
بغداد/ الزوراء: 
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة صدور 
أوامـر قبض وتحـر بحق عدد مـن كبار 
املسـؤولني يف الحكومة السـابقة؛ بتهمة 
تسـهيل االسـتيالء عىل مبالـغ األمانات 
الرضيبيَّـة، فيمـا اصدرت أمر اسـتقدام 

بحقِّ وزير الثقافة األسبق ووكيل وزيٍر.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“:  أنه ”عـىل إثر ظهور 
أدلـة جديـدة تشـري إىل تورط عـدد آخر 
مـن الشـخصيات يف الحكومة السـابقة 
بجريمة رسقة مبالغ األمانات الرضيبيَّة، 
أصدرت محكمـة تحقيق الكـرخ الثانية 
املختصـة بقضايـا النزاهـة أوامر قبض 
وتحـر بحـق (٤) من كبار املسـؤولني يف 

الحكومة السابقة“.وأوضحت أن ”أوامر 
القبـض والتحري صدرت بحـق كل من: 
وزير املاليَّـة ومدير مكتب رئيس مجلس 
الـوزراء والسـكرتري الشـخيص لرئيـس 
مجلـس الـوزراء واملستشـار السـيايس 
الحكومـة  يف  الـوزراء  مجلـس  لرئيـس 
السـابقة.“وتابعت أن ”األوامر الصادرة؛ 
استناداً إىل أحكام املادة (٣١٦) من قانون 
العقوبـات، جـاءت عـىل خلفيَّـة تهمـة 
تسـهيل االسـتيالء عىل مبالـغ األمانات 
الرضيبيَّـة. الفتة إىل صـدور أوامر بحجز 
أموالهم املنقولة وغري املنقولة؛ اسـتناداً 
إىل أحـكام املـادة (١٨٤/أ) مـن قانـون 

أصول املحاكمات الجزائيَّة“ .

بغداد/ مصطفى العتابي:
صـوّت مجلس النـواب، امس السـبت، 
لديـوان  رئيسـا  الدليمـي  كامـل  عـىل 
الجمهوريـة وتسـمية مـدراء  رئاسـة 
مكاتب رئيـس الربملان ونائبيـه، وفيما 
انهى مناقشـة وقـراءة التعديـل الثالث 
لقانون انتخابـات مجالس املحافظات، 
رفع جلسـته اىل غـد االثنني.وذكر بيان 

للدائـرة االعالمية ملجلس النـواب تلقته 
”الـزوراء“: ان“ رئـيــس مـجـلــس 
الـحـلـبـوســي  مـحـمـد  الـنــواب 
افتتـح أعـمـال الجلســــة رقم (10) 
للـــدورة االنتخابية الخامسة للسنـة 
الثانيـة ضمـن الفصـــل  الترشيعيـة 

الترشيعـــي األول“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
خضع الرئيس األمريكي جو بايدن البالغ 
من العمـر 80 عاماً لعمليـة جراحية يف 
فرباير/شباط الفائت، إلزالة ورم جلدي 
”صغري“ تبني أنه رسطاني بعد الفحص، 
وفق ما أفاد طبيبه، مشرياً إىل أنه ”تمت 

إزالة كل األنسجة الرسطانية بنجاح“.
وهـذا الـورم الرسطانـي الذي اكتشـف 
وأزيل خالل فحص طبي روتيني للرئيس 
األمريكـي يف 16 فرباير، هـو ذات طبيعة 
يف  التسـبب  أو  االنتشـار  إىل  تميـل  ”ال 
انبثاق نقائل رسطانية“، وفق ما أوضح 
الطبيـب كيفـن أوكونـر يف تقرير نرشه 
البيت األبيض، مضيفاً أنه ”لم يكن هناك 

حاجـة إىل مزيـد مـن العالج“.تأتي تلك 
األنباء فيما اقرتب الرئيس األمريكي أكثر 
مـن أي وقت مـىض من إعالن ترشـحه 
لواليـة ثانيـة يف عـام 2024، لكنـه لـم 
يصـل إىل حد تحديد موعـد إلطالق حملة 
إعادة انتخابه املتوقعة عىل نطاق واسع.

وعندما ُسـئل خالل حديث مقتضب مع 
املراسلني متى سيعلن إعادة ترشحه قال 
بايدن وقد ارتسـمت عىل وجهه ابتسامة 
سـاخرة: ”عندمـا أُعلِـُن ذلك“.وقـد يتم 
اإلعالن الشـهر املقبـل، إذ أعلـن كل من 
باراك أوباما وبيل كلينتون عن ترشحهما 
إلعـادة انتخابهما يف أبريـل، بينما اختار 

جورج دبليو بوش مايو/أيار.

الزوراء/ مصطفى فليح: 
كشـفت لجنة الزراعة وامليـاه واالهوار 
النيابية عن توجهها نحو ترشيع قانون 
لتشـكيل مجلـس املياه االعـىل ملعالجة 
شـح املياه يف العراق بسبب دول املنبع، 

فيمـا اكـدت دعمهـا لقطـاع الدواجن.
وقال عضو لجنة الزراعة النيابية، رفيق 
الصالحـي، يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
”الشـعب العراقي يعاني من شح املياه 
بسـبب الـدول املجـاورة التـي وضعت 

السدود لتخزين املياه عىل االنهر واملنابع 
التـي تذهب باتجـاه العراق، وهـذا اثر 
سـلبا يف املنتجات الزراعيـة وايضا عىل 
الثروة الحيوانية“، مشـريا اىل ان ”اكثر 
مـن سـبعة آالف من الجامـوس نفقت 

يف ذي قار بسـبب شـح املياه“.واكد ان 
”لجنـة الزراعـة قامت بتشـكيل لجنة 
ملتابعة موضـوع تركيا وايـران باتجاه 
فتح املياه باتجاه العراق النه اثر سلبا يف 
الوضـع االقتصادي والقطاع الزراعي“. 

وكشـف عـن مقـرتح قانون لتشـكيل 
مجلس املياه األعىل، مؤكدا انه ”مقرتح 
مبدئـي وسـيطرح يف جلسـة مجلـس 

النواب يف جدول اعماله ومن ثم يقرأ“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس الـوزراء، محمـد شـياع 
أي  يرفـض  العـراق  أن  السـوداني، 
اعتـداء عـىل حدودهـا، وفيما وصف 
قـرار انسـحاب التيار الصـدري من 
الربملان باملؤسـف، أكـد أن ال خطوط 
حمـراء يف مكافحـة الفساد.وشـدد  

السـوداني يف مقابلة مـع «العربية»، 
الحكومـة  أن  عـىل  السـبت،  امـس 
رفضت االعتـداءات الرتكية واإليرانية 
بإجراءات رسـمية. مضيفاً أن قوات 
أمنيـة اتحادية أمسـكت الحدود مع 
إيـران وتركيـا بالتعـاون مـع أربيل.
موضحـا أن املعارضـة لـدول أخرى 

من العـراق يجـب أن تكون سـلمية 
وغري مسلحة.وأشـار  السـوداني إىل 
أن بغـداد ليسـت ناقال للرسـائل بني 
طهران وواشنطن بل صاحبة مبادرة 
ومقربـة لوجهـات النظـر. وأضـاف 
قائال: «لن نسـمح ألي جهة بإدخال 
العـراق يف حـروب ورصاعـات خالفا 

للمصلحة الوطنية».أمـا يف ما يتعلق 
بملف الفسـاد ومالحقـة املتورطني، 
فأشـار إىل وجود فئة من املسـؤولني 
واملوظفـني يف البـالد محمية من قبل 
قـوى سياسـية.وأكد أن ال خطـوط 

حمراء يف مكافحة الفساد.

انقرة/ متابعة الزوراء:
أحدث اختيار مرشح ملواجهة الرئيس 
الرتكـي املنتهيـة واليتـه رجـب طيب 
أردوغـان يف انتخابات ١٤ أيار/ مايو، 
انشـقاقا يف صفـوف تحالف معارض 
من سـتة أحزاب يف البالد، فيما أعلنت 
الرتكيـة  والكـوارث  الطـوارئ  إدارة 

«آفـاد»، وقـوع نحـو ١٣ ألـف زلزال 
وهـزة ارتداديـة يف تركيـا ومحيطهـا 
القريب، منذ ٦ شـباط املـايض.وكان 
حزب «الخري» القومي، وهو ثاني أهم 
حزب يف التحالـف املعارض، قد رفض 
دعم ترشـيح كمال كيليتشـدار أوغلو 
الرئيـيس،  املعـارض  الحـزب  رئيـس 

الجمهـوري»، والذي  الشـعب  «حزب 
سـيتم إعالن ترشيحه رسـمياً اإلثنني 
ورئيسـة  مؤسسـة  املقبل.واعتـربت 
يف  أكشـينار  مـريال  «الخـري»  حـزب 
خطاب متلفز: ان اختيار كيليتشـدار 
أوغلـو، ناتج عن «حسـابات صغرية» 
تتعـارض مع مصلحة تركيـا العامة.

وقالـت: فقدت طاولة السـتة (اسـم 
التحالـف) القـدرة عـىل تمثيـل إرادة 
هـذا  يعـد  «لـم  وأضافـت:  األمـة». 
التحالـف منصة تمكننا من التشـاور 
بشأن مرشـحني محتملني، بل أصبح 
مكتبـا يعمـل للموافقة عىل مرشـح 
واحد».هـذا، ودعـت أكشـينار رئييس 

بلديتي إسـطنبول وأنقـرة، أكرم إمام 
أوغلـو ومنصـور يافـاش، العضوين 
يف حزب الشـعب الجمهوري، واللذْين 
يتمتعان بشـعبية، إىل الرتشح.وقالت 
بعد اجتماع مع مسـؤولني يف حزبها: 

«أمتنا تحبكما، أمتنا تريدكما».

Übè–€a@Úzœbÿfl@¿@ıaãº@¬Ï�Ç@¸Î@b„ÜÎáy@Û‹«@paıaán«¸a@ùœã„@ZÔ„aÜÏè€a

@Úöäb»æa@“Ï–ñ@¿@‚bè‘„aÎ@pbibÉn„¸a@Â«@Ô◊6€a@ äbì€a@›ó–m@bflÏÌ@72

—é˚æbi@Êbæ5€a@Âfl@äáó€a@äbÓn€a@lbzè„a@äaã”@—ñÎ

Ôöbæa@¬bjí@6@â‰fl@ÚÌÜaámäa@ÒçÁÎ@fiaç€å@—€c@13@ Ï”Î

دمشق/ متابعة الزوراء:
أفـادت وكالـة ”سـانا“ السـورية بـأن 
القـوات األمريكية قامت بإخـراج دفعة 
جديـدة من النفط السـوري مـن حقول 
الجزيرة السـورية، ونقلتهـا إىل قواعدها 
مصـادر  العراقية.وذكـرت  األرايض  يف 
محليـة للوكالـة أن رتـال يضـم 23 آلية 
تضم شـاحنات مغطاة وصهاريج معبأة 
بالنفـط املـرسوق اتجهـت مـن األرايض 
السـورية إىل العراق، عرب معرب املحمودية 
بريف اليعربية.وأفادت املصادر يف السياق 

نفسـه بخروج 34 آلية عىل دفعات بينها 
شاحنات وصهاريج محملة بمادة النفط 
السـوري املرسوق أيضا، عرب معرب الوليد 
بريف اليعربية.وقامت القوات األمريكية 
يف السـابع والعرشين مـن فرباير املايض 
بإخـراج كميـة مـن النفـط مـن حقول 
الجزيـرة واملنطقـة الرشقية مـن البالد، 
إىل  صهريجـا   34 بواسـطة  ونقلتهـا 
قواعدها يف العـراق، عرب معرب املحمودية 
(غـري الرشعـي) أقـىص الريـف الرشقي 

للحسكة عىل الحدود العراقية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعرب وزراء خارجية فرنسـا وأملانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا 
وإسـبانيا، يف بيـان مشـرتك، عـن ”قلقهـم البالغ من اسـتمرار 
وحـّدة أعمـال العنـف يف األرايض الفلسـطينية املحتلة“.وقـال 
وزراء الخارجيـة هـذه الدول، يف البيان الذي صدر امس السـبت: 
”ندين بشـدة أيضاً العنف العشـوائي الذي يمارسه املستوطنون 
اإلرسائيليـون ضـد املدنيني الفلسـطينيني“، مضيفـًا أنه ”تجب 
محاسبة مرتكبي كل هذه األعمال ومالحقتهم قضائياً“.كما دان 
بيان الدول األوروبية السـت ما سّماه ”الهجمات اإلرهابية“، عىل 
حد وصفه، التي تسببت يف مقتل إرسائيليني.ومساء األحد املايض، 
نّفذ مئات املستوطنني هجوماً واسعاً وأحرقوا منازل ومركبات يف 
مناطق جنوبي نابلس (شـمايل الضفة الغربيـة)، خاصة يف بلدة 

حـوارة التي وقعت فيها عملية إطالق نار ُقتل فيها مسـتوطنان 
برصـاص مقاومـني فلسـطينيني.وحّث موّقعـو البيـان جميع 
األطـراف عىل ”الوفـاء بااللتزامـات التي تعهدوا بهـا يف اجتماع 
العقبـة، وتخفيف حـدة التوتر قـوالً وفعالً“.وتعّهد مسـؤولون 
إرسائيليـون وفلسـطينيون يف 26 فرباير/شـباط بالعمـل عـىل 
”خفض التصعيد“ خالل اجتماع ُعقـد يف األردن برعاية الواليات 
املتحدة.وكتب الوزراء األوروبيون ”نعيد تأكيد معارضتنا الشديدة 
جميـع اإلجراءات األحادية الجانب التي تهدد حّل الدولتني، بما يف 
ذلك يف مجال نمو االسـتيطان“.كما حّثـوا ”الحكومة اإلرسائيلية 
بحـزم عىل الرتاجع عن قرارها األخري باملوافقة عىل بناء أكثر من 
سـبعة آالف وحدة سكنية يف جميع أنحاء الضفة الغربية املحتلة 

ورشعنة املستوطنات العشوائية“.
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الزوراء/ حسني فالح:
حـددت وزارة الخارجية أهمية زيارة 
االمني العام لألمـم املتحدة ”انطونيو 
غوترييش“ اىل العراق، وفيما كشـفت 
عن ابـرز امللفـات التـي تباحثها مع 
العراقيـة،  الحكومـة  يف  املسـؤولني 
اكدت انها تطور اجنـدة ذكية لتعزيز 
االسـتقطاب للحوارات الدبلوماسـية 

الرفيعة املستوى.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية، 
الدكتـور احمـد الصحـاف، يف حديث 
الخارجيـة  وزارة  ان  لـ“الـزوراء“: 
تطـور اجندة ذكيـة ونوعيـة لتعزيز 
االسـتقطاب للحوارات الدبلوماسـية 
الرفيعة املستوى التي تؤكد التضامن 
مـع حكومة العـراق وفـق منهاجها 
املقرر. الفتا اىل: ان الزيارة لالمني العام 
لالمـم املتحدة اىل بغداد جاءت تتويجا 
لهـذه االجنـدة الذكيـة يف السياسـة 
ان  العراقية.وأضـاف:  الخارجيـة 
املوضوعـات التي بحثت خالل الزيارة 
كانت اسـرتاتيجية يف نوعها ذلك انها 
طالت يف الحديث والذكر املفصل ملف 
امليـاه والتصحر ومـا يعانيـه العراق 
مـن مختلف الجوانب والتحديات لكن 
االسـاس ان االشـارة كانـت واضحة 
لالمـني العام. مبينـا: ان تطورا نوعيا 
بـدا يظهـر يف االداء الحكومي لرئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني، واشار 
اىل جملة من العنارص االساسية يف هذا 
االنتقال النوعـي يف املنهاج الحكومي 
وتطبيقـه، إذ اشـار اىل ان هـذا الدعم 
الذي تتضمنه هـذه الزيارة يأتي بناًء 
عىل ما ارش ولوحظ أنه بدا منسـجما 

مع طبيعة االحتياجات واملطلبية التي 
يقررهـا الشـارع العراقـي .وأوضح: 
ان امللفـات ايضـا اشـارت اىل جوانب 
اساسـية نوعيـة خطتهـا الخارجية 
العراقية واسسـت يف مضمونها املزيد 
مـن االرتـكاز والتكامـل االقليمـي ال 
سـيما انه جرت االشـارة اىل مؤتمري 
افرزتـه  ومـا  والثانـي  االول  بغـداد 
مخرجـات  مـن  االجتماعـات  هـذه 
وتبنـي  االقتصـادي  التكامـل  تعـزز 
عـىل التنسـيق والتعـاون والتضامن 

فيمـا  املنطقـة،  دول  بـني  املشـرتك 
يجـري التأسـيس والتنسـيق ملؤتمر 
بغداد بنسـخته الثالثة .واشار اىل: ان 
التحديـات التي تواجه املواقع الرتاثية 
هي ايضـا كانت محل ذكـر واهتمام 
مـن رئيـس الـوزراء محمـد شـياع 
السوداني وجرى يف سياق متصل دعم 
واضح من االمـني العام لالمم املتحدة 
بهذا الشأن واالستعدادات التي تجري 
فيمـا يتعلق باجتماع يعـد له يف االمم 
امليـاه،  بموضوعـة  يتصـل  املتحـدة 

وسـيكون العراق مشاركا واساسا يف 
طرح رؤاه يف هذا املسار.وبنّي: ان دعم 
السياسات الحكومية الحالية من قبل 
االمـم املتحدة يعد تحوال اسـرتاتيجيا 
ونوعيـا. مؤكـدا: كلنا نتابـع طبيعة 
اإلحاطات التي كانت قد سـبقت منذ 
فرتة من قبل ممثلة االمني العام لالمم 
املتحدة يف بغداد وكانت تؤرش اليه من 
طبيعـة املخاطر والتحديـات، وكانت 
تشـري بشـكل واضـح اىل ان مكامـن 
والتكامـل  القـوة  عنـارص  إلشـادة 

للمطلبيـة  واالسـتجابة  والتعـاون 
الشـعبية العراقية ومحاربة الفسـاد 
ودعم قطاع الشـباب إلنتاج املزيد من 
فرص العمل وتحقيق االستجابة عىل 
اسـاس الدسـتور والقوانني العراقية 
النافـذة فيمـا يتصـل بتنظيـم وضع 
الدولة بشـكل عام.ولفت اىل: ان هذه 
العنارص االساسـية تعد بيئة صالحة 
الن يكـون العراق محـال للدعم الدويل 
السيما االمم املتحدة. مؤكدا: ان هناك 
اتجاهني اساسـيني يف موضوعة دعم 
العراق بهذا الجانب السـيما املياه هي 
دعـم الحـوارات التي يجريهـا العراق 
ذات الطابـع الفنـي والسـيايس مـع 
االطـراف التي يتشـاطأ معهـم فيما 
يمكن التعويـل عىل الرؤيـة العراقية 
واالتكال عىل آليات الحوار والتفاوض 
التـي تسـتند باالحتفـاظ عـىل حـق 
العـراق وحيـازة كل حصصـه املائية 
توفريا للمطلب الداخل العراقي السيما 
قطاع الزراعـة .ومىض بالقول: إذا ما 
تمـت املعالجات وفق رؤية تخطيطية 
واضحة تلتزمها السياسـة الخارجية 
العراقيـة وتعمل عـىل حصد مصادرة 
القوة الدولية لدعم العراق بهذا الجانب 
سـيكون تحوال جوهريـا. مؤكدا: ان 
االجنـدة الذكيـة التي طورتهـا وزارة 
الخارجية العراقية كما يف زيارة االمني 
العام لالمم املتحدة للعراق، ومن قبله 
وزيـرا خارجية روسـيا وايـران ومن 
قبلهما وزير خارجية السعودية ومن 
قبل وزير الشؤون الخارجية للمملكة 
املغربية، كل ذلك تم خالل ما يقرب الـ 

30 يوما .
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بغداد/ الزوراء:
وجهت الهيئة العامة للجمارك، امس السبت، 
الكحولية.وذكرت  املرشوبات  دخول  بمنع 
الهيئة يف بيان تلقته «الزوراء»: أنها «وجهت 
بمنع  الجمركية  واملراكز  املناطق  جميع 
كافة». بأنواعها  الكحولية  املرشوبات  دخول 

وأضافت أن «توجيهها جاء استنادا إىل قانون 
واردات البلدية رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ واملنشور 
 (٤٧٠٨) بالعدد  العراقية  الوقائع  بجريدة 

لسنة ٢٠٢٣».
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بغداد/ الزوراء: 
الداخليـة،  لـوزارة  االقـدم  الوكيـل  أكـد 
حسـني العوادي، خـالل زيارتـه اىل مقر 
ولقائـه  العراقيـني  الصحفيـني  نقابـة 
نقيب الصحفيـني العراقيني رئيس اتحاد 
الصحفيـني العرب مؤيـد الالمي، حرص 
الوزارة عىل تقديم الدعـم الكامل لألرسة 
الصحفية.وذكر بيـان لنقابة الصحفيني 
العراقيني تلقتـه «الـزوراء»: إن «الوكيل 
األقدم لوزارة الداخلية حسني العوادي زار 
امس نقابـة الصحفيني العراقيني لتقديم 
التهنئـة لنقيب الصحفيـني مؤيد الالمي 
ملناسـبة إعـادة انتخابه رئيسـا لالتحاد 
العام للصحفيني العـرب». وعّرب العوادي 
خـالل لقائـه نقيب الصحفيـني وأعضاء 
مجلـس النقابـة، وبحسـب البيـان، عن 
اعتزازه بنقابة الصحفيني لدورها املتميز 
والنجاحات الكبرية التي حققتها النقابة 

وعىل جميع املستويات ودفاعها املتواصل 
لتأديـة  واإلعالميـني  الصحفيـني  عـن 
واجبهم اإلعالمي واملهنـي ونقل الصورة 
املرشقة عن العراق إىل الرأي العام العالم.
وأشـاد العوادي بالتضحيات الكبرية التي 
قدمتهـا األرسة الصحفية، مؤكدا حرص 
الـوزارة عىل تقديم الدعـم الكامل لنقابة 
الصحفيـني واألرسة الصحفيـة وتوفـري 
البيئـة اآلمنة للعمـل الصحفي واإلعالمي 
يف العراق، وتمكـني الصحفيني من تأدية 
واجبهـم بـكل حريـة. مـن جانبـه، قّدم 
نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، 
رشحا مفصـال عن طبيعة عمـل النقابة 
يف  وفروعهـا  اإلعالميـة  ومؤسسـاتها 
املحافظات. واشـار البيان اىل ان العوادي 
تجول يف أروقة النقابة وأبدى إعجابه بما 
يشهده العمل فيها من دقة وتنظيم، ويف 

مفاصلها كافة.

ÍbÓ‡‹€@Û‹«˛a@ê‹1a@ÊÏ„b”@…Ìãìn€@ÈuÏm@Â«@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@ÚÓibÓ‰€a@Ú«aäç€a
@÷aã»€a@¿@ÍbÓæa@|í@Úßb»æ

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  اليارسي،  حسن  الدستورية،  للشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار  عرض 
عىل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، الخطوط العريضة ملرشوع رئيس الوزراء 
إنه» زار  اليارسي يف ترصيح صحفي:  الدستور.وقال  لتعديل  السوداني،  محمد شياع 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس وتداول معه مرشوع الحكومة لتعديل الدستور 
بغية التنسيق مع رئاسة املجلس بصدد ذلك». مبيناً أن» الخطوة املقبلة تتمثل اللقاء 
بزعماء الكتل السياسية لغرض عرض املرشوع عليهم».وكان رئيس مجلس الوزراء، 
محمد شياع السوداني، قد قرر يف وقت سابق، تكليف حسن نعمة اليارسي مستشاراً 

له للشؤون الدستورية.
«رئيس  إن  «الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الوزراء،  مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قرر تكليف حسن نعمة اليارسي مستشاراً له 

للشؤون الدستورية «.
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استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط املرقم ١٨٧٤/٨/٢ يف ٢٠٢٣/١/٢٧ 
العطاءات املؤهلني  الخطة االستثمارية ملحافظة نينوى لسنة ٢٠٢٣ والدعوة عامة ملقدمي  العامة اعاله ضمن تخصيصات  املناقصة  إعادة االعالن عن  ١- يرسنا 
وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ عقود االشغال املتوسطة بموجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال املتوسطة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

(٦,٨٩٠,٥٢٩,٠٠٠) دينار ستة مليار وثمانمائة وتسعون مليون وخمسمائة وتسعة وعرشون الف دينار وبمدة تنفيذ (٧٢٠) يوم وتشمل املشاريع:

٢- سيتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص (انشائي، ميكانيك، كهرباء) الدرجة 
(الرابعة فأعىل) املسجلني يف وزارة التخطيط او الرشكات املسجلة يف وزارة التجارة /مسجل الرشكات يف العراق (وحسب طبيعة املناقصة) لرشاء وثائق املناقصة.

٣- عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بالعنوان (صندوق اعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات االرهابية) 
خالل ساعات الدوام الرسمي، وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة عىل استفسارات الرشكات يوم االحد املوافق ٢٠٢٣/٣/١٢ الساعة العارشة صباحا يف مقر الصندوق.

٤- تقديم متطلبات التأهيل التالية :
- املوقف القانوني : تقديم واحدة او اكثر من (هوية تصنيف املقاولني نافذة – كتاب مسجل الرشكات للرشكات االجنبية – هوية اتحاد املقاولني – شهادة التأسيس 

للرشكات املحلية – كتاب التخويل باملراجعة والتوقيع).
- املوقف املايل: معدل االيراد السنوي، السيولة النقدية (كشف حساب) او كفاءة مالية، حسابات ختامية، ومبلغ التأمينات االولية – عدم ممانعة رضيبية.

- املتطلبات الفنية : خربة تخصصية (تقديم عمل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ١٠ سنوات األخرية).
٥- بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض او املخول بكتاب رسمي لرشاء وثائق املناقصة بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠) 
مليون دينار غري قابل للرد ويتم البيع لوثائق املناقصة يف اوقات الدوام الرسمي (٨ صباحا اىل ٢ ظهراً) ابتداًء من تاريخ نرش اعالن املناقصة يف الصحف املحلية واملوقع 

االلكرتوني الرسمي للصندوق ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
٦- يقدم نسخة عطاء (جدول كميات) اصلية واحدة ونسختني اضافيتني من (جدول كميات) طبق االصل موقعة ومختومة بختم الرشكة مع نسخة واحدة من 
الوثائق االخرى املطلوبة اىل (مقرر لجنة فتح العطاءات) ووضعها يف صندوق العطاءات من قبل املدراء املفوضني للرشكات او من يمثلهم يف مقر الصندوق ولنفس 
االلكرتوني غري مسموح، وان كافة  بالربيد  املوافق ٢٠٢٣/٣/١٩ والتقديم  االحد  الثانية عرش ظهرا من يوم  الساعة  للتقديم  ادناه وان آخر موعد  املدرج  العنوان 
العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد سوف ترفض وال تودع يف صندوق العطاءات ويف حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام 

رسمي.
٧- سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور (اختياري) يف مقر الصندوق يف اليوم املحدد 

ملوعد الغلق يف الساعة (الثانية عرش بعد الظهر).
٨- عىل مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية وملئها بكافة اقسامها وبعكسه سيتم استبعاد عطائه.

٩- كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات االولية (ضمان العطاء) البالغة (١٪ من املبلغ التخميني) بشكل خطاب ضمان اوصك مصدق نافذ ملدة ٩٠ يوم ابتداء من 
تاريخ غلق املناقصة عىل ان يكون من مرصف عراقي معتمد من قبل البنك املركزي العراقي.

١٠- يحق إلدارة الصندوق الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحل التعاقد وال يرتتب عىل ذلك اي تبعات مالية او قانونية بحق الصندوق.
١١- صندوق اعادة االعمار غري ملزم بقبول اوطأ العطاءات.

مالحظة: عىل مقدمي العطاءات تقديم الوثائق املبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم :
أ - وصل رشاء وثائق املناقصة، التأمينات االولية (ضمان العطاء) البالغة (١٪من املبلغ التخميني) عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق. 

ب -  هوية تصنيف املقاولني نافذة وضمن االختصاص او كتاب مسجل الرشكات للرشكات االجنبية املسجلة يف العراق وشهاده التأسيس للرشكات املحلية وهوية 
اتحاد املقاولني، كتاب التخويل باملراجعة والتوقيع.

ج -  كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ.
ح - قائمة باألعمال املماثلة (ويعتمد يف ذلك عىل كتب االنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).

خ - تقديم الحسابات الختامية آلخر سنتني ويجب ان تكون معدالتها رابحة وموقعة من قبل محاسب قانوني.
د - معدل االيراد السنوي لكافة العقود املنجزة وملدة ال تقل عن سنتني وال تزيد عن عرشة سنوات من تاريخ غلق املناقصة.

ذ - مستمسكات املدير املفوض الثبوتية (هوية االحوال املدنية –شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة املوحدة إن وجدت)+ بطاقة السكن.
ر - جميع اجزاء الوثائق القياسية موقعة ومختومة مع التعهدات.

ز - كشف حساب مرصيف صادر من أحد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي يبني حركة التدفق املايل او الكفاءة املالية باملبلغ املطلوب وفق املعادلة للفرتة التي تسبق 
تاريخ غلق املناقصة معنون اىل صندوق اعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات االرهابية.

١٢- يستبعد العطاء الذي يزيد عن الكلفة التخمينية بأكثر من ٢٠٪.
١٣- العطاءات التي تقل عن الكلفة التخمينية فيتم التعامل معها بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / قسم االستشارات والتدريب ذي 

العدد ٢٥٥٢٥/٧/٤ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٧.
١٤- يتحمل املناقص الذي ترسو علية املناقصة اجور واالعالن وكافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة. 

١٥- العنوان / صندوق اعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات االرهابية (بغداد -الجادرية – شارع الوزراء – دار رقم ١١).
مدير قسم العقود
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االشخاص  او  املكاتب  او  الرشكات  من  الخربة  لذوي  االعالن  الحبوب  لتجارة  العامة  الرشكة  ١-يرس 
الرصافة وقسم  الطبيعيني لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بـ (تحميل وتفريغ الحبوب يف صومعة 

النقل والورشة).
االتحادية وينوي  املوازنة  املالية ضمن  التخصيصات  الحبوب)  لتجارة  العامة  (الرشكة  لدى  ٢-تتوفر 
استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات (اعمال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص صومعة 

الرصافة وقسم النقل والورشة).
٣- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري 
اىل الرشكة العامة لتجارة الحبوب /القسم القانوني الكائن يف بغداد -باب املعظم - مدخل الشيخ عمر- 
الطابق االول) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون الف 

دينار، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله.
٤-يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:-

-كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب .
-هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء.

-بطاقة السكن.
-البطاقة التموينية.

-شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات.
٥-تسلم العطاءات اىل العنوان:(الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القسم القانوني الكائن يف بغداد -باب 
املعظم -مدخل الشيخ عمر -الطابق الثاني) يف املوعد املحدد لغاية الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم 
العطاءات بحضور  املتأخرة وسيتم فتح  العطاءات  ترفض  املصادف ٢٠٢٣/٣/٢٨ وسوف  (الثالثاء) 
الحبوب/بغداد  العامة لتجارة  العنوان (الرشكة  الراغبني بالحضور يف  او ممثليهم  العطاءات  مقدمي 
-باب املعظم -مدخل الشيخ عمر -الرشكة العامة لتجارة الحبوب -قاعة مكتب السيد املدير العام ) يف 
الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم (الثالثاء) املوافق ٢٠٢٣/٣/٢٨) يجب ان تتضمن 
العطاءات التأمينات االولية املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها (خطاب ضمان مرصيف او 
صك مصدق ) وبمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليون دينار عراقي صادر من مرصف معتمد يف العراق /

البنك املركزي العراقي، علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
جدول الفعاليات لصومعة الرصافة وقسم النقل والورشة

مالحظات /
١-  تكون نفاذية العروض (٩٠) يوم من تاريخ غلق املناقصة.

