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بغداد/ الزوراء: 
أمـس  الثـالث،  الرئاسـات  هنـأِت 
املندائيـني  الصابئـة  الثالثـاء، 
بمناسبة عيد الخليقة.وذكر رئيس 
الجمهوريـة عبـد اللطيـف جمـال 
رشيد، يف تغريدة تابعتها ”الزوراء“: 
”أحـر التهانـي والتربيـكات وعيد 
سعيد إىل أبناء شـعبنا من الصابئة 
عيـد  حلـول  بمناسـبة  املندائيـني 
(الربونايا)“.وأضـاف:  الخليقـة 
”نتمنـى لهـم أن ينعموا بالسـالم 
مع سـائر العراقيني، ُمستحرضين 
املكـون  هـذا  إسـهامات  معهـم 
األصيـل ومشـاركتهم أخوتهم من 
سـائر املكونـات يف البنـاء والتقدم 
التاريخ“.كمـا هنَّـأَ  عـرب مراحـل 
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
املندائيـني  الصابئـة  السـوداني، 
الخليقة.وقـال  عيـد  بمناسـبة 

السـوداني يف تغريـدة لـه تابعتهـا 
”الزوراء“: ”أسمى آيات التربيكات 
والتهنئة ألخوتنا يف الوطن ،الصابئة 
املندائيني، بمناسـبة عيـد الربونايا 
مـع  ”ماضـون  (الخليقة).وأكـد: 
جميع الرشكاء ببناء عراق مقتدر، 
مزدهـر، يعيش فيه جميـع ابنائه 
بمختلف مشاربهم بسالم ومحبة“.
كذلـك، هنأ رئيس مجلـس النواب، 
محمد الحلبويس، الصابئة املندائيني 
يف العراق والعالم أجمع، بمناسـبة 
عيـد الخليقة.وقـال الحلبـويس، يف 
تغريـدة له عـرب صفحتـه بتويرت، 
تابعتها ”الـزوراء“: ”نهنئ إخوتنا 
العـراق  يف  املندائيـني  الصابئـة 
والعالم أجمع، بمناسبة حلول عيد 
الخليقـة (الربونايا)، سـائلني الله 
العيل القديـر أن يعيده عىل الجميع 

بالسالم والوئام“.

بغداد/الزوراء:
حـددْت وزارة الرتبيـة، امـس الثالثاء، 
موعد اإلعالن عـن امتحانات الصفوف 
املنتهيـة، فيمـا كشـفت عـن تجربـة 
الدراسـة االلكرتونيـة الحكومية ألول 
مـرة يف البالد.وقـال املتحـدث باسـم 
ترصيـح  يف  السـيد،  كريـم  الـوزارة 
اكتمـال  ”بمجـرد  إنـه  صحفـي، 
الخاصـة  واالشـرتاطات  املتطلبـات 
بإقامة االمتحانات؛ يتـم تحديد موعد 
امتحانات الصفوف املنتهية“، مشـرياً 

إىل أن ”مجموعـة من التفاصيل املهمة 
تعمل الوزارة عىل حسمها هذا العام“.

وأوضـح، أنـه ”بمجـرد االتفـاق عىل 
مواعيـد االمتحانـات سـيتم إعالنهـا 
بشكل فوري ومبارش حرصاً عىل أهمية 
معرفـة الطلبة لالسـتعداد لهـا بوقت 
مبكـر“. منوها بـأن ”تحديـد مواعيد 
امتحانـات الصفوف املنتهية تسـبقها 
إجـراءات، منها تهيئـة القاعات؛ كون 

أن األسئلة وزارية ويف وقت واحد“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت محافظـة بغداد، أمـس الثالثاء، 
أسماء املرشحني للتعاقد ضمن تعيينات 
قانـون الدعـم الطـارئ لألمـن الغذائي 
والتنميـة. وذكـر بيان صادر عن قسـم 
اإلعـالم واالتصال الحكومي يف املحافظة 
تلقتـه ”الزوراء“: أنه“ تم إعالن أسـماء 
املرشـحني للتعاقد مـع محافظة بغداد، 
ضمـن القنـاة العامة مـن اختصاصات 
السمعي واملرئي، واآلداب العربي، وعلوم 
الحاسـبات، وعلوم الجيولوجيا، لغرض 
إجـراء املقابلة واالختبار“. ودعا البيان“ 
جميـع األسـماء املُعلنـة إىل“ مراجعـة 
منطقـة  يف  الكائـن  املحافظـة  ديـوان 
الصالحية، بدءاً من يوم األربعاء املوافق 
15 / 3 / 2023، ولغايـة يـوم االثنـني 

املقبـل املوافـق 20 / 3 / 2023، لغرض 
مقابلة واختبار املرشـحني“.  وأضاف“ 
أن محافظة بغداد فتحت باب االعرتاض 
للمتقدمـني ممن لديهم نقـاط أعىل من 
نقـاط تلك األسـماء املعلنة، كالً حسـب 
اختصاصه، إذ يمكـن للمتقدم أن يقدم 
اعرتاضاً يف ديوان املحافظة، بدءاً من يوم 
األربعاء املوافق 15 / 3 / 2023، ولغاية 
يـوم االثنـني املقبـل املوافـق 20 / 3 / 
2023، لغرض احتساب نقاطه، وإعادة 
منافسـتها مع تلك األسـماء املرشحة“. 
وتابع البيان، أن“ األسماء املُعلنة ال تعد 
فائزة بالتعيني، إال بعـد إكمال إجراءات 
املقابلة واالختبار بالنسـبة للمرشـحني 
للتعاقد، وانتهاء مدة االعرتاضات والبت 

بقرار املعرتضني“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، أمس 
الثالثـاء، عـن صـدور أمـر قبـٍض بحقِّ 
محافـظ صالح الدين السـابق، إثر تهمة 
إقدامه عـىل ُمخالفة واجبـات وظيفته.

دائرة التحقيقـات يف الهيئة، ويف معرض 
قت  حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّ
فيها الهيئة وأحالتها إىل القضاء، أفادت يف 
بيـان ورد لـ ”الزوراء“، بـ“إصدار قايض 
ة  محكمـة تحقيـق صالح الديـن املُختصَّ
بالنظـر يف قضايـا النزاهـة أمـر قبـٍض 
بحقِّ محافظ صالح الدين السـابق، عىل 
خلفيَّة ارتكابه عمـداً ما يخالف واجبات 

وظيفته“.وتابعت الدائرة أنَّ ”أمر القبض 
صدر عن تهمة إقـدام املُتَّهم، عندما كان 
يشغل منصب رئيس هيئة استثمار صالح 
الدين، عىل التوقيع عىل إجازٍة استثماريٍَّة، 
بعد تاريخ العقد املُربم بني وزارة الشباب 
املقـاوالت  رشكات  وإحـدى  والرياضـة 
ـة؛ لغرض استثمار وتأهيل مسبح  العامَّ
تكريـت األوملبي.“.وأردفـت إنَّ ”محكمة 
ة بالنظـر يف  تحقيق صالح الدين املُختصَّ
قضايـا النزاهة أصدرت أمر القبض بحقِّ 
املُتَّهم؛ اسـتناًدا إىل أحكام املـادة (٣٣١) 
من قانـون العقوبات العراقيِّ رقم (١١١ 

لسنة ١٩٦٩)“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
عـىل  املفروضـة  العقوبـات  أدِت 
روسـيا لتخيل العديد مـن الدول عن 
الـدوالر ممـا أسـهم بفقـدان قدرة 
واشـنطن عـىل إبـراز قوتهـا عـىل 
تقريـر  الدولية.وبحسـب  السـاحة 
نرشته صحيفة ”نيويورك بوسـت“ 
ملؤلفه غاي نيومان، فإن التخيل عن 

الدوالر سـيوجه رضبـة قوية ملكانة 
نيومـان:  املتحدة.أضـاف  الواليـات 
”التخـيل عن الدوالر سـيوجه رضبة 
السـاحة  يف  أمريـكا  ملكانـة  قويـة 
الدوليـة، وقـد ينتهـي العـرص الذي 
كان من املمكن فيه طباعة عدد غري 
محدود من الدوالرات، ومعه ستبقى 
قدرتنا عـىل رشاء البضائع األجنبية 

بسـعر رخيص من املايض“.وأشـار 
إىل أن أكثـر مـن 100 دولـة لم تدعم 
العقوبات الغربية عىل روسـيا، األمر 
الذي أدى لظهور تحالفات اقتصادية 
لبيـع  أخـرى  عمـالت  تسـتخدم 
البضائع، واصفا يف الوقت ذاته أن ما 
تحدث عنـه املحللون الغربيون بعدم 
وجود بديل للـدوالر، بالوهم.وخلص 

نيومان إىل أنه بسبب هبوط الدوالر، 
سـتفقد الواليات املتحـدة ثقلها عىل 
السـاحة الدوليـة، وسـتواجه أيضا 
خطـر الوقـوع يف ”فجـوة ديـون“، 
لواشـنطن  يمكـن  ذلـك،  ولتجنـب 
تقليل عدد الخصوم االسـرتاتيجيني 
و“ترتيب اقتصادها بشكل نهائي“.
وتواجـه الـدول الغربيـة ارتفاعا يف 

أسـعار الطاقـة باإلضافـة لتضخم 
بسـبب فرض عقوبات عىل موسكو 
وسياسة التخيل عن الوقود الرويس. 
وعـىل خلفية ارتفاع أسـعار الوقود، 
الصناعـة  الغـاز، فقـدت  وخاصـة 
يف أوروبـا إىل حـد كبـري العديـد من 
مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيًضا 

يف قطاعات أخرى من االقتصاد.

الزوراء/ مصطفى فليح:
توقعـت اللجنة القانونية النيابية ان يحسـم قانون 
االنتخابـات يف حـدود الشـهر ويف حـني اشـارت اىل 
وجود توافق سيايس بني الكتل عىل تمريره اكدت ان 
االغلبية االن تتجه نحو قانون سانت ليغو ١٫٩. وقال 

عضـو اللجنة القانونية عارف الحمامي يف حديث لـ 
«الـزوراء» ان «ابرز نقاط اجتمـاع اللجنة القانونية 
ملناقشـة قانون االنتخابـات والتي تـم تداولها هي 
حول استضافة ممثيل املكونات املسيحيني والصابئة 
واأليزيديني و الرتكمان والكرد الفيليني لالستماع اىل 

مقرتحاتهم وقسـم من املقرتحات ممكنة والقسـم  
االخر هي ترتبط بالدسـتور والقانون مثل توسـعة 
املقاعـد الخاصة بهم».واضاف ان «املسـألة الثانية 
التـي تـم نقاشـها فانه سـبق ان اجتمعـت اللجنة 
القانونيـة الكثر من خمسـة اجتماعات بخصوص 

قانـون االنتخابات والخالصة بتقرير عن  التعديالت 
التي تخص هذا القانون من خالل ما تم طرحه ومن 
خالل املسـودة التي وصلـت للقانونية»، مؤكدا ان « 

االغلبية االن تتجه نحو قانون سانت ليغو ١٫٩».

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أطلقـت قـوات األمـن السـودانية، الغـاز 
املسـيل للدمـوع لتفريـق آالف املحتجـني 
املطالبـني بالتحول الديمقراطـي بالقرب 
مـن القـرص الرئـايس وسـط العاصمـة 
الخرطـوم. وكان املحتجـون تجمعـوا يف 
عـدة نقـاط بالعاصمـة السـودانية، قبل 
أن يتجهـوا صـوب القـرص الرئايس امس 

الثالثاء رافعني شـعارات تطالب بتسـليم 
السلطة إىل حكومة مدنية وخروج الجيش 
مـن العمـل السـيايس. لكن قـوات األمن 
تصدت لهم عـىل الفور مسـتخدمة الغاز 
املسـيل للدموع وخراطيـم املياه والقنابل 
الصوتيـة. تأتي االحتجاجـات بعد يومني 
مـن ترصيحـات القيـادي بقـوى الحرية 
والتغيري يارس عرمان عن مشاورات جادة 

بني األطراف العسـكرية واملدنيني الختيار 
رئيـس للحكومة وإنهاء األزمـة يف البالد.

