي 
دون اسـتخدام أي نوع من أجهزة التنبيه، 
نامـوا لفرتة أطـول واسـتهلكوا كمية أقل 

من الكافيني يف ساعات النهار.
تتسبب الغفوة كذلك يف شعور دائم بالتعب 
ألن تأجيل االسـتيقاظ عدة مـرات يقطع 
الدورات الطبيعية للنوم، وهو ما يسبب ما 
يسـمى بقصور النوم، أي الشعور بالخدر 
الذي نشـعر به يف الصباح بعد االستيقاظ، 
والذي يمكن أن يسـتمر طـوال اليوم، مما 
يـرض قدراتنـا اإلدراكيـة وتجعلنا نشـعر 

باإلرهاق املزمن.
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نبتة  داخل  طبيعي  مرّكب  وجود  عن  حديثة  دراسة  كشفت 
الشاي ُيعرف باسم «السيستاتني»، وقد ثُبت أنه يعزز «النشاط 
املضاد للتخثر». وتساعد هذه املادة عىل ترقيق الدم من طريق 
حّث األوعية الدموية عىل االسرتخاء ومنع الصفائح الدموية من 

االلتصاق بعضها ببعض.
بخصائصه  معروف  «الشاي  جنكينز:  جيل  الدكتور  قال  و 
الصحية للقلب، بما يف ذلك خفض ضغط الدم وتأثرياته املضادة 
مادة  إىل  الصحية  الفوائد  هذه  ُتعزى  أن  ويمكن  لألكسدة، 

البوليفينول املوجودة يف الشاي، مثل الفالفونويد». 
وأوضح أن الدراسة الجديدة كشفت عن وجود مرّكب طبيعي يف 
الشاي يساعد عىل حماية القلب والدماغ من طريق تقليل عدد 
التجلّطات»، الفتاً إىل أن «هذا يضيف إىل األدلة التي تبني أن َمن 
يرشبون الشاي بانتظام أقل عرضًة لإلصابة بأمراض القلب أو 

السكتات الدماغية».
وأشار جنكينز إىل دراسة بحثية أخرى أثبتت مدى فائدة رشب 
الشاي لصحة الناس، وذلك بناء عىل دراسة استقصائية أُجريت 
عىل ما يقرب من نصف مليون بريطاني بالغ، وكشفت النتائج 
أن رشب ثالثة أكواب من الشاي يومياً هو أمر مثايل، وقد ارتبط 

بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
وأكدت الدراسة الجديدة أن رشب الشاي مرتبط بتحسني وظائف 
األوعية الدموية والبطانة، ما قد يساعد يف خفض ضغط الدم، 
اإلصابة  ويقلّل من خطر  الحركية،  والرسعة  االنتباه  وتحسني 
باالكتئاب بسبب تأثريات االسرتخاء وتنشيط الدورة الدموية يف 

الدماغ.
«هناك  روكستون:  كاري  الدكتورة  التغذية  أخصائية  قالت  و 
الكثري من األمور التي يمكننا القيام بها لتحسني صحة القلب. 
أحد  بالتأكيد  هو  يوم  كل  الشاي  من  أكواب  بضعة  رشب  لكن 
املعروف جيداً  «من  متعًة». وأضافت:  وأكثرها  الخيارات  أسهل 
فوائد الشاي عىل صحة األوعية الدموية، والتحكم يف ضغط الدم، 
ومكافحة األكسدة وااللتهابات التي تّرض بخاليا الجسم. ال يهم 
الشاي األخرض،  أو  (العادي)  الشاي األسود  إذا كنت تفضل  ما 
عالية من  ويوفر مستويات  النبات  نفس  يأتي من  ألن كالهما 
تدعم  التي  النشطة  النباتية  املرّكبات  وهي  البوليفينول،  مادة 

صحة القلب واألوعية الدموية».
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١٦١٨ - الجيش اإلنكشـاري يخلع السلطان العثماني مصطفى األول، 
وعثمان الثاني يخلفه بالحكم.

١٨١٥ - نابليون بونابرت يهرب من منفاه بجزيرة ألبا.
١٩٤١ - بريطانيا تغزو الصومال وإثيوبيا لطرد القوات اإليطالية منها 

وذلك يف الحرب العاملية الثانية.
١٩٦١ - ويل العهد املغربي موالي الحسـن يتوىل عرش املغرب بعد وفاة 

والده امللك محمد الخامس، ويتخذ اسم امللك الحسن الثاني.
١٩٧٩ - القـوات الصينيـة تواصـل غزوهـا لفيتنام حتـى وصل مدى 

توغلها ١٠٠ كيلو مرت.
١٩٩١ -رئيس النظام السـابق صدام حسني يعلن من عىل راديو بغداد 
انسـحاب القوات العراقية من الكويت، ويكون بذلك بداية نهاية حرب 

الخليج الثانية.
أمري دولة الكويت الشـيخ جابر األحمد الصباح يصدر مرسـوم أمريي 
يعلـن فيه األحكام العرفية يف جميع أنحـاء الكويت ابتداًء من تاريخه 
ولغاية ثالثة شـهور، ويعنّي الشـيخ سـعد العبد الله الصبـاح حاكًما 

عرفًيا وذلك بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي.
١٩٩٣ - انفجار قنبلة أسـفل مركـز التجارة العاملي يف مدينة نيويورك 

أدى إىل وفاة ستة أشخاص وجرح املئات.
٢٠٠٦ - انهيار يف السـوق املايل السـعودي يؤدي إىل تكبد املسـتثمرين 

خسائر كبرية جًدا، وأعقب ذلك انهيار غالبية أسواق املال العربية.
٢٠٠٧ -محكمة العدل الدولية تعّد أن قتل ثمانية آالف مسـلم بمذبحة 
رسبرنيتشـا يف البوسـنة والهرسـك عام ١٩٩٥ جريمة إبادة جماعية، 

لكنها تمتنع عن تحميل رصبيا املسؤولية عنها.
٢٠٠٩ - وزير الخارجية الكويتي الشـيخ محمد صباح السالم الصباح 
يـزور العـراق يف زيارة هي األوىل مـن نوعها منذ غزو العـراق للكويت 

بعام ١٩٩٠.
٢٠١٥ - تنظيم داعـش يبث فيديو يتضمن عملية تدمري لتماثيل تعود 

للحقبة اآلشورية داخل متحف املوصل يف العراق.
٢٠١٨ - زلزاٌل عنيف بلغت قوَّته ٧٫٥ درجات يرضب پاپوا غينيا الجديدة 

وُيؤدي إىل مقتل ٣١ شخًصا عىل األقل وجرح ما يزيد عن ٣٠٠.
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كان هناك رجل بسـيط يرعـى غنماً ألحد األغنيـاء ويأخذ أجرته 
يومياً بمقدار خمسة دراهم ...