٢-سيتم انعقاد مؤتمر خاص لإلجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن 
(٧) ايام من تاريخ غلق املناقصة واملصادف يوم ٢٠٢٣/٣/١٩.

٣- تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحددة يف 
وثائق املناقصة بمدة ال تقل عن (٢٨) يوم .

االجتماعات  قاعة  يف   ٢٠٢٣/٣/٢٨ يف  عرشة  الثانية  الساعة  العطاءات  فتح  وموعد  مكان  ٤-يكون 
بمكتب السيد املدير العام.

                                                          حسني غازي كاظم
    مدير القسم القانوني
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اسم املرشوعت

هدم واعادة بناء قسم الصحة العامة واملركز الصحي باب البيض / محافظة نينوى١



بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس مجلـس الـوزراء محمـد 
شـياع السـوداني، امـس السـبت، أن 
املوظـف املخلص هـو األداُة الرئيسـُة 
التي تعتمـد عليها الحكومـُة يف تنفيذ 
برامجهـا وإصالحاتهـا، وفيما أشـار 
إىل أن الجميـع سـيخضع للتقييم بدءاً 
من أبسـط موظـف ووصـوالً إىل أعىل 
مستوى، وجه بتحويل أرايض معسكر 

الرشيد اىل متنزهات.
وذكـر بيـان، للمكتب االعالمـي لرئيس 
مجلـس الـوزراء، تلقته ”الـزوراء“: أن 
”رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
كـرم نخبـة مـن املوظفـني املتميزيـن 
واملبدعـني يف مؤسسـات الدولـة، وذلك 
خالل فعاليات املوسم الخامس ملهرجان 
( يـوم الوظيفـة) الذي أقامتـه، صباح 
امـس، محافظـة بغـداد بالتعـاون مع 

جامعتي بغداد واملستنرصية“.
لـه خـالل  السـوداني يف كلمـة  وقـال 
املناسبة:  ”نلتقي بهذا الجمع املميز من 
املوظفـني الذين يمثلون نمـاذج ُيحتذى 
بهـا يف اإليثار واإلخالص والنزاهة، حيث 
يحمـل كلُّ واحـد منهـا قصـة عظيمة 
تسـتحّق التقديـر، منهـا قصة سـائق 
الشاحنة الذي اغتال االرهاب ابنه، الذي 
كان يقود أيضاً شاحنًة محملًة ببضاعة 
تعـود إىل الدولة، فرفض تشـييعه إىل أن 
ُتسلَّم البضاعة إىل مكانها، ورضب مثاالً 

يف النزاهة والصرب وااللتزام“.
وتابـع: ”كذلـك حكايـة مديـر املركـز 
صباحـاً  اسـتيقظ  الـذي  االمتحانـي 
عـىل رصاخ يف بيتـه بسـبب وفـاة ابِنه، 
وبـدالً مـن تشـييعه، ذهـب إىل املركـز 
للطـالِب  املدرسـة  وفتـح  االمتحانـي 
فـكان مصداقـاً  امتحاناتهـم،  لتأديـة 
للصـِرب الجميل والحرص عىل مسـتقبل 
الطـالب، فضـًال عـن  ملحمـة الفريـق 
الطبـي يف مستشـفى الواسـطي الـذي 
عمل يوماً كامالً، بنهـاره وليله، لزراعة 
ذراع لطفل عراقي كانـت مفصولًة عن 
جسـده، إضافة إىل قصـة عراقيٍة تعمل 
يف رشكة كيماديا، اسـتطاعت بنزاهتها 

وحرصها وإخالصها أن تسـتعيد (50) 
مليون دوالر، كانت من املمكن أن تذهب 
لجيوب الفاسـدين، بعد أن خفضت أحد 
عقود اللقاحات من (80) مليون دوالر، 

إىل (30) مليون دوالر“.
وأشـار إىل، أن ”هـذه الحكايـات نماذج 
لحكايات كثـرية كان أبطالهـا عراقيني 
أن  لـه  يؤسـف  مـا  لكـن  وعراقيـات، 
الكثري من وسـائل اإلعـالم تنقل الصور 
والحكايات السـلبية فقـط، وال تتناول 
الحكايـات اإليجابيـة التـي لدينـا منها 

الكثري“.
وذكـر ان ”الواجـب الوطنـي واملهنيـة 
يتطلَّبـان أن يهتم اإلعالم بهـذه الصور 
اإلحبـاط  ببـثِّ  املرشقـة، وأال ينشـغل 
والسـوداوية بـني النـاس، بتصوير كل 
املوظفـني بأنَّهم فاسـدون ومرتشـون 
وغري مخلصـني يف أداء واجباتهم.، الفتا 
كان،  أينمـا  الناجـح  ”املوظـف  ان  اىل 
ويف أيِّ موقـع مـن مواقـع الخدمة، هو 
العنـرص األهم يف تقدم البلـد وازدهاِره، 
أمـا املوظف املرتدد والكسـول الذي يبُث 
الطاقة السـلبية، أو الذي يسلك مسالك 
عىل الرشوة والفسـاد وتعطيل مصالح 
النـاس سـيكوُن عبئـاً عـىل الناجحني، 
املوظفـني  لجهـود  تشـويه  ومصـدر 

املخلصني“.
أن  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  وأوضـح 
”الحكومة رسـمت منهجـاً متكامالً يف 
اإلصـالح اإلداري يف جميـع مؤسسـات 
الدولـة، لتحقيـق برنامجهـا ورؤيتها، 
يتمثل برتشـيق أداء املؤسساِت، ووضع 
حـد للفسـاد واملحسـوبية والروتـني“، 
املخلـص  ”املوظـف  ان  اىل  مشـريا 
والحريص والنزيـه والكفء، مهما كان 
عنواُنـه، هو األداُة الرئيسـُة التي تعتمد 
برامجهـا  تنفيـذ  يف  الحكومـُة  عليهـا 
وإصالحاتهـا، وال يمكن ألي برنامج أن 
ُينفـذ من غـري أدوات ناجحة، وال يمكن 
القبول بتعطيل املهام واملشاريع بسبب 
تلكـؤ أو تردد أو فسـاد أو فشـل هنا او 

هناك“.
وذكـر أن ”الجميـع سـيخضع للتقييم 

بـدءا مـن أبسـط موظـف ووصـوالً إىل 
أعىل مستوى بما فيهم املتحدث (رئيس 
مجلس الوزراء)“، الفتا اىل انه ”ال يمكن 

أن نسـتمر باملعاناة ونطلب من الشعب 
أن يتحمل املحسوبية هنا او هناك، التي 
جلبت هذا املسؤول أو املوظف املقرص أو 

الفاسد“.
وختـم رئيس مجلـس الـوزراء بالقول: 
”أحييكـم، وأُحيي محافظـَة بغداد عىل 

هذا العمل الكبـري، وتحية تقدير لفريق 
العمـل الذي أخرج لنا هـذه العيِّنات من 
املوظفني الذين سيكونون مصدر إشعاع 

يف كلِّ دوائر الدولة“.
يف غضون ذلك، ذكر مكتب رئيس الوزراء 
يف بيـان تلقته ”الزوراء“: رئيس مجلس 
الوزراء السـيد محمد شـياع السوداني، 
تفقـد األعمـال الجاريـة يف شـارع ابو 
نـواس، التي ُتنفـذ حاليا ضمـن حملة 
(بغداد أجمل). واطلع عىل سري األعمال 
ومهنـديس  بالعاملـني  والتقـى  فيـه، 
املرشوع، الذي يتضمن تطوير الشـارع 
وتأهيلـه وإكسـاءه، وتطويـر الطريق 

املحاذي لنهر دجلة.
وتابـع، كما تفّقد السـوداني معسـكر 
الرشـيد، واطلـع عىل املعسـكر وحجم 
التجـاوزات فيه، ووجه بعقـد اجتماع 
عايل املستوى من أجل إعادة تخصيص 
أرايض معسـكر الرشـيد وإحالتهـا إىل 
رشكة مستثمرة تقدم رؤية لتطويرها 
وتحويلهـا إىل بارك ومسـاحة خرضاء، 
وجعلها منتجعا ألهايل بغداد. كما وجه 
السيد السـوداني بفتح شـارع باتجاه 
منطقة الزعفرانيـة ضمن مرشوع فك 

االختناقات املرورية.
واشـاد رئيس مجلس الـوزراء بجهود 
أمانة بغداد يف مجال املشاريع الخدمية. 
إىل  املواطنـني  حاجـة  سـيادته  وبـني 
املنتزهـات ليكـون متنفسـاً لهـم، إىل 
جانـب حاجتهم للخدمات األساسـية. 
وأشار إىل سوء استخدام أرايض الدولة، 
بذريعة االستثمار، فانترشت املجمعات 
السكنية االستثمارية واملوالت يف مركز 

بغداد وتسببت باختناقات مرورية.
ووّجه السـوداني بمنع تحويل مناطق 
إىل  تعـود  التـي  دجلـة  نهـر  ضفتـي 
بعـض الـوزارات إىل مـكان للنفايـات، 
وأمـَر بتطويرهـا، ابتـداًء مـن منطقة 

الكريعات.
وأكد عىل أهمية دخول القطاع الخاص 
يف مـرشوع تطوير ضفتـي النهر، عىل 
أن تكون املطاعـم والكازينوهات، التي 
سـتقام ضمـن مواصفـات وتصاميم، 
تمتـاز بالجمالية والبسـاطة، مبيناً أن 
هنـاك العديد من الكفاءات الهندسـية 
القـادرة عىل تقديـم دراسـات لنماذج 
تنفـذ بإمكانياتنـا يف منطقـة ضفتـي 

دجلة.

pbÁç‰nfl@∂g@áÓíã€a@ãÿè»fl@Ôöaäc@›ÌÏzni@ÈuÎ

بغداد/ مصطفى العتابي:
السـبت،  امـس  النـواب،  مجلـس  صـّوت 
عـىل كامـل الدليمي رئيسـا لديوان رئاسـة 
الجمهورية وتسـمية مـدراء مكاتب رئيس 
الربملان ونائبيه، وفيما انهى مناقشة وقراءة 
التعديل الثالـث لقانون انتخابـات مجالس 

املحافظات، رفع جلسته اىل غد االثنني.
وذكـر بيان للدائرة االعالميـة ملجلس النواب 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان“ رئـيـس مـجـلـس 
الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوســي افتتح 
أعـمـال الجلســــة رقم (10)، للـــدورة 
االنتخابيـة الخامسـة للسـنـة الترشيعيـة 
الثانيـة، ضمـن الفصــــل الترشيعــــي 

األول“.
وأضاف أن“ عدد الحضور 194 نائبا“.

واضاف: ان مجلس النواب صوت عىل رئيس 
ديوان رئاسة الجمهورية كامل كريم عباس 
الدليمـي، كما صوت ايضـا عىل مدير مكتب 
رئيـس املجلـس محمد نـوري ونائب رئيس 
املجلـس ناظـم كاظم رسـن ومديـر مكتب 

نائب الرئيس فهد رسول.
كذلـك، صـوت مجلس النـواب عىل مرشوع 
قانـون التعديـل الثالث لقانـون كلية األمام 

األعظم رقم (١٩) لسنة ١٩٩٧.
كمـا انهى املجلس تقرير ومناقشـة مقرتح 
قانـون التعديـل الثالـث لقانـون انتخابات 
مجالـس املحافظـات واالقضيـة رقم (۱۲) 
لسـنة ۲۰۱۸، كذلك انهى تقرير ومناقشـة 
مرشوع قانون تعديل األمر رقم (١٥) لسنة 
٢٠٠٤ بشـأن تمليـك قطـع أراٍض سـكنية 
ملنتسـبي رشكـة مصـايف الوسـط / الدورة 
رشكـة عامة، وكذلـك انهى مجلـس النواب 
تقرير ومناقشـة مـرشوع قانـون التعديل 
الكهربـاء رقـم (٥٣)  األول لقانـون وزارة 
ومناقشـة  تقريـر  وانهـاء   ،  ۲۰۱۷ لسـنة 
مرشوع قانـون التعديـل االول لقانون دعم 
املشـاريع الصغرية املدرة للدخـل رقم (١٠) 

لسنة ۲۰۱۲.
فيما قرر مجلس النواب رفع جلسـته اىل غد 

اإلثنني .

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئة النزاهـة االتحاديَّة صدور أوامر 
قبض وتحر بحق عدد من كبار املسـؤولني يف 
الحكومة السـابقة؛ بتهمة تسهيل االستيالء 
عـىل مبالغ األمانات الرضيبيَّة، فيما اصدرت 
أمـر اسـتقدام بحقِّ وزيـر الثقافة األسـبق 

ووكيل وزيٍر.
وذكرت دائـرة التحقيقات بالهيئـة، يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“:  أنـه ”عـىل إثـر ظهـور 
أدلـة جديدة تشـري إىل تـورط عـدد آخر من 
الشـخصيات يف الحكومة السـابقة بجريمة 
رسقـة مبالغ األمانـات الرضيبيَّـة، أصدرت 
محكمـة تحقيـق الكـرخ الثانيـة املختصة 
بقضايـا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق (٤) 

من كبار املسؤولني يف الحكومة السابقة“.
وأوضحت أن ”أوامر القبض والتحري صدرت 
بحق كل من: وزير املاليَّة ومدير مكتب رئيس 
مجلس الوزراء والسكرتري الشخيص لرئيس 
مجلس الوزراء واملستشـار السيايس لرئيس 

مجلس الوزراء يف الحكومة السابقة.“
وتابعـت أن ”األوامـر الصـادرة؛ اسـتناداً إىل 
أحكام املـادة (٣١٦) من قانـون العقوبات، 
جـاءت عىل خلفيَّة تهمة تسـهيل االسـتيالء 

عىل مبالغ األمانات الرضيبيَّة.
أموالهـم  بحجـز  أوامـر  صـدور  إىل  الفتـة 
املنقولـة وغري املنقولـة؛ اسـتناداً إىل أحكام 
املـادة (١٨٤/أ) من قانون أصول املحاكمات 

الجزائيَّة“ .
يف غضون ذلك، أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة 

صـدور أمـر اسـتقدام بحـقِّ وزيـر الثقافة 
األسـبق ووكيل وزيٍر، إضافـًة إىل صدور أمر 
قبـٍض عىل مدير مكتـب الوزيـر؛ الرتكابهم 

عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة.
وقالـت دائـرة التحقيقـات بالهيئـة يف بيان 
تلقته ”الزوراء“: إن ”قايض محكمة تحقيق 
الكرخ الثانيـة؛ بناًء عىل تحقيقـات مديرية 
تحقيق الهيئة يف بغداد، أصدر أمر اسـتقداٍم 
عىل وزير الثقافة األسـبق ووكيل وزير، فيما 
أصـدرت أمر قبـٍض وتحرٍّ عـىل مدير مكتب 
الوزير، يف موضوع قيام الوزارة بالتعاقد مع 
رشكٍة دنماركيٍَّة ُمفلسٍة؛ لعرض كنز النمرود 

األثري يف املتاحف األوربيَّة“.
ُمشـدِّدًة عـىل أنَّ ”الرشكـة التي تـمَّ التعاقد 
معهـا غري رصينٍة وال يمكنها توفري الحماية 
الالزمة للكنز الذهبّي الذي يمثل إرثاً حضارياً 
مـة  للعـراق، فضـًال عـن عـدم رعايـة ُمنظَّ

اليونسكو لهذا االتفاق“.
وأضافـت الدائـرة انَّ ”االتفـاق أبـرم خالل 
الفرتة عدم وجود دستوٍر دائٍم أو نظاٍم داخيلٍّ 

يسمح بإخراج الكنز إىل خارج العراق“.
ني يف   الفتًة إىل ”عدم وجـود أي دوٍر للُمختصِّ
القانـون بإبرامه، األمر الذي أدَّى إىل تضمينه 

بنـوداً ال تـصـبُّ يف مصلحـة الـوزارة“.
وذكرت أنَّ ”توقيع الوزير عىل االتفاق يجعله 

مسؤوالً مسؤوليَّـًة مبارشًة عن ذلك“.
موضحـة ان ”أوامـر القبـض واالسـتقدام 
صـدرت عن محكمة تحقيق الكـرخ الثانية؛ 

استناداً ألحكام املادة (331) ق. ع.ع“.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيـس الـوزراء، محمد شـياع السـوداني، أن 
العراق يرفض أي اعتداء عىل حدودها، وفيما وصف 
قرار انسحاب التيار الصدري من الربملان باملؤسف،  

أكد أن ال خطوط حمراء يف مكافحة الفساد.
وشـدد  السـوداني يف مقابلة مـع ”العربية“، امس 
السبت، عىل أن الحكومة رفضت االعتداءات الرتكية 
واإليرانية بإجراءات رسمية، مضيفاً أن قوات أمنية 
اتحادية أمسكت الحدود مع إيران وتركيا بالتعاون 

مع أربيل.
موضحـا أن املعارضة لدول أخرى من العراق يجب 

أن تكون سلمية وغري مسلحة.
وأشـار  السوداني إىل أن بغداد ليست ناقال للرسائل 

بني طهران وواشـنطن بل صاحبة مبادرة ومقربة 
لوجهـات النظـر، وأضـاف قائال: ”لن نسـمح ألي 
جهـة بإدخال العـراق يف حروب ورصاعـات خالفا 

للمصلحة الوطنية“.
أما يف ما يتعلق بملف الفسـاد ومالحقة املتورطني، 
فأشـار إىل وجود فئة من املسـؤولني واملوظفني يف 

البالد محمية من قبل قوى سياسية.
وأكد أن ال خطوط حمراء يف مكافحة الفساد.

وعن التيار الصدري وعزوفه عن الساحة السياسية 
منـذ أشـهر، فأعـرب عن أملـه بأن يشـارك يف كل 

الفعاليات السياسية بالبالد.
كمـا وصف قـرار التيـار الصدري االنسـحاب من 

الربملان باملؤسف.

إىل ذلك، أملـح إىل احتمال حصول تغيـري يف الربملان، 
قائـًال ”إن إجـراء انتخابـات مبكـرة يتطلـب حل 
الربملـان، لكن القرار بيد الكتل السياسـية، علماً أن 

الحكومة جاهزة إلجرائها“.
يشار إىل أن حكومة السوداني كانت منحت الثقة يف 
أكتوبر املايض 2022 بعد ما يقارب السنة عىل إجراء 
االنتخابـات النيابية يف البالد، دون إمكانية التوصل 
لتوافق بني التيار الصـدري والكتل النيابية األخرى 
التي تندمج ضمن ما يعرف باإلطار التنسيقي عىل 

تسمية رئيس جديد للوزراء.
مـا دفع زعيـم التيـار، مقتـدى الصـدر، الحقاً إىل 
االنسـحاب من املشـهد السـيايس، طالباً من نوابه 
االسـتقالة، وهذا ما حصل بغية تسـهيل تسـمية 

السوداني يف حينه، وانتخاب رئيس للجمهورية.
ومنـذ ذلـك التاريـخ، وعـدت حكومـة السـوداني 
بمكافحة الفساد املتفيش بقوة يف البالد، والبطالة، 

وتعزيز الخدمات االجتماعية وغريها.
وقـد تابعـت بالتفاصيـل ما عـرف آنـذاك يف البالد 
بـقضيـة ”رسقـة القـرن“ التي فتحـت منتصف 
أكتوبر املايض، وتورط فيها مسـؤولون سـابقون 
كبار ورجال أعمال، فيما أثارت سـخطا شـديداً يف 
العراق الغني بالنفط. السيما بعد أن كشفت وثيقة 
من الهيئة العامة للرضائـب أنه تم دفع 2,5 مليار 
دوالر بـني أيلول/سـبتمرب 2021 وآب/أغسـطس 
2022 مـن طريـق 247 صـكا رصفتهـا خمـس 

رشكات.
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الزوراء/ مصطفى فليح: 
كشفت لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية 
عـن توجههـا نحو ترشيـع قانون لتشـكيل 
مجلـس امليـاه االعـىل ملعالجة شـح املياه يف 
العراق بسـبب دول املنبع، فيما اكدت دعمها 

لقطاع الدواجن.
وقـال عضو لجنـة الزراعـة النيابيـة، رفيق 
الصالحي، يف حديث لـ“الزوراء“: ان ”الشعب 
العراقـي يعاني من شـح املياه بسـبب الدول 
املجـاورة التي وضعت السـدود لتخزين املياه 
عىل االنهر واملنابع التي تذهب باتجاه العراق، 
وهذا اثر سلبا يف املنتجات الزراعية وايضا عىل 
الثـروة الحيوانيـة“، مشـريا اىل ان ”اكثر من 
سـبعة آالف من الجاموس نفقـت يف ذي قار 

بسبب شح املياه“.
واكد ان ”لجنة الزراعة قامت بتشـكيل لجنة 
ملتابعـة موضوع تركيـا وايـران باتجاه فتح 

امليـاه باتجاه العراق النه اثر سـلبا يف الوضع 
االقتصادي والقطاع الزراعي“. 

وكشـف عن مقرتح قانون لتشـكيل مجلس 

امليـاه األعـىل، مؤكـدا انـه ”مقـرتح مبدئي 
وسـيطرح يف جلسـة مجلس النواب يف جدول 

اعماله ومن ثم يقرأ“.

 وبشـأن حماية الدواجن، بـنّي ان ”الدواجن 
ثروة كبرية وتحتاج الحماية باعتبارها منتجا 
محليـا، وهي اليـوم تغطي االسـواق املحلية 
لكنها تأثرت بسـبب عدم االلتفـات إليها من 
قبـل وزارة الزراعـة او الحكومة السـابقة“، 
مشـريا اىل اننا ”دعمنا هذا القطاع من ناحية 

توفري االعالف وحمايته كمنتج محيل“.
واضـاف ان ”البـرصة وحدهـا تنتج تسـعة 
ماليني يوميا، وهذا إنتاج كبري يدعو لالهتمام 

ويوفر فرص عمل آلالف االيدي العاملة“.
وبشـأن اسـعار البيض، اوضح ان ”االسعار 
هبطت بعد ارتفاعها قبل فرتة، وحدث اتفاق 
عىل فتح نافذة لدخوله اىل العراق لكي تستقر 
األسعار، واستضفنا يف جلسـة وزير الزراعة 
املالك املتقدم يف الوزارة بصدد هبوط اسـعار 
البيع وتأثريها السلبي عىل املنتجني الذين قام 

بعضهم بجزر دواجنهم“.

انقرة/ متابعة الزوراء:
ملواجهـة  مرشـح  اختيـار  أحـدث 
املنتهيـة واليتـه  الرتكـي  الرئيـس 
رجب طيـب أردوغـان يف انتخابات 
14 أيار/ مايو، انشقاقا يف صفوف 
تحالف معارض من سـتة أحزاب يف 
البـالد، فيما أعلنـت إدارة الطوارئ 
والكـوارث الرتكيـة ”آفـاد“، وقوع 
حـوايل 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية 
يف تركيا ومحيطهـا القريب، منذ 6 

شباط املايض.
القومـي،  ”الخـري“  حـزب  وكان 
وهـو ثاني أهـم حـزب يف التحالف 
املعـارض، قـد رفض دعم ترشـيح 
رئيـس  أوغلـو  كيليتشـدار  كمـال 
الحـزب املعارض الرئيـيس، ”حزب 
الشـعب الجمهوري“، والذي سيتم 
اإلثنـني  رسـمياً  ترشـيحه  إعـالن 

املقبل.
واعتربت مؤسسـة ورئيسـة حزب 
”الخري“ مريال أكشـينار يف خطاب 
متلفز: أن اختيار كيليتشدار أوغلو، 
صغـرية“  ”حسـابات  عـن  ناتـج 
تركيـا  مصلحـة  مـع  تتعـارض 

العامة.
وقالت: فقدت طاولة السـتة (اسم 
التحالـف) القدرة عـىل تمثيل إرادة 

األمـة“. وأضافـت: ”لـم يعـد هذا 
التحالف منصة تمكننا من التشاور 
بـل  محتملـني،  مرشـحني  بشـأن 
أصبـح مكتبا يعمـل للموافقة عىل 

مرشح واحد“.
هذا، ودعت أكشينار رئييس بلديتي 
إسطنبول وأنقرة، أكرم إمام أوغلو 
يف  العضويـن  يافـاش،  ومنصـور 
حزب الشـعب الجمهوري، واللذْين 

يتمتعان بشعبية، إىل الرتشح.
وقالـت بعد اجتماع مع مسـؤولني 
يف حزبهـا: ”أمتنـا تحبكمـا، أمتنا 

تريدكما“.
من جهته، أعرب يافاش عن دعمه 
لـ ”رئيسه“ كمال كيليتشدار أوغلو، 
مؤكدا أنه مستعد ألداء ”واجبه“ إذا 

طلب منه التحالف ذلك.
كمـا أكد إمـام أوغلـو، دعمه أيضا 
الشـعب  حـزب  رئيـس  لرتشـيح 

الجمهوري.
وعّرب كيليتشـدار أوغلـو يف مقطع 
فيديـو نـرشه عىل تويرت، عـن نيته 
فتـح تحالف املعارضـة الذي أطلق 
عليه اسـم ”طاولـة السـتة“ أمام 

أحزاب أخرى.
وقـال ”يجـب أن ندعـو كل أطياف 
تركيـا إىل هذه الطاولـة ، كما يجب 

أن تتوسـع هـذه الطاولـة. ال أحـد 
يستطيع منعها“.

كمـا انتقـد رئيـس حزب الشـعب 
الجمهـوري، مريال أكشـينار دون 
أن يسميها لتبنيها ”لغة أردوغان“، 
سياسـية  ”ألعـاب  إىل  باإلضافـة 
وفظاظة“. وقال: ”ال يقلق شعبنا. 
سـنهزم أردوغان وآلـة دعايته عىل 

أي حال. تأكدوا أننا سنفوز“.
اتهامات  أردوغـان  هـذا، ويواجـه 
اإلغاثـة يف  بشـأن بـطء عمليـات 

زلـزال  أعقبـت  التـي  السـاعات 
السادس من شباط/ فرباير املايض، 
فضـًال عـن عـدم توّقـع حكومته 

ملخاطر الزلزال.
ويف سياق اخر، أعلنت إدارة الطوارئ 
والكـوارث الرتكيـة ”آفـاد“، وقوع 
حـوايل 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية 
يف تركيا ومحيطهـا القريب، منذ 6 

شباط املايض.
وأوضحـت ”آفاد“ يف تغريـدة، أنها 
رصدت حـدوث حوال 13 ألف زلزال 

 6 وهـزة ارتداديـة يف الفـرتة مـن 
شـباط املـايض إىل 4 آذار الحايل، يف 

تركيا ومحيطها.
وارفقـت التغريـدة بخريطة عليها 

املناطق التي شهدت زالزل.
ويف 6 شباط املايض، رضب جنوبي 
تركيا وشمايل سـوريا زلزاالن بقوة 
7.7 و7.6 درجـات، وتبعتهما آالف 
الهزات االرتدادية العنيفة، ما أودى 
بحياة عرشات اآلالف من األشخاص 

وخلَّف دمارا ماديا ضخما.
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بغداد/الزوراء:
أعلنت لجنـة العمل والشـؤون االجتماعية، 
امس السـبت، عن اهـم امليـزات الحكومية 
لذوي االحتياجات الخاصة، وفيما اشارت اىل 
التحرك لتعديل رواتـب املعني املتفرغ، اكدت 
تخصيـص مقاعـد حـج ووظائـف واراض 

لذوي االحتياجات الخاصة.
يف  املعمـوري  امـري  اللجنـة  عضـو  وقـال 
ترصيـح صحفي إن «رشيحـة ذوي االعاقة 
او االحتياجـات الخاصـة مهمـة، حيـث تم 
ترشيع قوانـني تهتم بهم وتقـدم الخدمات 
الالزمـة لهـم وتحقـق العدالـة االجتماعية 
وتعطـي حقوقهـم سـواء يف الـوزارات من 
خالل تخصيص راتب يخص االعاقة بنسـب 
معينـة مـن خـالل تعديـل قانـون رقم ٣٨ 
لسـنة ٢٠١٣ ونعمل حاليا عـىل تغيريه وقد 
وصلت اللجنة اىل مراحل متقدمة بخصوص 
راتـب املعـني «، مبينـا ان «هنـاك مسـاعي 
إلكمال دراسـة الصم والبكـم، حيث يتوقف 
حاليا يف الصـف الرابـع االبتدائي».واضاف: 
«اننـا نعمل عـىل توفري جميع املسـتلزمات 
ملسـاعدتهم يف اكمـال دراسـتهم، من خالل 
توفـري مناهج وبنى تحتيـة وتدريس، وهذا 
يتعلق بوزارة الرتبية»، مشـريا اىل ان «هناك 
جملة من االمتيازات لذوي االحتياجات منها 
اصدار بطاقـة هوية خاصة بهذه الرشيحة 
مـروري  منفـذ  بتخصيـص  تتميـز  التـي 
خـاص عند الدخول اىل املطـار مع تخفيض 

اسعار تذاكر السـفر ألغراض العالج الطبي 
بنسـبة ٥٠ باملئة مـع املرافـق، وتخصيص 
نسـبة يف التقديم للدراسـات العليا ومقاعد 
الحـج والتوظيف وتوزيع قطـع االرايض يف 
املحافظات». وذكر ان «مؤسسـة االسـكان 
التعاونية قامت بمبادرة طيبة لدعم وتأهيل 
معهـد املعاقني يف منطقـة الريموك ورفدهم 
بمواد اولية تسـهم يف تدريب وتنمية قدرات 
هذه الرشيحة املهمة والقضاء عىل البطالة».
مـن جانبه، قـال معاون مدير دائـرة رعاية 
ذوي االحتياجـات الخاصـة فـالح املياحـي 
يف ترصيـح صحفـي: إن «ذوي االحتياجات 
الخاصـة اصبحوا اليـوم يمثلـون امكانات 
برشية يف كل الدول لخدمة املجتمع وليسـوا 

عاطلني عن العمـل»، الفتا اىل انهم «بحاجة 
اىل عنايـة خاصـة تجعلهـم أفـرادا يمكنهم 
التناغم مع سـوق العمـل وقيامهم بعملهم 
«محافظـة  ان  منتجني».وذكـر  ليكونـوا 
بغـداد خصصت ضمن قانون الدعم الطارئ 
نسـبة ٥ باملئـة مـن الدرجـات الوظيفيـة 
لتعيني هـؤالء االفراد، حيث إن النسـبة وان 
كانـت ضئيلـة لكنهـا مهمة وتتناسـب مع 
عدد االفـراد املنضوين يف معاهدنا وورشـنا 
املحليـة»، معتـربا انهـا «خطـوة ايجابية».