ورصدت وكالة أنبـاء العالم العربي تبادل 
الطرفـني الرتاشـق بالحجـارة عند مدخل 
شارع القرص ومواجهات عنيفة بني قوات 
األمن واملحتجني يف شـوارع وأزقة السوق 
العربي والطرق املؤدية إىل القرص الرئايس، 
إىل وقـوع إصابـات يف صفـوف  أدى  مـا 

املتظاهرين. ونرشت السلطات السودانية 
وحـدات أمنية عند مدخل جرسي املك نمر 
والنيل األبيض، اللذين يربطان بني مدينتي 
بمدينـة  درمـان  وأم  بحـري  الخرطـوم 
الخرطوم. كما نرشت قوات أمنية يف الطرق 
املؤدية إىل القرص الرئايس وقيادة الجيش.

ولفـت عرمان إىل أن هنـاك ضغوطا قوية 
ونقاشات بني العسكريني واملدنيني إلتمام 

املرحلـة األخرية مـن العملية السياسـية 
وتعيـني رئيس للـوزراء لتشـكيل حكومة 
مدنية. وكانت األطراف العسـكرية وّقعت 
اتفاقـا إطاريا يف الخامس من ديسـمرب /
كانون األول مع القوى املدنية بقيادة قوى 
الحريـة والتغيري وقوى سياسـية ومهنية 
أخـرى لبدء مرحلـة انتقالية تسـتمر ملدة 

عامني تختتم بإجراء انتخابات.

Êbæ5€a@¿@pbibÉn„¸a@ÊÏ„b”@·èy@á«Ïfl@@@@@@@@@Ä€@Üá•@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ„Ï„b‘€a

µvn´Î@Âfl˛a@µi@Òäbv®a@’íaãmÎ@ Ïflá‹€@›Óèæa@åbÃ€a@÷˝†g@NNÊaÜÏè€a

1.9@ÏÃÓ€@o„bé@ÊÏ„b”@ÏÆ@Èvnm@Ê�a@ÚÓj‹À˛a@Êc@pá◊c

@ÚflÏÿz‹€@êÓˆä@äbÓnÇ¸@µÓ„áæaÎ@µÌãÿè»€a@µi@paäÎbìfl@á»i

إسالم أباد/ متابعة الزوراء:
اندلعْت اشـتباكات عنيفة بـني أنصار رئيس 
الوزراء الباكسـتاني السـابق، عمـران خان، 
وطواقم الرشطة، خـالل محاولتهم اعتقاله، 
عقـب صدور مذكـرة توقيف بحقـه، بتهمة 
له.وأظهـر  املقدمـة  الزعمـاء  بيعـه هدايـا 
مقطـع فيديـو متـداول، اسـتخدام الرشطة 
للغـاز املسـيل للدموع، ضـد أنصـار عمران 
خان، خـالل احتجاجهم عىل قـرار اعتقاله، 
ومحاولتهـم الحيلولـة دون ذلـك.ويف وقـت 

سابق، أصدرت املحكمة الجزئية يف العاصمة 
الباكسـتانية مذكـرة توقيـف بحـق رئيـس 
الـوزراء الباكسـتاني السـابق ورئيس حزب 
حركـة العدالة املعارض عمـران خان بتهمة 
التهديـد واسـتخدام ”ألفـاظ بذيئـة“ ضـد 
قاضيـة وضبـاط رشطة.وأشـارت املحكمة 
التي أصدرت أمـر االعتقال، إىل أن خان تغيب 
األسـبوع املايض، عن جلسة اسـتماع تتعلق 
بتهمة بيـع هدايا حكوميـة وإخفاء أصوله، 

تقدر قيمتها بـ 630 ألف دوالر.

بغداد/ متابعة الزوراء:
نقلْت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصادر وصفتها 
باملطلعـة أن مباحثـات مهمـة تجـرى حاليـا بـني 
البحرين وإيران عىل مستوى ثنائي دون وساطة من 
أطراف أخرى حتى اآلن من أجل استئناف العالقات.
وحسـب املصدر ذاتـه فإنه من املرتقـب اإلعالن عن 
نتائج هذه املباحثات يف وقت قريب حال التوافق عىل 
جميـع القضايـا الخالفية.ويأتي ذلـك بينما أعربت 
إيـران عن أملها يف اسـتئناف عالقاتها مع البحرين، 
كما أفـاد املتحدث باسـم وزارة الخارجية وذلك بعد 
التقارب األخري بني طهـران والرياض.وقال املتحدث 

نـارص كنعانـي يف ترصيحـه الصحفي األسـبوعي 
”لحسـن الحظ، مع األجواء اإليجابيـة التي نراها يف 
املنطقـة، يمكن أن يحدث هـذا التطور اإليجابي مع 
دول أخرى يف املنطقة، بما يف ذلك البحرين“.وزار وفد 
برملاني إيراني، البحرين يوم السـبت، للمشـاركة يف 
الجمعية العامة لالتحاد الربملاني الدويل.وقال رئيس 
لجنـة العالقات الخارجية بالربملـان اإليراني، عباس 
كلـرو إن ”عضو مجلـس النـواب البحريني ممدوح 
عبـاس الصالـح كان يف اسـتقبال وفـد الجمهورية 
اإلسـالمية اإليرانيـة يف املطـار“، مؤكدا أنـه ”يمكن 

رؤية آفاق واضحة بني البلدين“.

@bËmbÓy˝ñ@…ÓéÏn€@ÚÁaç‰€a@Ú˜ÓÁ@ÊÏ„b”@›Ìá»n€@Å6‘fl@Â«@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@ÚÓibÓ‰€a@ÚÁaç‰€a
@Übè–€a@Úzœbÿfl@Íb§bi@Ú˜ÓË‹€@ÒáÌáßa@ÒäaÜ�a@paÏ�£@pÜbíc

الزوراء/ حسني فالح:
كشـفْت لجنـة النزاهـة النيابية عن 
مقـرتح لتعديل قانون هيئة النزاهة، 
وفيما اكدت مضيها يف ترشيع قوانني 

مكافحة الفسـاد، اشـادت بخطوات 
النزاهـة  لهيئـة  الجديـدة  االدارة 
الفساد.وقال عضو  باتجاه مكافحة 
اللجنـة، النائـب هادي السـالمي، يف 

حديـث لـ“الـزوراء“: انـه قبـل ايام 
اجتمعـت لجنة النزاهـة النيابية مع 
هيئـة النزاهـة، حيـث طـرح رئيس 
الهيئة مقـرتح التعديل عىل القانون، 

وهذه تعد خطـوة باالتجاه الصحيح 
كونهـا تهـدف اىل زيـادة صالحيات 
هيئة النزاهـة الخاصة فيمـا يتعلق 
بموضـوع الكسـب غـري املـرشوع.

وأضـاف: إن موضـوع الكسـب غري 
املرشوع وتضخم االمـوال يحتاج اىل 

متابعات كثرية.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
الدوالر  بيع  قراره  الرافدين،  مرصف  أعلَن 
آالف   ٧ من  بدالً  دوالر  آالف   ٣ بسقف  للمسافرين 
«تم  أنه  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  املرصف  .وذكر 
وضع آلية جديدة ابتداء من يوم االربعاء لبيع الدوالر 
الدويل  بغداد  بمطار  املرصف  منفذ  يف  للمسافرين 
«.وأضاف أنه «تم تحديد ٣٠٠٠ دوالر نقداً كسقف 
أعىل لبيع الدوالر للمسافرين بدالً من ٧٠٠٠ دوالر 
البالغ  العراقي  املركزي  للبنك  الرسمي  وبالسعر 
١٣٢٠». وأشار إىل أن «إيداع الدينار العراقي يكون 
التعليمات  وبحسب  املخصصة  الفروع  خالل  من 

السابقة التي أعلن عنها».

@ÂÌãœbè‡‹€@ä¸Îá€a@…Ói@ZÂÌáœaã€a
@ä¸ÎÜ@“¸e@3@—‘èi

Ú‘Ó‹©a@áÓ«@Újéb‰∑@µÓˆaá‰æa@Ú˜ibó€a@¯‰Ëm@t˝r€a@pbébˆã€a

@Â«@Ê˝«�a@á«Ïfl@Üá•@ÚÓi6€a
@ÚÓËn‰æa@“Ï–ó€a@pb„bznfla

@µzíãæa@ıb8c@Â‹»m@ÜaáÃi@Úƒœb´
ÔˆaâÃ€a@Âfl˛a@Â‡ö@á”b»n‹€

@≈œb´@’¢@áÌáu@ùj”@ãflc@äÎáñ
’ibè€a@ÂÌá€a@Å˝ñ

@ÊbÇ@Êaã‡«@äbó„c@µi@pbËuaÏfl@NNÊbnè◊bi
@È€b‘n«a@Ú€Îb´@¿@Ú†ãì€aÎ

@ÚÓ‰Ìã¢@ÚÓ„aãÌg@pbrybjfl@NNÚÌÜÏ»è€a@á»i
pb”˝»€a@“b‰˜né¸@\Új‘mãfl^

bÓée@ëd◊@ÔˆbË„@—ó„@¿@Ô„bibÓ€a@Í7ƒ„@ÈuaÏÌ@lbjì€a@kÉn‰fl@NNN‚ÏÓ€a

Úÿˆ˝æa@⁄åb„@Òã«bì€a@ÚÌÏ˜∑@fib–ny¸bi@ÚÓi6€a@pbÌãÌáfl@ÈuÏÌ@Ô„aÜÏè€aÒ7Ç˛a

6@ô

 ›Óiäc@¿@b‡Ëˆb‘€@fi˝Ç
@›ñaÏn€a@Û‹«@Èñãy@Üá∞@Ô„aÜÏè€a
ÔflÏÿ®a@wflb„5‹€@È‡«Ü@á◊˚Ì@Ô„aåäbj€aÎ

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس الوزراء محمد شـياع السوداني، 
أمس الثالثاء، حرص الحكومة عىل التواصل 
مع جميـع القوى السياسـية، فيمـا ابدى 
رئيـس الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني 
مسعود بارزاني دعمه للربنامج الحكومي.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء 
يف بيان تلقته «الزوراء»: ان «رئيس مجلس 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني التقى يف 
مدينـة أربيـل، رئيس الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني مسـعود بارزانـي، وذلـك يف 
مسـتهل زيارته إىل إقليم كردستان العراق، 
التي تشـمل مدينتي أربيل والسـليمانية»، 
مبينـا ان «بارزانـي أقـام مأدبـة غداء عىل 

الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  حضـور  رشف 
حرضهـا عـدد مـن املسـؤولني والقيادات 
الكردسـتانية فضـًال عن رؤسـاء األحزاب 
وممثـيل املكّونات».وأكـد رئيـس مجلـس 
الوزراء، «حرص الحكومة عىل التواصل مع 
جميع القوى السياسية، وتحقيق املزيد من 
التفاهمات، بما ينعكس عىل مستوى األداء 
العام، يف تقديم الخدمـات للمواطنني».من 
جانبـه، عـرب بارزاني عن سـعادته لجهود 
الحكومة يف اإلصالح، مؤكداً دعمه الربنامج 
الحكومـي، الذي يتضمن محاور قادرة عىل 
النهـوض بالواقـع االقتصـادي والتنمـوي 

للعراق.

@Ú«bj†@Û‹«@Ê�a@á»i@ÒäÜb”@ÊÏÿm@Â€@Â�‰íaÎ@Z@—ìÿÌ@ãÌã‘m
Û‡èfl@7À@›u˛@paä¸Îá€a

بغداد/ الزوراء: 
اعلنْت مديرية االستخبارات العسكرية، أمس الثالثاء، عن القبض عىل ( ٢١ ) متهما بينهم 
بقضايا إرهابية يف بغداد واالنبار وكركوك ونينوى.وقالت املديرية يف بيان تلقته «الزوراء»: 
انه «وفقاً ملعلومات استخبارية دقيقة لشعب ( استخبارات وأمن ) الفرق السابعة والثامنة 
والعارشة والسادسة عرشة والسابعة عرشة والعرشين وبالتعاون مع استخبارات وقوة 
من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة يف مناطق متفرقة من املحافظات ذاتها، 
 ٤ املادة  أحكام  وفق  للقضاء  املطلوبني  اإلرهابيني  أحد  عىل  القبض  إلقاء  عن  أسفرت  إذ 
إرهاب يف قضاء هيت و( ٢٠ ) متهما بقضايا قانونية متنوعة يف قضاء الكرمة والقيارة 
واملحمودية وناحية الشمال والسيطرات التحدي والتون كوبري واالفتخارات».وتابعت انه 

«جرى تسليمهم إىل الجهات املعنية حسب السياقات املعمول بها».