ويف أحـد األيام جاء الغنـي إىل الراعي ليخربه أنه قد قرر بيع الغنم 
ألنه يود السفر وبالتايل فقد استغنى عن خدماته ...

وأراد مكافأتـه فأعطاه مبلغاً كبرياً من املال غري أن الراعي رفض 
ذلـك وفضل أجـره الزهيد الذي تعود أن يأخـذه مقابل خدمته كل 

يوم والذي يرى بأنه تمثل مقدار جهده...
وأمـام اندهاش الغني واسـتغرابه أخـذ الراعي الخمسـة دراهم 
وقفـل عائـداً إىل بيته، ظل بعدها يبحث عـن عمل ولكنه لم يوفق 
وقد احتفظ بالخمسـة دراهم ولم يرصفها أمالً يف أن تكون عوناً 

له يوماً من األيام...
وكان هناك يف تلك القرية رجل تاجر يعطيه الناس أموالً فيسـافر 
بهـا ليجلب لهـم البضائع وعندما حـان موعد سـفره أقبل عليه 
الناس كاملعتاد يعطونه األموال ويوصونه عىل بضائع مختلفة...

فكـر الراعـي يف أن يعطيـه الخمسـة دراهم عله يشـرتي له بها 
شـيئاً ينفعـه، فحرض يف من حرضوا وعندمـا أنرصف الناس عن 

التاجر...
أقبل عليه الراعي وأعطاه الخمسـة دراهم سخر التاجر منه وقال 

له ضاحكاً:
ماذا سأحرض لك بخمسة دراهم؟

فأجابـه الراعـي: خذهـا معـك وأي يشء تجـده بخمسـة دراهم 
أحرضه يل...

استغرب التاجر وقال له: إني ذاهب إىل تجار كبار ال يبيعون شيئاً 
بخمسـة دراهم هم يبيعون أشياء ثمينة غري أن الراعي أرص عىل 

ذلك وأمام إرصاره وافق التاجر...
ذهـب التاجر يف تجارتـه وبدأ يشـرتي للناس ما طلبـوه منه كٌل 
حسـب حاجته وعندما انتهى، وبدأ يراجع حساباته لم يتبق لديه 
سـوى الخمسـة دراهم التي تعود للراعي ولم يجد شـيئاً ذا قيمة 
يمكن أن يشـرتيه بخمسة دراهم سـوى قط سمني كان صاحبه 

يبيعه ليتخلص منه فأشرتاه التاجر وقفل راجعاً إىل بالده ..
ويف طريـق عودتـه مر عىل قريـة فأراد أن يسـرتيح فيها وعندما 
دخلها الحظ سـكان القرية القط الـذي كان بحوزته فطلبوا منه 

أن يبيعهم إياه...
وأستغرب التاجر ارصار أهل القرية عىل رضورة أن يبيعهم القط 
فسـألهم فأخـربوه بأنهـم يعانون من كثـرة الفـرئان التي تأكل 
محاصيلهم الزراعية وال تبقي عليهم شيئاً وأنهم منذ مدة يبحثون 
عن قط لعله يسـاعدهم يف القضاء عليها، وأبدوا له اسـتعدادهم 

برشاء القط بوزنه ذهباً...
وبعد أن تأكد التاجر من صدق كالمهم وافق عىل أن يبيعهم القط 

بوزنه ذهباً وهكذا كان...
عـاد التاجـر إىل بالده وأسـتقبله النـاس وأعطـى كل واحٍد منهم 

أمانته حتى جآء دور الراعي...
فأخذه التاجر جانباً واسـتحلفه بالله أن يخربه عن رس الخمسـة 
دراهـم ومن أين تحصل عليها اسـتغرب الراعي مـن كالم التاجر 

ولكنه حكى له القصة كاملة...
عندهـا أقبل التاجر يقبـل الراعي وهو يبكي ويقـول بأن الله قد 
عوضـك خـرياً ألنك رضيـت برزقك الحـالل ولم تـرض زيادة عىل 

ذلك...
وأخربه القصة وأعطاه الذهب هذا معني الرزق الحالل...
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إن زادت النزعـة العدوانية عند 
الطفل بشـكل متعمد ومستمر 
وبـدون تميـز؛ فهـي تنـم عن 
يسـتحق  داخـيل  اضطـراب 

الرعاية والعالج.
بعضـاً  لـك  يوضـح  االختبـار 
مـن أسـباب عدوانيـة طفلـك 

وإجاباتك تكشف لك الكثري:
١- هل تحسني غرية من طفلك 
نحـو إخوتـه، أو عـدم تكيفـه 
الدرايس مع التالميذ واملدرسني، 

أو إنه يعاني من تعثر درايس؟
ال- إىل حد كبري

٢- هل يعيش يف جو مشـحون 
وكثـرة  األرسي،  بالتوتـر 

بالوحدة  يشعره  الخالفات..ما 
وعـدم األمان وافتقـاد العطف 

والحنان؟
قليالً- كثرياً

٣- هل يمتلك بعضاً من األلعاب 
املسـلية داخـل حجرتـه، وهل 
ترشكينـه يف أنشـطة مختلفة 
باملدرسـة أو النادي، وهل لديه 
هوايـة يحبها فتخـرَج طاقته 

الكامنة بداخله؟
نعم- ال

٤- هل تقومني بإرشـاد طفلك 
اسـتعمال  بأصـول  وتوعيتـه 
األشـياء، وما يجـب املحافظة 
املسـموح  وماهـو  عليـه 