واوضـح ان «دائرة رعايـة ذوي االحتياجات 
الخاصة لديها ٥٠ وحدة منها الدور االيوائية 
لاليتـام وبعضهم يف سـن الطفولـة املبكرة 
ونحاول دمجهم يف ارس جديدة لسلوك السلم 

الطبيعـي يف املجتمع للتقدم والتطور، ولكن 
البعـض االخر ال يمكن دمجهـم عندما يبلغ 
سـن ١٨ وفـق القانـون السـابق، حيث يتم 
اخراجهـم من الدور»، الفتـا اىل ان «محافظ 
بغداد استحصل موافقة مجلس الوزراء ليتم 
تعيينهـم يف املحافظـة، وبدأنـا بالعمل عىل 
ضمهـم بصفة متطـوع يف دوائرنا تناسـب 
امكانياتـه ثـم دمجهـم يف فـرص التوظيف 
لتعيينهم».وذكـر: «لدينا ١٧ معهداً يف بغداد 
فضـال عـن الـورش والجمعيـات ومراكـز 
التأهيل والتي يصل عددها باملجمل الكثر من 
٣٥ وحـدة «.بدوره، قال مسـؤول العالقات 
العامة يف مؤسسـة االسـكان التعاونية عيل 
القيـيس يف ترصيح صحفي: إن «املؤسسـة 
تواصل تقديم خدماتها لجميع فئات املجتمع 
ومنهـا رشيحـة ذوي االحتياجـات الخاصة 
ومن ضمنها معهد الريمـوك للتأهيل املهني 
لرشيحة الصم والبكم»، موضحا ان «املعهد 
يضم ورشـاً تدريبية تؤهـل االفراد من ذوي 
االعاقة بعمـر ١٨- ٤٥ عاما ليكونوا عنرصا 
فاعال يف املجتمع ومنتجني يمارسـون مهناً 
وحرفـاً مثـل الحـدادة والنجـارة والخياطة 
وُملمـني باملهن االخرى».وأكد ان «االقسـام 
التـي ُيدرب فيهـا ذوي االحتياجات الخاصة 
كانـت تفتقـد لبعـض املسـتلزمات الفنيـة 
الرضورية للتدريب، وقد سـاهمت مؤسسة 
االسـكان التعاونية للمـرة الثانية يف تجهيز 

املعهد ومعاهد اخرى».

بغداد/الزوراء:

أكد عضو لجنـة الزراعة واملياه 

النائـب ثائـر مخيـف الجبوري، 

امـس السـبت، ان السـدود التي 

شّيدتها تركيا عىل دجلة والفرات 

جعلـت الواقـع املائـي يف العراق 

تحت مرحلة الخطر.

ترصيـح  يف  الجبـوري  وقـال 

صحفي: إن « العراق امام معركة 

املتشـاطئة  الدول  حقيقية مـع 

بسبب قطعها للمياه».

التـي  السـدود   » ان  اىل  الفتـا 

اقامتهـا تركيـا جعلـت الواقـع 

املائـي يف العـراق تحـت مرحلة 

الخطر املميت «.

وأضـاف ان « غيـاب االسـتقرار 

يف العـراق دفـع تركيـا اىل إقامة 

السـدود وتقليص حصة العراق 

من املياه».

وأشار مخيف اىل ان «الحكومات 

العراقية تفتقد للتخطيط املسبق 

قبل الوقوع يف االزمات»، 

مبينـا ان» نسـبة إرواء األرايض 

العراقية الكـربى تنبع من تركيا 

وما تقوم بـه أنقرة لقطع املياه 

أمر تعسفي».

بغداد/الزوراء:
اكد وزير الكهرباء زياد عيل فاضل 
امـس السـبت اننـا نعمل بشـكل 
متسـارع ملواكبـة احمـال الصيف 
املبكـر ولدينـا خطـط نطمـح من 
خاللهـا انشـاء منظومـات انتـاج 
ونقل وتوزيع لكل محافظة لتسـد 
كفايتهـا ،ونحـد مـن الضياعـات 

بخطوط النقل والتوزيع.
وقـال وزيـر الكهربـاء يف بيان» ان 
مهمتنـا وطنيـة وانسـانية ونحن 
ونثمـن  االنجـاز  عـىل  عازمـون 
الحكومـة  مـن  الكبـري  االهتمـام 
والرئيس ، ولـن ندخر جهد لخدمة 
اهلنا بعموم املحافظات سـنواصل 
فـرداً  لنكـون  املسـتمرة  جوالتنـا 
عامالً ميدانياً مـع مالكاتنا البطلة 

ومصممـون عـىل اجتيـاز الصيف 
املقبل باسـتقرار التجهيـز ، لنثبت 
للجميـع ان وزارتنا عنرصاً للنجاح 

.
واضـاف فاضـل» كنا قـد خططنا 
(Auto ) لزيـادة محـوالت القـدرة

بمحطـة الديوانية الغازية ومحطة 
نتابع  ،واليـوم  الحراريـة  املسـيب 
ميدانياً مراحـل االنجاز ،واملحوالت 
الجديدة ستسهم بإتاحة وستحقق 
زيادة بسـعة الطاقات الترصيفية 

لألحمال .
واكـد» القتينـا باملـالكات العاملة 
واسـتمعنا ملشاكلهم واحتياجاتهم 
واوعزنـا بحلهـا وهدفنـا االهتمام 
باملورد البـرشي كما الحيوي للبنى 

التحتية.

@á«b‘fl@bË‰fl@pbubÓny¸a@Îâ€@ÚÓflÏÿy@paåbÓnfla@ZÚÓibÓ‰€a@›‡»€a
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بغداد/الزوراء:
أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، امس السبت، اإلطاحة 
بمبتز الكرتوني هدد فتاة بنرش صورها مقابل مبالغ مالية 

يف بغداد.
وذكرت املديرية يف بيان ورد لـ «الزوراء» ان «مفارز مديرية 
مكافحة اجرام بغداد تمكنـت من القاء القبض عىل متهم 
لقيامه بابتزاز فتاة الكرتونيا وتهديدها بنرش صورها عىل 

مواقع التواصل االجتماعي ما لم تدفع له مبالغ مالية».
وأضـاف البيان أن «عملية القبض تمت بعد أن اسـتنجدت 
املشـتكية بمفارز مكتـب بغداد الجديـدة ملكافحة اإلجرام 
حـول تعرضها البتـزاز الكرتوني من قبل أحد األشـخاص 

وتهديدها بنرش صورها».
وبني :» تم تشكيل فريق عمل ملتابعة الحالة، وبعد التحري 
وجمـع املعلومـات وجهد كبـري ومميز أثمـر بالتوصل إىل 

املتهم والقبض عليه».
وأشـار البيـان اىل انـه «لدى إجـراء التحقيـق معه اعرتف 
رصاحة عن قيامه بابتزاز الفتاة الكرتونيا وتهديدها بنرش 
صورهـا، دونت أقوالـه باالعرتاف ابتدائيـا وقضائيا وقرر 
قايض التحقيق توقيفـه وفق أحكام املادة ٤٣٠ من قانون 

العقوبات لينال جزاءه العادل».

@ÜáÁ@Ô„Î6ÿ€a@çnj∑@Úyb†�a
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صالح الدين/الزوراء:
أعلن اتحـاد الجمعيات الفالحيـة بمحافظة 
صـالح الديـن، امـس السـبت، تـرك أكثـر 
٦٠٪ مـن مربـي الحيوانات مهنهم ألسـباب 
وظروف عديدة، فيمـا أوضح أن أبرز تدهور 

هـذا القطاع الحيوي غيـاب الدعم الحكومي 
وعمليات التهريب املستمرة.

وقـال رئيس االتحاد كريـم كردي يف ترصيح 
صحفي إن «ظروف الجفاف للموسم املايض 
وانعدام دعم الحكومة ووزارة الزراعة لقطاع 

الثروة الحيوانية تسـبب بـرتك أكثر من ٦٠٪ 
من املربـني ملهنهـم واالتجاه نحـو مصالح 

جديدة».
وأضـاف أن «وزارة الزراعـة أوقفـت خطط 
دعم املزارعـني بالحبوب العلفيـة كالحنطة 
والشـعري مـا تسـبب بـرتدي قطـاع الثروة 
وارتفـاع  اضطـراب  جانـب  إىل  الحيوانيـة 
اسـعار االعـالف املسـتوردة بشـكل كبري اىل 
جانب عمليـات تهريب املـوايش املنظمة من 

املحافظات اىل خارج البالد».
واشـار كردي اىل «ارتفاع أسـعار اللحوم من 
١٢ اىل ١٨ الف دينار للكيلوغرام الواحد بسبب 

قلة االغنام وتناقصها بشكل كبري».
وتعـزو مصادر معنيـة ورسـمية يف العراق، 
إهمـال ملف الثـروة إىل ارتباطهـا بصفقات 
اسـترياد مسـتلزمات الثـروة الحيوانية التي 
تهيمـن عليهـا جهـات وأحـزاب سياسـية 
متنفـذة، مـا منـع الجهات املعنيـة من دعم 
قطاع الثروة الحيوانيـة حفاظاً عىل مصالح 

الجهات املهيمنة عىل هذا امللف.

كركوك/الزوراء:
كشـفت مديرية مـاء كركوك أحد 
تشكيالت وزارة اإلعمار واإلسكان 
والبلديات واألشـغال العامة، امس 
السبت، عن إعداد خطة مستقبلية 
ملعالجة شـح املاء الخـام الواصل 
اىل محطـات التصفية، فيما أعلنت 
تشكيل لجنة فنية لتنفيذ مرشوع 

كبري.
وقـال مديـر مـاء كركـوك عباس 
اسماعيل عيل، يف ترصيح صحفي 
إن «مديريـة مـاء كركـوك أعـدت 
خطـة مسـتقبلية كفيلـة بتوفري 
املـاء للمواطنـني من خـالل تنوع 
إىل  مصـادر املـاء الخـام وصـوالً 
املرشوع املوحد»، مبيناً أن «املوارد 
املائيـة يف كركوك حـذرت من عدم 
إمكانية توفري املاء الخام إىل قنوات 
الري الرئيسـية التـي يتغذى منها 
املرشوع املوحد بعد خمسـة أعوام 
بسـبب قدم محطات الري املنفذة 
(املحطـات  املـايض  القـرن  منـذ 
اليوغسـالفية)، فضالً عـن انتهاء 

العمر االفرتايض لقنوات الري».
وأضاف عـيل أن «الـوزارة وجهت 
تضـم  فنيـة  لجنـة  بتشـكيل 
مهندسني من املديرية العامة ومن 
مديرية ماء كركوك لدراسة جداول 

الكميات لتحديد الكلفة التخمينية 
وكذلك اجراء املسوحات عىل مسار 
الخـط الناقـل ملـرشوع نقـل املاء 
الخـام من نهر دجلـة من منطقة 
الفتحة إىل مدينة كركوك وملسـافة 

٧٠ كيلومرتاً تقريباً».
وأكـد أن «املرشوع أعـاله يعد من 
املشـاريع الكبرية التي سـتنفذ يف 
محافظـة كركـوك لتأمـني وسـد 
النقـص الحاصـل من املـاء الخام 
للمـرشوع املوحـد، ويف املسـتقبل 
 ٩D سـيكون مسـانداً لقنـاة الري
نظراً للتوسـع الحاصـل يف املدينة 

وزيادة أعداد السكان فيها».
وتابـع أن «الـوزارة بصـدد تدقيق 
التصاميم الهندسـية وإعادة بيان 
التعارضات إلنشـاء مـرشوع ماء 
آالف   ٦) بطاقـة  كوبـري  التـون 
م٣ سـاعة ) ملـرور فـرتة زمنيـة 
طويلـة عـىل إعدادهـا»، مبيناً أن 
«هذا املرشوع سـينفذ عىل الخطة 
املشـاريع  االسـتثمارية ويعد من 
املهمة لقطاع املاء واالسـرتاتيجية 
لسـد العجـز املوجـود يف تجهيـز 
املـاء الصايف ملدينـة كركوك وكذلك 
ملركز ناحية التون كوبري والقرى 
طريـق  عـىل  الواقعـة  واألريـاف 

أربيل».

مـاء  مـرشوع  «إدراج  إىل  ولفـت 
داقوق املركـزي للتنفيذ والذي يعد 
من املشـاريع املكتملـة التصاميم 
سـاعة)  م٣   ٢٠٠٠ وبطاقـة( 
سـيخدم قضـاء داقـوق بالكامل 
ويكـون بديـًال عـن جميـع اآلبار 
الحالية التي تجهـز القضاء باملاء 
أن «جميـع  إىل  الصـايف»، مشـرياً 
املـؤرشات تنذر بخطر شـح مياه 
اآلبار التي تستخدم بشكل أسايس 
للـرشب والزراعة وأحـواض تربية 

األسماك».
وتابـع أن «نسـبة إنجـاز مرشوع 
ماء تازة سـعة (٢٠٠٠ م٣سـاعة 
أن  موضحـا   ،«٪  ٤٠ تجـاوزت   (
«محافظـة كركـوك تعتمـد حالياً 
عىل ثالثة مصـادر مهمة يف تأمني 
املاء الخام ملشاريعها يف سد دوكان 
ونهـر الـزاب االسـفل مـن ناحية 
التون كوبري وسـد الدبس وصوالً 
إىل قناة ري كركوك التي تؤمن املاء 
الخـام للمرشوع املوحد وملسـافة 

٢٨ كم».
وذكـر أن «سـبب مـد انبـوب نقل 
املياه مـن نهر دجلـة إىل محطات 
التصفية الرئيسـية بسـبب مرور 
األعـوام والعمـر االفـرتايض لقناة 
الـري حاليـاً»، مضيفـاً أن «تنفيذ 

هـذا املـرشوع سـيكون مسـانداً 
الـري،  قنـاة  عـن  بديـًال  وليـس 
وسـيوفر املـاء الخام خـالل املدة 

الزمنية املذكورة».
وبني أن «سبب انخفاض مناسيب 
املياه خالل فصـل الصيف يف قناة 
ري الدبس وصوالً إىل موقع سحب 
املـاء الخام لقلـة تجهيـز الطاقة 
الحصـص  وإطـالق  الكهربائيـة 
املائيـة للفالحـني ضمـن الخطـة 
الزراعيـة فضالً عـن التجاوزات»، 
الفتـًا إىل «إمكانية إلغاء املراشـنة 
املواطنـني  بتجهيـز  واالسـتمرار 
باملاء الصالح للرشب عىل مدى ٢٤ 
سـاعة يف حال تأمني ( ٨ االف م٣) 
يف الثانيـة من قبـل املـوارد املائية 
ملرشوع ماء كركـوك املوحد والذي 
سـيعمل بطاقة تصل إىل ( ٢٨ الف 
م٣ ) يف السـاعة، وهـذه الكميـة 
بشـكل  املدينـة  بتجهيـز  كفيلـة 

يومي».
وأوضـح أن «محافظة كركوك أول 
محافظة عملت عىل مرشوع نصب 
املقاييـس والسـاعات اإللكرتونية 
الذي يفـرض عـىل املواطنني عدم 
اإلرساف يف املاء الذي يؤدي إىل زيادة 
يف سـاعات التجهيز بشـكل يومي 

من دون الحاجة إىل املراشنة».

بغداد/الزوراء:
تظاهـر املئات من أهايل قضاء القرنة يف محافظة 
البـرصة، امـس السـبت، للمطالبـة بإلغـاء عقد 

الرشكة املنفذة ملرشوع املجاري بالقضاء. 
املئـات من أهايل القضاء تظاهـروا، صباح امس، 
امـام مبنـى القائمقاميـة مطالبـني بإلغاء عقد 

رشكة الجدار الساند املنفذة للمرشوع». 
وأضاف «كمـا طالب املتظاهرين بإنهاء سـطوة 
رشكـة خطيب وعلمـي اللبنانية وهـي املصممة 
للمـرشوع واملهنـدس املقيـم عليـه، مؤكدين أن 
تصاميم تلك الرشكة تشـوبها األخطاء وال ترتقي 
إىل تنفيـذ مرشوع مجاري «، فيما ناشـدوا هيئة 

النزاهة بالتدخل لحل املوضوع».
وقال أحـد منظمـي التظاهـرة الرتبـوي، يحيى 

الكعبـي إن» ممثل املرجعية اوصل رسـالة أهايل 
القضاء إىل املرجع السـيد عيل السيسـتاني، حيث 
ابـدى تأييـده للخـروج بالتظاهـرات للمطالبـة 
بالحقـوق»، موضحا أن «محافظ البرصة أسـعد 
العيداني والذي زار القضاء سابقا الفتتاح محطة 
القرنـة التحويليـة رفـض البقـاء لالطـالع عىل 
مشـاكل املـرشوع، وقـال إن لديه ضيوفـا ويريد 

الذهاب للمنزل».
وتابع أن «بعض االهـايل اعرتضوا عجلة املحافظ 
وتم اجباره عىل االسـتماع لبعض املشـاكل حيث 
اطلـع عـىل شـارع واحـد بالقضـاء»، مبينـا أن 
«العيدانـي أكد وجود التلكـؤ باملرشوع ولكن هذا 

ال يكفي». 
واوضـح املتظاهـر أن «العيدانـي يتعامـل معنا 

كرجل أعمال وليس كمحافظ «، مضيفا «كما أن 
النائب رضغام املالكي كان موقفه ضعيفا».

وبـني الكعبـي أن «التظاهرات سـتكون األخرية 
وبانتظـار معتمـد املرجعية الذي تعهـد بمتابعة 
املوضـوع»، مؤكـدا انهم «سـيقدمون امللفات إىل 
النزاهة بشأن تلكأ اعمال خطيب وعلمي والجدار 

الساند فعملهم كارثي بالقضاء». 
وكان مصدر مطلع قد تحدث يف وقت سابق «عما 
وصفهـا بأكرب عملية فسـاد يف البـرصة وذلك يف 
مرشوع مجـاري قضاء القرنة شـمال املحافظة 
بمبلـغ ٣٨٠ مليار دينار»، مبينا أن رشكة لبنانية 
تسـمى خطيب وعلمـي هي من تولـت االرشاف 
عىل املـرشوع ووضع األسـعار بضعف االسـعار 

املوضوعة سابقاً.

البرصة/الزوراء:
حـذرت مديرية زراعـة محافظة 
البرصة، امس السـبت، من انتهاء 
الزراعي باملحافظة مبكرًا  املوسم 
لعـدم توفر امليـاه للرّيـة األخرية 
«رية الفطـام»، مبينـة أن املوعد 

االخري بعد اسبوع من اآلن.
املحافظـة  زراعـة  مديـر  وقـال 
هادي حسـني يف ترصيح صحفي 
إن «عـدم وجـود اطالقـات مائية 
كافيـة أخـرت رية الفطـام وهي 
الرية األخرية لهذا املوسـم»، مبينا 
انـه «اذا لم تتوفر  الرية من خالل 
االرواء او األمطـار حتـى العارش 
مـن الشـهر الجـاري فسيفشـل 
لدينا املوسم الزراعي من الحنطة 

والشعري وحتى الطماطم».
واوضـح ان «املحافظـة شـهدت 
وألول مـرة زراعة ١٠٤ االف دونم 
مـن الحنطـة والشـعري منها ٣٤ 

الف دونم حنطة وشـعري مرخص 
مـن الـوزارة  ضمـن خطتهـا»، 
مشـريا اىل أنه تم تسليم املزارعني 
البذور، ولكن ٧٠ الف دونم زرعت 
خارج الخطـة الزراعيـة من قبل 

الفالحني».
املائيـة  «االطالقـات  ان  وأضـاف 
التي وصلـت إىل املحافظة هي ٥٢ 
م٣ بالثانية ونحن أقل املحافظات 
كوننـا بذنائـب االنهـر إضافة إىل 
واسـط  مـن  عليهـا  التجـاوزات 
وميسـان وهـي التصل إىل شـط 

العرب».
ووثقـت مقاطـع فيديو مشـاهد 
صادمـة تظهر جفاف مسـاحات 
شاسعة من نهري دجلة والفرات 
يف مـدن جنوبي العراق، حتى بات 
القاع ظاهرًا ويرى بالعني املجردة 

يف محافظتي ذي قار وميسان.
ورصد مواطنون تراجع منسـوب 

نهـر دجلـة يف محافظة ميسـان 
جنوبي العراق إىل حد غري مسبوق، 
مـع ترسـب األمـالح واألتربـة يف 
قاعه، بمشهد أثار قلقا من تفاقم 
األزمة خالل فصـل الصيف املقبل 
باعتبـار أن األزمـة املتكررة بدأت 

مبكرا هذا العام.
وأظهـرت صـورة متداولـة عـىل 
التواصـل االجتماعـي يف  مواقـع 
مـن  مجموعـة  عبـور  العـراق، 
املواطنـني نهر دجلـة يف محافظة 
األقـدام  عـىل  سـريا  ميسـان 
وممارسـة ألعـاب رياضية يف قاع 
النهـر الـذي ظهر بسـبب موجة 

الجفاف.
من جهتها، حذرت لجنة العالقات 
الخارجيـة الربملانيـة من خطورة 
الوضـع املائي يف العـراق، مطالبة 
الحكومـة بتدويل األزمـة وحلها 
وديًّـا وبالطرق الدبلوماسـية مع 

دول املنبع «تركيا وإيران».
ويعّد العـراق من الـدول الخمس 
املنـاخ  لتغـري  عرضـة  األكثـر 
خصوصـا  العالـم،  يف  والتصحـر 
بسـبب تزايد الجفـاف مع ارتفاع 
درجات الحرارة التي تتجاوز أليام 
من فصل الصيف ٥٠ درجة مئوية.

وقـد بدأت انعكاسـات ذلك تتجّىل 
يف مفاصـل عـدة، مثـل الرتاجـع 
العنـرب،  وأرز  القمـح  زراعـة  يف 
وجفـاف بعض البحريات بسـبب 
قلـة اإلمـدادات املائيـة واألمطار، 
املتكـررة.  الرتابيـة  والعواصـف 
ويبلـغ إجمـايل معدل االسـتهالك 
لكافـة االحتياجات يف العراق نحو 
٥٣ مليـار مـرت مكعـب سـنويا، 
بينما تقدر كميـة مياه األنهار يف 
املواسـم الجيـدة بنحـو ٧٧ مليار 
مرت مكعب، ويف مواسـم الجفاف 

نحو ٤٤ مليار مرت مكعب.

دياىل/الزوراء:
قررت السـلطات االمنية نقل ملف حادثة الجيايلة يف 
محافظة ديـاىل اىل جهاز مكافحـة االرهاب، يف حني 
تـم القاء القبض عىل ٤ متهمني مـن أصل ١٤، وفقاً 

ملصدر أمني يف املحافظة.
املصدر، قال بشأن أحداث الجيايلة يف قضاء الخالص 
بمحافظة دياىل: انه «تم اصدار أوامر قبض بحق ١٤ 
شخصاً، وتم القبض عىل ٤ منهم، فيما يرجي البحث 

عن العرشة اآلخرين».
وأوضـح املصدر األمني انه «تمـت احالة االوراق من 
قيـادة رشطة دياىل اىل جهـاز مكافحة االرهاب، وتم 
تحويـل املتهمـني وأوامر القبض اىل الجهـاز»، مبينا 
ان «هنالك لقاءات بني املحافظ وقائد الرشطة وقائد 
العمليـات والعشـائر لـرأب الصدع بني العشـريتني، 
والعشـائر والقوات االمنيـة والحكومة املحلية تعمل 
بـروح الفريـق الواحـد المتصاص غضـب الطرفني 

خصوصا وان دياىل عانت كثرياً من الطائفية». 
يذكر أن الهجوم املسـلح الذي وقع مسـاء يف منطقة 
البوبـايل بقضـاء الخالـص يف محافظة ديـاىل، أودى 
بحياة ٧ أشـخاص وإصابـة ٣ آخريـن، فيما أعلنت 
خليـة اإلعـالم األمنـي عـن القبـض عـىل عـدد من 

املتورطني.

واعلنـت خلية اإلعالم األمني يف (٢٠ شـباط ٢٠٢٣)، 
أن نزاعاً عشـائرياً وقع بني قريـة الجيايلة والبوبايل 
يف قضاء الخالص محافظة دياىل، أدى إىل قتل وجرح 

عدد من املواطنني، بينهم امرأتان.

ولفتـت إىل أن قطعات من الجيـش والرشطة هرعت 
إىل مـكان الحادث و»تـم تطويق القريتـني والفصل 
بينهمـا، كمـا تـم القبض عىل عـدد مـن املتورطني 

بالحادث».



بغداد/ الزوراء:
علـق مظهـر محمد صالح، املستشـار 
الـوزراء  لرئيـس  واالقتصـادي  املـايل 
العراقي، امس السـبت، عىل اسـتمرار 
ارتفاع سـعر رصف الدوالر يف السـوق 
املحيل رغم كل القرارات واإلجراءات من 

قبل الحكومة والبنك املركزي.
وقـال صالـح، يف ترصيـح صحفي: ان 
”التحويالت بالعملـة االجنبية املتعلقة 
مليـزان  الجـاري  الحسـاب  بتمويـل 
السـلع  (تجـارة  واقصـد  املدفوعـات 
والخدمات تحديـدا) مازالت لم تتكيف 
بشـكل كاٍف سـواء مـن جانـب بعض 
املصـارف أو مـن جانـب زبائنهـا من 
املسـتوردين لضوابط منصـة االمتثال 
واآلليـات الجديدة للتحويـل الخارجي، 
وبالرسعـة  العاليـة  الحوكمـة  ذات 
اعتـاد  أن  بعـد  خصوصـا  الكافيـة، 
املتعاملـون عـىل التحويـل الخارجـي 
(املصـارف واألفراد) وعىل مـدى قرابة 
عرشيـن عاًمـا مـن التعاطـي الليربايل 
يف التحويـل الخارجي بدمـج معامالت 
الحسـاب الجاري بالحساب الرأسمايل 
مليـزان املدفوعـات العراقـي يف حني أن 
منصة االمتثال التي ترشف عىل تنظيم 
معامالت التحويل الخارجي قد كشفت 
مثـل ذلـك اإلدغـام يف طلـب التحويـل 

الخارجي“.
التجـارة  تمويـل  ”طريقـة  أن  وبـنّي 
الحدودية بالدوالر النقدي التي اعتادت 

عليهـا أنمـاط واسـعة مـن التجارات 
الصغـرية العابرة للحـدود قد خضعت 
هـي االخـرى للقيد نفسـه مـن خالل 
بمبيعـات  املتعلقـة  االمتثـال  منصـة 
الـدوالر النقـدي والتـي كانـت تغـذي 
تبـادالت تجارية حدوديـة اعتاد النمط 
التجـاري عـىل تمويلها نقدا كأسـلوب 
بدائـي ولكن متسـارع يف تأمني تمويل 
السلع االستهالكية الرسيعة االستخدام 
كالخرض والفواكه وغريها من السـلع 
املجهزة من بلدان الجوار وعرب التجارة 

الحدودية“.
وأضاف أنه ”يف حني أن ضوابط التمويل 
املتاحة ال يمكن تغطية الكثري منها عن 
طريـق التحويالت عـرب آليـات منصة 
االمتثـال ألسـباب تتعلـق باملقاطعـة 
االقليميـة  التوتـرات  أو  االقتصاديـة 
وعوامل كثرية لبعض البلدان الرئيسـة 
املجـاورة املصـدرة واملجهـزة للعـراق 
بهذه السلع ما يولد ضغطا عىل السوق 
املستشـار  للرصف“.وتابـع  املوازيـة 
املايل واالقتصـادي لرئيس الـوزراء أنه 

”عىل الرغم مما تقـدم، فان االجراءات 
املتعلقـة بتدفق رؤوس األمـوال خارج 
البالد لـم تتضح صورتهـا هي االخرى 
بعد والتي مازالت معامالتها مرفوضة 
(عرفاً) عىل الرغم من اإلتاحة القانونية 
التي وفرتهـا املادة 28 من قانون البنك 
املركزي العراقي رقم 56 لسـنة 2004 
والتـي تسـمح بالتحويـل امليـرس غري 
الخارجي“.وكشـف  للتحويل  املرشوط 
صالـح ان ”الرفض (العـريف) عىل مدى 
السـنوات العرشين املاضيـة تقريباً قد 

شجع من ظاهرة هروب رؤوس األموال 
عن طريق املخالفات التي كانت ترتكب 
من خالل معامالت االسترياد من السلع 
والخدمـات والتي  تمثلت بشـكلني من 
املخالفات ، االول : املبالغة بأسعار املواد 
املسـتوردة والثانيـة، بإدغـام طلبـات 
املعامالت الرأسـمالية غري املسـموحة 
بمعامـالت  قانونـاً  حتـى  او  عرفـا 
الحسـاب الجـاري ( واقصـد معامالت 
االسـترياد من السـلع والخدمـات ) أي 
من دون معرفة املسـتفيد النهائي من 
التحويل الخارجي بسـبب عدم كشـف 
ذلـك اإلدغام ما سـببت مشـكالت مع 
دوائر االمتثـال العاملية يف االستفسـار 
عـن مصـري العملـة االجنبيـة املحولة 

والجهات املنتفعة منها فعالً“.
وختـم املستشـار املـايل واالقتصادي 
لرئيس الوزراء قوله إن ”تغيري عادات 
وأنمـاط االسـترياد للسـلع رسيعـة 
االسـتهالك ضمن ضوابط االمتثال يف 
بالدنا التي تستورد الصغرية والكبرية 
عرب التجـارة الحدودية تقتيض بعض 
الوقـت للتنظيم والتكييـف عىل وفق 
نظام االمتثال الـدويل، وان حزم البنك 
املركـزي التـي تطلـق بغية تسـهيل 
التحويل الخارجي تعمل عىل استقرار 
يف  تالمـس  والتـي  الـرصف  سـوق 
البعض منها تحويالت الحسـاب املايل 
أو الرأسـمايل من التحويـل الخارجي 

بالحدود القانونية واملقبولة عرفاً“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت تدفقـات النفـط الخام يف 
األسواق العاملية الشهر املايض متأثرة 
برتاجـع كبري يف صـادرات النفط من 
العـراق وروسـيا واذربيجـان، فيمـا 
عوضت السعودية االنخفاض بحسب 

بيانات من ”تانكر تراكر“ .
التدفقـات  ان  البيانـات  واظهـرت 
املنقولـة بحـراً من روسـيا، والعراق، 
وأذربيجان تراجعت بمقدار 778 ألف 
برميـل يومياً، بينما زادت الشـحنات 
السـعودية  العربيـة  اململكـة  مـن 
واالمارات بمقـدار 481 الفا و88 ألفاً 

برميال عىل التوايل.
واضافت ان صادرات العراق النفطية 
لشـهر شـباط بلغـت 3.404 ماليني 
الـف   202 بلـغ  بانخفـاض  برميـل 
برميل مقارنة بشـهر كانـون الثاني 
التي كانت فيه 3.642 ماليني برميل، 
مبينة ان توقف صـادرات العراق عرب 
جيهان لعدة ايام كان السبب الرئييس 
وراء تراجـع صادراتـه، وهـي نفس 

املشكلة بالنسبة ألذربيجان.
إجمـايل  فـإن  البيانـات  وحسـب 

فربايـر  لشـهر  اليوميـة  التدفقـات 
شـباط بلـغ 30.890 مليـون برميل، 
بانخفاض قـدره 290 ألف برميل عن 
يناير كانون الثاني الذي بلغ 31.181 

مليون برميل.
إدارة  أعلنـت  متصـل،  جانـب  مـن 

معلومـات الطاقـة األمريكيـة، امس 
السبت، أن متوسـط صادرات العراق 
النفطيـة ألمريـكا ارتفعـت لتصل إىل 
290 ألف برميل يوميا خالل األسبوع 

املايض.
وقالـت اإلدارة يف تقريـر اطلعت عليه 

”الزوراء“: إن ”متوسـط االستريادات 
األمريكيـة مـن النفـط الخـام خالل 
األسـبوع املايض من ثمان دول بلغت 
5.343 ماليني برميل يوميا منخفضا 
بمقـدار 261 الف برميـل باليوم عن 
األسـبوع الـذي سـبقه والـذي بلـغ 

5.604 ماليني برميل يوميا“.
وأضافت أن ”صادرات العراق النفطية 
ألمريـكا بلغـت متوسـط 290 ألـف 
برميل يوميا األسبوع املايض، مرتفعا 
عن األسبوع الذي سبقه والذي بلغت 
الصادرات النفطية ألمريكا بمتوسط 

251 ألف برميل يوميا“.
اإليـرادات  ”أكثـر  أن  إىل  وأشـارت 
األسـبوع  خـالل  ألمريـكا  النفطيـة 
املـايض جاءت مـن كندا وبمتوسـط 
بلغ 3.605 ماليني برميل يومياً، تلتها 
املكسـيك بمتوسـط 725 ألف برميل 
يومياً، وبلغت االيـرادات النفطية من 
السعودية بمتوسط 310 آالف برميل 
يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 143 

ألف برميل يومياً“.
”كميـة  فـإن  لـإلدارة،  ووفقـاً 
االسـتريادات األمريكيـة مـن النفـط 
الخام مـن نيجرييا بلغ متوسـط 98 
ألـف برميـل يوميـا، ومن اإلكـوادور 
بمتوسـط 97 ألف برميل يوميا، ومن 
ألـف برميـل   75 الربازيـل متوسـط 
يوميا، فيما لم تسـتورد اي كمية من 

روسيا وليبيا“.