@¿@ÊÏÓibÁäg@·Ë‰Ói@b‡Ënfl@21@Û‹«@ùj‘€a
pbƒœb´@…iäc

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@4ô@›Óñb–n€a



›Óiäc@Ú‰Ìáfl@¿@b‡Ëˆb‘€@fi˝Ç

@Übè–€a@Úzœbÿfl@Íb§bi@Ú˜ÓË‹€@ÒáÌáßa@ÒäaÜ�a@paÏ�£@pÜbíc

Ú–Óƒ„@Ú”b†@xbn„g@¿@kybóæa@åbÃ€a@äb‡rnéa@bÁåãic

1.9@ÏÃÓ€@o„bé@ÊÏ„b”@ÏÆ@Èvnm@Ê�a@ÚÓj‹À˛a@Êc@pá◊c

@È‡«Ü@á◊˚Ì@Ô„aåäbj€aÎ@›ñaÏn€a@Û‹«@Èñãy@Üá∞@Ô„aÜÏè€a
ÔflÏÿ®a@wflb„5‹€

@ÚÁaç‰€a@Ú˜ÓÁ@ÊÏ„b”@›Ìá»n€@Å6‘fl@Â«@@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@ÚÓibÓ‰€a@ÚÁaç‰€a
@bËmbÓy˝ñ@…ÓéÏn€

@pbÓñÏm@Òá»i@xã≤@Òãój€a@¿@Öb‰æa@ã∏˚æ@Ôflbn©a@ÊbÓj€a

Êbæ5€a@¿@pbibÉn„¸a@ÊÏ„b”@·èy@á«Ïfl@@@@@@@@@@@@@Ä€@Üá•@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ„Ï„b‘€a

@ÊÎb»n€a@ÔibÓ„@áœÎ@…fl@szjÌ@ÊaáÌå
ÚÓˆbõ‘€aÎ@ÚÓ»Ìãìn€a@µn�‹è€a@µi

@ÚÓ”aã«@Ú‹ˆb«@µÌ˝fl@7@ÏÆ@Z¡Ó�Én€a
ôb©a@ b�‘€a@paá€Ï∑@⁄6ìm

@paÜaá»néa@ÊbrzjÌ@ÚÓi6€aÎ@·Ó‹»n€a@aãÌåÎ
pb»flbßa@¿@ÚÌäaåÏ€a@pb„bznfl¸a@ıaÜc

بغداد/ الزوراء:
شياع  محمد  الوزراء  رئيس  أكَد 
حرص  الثالثاء،  أمس  السوداني، 
جميع  مع  التواصل  عىل  الحكومة 
رئيس  ابدى  فيما  السياسية،  القوى 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
للربنامج  دعمه  بارزاني  مسعود 

الحكومي.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
محمد  الوزراء  مجلس  ”رئيس  ان 
مدينة  يف  التقى  السوداني  شياع 
الديمقراطي  الحزب  رئيس  أربيل، 
وذلك  بارزاني،  مسعود  الكردستاني 
يف مستهل زيارته إىل إقليم كردستان 
أربيل  مدينتي  تشمل  التي  العراق، 
والسليمانية“، مبينا ان ”بارزاني أقام 
مأدبة غداء عىل رشف حضور رئيس 
من  عدد  حرضها  الوزراء،  مجلس 
الكردستانية  والقيادات  املسؤولني 
وممثيل  األحزاب  رؤساء  عن  فضالً 

املكوّنات“.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، ”حرص 
جميع  مع  التواصل  عىل  الحكومة 
القوى السياسية، وتحقيق املزيد من 
التفاهمات، بما ينعكس عىل مستوى 
الخدمات  تقديم  يف  العام،  األداء 

للمواطنني“.
من جانبه، عرب بارزاني عن سعادته 
مؤكداً  اإلصالح،  يف  الحكومة  لجهود 

الذي  الحكومي،  الربنامج  دعمه 
النهوض  عىل  قادرة  محاور  يتضمن 
بالواقع االقتصادي والتنموي للعراق.

يف  الوزراء  مجلس  رئيس  ويرافق 
وزراء:  يضّم  حكومي  وفد  زيارته، 
والتخطيط،  والداخلية،  الخارجية، 
هيئة  ورئيس  واملهجرين،  والهجرة 
املنافذ الحدودية، ونائب األمني العام 
األمن  جهاز  ووكيل  الوزراء  ملجلس 

الوطني وعدداً من املستشارين.

الوزراء  مجلس  رئيس  التقى  كما 
أربيل،  يف  السوداني،  شياع  محمد 
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق 
مرسور بارزاني، وذلك ضمن زيارته 

إىل إقليم كردستان العراق.
بيان،  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  وذكر 
اللقاء بحث عدد من  انه جرى خالل 
القضايا وامللفات املشرتكة، والتأكيد 
عىل العمل املشرتك والتعاون لحل كل 

اإلشكاالت بني بغداد وأربيل.

أن  الوزراء  مجلس  رئيس  وأكد 
الحكومة تمتلك اإلرادة والرغبة الجادة 
يف إنهاء هذه امللفات العالقة وبشكل 
من  واسع  أفق  إىل  واالنتقال  جذري، 
العمل املشرتك والفرص االقتصادية، 
التي تعود بالخري عىل أبناء شعبنا يف 

كردستان وكل املحافظات.
بارزاني  مرسور  أكد  جانبه  من 
استمرار  اإلقليم عىل  حرص حكومة 
االتحادية،  الحكومة  مع  املباحثات 

عن  وتمخضت  تقدما،  أحرزت  التي 
إقرار مرشوع قانون املوازنة، وامليض 
نحو معالجة النقاط الخالفية، مثمناً 
بخصوص  الوزراء  مجلس  قرار 
محافظة،  إىل  حلبجة  قضاء  تحويل 
فاجعة  استذكار  مع   يتزامن  الذي 
الكيمياوي  بالسالح  حلبجة  قصف 

من قبل النظام الدكتاتوري.
يف  السوداني  قال  ذلك،  غضون  يف 
مؤتمر صحفي بعد اجتماعه برئيس 
حكومة اإلقليم تابعته ”الزوراء“: إن 
استحقاق  ملحافظة  حلبجة  ”تحويل 
ألهلها“، الفتا اىل أن ”حلبجة موجودة 
ولن  واإلنساني  العراقي  الضمري  يف 

نبخل بأية خطوة إلنصاف أهلها“.
أبدت  اإلقليم  ”حكومة  أن  واضاف 
جميع  لحل  حقيقية  وإرادة  تعاوناً 
اإلشكاالت“، مبينا أنه ”خالل 4 أشهر 
شوطاً  قطعنا  الحكومة  عمر  من 
االتفاق  من  جزء  تنفيذ  يف  مهماً 

السيايس“.
محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  وكان 
امس  وصل  قد  السوداني،  شياع 

الثالثاء، اىل اربيل.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
مجلس  ”رئيس  أن  بيان،  يف  الوزراء، 
السوداني  شياع  محمد  الوزراء 
زيارة  يف  أربيل  مدينة  إىل  وصل 
وفد  برفقة  العراق  كردستان  إلقليم 

حكومي“.

الزوراء/ حسني فالح:
مقرتح  عن  النيابية  النزاهة  لجنة  كشفْت 
اكدت  وفيما  النزاهة،  هيئة  قانون  لتعديل 
الفساد،  مكافحة  قوانني  ترشيع  يف  مضيها 
اشادت بخطوات االدارة الجديدة لهيئة النزاهة 

باتجاه مكافحة الفساد.
السالمي،  هادي  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 
اجتمعت  ايام  قبل  انه  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 
النزاهة،  هيئة  مع  النيابية  النزاهة  لجنة 
التعديل عىل  الهيئة مقرتح  حيث طرح رئيس 
الصحيح  باالتجاه  تعد خطوة  القانون، وهذه 
كونها تهدف اىل زيادة صالحيات هيئة النزاهة 
غري  الكسب  بموضوع  يتعلق  فيما  الخاصة 

املرشوع.
املرشوع  غري  الكسب  موضوع  إن  وأضاف: 
كثرية،  متابعات  اىل  يحتاج  االموال  وتضخم 
اضافة  الخصوص،  بهذا  مقرتح  تقديم  فكان 

اىل ذلك بموضوع يتعلق بالتحقيق االداري، عىل 
سبيل املثال: مدير عام متهم برسقة تريليون 
العام  للمدير  توجيه  بإرسال  املحكمة  تقوم 
االداري  والتحقيق  االداري،  التحقيق  إلكمال 
يقوم بإكماله من قبل املدير العام نفسه ويقوم 
بجلب حاشيته بالحزب بالتحقيق ويقوم بغلق 
امللف وال يطلب الشكوى، لذلك تعديل القانون 

مهم من قبل هيئة النزاهة.
يف  تصب  اخرى  القانون  تعديالت  ان  وتابع: 
مجال الصالح العام. مؤكدا: ان االدارة الجديدة 
لهيئة النزاهة تعمل اآلن بجد وبإخالص، وهذه 
نؤيد  ونحن  الصحيح،  باالتجاه  خطوة  تعد 
وندعم عمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة املالية 

وجهاز االدعاء العام ومحاكم هيئة النزاهة.
ان هنالك عمال جيدا، ولكن ال ننىس  وأوضح: 
املسؤولون  هم  والوزراء  الوزراء  رئيس  ان 
اصحاب  باعتبارهم  العام  املال  عىل  بالحفاظ 

الوزير  ان  اىل:  الفتا  التنفيذية.  السلطة 
قبل  االحرتازية  بالعمليات  يقوم  ان  يستطيع 
وقوع عملية الفساد، وبالتايل السبب االسايس 
واملحافظني ومدراء  الوزراء  الفساد من  ملنشأ 

الدوائر.
ومىض بالقول: نحن ماضون يف لجنة النزاهة 
النيابية واملعارضة النيابية بتعزيز قيم الرقابة 
االستباقية الوقائية قبل وقوع عملية الفساد. 
مشريا اىل: ان تعديل قوانني هيئة النزاهة حاليا 
اسرتداد  قانون  طرحنا  ايام  وقبل  اللجنة  يف 
ونحن  األوىل،  القراءة  وتمت  الفساد  عائدات 

ماضون بهذه االمور.
ويف وقت سابق، قال مستشار رئيس الوزراء، 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  عالوي،  حسني 
قاد  السوداني  شياع  محمد  الوزراء  رئيس 
واسرتداد  الفساد  ملكافحة  كبريا  دوليا  حراكا 
النزاهة والجهاز  القدرات لهيئة  االموال وبناء 

الدولية يف  التجارب  الحكومي واالستفادة من 
الخدمة  وتحسني  الفساد  مكافحة  عمليات 
العامة للمواطن. الفتا اىل ان الخطوات املبكرة 
بمواجهة  السوداني  شياع  محمد  لحكومة 
رسقة القرن او رسقة املشتقات النفطية كانت 

خطوات مبكرة وفعالة يف مكافحة الفساد .
تتجه  الفساد  مكافحة  حملة  اآلن  وأضاف: 
باملسار  سواء  وفعالة  جيدة  بمسارات 
التنفيذي الذي تقوده الحكومة وهيئة النزاهة 
كديوان  االساسية  الرقابية  الهيئات  وكذلك 
الداخلية بداخل  الرقابة  املالية، وايضا  الرقابة 
الوزارات بدأت تنشط وتفعل مساراها. مبينا: 
وكذلك الجانب االخر مسار السلطة الترشيعية 
املتمثل بالربملان العراقي الذي ايضا فعال جدا 
بأن تكون املسودة تميض بها اللجنة القانونية 
اللجان  من  وغريها  الفساد  مكافحة  ولجان 

االخرى بالربملان .