بتبديده؟
نعم- قليالً

األطفـال  أن  تعلمـني  هـل   -٥
-غالباً- يخطئون يف فهم حدود 
قوتهـم الجسـمانية والعضلية 
أنهم  عىل حقيقتها؛ فيتصوروا 

يتعاملون بلطف ورقة؟
أعلم- ال أعلم

وتحذرينـه  تلومينـه  هـل   -٦
لعبـة  رشاء  مـن  بالحرمـان 
جديـدة، مـن دون أن تعاقبيـه 
حتـى توضحـي له الفـرق بني 
مظاهـر التطـور العادية وبني 

سلوكه؟
نعم- قليالً- ما أفعل

٧- هل تشجعينه عىل العدوانية 
إن جاء لك شـاكياً مـن عدائية 

أحد زمالئه؟
ال- أحياناً

فتطيعينـه  تدللينـه؛  هـل   -٨
طاعـة كاملـة ملبية لـه كافة 

طلباته؟
ال- يحدث كثرياً

النتائج
الغالبة..أنـت  األوىل»  «اإلجابـة 

تعرفني الكثري
بثمـرة  تسـتمتعني  وكأنـك 
مجهـودك؛ حيث أكد الرتبويون 
أن االعتـدال يف معاملـة االبـن، 
والعدل بني املاديات واملعنويات 

وإظهـار االهتمام بـه، والعمل 
عىل إرضائه واسـعاده بشـكل 
رشوط  أوىل  متوازن...تعـد 
النشـأة السـوية والتي تبعده 
عن ميول الرشاسة والعدوانية 
يف القـول والفعـل، إضافـة إىل 
الحـرص عـىل تواجـد األبوين 
مـع الطفـل، ودوام متابعتهم 
وتوجيههم لـه؛ مما يخلق جواً 
مسـتقراً للطفل، فـال يحمل يف 
نفسـه غرية أو حقداً أو عدائية 

بداخله لآلخرين.
الغالبـة..  الثانيـة»  «اإلجابـة 

تخطئني يف حقه
الطفـل ال يخلق عدوانيـاً؛ إنما 
البيئـة مـن حولـه هـي التـي 
تدفعه لهذا العداء أو تقلل منه؛ 
الطفـل العدائي يحمـل بداخله 
العداء ألخيه أو لصديقه عىل كل 
صغـرية وكبرية، يريـد لطلباته 
أن تجـاب دون قيـد أو رشط، 
هـو طفل مدلـل أو محروم من 
النشـغال  والحنـان؛  العطـف 
أبويـه ربما أو لسـوء أسـلوب 

تربيتهما له.
أقيمـي معـه حـواراً وال  هيـا 
تسـخري منه، أفرغـي طاقته 
الرياضة،  العدوانية بممارسـة 
وأبعديـه عـن مشـاهد العنف، 

وشجعيه وقدمي له املكافأة.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

acebook

جاوب ياكمر التسكت ارجـــــــــــوك
يذكرني الولف لوسهله ينســـــــاني؟
اشرحله اجلرالي بــــــهم الفــــــراك
مثل طيره اجنر بفراكه جنحـــــــاني

ومثل ميت صرت الجســــــد الروح
وروحي وياه وكلبي لوحدي خـــــالني
وصفالي اجلسد وحده وبس الهموم

وتتشمت حلالي اسمعت عدوانـــــي

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ¸a@pb‡‹ÿ€a

1 بطلة كأس العالم لكرة القدم 1994.
مدينـة   o اللحـم  وخاصـة  باألسـنان  يقطـع   2

باكستانية.
3 أشـياء غـري مفهومة أو صعبـة الفهـم o يصيبه 

الجنون.
4 فعل أمر يقال عند الصالة o خوف مريض

5 ارتفع وعال.
6 بحـر o فجـوات بالغـة الصغر يف الجسـم أو ورق 

النبات.
7 عكس الحرب o من ينعق.

8 نصـف نبات o ما يوضـع عىل األثـاث لحمايته أو 
لزينته فتفرش عليه.

9 العب ليبي يف نادي الشباب السعودي.
10 العب وفاق سطيف الجزائري

1 بطلـة كأس العالـم لكـرة القـدم o 2006 نصـف 
طعام

2 طري طويل األرجل واملنقار o سئم o لتفسري املعنى 
واالستطراد.

 o 3 مجموعات من األوامـر للكمبيوتر لعمل يشء ما
متالزمة االلتهاب التنفيس الحاد.

4 قرب o حيث يلتقي امللتقون.
5 مجموعـة طقـوس وتقاليـد لحـدث مـا o احـد 

الوالدين
6 أخطـأ o قدح وذم شـعرا o سـأم وضيـق من بطء 

مرور الوقت.
7 للنداء o عكس منغلق

8 السنة النار الشديدة o متشابهات
9 نصـف خـروج o توقف لعمـل يشء جانبـي أثناء 

القيام برحلة أساسية.
10 بطلـة كأس العالـم لكرة القدم o 1998 اسـتجد 

وأظهر لونا جديدا.
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أنـت اليوم تبدو يف حالة غريبة جدا فربمـا تقول اليشء ونقيضه يف 
آن واحـد. عـادة تنتقل من قضيـة أيل أخرى يف وقت واحـد دون أدنى 
مشـكلة، ولكن اليوم ربما يحـذرك الناس من ذلك. حـاول أن تفكر جيدا 
فيما سـتقوله قبـل أن تتلفظ به. ال تجعـل حياتك كتابـا مفتوحا بحيث ال 

يطلع اآلخرون عىل أرسارك.

أنت خيايل جدا اليوم ولذلك سيبعدك خيالك عن أرض 
الواقع األمر الذي قد يتسـبب يف تأجيل بعض األعمال. 
قـد تالحـظ أن األشـخاص اليـوم عنيـدون ومضطربون 
وربما تكون واحـدا منهم. أمامك خيـاران ولكن ال تعرف 

أيهما األفضل لذلك ستظل وقتا طويال مرتددا ومشتتا.