بغداد/ الزوراء:
تراجعت تدفقات االستثمارات االجنبية يف العراق بنحو 
25 مليـار دوالر خـالل خمـس سـنوات، يف حني بلغت 
اسـتثمارات ثالث دول منها دولتـني مجاورتني للعراق 

بحدود 200 مليار دوالر.
وقال رئيس مؤسسـة عراق املسـتقبل املعنية بالشأن 
االقتصادي، منار العبيدي، يف تقرير أعده لهذا الشـأن، 
وورد إىل ”الـزوراء“: انـه ”خـالل السـنوات الخمـس 
املاضية بلغ تدفق االسـتثمارات االجنبية العراقية 25- 
مليـار دوالر أمريكـي، وهو ما يعنـي ان حجم االموال 
االجنبية الداخلـة كانت اقل بكثري من تلك التي خرجت 
نتيجة ضعف بيئة االسـتثمار وعـدم القدرة عىل جذب 

استثمارات أجنبية يف مختلف القطاعات ”.
واضـاف ان حجـم االسـتثمارات األجنبيـة الداخلة اىل 
ثالث دول شـملت (تركيا، االمارات، السـعودية) كانت 
بحدود 200 مليار دوالر“، مبينا أن ”حجم االستثمارات 
األجنبية الداخلة اىل مجموعة دول أفريقية كانت تعترب 
من أكثـر الدول فقرا بحـدود 34 مليـار دوالر أمريكي 

تتصدرهـا إثيوبيا التي اسـتطاعت جذب اسـتثمارات 
بقيمة 20 مليار دوالر“. واشـار العبيدي اىل ان ”العائق 
األسايس لالستثمار االجنبي يف العراق هو بيئة األعمال 
الضعيفـة والطـاردة لالسـتثمار وضعـف منظومـة 
االسـتثمار التـي ال تملـك تصـورا واضحا عـن أهداف 
االسـتثمار االجنبي يف العراق“، مؤكدا ان ”االسـتثمار 
األجنبـي هو الحل الوحيد املتوفر أمـام الدولة العراقية 
ملواجهـة األزمات والتحديـات فهو يمثـل مصدر مهم 
لبناء منظومة اقتصادية داخلية ”.وشـدد العبيدي عىل 
رضورة ”قيام االسـتثمار الحكومي بالعمل عىل وضع 
اسـرتاتيجيات تعتمـد عىل زيـادة االسـتثمار األجنبي 
واالسـتثمار يف قطاعـات أخـرى غـري النفـط لزيـادة 
مسـاهمتها بالناتج املحيل والرتكيز عىل االسـتثمارات 
التي توفر فرص عمل“.مؤكدا ان ”االستمرار بمنهجية 
منح االستثمارات بدون معايرتها مع األهداف الخاصة 
باالستثمار سيؤدي اىل فقدان اهمية االستثمار وتحوله 
اىل قانـون يهـدف اىل تصفري الرضائـب والجمارك عىل 

املستثمر فقط كما هو الحال اآلن“.

بغداد/ الزوراء:
أغلـق خـام البـرصة عىل مكاسـب 
اسـوة   ،1% مـن  بأكثـر  أسـبوعية 
بباقـي الخامـات األخرى مـن برنت 
واالمريكي التـي حققت هي األخرى 

مكاسب أسبوعية.
وأغلـق خام البـرصة الثقيـل يف آخر 
جلسة له من يوم الجمعة عىل ارتفاع 
بلغ 12 سنتا ليصل اىل 74.80 دوالرا، 
وسـجلت مكاسـب أسـبوعية بلغت 

1.05 دوالر بما يعادل 1.42%.
فيمـا أغلق خام البـرصة الخفيف يف 
آخر جلسـة له عىل ارتفاع ايضا بلغ 
دوالرا،   80.55 اىل  ليصـل  12 سـنتا 
وسجل مكاسـب أسـبوعية طفيفة 
بلغت 58 سنتا او ما يعادل 0.73%“.
أما خام برنت فقد أغلق يف آخر جلسة 

من الجمعة عىل ارتفاع بمقدار 1.08 
دوالر ليصل اىل 85.83 دوالرا، وسجل 
مكاسب اسـبوعية بلغت 2.07 دوالر 

أو ما يعادل 3.25 %.
وأغلق خام غرب تكسـاس الوسيط 
األمريكي يف آخر جلسـة لـه من يوم 
الجمعـة عىل ارتفـاع ايضـا بمقدار 
1.52 دوالرا ليصـل اىل 79.68 دوالرا 
اسبوعية  للربميل، وسجل مكاسـب 
مـا  أو  دوالرات   3.33 بلغـت  ايضـا 
أسـعار  .وشـهدت    4.36% يعـادل 
النفط الخام ارتفاعا خالل األسـبوع 
املـايض، إذ عـوض تجـدد التفـاؤل 
بشـأن تعايف الطلب من الصني تأثري 
مخاوف الركود املتزايدة بسبب زيادة 
مخزونات الخام األمريكية وتشـديد 

السياسة النقدية يف أوروبا.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقي يف األسـواق املحلية بالعاصمة 
بغداد، فيما استقرت يف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس السبت.

وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 405 آالف دينار، وسـعر الرشاء 401 الف دينار، 
فيمـا كانت اسـعار الذهب ليـوم الخميس املايض 398 الـف دينار للمثقال 
الواحد.وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 

سجل ارتفاعا ايضا عند 375 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 371 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 405 آالف دينار و 415 ألفاً، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 375 الفاً و 385 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا، حيث بلغ سعر بيع مثقال 
ذهـب عيار 24 بيع 485 الف دينار، وسـجل عيار 22 بيـع 445 الف دينار، 
وسـجل عيـار 21 بيع 430 الف دينار، فيما سـجل عيـار 18 بيع 365 الف 

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

بغداد/ الزوراء:
نبيـل  االقتصـادي،  الخبـري  كشـف 
املرسـومي، امس السـبت، عن إجمايل 
اإليرادات غـري النفطية للعراق يف العام 

املايض.
يف  جداريتـه  عـىل  املرسـومي  وكتـب 
اىل  ”خطـوة  بـوك):  (فيـس  موقـع 
الوراء: اإليـرادات النفطية لعام 2021 
= 96.622 تريليـون دينـار، االيـرادات 

غـري النفطية لعام 2021 = 12.495 تريليون دينار، نسـبة االيرادات غري 
النفطيـة اىل االيـرادات العامـة = %11، االيرادات النفطيـة لعام 2022 = 
154.038 تريليـون دينار، االيـرادات غري النفطية لعـام 2022 = 7.658 
تريليون دينار، نسبة االيرادات غري النفطية اىل االيرادات العامة = 5%“..

وأضاف أن ”االنخفاض يف نسبة اإليرادات غري النفطية إىل إجمايل اإليرادات 
من %11 عام 2021 إىل %5 عام 2022 ال يرتبط فقط باالرتفاع الكبري يف 
اإليرادات النفطية، وإنما أيضاً باالنخفاض الكبري يف اإليرادات غري النفطية 
مـن 12.495 تريليون دينار عام 2021 إىل 7.658 تريليون دينار، بنسـبة 
انخفاض مقدارها %39، وهو مؤرش عىل فشل جهود اإلصالح الحكومية 

يف تنويع مصادر الدخل يف العراق“.
وتابع أن ذلك ”يشـّكل تحدياً كبرياً لحكومة السـوداني يف تنفيذ برنامجها 
الحكومـي الـذي يشـري يف إحـدى فقراتـه إىل تخفيض نسـبة مسـاهمة 
اإليـرادات النفطيـة إىل اإليرادات العامة إىل %80، أي رفع نسـبة اإليرادات 

غري النفطية إىل %20 من اإليرادات العامة خالل مدة 3 سنوات“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 

السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصـدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سـجلتا، 
صبـاح امس، سـعر رصف بلـغ 155300 دينار مقابـل 100 دوالر، فيما 

كانت األسعار صباح يوم الخميس املايض 156250 دينار.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 156250 دينارا لـكل 100 دوالر 

امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 154250 دينارا.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسـعار الدوالر انخفضت أيضا 
حيث بلغ سـعر الـدوالر البيع 155850 دينارا، وسـعر الـرشاء 154850 

دينارا لكل 100 دوالر.
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بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعات البنك املركزي العراقي اإلجمالية من العملة الصعبة الدوالر 

خالل األسبوع املايض أكثر من 700 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع خالل األسـبوع املايض لأليام الخمسـة 
التـي فتح بها املزاد وابتداًء من يوم االحد ولغاية الخميس ما مقداره 727 
مليونا و307 آالف و546 دوالرا بمعدل يومي بلغ 145 مليونا و461 الفا و 

509 دوالرات مرتفعا بنسبة %2.3 عن االسبوع الذي سبقه.
واضـاف ان اعىل مبيعات للدوالر خالل األسـبوع املايض كان ليوم الثالثاء 
حيـث بلغت املبيعات فيـه 233 مليونا و 921 الفا و 34 دوالرا، فيما كانت 
اقل املبيعـات ليوم الخميس التي بلغت فيه املبيعات 82 مليونا و617 الفا 

و564 دوالرا.
واشـار اىل ان املبيعات ذهبت عىل شـكل نقدي وحـواالت للخارج لتمويل 
التجـارة الخارجيـة، فيما بلغ سـعر بيـع مبالـغ االعتمادات املسـتندية 
والتسـويات الدولية للبطاقات االلكرتونيـة 1305 دنانري لكل دوالر، فيما 
بلغ سعر بيع مبالغ الحواالت اىل الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانري 

لكل دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت اللجنة املالية النيابية، امس السـبت، مواصلتهـا العمل عىل قانون 
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، فيما دعت الحكومة  إىل البحث عن 

رشاكات غري نفطية.
وقال رئيـس اللجنة، عطوان العطواني، يف كلمة له خالل ملتقى ومعرض 
الخدمات املرصفية والتجارية للتجار ورجال األعمال وتابعتها ”الزوراء“: 
إن ”هذا امللتقى والجمع يأتي ملناقشة وضع البلد السيما اقتصادياً“، مبينا 
ان ”هناك مشـكلة لكنها ليسـت عصية عىل الحل عىل اعتبار أن مقومات 
نجاح العراق وتكامله االقتصادي رصينة، مع رضورة تشخيص الخلل“.

وأضاف العطواني أن ”هناك مشـكلة وهي عزوف التجار عن منصة البنك 
املركزي، وهناك أسـباب لدى التجار ال بد من سماعها ومعالجتها، ويجب 
البحـث عن رشاكات غـري نفطية“، مؤكداً أن ”االعتمـاد عىل النفط فقط 

سوف يبقي املشكلة عالقة ومستمرة“.
ولفـت إىل أنـه ”يف بنـاء الدولة ال بـد من البحـث باتجاه تحقيـق التنمية 
املسـتدامة والتكامـل االقتصـادي، وال يمكـن تسـخري النفـط يف تطوير 

القطاعات األخرى ليكون رافداً اساسياً لبناء الدولة“.
وأشـار إىل أن ”القطاع الخاص عامل أسـايس يف رفد املوازنة، وعلينا اتخاذ 
اإلجراءات العملية الحقيقية لدعم هذا القطاع بما يتعلق بتسهيل الجمارك 

والرضائب“.
وتابـع: ”نحـن يف اللجنة نعمل عـىل قانون الرشاكة بـني القطاع الخاص 
والعـام، وال يمكـن للدولـة ان تديـر كل املؤسسـات بنفسـها حتى رفع 
النفايـات وإصالح الكهرباء وشـبكة الهاتف وغريهـا، إذ ال بد من رشاكة 
حقيقيـة مع القطاع الخاص للنهوض بهـذه املهمة لتخفيف الضغط عن 

القطاع العام“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
 نـدد نـادي الرشقاط الناشـط يف دوري الدرجة االوىل بكرة القدم، امس السـبت، بقـرار وصفه بـ»املضحك»، 
والذي قىض باعتباره خارسا امام نادي الحسـني من دون أي مسـوغ قانوني.وقال رئيس النادي ضمري عبد 
الرزاق إن «قرار لجنة االستئناف باعتبار الرشقاط خارسا امام نادي الحسني كان مجحفا، ويفتقد ألي مسوغ 
قانونـي»، مبيناً أن ناديه «لم يرتكب مخالفة قانونيـة بعد انتقال العب من الدرجة الثانية اىل نادي الرشقاط، 
ويمتلك كتاب اسـتغناء رسـميا وُسـجَل خالل فرتة االنتقاالت املقررة».وبني عبد الرزاق أن «لجنة املسـابقات 
اعتـربت معاقبة الرشقـاط فقرة غامضة يمكن حلها وحسـمها عرب لوائح االتحادين اآلسـيوي والدويل، لكن 

لجنة االستئناف حكمت لصالح نادي الحسني بضغوط من متنفذين يف االتحاد العراقي لكرة القدم».

ãºcÎ@ã–ñc

⁄6ìfl@ÊÎb»m@fiÏ◊ÏmÎãi@Êb»”ÏÌ@ÚÓöbÌã€a@Úœbzó€aÎ@‚á‘€a@Òã◊@aÜb•a
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بغداد / نينا/ الزوراء:
برعاية نقيب الصحفيني العراقيني  
رئيـس اتحاد الصحفيـني العرب 
مؤيـد الالمـي، وبحضـور رئيس 
االتحاد العراقي لكرة القدم عدنان 
درجال واعضاء املكتب التنفيذي، 
جرت يف مبنـى نقابة الصحفيني 
ببغداد مراسـم توقيع بروتوكول 
التعاون بني االتحاد العراقي لكرة 
القدم واالتحاد العراقي للصحافة 

الرياضية.
وقال نقيب الصحفيني العراقيني 
مؤيـد الالمـي، يف مؤتمر صحفي 
اتحـاد  رئيـيس  مـع  مشـرتك 
الصحافة الرياضية واتحاد الكرة 
العراقـي: ان ”بروتوكول التعاون 
بني اتحاد الكـرة العراقي واتحاد 
الصحافة الرياضيـة يرتكز حول 
مرافقـة الوفـود االعالمية للفرق 
ودخـول  العراقيـة،  واملنتخبـات 
الـدورات واملعسـكرات التدريبية 

ومايتعلق بالتغطية االعالمية“.
واضاف الالمـي ان ” املطلوب من 
الصحافة الرياضيـة الرتكيز عىل 

ابراز الدور االيجابي لعمل االتحاد، 
وهذه قضية وطنية ليسـت فقط 
قضيـة مهنيـة وكرويـة ”، داعيا 
اىل  الرياضيـة  الصحافـة  اتحـاد 
”ان يلتقـي العاملـني واالعضـاء 
املسجلني يف االتحاد لرشح وعرض 
كل الخطـوات التـي تدعـم عمل 

االتحاد للمرحلة املقبلة ”.
من جانبه، اكد رئيس اتحاد الكرة 
”االتفاقيـة  ان  درجـال  عدنـان 
التي وقعت سـتكون للتعاون مع 
املجـاالت الصحفية  العاملـني يف 
واملرئيـة  السـمعية  الرياضيـة 
هنـاك  وسـيكون  واملقـروءة، 
تنسيق مشرتك عال بني الجانبني 

حول ذلك ”.
واضـاف ان ” اتحـاد الكـرة عىل 
اسـتعداد كامـل للتعـاون وبـدء 
مرحلة جديدة، يكون فيها االعالم 
هو الرشيك االسـاس والحقيقي 
التحـاد الكـرة مـن اجـل التأهل 
اىل نهائيـات كأس العالـم املقبلة 
الريـايض  بالواقـع  والنهـوض 

الحايل ”.

بغداد / الزوراء: 

أهـدى فريـُق شـباب الرشطـة للكرة 

الطائـرة ثالَث نقاط ثمينـة إىل الفريق 

األول الـذي ينافس يف الـدوري املمتاز، 

دوري  بلقـِب  تتويجـه  عقـب  وذلـك 

الشـباب أثر فوزه املاراثوني الذي جاَء 

عـىل حسـاب شـباب مصايف الشـمال 

بثالثـِة أشـواٍط مقابـل اثنـني بواقـع 

-٢٥)  (١٨-٢٥)  (٢٢-٢٥)  (٢٥-٢٠)

١٨)(٩-١٥)، يف اللقـاء الذي جمعهما 

امس السبت عىل قاعِة الشعب املغلقة 

لأللعاب الرياضّية.

الفريـق األول بنـادي الرشطـة  وكان 

للكرِة الطائـرة قد تحصل عىل نقطتني 

ثمينتـني جـاءت عـن طريـق إحـراز 

فريق الناشـئني املركَز الثاني يف املباراِة 

النهائّية لدوري الناشئني التي اختتمت 

منافسـاته، صبـاح اليوم امـس، بعد 

خساراته أمام غاز الجنوب الذي بدوره 

تحصـَل فريقـه األول عىل ثـالث نقاط 

غالية .

وبهذا يكـون الفريـُق األول قد تحصل 

عـىل خمـس نقـاط ثمينة كمـا تنص 

لوائح االتحاد املركزي للكرة الطائرة.

وبذلـت إدارُة نـادي الرشطـة جهـوداً 

حثيثًة ومضنية يف سبيل إعداد وتهيئِة 

كل مسـتلزمات النجاح لفـرق الفئات 

العمرّيـة للكرِة الطائـرة، حيث تعتربه 

الرافَد األسـاّيس للفريق األول يف سبيل 

ديمومِة النجاح واملُحافظة عىل القمة.

@µj«˝€@ÚÌ7ófl@ÊÏÿné@bÌäÏé@ÚËuaÏflÎ@Ú∫ç:a@’znè„@%@Zá‡´@Üb‡«
@“áËi@ÔÿiåÎ˛a@Í7ƒ„@‚bflc@ãè≤@b‰jÉn‰fl

بغداد/ الزوراء
عّرب مدرُب منتخبنا الشبابي عماد محمد 
عـن رضـاه ألداِء العبـي فريقنـا أمـام 
أوزبكستان رغم الخسـارِة التي تعرَض 
لهـا الفريق، امس السـبت، بهـدٍف من 

دون رد.
جـاَء ذلـك يف املؤتمـر الصحفـّي الـذي 
عقـَد بعد املبـاراٍة والذي أقيـَم يف القاعِة 
الداخلّية مللعب ”ميل“، حيُث أشاَر محمد 
إىل: إن األداَء العـاّم لالعبـني كان جيـداً، 
وقّدم منتخبنا مباراًة عىل مسـتوى عاٍل، 
وبأعماره تحت 20 عاماً، وأمام أكثر من 
34 ألـف متفـرج لم ينقطع تشـجيعهم 

ملنتخِب بلدهم طيلة املباراة. 
وأضاَف افتقـَد منتخبنا التسـجيل رغم 
التغيـريات التـي أجريتهـا يف اسـرتاحِة 
الشـوط الثاني، ويف الشوط نفسه أضاَع 
العبونا الكثرَي من الفرِص املُتحققة، وكنا 
األفضل يف الكثري من أوقاِت املباراة، حتى 
قبـل أن يطرَد أحـد العبي أوزبكسـتان، 
الـذي اعتمَد عىل الهجمِة املرتدة، حّجمنا 
من خطورتهم لكن هذِه كرة القدم إذا لم 

تسجل يف النهايِة ستخرس.
وأوضَح محمد بالنسـبِة يل فإن البطولة 
ما زالت يف بدايتها، وإن شاء الله سنرافق 

أوزبكستان إىل الدوِر الثاني.
وبـنّي حصلت يف املباراِة بعـضُ األخطاء 
الفردّيـة، لكـن ال يمكن السـيطرُة عىل 
جميـع األخطـاء، وقد عملنا خـالل عاٍم 
مع هؤالء الالعبني عـىل تقليلها. وأردَف 
إن مباراتنا الثالثة أمام سـوريا ستكون 

مصريّية.
وحول سؤاٍل ألحد الصحفيني الحارضين 
ملـاذا لـم يسـجل العـراق رغـم النقص 
العددي، بنّي محمد: خـربُة الالعبني، مع 
ضغـِط املبـاراة، قللـت مـن تركيزهم يف 
املبـاراِة، وكنت أتوقع أن تكوَن حظوظنا 
أكرب يف الشوِط الثاني للفوز وليس فقط 
للتعديـل، حصلنـا عىل هجمـاٍت لكن لم 

نوفق.
سـتكون  األخـرية  املبـاراة  إن  وأكمـَل 
فيهـا حظوظنا للتأهِل كبريًة، سـنالعب 
سـوريا وهو منتخٌب جيد رغم خسارته 
مباراتـني، لكـن إذا قدمنا األداَء نفسـه 
مـع  وإندونيسـيا،  أوزبكسـتان  أمـام 
الرتكيِز وعدم إضاعِة الفرص، فسنحقق 

االنتصاَر بإذن الله، وسنتأهل بكل جدارٍة 
إىل الدور الثاني.

وخرس منتخب الشباب  أمام مستضيفه 
األوزبكـي بهـدف نظيـف امس السـبت 
بالعاصمـة طشـقند، ضمـن مباريـات 
الجولـة الثانية مـن بطولة كأس آسـيا 

تحت 20 عاما.
وتمكـن املنتخـب األوزبكي مـن خطف 
هـدف املبـاراة الثمني عن طريـق العبه 
بعـد   ،17 الدقيقـة  يف  خولودوكونـوف 

هفوة من دفاعات شباب العراق.
وبهـذه النتيجة، رفـع املنتخب األوزبكي 
رصيـده إىل 6 نقـاط بصـدارة املجموعة 
األوىل، فيمـا تجمد رصيد العـراق عند 3 

نقاط يف املركز الثاني.
وقدم منتخب الشـباب مبـاراة تكتيكية 
حذرة أمـام نظريه األوزبكـي الذي لعب 
غفـرية،  جماهرييـة  مسـاندة  وسـط 
وتمكن من اقتناص هدف الفوز يف الثلث 

األول من زمن اللقاء.

وسـنحت للفريـق العراقي عـدة فرص 
عـن طريـق عبـد الـرزاق قاسـم، وعيل 
جاسـم وعبود رباح لكنها لم تجد طريق 

الشباك.
ولم ينجح الفريق العراقي من إستغالل 
حالـة الطـرد التي تعرض لهـا الفريق 
األوزبكـي، الـذي لعـب بنقـص عددي 
منذ نهاية الشـوط األول، ليرتاجع أهل 
الـدار إىل الخلف طوال مجريات النصف 
الثانـي وسـط إهـدار فـرص عديـدة 

لكتيبة املدرب عماد محمد، الذي أجرى 
عـدة تغيـريات لم يكتـب لهـا النجاح 
بتغيـري النتيجـة، التي انتهـت لصالح 

أوزبكستان (1-0).
وسيلعب منتخبنا مباراته الحاسمة مع 
شقيقه السوري من أجل بلوغ الدور ربع 
النهائي، فيما تضاءلت حظوظ منافسه 
بعد خسـارته أمـام إندونيسـيا (1-0)، 
فيما سـتلعب أوزبكستان مع إندونيسيا 

يف اللقاء اآلخرية باملجموعة األوىل.

@Ú‹‡ÿm@Â«@äân»Ì@ÚÓ�«@ëbj«
ı˝iã◊@Òã◊@…fl@ÍäaÏìfl

بغداد/ متابعة الزوراء:
الريـايض  كربـالء  نـادي  أعلـن   
اسـتقالة املدرب عباس عطية من 

منصبه بشكل رسمي.
وذكـر النـادي يف بيـان أن ”الهيئة 
االدارية لنـادي كربالء، تعلن قبول 
مـدرب  عطيـة  عبـاس  اسـتقالة 
العميـد الكربالئي الـذي اعتذر عن 
يف  العميـد  مـع  مشـواره  تكملـة 
الثانية للـدوري“. وأضاف  املرحلة 

أن ”إدارة نـادي كربالء قدمت وافر 
شـكرها وتقديرها العـايل للمدرب 
الخلـوق عبـاس عطيـة ولجهوده 
التـي بذلها خـالل قيادتـه لفريق 
العميد الكربالئي يف املرحلة االوىل“.

وتابـع أن ”إدارة نادي كربالء تؤكد 
أن حيـدر عبـودي سـيقود الكادر 
التدريبـي والـذي سـيرشف عـىل 
تدريبـات الفريـق لحـني تسـمية 

مدرب جديد للفريق“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اكدت الهيئة االدارية لنادي النفط الريايض انها ستقدم مدرب فريق الكرة الجديد 
املرصي محمد يوسـف وجهازه الفني ظهر اليوم االحد يف مؤتمر صحفي يقام يف 
مقر النادي. ووصل املدرب املرصي محمد يوسـف ومواطنه مدرب اللياقة ناجح 
احمد نهاية االسـبوع املـايض إىل العاصمة بغداد قادمني مـن مرص لتويل تدريب 
نادي النفط.وقال مرشف فريق الكرة  مشـتاق كاظم إن «يوسـف واحمد وصال 
العراق للبدء بقيادة فريق نادي النفط يف املرحلة الثانية للموسم الكروي الحايل».

وأضاف كاظم أن «املدرب يوسف سيبارش فورا يف تدريب الفريق وسيقوده خالل 
املرحلة الثانية يف املنافسـات»، مبينـا أن «االدارة كانت قد اتفقت مع املدرب عىل 
كل التفاصيل االدارية والفنية واملالية“. يذكر أن إدارة النفط أقالت املدرب حكيم 

شاكر بعد تراجع النتائج خالل قيادته للفريق يف املرحلة األوىل.

بغداد/ متابعة الزوراء:
منافسات  ضمن  مباراتان  جرت  
الصاالت  كرة  لدوري  الثامنة  الجولة 

للسيدات.
القوة  فريق  فاز  االول  اللقاء  ففي 
راوندوز  نادي  فريق  عىل  الجوية 

بنتيجة ٦-٠.

كما فاز فريق نادي نفط الشمال عىل 
فريق نادي بالدي بنتيجة ٦-٠.

تصدر  الثامنة  الجولة  انتهاء  وبعد 
الفرق  ترتيب  الشمال  نفط  فريق 
الجوية  القوة  يليه  نقطة   ١٦ برصيد 
ثانيا برصيد ١٥ نقطة، ثم الزوراء ثالثا 

برصيد ١٠ نقاط.

@bË‘Ìãœ@läáfl@‚á‘m@¡–‰€a@Üb„@ÒäaÜg
‚ÏÓ€a@Ô–zñ@ã∏˚∑@—éÏÌ@á‡´@áÌáßa

@åÎá„Îaä@ÂflçËÌ@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@ÒÏè„
@p¸bó€a@Òã◊@äÎÜ@¿@ÚÓéaáèi



لندن / متابعة الزوراء:
يعيش فريق تشيليس معاناة كبرية منذ بداية املوسم الحايل ٢٠٢٢-

٢٠٢٣ عىل مستوى كل البطوالت، وبالتحديد بطولة الدوري اإلنجليزي 
املمتاز، وبالرغم من إقالة توماس توخيل وتعيني جراهام بوتر فإن 
سبتمرب  يف  تشيليس  تدريب  بوتر  وتوىل  سوء.  ازدادت  قد  األمور 
املايض، لكن الفريق يعاني بشكل كبري، حيث لم يحقق سوى 
فوز وحيد يف آخر ١١ مباراة بكل البطوالت، وودع كأس 
املركز  ويحتل  اإلنجليزي،  االتحاد  وكأس  الرابطة 
عن  نقطة   ١٤ بفارق  اإلنجليزي  الدوري  يف  العارش 
التقارير  وبحسب  الرابع.  املركز  صاحب  توتنهام 
اإلنجليزية، فإن إدارة تشيليس تستهدف زين الدين 
زيدان، ولويس إنريكي لتدريب الفريق، يف حال تم 
الجزائي  الرشط  لكن  بوتر،  إقالة  عىل  االستقرار 
النادي  يمنع  قد  ما  هو  يورو  مليون  بـ٥٠  املقدر 

اللندني من إقالة بوتر.

عن  رحيله  منذ  منتخب،  أو  حاليا  ناد  أي  إنريكي  لويس  يدرب  وال 
وتم   ،٢٠٢٢ قطر  العالم  كأس  من  الخروج  بعد  اإلسباني،  املنتخب 

تعيني لويس دا الفوينتي بدًال منه.

الرياض / متابعة الزوراء:
انتفض فريق النرص وتمكن من 
ونقاط  مهما،  فوزا  اقتناص 
فريق  ضيفه  أمام  املباراة 
من  القاتل  الوقت  يف  الباطن 
مقابل  أهداف  بثالثة  املباراة 
التي  املباراة  خالل  واحد،  هدف 
 ١٩ الجولة  يف  الفريقني  بني  جمعت 

من دوري روشن.
بهدف  األول  الشوط  يف  الباطن  تقدم 
عن طريق رينزو لوبيز برضبة رأس يف 
الدقيقة ١٧. أهداف النرص الثالثة التي 
جاءت  الباطن،  أمام  هزيمته  حولت 
كلها يف الوقت املحتسب بدال من الضائع 
+ ٩٠. إذ أحرز العب النرص عبدالرحمن 
غريب هدف التعادل واألول لفريقه، يف 

أن  قبل  املباراة،  زمن  من   ٩٣ الدقيقة 
يحرز زميله محمد آل فتيل هدف الفوز 
دقيقني  قبل  وذلك   ،١٠٢ الدقيقة  يف 
عن  للنرص  التعزيز  هدف  من  فقط 
نجح  الفوز  بهذا  مران.  محمد  طريق 
برصيد  صدارة  عىل  الحفاظ  يف  النرص 
٤٦ نقطة، يف حني توقف رصيد الباطن 

عند ٦ نقاط.

مانشسرت / متابعة الزوراء:
قبل  انتهت  الدولية  جرينوود  ميسون  مسرية  أن  يبدو 
إذ  املاضية،  الفرتة  يف  بها  مر  التي  األزمة  بعد  بدايتها، 
اتهامه  بسبب  االعتقال  رهن  والبقاء  عليه  القبض  تم 
إسقاط  يتم  أن  قبل  فتاة  عىل  واالعتداء  باالغتصاب 
شهر  خالل  نهائي  بشكل  إليه  املوجهة  التهم  جميع 
فرباير املنرصم. وذكر تقرير جديد أن جرينوود لن يلعب 
ساوثجيت  جاريث  يتوىل  بينما  أخرى  مرة  إنجلرتا  مع 
الربيطانية،  صن»  «ذا  لصحيفة  ووفًقا  املسؤولية، 
طاملا  أخرى  مرة  بالده  منتخب  مع  جرينوود  يظهر  لن 

أن  اإلنجليزي  التقرير  وزعم  الفني.  املدير  هو  ساوثجيت 
تحقيًقا  يونايتد  إجراء  أثناء  يزال موقوًفا  ال  الذي  جرينوود 
داخلًيا بعد إسقاط التهم الجنائية املوجهة ضده، لم يتخل 
الثالثة ورفض سابًقا تمثيل منتخب  اللعب مع األسود  عن 
يونايتد  أجل غري مسمى من قبل  إىل  تعليقه  جامايكا. قبل 
إنجلرتا  مع  جرينوود  يلعب  لم  املايض،  العام  من  يناير  يف 
منذ مباراته األوىل والوحيدة يف سبتمرب ٢٠٢٠، إذ شارك ملدة 
١٢ دقيقة أمام أيسلندا، قبل أن يتم استبعاده من معسكر 
املنتخب رفقة زميله فيل فودين بسبب كرس قواعد الحظر، 

والسهر رفقة امرأتني.