بغداد/ الزوراء:
صدَر أمس الثالثاء البيان الختامي، ملؤتمر العراق 
محمد  الوزراء  رئيس  برعاية  عقد  الذي  للمناخ 
شياع السوداني يف محافظة البرصة ليومي الـ12 
وعربي  اقليمي  بحضور  الحايل،  آذار  من   13  –
رضورة  منها  توصيات  بعدة  خرج  فيما  ودويل، 
نظيفة  طاقة  انتاج  يف  املصاحب  الغاز  استثمار 
”الزوراء“:  تلقته  الذي  البيان  يف  متجددة.وجاء 
الوزراء  مجلس  رئيس  وتوجيه  ”برعاية  أنه 
الوزارات  مع  وبالتنسيق  السوداني  شياع  محمد 
الصحة  ولجنة  العالقة  ذات  القطاعية  والجهات 
املتحدة واملنظمات  الربملانية وبعثة األمم  والبيئة 
الدولية والبعثات الدبلوماسية املعتمدة يف العراق، 
انعقد يف محافظة البرصة مؤتمر (العراق للمناخ) 
 12-13 من  للفرتة  حياة)  (مناخنا  عنوان  تحت 
بكلمة  افتتح  ”املؤتمر  أن  2023“.وأضاف،  آذار  
”انعقاد  أن  أكد  الذي  الوزراء  مجلس  لرئيس 
املؤتمر يف هذا التوقيت ويف محافظة البرصة هو 
ملواجهة  الحكومة  من  استثنائية  اهتمام  رسالة 
املجتمع  إىل  ورسالة  املناخية  التغريات  تحديات 
الدولية  التمويل  وصناديق  واملنظمات  الدويل 
ما جاء  تنفيذ  يف  العراقية  الحكومة  لدعم جهود 
تداعيات  ملواجهة  الوطنية  املساهمة  وثيقة  يف 

التغريات املناخية، واالستفادة من آليات التمويل 
ومجتمعية  حكومية  إجراءات  واتخاذ  الدولية 
لرفع مستوى الوعي بأهمية التغريات املناخية“.
ست  انعقدت  املؤتمر  هامش  ”عىل  أنه  وتابع، 
جلسات تخصصية شارك فيها مسؤولون وخرباء 
التحديات  أولويات  تناولت  وأجانب  عراقيون 
واملساهمة  الدويل  والتمويل  العراق  يف  البيئية 
املدني  املجتمع  منظمات  ودور  املحددة  الوطنية 
والشّح  املناخي  العمل  لدعم  الدولية  واملنظمات 
يف  املناخية  التحديات  عن  خاصة  وجلسة  املائي 

محافظة البرصة؛ إذ أوىص املؤتمرون باآلتي:
رئيس  السيد  كلمة  يف  ورد  ما  املؤتمر  يتبنى   •
مجلس الوزراء من مضامني مهمة لتكون منهاج 

العمل املناخي والبيئي للعراق.
بل أصبح  بيئية  يعد مجرد قضية  لم  املناخ  أن   •
قضية تنمية وأمن أساسية للجيل الحايل واألجيال 

القادمة. 
• عكست الحكومة العراقية التزاما باتخاذ جميع 
تغري  مفاهيم  إعمام  من  للتأكد  الالزمة  التدابري 
الرئيسة  والسياسات  القطاعات  جميع  يف  املناخ 

و سبل تنفيذها.
• دعوة مجلس النواب املوقر لتخصيص ميزانية 
بتنفيذ  للبدء   2023 عام  يف  املناخ  لتغري  وطنية 

أولويات املساهمة املحددة وطنيا.
• العمل عىل تطوير آلية تنسيق مؤسيس شاملة 
وزارة  لكل  واضحة  ومسؤوليات  أدوار  مع 
وأصحاب املصلحة يف ما يتعلق بالجوانب املختلفة 

لتغري املناخ.
• تعزيز النهج التشاركي بني الجهات الحكومية 
الخاص  والقطاع  املدني  املجتمع  ومنظمات 
الدويل والكيانات  املتحدة والبنك  ومنظمات األمم 
الدولية األخرى لتنفيذ املساهمات املحددة وطنيا، 

ما سيفعل دور املجتمع املدني والقطاع الخاص 
يف تنفيذ هذه االلزامات.

كصانع  النيابية  والبيئة  الصحة  لجنة  دعوة   •  
يشارك  التي  الفعاليات  جميع  يف  رئيس  تغيري 
االنشطة  يف  املناخ  تغري  إعمام  يف  العراق  فيها 

والفعاليات الترشيعية والتخطيطية والتمويلية.
عىل  املوقعني  األعضاء  جميع  املؤتمر  يدعو   •
التعاون  تعزيز  إىل  الدولية  البيئية  االتفاقيات 
الدويل يف اإلدارة املشرتكة ألحواض األنهار العابرة 

للحدود والحفاظ عىل حقوق الدول املتشاطئة.
• أهمية استثمار الغاز املشتعل والغاز املصاحب 
يف إنتاج طاقة نظيفة بديلة لتحقيق هدف صفر 

شعلة يف العراق بحلول عام 2030.
والنفط  الكهرباء  وزارتي  بني  الرشاكة  تعزيز   •

من أجل انتقال تدريجي للطاقة يف العراق .
يف  البحر  مياه  استخدام  أهمية  عىل  التأكيد   •

عمليات االستخراج النفطي.
• رضورة تقديم الدعم ملبادرات الشباب العاملني 

يف مجال الطاقة املتجددة واالقتصاد األخرض.
• الدعوة التخاذ إجراءات إدارة رشيدة ومتكاملة 

للنفايات .
عىل  الدويل  املجتمع  يف  العراق  أصدقاء  يحرص   •
اآلثار  من  للتخفيف  املتوازن  العراق  نهج  دعم 
تغري  ويّمكن  االقتصادي،  النمو  ويعزز  السلبية 

املناخ والتكيف معه.
 إن هذا النهج  للمجتمعات واالفراد والصناعات 
تناسب  التي  السياسات  وتنفيذ  تطوير  من 

احتياجاتهم.
 • اإلشادة بقرار مجلس الوزراء املوقر والخاص 
استريادات  عىل  والرضيبي  الجمركي  باإلعفاء 
يف  بالكفاءة  تتسم  والتي  الحديثة،  الري  تقنيات 

استخدام املياه والطاقة.

 • الدعوة إلنشاء صندوق وطني يخصص ملواجهة 
التغريات املناخية، والذي سيضمن تمويالً يمكن 

التنبؤ به إلجراءات املناخية ذات األولوية.
بيئة  وخلق  الوطنية  املؤسسات  قدرة  تعزيز   •  

مؤاتية الستحصال التمويل الدويل لتغري املناخ.
املناخ  لتغري  العراق  رؤية  تطوير  عىل  العمل   •
لالقتصاد  شاملة  سرتاتيجية  وإعداد  والبيئة 

األخرض املستدام وحماية الفئات الهشة.
للوصول  املشرتك  التمويل  اهمية  املؤتمر  يؤكد   •
إىل التمويل الدويل يف مكافحة أزمة املناخ وتنفيذ 

املساهمات الطوعية.
جميع  اتخاذ  اىل  املركزي  البنك  املؤتمر  يدعو   •
لالقتصاد  امليرس  التمويل  لتعزيز  الالزمة  التدابري 
األخرض، والذي يدعم أولويات التكيف والتخفيف 

يف العراق.
• يرحب املؤتمر بإعالن رابطة املصارف الخاصة 
التشجري  مبادرة  من   ٪  10 بتنفيذ  ومساهمتها 
والتي  الوزراء  مجلس  رئيس  عنها  أعلن  التي 

تضمنت زراعة خمسة ماليني شجرة.
ذات  الجهات  من  تتألف  سكرتارية  تشكيل   •
املؤتمر  مقررات  وتنفيذ  متابعة  تتوىل  العالقة 
مجلس  لرئيس  دورية  عمل  تقدم  تقارير  ورفع 

الوزراء.

الزوراء/ مصطفى فليح:
ان  النيابية  القانونية  اللجنة  توقعت 
حدود  يف  االنتخابات  قانون  يحسم 
وجود  اىل  اشارت  حني  ويف  الشهر 
تمريره  الكتل عىل  بني  توافق سيايس 
نحو  تتجه  االن  االغلبية  ان  اكدت 

قانون سانت ليغو 1.9. 
عارف  القانونية  اللجنة  عضو  وقال 
ان  لـ“الزوراء“  حديث  يف  الحمامي 
القانونية  اللجنة  اجتماع  ”ابرز نقاط 
والتي  االنتخابات  قانون  ملناقشة 

استضافة  حول  هي  تداولها  تم 
والصابئة  املسيحيني  املكونات  ممثيل 
واأليزيديني و الرتكمان والكرد الفيليني 
من  وقسم  مقرتحاتهم  اىل  لالستماع 
االخر  والقسم   ممكنة  املقرتحات 
مثل  والقانون  بالدستور  ترتبط  هي 

توسعة املقاعد الخاصة بهم“.
تم  التي  الثانية  ”املسألة  ان  واضاف 
نقاشها فانه سبق ان اجتمعت اللجنة 
القانونية الكثر من خمسة اجتماعات 
بخصوص قانون االنتخابات والخالصة 

بتقرير عن  التعديالت التي تخص هذا 
القانون من خالل ما تم طرحه ومن 
خالل املسودة التي وصلت للقانونية“، 
نحو  تتجه  االن  االغلبية   ” ان  مؤكدا 

قانون سانت ليغو 1.9“.
مختلفة  اراء  ”هناك  ان  اىل  واشار 
وهناك من لديه وجهة نظر ثانية لذلك  
يف  األخوة  العالم  كمقرتح  سنطرحه 
بعض  بان  والرئاسة  النواب  مجلس 
ليس رأي  لديهم مقرتح وهو  النواب  
الراء  احرتاما  لكن  القانونية  اللجنة 

بعض النواب سيطرح من أجل معرفة 
هل سيمر أو ال“.

االتفاق  تم  العمر  أما مسألة   ” وتابع 
ان يكون السن ثالثني سنة والشهادة 
االنتخابات  يف  للمرشح  االدنى  الحد 
 20% نسبة  و  بكالوريوس  كالسابق 
والفرز  العد  مسألة  و  لالعدادية 
ستكون يدوية وبايومرتية واذا حدث 

خطأ يصبح يدويا“.
اذا  بني“  والعدالة  املساءلة  وبشأن 
هو  كما  النه  والعدالة  املساءلة  بقيت 

حسب  كدائرة  ستلغى  انها  معروف 
رشط  ومنه  القانون  ويبقى  االتفاق 
مشكلة  او   جنائي  قيد  وجود  عدم 

قانونية“.
ولفت اىل ان ”هذا القانون عليه توافق 
”ائتالف  الكبرية  الكتل  بني  سيايس 
”اللجنة  ان  مؤكدا  الدولة“،  ادارة 

سرتفع تقريرها هذا االسبوع“.
تمريره  عىل  متفقة  ”الكتل  ان  واكد 
ولن ياخذ فرتة طويلة وال اعتقد اكثر 

من شهر“.

بغداد/ الزوراء: 
األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  بحَث 
الثالثاء،  أمس  زيدان،  فائق  القايض 
بني  التعاون  آليات  نيابي  وفد  مع 

السلطتني الترشيعية والقضائية.
وقال بيان صادر عن مجلس القضاء 
”رئيس  إن  ”الزوراء“:  تلقته  األعىل 
فائق  القايض  األعىل  القضاء  مجلس 

زيدان استقبل وفد كتلة عزم النيابية 
القضايا  من  عددا  معه  وبحث 
والخاصة  املحاكم  علـى  املعروضة 
كتلة  نواب  يمثلها  التي  باملحافظات 

عزم“.
كذلك  تناول  ”االجتماع  أن  وأضاف 
السلطتني  بني  التعاون  آليات 

الترشيعية والقضائية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت وزارة التخطيط عن نتائج 
الخاص  القطاع  مولدات  مسح 
املركزي  الجهاز  نفذه  الذي 
 (49) نحو  انه  مؤكدة  لالحصاء، 
الـ(7)  يقارب  وبما  مولدة،  الف 
العاملني  وعدد  مشرتك  ماليني 

فيها حوايل  (45) الف عامل. 
باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
عبدالزهرة  التخطيط،  وزارة 
تلقته  بيان  يف  الهنداوي، 
مسح  نتائج  ان  ”الزوراء“: 
مولدات القدرة الكهربائية للقطاع 
الخاص يف جميع املحافظات بما 
فيها محافظات اقليم كردستان، 
املركزي  الجهاز  نفذه  الذي 
مرة  ألول  ُينفذ  والذي  لالحصاء، 
عدد  أن  عن  كشفت  العراق  يف 
(محرك+راس  االجمايل  املولدات 
يف  مولد،  بلغ(48533)،  توليد) 
الكيل  العاملني  عدد  سجل  حني 
 ،(44640) املولدات  قطاع  يف 
عامل، مشريا اىل ان قيمة األجور 
املولدات  يف  للعاملني  املمنوحة 

بلغت (200,648) مليون دينار .
واضاف: فيما بلغ عدد املستفيدين 
مشرتك،   (6,700,665) الكيل 

املجهزة  االمبريات  اماعدد 
فوصلت  الواحد   الشهر  خالل 
(25,875,722) امبري، اما اجمايل 
بلغت  فقد  املتحققة  االيرادات 
توزعت  دينار  مليار   (3,479)
داخل فرتة الذروة  بمقدار(2,105) 
فرتة  خارج  اما  دينار،  مليار 
بمقدار(1,374)  كانت  الذروة 
فرتة  داخل  توزعت  دينار،  مليار 
مليار   (2,105) بمقدار  الذروة 
فرتة  خارج  اما  عراقي،  دينار 
بمقدار(1,374)  فكانت  الذروة 

مليار دينار عراقي. 
وتابع، اما كمية الوقود املستخدم 
بلغت  فقد  الذروة  فرتة  داخل 
حني  يف  لرت،  مليون   (2,178)
الذروة  فرتة  خارج  سجلت 
وبقيمة  لرت،  مليون   (1,243)
 (1,947) مقدارها  اجمالية 
كمية  اما  عراقي،  دينار  مليون 
فرتة  داخل  املستخدمة  الزيوت 
سجلت  فقد  وخارجها  الذروة 
(33) مليون لرت، وبقيمة اجمالية 
دينار  مليون   (123) مقدارها 
االدامة  اجور  قيمة  اما  عراقي، 
والصيانة فقد بلغت (65) مليون 

دينار عراقي.