تعانـي من اإلرتباك بسـبب فشـل مشـاريعك املهنية 
أو عـدم النجاح يف بـدء عمل جديد. يحـاول الحبيب أن 
يعرب لك عن يأسـه يف إصالحك ويف مسـاعدتك عىل توضيح 
مشـاعرك. يبعـد غـرورك اآلخرين عنـك، كن أكثـر تواضعا 

خصوصا مع األصدقاء.

إذا رغبت يف الحفاظ عىل موقعك ومكتسباتك، عليك أن 
تكون أكثر جدية مما سـبق، فهذا أفضل. عليك أن تواجه 
الواقع كما هو، فالحقيقة غالبا ما تكون ممرا إلزاميا يجب 
أن نخوضه. ال ترتك اإلحباط يتسـلل إىل وضعك النفيس، فالتفاؤل 

سيكون هو الحل املناسب لكل األمور العالقة.

األحـداث اليوم قد تكون قاسـية أو عنيفة بالنسـبة لك. 
تشـعر ان كل الظروف ضدك وأن كل يشء يف غري موضوعه 
الصحيح. هل تحاول أن تكون شخصا آخر أو تترصف بطريقة 
مختلفـة؟ إذا شـعرت أن األمور ليسـت عىل ما يـرام، فننصحك 
بالتوقـف عن العمل. من األفضل أن تنتظر قليال ثم تعاود العمل 

مرة أخرى حتى تستعيد ثقتك يف نفسك.

دخلـت يف مرشوع جديد أمس ولكـن قد تواجهك 
اليـوم عدة عقبـات. ربما تجـد أن خيالك ال يتفق 
تمامـا مـع الخطـط الواقعيـة. هـذه االضطربات 
والتضارب قد يسبب لك التوتر ولذلك الجو سيكون غري 

مناسب للعمل.

ربما تشـعر أنـك تخرج من مـكان مظلم إىل مـكان ميلء 
باألضواء. تخف اليـوم األعباء التي كانت ملقاة عىل كاهلك. 
أمامك مشـكلة عاطفيـة تحتـاج إىل فطنتك وذكائـك. ننصحك 
بامليش فرتة طويلة يف الظهرية حتى تكون نشـيطا طوال اليوم. 
ستشـعر أنك كلما كنت نشـيطا، كنت قادرا عىل الخروج من أي 

أزمة أو صدمة عاطفية.

كن أكثر يقظة فاليـوم قد يكون صعبا جدا. تحاول 
اليـوم التهرب مـن أي موقف بطريقـة غريزية حتى 
تشـعر بالحريـة، ولكن هناك شـيئا ما سـيؤخرك. اهتم 
بالفواتـري امللقاة عىل مكتبك اليـوم وحاول أن تتعامل مع 

الفوىض املوجودة يف منزلك بحسم وشدة.

املشـاكل والقضايـا تبدو اليوم أكثـر من البارحة 
وتمثل لـك عبئا كبريا. مهمتك اليـوم هي نزع فتيل 
أي أزمـة وإدخـال الرسور عىل املحيطـني بك وتلطيف 
األجـواء. كن واعيـا وافهم كالمـك. من حولـك يكرهون 
اإلهمـال والتخلف عن املواعيد فاحذر مـن الوقع يف هذه 

األخطاء.

تتعـزز قدراتـك وتنفتـح عىل بعـض اآلفـاق وترفض 
التقوقـع يف محيطـك العميل. يبتسـم لك الحـظ اليوم، 
ويجعلـك متزنـا وقـادرا عـىل بلـورة األمـور والتأقلم مع 
األوضـاع العاطفيـة الجديدة. تقـاوم حتى آخـر نفس كل ما 

يسبب لك السمنة وتنطلق يف مرشوع ريايض جديد.
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ال تظن أن الوقت الطويل الذي اسـتغرقته يف التحضري 
ملشاريعك املهنية يعني أنك أنجزتها عىل أكمل وجه. كن 
متفهمـا لظروف الحبيب الصعبة وقف إىل جانبه. تتسـلح 
بالرصاحة والثقـة واإلرادة القوية لتقريب وجهات النظر بني 

أفراد العائلة.

يوم جميل وهادئ يساعدك عىل العمل والتقدم. انتبه فهناك 
بعـض املهام التي تسـبب لك الضجر وتثـري غضبك ولكنها لن 
تستغرق منك سـوى دقائق معدودة. لديك فرصة عظيمة إلنجاز 
أعمالك برسعة. الناس من حولك مهتمون بالقيل والقال أكثر من 

اهتمامهم بوضع خطط للوصول إىل أهدافهم.

Ô”aã«@fiçÀ



كليب  فيديو  سماحة  كارول  اللبنانية  النجمة  طرحت 
أغنيتها الجديدة ”ستنتهي الحرب“ عرب قناتها الرسمية 

عىل موقع الفيديوهات يوتيوب.
الراحل  الشاعر  قصائد  من  الحرب“  ”ستنتهي  وأغنية 
توزيع  و  حداد  تيسري  وموسيقى  درويش،  محمود 

ألكسندر ميساكيان وهي من إخراج باسل نارص .
وأغنية ”ستنتهي الحرب ” هي أول أغنيات ألبوم كارول سماحة 
أن  املقرر  الذهبي“ والذي من  الذي يحمل عنوان ”األلبوم  الجديد 
درويش. محمود  الراحل  الفلسطيني  للشاعر  قصيدة   12 يتضمن 

وكانت كارول سماحة قد نرشت عرب حسابها الرسمي بموقع التواصل 
االجتماعي إنستغرام البوسرت الدعائي الرسمي لأللبوم، وأرفقته بتعليق كتبت 
فيه : ”عشنا كتري أحداث ومشاعر صعبة بآخر كم سنة تركت جّواتنا كلنا فراغ كبري 
حسيت إن الفن إذا ما عربَّ عن قلقنا وهواجسنا ناقص، ومن هون كانت فكرة األلبوم 
الذهبي“.تابعت قائلة: ”هيدا األلبوم ِولِد من قلب وجعنا وتوقنا لألمان بوجه ييل عم 
الكبري محمود درويش بقّدمن لوطنا  العربية،١٢ أغنية من قصائد  نعيشو ببلداننا 

العربي املجروح حتى تبقى هويّتنا واحدة.. ووحدتنا عربية“.
أكرب شعراء فلسطني وأشهرهم،  يعد من  الراحل محمود درويش  الشاعر  أن  يذكر 
وتم اقتباس أشعاره يف أغاني 33 مرة، عرب ثالثة مطربني فقط، هم النجمة ماجدة 
درويش  ملحمود  الغناء  يف  األكرب  النصيب  وصاحب  خليل،  أميمة  واملطربة  الرومي 
كلمات  من  أغنية  أي  تقديم  سماحة  لكارول  يسبق  ولم  خليفة،  مارسيل  املطرب 

الشاعر الفلسطيني.