لندن/ متابعة الزوراء:
نيوكاسل  ضيفه  عىل  سيتي  مانشسرت  انترص 
من   ٢٦ الجولة  يف  السبت،  امس  رد،  دون  بهدفني 
عمر الدوري اإلنجليزي املمتاز، عىل ملعب االتحاد.

سجل هديف مانشسرت سيتي، فيل فودين وبرناردو 
سيلفا يف الدقيقتني ١٥ و٦٧ من عمر اللقاء.

يف  نقطة   ٥٨ إىل  رصيده  سيتي  مانشسرت  ورفع 
الوصافة،

املركز  يف  نقطة   ٤١ عند  نيوكاسل  رصيد  وتجمد 
الخامس، لكنه يمتلك مباراتني مؤجلتني.

جوارديوال،  بيب  سيتي،  مانشسرت  مدرب  واعتمد 
أكانجي  ووقف   ،(٣-٢-٤-١) لعب  طريقة  عىل 

بجانب روبن دياز وناثان أكي يف الخط الخلفي.
ولعب كايل ووكر يف منتصف امللعب ملساندة رودري، 
مع العودة إىل الناحية اليمنى حسب الحاجة، وتوىل 

دي بروين وجوندوجان صناعة الهجمات.
وتحرك عىل الجناحني، فيل فودين وجاك جريليش، 

ملسندة املهاجم النرويجي إيرلينج هاالند.
طريقة  إىل  لجأ  هاو،  إيدي  نيوكاسل  مدرب  أما 
لعب (٤-٣-٣)، إذ تكون الخط الخلفي من تريبري 

وجمال السيليس وزفن بوتمان ودان بورن.
وأدى برونو جيمارايش، دور العب االرتكاز بإسناد 
ملساندة  جويلينتون  تاركا  لونجستاف،  شون  من 
وكالوم  أملريون  ميجيل  األمامي  الخط  ثالثي 

ويلسون وأنتوني جوردون.

الدقيقة  يف  التسجيل  يفتتح  أن  سيتي  املان  وكاد 
الناحية  من  عرضية  جريليش،  وجه  عندما  األوىل، 

اليرسى، تابعها جوندوجان برأسه فوق املرمى.
واحتسب الحكم، ركلة حرة مبارشة لصالح سيتي، 
يف  املرمى  فوق  الكرة  لتذهب  بروين،  دي  نفذها 

الدقيقة ١٢.
وافتتح مانشسرت سيتي، التسجيل يف الدقيقة ١٥، 
طريقه،  شق  الذي  فودين،  من  فردي  مجهود  إثر 

أن  ويسدد قبل  بمهارة،  يخرتق 
كرة ارتدت من قدم 

املدافع بوتمان إىل داخل الشباك.
وعجز نيوكاسل عن محاولة الرد عىل هدف أصحاب 

األرض، نتيجة سيطرة العبي السماوي.
حرة  ركلة  مع  التعامل  يف  إيدرسون  وفشل 
قبل  املناسب  الوقت  يف  الدفاع  وأبعدها  لنيوكاسل، 
وصول أحد العبي نيوكاسل إىل الكرة بالدقيقة ٣٤.

الدقيقة  يف  النتيجة  معادلة  من  نيوكاسل  واقرتب 
٣٧، عندما وصلت رأسية تريبري إىل ويلسون الذي 
الجزاء،  منطقة  داخل  الكرة  مع  التعامل  أساء 

ليبعدها الدفاع
تعزيز  عىل  عازًما  سيتي  بدا  الثاني،  الشوط  ويف 
تقدمه، وجرب جريليش حظه بتسديدة علت املرمى 
يف الدقيقة ٥٣، ثم نفذ هاالند حركة أكروباتية، لكن 

الكرة استقرت يف املدرجات بالدقيقة ٦٠.
ويلوك  جو  مشاركة  مع  نيوكاسل  أداء  وتحسن 
لكن  إيزاك،  وألكسندر  ماكسيمني  سانت  وآالن 
عندما   ،٦٧ الدقيقة  يف  الثاني  الهدف  سجل  سيتي 
برناردو  البديل  نحو  بذكاء  الكرة  هاالند،  وضع 

سيلفا الذي سددها عىل يسار نيك بوب.
ونفذ جوندوجان ركلة حرة ملانشسرت سيتي بعيدا 

عن املرمى يف الدقيقة ٧٨.
وأنقذ بوب، مرماه من هدف يف الدقيقة ٨٦، عندما 
من  فردي  مجهود  إثر  فودين،  لتسديدة  تصدى 
سيتي  مانشسرت  بفوز  املباراة  لتنتهي  جريليش، 

.٢-٠

بغداد / متابعة الزوراء:
أبرز  عىل  هائل  بشكل  األضواء  ُتسلط 
الدوري  من  الـ٢٦  املرحلة  مباريات 
املقررة  املباراة  املمتاز، وهي  االنجليزي 
بني ليفربول وضيفه مانشسرت يونايتد 

مساء اليوم األحد.
عىل  بالفوز  توازنه  ليفربول  واستعاد 
بالدوري،   (٢-٠) وولفرهامبتون 
أمام  الثقيلة  الهزيمة  بعد صدمة  وذلك 
األبطال،  دوري  يف   (٢-٥) مدريد  ريال 
والتعادل السلبي مع كريستال باالس يف 

الربيمريليج.
كذلك يخوض مانشسرت يونايتد املباراة 
اإليجابية  النتائج  من  بسلسة  منتشياً 
إىل  وتأهله  برشلونة  عىل  الفوز  عقب 
األوروبي،  الدوري  ببطولة  الـ١٦  دور 
 (٣-١) هام  وست  عىل  الفوز  وكذلك 
االتحاد  كأس  من  الخامس  الدور  يف 

اإلنجليزي.
بالنسبة  املباراة  أهمية  تقترص  وال 
السادس  املركز  صاحب  لليفربول، 
أو  قوته  استعراض  عىل  الدوري،  يف 
فرصة  تشكل  وإنما  ترتيبه،  تحسني 
من  كلوب  يورجن  يدربه  الذي  للفريق 
جماهريه  ومصالحة  اعتباره  رد  أجل 

بعد الهزيمة املهينة أمام ريال مدريد.
يحل  يونايتد،  مانشسرت  لقاء  وبعد 
ثم  بورنموث  عىل  ضيفا  ليفربول 
يف  مدريد  ريال  مع  جديد  من  يصطدم 
عىل  األبطال،  بدوري  الـ١٦  دور  إياب 

ملعب سانتياجو برنابيو يف مدريد.
الثأر  إىل  يونايتد  مانشسرت  ويتطلع 
ليفربول  أمام  الساحقتني  لهزيمتيه 
(٥-٠) و(٤-٠) يف الدوري خالل املوسم 
عىل  تغلب  اليونايتد  بأن  علما  املايض، 
الريدز (٤-٠) يف كأس بانكوك يف تموز/
يوليو املايض، ثم فاز عليه (٢-١) ذهاباً 

يف الدوري يف ٢٢ آب/أغسطس املايض.
لقاء  أيضاً  األحد  اليوم  مساء  ويشهد 
إيفرتون،  مع  فورست  نوتينجهام 

االثنني  غد  يوم  مساء  الجولة  وتختتم 
بلقاء برينتفورد مع فولهام.

انتصارات  سلسلة  التسيو  فريق  أوقف 
خالل  صفر   /  ١ عليه  وتغلب  نابويل 
الجولة  يف  جمعتهما  التي  املباراة 
الخامسة والعرشين من الدوري اإليطايل 

لكرة القدم.
الفوز  هذا  يف  بالفضل  التسيو  ويدين 
سجل  الذي  فيتشينو  ماتياس  لالعبه 

هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة ٦٩.

يف  نقطة   ٤٨ إىل  رصيده  التسيو  ورفع 
املركز الثاني، وتوقف رصيد نابويل عند 

٦٥ نقطة يف صدارة الرتتيب.
بوروسيا  فريق  اعتىل  أملانيا،  ويف 
لكرة  األملاني  الدوري  قمة  دورتموند 
مؤقت،  بشكل  (بوندسليجا)،  القدم 
 ١  /  ٢ اليبزج  ضيفه  عىل  فوزه  عقب 
الجولة  يف  التي جمعتهما  املباراة  خالل 

الثالثة والعرشين من املسابقة.
متقدما  األول  الشوط  دورتموند  وأنهى 

بهدفني نظيفني سجلهما ماركو ريوس 
وإيمري  ركلة جزاء  ٢١ من  الدقيقة  يف 

تشان يف الدقيقة ٣٩.
من  اليبزج  تمكن  الثاني  الشوط  ويف 
تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق 
اثر   ٧٤ الدقيقة  يف  فورسبريج  إيميل 

تمريرة عرضية من البديل ديفيد راوم.
ورفع دورتموند رصيده إىل ٤٩ نقطة يف 
رصيد  وتوقف  مؤقتا،  الرتتيب،  صدارة 

اليبزج عند ٤٢ نقطة يف املركز الرابع.

سوسيداد  ريال  اكتفى  اسبانيا،  ويف 
بالتعادل أمام ضيفه قادش دون أهداف 
يف ملعب ريايل أرينا، بافتتاح الجولة ٢٤ 

للدوري اإلسباني.
 ٤٤ إىل  رصيده  سوسيداد  ريال  ورفع 
نقاط   ٨ بفارق  الثالث،  املركز  يف  نقطة 
يخض  لم  الذي  الثاني  مدريد  ريال  عن 

مباراته هذه الجولة بعد.
فيما رفع قادش رصيده إىل ٢٦ نقطة يف 

املركز ١٤.

القلوب  أوقفت  لحظة  املبارة  وشهدت 
الدقيقة ٨٤ عندما سقط فايل مدافع  يف 
اصطدام  بعد  امللعب  أرض  عىل  قادش 

هوائي قوي مع ميكيل مريينو.
وتلقى فايل العالج عىل أرض امللعب ملدة 
عىل  محموًال  يغادر  أن  قبل  دقائق،   ٦

محفة بطوق عىل رقبته.
املقبلة  املباراة  يف  سوسيداد  ريال  ويحل 
الخميس  يوم  اإليطايل  روما  عىل  ضيًفا 

املقبل يف دور الـ١٦ للدوري األوروبي.

الرياضيالرياضي
@Ô„Î6ÿ€¸a@áÌ5€a
@Ô„Î6ÿ€¸a@…”Ïæa
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ريو / متابعة الزوراء:
مينزيس،  رامون  قرر 
املؤقت  الفني  املدير 
ملنتخب الربازيل الوطني 
ضم  عدم  القدم،  لكرة 
كل من نيمار وأليسون 
تشكيلة  إىل  بيكر 
الودية  الدولية  املباراة 
منتخب  أمام  املقررة 
 25 يف  املغرب يف طنجة 

مارس الجاري. املباراة هي األوىل ملنتخب الربازيل منذ خروجه 
منتخب  يد  عىل   2022 العالم  لكأس  النهائي  ربع  الدور  من 
كرواتيا يف ديسمرب املايض. وأصيب نيمار خالل مباراة بالدوري 
يدرب  الذي  مينزيس،  يوضح  ولم  املايض.  الشهر  الفرنيس 
وجود  عدم  سبب  بالتفصيل  عاما،   20 تحت  الربازيل  منتخب 
حارس املرمى أليسون بيكر يف تشكيلة الفريق، لكنه قال إنه 
العديد  مينزيس  واستدعى  جدد.  لالعبني  فرص  إعطاء  يريد 
الذي قاده إىل بطولة أمريكا  20 عاماً  من العبي منتخب تحت 
القدم  لكرة  الربازييل  االتحاد  ويواصل  فرباير.  يف  الجنوبية 
الذي  لتيتي  خلفا  السامبا  ملنتخب  دائم  فني  مدير  عن  البحث 

غادر املنصب بعد الخسارة أمام منتخب كرواتيا.
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برشلونة / متابعة الزوراء:
وجهازه  برشلونة،  مدرب  هرينانديز  تشايف  يدرس 
عثمان  الفرنيس  الجناح  حالة  تطور  مدى  الفني 
التعايف  عملية  يف  األخرية  باألمتار  يمر  والذي  ديمبيل، 
من إصابته التي لحقت به أمام جريونا يف يناير/كانون 

الثاني املايض.
فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو  موندو  صحيفة  وبحسب 
تشايف يرغب يف الدفع بديمبيل يف مباراة أتلتيك بلباو عىل 

ملعب سان ماميس يوم ١٢ من مارس/آذار الجاري.
ويسعى تشايف إىل منح الالعب الفرنيس بعض الدقائق، 
يف  مدريد  ريال  أمام  للكالسيكو  جاهزًا  يكون  حتى 

الدوري يوم ١٩ من نفس الشهر عىل ملعب كامب 
نو. ومن املنتظر أن يعود ديمبيل إىل التدريبات 
الجماعية للفريق األسبوع املقبل، وحتى اآلن 
لم يحصل تشايف عىل الضوء األخرض ملشاركة 

يمنح  حالته  تطور  أن  إال  الفرنيس،  الجناح 
أن  يذكر  خطته.  لتنفيذ  الثقة  اإلسباني  املدرب 
ديمبيل سيكون واحًدا من ٤ غيابات يعاني منها 
األحد  اليوم  فالنسيا  مواجهة  عند  البلوجرانا 

ضمن األسبوع ٢٤ بالليجا، إىل جانب بيدري وروبرت 
من  يعاني  الذي  وجايف  املصابان،  ليفاندوفسكي 

اإليقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
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تونس/متابعة الزوراء:
 أصدر القضـاء التونيس مذكرة توقيف 
بحـق القيـادي البارز بحركـة النهضة 
سـيد الفرجانـي بتهمة التـورط يف ما 
يعرف بقضية ”أنسـتالينغو“، الرشكة 
املختصة يف صناعـة املحتوى واالتصال 
الرقمي. وقال مصدر قضائي إن قايض 
التحقيق بمحكمة سوسـة 2 قرر إدانة 
الفرجانـي عقـب تحقيقات اسـتمرت 
لسـاعات، يف القضيـة املعروفة إعالمًيا 
بـ“أنسـتالينغو“ والتي تعد واحدة من 
القضايا التـي يحاكم فيهـا الفرجاني 
إىل جانـب قيـادات أخـرى مـن حركة 
النهضـة مـن أبرزهـم رئيـس الحركة 

راشد الغنويش.
وشملت التحقيقات صحفيني ومدّونني 
وأصحـاب أعمـال حـرة وسياسـيني، 
بينهم أيضا ابنة الغنويش وصهره رفيق 
عبدالسـالم واملتحـدث السـابق باسـم 

وزارة الداخلية محمد عيل العروي.
وقال محامي الفرجاني صابر العبيدي 
رشكـة  قضيـة  يف  أوقـف  موكلـه  إن 

”أنستالينغو“ لصناعة املحتوى، وأكد يف 
ترصيح إلذاعة ”ديوان أف.أم“ الخاصة 
أنه تم تفتيش منزل الفرجاني من قبل 

وحدة أمنية مختصة.
ويحقق القضاء التونيس مع عنارص من 
”أنسـتالينغو“ بتهمة التجسـس تحت 
غطاء مؤسسـة تجارية قانونية تعمل 
يف مجـال املحتـوى اإلعالمـي الرقمي، 
وتقـدم صناعـات ذات طبيعـة رقمية، 
كرتجمـة املقاالت التي تنتجها وسـائل 
إعـالم دولية معروفة، وهـي تتعامل يف 

نطاق عملها مع عدة دول.
وأعادت قضية ”أنسـتالينغو“ موضوع 
رشكات صناعـة املحتـوى إىل الواجهة، 
خاصـة التـي تحـوم حولهـا شـبهات 
فيسـبوك  صفحـات  عـىل  اإلرشاف  يف 
وإغـراق  سياسـية  أطـراف  لتشـويه 
الشـبكة باألخبار الكاذبة وتواجه تهما 
تصـل إىل حـد التخابـر لصالـح قـوى 
إقليميـة وأجنبيـة. وتتمحـور التهم يف 
هـذه القضية حـول تـورط الرشكة يف 
االعتداء عىل أمن الدولة وغسـيل أموال 

واإلسـاءة إىل الغري عرب مواقع التواصل 
االجتماعي.

ومطلـع 2022 قـرر قـايض التحقيـق 
تحويل قضية ”أنستالينغو“ إىل القطب 
القضائي ملكافحة اإلرهاب لوجود شبهة 
ذات صبغة إرهابية وغسيل أموال، غري 
أن النيابـة العمومية اسـتأنفت القرار 
وأحيـل امللـف عىل دائـرة االتهـام التي 

أيدت قرار النيابة العمومية.

وأذنت النيابة العمومية يف يونيو املايض 
بفتـح بحـث تحقيقي ضـد 27 متهما 
مـن بينهـم الغنـويش (تم ذكر اسـمه 
يف األبحـاث مـن قبـل أكثر مـن متهم) 
وصهـره عبدالسـالم وابنتـه وآخـرون 
بحالـة فـرار وأجانـب. وأطاحـت هذه 
القضية بسياسـيني مـن النهضة مثل 
الدعـداع،  عـادل  بالحركـة  القيـادي 

وقيادات أمنية محسوبة عليها.
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باريس/متابعة الزوراء:
عـاٌم مـىض منـذ أن شـنت روسـيا غزوها 
الشـامل عىل أوكرانيا يف ٢٤ فرباير/شـباط 
٢٠٢٢، واسـتمر القتـال عـىل مـدار العـام 
املايض، ممـا أدى إىل وقوع خسـائر فادحة 
يف أرواح املقاتلـني واملدنيني عىل حد سـواء، 
وتدمري البنية التحتية الحيوية، وخلق واحدة 
من أسـوأ أزمات الالجئـني والغذاء العاملي يف 

التاريخ الحديث.
وُتعـد أوكرانيـا مـن بـني الثـالث دول التي 
شـهدت أكرب عـدد من الصحفيـني القتىل يف 
عـام ٢٠٢٢، وفًقـا لألمم املتحـدة، وال يزال 
الصحفيـون يف البـالد يواجهـون مخاطـر 
كبـرية. وغالًبـا مـا يتعـرض الصحفيـون 
لإلصابة أثنـاء تغطيتهم للنزاع، كما تشـري 
بعض األدلـة إىل أن القوات الروسـية تتعمد 
اسـتهداف الصحفيـني بالهجمـات، وفًقـا 

للجنة حماية الصحفيني.
ويف الوقـت نفسـه، تـم حظـر العديـد مـن 
روسـيا،  يف  املسـتقلة  اإلعالميـة  الوسـائل 
وتعـرض الصحفيـون املسـتقلون الـروس 
للمضايقات والسـجن بتهمتي «التجسس» 
و»نرش املعلومـات الخاطئة عمًدا». ومؤخرًا 
يف ١٥ فرباير/شـباط، حكمـت محكمة عىل 
الصحفيـة ماريـا بونومارينكـو بالسـجن 
ست سـنوات «لنرشها معلومات زائفة عن 

الجيش الرويس».
ومـن جانبهم، قـرر العديد مـن الصحفيني 
الرقابـة،  زيـادة  جـرّاء  الهجـرة  الـروس 
وعجزهم عن قـول الحقيقـة، ومواجهتهم 
الشـخصية  سـالمتهم  تعـرض  لتهديـدات 
وسـالمة أحبابهم للخطر، ممـا أدى إىل نقل 
وسـائل إعالميـة بالكامـل إىل الخـارج، ويف 
الوقت الحايل، ما تبقى من وسـائل اإلعالم يف 
روسـيا مؤيد للحرب بشـكل متزايد. ويف ٢٢ 
فرباير/شـباط ٢٠٢٣، علّـق االتحـاد الدويل 
للصحفيـني عمل اتحـاد الصحفيني الرويس 

بسبب دعمه للحرب.
وعـىل الرغم من ذلك، شـهدت هذه السـنة 
الصعبة عـىل الصحفيـني أمثلة للشـجاعة 
املهنية والشـخصية أيًضـا، فضًال عن الدعم 
املشـرتك، وإيثار الغري باملسـاعدة، والقدرة 
عـىل النجاة وإيجاد طـرق جديدة للتطور يف 
ظـل الظروف الصعبـة، واالبتـكار اإلبداعي 
يف الصحافـة. وأعادت العديـد من املنظمات 

اإلعالميـة تطويـر أعمالهـا ووجـدت طرًقا 
وأهداًفا جديدة للعمـل يف بيئة جديدة، وُيعد 
منتدى لفيف ميديا Lviv Media Forum أحد 
األمثلة عىل ذلك، الذي قدم مساعدة مستمرة 
عـىل مـدار السـاعة للمكاتـب التحريريـة 

للوسائل اإلعالمية األوكرانية والصحفيني.
وخالل تلك السنة، نرشت شبكة الصحفيني 
عـن  مختلفـة  بلغـات  مقـاالت  الدوليـني، 
موضوعات متعلقـة بالحرب التي تخوضها 
روسـيا يف أوكرانيـا. وركزت هـذه املقاالت 
عىل أعمال الصحفيني واملنسقني األوكرانيني 
والدوليني أثناء الحـرب (يمكنك قراءة أمثلة 
لهـذه املقاالت هنـا، وهنـا، وهنـا، وهنا)، 
إىل جانـب مقـاالت عـن تقديم املسـاعدات 
للصحفيـني األوكرانيـني، وإجالء الوسـائل 
اإلعالميـة، وتغطية أزمـة الالجئني، وتنظيم 
مراكـز للصحفيني الذين أجربوا عىل مغادرة 
روسـيا،  يف  الصحافـة  ووضـع  منازلهـم، 
وسـالمة الصحفيـني، والرقابـة، والهجرة، 
والجانب التجاري للعمـل اإلعالمي، وأدوات 
تسـاعد الصحفيـني الذين يعـدون التقارير 

عن الغزو.
ويف الذكـرى السـنوية األوىل للغـزو، تحدثنا 
مع كّتاب املقاالت املكتوبة باللغة الروسـية 
عن موضوعات مرتبطة بالحرب واملنشـورة 
عىل شبكة الصحفيني الدوليني والذين كانوا 

موضـوع هـذه املقـاالت، وسـألناهم كيف 
تأثـروا هـم ومنظماتهـم اإلعالميـة مهنًيا 

وشخصًيا خالل العام املايض.
تأثري الحرب عىل الصحفيني

اعـرتف العديد ممن تحدثنـا إليهم بأنه كان 
من الصعب عليهم للغاية التأقلم مع الوضع 
جسدًيا ونفسًيا يف الشهور األوىل من الحرب، 
إال أنهـم تعلموا فيما بعد التكيف وبدأ العديد 

منهم العمل من جديد.
ويف بدايـة العام، عقدت النسـخة الروسـية 
مـن شـبكة الصحفيـني الدوليـني ويبينارا 
تحدثنـا فيـه مع املديـر التنفيذي ملؤسسـة 
 Media تطوير وسـائل اإلعالم غري الربحية
ومقرهـا   ،Development Foundation
واملـدرب  زاسالفسـكي،  يفجينـي  كييـف، 
للمدرسـة  املشـارك  واملؤسـس  اإلعالمـي، 
ومنتـج   ،Zaborona.com اإلعالميـة 
لشـبكة  الشـهر  وصحفـي  الفيديوهـات 

الصحفيني الدوليني، أندريه بيسرتوف.
ويعيـش زاسالفسـكي يف كييـف، وتتكـون 
«مؤسسة تطوير وسائل اإلعالم» التي تعمل 
منذ أكثر من ٩ سنوات، من ٥٦ وسيلة إعالم 

محلية.
وقـال زاسالفسـكي: «يف اليـوم األول مـن 
الحرب، يف ٢٤ فرباير/شباط، كتبنا خطابات 
إىل جميـع املشـاركني مـن اإلعـالم املحيل يف 

مسـاعدتنا»،  عليهـم  وعرضنـا  برنامجنـا 
أي  إىل  نغـادر  لـن  أننـا  «قررنـا  موضًحـا 
مكان، وأننا سـنقدم املسـاعدة، وسـنمنح 
املنظمـات اإلعالمية األموال ليدفعوا تكاليف 
الرضوريـات (أوًال وقبـل كل يشء، التنقـل 

واالحتياجات األساسية األخرى)».
واسـتكمل زاسالفسـكي: «عملت منظمتنا 
قبل الحرب يف تطوير وسـائل اإلعالم، وأردنا 
مسـاعدتهم لتطوير االسرتاتيجية والتحكم 
فيهـا، ولكـن اضطررنا للتغري كثريًا بسـبب 
الحرب»، موضًحا «لقد نشـأ فـراغ إداري يف 
جميع مكاتب تحرير املشاركني يف الربنامج، 
حيـث ذهب بعض املحرريـن للتطوع، بينما 
انضم آخرون إىل الجيش وذهبوا للمشـاركة 
مع القوات املسـلحة األوكرانية. كما لحقت 
أرضار بالغـة بهيكل مكاتـب التحرير يف كل 
مـكان وعـىل جميـع املسـتويات ولـم يكن 
هناك ما يكفي من الناس، إذ اضطر البعض 
للمغادرة بينما توىف البعض اآلخر. إىل جانب 
ذلك، بـدأ الجمهور يف الهجرة برسعة كبرية، 
وبغض النظر عـن مكان مكاتـب التحرير، 

كان الكثري من الناس يأتون ويرحلون».
يف  بدأنـا  «لذلـك،  زاسالفسـكي:  وأضـاف 
تحقيق االسـتقرار يف عمل مكاتب التحرير، 
وساعدناهم يف إعادة كتابة اسرتاتيجياتهم، 
فالصحفـي يحتاج أيًضا إىل اسـرتاتيجية يف 

ظـل الظـروف املليئـة بالضبابيـة، ومعرفة 
عىل أي أسـاس سـيختار املوضوعات وكيف 

سيحدد املوضوعات التي سيتحدث عنها».
كما اشـرتي فريـق زاسالفسـكي الخوذات 
والدروع الواقية مـن الرصاص للصحفيني، 
وتضمنـت وسـائل الدعـم األخـرى تقديـم 
املسـاعدة النفسـية للمراسـلني، واملساعدة 
يف نقـل مكاتـب التحرير مـن رشق البالد – 
وخاصة مـن األرايض الواقعة تحت االحتالل 
الرويس. كمـا تم نقل أكثر مـن ٧٠ صحفًيا 
وعائالتهـم إىل أماكن أخرى وتأجري الشـقق 

لهم.
ويرى زاسالفسـكي أّنـه «يجب دعم وصقل 
الحاجـة إىل الصحافة»، موضًحا «بالنسـبة 
يل، فالصحافـة ال تقـل أهميـة عـن الدفاع 
العسـكري»، ومضيًفا «دعـم اإلعالم املحيل 
املسـتقل أمـر بالـغ األهميـة ألن إنشـاءه 
يسـتغرق الكثـري مـن الوقـت، وإذا فقدنـا 
هـذه املدرسـة، سنسـتغرق وقًتـا طويـًال 

الستعادتها».
ومـن جانبه، قال بيسـرتوف، الـذي يعيش 
ويعمـل يف كييـف، إّن الغـزو الشـامل «قام 
الحديثـة»،  األوكرانيـة  الصحافـة  بتغيـري 
موضًحـا أّن «العديـد مـن الصحفيني الذين 
قاموا يف السـابق بتغطية شـؤون السياسة 

والثقافة واألخبار أصبحوا مراسيل حرب».
وأضـاف بيسـرتوف: «اضطـررت أن أتعلـم 
رسيًعـا كيف أعمـل عىل الخطـوط األمامية 
وتحت النريان»، وتابع: «التدريبات املنشورة 
عـىل اإلنرتنـت من قبـل شـبكة الصحفيني 
الدوليـني، إىل جانـب دروس الطب التكتيكي 
املقدمة من ٢٤٫٠٢ Fund، ساعدتني كثريًا». 
ويؤكـد بيسـرتوف أّن «الصحافة عمل يهدد 
الحيـاة»، مشـرًيا إىل أّن «٤٣ صحفًيـا عـىل 
أرايض أوكرانيـا ُقتلـوا عـىل أيـادي الجنـود 

الروس أو لقوا حتفهم نتيجة التفجريات».
ووفًقا لالتحاد الـدويل للصحفيني، ُقتل ما ال 
يقل عـن ١٢ صحفًيا ومن األفـراد العاملني 
يف الوسـائل اإلعالمية يف العـام املايض أثناء 

قيامهم بأنشطتهم املهنية.
وقال بيسـرتوف: «الجانب الثاني هو جبهة 
املعلومـات األوكرانيـة»، موضًحا أّنه «خالل 
العـام املـايض، تمكنـت الوسـائل اإلعالمية 
األوكرانيـة مـن تشـكيل بيئـة املعلومـات 
الخاصة بها بشكل مشرتك، ومقاومة دعاية 

الكرملني بفاعلية».
العمل يف خضم الحرب

من جانبهـا، تعيـش الصحفيـة األوكرانية 
جالينـا أوسـتابوفيتس يف أوكرانيـا وتعمل 
هنـاك، وتـرى أّن «العيش يف خضـم الحرب 
والعمل يف خضم الحرب ليسا نفس اليشء»، 
موضحـة أّنـه «ال يمكن مقارنـة العمل ملدة 
عامني يف دونباس بقـدوم الحرب إىل منزلك، 

وأنت ال تعرف عىل اإلطالق ماذا تفعل».
وأضافت أوسـتابوفيتس: «لـم يعلمني أحد 
كيفية مواجهة هذا األمـر يف أي تدريبات أو 
دورات تدريبية، واضطررت للتعلم عىل طول 
الطريـق، حتى مع وجود انفجـارات قادمة 
مـن اتجاهات مختلفة، لقـد كان األمر بالغ 

الصعوبة، ولكن أعتقد أنني تجاوزته».
وتتذكر أوستابوفيتس الشهور األوىل للحرب 
عندمـا كانت تعمل مثـل العديد من زمالئها 
عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع تقريًبا، 
وكانـت تحصل عـىل فـرتات الراحـة للنوم 
أو تنـاول الطعام فقط، كما غـرّيت الحرب 
أيًضـا من املوضوعات التـي تقوم بتغطيتها 

كصحفية.
وقالـت أوسـتابوفيتس: «قبـل ٢٤ فرباير/
شـباط، كتبـت عـن السياسـة، ثـم بحلول 
مارس/آذار ٢٠٢٢، كان عّيل اكتشـاف أنواع 
األسلحة والصواريخ وأنواع القوات ومعرفة 
ما هو الهجوم وما هـو الدفاع، وكيف يبدو 
كل يشء عـىل أرض الواقع. واآلن أكتب كثريًا 
عن الحرب، بما يف ذلك لصالح وسائل اإلعالم 

األجنبية».
ومن جانبها، هاجرت الصحفية األوكرانية، 
اآلن  وتسـتمر  بولنـدا،  إىل  هويـوك،  إيـرا 
يف التعـاون مـع منتـدى لفيـف ميديـا من 
الخارج أثناء دراسـتها للحصول عىل درجة 

املاجستري.
وقالـت هويـوك: «كانت مهمتي األساسـية 
بعـد ٢٤ فربير/شـباط هي البقـاء عىل قيد 
الحياة، لذلك كان ينبغي عّيل الرتكيز عىل أهم 
يشء وتعليـق العمـل كصحفية مسـتقلة»، 
موضحة «تعلمـت مهنًيا كيفية العمل تحت 
ظروف الضغط الشـديد املزمـن، وفقط بعد 
٨-٩ أشـهر من الحرب تمكنت من استعادة 
بعض الشـعور بالسـيطرة عىل حياتي عىل 

األقل، وعدت للعمل يف الكتابة املستقلة».
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)

بغداد/نينا:
 نظمـت نقابـة الصحفيـني العراقيني 
بالتنسيق مع قسم اإلعالم يف الجامعة 
املسـتنرصية، محارضة عـن املخاطر 
التي يواجهها اإلعالميون والصحفيون 

يف العمل امليداني.
وتناولـت املحـارضة املخاطر املحتملة 
اإلعالميـون  يواجههـا  ربمـا  التـي 
والصحفيـون وكيفيـة إدارة السـلوك 
داخـل وخـارج املؤسسـات اإلعالمية، 
التـي تمـر بهـم خـالل  والتهديـدات 

العمل.
وأكـدت هبة حسـني مدربة السـالمة 
الـدويل  االتحـاد  لـدى  اإلعالميـة 
للصحفيـني عضـوة لجنـة املراقبة يف 
نقابة الصحفيـني العراقيني، ” أهمية 
تقييـم املخاطر التي تواجـه اإلعالمي 
أو الصحفـي أو املصـور خـالل العمل 
يف امليـدان، ووضع خطـة عمل للتقليل 
من تلك املخاطر“، مشـريًة إىل“ نموذج 
التهديـد عنـد تقييم املخاطـر وعملية 

اإلحاطة ملواجهـة التهديدات الجديدة، 
وفوائد نموذج التهديدات، باالضافة إىل 
املخاطر الجنائية وفوائدها واملؤسسات 

التـي تعرضـت لألسـتهداف جـراء ما 
موضـوع  إىل“  وأشـارت  تنرشتـه“. 
تقييـم املخاطر التي تواجـه اإلعالمي 

أو الصحفـي أواملصـور خالل العمل يف 
امليـدان، و فئـات الخطر التـي تواجه 
الزمـالء خـالل العمـل واسـرتاتيجات 
التعامل مع املخاطر فضالً عن املخاطر 
الشـائعة التـي يواجههـا الصحفيون 
يف امليـدان“، مبينًة“ أهميـة التخطيط 
للطوارئ والتدابري املضادة للمخاطر“. 
وأكـدت ” رضورة تلقي طلبـة كليات 
اإلعالم محارضات مكثفة عن السالمة 
الصحفية قبل ممارستهم العمل املهني 
يف الوسـائل اإلعالميـة من أجـل تقليل 
التعرض إىل املخاطر التي قد تواجههم 
خالل تغطية االحداث امليدانية“. وجرت 
خـالل املحارضة نقاشـات موضوعية 
ومهنية، إذ استفرس الطلبة من مدربة 
السالمة اإلعالمية يف نقابة الصحفيني 
العراقيني، عـن املخاطـر التي تعرض 
لهـا اإلعالميـون والصحفيـون خالل 
تغطيتهم ملعارك التحرير يف املحافظات 
والتظاهـرات التي شـهدتها العاصمة 

بغداد وبقية املُدن.