بغداد/ الزوراء:
بحَث وزيرا التعليم العايل نعيم العبودي والرتبية إبراهيم نامس الجبوري، امس 

الثالثاء، استعدادات أداء االمتحانات الوزارية يف الكليات والجامعات.
وقالت وزارة الرتبية يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”وزير الرتبية إبراهيم نامس 
العبودي بحضور  نعيم  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  استقبل  الجبوري 
التقويم  عام  ومدير  الالمي  صربي  حسني  الفنية  للشؤون  الوزارة  وكيل 
التعاون  سبل  مناقشة  ”تم  انه  مبينة   ،” عون  عبد  نعمة  شاكر  واالمتحانات 
للتعليم  داعمة  رصينة  بمخرجات  مستدامة  تنمية  تحقيق  اجل  من  املشرتك 
ترتكز عىل أسس قوية من املمكن اعتمادها لبناء جيل واٍع ومتطلع للقمم من 

خالل تأهيلهم ودعمهم بوسائل تعليمية وبحثية حديثة ”.
وتابعت ان ”اللقاء تضمن بحث عدة مواضيع ترتبط بعمل الوزارتني من أهمها 
والجامعات  الكليات  يف  الوزارية  العامة  االمتحانات  ألداء  االستعدادات  بحث 
العلمية  حقوقهم  وضمان  املوهوبني  مدارس  خريجي  قبول  آلية  واستعراض 

واتخاذ جملة من القرارات املشرتكة لرتصني الشهادة العراقية“.
املنظومة  تطوير  خالل  من  للرتبية  الكامل  وزارته  ”دعم  عن  العبودي  وأعرب 
للخريج  مثىل  خدمات  تقديم  مع  الرتبوية  باملخرجات  واالهتمام  التعليمية 
مع  لتتماىش  االرتقاء  هدفها  واحدة  تعليم  مظلة  تحت  ننضوي  ألننا  العراقي 

تطلعات الدول املتقدمة“.
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الزوراء/ ليث جواد:
َشكا عدد ممن حجبت عنهم مفردات 
البطاقـة التموينية مـن اجحاف هذا 
القـرار الحكومـي ألنه غـري منصف، 
مطالبـني الحكومـة بالعـدول عنـه 
وإعـادة مفردات البطاقـة التموينية 
الفـرتات  يف  عنهـم  حجبـت  التـي 
السـابقة الأن تكاليف الحياة قياسـا 
مـع املتطلبـات العائليـة إذ اصبحت 

مرتفعة جدا.
واجـرت الزوراء العديد مـن اللقاءات 
مع املوظفني واملواطنني الذين حجبت 
عنهـم البطاقـة التموينيـة لتخطـي 
رواتبهـم املليـون ونصف املليـون، إذ 
قال محمد سـلمان كريم من سـكنة 
بغـداد الجديدة 44 عامـا يف حديث لـ 
”الزوراء“، ان: الحكومة قامت خالل 
السـنوات املاضيـة بحجـب البطاقة 
التموينيـة عنـي ألن راتبـي زاد عـن 
مليوني دينـار وهذا قرار غري منصف 
ومجحـف بحقـي ألنـي لـدي عائلة 

مكونة من 7  أشخاص“.
واضاف ان ”البطاقـة التموينية رغم 
قلة مفردتها إال أنها كانت تسـد قوت 
عائلتي من الطحني والزيت والسـكر 
والرز نوعا ما اما اليوم فإني شـهريا 
مضطر اىل رشائها من األسواق والتي 
بلغت بأسعار مرتفعة جدا عما كانت 
عليه يف السـابق“، موضحا أن ”سعر 
كيـس الطحـني وصـل اىل (70 ) الف 
دينـار وكيس السـكر وصـل اىل أكثر 
مـن (60)  ألـف دينار وكذلـك الحال 
للزيت وصل اىل (70) الف دينار فضال 
عـن  الزر  وصل اىل (120)  ألف دينار 
وبعض هـذه املـواد يكـون االحتياج 
مضاعفـا ممـا يعنـي أن مجموع ما 
يـرصف عـىل بعـض  املـواد الغذائية  
يصـل اىل أكثـر مـن 300 ألـف دينار 

تقريبا ”.
وأشـار اىل أن“ هناك مصاريف أخرى 
تضاف اىل الراتب هي (السـحب) من 
املولـدات األهلية  الـذي يتجاوز 120 
الف دينـار يف بعض األحيـان، وكذلك 
أجـور الكهربـاء الوطنيـة التـي هي 
االخرى مرتفعة وأيضا أجور املاء كل 
هذه أعبـاء مالية اضيفـت عىل راتب 

املوظف ”.

وشـدد عـىل ان ” بعضهـم يعتقد أن 
الراتـب اذا تجـاوز املليونـني  يكفـي 
ألصاحـب العائلة، فهـو مخطئ جدا 
بسـبب التخبـط الـذي وقعـت فيـه 
الحكومة مـن خالل حجـب البطاقة 

التموينية عنا ”.
األسواق غري مسيطر عليها

فيمـا يـرى احمـد جـواد من سـكنة 
الشعلة، ”ال أعرف ما الغاية من قطع 
البطاقـة التموينيـة عـىل املوظفـني 
الذين تتجاوز رواتبهم املليونني، وهي 
غري مسيطرة عىل أسعار يف األسواق؛ 
إذ إن هذا القرار استغله بعض ضعاف 
النفوس من التجار لرفع أسعار املواد 
الغذائية ابشـع استغالل مما انعكس 

سلبا عىل املواطن الفقري ليس اال ”.
البطاقـة  ”مفـردات  ان  واوضـح 
التموينيـة هـي محـدودة جـدا و ال 
تتعـدى أربـع مـواد تقريبـا وال تأتي 
بصـورة منظمة أصـال وبالتايل فأنها 
ال تشـكل اي عـبء عـىل الحكومـة 
قياسـا بامليزانيـة االنفجاريـة التـي 
تضعها سـنويا حتى تلجأ اىل قطعها 
عن املوظفني الذيـن يفننون عمرهم 
يف خدمـة هذا البلد ”، منوها بانه ”اذا 
ان تقطعهـا فإنـه  الحكومـة  ارادت 
مـن املفرتض ان تكـون عىل اصحاب 
الدرجات الخاصة او النواب او الوزراء 
او املستشارين  الذين رواتبهم تتجاوز 

حاجز 3 ماليني دينار ”.
واضـاف، ان ”البعض يقول هي أصال 
قليلـة وال تأتـي فأقول لـه ان تتأتي 
متأخـرة خريا من أن ال تأتي أصال الن 
متطلبات الحياة اليوم اصبحت صعبة 
جدا من خالل كثرت الطلبات العائلية 
مـن اشـرتاكات االنرتنـت واملولـدات 

الكهربـاء  رسـوم  وكذلـك  األهليـة 
الوطنيـة واملاء وحتـى وصل األمر اىل 

النفايات ايضا ”.
فيمـا قـال باقـر رحمن  من سـكنة 
منطقـة الجواديـن، إن ”العديـد من 
البطاقـة  عنهـم  قطعـت  املوظفـني 
التموينية بحجة أن رواتبهم مرتفعة 
جدا مما يعني أن املشمولني بمفردات 
البطاقـة التموينيـة تقلصوا  قياسـا 
مع األعداد السابقة التي كانت تشمل 
جميع العراقيني دون اسـتثناء ولكن 
منـذ تطبيق هذا القرار ولغاية االن لم 
نشـاهد اي فـرق يذكر عىل مسـتوى 
البطاقـة التموينية فأيـن تذهب تلك 
املفـردات التي حجب عن املشـمولني 

بهذا القرار ”.

ولفت اىل انه ”بعـد 2003 كانت مواد 
البطاقة التموينية تأتي بشكل منتظم 
واكثر من 7 انواع اما اليوم فهي قليلة 
جـدا ورديئـة وغـري منتظمـة فضال 
عـن انـه يف السـابق كانـت املفردات 
التموينية تفيـض عن حاجة املواطن 
لكثرتهـا اما اليـوم معظـم املفردات 
التموينيـة تكـون غـري جيـدة وغري 

صالحة لالستهالك البرشي“.
واكـد ان ”البطاقـة التموينيـة اليوم 
تحتـرض بعدمـا كنـا نمنـي النفـس 
بـان تتحسـن وان تتحقـق ووعـود 
السياسـيني الذي وعدوا بان البطاقة 
التموينيـة سـتكون 40 نوعـا فأننـا 
اليـوم نطالبهـم بإعادتها اىل سـابق 

عهدها ”.

امـا قاسـم عمار من سـكنة منطقة 
”الحكومـة  ان  اىل  اشـار  العبيـدي، 
البطاقـة  مفـردات  عنـي  قطعـت 
التموينية  بحجة ان راتبي مرتفع نعم 
انه كذلك ولكن يا حكومتنا السـابقة 
هـل تعلمون هذا الراتب يذهب قسـم 
منـه اىل املدارس االهليـة والجامعات 
االهليـة او مراجعة العيـادات االهلية 
بسـبب تراجـع مسـتوى الخدمـات 
الحكوميـة التي ذكرتهـا اعاله فكيف 

قطعت عن تلك املفردات ”.
واضـاف ان ”الراتب لـو كان يكفيني 
كما تعتقد الحكومـة ملا ترضرت من 
هـذا القـرار املجحف الـذي طبق منذ 
اكثر من ثالثة اعوام طالبت بمفردات 
البطاقـة التموينيـة التـي نوعيتهـا 

رديئة جدا“.
واشـار اىل ان ”هـذا القـرار طبـق يف 
السـنوات التـي كان العـراق والعالم 
يعانـي مـن ضائقـة ماليـة وبحجة 
الرتشـيد اصـدر هـذا القرار بسـبب 
انخفـاض سـعر النفط الخـام آنذاك 
اىل 20 دوالرا امـا اليـوم فـان سـعر 
النفـط الخـام وصل اىل اكثـر من 70 
دوالرا تقريبـا فما هو املربر اليوم من 

استمرار حجبها عن املوظفني ”.
ونـوه بـان ”اسـعار املـواد الغذائيـة 
يف ارتفـاع مسـتمر وبشـكل متكـرر 
بسـبب ان الحكومـة غـري مسـيطر 
عىل االسـواق بشكل كيل وانما التجار 
هم مـن يتحكمـون باألسـعار كيف 
مـا يشـاؤون ”، داعيـا الحكومـة اىل 
الكشف عن األموال التي وفرتها طيلة 
األعـوام املاضية وايـن رصفتها وملاذا 
لـم توزعها عىل العوائـل الفقرية واال 
ما هي الغاية من حجبها اذا لم توزع 
اموالهـا عىل الفقـراء او تقوم بزيادة 
مـواد البطاقة التموينيـة للمواطنني 

االخرين ”.
فيمـا طالب رياض كريم من سـكنة 
البلديات، الحكومـة  بإعادة مفردات 
االشـخاص  اىل  التموينيـة  البطاقـة 
الذيـن حجبـت عنهم الن القـرار غري 
صائب الن االسواق غري مسيطر عليها 
ومحتكـرة من قبـل التجـار وبالتايل 
انعكـس القـرار عىل املواطـن الفقري 
من خالل ارتفاع االسـعار ”، موضحا 
ان“ اصحـاب الرواتـب املرتفعـة لـم 
يترضروا من هـذا القرار الن رواتبهم 
تكفيهم لرشاء املواد الغذائية دون اي 
صعوبة وهم اصال ال يعتمدون عليها 
بسـبب رداءتها وبالتايل فان املترضر 