النور  عبد  سريين  الفنانة  غادرت 
بريوت برفقة زوجها اىل ميالنو يف زيارة 
قصرية، صودف معها احتفالها بذكرى 
ميالدها، يف وقت نرش معجبوها فيديو 
يف  تميش  ”ميالنو“  من  لها  مصور 
عبد  سريين  الفنانة  وذكرأن  شوارعها. 
طلب  تلبية  لجهة  بوعدها  وفت  النور 
من  بطلب  اليها  وجه  الذي  املساعدات 
انترش فيديو يؤكد  ناشط سوري، فقد 
رغم  مستحقيها  اىل  املساعدات  وصول 
الفيديو  نرش  عدم  النور  عبد  محاولة 
االستعراض  عن  ابتعادها  تثبت  كي 
البلدات  يف  املنكوبني  حاجات  وتلبية 
للزلزال  تعرضت  التي  السورية  واملدن 
الحايل.  شباط/فرباير  من  السادس  يف 
مواقع  عىل  واسعاً  جدالً  أثار  ما  وهذا 
التواصل االجتماعي قبل حوايل اسبوع، 
لفكرة  ومعارض  مؤيد  بني  وانقسم 
مساعدات  تأمني  طلب  فرض  أو  تلبية 
الفنانني  من  الناشطني  بعض  قبل  من 
وعدم مراعاة أوضاعهم أو اإلحراج الذي 

قبل  من  الطلب  به  يتسبب  ان  يمكن 
الشهرة  أن غايتهم  يبدو  التي  ناشطني 
وفق  تقوم  التي  املواقف  هذه  وراء  من 
أنه  اعتقادهم  يف  طلب  عىل  مفهومهم 
خريي. يذكر أن سريين عبد النور بعيدة 
الرمضانية   الدراما  عن  املوسم  هذا 

فرضته  حجر  بسبب  الثالثة  للسنة 
الصباح عليها  من دون أسباب  رشكة 
إن  البعض  يقول  حني  يف  وجيهة،  
السبب هو وجود زميلتها نادين نسيب 
نجيم داخل الرشكة ودعم السيد صادق 

الصباح لنجيم بشكل واضح .

أصدرت النجمة شاكريا أغنية ”دويتو“ جديدة، 
جي،  كارول  الكولومبية  املغنية  بمشاركة 
هاجمت فيها رشيكها السابق جريارد بيكيه.
وحصلت األغنية التي فتحت شاكريا فيها النار 
كالرا  الجديدة  وصديقته  بيكيه  عىل  مجددا 
ماليني  عىل  إصدارها  من  ساعات  بعد  شيا، 
يوتيوب. وجاء يف نص  املشاهدات عىل موقع 
تؤذيني،  جديد  شخص  مع  ”رؤيتك  األغنية: 
لكنني فعال لوحدي، ونسيت ما عشناه وهذا 
ما أزعجك، وحياتي أفضل ولم يعد مرحبا بك 
هنا“. وأكدت شاكريا يف أغنيتها أنها لن تكرر 
األخري  حاول  حال  يف  لبيكيه،  وتعود  الخطأ 
الرجوع إليها قائلة: ”اآلن تريد العودة، يمكنك 
كاألبله“. هناك  انتظرني  (نعم)،  تقول،  أن 

الجديدة  بيكيه  صديقة  شاكريا  تنس  ولم 
حيث طلبت من نجم برشلونة السابق ”إخبار 
طفلتك الجديدة أنني ال أتنافس عىل الرجال“.

فيها  تهاجم  التي  األوىل  األغنية  ليست  وهذه 
يف  هاجمتهما  فقد  وصديقته  بيكيه  شاكريا 
بسيارة  صديقته  واصفة  السابقة  أغنيتها 
تدوم طويال. وليس هناك  رخيصة وساعة ال 
النجمة  أن  عن  األفق  يف  تلوح  إشارة  أي 
بيكيه،  مهاجمة  عن  ستتوقف  الكولومبية 
جذروها  إىل  ذلك  العرب  معجبوها  ويعزي 
كمثال  كيدمان  بنيكول  مستشهدين  العربية، 
جملة  قالت  كروز  توم  عن  انفصالها  فعند 
واحدة مخترصة مئات العبارات ”اآلن يمكنني 

ارتداء حذائي ذي الكعب العايل“.
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بمعاقبة  باريس  يف  الجنايات  محكمة  قضت 
املغني املغربي سعد ملجرد بالسجن ٦ سنوات مع 

إلدانته  سنوات  خمس  فرنسا  دخول  من  منعه 
واقعة  يف  فندق  داخل  ورضبها  فتاة  باغتصاب 

تعود لعام ٢٠١٦.
قبل  ساعات  سبع  نحو  املداوالت  واستغرقت 
إنها  املحكمة  هيئة  قالت  الذي  بالحكم  النطق 
أصدرته عن اقتناع. وال تزال أمام ملجرد فرصة 
الستئناف الحكم الذي جاء بعد خمسة أيام من 

الجلسات القضائية.
بسجن  طالب  قد  الفرنيس  العام  االدعاء  وكان 
من  ومنعه  سنوات  سبع  عاما)   ٣٧) ملجرد 
والشابة  ملجرد  أقوال  فرنسا.واتفقت  دخول 
ورقصا  لييل  ملهى  يف  تعرفا  أنهما  يف  الفرنسية 
واقعة  تماماً  نفى  ملجرد  لكن  اإلعجاب  وتبادال 
االغتصاب أو إقامة عالقة جنسية معها.وتعليقاً 
عىل الحكم قالت الشابة لورا: «الرشطة وضعت 
«أشعر  وأخذته».وأضافت:  يديه  يف  القيود 
باالرتياح لصدور الحكم، أريد أن يقال عني إنني 
كل  عن  وأيضاً  نفيس  عن  أتحدث  ضحية،  كنت 
أن  «أتمنى  وتابعت:  العنف».  ضحايا  األخريات 
تفتح هذه الحادثة أعينهن.. نعم إن األمر طويل 

وشاق، ولكنه ليس مستحيالً».