القاهرة/متابعة الزوراء:
دعا مجلـس نقابة الصحفيني املرصيني، برئاسـة 
ضياء رشـوان، الجمعية العمومية لالنعقاد الثاني 
يف 17 مـارس/آذار، إعماالً للقانـون، لنظر جدول 
أعمالها والتصويت- حال اكتمال نصابها القانوني- 

عىل مقعد النقيب ونصف مقاعد املجلس. 
وينـص قانـون نقابـة الصحفيني رقم 76 لسـنة 
1970 عىل أن الجمعيـة العمومية تعقد اجتماعها 
العادي يوم الجمعة األول من مارس/آذار سـنوياً، 

يف املقر الرئيس للنقابة.
وتختـص الجمعيـة العموميـة بعـدد مـن البنود، 
عىل رأسـها ”النظـر يف تقرير مجلـس النقابة عن 
أعمال السـنة املنتهية واعتماده، واعتماد الحساب 
الختامي للسـنة املاليـة املنتهية، وإقـرار مرشوع 
امليزانية الخاصة بالسـنة املاليـة املقبلة، وانتخاب 
النقيـب وأعضـاء مجلـس النقابة بدالً مـن الذين 
انتهت مـدة عضويتهـم، وإقرار مـرشوع الالئحة 
الداخليـة للنقابـة. والنظـر يف ما يهـم النقابة من 
أمـور يرى مجلـس النقابة عرضها عـىل الجمعية 

العمومية“.
وحـال عدم اكتمـال النصـاب القانونـي للجمعية 
العمومية بحضور 1+%50 من أعضائها يف الدعوة 
األوىل، ُتدعـى الجمعيـة العمومية لالنعقـاد الثاني 
يـوم الجمعـة يف 17 مـارس/آذار، بحضـور ربـع 
األعضاء، وُتجـرى االنتخابات كاملُتَبع تحت إرشاف 
قضائـي. يبلـغ عـدد أعضـاء الجمعيـة العمومية 
ممـن يحق لهـم التصويـت 9843 عضـواً، ليكون 
النصاب القانوني النعقـاد الجمعية 4611 عضواً، 
بينما يكتمل النصـاب القانوني عند الدعوة الثانية 
لالنعقـاد بحضور 2206 أعضاء، هم ربع َمن يحق 

لهم التصويت.
ومـن املقـرر نصـب خيمة أمـام مبنـى النقابة يف 
شـارع عبد الخالق ثروت، ليتسّنى استيعاب كثافة 

الحارضين من دون تعطيل املرور.
ويتنافس يف االنتخابات عىل مقعد النقيب والتجديد 

النصفي ملجلس النقابة 51 مرشحاً. تجري املنافسة 
بني 11 مرشـحاً عـىل منصب نقيـب الصحافيني، 
بينمـا يتنافس عـىل املقاعد السـتة يف املجلس 40 
مرشحاً، من بينهم 12 مرشحاً عىل مقاعد املجلس 
املخصصـة لـ“فـوق السـن“، و28 مرشـحاً عـىل 
مقاعد ”تحت السن“. ويكون التصويت باختيار 6 
من املرشحني املدرجة أسماؤهم يف الكشوف، سواء 
كانـوا فوق أم تحت السـن، بالنسـبة للمرشـحني 

لعضوية املجلس.
ويف خضّم املنافسـة عىل عضويـة مجلس النقابة، 
نـرش أغلب املرشـحني برامجهـم االنتخابيـة التي 
تضمنت أغلبها تقديم خدمات مبارشة وتخفيضات 
وخصومات يف أكثر من مجال منها القطاع الصحي 
وتكنولوجيـا  واالتصـاالت  والنقـدي  والتموينـي 
املعلومات. كما دعمت الدولة مرشحها عىل منصب 
نقيـب الصحفيني، رئيس تحريـر صحيفة األخبار 
القومية خالد مريي، عرب تقديم زيادة قيمتها 600 
جنيـه (نحـو 20 دوالراً أمريكياً) عـىل مخصصات 
التدريـب والتكنولوجيـا، وذلـك قبل أيـام من عقد 

انتخابات التجديد النصفي للنقابة.
هـذه املخصصـات يحصـل عليهـا أعضـاء نقابة 
الصحفيني املرصيني شهرياً من قبل املجلس األعىل 
للصحافـة الحكومـي. كانت قيمتها نحـو 3 آالف 
جنيه مرصي (نحو مائة دوالر) قبل الزيادة األخرية. 
وغلب تقديم الخدمات عىل برامج املرشـحني، عىل 
حسـاب قضايا الحريات والرأي واملناخ السـيايس، 
ما عدا بعض الدعاية االنتخابية التي ترفع شعارات 

مثل ”كرامة الصحفي“ و“نقابة حرة“.
ويف مقر نقابة الصحفيني املرصيني، رفعت الفتات 
دعايـة للمرشـحني، فيمـا انـزوت واحـدة تصور 
الصحفيـة الفلسـطينية شـريين أبو عاقلـة التي 
اغتالها جنود إرسائيليون العام املايض. وكان عمال 
قد أزالوا صـورة أبو عاقلة من بهـو مقر االربعاء، 
قبـل أن يعـاد تعليقها يف ركن قـيص، تحت ضغط 

صحفيني منتمني إىل تيار االستقالل النقابي.

@µÌãóæa@µÓ–zó€a@Úib‘„@pbibÉn„a@Ïzíãfl
äaàeOëäbfl@17@¿@Ô„br€a@Üb‘»„˝€@ÊÏ«áÌ

@ã†bÉæa@Â«@ÚÌãó‰nèæa@Ú»flbßa@‚˝«g@Új‹�€@Òãöb´
ÊaáÓæa@¿@ÊÏÓ–zó€aÎ@ÊÏÓfl˝«�a@bËËuaÏÌ@>€a

@ãñb‰«@…fl@’Ó‘•@Î@ÚõË‰€a@Âfl@ÜbÓ”@—Ó”Ïm
ê„Ïm@¿@ÚÓfl˝«�a@\ÏÃ‰Ó€bnè„c^

_bÓ„aã◊Î˛@ÔéÎã€a@ÎçÃ€a@Âfl@‚b«@á»i@ÊÏÓ–zó€a@ãqdm@—Ó◊

No: 7911   Sun    5     Mar    2023العدد:   7911    األحد   5    اذار   2023



@Ô‹®a@áÌå
يف احـدى العطـل ، وهي كثرية يف بلـدي ، قضيت 
يوما كامال يف إعادة قراءة مجموعة من القصص 
النسـوية االفريقيـة القصرية ، قامـت برجمتها 
الزميلـة  «مهـا محمـد حسـن» قبـل سـنوات.. 
واسـتطاعت  تلك القصص بأجوائهـا الرائعة ان 
تلوي سـاعات اليوم كله ، وتجعلني أعيش أجواء 
حاملـة مع تسـع  قصص مـن ترجمتهـا البديعة 
التي جمعت حالوة اللغة وسـبك املعنى ممزوجة 

بأسلوبية صحفية جميلة ..
ومعرفتي بالزميلة  «مها» تمتد لعقود من الزمن، 
لكننا افرتقنا، غري إن  أنفاس زمالتها ظلت  تطوف 
عّيل بني مدة وأخرها ، ولعل من املناسـب التذكري 
بأن مها محمد حسن  ،منذ ان ولجت عالم الكتابة 
والرتجمة قبل نحو اربعني عاما، آمنت بأن الحياة 
أكـرب من أن يحتويها عقل ، وأن الحقيقة ليسـت 
مجـرد أدراك عقيل بحث، وقد دفعها حبها للحياة 
اىل السـفر يف خيـاالت الكتابـة، فكتبـت للطفـل 
وعنـه، وللحب وعنـه، وللعشـق وعنـه وللحياة 
وعنها ، وهذه املرة حزمـت حقائبها نحو القارة 
السـوداء عرب مجموعـة من القصص النسـوية 
األفريقيـة، ولـم تحتفـظ بقراءتهـا الذاتية لتلك 
القصـص، فعزمت عىل ترجمتها وهـي املتمكنة 
من سـرب أغوار لغتـني أجنبيتني هما الفرنسـية 

واالنكليزية..
وبالرغم من ان قصصها األفريقية التي أشري اليها 
، هـي  بأقالم كاتبات مـن أفريقيا كانت  قصرية 
جـدا، إالّ إنها حوت يف طياتها ويف طريقة تركيبها 
أفكارا إنسـانية وعاطفية بالغة املعاني ..  وأنني 
أعتربها من القصص التي تهتم بنقد الحياة أكثر 
من اهتمامها بتصويرها  ومعظم شخوصها من 
الصنف اإلنسـاني الذي همه الخـري، فرتاها تقع 
يف متاهـات عديـدة، والسـيما يف موضوعة الحب 
الذي أتلمسه يف هذه القصص بأنه  يضعف مرات  
ويقوى مرة، وكذلك الخيانة فأجدها تضعف مرة 
، وتقـوى مرات، لكـن كل ذلك يتم  بانتقاالت غري 

محسوسة، سوى ان الشكل الوجداني لهذا الحب 
يزول ويحل معه الشـكل املتقلـب للحب،  غري ان 
أجمل ما يف أسلوب «مها»  هي تذكرينا عىل الدوام  
بان أحىل ما يف الحب هو االمساك عن الكالم  فيه، 
وترك التعبري عنه ألسـطر يف رسالة الكرتونية او 
ومضة بانـت من تحت نظارة تخفي زرقة عينني 

هي والحلم صنوان : واحدة تكمل األخرى .
وكان مفيدا، ان تكتب  «مهما محمد حسن» وهي 
االعالمية والقصصية املتمكنة ،  مقدمة لرتجمتها 
أضاءت بعـض الجوانب غـري املعروفة عن األدب 
النسـوي األفريقـي، فأعطـت بذلك ملمحـاً كان 
غائبا يف مسرية األدب األفريقي، فقد ظلت القارة 
األفريقيـة دهـورا طويلـة ُينظر إليهـا بوصفها 
أرض الغابـات املظلمـة التـي تعـج بالحيوانات 
الضاريـة والزواحف املُخيفـة والبعوض والذباب 
القاتل، والسـكان السـود املُعدمـني الذين يتكرم 
عليهـم البيـض الذيـن يقتحمـون هـذه األرض 
املليئـة باألرسار، فيجعلوهم أدالء لهم يف الغابات، 
وحمالني ينقلون أدواتهم ومؤنهم. والغابة املليئة 
بكل مخلوقات الله ومن بينهم البرش، يشـع فيها 

نـور ُمغامر يبحث عن املـاس، أو مبرش يدعو إىل 
دينـه جهراً أو طرزان األبيـض الوحيد الذي يملك 

الغابة.
وأبنـاء هذه القارة كانوا عـىل مدى حقب طويلة 
مـن الزمان بضاعة يتم اصطيادها وانتزاعها من 
أهلهـا وموطنها وتصديرها إىل سـوق النخاسـة 
والعبودية الغربيـة بكل ما فيها من ظلم واعتداء 
ووحشـية، إالّ أن هؤالء األبناء برش برغم أنف كل 
مـن أراد أن يعدهـم غـري ذلك، وقد بـدأوا بتلمس 
طـرق إثبـات انتمائهـم إىل الجنـس البرشي من 
خـالل الكثري مـن النجاحـات التـي حققوها يف 
أرايض العبودية ووصلوا بها إىل مسـتويات عالية 

من االنجاز اإلنساني يف الفن والعلم واألدب.
وأفريقيـا أرض تزخـر بالثـروات التـي تمتد بني 
املـاس وبني املـوز، وتزخر أيضـًا بالفقر واملرض 
والجهـل والعديد مـن صنوف املعاناة اإلنسـانية 
التي يأتي يف مقدمتها االيدز الذي استوطن القارة 
وأتى عـىل املاليني من أبنائها! ومـن بني كل ما يف 
أفريقيـا مما يرسـم خطـوط اإلبداع اإلنسـاني، 
وما يرسـم خطوط املعاناة اإلنسانية، كتبت عدة 
مبدعـات هذه القصص التي أردن لنا من خاللها 
أن ندخـل هـذه الغابة املُرعبة لنـرى ما فيها من 
كل مـا هو مخيف وغريب يف بالد السـحر الحالل 

والسحر األسود وماليني املُعتقدات والخرافات.
ان هـذه االضمامة من نتاج األديبات األفريقيات 
تسـهم يف اسـتكمال معرفتنـا بعاملنـا من خالل 
دخول هذا النفق الجديد الذي ينفتح عىل ثقافتنا 
لريقدهـا بمصـدر جديـد مـن مصـادر التواصل 
مع البـرش املبدعـني أياً كانـت ألوانهـم وطرائق 

تفكريهم.
إنها إعادة اتصال لنا بأخوات يف اإلنسانية فشلت 
ادعاءات تفوق البيـض يف إبعادهن عنا، وإبعادنا 
عـن التنقيب يف أفكارهن والسـياحة يف فضاءات 
إبداعهـن، ونرجـو أن يكـون ذلـك بدايـة رحلـة 

استكشاف إنسانية تعد بالنجاح.
 وعنـد انتهائي مـن إعادة  قـراءة  قصص مهما 

محمـد، أدركت كم ان األديب السـوداني د. جمال 
محجـوب كان عـىل صواب يف دراسـته عن األدب 
األفريقي حني قال ان مـن الصعب تحديد جوهر 
العوالـم األدبية وأثارهـا يف األدب اإلفريقي بفعل 
الضغوطات الداخلية املمارسة عىل املبدع حيث أن 
أغلب الكتاب األفارقة يعيشون خارج أوطانهم أو 
يتـم تبنيهم يف الغرب عن طريـق النرش والتوزيع 
والرتويـج ألعمالهـم اإلبداعيـة، واعترب مصطلح 
«الرحالـة» نافذة الستكشـاف الشـكل اإلفريقي 

املقرتح إبداعيا•
وعـن تجربتـه الشـخصية باعتباره ثمـرة زواج 
مختلـط بـني اب سـوداني وأم بريطانية أوضح 
جمال محجوب أنه لم يعان من التمزق أو التمزق 
الداخيل بسـبب نهله مـن حضارتـني مختلفتني 
ولـم يعان من الرشخ، وأشـار اىل أن هـّم الكتاب 
األفارقـة يف الـ  ٦٠ من القـرن املايض أنصب عىل 
ألتوق لالستقالل والحرية ، لكن بعد تجربة الدولة 
الوطنية وفشـل املـرشوع أجرب األدبـاء األفارقة 
(الحاملني) إىل اختيـار املنايف والهجرة بنصوصهم 

إىل اآلخـر، واعـرتف الدكتور جمـال محجوب أن 
األدب اإلفريقـي ممـزق ومترشذم بسـبب حالة 
الحروب الدائمة وعدم االسـتقرار وغياب هامش 
الحريات حيث انفجر األدب اإلفريقي خارج فنائه 
اإلفريقي وتعـددت االختالفات ألننا ال نسـتطيع 
الوصـول إىل مصطلـح «األدب اإلفريقـي» بحكم 
أنـه ينظـر لألدب اإلفريقـي عىل أنه قـدم من بلد 
وليـس من قارة، فثمة قطيعة بني الكتاب سـواء 
كانوا باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية كما أن األدب 
اإلفريقـي املكتوب باللغة العربيـة ما زال حبيس 
اإليديولوجيـات والتاريـخ ويعتقـد محجوب أننا 
بحاجة إىل عقليـة للتغيري مثمنا دور البعض عىل 
ورشـات الكتابة عىل املستوى اإلفريقي لتشجيع 

الكتاب الجدد ..
وكنـت أتمنى عىل الزميلة مها محمد ان تتوسـع 
يف مقدمتها لهـذه الرتجمات، فتضيف معلومات 
لقارئهـا عن تاريخ األدب األفريقـي ومنعطفاته 
وال تكتفي بملمحها يف الكتابة عن األدب النسوي 
االفربقـي  ... صحيح إنهـا كتبت مقدمة حاولت 
فيها ان تشـري اىل بعض املالمح  لكنها بقيت دون 
الطموح، وأظن ان السـبب يف ذلك هو النمط الذي 
ُعرفـت به الكاتبة يف أسـلوبها املتسـم برشـاقة 

الكلمة وقرصها ..
وهو أسـلوب ال بد يل ان أسـجله باحرتام  للكاتبة 
مهـا، فهـي بارعـة يف خفـة  أسـلوب ترجماتها 
الحـوار، ويف  إيحائيـة تركيـب  وتركيزهـا عـىل 
اعتقـادي  بأن مرتجمة من هـذا النمط ما دامت 
تمتلك اإلحاطة  والقدرة الدقيقة وموهبة حسـن 
اختيار اللمسـة الفنية املعـربة فأنها  من املمكن 
ان تنتقـل بيرس من ترجمـة األعمال القصرية اىل 

الروايات الكبرية املركبة 
تضمنت ترجمة مهما محمد عدة أعمال أدبية من 
قصار القصص حملت عناوين : همسات الجدران  
وشـجرة القابوق والحادثة والسقف ويانغانتيو 
والعصاة واىل الجانب اآلخر من الحدود واملعسكر 

وأميو زاناكو  وأنني منها..
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يضـّم األدب مختلف أشـكال الخطـاب، وعرف األدب 
العربـّي الّتقسـيم بني النثـر والّشـعر، ويندرج تحت 
هذيـن الجناحني أنواع أدبّية متعـّددة، وتعّددت اآلراء 
حول كّل نوع، وتحديد خصائصه. ولم يقف التقسيم 
عند هذا الحّد، بل ظهرت الكثري من الّنظريات وصوًال 

إىل الّنّص الجامع أو الّنّص املفتوح. 
وهذا ما جعل اإلبداع األدبـّي يتجاوز الحدود، وبرزت 
األفكار الّتجديدّيـة التي تحكم عىل الّنّص من معايري 
جديـدة، وتلحق بـه العديـد مـن األراء الّنقدّية، وقد 
أسهمت يف تقديم معارف جديدة، ومفاهيم مختلفة. 
فـكان اإلبـداع األدبـي يحّفـز الّنقـاد عـىل املتابعـة 
واستخراج مكنونات كّل نص، ولربما تأّثر هذا اإلبداع 

بالّتفكري الّنقدّي.
ومن هنا فإّن ما حّفز هذه البداية هو كتاب «حدائق 
الوجوه» للكاتب محمد خضـري، فاملتلقي أو القارئ 
لهـذا الكتاب، يقف متسـائًال عن عّدة أمـور. فيلفته 
عنوان الكتاب «حدائق الوجـوه»، فالحديقة هي كّل 
أرض ذات شجر مثمر ونخٍل أحاط به حاجز، والالفت 
أّن الكلمـة جاءت بصيغة الجمـع، وأضيفت إىل كلمة 
الوجوه التـي جاءت أيًضـا بصيغة الجمـع. فتتواىل 
األسـئلة الباحثـة عن الّثمـار اليانعة التي سـيجدها 
يف الكتـاب، وعالقتها بالوجوه، ولعّل الّسـؤال البارز 
هـو البحث عن ُهويـة الكتاب وتصنيفـه، خصوًصا 
أّن الكاتب قـد أردف العنوان بعنوان فرعي «حكايات 

وأقنعة».
وتتـالءم األقنعـة مع مفـردة الوجوه، فنكـون أمام 
وجـوه لكنهـا ال تظهـر بصورتهـا الحقيقّيـة أّنما 
تتسرت خلف أقنعة، ومن الّطبيعي أّن لكّل وجه وقناع 
حكايَته الخاّصة. والحكاية تقودنا إىل مقاربة الكتاب 

وفق األنواع األدبّية املرتبطة بمفهوم الّرسد.
ويقـّدم لنا محمد خضري يف مقدمته مفاتيح قد تجيب 
عـىل تسـاؤالتنا، فيقـول «كانـت فكـرة هـذا الكتاب 
األصلّية قد أقنعتني بتأليف سـريٍة شخصّية البستانّي 
اسـتقرّت صورته منذ كنت طفـًال»، إذا محمد خضري 

يخربنا بأّنه يكتب سرية البستانّي.
والّسـرية تنقسم يف نوعها إىل قسمني السرية الغريّية: 
هي رسد إخبارّي يرتّكز عىل شخص هو بطل الّسرية، 
ويتنـاول الّظـروف واألحـوال التـي رافقت نشـأته، 

واألحـداث التي قامت يف وجهـه أو كان هو صانعها، 
والّنهايـة التـي آل إليها بعـد حياة صاخبـة مدّوّية. 
والسـرية الذاتية التـي يكون محورها «أنـا» الكاتب 
أو ذاته، وبتعبري آخر يكون البطل هو نفسـه. ولذلك 

يأتي الّتعبري غالًبا يف السرية الذاتية بصيغة املتكلّم.
وانطالًقـا من هذا الّتعريف قـد نحكم عىل هذا الكتاب 
ونصّنفه ضمن السرية الغريّية، لكّن محمد خضري  لم 
يحدد ُهوية هذا البسـتانّي، ونـراه يختفي وراء قناع 
مـن األقنعـة املذكورة يف العنـوان، ويربز السـؤال من 

جديد من يقصد الكاتب بهذا البستانّي.
وإذا عدنـا إىل العتبـات الّنصّيـة وإىل تقسـيم الكاتـب 
لكتابـه نجد بعض املفاتيح الّدالـة، فقد تفّرع الكتاب 
إىل حدائـق غّنـاء، ويف كّل حديقة يعطينـا الكاتب من 
ثمـار ما أخـذه من الحيـاة، وكانـت الحديقـة األوىل 
املعنونـة بحديقة األعمار هـي الحديقة األكرب حجًما. 
وكما تخّفى البستاني وراء أقنعة فإّن حديقة األعمار 
ارتـدت أقنعـة قّدمت لنا مـا يمكـن أن نصّنفه ضمن 
الّسـرية، لكّنها لم تكن بعيدة من القّص، ففي الّسرية 
رسد ومظهره ذكر األحـداث وتأريخها، مع العلم بأّن 

هذا الّرسد ال يكون تسجيًال آليًّا وموضوعيًّا ملا غرب من 
األحـداث، ولكّنه يصبغ بالّذاتّيـة التي تظهر من خالل 
اختيار قسـم منها وإهمال قسـم آخر، كما تظهر من 
خـالل طريقة العرض، ويف حدائق محمد خضري نلمح 
هذه األحداث وتأريخها، وتجدر اإلشارة إىل أّن الّتأريخ 
كان مـن الواقع ولم يكن بعيًدا مـن الحقيقة، إضافة 
إىل مـا ورد مـن أسـماء حقيقية وشـخصّيات عاملّية، 
فجاء الرّبط بني والدة الوجه/ صاحب السرية، ووالدة 
سـتيفان زفايزج، أو يف حديثه عن املوسيقار اليوناني 

ثيودراكيس فربز الّتماهي باأللم.
املشـاهد  عـرض  ومظهـره  وصـف،  السـرية  ويف 
واألشـخاص كما رآها صاحب الّسـرية، ومـن الزّاوية 
التـي تركت أثـرًا فيه. وفيهـا تعليٌق، ومظهـره إبداء 
اآلراء واألحـكام عىل األحداث واملشـاهد واألشـخاص 
بطريقـة تعـّرب عّما استحسـن صاحب الّسـرية منها 
وعّما استقبح، وهو ما اعتمده الكاتب، فجاء الوصف 

معّربا عن الّشخصّيات مكّمًال للمشهد الرسدي. 
وإذا حسـب املتلقـي أّن هـذا الكتـاب يدخـل يف حدود 
الرسد والسرية، فسـريى أّن حديقة  األعمار ستقوده 

إىل عـّدة مراحل زمنيـة يمّر بها الـرّاوي املتحّدث الذي 
نصّنفه بأّنـه راٍو عليم يعتمد ضمري املتكلم يف الغالب، 
وضمـري الغائـب يف أحيان أخرى. وسـيجد املتلقي أّنه 
أمام وجوه عديدة تمّثل املراحل العمرّية، فكان القناع 
األّول يمثل الوجه األول بعـدة مراحل عمرّية الطفولة 
والصبّي والّشاب والكهل وصوالً إىل الّستني بعد أن يمّر 

بتحوّالت الوجه وتأريخه. 
وال بّد أن يكتشـف هـذا املتلقي بأّن هـذه الوجوه ما 
هـي إّال حيـاة الكاتب، متخفيًّـا بقناع تسـّرت وراءه، 
فكأّنـه ينقل لنـا حكايـات آلخرين يعرفهـم، متحّدًثا 
عن تفاصيل حياتهم، ومن خالل هذا العرض السـريي 
نجـده يصف الحياة من حوله فينقل صورة الّطبيعة، 
ويعـرب عـن القرية وأعمـال أبنائهـا وتفاصيل عديدة 

أخرى.
ويف الوجه األخري أي الستني، يرسد الرّاوي حكاية قارئ 
الّطالـع، ليـرشب هو من هـذا الكأس فيقـّدم الّطالع 
األخري، ويف هذا تأكيد ملا ذكره الكاتب يف مقدمة كتابه 
املعنونة بالبستانّي، ويعلن فيها أيضا نهايته، وكـأّنه 
يشـري إىل مـوت املؤلّـف فيه ليعـرب إىل العالـم، فيقول 
«كنـت عىل علم بالجواب، فكأّني أجيب نفيس بنفيس، 
وقـد جمعت الوجوه يف هذا الكتاب ألعّجل بالرّحيل إىل 

خان العالم».
ويظّل هاجـس القنـاع، يالحقه فيتسـاءل عن ُهوية 
القنـاع، لينتقـل إىل حدائق غّناء أخـرى ينهل فيها من 
طاغور بحديقة الّصمت، ومن ماركيز بحديقة القرن، 
ومـن خورخي لويس بورخيس بحديقـة العالم، ومن 
جربان بحديقـة النبي، ومن املعـري حديقة الغفران، 

إضافة إىل ما ينهله من حديقة الحّب.
ويقف القارئ هنا متسـائًال عـن انتماء هذه الحدائق 
التـي قّدمها الكاتب، فرياها أحياًنـا تقرتب من املقالة 
الفكريـة التي تمتـزج بالوجدان، مـع ختامها بقص 

يستوحيها من أفكار من تخّفى بأقتعتهم.
وهكـذا نرانا يف تحديد ُهوية هذا الكتاب، أن نكون مع 
جـريار جينـب يف كتابه مدخل إىل جامـع النّص فنمّيز 
األنمـاط املتعلّقـة بجامـع الّنـّص التي تتداخـل فيها 
ويكـون مدخـًال إىل نظريـة جديـدة لتحديد األشـكال 
األدبّية، فتربز عالقة التداخل التي تقرن النص بمختلف 
أنماط الخطاب، وهو استكشاف من أجل الكشف عن 

البنية النصية الكربى الكامنة يف الذهن البرشي.

@7Ãñ@µèy@ıb‰é
ال تملـوا من «طيب السـؤال» واالهتمام 
وبـث الرحمـة والطمأنينـة والرضـا و 
تهميـش  تعتـادوا  ال   .. الـود»   «نـرش 
ُمـربدات  يف  وتجميدهـا  «مشـاعركم» 
«املاديـات» حتى تعتاد الـربد .. ال تظنوا 
السـوء باآلخرين حتـى تكتفوا بالوحدة 
«القهرية أو االختيارية» وتجدوا املربرات 
للُبعـد والقطيعـة والصد .. ال تنسـاقوا 
خلف «توافـه وُترهات األمـور» لتهربوا 
من تكافلكم وواجباتكم ومسؤولياتكم 

فتهزلـوا وقـت الجـد .. ال تتحدثوا فقط 
«حقيقيـة  وترصفـات  أفعـال  دون 
وملموسة» تقوي أوارص الرتاحم والثقة 
والود .. ال تقايضوا طيبتكم وسماحتكم 
يف سـوق «ِنخاسـة املصالـح» لتشـرتوا 
بهـا زيف التقـرب واملحبـة والـود .. ال 
تملـوا من «ُرقـى» إنسـانيتكم و «رقة» 
أحاسيسـكم ىف زمـان صعـب يسـخر 
أناسـه مـن اإلنسـانية واملحبـة بقصد 
.. ال تكتفـوا باملسـاندة  أو دون قصـد 
املادية دون «احتضـان أرواح» من وجد 

فيكـم السـند والعـوض كهديـة غالية 
مـن رب السـماوات واألرض .. أرجوكم 
تمهلـوا قليـًال قبـل أن تغلقـوا أبوابكم 
«بغلظـة وِكرب وصلـف» دون الرتوي أو 
دون بـذل املزيد من الجهـد ، واعلموا أن 
هناك حـروف تقتل «كل طيب» وكلمات 
تغتال «األمل» ومعاني تصلب «الرحمة» 
وجمل تشنق «راحة البال» ، فتخريوا ما 
ينطقه لسـانكم «بحرص» وتحسسـوا 
أفواهكـم جيـداً وال تمتنعـوا أبـداً عـن 
«طيب السـؤال» و تأخذكم العزة باإلثم 

فتترسعـون وأنتـم تلقـون بأحكامكم 
الجزافية عـىل اآلخرين بناء عىل مظاهر 
«غبية وخادعة» تيش بأن هذه «رشيرة 
آثمة « وهذا «عربيد ووغد» وهن وهؤالء 
«يف النعيم أو الجحيم» كأنكم قد شققتم 
عن قلوبهم أو أنكم تعلمون خائنة األعني 
أو أنكـم عـىل درايـة بما تخفيـه النوايا 
وضلوع الصدور أو أنكم مكشوف عنكم 
«الحجـاب» وتملكـون بصـرية «الـرب» 
ويف كفـوف أياديكم موازين الحسـاب و 

«صكوك الغفران» لكل عبد ... !!!!
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أهيل (عراقّيون) ُمْذ كان (النبي العربي)

أَتوا إليه فجاءوا جدتي و أبي

له انتمينا (عراقيني) من (يمٍن)
جئنا سعيدين.. معروفني بالنََّسِب

من صلب (عدناَن).. (عدناٌن) تناسلنا
ما كان جدي (أبا جهٍل) و ال (لهِب)!!!