هو املواطن بالدرجة االوىل ”.
ولفـت اىل ان ”الحكومـات السـابقة 
اصـدرت قـرارات متخبطـة يف العديد 
من املفاصل الحكومية منها الرضائب 
التي فرضتهـا عـىل املواطنني بحجة 
التقشـف آنذاك وبعد تحسـن الوضع 
املايل يف العراق لـم تلغي تلك القرارات 

لغاية االن“.
يف  اصـدر  الـوزراء،  مجلـس  وكان  
وقت سـابق،  قـرار بحجـب البطاقة 
التموينية يشـمل ممن يزيد راتبه عن 
مليوني دينار، وشمول باقي املوظفني 

بالبطاقة.
وذكر إعالم رئيـس مجلس الوزراء يف 
بيـان أنـه ”تنفيذا لتوجيهـات رئيس 
بزيـادة  الخاصـة  الـوزراء  مجلـس 
مفـردات  مـن  املسـتفيدة  الرشائـح 
البطاقة التموينيـة، بينهم املوظفون 
التـي تأثـرت رواتبهم بسـبب ارتفاع 
األسـعار يف السـوق املحلية، فقد أقر 
مجلس الـوزراء قيـام وزارة التجارة 
بحجب مفـردات البطاقـة التموينية 
هـم  ومـن  العامـني  املديريـن  عـن 
بدرجتهم صعوداً، وملن يزيد راتبه عن 

مليوني دينار“.
وأشـار إىل ”شـمول باقـي املوظفني 

بمفردات البطاقة كاملة“.
فيما قـال معاون مدير عام ، الرشكة 
العامة لتجـارة املواد الغذائية، رياض 
املوسـوي، إن ”توزيـع مـواد السـلة 
الغذائية سيتم للمواطنني املستفيدين 
مـن رشيحـة الرعايـة االجتماعيـة، 
وتشـمل كيلوغرام سـكر، ولرت زيت، 
و250 غـرام حليب كبار، و200 غرام 

شاي، وكيلوغرام طحني صفر“.
وأوضح املوسوي، أن ”النظام املعمول 
به قديما هو حجب البطاقة التموينية 
ملـن زاد راتبـه عـن مليـون ونصـف 
املليون دينـار، لكن مؤخرا صدر قرار 
من مجلس الوزراء بأن الحجب يكون 

ملن زاد راتبه عن مليوني دينار“.
وأضاف أن ”وزارة التجارة تعمل حاليا 
عىل اسـتحداث بيانات املواطنني تبعا 
للقرار الجديد“، مشـرياً إىل أن ”القرار 
السـابق كان يشـمل كل مواطن يبلغ 
راتبه مليون ونصف املليون دينار بما 

فيهم عنارص األجهزة األمنية“.
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كييف/ متابعة الزوراء:
قاَل مكتـب الرئيس األوكرانـي فولوديمري 
زيلينسـكي والقيـادة العسـكرية العليا يف 
بالده، إنهما اتفقا، عىل مواصلة الدفاع عن 

مدينة باخموت يف رشق أوكرانيا.
وكبـار  الرئيـس  ضـم  اجتمـاع  وعقـب 
املسؤولني الحكوميني والقادة العسكريني، 
قال مكتب زيلينسـكي يف بيان: ”بعد النظر 
يف العملية الدفاعية يف اتجاه باخموت، عّرب 
جميع األعضا عن موقف مشرتك بمواصلة 

التمسك بمدينة باخموت والدفاع عنها“.
وكان الرئيـس األوكرانـي قد قـال يف وقت 
سـابق، إن مسـتقبل بـالده يتوقـف عـىل 
نتيجـة املعارك الجارية جهـة الرشق، بما 
يشمل املعارك يف باخموت وحولها، وذلك يف 
الوقت الذي يتحدث فيه كل طرف عن قتال 
وحـيش يف املدينة الرشقيـة الصغرية بينما 
تكثف روسـيا حملتها الشـتوية للسيطرة 

عليها.
وأصبحت مدينة باخموت التعدينية املدمرة 
هدفاً رئيسـاً لروسـيا تحولت بفعل القتال 
املسـتمر عىل مدى أشهر للسـيطرة عليها 
إىل أكثر معارك املشـاة دموية يف أوروبا منذ 

الحرب العاملية الثانية.
وقال زيلينسـكي يف خطابه اللييل ”الوضع 
صعب جداً يف الرشق.. مؤلم جداً. علينا تدمري 

القوة العسكرية للعدو، وسندمرها“.
ويف سـاحة املعركة قال جنـود أوكرانيون، 
أمس االول االثنـني، إنهم يصدون هجمات 

قرب كريمينا شمايل باخموت. وأدت حرب 
الخنـادق لوقوع عـدد هائل مـن القتىل يف 
باخمـوت بمنطقة دونيتسـك، إذ أعلن كال 

الجانبني مقتل املئات من قوات العدو.
وتقول روسـيا إن السـيطرة عىل باخموت 
عـىل  السـيطرة  أمـام  الطريـق  سـتفتح 
منطقـة دونيتسـك بالكامـل، وهي هدف 
حربي رئييس. وتقول أوكرانيا، التي قررت 
عدم االنسـحاب والدفاع عـن باخموت، إن 
إنهاك الجيش الرويس اآلن سيسـهل عليها 

هجومها املضاد يف وقت الحق هذا العام.
لكـن ال يوجد اتفـاق يف اآلراء بـني املحللني 
العسكريني عىل أن الدفاع عن باخموت هو 

أفضل اسرتاتيجية بالنسبة ألوكرانيا.
وقـال املحلـل العسـكري األوكرانـي أوليه 
جادانـوف يف مقابلـة: ”حتـى اآلن لدينـا 
معلومات بأن أوكرانيا ترسل قوات االحتياط 
التـي تدربـت يف دول غربيـة إىل باخمـوت. 
ونتكبـد خسـائر بني قـوات االحتياط التي 

ننوي استخدامها يف الهجمات املضادة“.
وأضاف ”يمكن أن نخرس هنا كل يشء أردنا 

استخدامه يف تلك الهجمات املضادة“.
من جهته، قال املؤرخ العسكري األوكراني 
رومـان بونومارينكـو، إن خطـر تطويـق 
املدينة ”حقيقي جدا“. وأضاف إلذاعة ”إن. 
يف“ األوكرانيـة: ”لـو تخلينا ببسـاطة عن 
باخموت وسحبنا قواتنا ومعداتنا ال يمكن 
أن يحدث يشء فظيع.. لو أحكموا الحصار 

سنخرس الرجال والعتاد“.

لندن/بي بي يس:
كشـفت الواليات املتحدة واململكة 
املتحـدة وأسـرتاليا عـن تفاصيل 
خطة مشـرتكة تهدف إىل إنشـاء 
أسـطول جديـد مـن الغواصـات 
النوويـة،  بالطاقـة  تعمـل  التـي 
بغية مواجهة نفوذ الصني املتزايد 
الهنـدي  املحيطـني  منطقـة  يف 

والهادئ.
وسـوف تحصل أسرتاليا، بموجب 
أول  عـىل  ”أوكـوس“،  اتفاقيـة 
غواصـات تعمل بالطاقة النووية، 
مـن بـني ثالثـة عـىل األقـل، من 

الواليات املتحدة.
ويعمل الحلفاء أيضاً عىل تشـكيل 
أسـطول جديـد يسـتعني بأحدث 
التقنيـات املتطـورة، مـن بينهـا 
مفاعالت رولـز رويس الربيطانية 

الصنع.
وانتقدت الصني الخطوة، ووصفت 
االتفاق البحري الكبري بأنه ”يرض 

بالسالم واالستقرار“.
كمـا اتهمت بعثة الصـني يف األمم 
املتحدة الحلفـاء الغربيني بعرقلة 
جهود الحد من انتشـار األسـلحة 

النووية.
بيـد أن الرئيـس األمريكـي، جـو 
بايـدن، قال إن االتفـاق يهدف إىل 
تعزيز السـالم يف املنطقة، وأكد أن 
الغواصات سـوف ”تعمل بالطاقة 
النووية وليسـت مسلحة بأسلحة 

نووية“.
حديثـه  خـالل  بايـدن،  وأضـاف 
إىل جانـب رئيـيس وزراء اململكـة 
املتحدة وأسـرتاليا، رييش سـوناك 
وأنتونـي ألبانيز، يف سـان دييغو، 
بوالية كاليفورنيـا، إن االتفاق لن 
التـزام أسـرتاليا بكونها  يعـرض 
دولة خالية من األسـلحة النووية 

ألي خطر.
وتمثـل هـذه الخطـوة بالنسـبة 
ألسرتاليا، حليف الواليات املتحدة، 
تطويراً رئيساً لقدراتها العسكرية. 
إذ أصبحـت ثاني دولة بعد اململكة 
املتحـدة تحصل عـىل التكنولوجيا 

النووية الخاصة بواشنطن.
وتتميـز الغواصـات بقدرتها عىل 
العمل بشـكل أكرب وأرسع مقارنة 
بأسـطول الغواصات الحالية التي 
الديـزل، كمـا  تعمـل بمحـركات 
ستكون أسـرتاليا قادرة ألول مرة 
عىل شـن رضبات بعيدة املدى ضد 

أعداء.
إرسـال  االتفـاق  يتضمـن  كمـا 
البحريـة  أفـراد  مـن  مجموعـة 
العـام  مـن  اعتبـاراً  األسـرتالية، 
الغواصـات  قواعـد  إىل  الجـاري، 
للتدريب  والربيطانيـة  األمريكيـة 
عىل كيفيـة اسـتخدام الغواصات 

النووية الجديدة.
وتعـد هـذه خطوة رئيسـة ضمن 
اتفاق الرشاكة الثالثي الذي وقعته 

الدول الثالث عام 2021.
وكانت الصني قد انتقدت مرشوع 
الرشاكـة بمجـرد اإلعـالن عنـه، 
وقالت إنها طالبت بإيضاحات من 

واشنطن.
وقال سوناك إنها ”خطوة جريئة، 

ورشاكة قويـة، إذ آن األوان للمرة 
األوىل عـىل اإلطـالق، لتبحـر ثالثة 
أسـاطيل معـا، وبتنسـيق كامل، 
عرب املحيطـني األطليس، والهندي، 
املالحـة،  حريـة  عـىل  للحفـاظ 

ولعقود قادمة“.
واعتبـاراً مـن عام 2027، سـوف 
تنشـئ الواليات املتحـدة واململكة 
املتحدة قاعدة تضم عـدداً صغرياً 
مـن الغواصات النوويـة يف بريث، 
غربـي أسـرتاليا، قبل أن تشـرتي 
كانـربا ثـالث غواصات مـن طراز 
فرجينيـا األمريكيـة أوائـل العقد 
الثالـث مـن القـرن الحـايل، مـع 

خيارات لرشاء غواصتني أخريني.
وتهـدف الخطـة إىل تصميم وبناء 
بالطاقة  غواصـة جديـدة تعمـل 
للبحريـة  بالكامـل  النوويـة 
وهـي  واألسـرتالية،  الربيطانيـة 
طراز ُيطلـق عليـه ”إس إس إن-

أوكوس“.
وسـيتم بناء الغواصـة الهجومية 
يف بريطانيـا وأسـرتاليا، وتعتمـد 

وتسـتعني  بريطانيـاً،  تصميمـاً 
بتكنولوجيا من الدول الثالثة.