ينتظر  الجمر  من  أحر  عىل 
جمهور الفنانة أصالة نرصي 
عرفتك»  «ما  الجديدة  األغنية 
رشكة  مؤخراً  أنتجتها  والتي 
أول  يف  الفني  لإلنتاج  الخوار 
تعاون مع الشاعرة اإلماراتية 
نفسها  تقدم  واملزن  «املزن».. 
الساحة  يف  مره  ألول  بقوة 
خالل  من  الخليجية  الفنية 
صوت الفنانة القديرة  أصالة 
نرصي وألحان سفري األلحان 
السعيد.أغنية  فايز  الفنان 
«ما عرفتك» تحمل يف طياتها 

من  الكثري  شفافية  بكل 
عىل  والعتب  الحب  مشاعر 
أنكر وجحد  الذي  الحبيب  ذلك 
الوجه  إخفاء  وحاول  العرشة 
يقول  إذ  للحب،  الحقيقي 
يف  سبق  األغنية:وكما  مطلع 
للفنان  البخور»  «عود  أغنية 
الخوار  املهندس، رشكة  ماجد 
مع  بالتعاون  الفني  لإلنتاج 
للصوتيات  روتانا  رشكة 
هذه  سيقدمون  واملرئيات 
املحطات  كل  عىل  األغنية 
اإلعالمية  واملنصات  اإلذاعية 

االجتماعي،  التواصل  ووسائل 
عىل  تطرح  سوف  وبالتحديد 

الخوار  قناتي  عىل  اليوتيوب 
لإلنتاج الفني وقناة روتانا.

بغداد/ الزوراء:
الفنانة  رحيل  العراقيني  الفنانني  نقابة  نعت 

القديرة ازادوهي صاموئيل التي وافتها املنية .
تلقته  بيان  العراقيني يف  الفنانني  نقابة  وذكرت 
القديرة  الفنانة  رحيل  تنعى  انها  «الزوراء»: 
اول  املنية  وافتها  التي  صاموئيل  ازادوهي 

الراحلة ازادوهي  الفنانة  امس الجمعة. وولدت 
املرسح  رواد  من  وتعد  ١٩٤٢م،  عام  صاموئيل 
أكثر  من  وهي  ١٩٥٤م،  عام  منذ  العراقي 
تأريخ  يف  ومشاركة  نشاطا  العراقيات  املمثالت 
يف  دراستها  خالل  قدمت  إذ  العراقي،  املرسح 
معهد الفنون الجميلة مرسحيات كثرية، أبرزها 
لشكسبري،  (عطيل)  ومرسحية  النبيل)  (املثري 
لسوفوكلس،  ملكا)  (أوديب  ومرسحية 
من  وغريها  األفق)  وراء  (فيما  ومرسحية 
األعمال املرسحية، وعملت مع العديد من الفرق 
املرسحية العراقية وأبرزها فرقة املرسح الفني 
املرسحية  األعمال  من  العديد  وقدمت  الحديث، 
مرسحيات  منها   ،١٩٥٨  -١٩٥٤ األعوام  بني 
(إيراد ومرصف) و(حرمل وحبة سودة) و(ست 
بالحياة)  و(أهال  شاكر)  يا  أمك  و(آني  دراهم) 
و(فوانيس) و(صورة جديدة) و(مسألة رشف) 

 ( ح ملفتا ا ) و
و(النخلة والجريان) 

و( الخرابة)، كما عملت صموئيل مع العديد من 
السعدي  جعفر  أمثال  من  املرسحيني  املخرجني 
وإبراهيم جالل وجاسم العبودي وقاسم محمد 
وبهنام ميخائيل وبدري حسون فريد ومحسن 

العزاوي وجعفر عيل وغريهم.

19 عىل  لقاح ضد كوفيد-  حقق 
شكل بخاخ لألنف، نتائج مبرشة 
يف  باحثون  أجراها  اختبارات  يف 

جامعة جورجيا األمريكية.
اإلصابة  خطر  البخاخ  وقلل 
املصحوبة   19 كوفيد-  بعدوى 
 86 إىل  وصلت  بنسبة  بأعراض، 
الذين  األشخاص  لدى  باملئة، 

تلقوا اللقاح كجرعة معززة.
ووفق الباحثني، فإن البخاخ الذي 
حتى  أثبت  االختبار،  قيد  يزال  ال 
اآلن أنه أكثر فعالية من الجرعات 
إعطاؤها  يتم  التي  املنشطة 

كحقن.
اللقاحات  إن  الباحثون،  وقال 
األنف عىل  التي تؤخذ عن طريق 
شكل بخاخ جاءت بنتائج مميزة، 
الخاليا  تنشيط  عىل  لقدرتها 
املخاطية  األغشية  يف  املناعية 
التي تبطن تجاويف األنف والفم 
إذ يدخل الفريوس التاجي أوال إىل 

الجسم عرب هذه املنافذ.
رشكة  طورته  البخاخ  واللقاح 
الحيوية“  للتكنولوجيا  ليك  ”بلو 
الحماية  عىل  ويركز  األمريكية، 
الهوائية  الشعب  يف  املناعية 

العليا.
املضادة  األجسام  يضع  البخاخ 
األمامية  الخطوط  يف  القوية 
مبارشة بوجه الفريوس التاجي.