أهيل بـ(حّكام) أشياٌخ .. مضاربهم
تزهو بمن كان .. لم تطفأ من الحطِب

فيها الدِّالل وفيها الجود يف كرٍم
تعطي ملن حلَّ منهوكاً من التََّعِب

و حني قام أهلونا بمسكنهم
مّروا عىل (الهور) كي يبنوه بالقصِب

لذا إىل اليوم مازالت (مضايفهم)
تزهو عىل الّنهر باألفراح و الطرِب

يعرّسون ؛ عىل األمواج قاربهم
يزفُّ أنثاه لألنقى من النُُّجِب

و حني يحييون ذكراهم بقريتهم
الل من صبِب الكلُّ يأتي كما الشَّ

ال يطلبون بأن ُيدَعوا ملأدبٍة
موائد الجود لم تطبخ عىل َسَغِب

خرٌي وفرُي و أبقاٌر تزّودهم
أزكى الحليب بماعوٍن من الرَُّطِب

و هم إىل اليوم مازالوا بسريتهم
كالـ(برصة) اليوم لم تقطع من العرِب

AÊÏ�Ó”aã«@Ô‹Ác
Ô‹ÓÇá€a@ÛéÏfl@á«ä
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نحـن جميعـاً مشـغولون ونميل إىل 
االعتقاد بـأن الرتابط األرسي يحدث 
بشكل طبيعي؛ لكنه يف املقابل يتطلب 
األمـر جهداً إذا كنت بحاجة إىل أفكار 
وطرق تحقيـق الرتابط األرسي. إليك 
لتقويـة  التاليـة  الطـرق  مجموعـة 
عالقاتـك العائليـة ومنحهـا جواً من 

املرح :
1 -االستمتاع بمزيد من املرح

مـن جانبهـا تقـول باربـرا فيـيس، 
الدكتـوراه،  درجـة  عـىل  حاصلـة 
وأسـتاذة ورئيسـة علـم النفـس يف 
أن  بنيويـورك  سـرياكيوز  جامعـة 
ضغـوط الحيـاة تتسـبب يف فقـدان 
تمتـع أفـراد األرسة وقضـاء بعـض 
الوقت معـا، ويعد هذا هـو الحال يف 
كثـري مـن األحيـان. يمكنـك تقوية 
العالقـات األرسيـة من خـالل إيجاد 
وقت لالستمتاع بمزيد من املرح معاً 
فيمكن وضع قائمة باألنشـطة التي 
تسـتمتع بها مـع عائلتـك يف عطلة 

نهاية األسبوع.
2. أظهري تقديرك

يجب أن تظهري تقديرك دوماً ألفراد 
عائلتـك فنحـن نعلـم جميعـاً مدى 

أهمية الشعور بالتقدير والتعبري عن 
الحب واالمتنان باألقوال واألفعال. 

قد يشـمل ذلك قول ”شكراً“ يف كثري 
من األحيان، أو تقديم هدية صغرية، 
أو  ملسـاعدتهم،  بـيشء  القيـام  أو 

االنتباه إىل ما يقولونه. 
3.تناول الطعام معاً 

أظهـرت العديـد مـن الدراسـات أن 

املراهقـني أكثر سـعادة وأكثر تكيفاً 
العشـاء  تتنـاول  التـي  العائـالت  يف 
معاً بانتظام. حتـى إذا لم يكن لديك 
أطفال، فإن وقت الوجبة العائلية هو 
فرصة إلعـادة االتصال والتحدث عن 
يومك مـع رشيك حياتك بغض النظر 
عـن نوع الوجبـة وتوقيتهـا، فيجب 
الحرص عىل الجلـوس معاً، وإيقاف 

تشغيل األجهزة اإللكرتونية، وإعطاء 
للتحـدث  وقتـاً  البعـض  بعضكمـا 

والتواصل معاً.
4. أشعري أطفالك بمزيد من الحب 

يمكنـك القيـام بتدليـك لطيـف عن 
طريـق فرك ظهـر طفلـك أو قدميه 
أو يديـه أو فـروة رأسـه، حتـى ملدة 
خمس دقائق قبل أن ينام. سيشعره 

بالهدوء واألمان، وينام بشكل أفضل، 
أيضاً يمكنك إظهـار املزيد من الحب 
بمشـاركتهم  ألطفالـك  واالهتمـام 
أنشـطتهم اليومية فيمكنكم الرسم 
معـاً، ويمكنـك منـح بعـض الوقت 

ألطفالك عن طريق التحدث معاً.  
يمكن إرشاك أطفالك معك يف األعمال 
املنزليـة، أو يف طهـي بعض الوجبات 
الخفيفـة واالسـتمتاع بتناولها معاً 
اطلبـي مـن طفلـك مثـًال تسـمية 
الفاكهـة أو الخضـار املفضلة لديه، 
ثم ابحثي عن الوصفات الرائعة التي 
تسـتخدمني فيهـا هـذه الفاكهة أو 
الخضار كمكون رئيس (عىل سـبيل 
املثال، حساء الجزر بالكاري، سوفليه 
الجزر، وكعك الجزر)، واجعيل طفلك 

يساعدك يف إعدادها.
رعاية األطفال يجـب أن تكون أيضاً 
ممتعـة يجب االنتبـاه إىل أن األطفال 
يحتاجـون إىل املـرح أيضـاً. عندمـا 
يشعر األطفال بامللل والفتور، فإنهم 
يبدؤون يف البحث عـن اإلثارة خارج 
املنـزل ليصبـح قضـاء الوقـت مـع 
األصدقاء أكثر أهمية مقارنة بقضاء 

الوقت مع عائلتهم.

هنالـك مجموعـة مـن الفوائـد 
الصحيـة املثـرية لقـرش املـوز، 
والتـي تجعله أشـبه بالصيدلية 
املتنقلـة، الفتاً إىل أنـه غني جداً 
بالفيتامينات واملعادن ومضادات 
الغذائيـة  والعنـارص  األكسـدة 
املهمـة التـي تسـهم يف خفـض 
الـوزن الزائـد وعـالج السـمنة، 
باإلضافـة إىل أنها تحسـن املزاج 

وتحد من الشعور باالكتئاب.
وفـرس التقريـر فاعليـة قـرش 
املوز يف الحد من السـمنة وفرط 

الـوزن، مشـرياً إىل أنـه يحتوي 
مـن  رائعـة  مسـتويات  عـىل 
األلياف الطبيعيـة، والتي تحفز 
الشـعور بالشـبع رسيعاً، بينما 
تعود خواصـه املضادة لالكتئاب 
إىل فاعليتـه يف رفـع مسـتويات 

املوصل العصبي ”سريوتونني“.
عـىل  يحتـوي  املـوز  أن  و 
تركيزات رائعة من املاغنسـيوم 
”ج“  وفيتامـني  والبوتاسـيوم 
وفيتامـني ”أ“ وفيتامـني ”ب٦“ 
باإلضافـة  ”ب١٢،  وفيتامـني 

إىل االحتـواء عـىل قدر عـال من 
الربوتني واملركبات البوليفينولية 
. وكمـا يحتوى قـرش املوز عىل 
مركـب اللوتني، والذي يسـهم يف 
حمايـة اإلبصـار، ويقلل فرص 
البقعـي.  بالضمـور  اإلصابـة 
املثـري أن أحـد األبحـاث العلمية 
 Journal “ التـي نرشت بدوريـة
 of Pharmacognosy and
أثبتـت  Phytochemistry “ قـد 
أيضاً أن قرش املوز يسـهم أيضاً 

يف عالج لدغات الناموس.

التقريـر بإضافـة قرش  وأوىص 
املـوز إىل العصائـر، ولكـن بعـد 
غسـله جيداً مع التأكد من رشاء 
األنواع العضوية، والتي ال يضاف 
إليهـا أي هرمونـات أو مبيـدات 

حرشية.
الجديـر بالذكـر أن قـرش املـوز 
يسـتخدم يف الكثـري مـن الدول 
مـذاق  كمحسـن  ويسـتخدم 
ويضـاف إىل األطبـاق الرئيسـة 
مثـل الهنـد ويف منطقـة البحـر 

الكاريبي.
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املقادير واملكونات:
أجنحـة  مـن  مجموعـة   -

الدجاج
- رشة من الفلفل األسود.

- رشـة مـن امللـح، حسـب 
الذوق.

- ملعقة صغرية من الباكينغ 
باودر.

مـن  كبـرية  ملعقـة   -
السمسم.

- ربـع كـوب مـن الطحـني 
األبيض.

- نصف كوب من النشا.
- بيضة مخفوقة.

- كوب من زيت.
الثـوم  مـن  فصـوص   ٥  -

املهروس.
- نصف كوب من الكاتشب.

- ٣ مالعق كبرية من معجون 
صلصة الفلفل الحار، حسب 

الرغبة.
- ملعقتـان كبريتان من خل 

التفاح.
طريقة التحضري:

- تتبل أجنحة الدجاج بامللح 
ملدة  والفلفـل، وترتك جانبـاً 

ساعتني تقريباً.
نخلـط  نظيـف،  وعـاء  يف   -
الطحني والباكينغ  النشا مع 

باودر والسمسم.
الدجـاج  أجنحـة  نغلـف   -

بخليط النشا والطحني.
- نمـزج أجنحـة الدجـاج يف 

البيض املخفوق.
- يف مقـالة عميقة، يسـخن 

الزيت جيداً.

الدجـاج،  أجنحـة  نقـيل   -
ونصفيهـا مـن الزيـت عـىل 

ورق الزبدة.
- يف قـدر عـىل النـار، نضـع 
القليل من الزيت، ونقيل الثوم 

حتى يصبح ذهبي اللون.
- نضيـف للثـوم الكاتشـب، 
ومعجـون  التفـاح،  وخـل 

الطماطم الحار.
حتـى  الصلصـة  نطهـو   -

تصبح كثيفة القوام.
- يف صحـن التقديـم، نضـع 
املقـيل،  الدجـاج  أجنحـة 

ونضيف له الصلصة.
الدجـاج  أجنحـة  تزيـن   -
ساخنة،  وتقدم  بالسمسـم، 
األبيـض،  األرز  جانـب  إىل 

حسب الرغبة. 

قـد تخطئ بعض النسـاء يف تنظيف الخشـب يف 
املنـزل، سـواء كان قطعـة أثـاث أو أرضية، مما 
يتسـبب يف تلف الخشب وحدوث خدش، ولتجنب 
ذلك، نتعـرف يف هذا التقرير عىل نصائح مختلفة 

لتنظيف األرضيات الخشبية.
ينصح بمسـح قطـع األثـاث الخشـبي بقطعة 
قماش «سـتوكات» رطبـة إلزالة الغبـار والبقع 

الخفيف: 
- ويمكن تنظيف األرضيات الخشـبية من خالل 
استخدام اسفنج أو ممسحة رطبة وليست مبللة 
حتـى ال ترتك أي قطرة ماء عـىل األرض، ويمكن 

استعمال منظفات آمنة عىل أرضيات الخشب.
- ينصـح بتنظيـف األثاث الخشـبي مـن البقع 

من خالل اسـتخدام كرة قطـن أو قطعة قماش 
ناعمة، وغمسـها يف ماء دافئ مع إضافة قطرة 
مـن منظف مناسـب للخشـب ثم مسـح قطع 
األثاث، أو خلط املاء بمنظف الصحون السـائل، 
وغمـس قمـاش مبلـل يف املزيـج ومسـح قطع 

األثاث.
- يمكن عمل منظف للخشـب يف املنزل من خالل 

أخذ ليمونة واحد وقصها إىل نصفني.
 ثـم تصفية العصري يف وعـاء، مع إضافة ملعقة 
كبرية من زيـت الزيتون واملـاء، وتقليب املزيج، 
ويمكـن أيًضا اسـتخدام الخل األبيـض بدالً من 
الليمـون، ثم غمس قطعة قماش قطنية نظيفة 

ومسح الخشب.
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حـني تبـدأ األم بإطعـام طفلهـا 
الطعام الخارجي بعد سـن سـتة 
أشهر أو أربعة حسب املنطقة التي 
تعيـش فيها، أو حسـب صحتها 
ومـدى تغذيتها وكفـاءة حليبها، 
فإنها تقع يف أخطاء عديدة بسبب 
اعتقادهـا أن الطعـام وحده هو 
الكفيل بزيـادة وزن طفلها، وأن 
حليبهـا ليـس أكثـر مـن «ماء»، 
ولذلك تبدأ بعملية «تزغيط البط» 
التي يطلقها األطباء عىل ما تقوم 

به األمهات بحق الرضع.
التـي  األخطـاء  بعـض  وهـذه 
تقع بهـا األم عند إطعـام طفلها 
خالل العامني األولـني من حياته 

كالتايل:
• وضـع جـدول إطعـام صـارم 
للطفـل ال يمكـن تجـاوزه هـو 
الخطأ األكرب؛ ألن الطفل له ذائقته 
ومزاجه، وهناك عوامل تلعب دوراً 
يف تحديد شـهيته مثل مرضه، أو 

رغبته بالنوم أو اللعب.
• إضافـة امللـح والسـكر لطعام 
الرضيـع بالزيـادة يلعـب دوراً يف 
شـهية الطفل وإقباله عىل األكل 
ألن  إضافتهمـا؛  عـدم  فيجـب 
الطعـام الجاهـز يكـون مضافاً 

له السـكر، كما أن السـكر الزائد 
يضعف شهية الطفل، ويسبب له 

اإلسهال أحياناً.
• يمنـع منعاً باتاً إضافة العسـل 
أو اللبن الزبادي قبل سـن سـنة؛ 
ألن اللبن الزبادي يسـبب الدهون 
عىل كبد الرضيع، والعسل يسبب 
لـه حساسـية معينـة قـد تودي 

بحياته.

خارجيـاً  طعامـاً  تضيفـي  ال   •
لطفلـك قبل سـن أربعة أشـهر؛ 
لعـدم تطور خاصيـة البلع لديه؛ 

مما يؤدي إىل اختناقه.
يمنـع  محظـورات  هنـاك   •
تقديمهـا للرضيـع وهـي الذرة 
والسكاكر،  واملكرسات،  كحبات 
العنـب، وكل األطعمة  وحبـات 
الصلبـة الصغـرية؛ خوفـاً مـن 

ترسبها إىل جهازه التنفيس.
• يفضل إطعـام الرضيع، وهو 
جالـس وهذا مـا تتجاهله األم، 
واألفضـل أن تبـدأ بالتغذية بعد 

جلوس الطفل.
• ال تطعمـي الطفـل أكثـر من 
أكل  وقـت  وتحـري  حاجتـه، 
العائلة وأجلسـيه عىل كرسـيه 
الخـاص عـىل املائدة نوعـاً من 

التشجيع.
• تخطئ بعض األمهات بإطعام 
طفلهـا أطعمـة غري مناسـبة، 
مهضومـة  غـري  وتكتشـفها 
يف بـرازه، وعليهـا اسـتبعادها 

بمجرد تمييزها.
• تغـري رائحة بـراز الطفل بعد 
إطعامـه أمـر طبيعـي، وليس 
معنـى ذلك أنه أصبـح مريضاً، 

ويجب التوقف عن إطعامه.
• ال تقدمـي لطفلـك أي طعام 
يحتاج ألسـنان، وهـو لم تبزغ 
أسـنانه بعد؛ ألنك بذلك تسببني 

له االختناق.
وجبـات  أن  صحيحـاً  ليـس   •
السـوق املجهـزة غري مناسـبة 
للطفـل، ولكنهـا معقمة، وهذا 
أفضـل مميزاتها كما أن الحديد 
لهـا  يضافـان  (د)  وفيتامـني 

بكمية معتدلة ومناسبة.
• املاء املقدم للطفل يجب التأكد 

من خلوه من النرتات السامة.
• يجـب عدم التعامل مع الطفل 
الـذي ولد بـوزن طبيعـي ومدة 
حمل كاملة مثل الطفل الخديج، 
فهذا يحتاج لرعاية خاصة تحت 

إرشاف الطبيب.

من الشـائع جداً رؤية النساء ذوات البرشة 
الدهنيـة  باألنـف  املختلطـة،  أو  الدهنيـة 
الالمعـة، وهذه مشـكلة مزعجة بالنسـبة 

للكثري.
وقد تجدين نفسك تمسـحني الشحوم من 
أنفك بمناديل، لكن هناك املزيد الذي يمكنك 
القيـام بـه للتخلـص مـن األنـف الدهني، 
بداية مـن اختيار منتجات العناية بالبرشة 
ذات املكونـات املناسـبة، وأضيفـي بعض 

العالجات املنزلية للعناية بالبرشة.
- أسباب األنف الدهني:

ال يمكنك إلقاء اللـوم عىل الحرارة املفرطة 
أو الرطوبـة طـوال الوقت، عندمـا يصبح 
أنفك دهنياً، وهناك املزيد من أسباب األنف 

الدهني:
· املسام الكبرية.

· الروتني الخاطئ للعناية بالبرشة.
· اإلفراط يف التنظيف.
· التذبذب الهرموني.
· استهالك الكافيني.

· اإلجهاد.
· عدم استخدام املرطب.

- كيف يمكنك التخلص من األنف الدهني؟
-اختيار غسول الوجه املناسب:

قد تتبعني روتينـًا خاصاً بالبرشة الدهنية، 
لكـن مـن دون املكونات املناسـبة لـك، لذا 
ينصـح أطبـاء الجلدية صاحبـات البرشة 
الدهنية واملختلطة، باالعتماد عىل غسـول 
وجـه قائم عىل حمض الساليسـيليك، ألنه 
يسـاعد عىل إزالة الزيت الزائد الذي يرتاكم 
عـىل أنفـك، وغسـول الوجـه باسـتخدام 
مستخلص الشاي األخرض جيد أيضاً، ألنه 

مصدر رائع ملضادات األكسدة.
-ال تنيس الرتطيب:

يعد اسـتخدام املرطب أمراً رضورياً، حتى 
لـو كان لديك أنف دهني، فقد تعتقدين أنك 
لست بحاجة إليه، لكن عدم تطبيق مرطب 
سـيؤدي إىل الجفـاف، مـا يحمـس الغـدة 
الدهنيـة إلنتاج املزيد مـن الزيت، ولتجنب 
ذلـك يمكنـِك اختيـار املرطـب القائم عىل 

الجل.
-استخدمي واقي الشمس:

لقد سمعنا جميعاً عن اآلثار الضارة لألشعة 
فوق البنفسـجية، لذا اجعيل واقي الشمس 
صديقـِك دائماً، ولتجنـب اللمعـان الزائد، 

استخدمي واقياً شمسياً غري دهني.
-رشب الكثري من املاء:

البقاء رطبـة مفيد للصحـة، واآلن بعد أن 

أصبح هناك العديد من املرشوبات املنعشة 
للرتطيب، يجب أال تتخطي ذلك، إذ سيساعد 

برشتك يف الحصول عىل صحة جيدة.
-ال تنظفي وجهِك أكثر من الالزم:

مـن الجيد التخلـص من كل األوسـاخ من 
وجهـِك بمجـرد عودتـك إىل املنـزل، لكن ال 
تبالغـي يف ذلك، فاإلفـراط يف تطهري وجهك 
يمكـن أن يـرسق الرطوبـة مـن برشتـِك، 
ويجـب أن تعـريف كيفيـة تطهـري وجهـك 

بالطريقة الصحيحة.

-اعتني بالنظام الغذائي:
الحد من استخدام املرشوبات التي تحتوي 
عـىل الكافيـني، ألنهـا يمكن أن تـؤدي إىل 
الجفـاف، مـا يجعل الغـدة الدهنيـة تنتج 

املزيد من الزيت.
-جربي العالجات املنزلية:

تخذلنـا،  ال  عمومـاً  املنزليـة  العالجـات 
عـىل  يحتـوي  ألنـه  العسـل  وبالتحديـد 
خصائص مطهرة ومضادة للبكترييا، لذلك 

ضعي العسل ليالً عىل أنفك.
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توصلت دراسة حديثة إىل أن األشخاص الذين يحصلون عىل رضاعة طبيعية 
يجنون ربحا أكرب عند البلوغ.

ووجدت الدراسة التي شملت ٩ آالف شخص أن الذين رضعوا رضاعة طبيعية 
يف مرحلة الطفولة، بات لديهم دخل أرسي أعىل بنسبة ١٠٪ عندما كانوا فوق 

سن الخمسني.
ويعتقد العلماء أن الرضاعة الطبيعية تحسن تطور الدماغ وتقلل من مخاطر 

الحساسية واملرض.
إنفاق  أن  إىل  بلفاست  كوينز  جامعة  أجرتها  التي  الجديدة  الدراسة  وتشري 
األموال عىل الربامج التوعوية لزيادة الرضاعة الطبيعية، سيحقق مكاسب عىل 

املدى الطويل.
وقال الباحثون إن اإلنفاق العام األويل سوف يضمن أمواال إضافية لالقتصاد 

مع ارتفاع األرباح.
قد  أنه  أبحاثنا  «تظهر  الدراسة:  معدي  أحد  ماكغفرن،  مارك  الدكتور  وقال 

يكون للرضاعة الطبيعية تأثري اقتصادي كبري طوال دورة الحياة».
أن زيادة ١٠٪ من عدد  إىل  الدراسة  األولية من  نتائجنا  وأضاف قائال: «تشري 
توليد  يمكنهم  الشمالية،  إيرلندا  يف  طبيعية  رضاعة  يرضعون  الذين  األطفال 
نحو ١٠٠ مليون جنيه إسرتليني (حوايل ١٣٠ مليون دوالر) كدخل إضايف مدى 
(حوايل  إسرتليني  جنيه  مليون   ٢٠ حوايل  جمع  يتم  أن  املتوقع  ومن  الحياة، 
٢٦ مليون دوالر) يف شكل إيرادات رضيبية، يمكن استخدامها جزئيا لحمالت 
الصحة العامة». وأوضح الدكتور ماكغفرن أنه من خالل النتائج التي توصلت 
إليها الدراسة فإنه إذا كان هناك املزيد من األطفال الذين يحصلون عىل رضاعة 
طبيعية، فمن املحتمل أن تكون هناك عائدات اقتصادية كبرية، من خالل املزيد 

من املكاسب املحتملة عرب االستفادة من تحسن الصحة والقدرة املعرفية.
الجامعية وكلية كاس  التي شملت أكاديميني من كلية لندن  الدراسة  وحللت 
إلدارة األعمال يف لندن، بيانات من دراسة تنمية الطفل الوطنية لعام ١٩٥٨، 
والتي تتابع املشاركني منذ الوالدة. ووجد الباحثون أنه يف سن ٥٠ عاما، كان 
جنيهات   ٧٠٨ حوايل  طبيعية،  رضاعة  تلقوا  الذين  الرضع  رواتب  متوسط 
إسرتلينية (حوايل ٩٢٢ مليون دوالر) يف األسبوع، مقارنة بـ٥٨٨ جنيها (حوايل 
٧٦٦ مليون دوالر) ملن لم يحصلوا عىل رضاعة طبيعية، أي بفارق حوايل ٢٠٪. 
انخفض  االجتماعية واالقتصادية،  الخلفية  النتائج ملراعاة  تم تعديل  وعندما 
الالزمة  املغذيات  توفر  الطبيعية  الرضاعة  إن  الباحثون  إىل ١٠٪. وقال  الفرق 
طويلة  املشبعة  غري  الدهنية  األحماض  سيما  وال  الرسيع»،  الدماغ  «لتطور 
السلسلة التي ال يتم توفريها يف الحليب االصطناعي. وتقرتح هيئة الخدمات 
الصحية الوطنية أنه يجب عىل النساء إطعام أطفالهن حرصيا بحليب الثدي 
حتى يبلغ عمرهم ستة أشهر عىل األقل، ثم مواصلة الرضاعة الطبيعية مع 

إدخال األطعمة األخرى تدريجيا.
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وزع االرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسعة الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي االرقام من ١ اىل 
٩ يف األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري 

وال تستخدم الرقم اال مرة واحدة .

١٨٤٠ - أحمـد بـاي بن مصطفى يؤسـس مدرسـة بـاردو الحربية 
كأول مدرسـة عرصيـة يف تونس لتخريج الضباط والفنيني لجيشـه 

النظامي.
١٩١٢ - الطائرات الحربية اإليطالية تقصف الجيش العثماني املتواجد 

يف شمال أفريقيا، وهو أول استعمال للطائرات الحربية يف التاريخ.

١٩٥٣ - اإلذاعة السوفيتية تعلن عن وفاة الزعيم جوزيف ستالني.
١٩٥٨ - اإلعالن عن الدسـتور املؤقت للجمهورية العربية املتحدة من 

دمشق وذلك بعد اتحاد مرص وسوريا.
١٩٨٤ - مجلس النواب اللبناني يسـقط اتفاقية السـالم مع إرسائيل 

املعروفة باسم معاهدة ١٧ أيار.

١٩٩١ - إندالع االنتفاضة الشـعبانية يف جنوب العراق ويف كردسـتان 
العراق بعد هزيمة الجيش العراقي يف حرب الكويت.

٢٠٠١ - أكثـر مـن ٣٥ حاًجـا يلقـون مرصعهم يف مكـة املكرمة إثر 
تدافع الحجاج.

٢٠٠٣ - مقتـل ١٧ إرسائيلًيا يف مدينة حيفا إثر عملية تفجريية داخل 
باص نفذها فلسطيني ينتمي لحركة حماس.

٢٠١٥ -تغيـري وزاري محـدود بمـرص يتضمن إقالة وزيـر الداخلية 
محمد إبراهيم.

تنظيم الدولة اإلسـالمية (داعـش) يدمر بالجرافـات أنقاض مدينة 
كالح عاصمة آشور بني سنتي ٨٧٠ و٦١٠ قبل امليالد.
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يحكى أن رجل أشيب يدخل إىل القاعة يف كلية اآلداب يف اليوم األول من الدوام ، 
وقف الطلبة ظناً منهم أنه الدكتور ، لكنه أخذ مكانه بني رفاقه الطلبة،،!! 

بعد انتهاء املحارضة التف حوله الطالب مستفهمني فقال لهم: أنا اسكايف اعمل 
وبنت  ضابط،  وولد  ومهندسني،  أطباء،  أوالد  سبعة  عندي  األحذية،  بتصليح 

صيدالنية،،!! 
ويف إحدى السهرات العائلية، كان أوالدي يتحدثون يف موضوع علمي، فتدخلت 
املؤاخذة نتحدث بموضوع  بابا عدم  أبنائي:  أحد  الحديث مشاركاً، فقال يل  يف 
اليوم  لم أجب، ويف  ابني ولكني  علمي، ال تعرف فيه حرضتك، أحزنني جواب 
التايل ذهبت، واشرتيت كتب مدرسية ،، ورصت أدرس يف الدكان دون علم أحد، 

وتقدمت لالمتحان ونجحت ،، وأيضا دون علم أحد!
 ثم اشرتيت كتب البكالوريا ،، ووضعتها يف املحل ،، وبقيت أدرسها ثالث سنوات 
حتى أصبح مسموحا يل أن أتقدم لالمتحان!! وتقدمت ونجحت، وال أحد يف بيتي 
الله سأدعو أوالدي  الجامعية، وإن شاء  املرحلة  يعرف ذلك •• واليوم بارشت 
بعد التخرج ألقول لهم : هذه شهادة قد تسمح لإلسكايف الذي رباكم، وعلمكم 

وزوجكم أن يشارككم الحديث!!?!! 
العربة:

إذا كنت طبيباً أو مهندساً أو معك شهادة علمية أو ما شابه ذلك إياك ثم أياك أن 
ترفع أنفك عىل والديك وتنىس بعد فضل الله عليك يعود الفضل لوالديك ويجب 
ما  يوماً  العلمي، ألنه كان  األب محفوظة مهما كان مستواه  تبقى مكانة  أن 

سندك وعضدك عندما كنت برعماً ال تقوى عىل مواجهة أبسط الظروف.

No: 7911    Sun    5     Mar    2023العدد:   7911    االحد    5    اذار   2023

مـن اجل كشـف ارسار الحظ يجب 
اتبـاع طريقة حسـاب ارقام تاريخ 
امليـالد مع ارقام احرف االسـم. ويف 
هـذه الحالـة يمكـن الحصول عىل 
نتيجـة تـرتاوح بـني ١ و٩ او عـىل 

االرقام ١١، ٢٢ او ٣٣.
املرحلة االوىل

يف هـذه املرحلة يتم حسـاب ارقام 
تاريـخ امليـالد. فـإذا كان مثـًال ١١ 
-٠٨ – ١٩٨٥. يمكن الحساب بهذه 
الطريقـة ١+ ١ + ٠ + ٨  + ١ + ٩ + 

.٨ + ٥ = ٣٣
املرحلة الثانية

ملعرفـة ارسار الحظ بهذه الطريقة 
يجـب ايضاً حسـاب ارقـام احرف 

االسم.
١ = أ، ج، س – ٢ = ب، ت. ٣ = ك، 
ل، و-  ٤ = د، م – ٥ = ي، ن، ث – 
٦= ف، ق. ٧ = خ، ذ – ٨= هــ، ك، 
ط- ز- ٩= ر، ح – ١١ = ش، ض،ظ 

– ٢٢ = ص، ع – ٣٣= غ، ى، ة.
فـإذا كان االسـم هـو ليـال يمكن 
حسـاب ارقامه بهذه الطريقة ٣ + 

.٥ + ١+ ٣ = ١٢ – ١+٢ = ٣
املرحلة الثالثة

جمـع  يجـب  املرحلـة  هـذه  يف 
الحصـول  تـم  اللتـني  النتيجتـني 

عليهمـا يف املرحلتـني األوىل والثانية 
٣٣ + ٣ = ٣٦ – ٣+٦ = ٩. وهكـذا 
يمكن التعـرف اىل ارسار املصري من 

خالل الرقم االخري.
حساب الحظ وارسار الحظ بحسب 

نتيجة الحساب
١ يعني هـذا الرقم التمتـع باالرادة 
الصلبة والقدرة عـىل الحصول عىل 
ثقـة اآلخرين وعىل بلـوغ القمة اياً 
تكن املصاعـب التي تتم مواجهتها. 
ويـدل ايضـاً عـىل التمتـع بموهبة 
تنميـة الشـخصية وتعزيـز نقـاط 
القوة والتخلص من نقاط الضعف.