الثـالث  الـدول  إن  بايـدن  وقـال 
ملتزمـة بالحفـاظ عـىل منطقة 
الهندي والهـادئ حرة  املحيطـني 

ومنفتحة.
وأضاف: ”نظهر مـرة أخرى، من 
خالل إبرام هذه الرشاكة الجديدة، 
أن  للديمقراطيـات  كيـف يمكـن 
تضمـن أمننـا وازدهارنـا... ليس 

فقط لنا ولكن للعالم بأرسه“.
 4.6 بتقديـم  بايـدن  وتعهـد 
مليـار دوالر لتعزيـز قـدرة بنـاء 
الغواصـات األمريكيـة وتحسـني 
صيانـة غواصاتهـا الحاليـة التي 
تعمل بالطاقـة النووية من طراز 
”فرجينيـا“. وقال رئيـس الوزراء 
إن  ألبانيـز،  أنتونـي  األسـرتايل، 
الخطة، التي سـتكلف كانربا نحو 
368 مليـار دوالر أسـرتايل (201 
مليار جنيه إسـرتليني) عىل مدى 
30 عامـا، تمثـل ”أكرب اسـتثمار 
الدفاعيـة  القـدرة  يف  أحـادي 

األسرتالية يف تاريخها“.
وأضاف ألبانيز أن بناء الغواصات 
يف أحواض بناء السفن األسرتالية 
الوظائـف  آالف  أيضـا  سـيوفر 

املحلية.
وقـال رئيـس وزراء الربيطانـي، 
رييش سـوناك، إنـه يف غضون 18 
شـهراً منذ الكشـف عـن تحالف 
أوكـوس، تنامـت التحديـات التي 

تواجه االستقرار العاملي.
الـرويس غـري  ”الغـزو  وأضـاف: 
وتزايـد  ألوكرانيـا،  الرشعـي 
بسـط النفوذ الصيني، والسـلوك 
املزعزع لالسـتقرار إليران وكوريا 
الشمالية، كلها عوامل تهدد بخلق 
عالـم يتسـم بالخطـر والفوىض 

واالنقسام“.
وتعهـد سـوناك أيضـاً، يف إطـار 
زيارتـه للواليات املتحـدة، بزيادة 
اإلنفـاق الدفاعـي خـالل العامني 
املقبلـني بنحـو 5 مليـارات جنيه 
إسرتليني (6 مليارات دوالر) بغية 
مواجهـة التهديـدات مـن الـدول 
املعاديـة. وكان تحالـف أوكـوس 
األمني، الذي أُعلن عنه يف سبتمرب/

أيلـول 2021، قـد أثـار انتقادات 
الصـني بصفـة متكـررة، وأكدت 
وزارة الخارجية يف بكني األسـبوع 
املايض موقفها عـىل أن االتفاقية 
تنطوي عىل خطر نشـوب سـباق 
للتسـلح. بيـد أن الـدول الغربيـة 
الثـالث تقـول إن االتفـاق األمني 
يف  االسـتقرار  تعزيـز  إىل  يهـدف 
منطقة املحيطني الهندي والهادئ. 
ويقول كريس ماسـون، مراسـل 
بي بي يس للشـؤون الدبلوماسية 
واملرافق لرئيس الوزراء الربيطاني 
يف رحلته، إن صور وكلمات القادة 
تحمل انسـجاماً، ”الديمقراطيات 
القديمة تتحد ملواجهة خصم جديد 
ومتزايـد هـو الصـني“. ويضيف 
أن اتفاق الغواصات سـيوفر آالف 
الوظائف يف مدينة بارو إن فرنيس 
يف مقاطعة كمربيا الربيطانية ويف 

ديربي وأماكن أخرى.
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جمهورية العراق                                              رقم االضبارة: ٢٠٢١/٢٩٥
وزارة العدل                                                         التأريخ:   /٣/ ٢٠٢٣

دائرة التنفيذ              
مديرية تنفيذ النارصية

اىل/  املنفذ عليه
املدعي/  ايهاب عماد جبار

لقـد تحقق لهذه املديريـة من مختارية منطقة الصالحيـة واملختار ايهاب عبدالله 
صباح ومركز رشطة الحسـني انـك مجهول محل االقامة وليـس لديك موطن دائم 
او مؤقـت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه ، واسـتناداً للمـادة (٢٧)  من قانون 
التنفيـذ تقـرر تبليغـك اعالنـا بالصحف املحلية خالل خمسـة عرش يومـا تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
هند سلمان بخيبخ

اوصاف املحرر:
عقـد  الـزواج  املرقـم ٢٠١٨/٣٨٠٢ يف ٢٠١٢/٧/٢٦
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بغداد/الزوراء:

حـددت وزارة الرتبية، امـس الثالثاء، موعد 

اإلعـالن عن امتحانـات الصفـوف املنتهية، 

فيما كشفت عن تجربة الدراسة االلكرتونية 

الحكومية ألول مرة يف البالد.

وقـال املتحدث باسـم الوزارة كريم السـيد، 

يف ترصيـح صحفـي: إنـه «بمجـرد اكتمال 

املتطلبـات واالشـرتاطات الخاصـة بإقامة 

االمتحانـات؛ يتـم تحديـد موعـد امتحانات 

الصفوف املنتهية»، مشـرياً إىل أن «مجموعة 

مـن التفاصيـل املهمـة تعمـل الـوزارة عىل 

حسـمها هذا العـام». وأوضح أنـه «بمجرد 

االتفـاق عـىل مواعيـد االمتحانـات سـيتم 

إعالنهـا بشـكل فوري ومبـارش حرصاً عىل 

أهميـة معرفة الطلبة لالسـتعداد لها بوقت 

مبكر»، منوها بأن «تحديد مواعيد امتحانات 

الصفوف املنتهية تسـبقها إجـراءات، منها 
تهيئة القاعات؛ كون أن األسـئلة وزارية ويف 

وقت واحد». ولفت إىل أن «اجتماعاً تشاورياً 

يف الوزارة عقد قبل نصف العام الحايل، وضعت 

من خالله الخطوط وبتنسـيق عـاٍل أدى إىل 

نجـاح االمتحانات، األمر الـذي تأمل الوزارة 

تحقيقه بالفرتة املقبلة وتكرار نجاح تجربة 

االمتحانـات النصفية». وتابـع أن «الوزارة 

لم تقرر إلغاء أي مواد للمرحلتني السـادس 

االبتدائي والثالث املتوسـط». وحول املدرسة 

االلكرتونيـة الحكوميـة الخاصـة بالطلبـة 

الخارجيني، ذكر السـيد أن «تجربة املدرسة 

االلكرتونيـة الحكوميـة سـتطبق ألول مرة 

يف البـالد، وتهدف إىل الوصـول إىل من يحتاج 

التعليم عـن بعد»، مبيناً أن «هـذه التجربة 

جديـدة معتمـدة يف كل دول العالم وتتضمن 

الدمج بني االلكرتونـي والحضوري». وتابع 

أنه «سـتكون هناك مواد ودروس مسـجلة 

وكتـب الكرتونيـة، وبالتـايل سـتحقق هذه 

املدرسـة خـط رشوع نحـو رقمنـة التعليم 

واالتجـاه نحو أسـاليب جديـدة وحديثة يف 

التعليم».

بغداد/الزوراء:
أكد وزير التعليـم العايل والبحث العلمي 
نعيم العبودي، امس الثالثاء، أن التعليم 
الجامعـي يف العراق مقبـل عىل تحديث 
مهـم عـىل صعيـد األنظمـة التعليمية 
العـراق  إىل حـرص  واملناهـج، مشـرياً 
ومؤسسـاته األكاديميـة عـىل التعاون 

العلمي والبحثي مع الدول العربية.
وذكر بيان للوزارة التعليم العايل والبحث 
العلمـي، تلقتـه «الـزوراء» أن «وزيـر 
التعليـم العـايل والبحـث العلمـي نعيم 
العبـودي اسـتقبل األمني العـام التحاد 
مجالـس البحـث العلمـي العربيـة عبد 

املجيد بن محمد الحبيب بنعماره».
وأشـار وزيـر التعليم، خـالل اللقاء، إىل 
«حرص العراق ومؤسسـاته األكاديمية 
عىل التعاون العلمي والبحثي مع الدول 
العربية من خالل اتحاد مجالس البحث 
العلمـي العربيـة بمـا يحقـق التكامل 
واملراكـز  الجامعـات  بـني  اإليجابـي 
«أهميـة  مؤكـداً  العربيـة»،  البحثيـة 

تطويـر الـرشاكات العلميـة التـي من 
شأنها اإلسهام يف تلبية مجاالت التنمية 

املستدامة وأهدافها».
وتابـع أن «التعليم الجامعـي يف العراق 
مقبـل عـىل تحديـث مهـم عـىل صعيد 
األنظمة التعليمية واملناهج ؛ ما استدعى 
من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
تبني مـرشوع (أدرس يف العراق) لقبول 
الطلبـة الدوليني يف الجامعـات العراقية 
والسيما بعد ارتقائها يف مسار التنافس 

ضمن التصانيف العاملية».  
من جهتـه، أشـاد األمني العـام التحاد 
العربيـة  العلمـي  البحـث  مجالـس 
«بمرشوع اسـتقطاب الطلبـة الدوليني 
يف العراق». وأعرب عن تمنياته «بنجاح 
املبادرة وبرنامجها املخصص للدراسـة 
أن  إىل  العراقيـة»، الفتـاً  الجامعـات  يف 
«اتحاد مجالس البحـث العلمي العربية 
يحرص عىل تنمية تبادل الخربات وعقد 
املؤتمرات التـي تدعم تطوير التعاون يف 

املجاالت التخصصية املختلفة».

ÚÓËn‰æa@“Ï–ó€a@pb„bznfla@Â«@Ê˝«�a@á«Ïfl@pÜáy

Ü˝j€a@¿@Òãfl@fiÎ˛@ÚÓflÏÿ®a@ÚÓ„Î6ÿ€¸a@Úéaäá€a@Úiã§@Â«@—ìÿm@ÚÓi6€a
@÷aã»€a@¿@Ô»flbßa@·Ó‹»n€a@ZÜÏj»€a

·Ëfl@sÌá•@Û‹«@›j‘fl

دياىل/الزوراء:
 كشـف مسـؤول حكومي ، امس الثالثـاء ، عن اعتماد ما 
اسماها الورقة البيضاء ألول مرة يف دخول املوايش واالغنام 

من كردستان.
وقال مدير ناحية قره تبه (١١٠كم شمال رشق بعقوبة) 
وصفي التميمي، يف ترصيح صحفي: انه» تم التعميم عىل 
كل السـيطرات االمنية يف قره تبـه باعتباره يف تماس مع 
الطرق الربيـة املؤدية اىل اقليم كردسـتان بمنع دخول أي 
شـحنات من املاشية او االغنام من دون تقرير رسمي من 

البيطرة يدلل بأنها خالية من وجود أي أمراض «.
واضاف ان» االجراء، وهو االول من نوعه بعد ٢٠٠٣، يأتي 
يف اطـار منع دخول أي حيوانـات مصابة بأمراض فتاكة، 
والتأكـد من سـالمتها للحفاظ عىل الثـروة الحيوانية مع 
تكرار تسجيل االصابات بمرض الحمى القالعية مؤخرا».

واشـار اىل انـه: » ال يمكـن دخـول اي مـوايش او اغنـام 
دون وجـود الورقة البيضاء يف اشـارة اىل تقريـر البيطرة 

الرسمي».
وعانت دياىل يف االشهر االخرية من تكرار مسلسل االصابات 
بمرض الحمى القالعية ما ادى اىل تشديد يف نقل الحيوانات 

لتفادي انتشار الوباء».

@¿@\ıbõÓj€a@Ú”äÏ€a^@Üb‡n«a
ÊbnéÜã◊@Âfl@ÔíaÏæa@fiÏÇÜ

@…Ìäbìfl@Â‹»mÎ@�bqÏ‹m@’†b‰æa@ãr◊c@Ü�á•@‚bÃ€˛a@ÊÎ˚í
äb‰ÌÜ@äbÓ‹fl@600Äi
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µ‡‹»æa@Ú±ãí@Êbÿég@Â‡õnÌ@7j◊@ÔflÏÿy@ Îãìfl@Â«@Ê˝«�a

بغداد/الزوراء:
أعلنـت دائرة شـؤون األلغـام التابعـة لوزارة 
البيئـة، امس الثالثـاء، إحصائية باملسـاحات 
إىل  أشـارت  الضحايـا، فيمـا  امللوثـة وأعـداد 
تقديمها مشـاريع ألكثر مـن ٦٠٠ مليار دينار 
ضمـن املوازنة.وقال مدير اإلعـالم والتوعية يف 

شـؤون األلغـام مصطفـى حميـد، يف ترصيح 
صحفـي إن «حجم التلوث يف العـراق وصل إىل 
٦٠٠٠ كيلو مرت مربع»، مؤكداً «إزالة ٥٠ باملئة 
منها واملساحة املتبقية تقدر بنحو ٢٦٠٠ كيلو 

مرت مربع».
وأوضـح أن «أعداد الضحايا من جـرّاء األلغام 

بلغـت ٣٠ ألـف ضحية»، مبينـاً، أن «محافظة 
البـرصة تعد من أكثر املدن تلوثاً عىل مسـتوى 
العالم حيث وصلت نسبة التلوث فيها اىل ١٢٠٠ 
كيلو مرت مربع».وأشـار إىل أن «دائرة شـؤون 
األلغام هي جهـة رقابية واألذرع اللوجسـتية 
والتنفيذيـة لها هي الـرشكات املختصة يف هذا  
املجال وعنارصالجهد الوطنـي املتمثل بالدفاع 
والداخليـة ويكـون التنفيـذ بموجـب املعايري 
الوطنية والرتاخيص التصاريح املمنوحة لها».
ولفت إىل أن «الدائرة تعاني من مشـاكل مالية 
عىل مستوى التمويل، وبسبب الحرب الروسية 
األوكرانية قلَّ اهتمام املانح الدويل عىل العراق».
وأكـد حميد أن «دائرة األلغام قدَّمت مشـاريع 
ألكثـر مـن ٦٠٠ مليار دينار لـوزارة التخطيط 
بهـدف تضمينها باملوازنـة»، منوها بأنه «منذ 
انطـالق الربنامـج الوطنـي لشـؤون األلغـام 
منذ عـام ٢٠٠٣ حقق االسـتفادة لــ٣ ماليني 
شـخص».وتابع أن «الدائـرة تعمـل عىل تنفيذ 
الكثري مـن حمالت التوعيـة يف املناطق املتأثرة 
بمخاطر التلـوث بااللغام، السـيما انها كانت 

مرسحاً للعمليات الحربية».