البخاخ  اللقاح  تقنية  تعتمد 
نظري  فريوسات  من  نوع  عىل 
باستخدام  ترميزه  تم  اإلنفلونزا 
لتدريب  ”سبايك“،  بروتني 
عليه  التعرف  عىل  املناعة  جهاز 

ومكافحته.
محتويات  استنشاق  بمجرد 
اللقاح، تتكاثر أجزاء صغرية من 
داخل  اإلنفلونزا  نظري  فريوس 
استجابة  إىل  ليؤدي  تجويف 
الشخص  إصابة  دون  مناعية 

باملرض.
تشري إحصائيات إىل أن اللقاحات 
املعززة املستخدمة حاليا يف جميع 
من  تقلل  املتحدة  الواليات  أنحاء 
 19 االلتهابات املرتبطة بكوفيد- 
43 باملئة لدى األشخاص  بنسبة 
أقل  أو  عاما   65 يبلغون  الذين 
خالل نفس الفرتة الزمنية تقريبا 
حماية  البخاخ  فيها  يوفر  التي 
ذكرت  وفقما  باملئة،   86 بنسبة 
صحيفة ”دييل ميل“ الربيطانية.

األمريكية  إكس“  ”سبيس  رشكة  أعلنت 
عن إطالق خدمة ”التجوال العاملي“ عرب 
منظومة Starlink التي توفر اإلنرتنت من 

خالل األقمار الصناعية. وأشارت صحيفة 
The Verge إىل ”أن سبيس إكس بدأت باختبار 

أو  العاملي  التجوال  خدمة  تدعى  جديدة  ميزة 
Star- Global Roaming Service من خالل منظومة 

link، لتوفري اإلنرتنت للمستخدمني يف أنحاء العالم“. وقالت 
 Starlink يف رسالة تلقاها بعض مستخدميها: ”تقوم Starlink

باختبار ميزة جديدة ستسمح للمستخدمني باالتصال باإلنرتنت من أي 
مكان يف العالم تقريبا، خدمة التجوال العاملي ستكلف 200 دوالر شهريا 
 599 قيمتها  تبلغ  والتي  األساسية   Starlink معدات  ثمن  إىل  إضافة 
رسعات  ”أن  إىل   Starlink أشارت  للمستخدمني  رسالتها  دوالرا“.ويف 
الفرتات  بعض  لكن ويف  عالية،  الجديدة ستكون  الخدمة  اإلنرتنت عرب 
بشكل  ستتحسن  الخدمة  لكن  رسعته،  تقّل  أو  االتصال  ينقطع  قد 
الرشكة غري مطروحة  الوقت“. ونظرا ألن خدمات  ملحوظ مع مرور 
يف كل البلدان حاليا، فإن القائمني عىل Starlink يعملون للحصول عىل 
الهند  مثل  إضافية  بلدان  عدة  يف  الخدمة  لتعمل  التنظيمية  املوافقات 

وباكستان وكمبوديا.

قال موقع WABetaInfo إن واتساب 
ن  تعمل عىل تطوير ميزة جديدة ُتمكِّ
الفوري  الرتاسل  خدمة  مستخدمي 
الرسائل  تعديل  من  لها  التابعة 
طال  خطوة  يف  وذلك  إرسالها،  بعد 
انتظارها. وأوضح املوقع، املتخصص 
يف رصد امليزات التجريبية يف واتساب، 
أنه عثر عىل امليزة الجديدة يف اإلصدار 
الرقم  يحمل  الذي  األحدث،  التجريبي 
الخدمة عىل  2.23.4.72، من تطبيق 
نظام (آي أو إس) من آبل. امليزة التي 
تعمل واتساب عىل تطويرها ستسمح 
يف  الرسائل  بتعديل  للمستخدمني 
إرسالها.  من  دقيقة   15 غضون 
مفيدة  امليزة  هذه  ستكون  وبذلك، 
لتعديل أي خطأ يف الرسائل، أو إضافة 
يراها  أن  قبل  إليها  جديدة  معلومات 
واتساب  أن  حني  ويف  اآلخر  الطرف 
أي  بحذف  للمستخدمني  اآلن  تسمح 
الطرف  يراها  أن  قبل  ُمرسلة  رسالة 

تستهدف  امليزة  هذه  أن  يبدو  اآلخر، 
حذف  يريدون  ال  الذين  املستخدمني 
قبل  محتواها  تغيري  بل  الرسائل، 
إىل   WABetaInfo ونّبه  ُترى.  أن 
فقط  ستدعم  الجديدة  امليزة  أن 
اإلصدار األحدث من تطبيق واتساب، 
فقط،  الرسائل  بتعديل  وستسمح 
وليس رشح الوسائط املتعددة. ُيشار 
ملستخدمي  اآلن  ُتطور  امليزة  أن  إىل 
واتساب عىل نظام (آي أو إس) الذي 
من  الذكية  آيفون  هواتف  ُيشغل 
رشكة آبل، وُيتوقع أن ُتتاح ملزيد من 
املستخدمني املشرتكني يف برنامج آبل 

التجريبي قريًبا. 
واتساب  تخترب  نفسه،  الوقت  ويف 
أيًضا ميزة جديدة تسمح ملستخدمي 
(آي أو إس) بتغيري جودة الصور، مما 
يتيح لهم إرسالها بجودتها األصلية، 
حالًيا  تضغط  الخدمة  أن  خاصًة 

الصور لحفظ البيانات. 

  

paáÌãÃm

Ô‡«á€a@ãÓflc

lã«@ÂÓèy@kˆb‰€a

@Ô„aÜÏè€a@áÓÄÄè€a@Âfl@ÚjÓ†Î@Ú‡Ëfl@Úmb–n€a
@üaäa@…�”@·ÄÄËz‰fl@¿@ÂÄÄÌá«b‘næa@ÍbÄÄ§a
@÷aã»€a@xäbÇ@x˝ÄÄ»€bi@ÚÌÏ€Î¸a@·ÄÄËˆb�«aÎ
@∂a@xbn•Î@�a7r◊@o‹‡Áa@Ú±ãÄÄì€a@ÍâÁ@NN

NôbÇ@ Ï„@Âfl@‚b‡nÁa

@�ÈnÃÓói@laÏÄÄ‰€aÎ@pbÄÄƒœb0a@ê€b™@ÊÏÄÄ„b”
@µ‹‘nÄÄèæa@ãƒ„@ÚËuÎ@…ÄÄfl@’ÄÄœaÏnÌ @̧ÚÄÄÓ€b®a
@d�Ç@Ú‘Ìã�€a@�ÍâÄÄËi@Èyã†Î@Ú˜ÄÄíb‰€a@›nÿ€aÎ