٢ يشـري الحصـول عىل هـذا الرقم 
بالدبلوماسـية والقدرة  التمتـع  اىل 
عىل الحـوار حتى النهايـة. وهو ما 
يسـهل تطبيق الخطـط الناجحة يف 
كل مجـاالت الحياة مـن خالل بناء 

العالقات املثمرة واملفيدة.
٣ يكشـف هـذا الرقم بعـض ارسار 
الحـظ ومنهـا القـدرة عـىل االبداع 
كل  يف  املفيـدة  الحلـول  وابتـكار 
املواقـف. كما يـدل عىل االسـتعداد 
الدائم للتكيف مع املواقف واملتغريات 
املفاجئة، ما يضمن تحقيق السعادة 

والتقدم يف اي وقت.
٤ تشـري هـذه النتيجـة اىل التحـيل 

بالصرب والقدرة عـىل االنتظار من 
اجل تحقيـق االهـداف. كما تعني 
التمتـع بالكثـري من الطاقـة التي 
يحتـاج اليهـا تنفيـذ املخططـات 
املهمـة. وهـذا مـا يجعـل الضـوء 

يظهر دائماً يف نهاية كل ازمة.
٥ يـدل هـذا الرقـم عـىل االنفتـاح 
التـام عـىل كل املواقـف والتجارب 
عـىل  الدائمـة  والقـدرة  الجديـدة 
خوض املغامـرات من دون الخوف 
مـن النتائج. وهذا ما يعزز احتمال 
اآلخريـن  ثقـة  عـىل  االسـتحواذ 
وتحمل املسـؤوليات الكربى وتويل 

املناصب املهمة.
٦ يف حـال الحصول عىل هـذا الرقم 
فهـذا يـدل عـىل التمتـع بموهبـة 
التفاصيل والرتكيز  بـأدق  االهتمام 
عـىل الكثري من االمور دفعة واحدة. 
كما يشري اىل التمتع باالندفاع الدائم 
والشـجاعة التـي تضمـن تخطـي 
مـن  السـلبية  واملواقـف  اآلراء  كل 
اجـل التحيل بالتفـاؤل الدائم املثمر 

وباإليجابية.
٧ مـن ارسار الحـظ التي يكشـفها 
الحصـول عـىل الرقم ٧ بعـد القيام 
التمتع  الحسـابية  العمليـة  بهـذه 
باملثاليـة التـي تسـاعد عـىل اتمام 
كل املهمـات عىل اكمـل وجه والتي 
تجعـل تحقيـق التقدم امـراً حتمياً 
يف كل مجـاالت الحياة. كما يدل عىل 
التحيل بالذكاء الكايف ملنع الوقوع يف 

االخطاء التي ال رجعة عنها.
٨ يعنـي هـذا الرقم السـعي الدائم 
اىل الوقـوف يف دائرة الضـوء. وهذا 
يشـجع عـىل االجتهـاد والعمل من 
اجـل تحقيق التفوق والتميز. ويدل 
عىل ان ال وجود للفشل عىل خريطة 
الحياة الشخصية واملهنية وعىل ان 

ال خوف من التحديات واملعوقات.

٩ يشري هذا الرقم اىل الوفاء للمايض 
وعدم التخيل عن املبـادئ وااللتزام 
بها. كما يشـري اىل التمسـك الدائم 
باالمـل اياً تكـن الظـروف التي قد 
تدعـو اىل عكـس ذلك. وتـدل هذه 
االسـتعداد  عـىل  ايضـاً  النتيجـة 
للتعـاون ضمن فريـق مع اي جهة 
قد تسـاعد عىل تحقيـق التطور يف 
اي اتجاه مـن اتجاهات الحياة من 
دون السـعي اىل السـيطرة عىل تلك 

الجهة او مصادرة قراراتها.
الحصـول مـن خـالل  يمكـن   ١١
العملية الحسـابية عىل هـذا الرقم 
وهذا يدل عىل القدرة عىل االستفادة 
مـن كل الفرص التي تتاح وان كان 
اآلخرون ال يرون ان بعضها يتسـم 
بـأي اهمية. كما يكشـف الحرص 
عـىل التفاهم مع املحيـط من اجل 
بنـاء عالقات ايجابية تسـاعد عىل 

تحقيق كل االهداف.
٢٢ تختبـئ ارسار املصري يف التمتع 
بقوة الشخصية والعفوية والصدق 
واالسـتعداد لقول الحقيقة اياً تكن 
الظـروف واملواقـف التي قـد تمنع 
ذلك. وتكشـف هـذه النتيجة ايضاً 
القدرة الدائمة عىل استثمار الوقت 
من اجل القيام بمشـاريع اضافية 
فتـح  حظـوظ  وتوفـري  ناجحـة 
ابواب جديدة يف الحياة الشـخصية 

واملهنية.
٣٣ بحسـب ابرز ارسار الحظ التي 
يكشـفها هـذا الرقـم يتمتـع مـن 
يحصـل عليـه بالكثري مـن الذكاء 
الـذي قـد يجعلـه الرابـح األول يف 
الكثري مـن الظروف واملواقف. وهو 
يتسـم ايضاً بمـزاج هـادئ يمكنه 
مـن التفكري بروية ومن السـيطرة 
عىل  االنفعـاالت التي تعزز احتمال 

الوقوع يف االخطاء. 
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أحبك لويشــــيب الراس 
وباملشية انحنى ظهري 
أحبك لو يظل يوميـــن 
أمــــوت وينتهي أمري
أحبك لو أصـــير تراب 
جوا الكاع صـار أمري 
حبيبي وهمْ ترد روحي 
إذااااااا مريت من كبري
أحبك لو تصير جروح 
أحبك لو تصير أحزان 

أحبك لوتصـــــير الليل 
وانا أتوســـــــلك نعسان 

أحبك لو تصــــير املاي 
وانا أتوسلك عطشــــان 

أحبك لو تصير املوت 
والتـــــــــابوت والدفان 
أحبك ما أحب غيـــرك 

وحق من أنزل القــرآن

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a
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1 أبو االنبياء عليه السالم (معكوسة)
2 نتعـاون بشـكل وطيـد o ناتج املحصـول يف نهاية يوم 

عمل
3 تمهيد يف بداية أي عمل

4 قوة وقدرة واحتمال o لباس وطني يف الخليج
5 األكثر هيافة o لولو

6 قطع لعب من البالسـتيك أو الخشـب عليها مجموعات 
من النقاط o عضو يف الوجه
7 عزف غري موجه عىل العود

8 زورق o فاكهة تشتهر بها الهند ومرص
9 اناث الذئب o علو وأنفة

10 شخصية تراثية عربية ارتبطت بالفانوس السحري

1 من بغداد طاف بكل البالد o سب وشتم
2 األدوات لتحقيق هدف ما

3 حرك شيئا داخل فمه o ملل o فائدة محرمة
4 فكـرة حول موضوع ما (معكوسـة) o نبـات ذو زهرة 

صفراء له استخدامات طبية
5 تسـبب يف حدوث تيار هوائي لطيف o قروض مستحقة 

o نصف تامر
6 اشـفط السـائل قليال قليـال من كوب أو نحوه o سـائل 

الحياة األحمر
7 قوام o يطلب برجاء شديد

8 مدينة السندباد o جهة اليمني (معكوسة)
9 الشـخص الذي يراقب سـري العمل يف مصلحة ما oاسم 

اجنبي بمعنى يوحنا
10 ثالثة متشابهة o مجموعة أحوال الطقس خالل سنة

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

أنـت اليوم تبدو يف حالة غريبة جدا فربما تقول اليشء 
ونقيضـه يف آن واحد. عادة تنتقل مـن قضية أيل أخرى 
يف وقـت واحد دون أدنى مشـكلة، ولكن اليوم ربما يحذرك 
النـاس من ذلك. حـاول أن تفكر جيدا فيما سـتقوله قبل أن 
تتلفـظ به. ال تجعـل حياتك كتابـا مفتوحا بحيـث 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.

تعاني من اإلرتباك بسـبب فشل مشاريعك املهنية 
أو عـدم النجـاح يف بدء عمل جديـد. يحاول الحبيب 
أن يعـرب لـك عن يأسـه يف إصالحك ويف مسـاعدتك عىل 
توضيح مشـاعرك. يبعد غرورك اآلخرين عنك، كن أكثر 

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.

األحداث اليوم قد تكون قاسـية أو عنيفة بالنسـبة لك. 
تشعر ان كل الظروف ضدك وأن كل يشء يف غري موضوعه 
الصحيـح. هـل تحـاول أن تكون شـخصا آخـر أو تترصف 
بطريقـة مختلفـة؟ إذا شـعرت أن األمور ليسـت عىل مـا يرام، 
فننصحـك بالتوقف عـن العمل. من األفضـل 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 تجد أن خيالـك ال يتفق 
تماما مع الخطط الواقعية. هذا االضطرات والتضارب 
قد يسـبب لك التوتر ولذلك الجو سـيكون غري مناسـب 

للعمل.

ربما تشـعر أنك تخرج من مـكان مظلم إىل مكان ميلء 
باألضـواء. تخـف اليـوم األعبـاء التـي كانـت ملقاة عىل 
كاهلك. أمامك مشـكلة عاطفية تحتـاج إىل فطنتك وذكائك. 
ننصحك بامليش فرتة طويلة يف الظهرية حتى تكون نشيطا 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 والقضايا تبدو اليوم أكثر من البارحة وتمثل 
لـك عبئا كبـريا. مهمتـك اليوم هـي نزع فتيـل أي أزمة 
وإدخـال الـرسور عىل املحيطني بـك وتلطيف األجـواء. كن 
واعيـا وافهم كالمك. من حولـك يكرهون اإلهمال والتخلف عن 

املواعيد فاحذر من الوقع يف هذه األخطاء.

تتعزز قدراتـك وتنفتح عىل بعض اآلفاق وترفض 
التقوقع يف محيطك العميل. يبتسم لك الحظ اليوم، 
ويجعلـك متزنا وقادرا عىل بلورة األمـور والتأقلم مع 
األوضـاع العاطفية الجديدة. تقـاوم حتى آخر نفس كل 

ما يسبب لك السمنة وتنطلق يف مرشوع ريايض جديد.
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ال تظـن أن الوقـت الطويـل الـذي اسـتغرقته يف 
التحضري ملشـاريعك املهنية يعني أنك أنجزتها عىل 
أكمل وجـه. كـن متفهما لظـروف الحبيـب الصعبة 
وقف إىل جانبه. تتسلح بالرصاحة والثقة 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



لم تغلق النجمة سمية الخشاب الباب أمام تكرار ”تجربة الزواج“، 
مؤكدة أنها لو عثرت عىل شخص تجمعهما ”كيمياء“ ستتزوجه دون 
تردد، ورفضت سمية وضع رشوط أو مواصفات خاصة للزوج املنتظر 
عدا رشط واحد وهو أن يكون رجالً بمعنى الكلمة، كما كشفت سمية عن 
حقيقة السخرية من إطالالت غادة عبد الرازق األخرية، واشتعال الخالفات 
هالقد“،  ”كتري  برنامج  يف  العروس  بطرحة  ظهرت  مجدداً.سمية  بينهما 
الذي يقدمه اإلعالمي هشام حداد، وردت عىل سؤال حول احتمال خوض 
تخوض تجربة جديدة للزواج، وقالت: لو لقيت شخص بيني وبينه كيميا 
أكيد مش هرتدد. وعن مواصفات فتى أحالمها، قالت سمية الخشاب: مش 
مواصفات كتري ولكن املهم يكون راجل بمعنى الكلمة. ومنح مقدم الربنامج: 
زغرطي  بس  اكرت  مش  بروفا  بنعمل  معقباً:  الخشاب،  لسمية  عروس  طرحة 
بشأن  يثار  ما  الخشاب، حقيقة  وتزغرد. وكشفت سمية  األخرية  لتستجيب  يا سمية، 
وجود خالف بينها وبني الفنانة غادة عبدالرازق، وخاصة أنها كتبت منشوراً عرب صفحتها 
لجلسات تصوير جديدة،  توقيت نرش غادة  بنفس  األنوثة،  تويرت عن معايري  الرسمية عىل 
وقالت سمية: نرشت بوست وال أقصد غادة عبدالرازق، وهي حلوة يف كل األلوان، ويليق عليها 
كل حاجة وهي حبيبتي، وال يوجد أي خالف معها.تابعت قائلة: كل املوضوع أن األكثر أنوثة 
يشء يحكم فيه الجمهور، ومش كل حد حط عدسات وعمل شعره صبغة سوداء يبقى أكثر 
رمضان  موسم  يف  رمضان  محمد  ملسلسل  توقعاتها  عن  الخشاب،  سمية  وتحدثت  أنوثة. 
أن  أعتقد  الخشاب:  املايض يف مسلسل ”موىس“، وقالت  العام  2023، بعدما تعاون معها 
محمد رمضان هيقدم مسلسل يف غاية الروعة يف السباق الرمضاني الجديد، وأكيد هتابع 
مسلسل محمد رمضان، ولو عندي وقت؛ هشوف كل حاجة. وأضافت سمية الخشاب، 
ضاحكة: ”محمد رمضان بدون سمية الخشاب، هيضيع، وسعدت بالعمل مع محمد 
رمضان يف مسلسل موىس“، مشرية إىل أن مسلسل موىس مع محمد رمضان، عمل يف 

غاية الروعة، وعملت معه دويتو جيد، وهو ممثل طيب.

واسعاً  جدالً  خليل  مكسيم  النجم  أثار 
بنرشه  االجتماعي  التواصل  عرب شبكات 
التي  الشخصية  من  جديدة  صورة 
يجّسدها يف بطولها مسلسل ”إبتسم أيها 
شهر  يف  قريباً  عرضه  املقرر  الجنرال“ 

رمضان املقبل.
الرجل  صورة  السوري  املمثل  وأرفق 
”بالعكس..  فيه:  جاء  بتعليق  العسكري 
يف  بحبني“،  النه  انتخبني  شعبي  انا 
إشارة إىل تسلم ”الجنرال“ سّدة الرئاسة 
باللباس  خليل  إطاللة  وجاءت  البالد.  يف 
أن شارك صورة  أن سبق  العسكري بعد 

سابقة للشخصية بالهندام املدني.
خليل  منشور  عىل  التعليقات  وتباينت 
ُيشري  التي  الحقيقية  الشخصية  حول 

إليها دوره يف العمل الدرامي، فرأى فريق 
من املعلقني أنه يمّثل دور الرئيس اليمني 
الراحل عيل عبدالله صالح، يف حني اعترب 
”الديكتاتور“  املقصود هو  أن  آخر  قسم 
بشكل عام. ويف هذا اإلطار علم أن العمل 
يتناول رصاعاً مخابراتياً وفضائح كربى 

تستند إىل قصص حقيقية.
أيها  ”إبتسم  مسلسل  أحداث  وتدور 
القصور  أحد  كواليس  يف  الجنرال“ 
البالد  يف  يؤّثر  إذ يشتعل رصاع  الرئاسية 
رضوان  سامر  تأليف  من  كامل،  بشكل 
غطفان  وبطولة  محمد،  عروة  وإخراج 
وسوسن  قطيفان  الحكيم  وعبد  غنوم 
وعزة  الناطور  ومازن  عيل  وريم  أرشيد 

البحرة.

فشل  من  أتاغول  نسليهان  تعاني 

كانت  التي  االتفاقيات  من  عدد 

بخطتها الفنية للموسم الجديد.

فبعد عدم إكتمال تجربتها بمسلسل 

إيلهان  أمام  األيوبي  الدين  صالح 

أعمى  حب  بطلة  تنجح  لم  شان، 

عىل  الحصول  يف  أتاغول  نسليهان 

حملة إعالنية ضخمة لصالح إحدى 

العاملية؛  التجميل  ماركات  أشهر 

حيث كانت ستكون الوجه اإلعالمي 

 New تتوصل   لم  لكنها  للماركة 

Well بدال من إيربو شاهني   معهم 

وهو  الطرفني؛  يناسب  إتفاق  إىل 

كل  مع  تتفق  الرشكة  جعل  ما 

سويرتك  ورابيا  كاراجا  جيزام  من 

ملا  وفقاً  وذلك  بايسل  وجيمري 

الرتكية. والصحف  املواقع  نرشته 

وكانت نسليهان قد رصحت يف آخر 

لقاءاتها الصحفية أنها تعّد زوجها 

قادير أوغلو هو أغىل هدية بالنسبة 

يف  وذكر  اليشء  نفس  وهو  إليها؛ 

احتفال  آخر  يعّد  أنه  اللقاء  نفس 

التي  الهدايا  أجمل  من  ميالده  بيوم 

فاجأته بها نسليهان. وكان الثنائي 

نسليهان وقادير ضمن نجوم حملة 

”تركيا قلب واحد ” لجمع التربعات 

لصالح مترضري الزلزال يف تركيا .
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كشف تقرير جديد عن أن النجمة العاملية أنجلينا 
جويل، حاولت قتل نفسها إثر أزمة نفسية خانقة 
موقع  نرشه  ما  فحسب  قبل،  من  بها  مرت 
رصاع  يف  بأنها  جويل،  رصحت   fandomwire
بسبب صحتها العقلية، قائلة: «لقد عشت حياة 
خاصة،  تحديات  لدى  كان  لكن  للغاية،  سعيدة 

الصدمة،  بعد  ما  أعاني من اضطراب  لقد كنت 
غالًبا ما تشعر بهذا الشعور باالنهيار وتتساءل 
لست  ألنك  بالقلق  وتشعر  فعله،  تستطيع  عما 
من  ورعاية  لحماية  كافًيا  تكون  أن  عىل  قادًرا 
أنجلينا  خططت  التقرير،  وبحسب  تحبهم». 
عاًما   ١٩ عمرها  كان  عندما  لالنتحار  جويل 

فقط، كما أنها استأجرت قاتال محرتًفا لقتلها، 
ألنها برغم رغبتها يف املوت، لم تكن تقوى عىل 
ذنب،  كل  يأتي  االنتحار  «مع  وقالت  االنتحار، 
بإمكانهم  كان  أنه  يعتقدون  حولك  من  الناس 
أما مع مقتل شخص ما، ال أحد  فعل يشء ما، 
أنجلينا  بالذنب».  املسؤولية  من  نوعا  يتحمل 
اعتقدت أنه سيكون من األسهل عىل عائلتها أن 
يقتلها شخص ما بدًال من االنتحار، وعن القاتل 
املحرتف، قالت أنجلينا «كان شخًصا الئًقا بدرجة 
كافية وسألني إذا كان بإمكاني التفكري يف األمر 
تغري  وبعدها  شهرين،  خالل  مرة  به  واالتصال 
يشء ما يف حياتي، واعتقدت أننى سألتزم به». 
ألغت  أن  بعد  أنجلينا  عىل  سهالً  األمر  يكن  ولم 
االتفاق مع القاتل املأجور، إذ كشفت أنها عانت 
براد بيت،  العقلية بعد طالقها من  من صحتها 
وقالت يف املقابلة: «أنا مثل الجميع وخاصة أن 
ولم  األسهل،  تكن  لم  املاضية  القليلة  السنوات 

أشعر بقوة كبرية».
تستعد  جويل،  أنجلينا  كانت  الوقت،  ذلك  يف 
لدورها يف فيلم Marvel Eternals، وقالت: «أنا 
ممتنة للغاية ألنني أتيحت يل الفرصة أللعب هذا 
النوع من الشخصيات، التي تسحب كل قدر من 
القوة لدى وهذا يذكرني بأنني أستطيع أن أكون 
قوية.. فمن السهل النظر إىل املشاهري واالعتقاد 
من  يعانون  الكثريين  لكن  رائعة،  حياتهم  بأن 
املغلقة،  األبواب  خلف  العقلية  الصحة  مشاكل 
كما  الضوء  دائرة  يف  العيش  السهل  من  وليس 

نعتقد».

أعلنت الفنانة املرصية نرسين أمني إصابتها أثناء تصويرها مقلبا 
فيما  برنامجه يف رمضان ٢٠٢٣،  الذي سيعرض  رامز جالل،  مع 
أشارت إىل أن املقلب هذا العام «جامد جًدا». وقالت أمني ترصيح 
إذاعي: «اتعمل يفّ مقلب من ٦ سنوات، ولكن هذه السنة اتبهدلت 
بهدلة كبرية يف مقلب رامز وأصبت يف يدي وكان مقلب جامد أوي 
املرصية:  الفنانة  يتحمله».وأضافت  حد  أي  ومش  سهل  ومش 
«الفن شغالنة مرهقة جًدا يف كل حاجة ومهم الواحد يحبها لكي 
يطلع شخصيات حلوة، ووالدي هو بطل حياتي وكان يشجعني 
دائما يف الشغل، وتعلمت منه كل حاجة حلوة وكان دائم التشجيع 
لنا، وعندي الفرتة املقبلة أفالم ستعرض مثل (رهبة)، و(يوم ١٣) 
واملفروض إنه فيلم رعب و٣D». وعن عالقتها بالسوشيال ميديا 
بالطبع،  ومميزات  عيوب  فيها  ميديا  «السوشيال  قالت: 
وأنا  أرسع،  خاللها  من  املعلومات  جلب  وأصبح 
الذي أتعامل مع صفحاتي، وأرد عىل املتابعني». 
وكان الفنان رامز جالل أكد استمرار برنامجه 
أنباء  تداول  بعد   ٢٠٢٣ الرمضاني  املوسم  يف 
عن توقفه. وأكد رامز جالل، خالل حضوره 
لقاء تلفزيونيا عىل السجادة الحمراء لحفل 
أقيم  الذي  أوردز»  «جوي  الجوائز  توزيع 

مؤخرا يف السعودية، أنه يحرض اآلن لربنامج املقالب الذي يحرص 
عىل تقديمه كل عام، مشريًا إىل أنه يحرض ملفاجأة كبرية للجمهور 
يف املوسم الجديد من الربنامج. ونفى حينها ما أشيع بشأن توقف 
الربنامج، مشريًا إىل أن طبيعة الربنامج تحتم عليه الرسية، لذلك 

لن يعلن عن أي تفاصيل خاصة به.

أصدرت مايكروسوفت نظاما جديدا 
مزج   ” نظام  وهو   11 ويندوز  إىل 
ويسمح  أفضل  بشكل  الصوت“ 
تعديالت  بإجراء  للمستخدمني 
فردية عىل مستوى الصوت وإخراج 

الصوت مبارشة من رشيط املهام.
الكشف رسمًيا عنه كجزء من  وتم 
 Preview Build 25309 إصدار 
للمختربين  يتم طرحه  الذي  الجديد 
 ،Windows 11 Insider Dev يف قناة

  .theverge وفقا لتقرير
 وعند إصداره ، سيتم وضع الصوت 
اإلعدادات  لوحة  داخل  املحدث 
-Wi مهام رشيط  عىل   الرسيعة 

الوصول  يمكن  والذي   ،dows
مستوى  رمز  فوق  بالضغط  إليه 

الصوت. 
 وأضافت Microsoft أيًضا اختصار 
جديًدا   Windows مفاتيح  لوحة 
الصوت  لفتح   (Win + Ctrl + V)
للمستخدمني  ويتيح  مبارشة، 
مخرجات  بني  برسعة  التبديل 
الرأس  سماعات  (مثل  الصوت 
ذلك)،  إىل  وما  الصوت  ومكربات 
صوت  مستوى  ضبط  إىل  باإلضافة 
تقنيات  وتبديل  الفردية  التطبيقات 

 Windows مثل  املكاني  الصوت 
.Dolby Atmos و Sonic

 وهذه ليست املرة األوىل التي نسمع 
فيها عن نظام الصوت الجديد،  وقبل 
 Microsoft اإلعالن الرسمي لرشكة 
تم ترسيب امليزة الشهر املايض بعد 
اكتشافها ضمن علم تجريبي لبناء 

 .Windows 11 اختبار
ألي  أيضا  مألوًفا  األمر  يبدو  وقد   
 EarTrumpet يستخدم  شخص 
مستوى  يف  للتحكم  تطبيق  وهو   -
لنظام  تابع لجهة خارجية  الصوت 
إنشاؤه منذ  تم   Windows التشغيل 
عدد  ”لسد  تقريبا  سنوات  خمس 
من الثغرات يف تجربة إدارة الصوت 
عىل Windows 10. وال توجد حالًيا 
العام  اإلصدار  تاريخ  يف  كلمة  أي 
يف  الصوت  مستويات  لتحسني 
Windows،  وتقول Microsoft إنها 
ليست متاحة حتى لجميع املطلعني 

يف قناة التطوير ”حتى اآلن“ 
للرشكة  يسمح  مما   ،

التعليقات  بمراقبة 
امليزة  إتاحة  قبل 

عىل نطاق أوسع ىف 
القريب العاجل.

ملدة  األقىص  الحد  رفع  ميتا،  رشكة  أعلنت 
 (Reels) ”ريلز“  القصرية  الفيديو  مقاطع 
ثانية،   90 إىل  ”فيسبوك“  بمنصتها  الخاصة 
وكانت  أخرى.  إبداعية  أدوات  عن  باإلضافة 

 60 بـ  محدودة  فيسبوك  يف  ”ريلز“  مقاطع 
مقاطع  فيما  الجديد،  التحديث  قبل  فقط  ثانية 

”ريلز“ يف خدمة إنستغرام فقد ُرفع الحد األقىص 
تقرير  بحسب  أشهر،  قبل  ثانية   90 إىل  بها  قع الخاص  ملو

”البوابة العربية لألخبار التقنية“. تأتي هذه الخطوة من ”ميتا“ عقب 
الفيديو  ملقاطع  األقىص  الحد  توك“رفع  ”تيك  األبرز  منافستها  إعالن 
3 دقائق. وأطلقت ميتا أيضاً مزيداً من األدوات  10 دقائق بدالً من  إىل 
التي تتيح للمستخدمني إنشاء  الجديدة للقوالب  امليزة  اإلبداعية، مثل: 
مقاطع ”ريلز“ باستخدام القوالب الشائعة. وتتيح امليزة، التي أُطلقت 
ملستخدمي إنستغرام العام املايض، ملستخدمي فيسبوك إنشاء ”ريلز“ 

باستخدام البنية ذاتها التي يشاهدونها يف املقاطع األخرى.

قالت صحيفة وول سرتيت جورنال، 
نقالً عن أشخاص مطلعني، إن رشكة 
سنوياً  انخفاضاً  سجلت  «تويرت» 
اإليرادات  من  كل  يف   %  40 بنسبة 
ديسمرب/ لشهر  املعدلة  واألرباح 
التقرير بعد  كانون األول. ويأتي هذا 
أن خفض العديد من املعلنني إنفاقهم 
االجتماعي  التواصل  منصة  عىل 
مسؤولية  ماسك  إيلون  توىل  أن  بعد 
األول،  أكتوبر/ترشين   27 يف  الرشكة 
 71 بنسبة  انخفاض  إىل  أدى  مما 
«تويرت»  عىل  اإلعالني  اإلنفاق  يف   %
األول،  ديسمرب/كانون  شهر  خالل 
األبحاث  رشكة  لبيانات  طبقاً  وذلك 

اإلعالنية ستاندرد ميديا اندكس. ولم 
هذه  عىل  «تويرت»  من  تعليق  أي  يرد 

األنباء.
نوفمرب/ يف  حذر  قد  ماسك  وكان 
احتمال  من  املايض  الثاني  ترشين 
ديسمرب/ يف  وقال،  «تويرت»،  إفالس 
طريقها  يف  الرشكة  إن  األول،  كانون 
تقريباً  التعادل  «نقطة  لتحقيق 

للتدفق النقدي» يف عام 2023.
يف  فائدة  دفعة  أول  «تويرت»  وسددت 
يناير/كانون الثاني عىل قرض قدمته 
رشاء  تمويل  يف  للمساعدة  البنوك 
التواصل  لرشكة  ماسك  امللياردير 

االجتماعي العام املايض. 
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املؤسسات  أهم  أحد  مع  عميقة  خالفات  تجاوز  يف  أخريا  املغربية  الحكومة  نجحت 
عىل  تداعيات  له  كان  مما  طويلة  ملدة  عمرت  التي  الخالفات  هي  و  العاملية،  املالية 
املايل  العمل  مجموعة  قررت  بأن  للمغرب،  الخارجية  املالية  و  االقتصادية  السياسة 
العاملية املعروفة اختصارا بـ ( GAFI ) الخاصة برصد غسيل األموال و تمويل اإلرهاب 
و الشفافية املالية، بإجماع أعضائها، خالل أعمال اجتماعها العام املنعقد قبل أسبوع 
النقد  صندوق  و  املتحدة  األمم  عن  ممثلني  بحضور  باريس،  الفرنسية  بالعاصمة 
الدويل و البنك العاملي و األنرتبول و مجموعة ( إيغمونت ) لوحدات املعلومات املالية ، 
خروج اململكة املغربية من مسلسل املتابعة املعززة ، بما يؤكد نقل املغرب من الالئحة 
الرمادية إىل الالئحة الخرضاء، مما يعني نقل اسم املغرب من الئحة الدول التي يثري 
وضعها املايل شكوكا حول الشفافية املالية، إىل الئحة الدول التي تخلو نهائيا من هذه 
الرباط تنتظره بفارغ الصرب ،  الذي كانت  القرار،  . واتخذت املجموعة هذا  الشكوك 
بعد الخالصات اإليجابية التي تضمنها تقرير أعده خرباء املجموعة بعد زيارة ميدانية 
قاموا بها سابقا إىل املغرب . حيث ثمن هذا التقرير « االلتزام السيايس الراسخ للمملكة 
املغربية بمالءمة املنظومة الوطنية ملكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب مع املعايري 

الدولية ، و وفاء اململكة املغربية التام بجميع التزاماتها يف اآلجال املحددة».
طوال  املغرب  بها  تقدم  التي  باإلثباتات  أخريًا  اقتنعت   ( غايف   ) مجموعة  أن  يبدو  و 
السنني املاضية ، و املتعلقة بسالمة نظامه املايل من االختالالت ، التي كانت املجموعة 
تنسبها إليه ، و التي كانت تضع املغرب يف منطقة شك و ريبة ، خصوصا  أن بعض 
األوساط كانت تثري تحفظات و شكوك حول األموال التي قد تكون محصلة من تجارة 
املخدرات من طرف شبكات إجرامية دولية تنشط يف هذا املجالني بني املغرب و القارة 
هذا  عىل  مضنية  جهودا  بذلت  املغربية  الحكومة  أن  الحقائق  تؤكد  حيث  األوروبية. 
األموال.  غسيل  بمكافحة  يتعلق  فيما  القانونية  الرتسانة  تعزيز  يف  تمثلت  املستوى، 
حيث سن مجموعة من القوانني الجديدة، و قام بتعزيز اآلليات و األجهزة املختصة 
بالوقاية من املمارسات التي كانت تثري الشبهات يف هذا الصدد. كما عمل عىل ضمان 
مالءمة جميع النصوص القانونية املوجودة مع املعايري الدولية التي أقرتها مجموعة 

العمل املايل العاملية ( غايف ) .
الدول املصنفة يف  املراقبون و املختصون عىل اعتبار مغادرة املغرب لالئحة  و يجمع 
املنطقة الرمادية من طرف هذه املجموعة الدولية ، انتصارا كبريا من شأنه الزيادة 
يف تحسني صورة املغرب الخارجية و تقوية موقعه التفاويض مع املؤسسات املالية 
التي تأخد  . و هي املؤسسات  السندات  القروض و رشاء  الدولية، فيما يتعلق بمنح 
بعني االعتبار اللوائح الصادرة عن مجموعة ( غايف ) .كما أن هذا االنتصار من شأنه 
التأثري بشكل إيجابي عىل االستثمارات األجنبية يف املغرب التي زادت وتريتها و حجمها 
خالل السنوات القليلة املاضية ، مما سيقوي من الثقة و الجاذبية يف هذا الشأن ، مما 

يعني ضمان مزيد من هذه االستثمارات داخل املغرب. 
و بصفة عامة يمكن القول يف ضوء هذا املستجد ، إن اململكة املغربية تمكنت أخريا 
التخلص من الحىص التي وضعتها هيئة دولية وازنة يف حذائه و التي كانت تتسبب له 

يف آالم حادة أثناء السري .
و معلوم أن مجموعة العمل املايل ( غايف ) التي أنشأت سنة ١٩٨٩ ، هي هيئة دولية 
مختصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ، و يتمثل هدفها يف بلورة املعايري 
يف  التطبيقية  و  التنظيمية  و  الترشيعية  للتدابري  الفعال  و  السليم  التطبيق  تعزيز  و 
العالم  دول  جميع  بتصنيف  تقوم  األساس  هذا  عىل  و  إليها.  تتصدى  التي  املجاالت 
فيها  املصنفة  للدول  املالية  األنظمة  سالمة  يؤكد  أخرض  بلون  أولها  لوائح.  ثالث  يف 
بلون رمادي تعترب يف منطقة  أخرى  .و  األموال  املتعلقة بسالمة  الشكوك  من جميع 
الشكوك ، و ثالثة بلون أسود يؤرش عىل ارتباط أنظمتها املالية بممارسات خطرية لها 

عالقة بغسيل األموال و تمويل اإلرهاب .
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