N@7j◊
@Ú˜íb‰€a@›nÿ€aÎ@µ‹‘nÄÄèæa@cä@âÇa@›õœ¸a@Âfl
@oÌÏón€aÎ@ÈÄÄyã†@Û‹«@ bÄÄªa@⁄bÄÄ‰Á@ÊÏÿÓ€

NN@ÈÓ‹«

¬biã€a@sÌáy

سنة  قبل  ألقوا،  قد  فرنسية  إعالمية  منابر  رفقة  الدولية،  العفو  منطمة  كانت 
من اليوم، بحجر كبري يف بركة صورة املغرب يف العالم، بأن اتهموا يف تقرير لهم، 
السلطات املغربية باستعمال نظام ( بيغاسوس) للتجسس عىل بعض الصحفيني 
املغاربة املعارضني، و عىل شخصيات سياسية عاملية، كان يف مقدمتهم الرئيس 
الفرنيس ايمانويل ماكرون. و سارعت الحكومة املغربية يف وقتها إىل نفي هذه 
االتهامات  لهذه  العنان  أطلقت  التي  الجهات  طالبت  و  قاطعا،  نفيا  االتهامات 
تقحم  كانت  أنها  و  خصوصا  العموم،  عىل  الحجج  و  األدلة  بنرش  الخطرية 
عالقات املغرب مع سلطات الكيان اإلرسائييل يف هذه القضية، بدعوى أن النظام 
املستعمل يف التجسس من صناعة سلطات هذا الكيان . و زادت الحكومة املغربية 
أمام  الجهات  تلك  ضد  قضائية  بشكاية  تقدمت  بأن  األمام  إىل  كبرية  خطوات 
القضاء الفرنيس. و توقعت األوساط التي تابعت تطورات هذه القضية الكبرية 
، أن تسارع الجهات املتهمة بنرش التفاصيل التي تثبت التهم، و تورط الحكومة 
القضاء  يرتدد  ال  أن  و  «الفضيحة»،  بـ  الجهات  من  كثري  سمته  فيما  املغربية 
الفرنيس يف فتح هذا امللف، بعد الشكاية التي تقدم بها املغرب، و يتيح للجهات 
املتهمة للمغرب الفرصة لتقديم أدلتها و حججها أمامه، أو عىل العكس من ذلك 
الكشف عن الحقيقة الكاملة بعدما يتأكد بعدم وجود أدلة و حجج ما، و بالتايل 

يعيد االعتبار للمغرب .
القضية  هذه  فجرت  التي  الجهات  أن  كاملة،  سنة  مرور  بعد  حدث  الذي  لكن 
لتثبيت  حجج  و  أدلة  من  عليه  تتوفر  تكون  قد  ما  نرش  عن  اآلن  حتى  أحجمت 
تورط املغرب، و ال القضاء الفرنيس ذهب بعيدا يف هذا االتجاه، بأن اعترب يف قرار 
و  أجنبية يف رفع شكوى قضائية ضد هيآت  لدولة  بأنه ال حق  قضائي غريب، 
أكدت  أكاديمية غربية  مؤسسات إعالمية فرنسية. كما أن شخصيات علمية و 
من خالل تقارير علمية و تقنية ، استحالة استخدام املغرب لنظام ( بيغاسوس ) 
للتجسس عىل الصحفيني و عىل الشخصيات السياسية. بل األكثر من ذلك سارع 
ضمن  اسمه  للمغرب  املتهمة  الجهات  أقحمت  الذي  املغاربة،  الصحفيني  أحد 
الئحة الصحفيني الذين تعرضوا للتجسس عرب نظام ( بيغاسوس)، إىل مراسلة 
و  التجسس،  لهذا  تعرض  يكون  أن  قاطعا  نفيا  نفى  إذ  الدولية،  العفو  منظمة 
طالبها بسحب اسمه و االعتذار إليه، لكن الذي حدث، أن منطمة العفو الدولية 
اعتذار  دون  لكن  موقعها،  عىل  املنشورة  لالئحة  من  إسمه  بسحب  فعال  قامت 
إليه، و ال تفسري للرأي العام لسبب سحب اسمه و ال تربير ملا اقرتفته . و أخريا 
دخل االتحاد العام للصحفيني العرب برئاسة األستاذ مؤيد الالمي عىل خط هذه 
القضية الساخنة، بأن أصدر عىل هامش اجتماعات أمانته العامة املنعقدة مؤخرا 
ضد  املوجهة  االتهامات  خالله  من  استنكر  بيانا  الرياض،  السعودية  بالعاصمة 

املغرب دون أية إثباتات ، و عرب عن تضامنه مع الصحافيني املغاربة .
إذن، بعد حوايل سنة من إطالق العنان التهامات، اكتست خطورة كبرية عىل سمعة 
و مصداقية املغرب، لم تستطع الجهات التي اتهمت املغرب إثبات ما اتهمته به 
الجهات  هذه  كانت  إذا  ما  حول  مصداقية،  ذي  و  مرشوعا  السؤال  يجعل  بما   ،
املناسب  التوقيت  تنتظر  أنها  و  املغرب،  ضد  الحجج  و  األدلة  عىل  فعال  تتوفر 
، و أن األمر يتعلق يف عمقه و  أم أن األمر غري ذلك تماما  العموم؟  لنرشها عىل 
يف حقيقته بالحملة الغربية الشاملة و املنظمة التي تشنها جهات غربية، توجد 
، إلجباره  إنهاكه  املغرب بعد  إىل إضعاف  فرنسا يف مقدمتها، تهدف من خاللها 
عىل الرضوخ واالمتثال ألجندة سياسية معينة؟ و هذا أقرب إىل الصواب، بعدما 
استعارت الخالفات بني الرباط وباريس يف تباينات حادة تتجه نحو وجود أزمة 
سياسية  البلدين عىل خلفيات  بني  العالقات  تاريخ  يف  تكون غري مسبوقة  تكاد 

اسرتاتيجية محضة .
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