بغداد/نينا:
الـدورة  الدفـاع  وزارة  اختتمـت 
التدريبيـة التخصصيـة يف (صناعة 
النفسـية)  العمليـات  رسـائل 
اإلعالميـني  املنسـقني  بمشـاركة 
العاملـني بدوائـر مديريـات مكتب 

األمني العام للوزارة.
وتلقـى املشـاركون بالـدورة، التي 
اسـتمرت يومـني بمركـز التدريـب 
والتطوير الـوزاري يف وزارة الدفاع، 
محارضات مكثفة عن كيفية إعداد 
وصياغة رسائل العمليات النفسية.

وركـزت هبـة حسـني، محـارضة 
العمليـات النفسـية عضـوة لجنـة 
الصحفيـني  نقابـة  يف  املراقبـة 
العراقيـني، خالل املحـارضات، عىل 
النفسـية  الرسـالة  إعـداد  مراحـل 
الجمهـور  إىل  وصـوالً  إعالميـًا 

املستهدف.
وأكدت املحارضة:» أن نجاح الرسالة 
بالدرجـة  يعتمـد  السـايكولجيا 
األساس عىل مرسل الرسالة وتحليل 
الجمهور املستهدف املتلقي لها ومن 
ثم اسـرتاتيجيات ايصالهـا لتحقيق 

الهدف والغاية منها».
مناقشـات  الـدورة  خـالل  وجـرت 
موضوعيـة ومهنيـة فيمـا يخـص 
الرسـائل اإلعالمية  صناعة محتوى 

املؤثرة.

عىل صعيد متصل، التقى األمني العام 
لوزارة الدفـاع جبار ثجيل الحيدري، 
بمكتبـه الرسـمي يف مقر الـوزارة، 
النفسـية هبة  العمليات  محـارضة 
حسـني، بعد اكمال الدورة التدريبية 
يف مركز التدريـب والتطوير الوزاري 

.
اللقـاء  خـالل  الحيـدري،  وأعـرب 
بحضـور مديـر عـام دائـرة األفراد 
بـان فائـق القبطـان، عـن شـكره 

لجهـود املحـارضة ملـا تناولتـه من 
معلومات علميـة ومهنية بموضوع 
الرسائل النفسية خالل يومي الدورة 
التدريبية ملنتسـبي اإلعـالم يف دوائر 

مكتب األمني العام يف وزارة الدفاع.
وأكد الحيدري عىل رضورة االستمرار 
بتنظيم الدورات والـورش التدريبية 
التخصصيـة ملوظفي دوائـر مكتب 
اإلمـني العام من أجل بنـاء القدرات 
وتطويـر املهارات يف مجال العمليات 

النفسية واإلعالم.
يشـار إىل ان املحـارضة يف العمليات 
النفسية املدربة يف السالمة اإلعالمية 
للصحفيـني  الـدويل  االتحـاد  لـدى 
حـارضت يف وقت سـابق بعـدد من 
الورش والدورات التخصصية املهنية 
العراقيـني،  الصحفيـني  نقابـة  يف 
ومستشـارية األمن القومي، ووزارة 
بغـداد،  عمليـات  وقيـادة  الدفـاع، 

وجهاز مكافحة اإلرهاب.

بغداد/الزوراء:
أكدت الهيئة العامـة لآلثار والرتاث التابعة لوزارة 
الثقافة، امس الثالثاء، أن بريطانيا سـتعيد ٥٠٠٠ 
قطعـة أثريـة اسـتعارتها منـذ ١٠٠ عـام، فيما 
أشـارت إىل أن  جامعـة ميونخ سـتتبنى مرشوعاً 
لرتميـم وصيانـة وأرشـفة اآلثـار العراقية.وقال 
رئيـس الهيئـة، ليـث مجيـد حسـني، يف ترصيح 
صحفـي إن «جولة مباحثات وزيـر الثقافة أحمد 
فـكاك البدرانـي يف املانيـا ولندن، كانـت من أجل 
اسرتداد اآلثار العراقية، وتوقيع االتفاقيات ضمن 
مشاريع بعيدة املدى لصيانة وترميم اآلثار وتوثيق 
النصوص املسمارية وتصويرها وأرشفتها بشكل 
صحيح»، مبيناً أن «هذا املرشوع ستتبناه  جامعة 
ميونخ (املؤسسـة البابارية)».وأضاف حسني أن 
«بريطانيا سـتعمل عىل إعادة ٥٠٠٠ قطعة كانت 
مسـتعارة منذ عـام ١٩٢٣، بعد انتهاء دراسـتهم 
لها».وأشـار إىل أن « اآلثـار املسـرتدة بلغـت آالف 
منذ عـام ٢٠٠٣»، منوهاً بأن «آخـر عملية كبرية 
السـرتداد اآلثـار كانت قبل سـنتني، حيث اسـرتد 
العـراق ١٧ ألف قطعة أثرية مـن الواليات املتحدة 
األمريكية».وأكد أن «الواليات املتحدة األمريكية يف 
الفرتة األخرية سلمت ثالث قطع أثرية من عاجيات 
النمرود يف الفرتة اآلشـورية، إىل السفارة العراقية 

املوجود هناك».وأوضح أن «البيوت الرتاثية ملكية 
خاصـة، ال يمكن للهيئة الترصف بها، حيث يوجد 
كـم هائـل من البيـوت الرتاثيـة، لكـن القانون ال 
يسـمح باسـتمالكها». ذكر أن «املفتشـيات هي 
املسـؤولة عن متابعة التجاوزات وحماية املواقع 
األثرية»، مبيناً أن «هناك تجاوزات حدثت من قبل 
جهـات رسـمية».ولفت إىل أن «الهيئـة تتابع مع 

املفتشـية التابعة لها ملنع التجـاوزات عىل املواقع 
األثريـة، ورفعت دعـاوى كثرية عـىل املتجاوزين، 
حيـث تتنوع األحـكام القضائية عـىل املتجاوزين 
بني الغرامات والسـجن». وشـدد عىل أن «حماية 
املواقع األثرية هي مسؤولية الجميع، ويجب عىل 
املواطنـني حمايتهـا، فالعراق يضـم نحو ١٥ ألف 

موقع أثري».

بغداد/الزوراء:
أصـدرت محكمـة جنـح الرصافة 

النزاهة وغسـيل  املختصة بقضايا 
األمـوال والجريمـة االقتصاديـة يف 

رئاسـة محكمـة اسـتئناف بغداد 
احكاماً  الثالثـاء،  امـس  الرصافة، 
مختلفة بحق ٧٨ شـخصاً لفتحهم 
ومراكـز  ومختـربات  صيدليـات 
تجميل ومساج بشكل غري قانوني 

خالل العام املايض.
وذكر املركز اإلعالمي ملجلس القضاء 
األعـىل، يف بيـان ورد لـ «الـزوراء» 
ان «املحكمـة أصـدرت خـالل عام 
٢٠٢٢ احكامـاً مختلفـة تراوحـت 
مـا بـني الغرامـة والحبـس بحـق 
(٧٨) شـخصاً لفتحهـم صيدليات 
ومختربات ومراكز تجميل ومساج 
دون الحصول عىل اجازات قانونية 

من الجهات املعنية».
وأضاف أن «هـذه االحكام توزعت 
لفتحهـم  شـخصا   (٢٧) عـىل 

عـىل  الحصـول  دون  صيدليـات 
اجـازات قانونية وتم الحكم عليهم 
وفقا ألحكام املادة (٥٠) من قانون 
مزاولـة مهنة الصيدلـة رقم (٤٠) 
لسنة ١٩٧٠، إضافة اىل الحكم عىل 
(١٧) شـخصا لفتحهـم مختربات 
بشـكل غري قانونـي مـن القانون 

أعاله».
أصـدرت  «املحكمـة  ان  وأوضـح 
احكاماً بحق (٢١) شخصاً لفتحهم 
مراكـز تجميـل دون الحصول عىل 
إجازة رسـمية، فيمـا حكمت عىل 
(١٣) شخصاً لقيامهم بفتح مراكز 

مساج».
وأشار البيان اىل أن «االحكام صدرت 
بموجب قانون الصحة العامة رقم 

( ٨٩) لسنة ١٩٨١».

بغداد/ الزوراء:
أعلن عضو هيئة املستشارين يف رئاسة الوزراء خليل 
العطوانـي، امـس الثالثاء، تسـليم مـدارس كربالء 
املقدسـة أكثر من ١٦٠٠ مقعد درايس ضمن مبادرة 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما اشار اىل 
ان اجمايل ما تم تسـليمه ملدارس املحافظة بلغ أكثر 
مـن ٥ آالف مقعد درايس. وقال العطواني يف ترصيح 
صحفي إنـه «ضمن مبـادرة رئيس الـوزراء محمد 
شـياع السـوداني، سـلمت رئاسـة الوزراء مدارس 

كربالء املقدسة أكثر من ١٦٠٠ مقعد درايس، لتغطية 
الحاجة الفعلية التـي تحتاجها مدارس املحافظة».
وأضـاف أن «ذلـك جـاء من أجـل وضـع املعالجات 
الرسيعـة ملا تحتاجه املدارس، وتوفري البيئة املكانية 
املناسـبة لطلبة»، مبيناً أن «رئاسـة الوزراء بارشت 
بتوزيـع الدفعـة الثانيـة املخصصة لرتبيـة كربالء 
املقدسـة عىل املـدارس بحضـور مدير عـام الرتبية 
واالدارة والتجهيـزات والكادر املتقـدم فيها». وتابع 
أن «اإلجمايل املجهز إىل محافظة كربالء املقدسة بلغ 

(٥٣٧٠) مقعداً مدرسـياً مزدوجاً، واالحتياج الفعيل 
للمحافظـة أكثـر من عـرشة آالف»، مشـرياً اىل أنه 
«سيتم العمل عىل سد االحتياج الفعيل وفق الربنامج 
املعد يف هيئة املستشـارين يف رئاسـة الوزراء». وأكد 
أن «تجهيـز املـدارس يف بغداد واملحافظات مسـتمر 
اسـتناداً إىل توجيه رئيس الـوزراء الذي يؤكد أهمية 
النهـوض بالواقـع الرتبوي والتعليمـي، وتغطية ما 
تحتاجـه املـدارس يف املحافظـات كافة مـن املقاعد 

املدرسية، وصوالً إىل اكتفاء الحاجة».

بغداد/ الزوراء:

أكد نقيب املعلمني، عباس كاظم السوداني، 

امـس االثنـني، أنه تمـت مناقشـة قانون 

حمايـة املعلمني مع رئيس الـوزراء محمد 

شياع السوداني، فيما كشفت عن مرشوع 

حكومـي كبـري يتضمـن إسـكان رشيحة 

املعلمني.

وقـال السـوداني، يف ترصيـح صحفـي إن 

«خطوة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 

السـوداني، يف تثبيـت املحارضين، عالجت 

الكثري من املعانـاة التي عانوا منها الزمالء 

والزميالت من املحارضين، السـيما الكثري 

ممـن خدم املؤسسـة الرتبويـة وخاصة يف 

املناطق النائية والريفية والبعيدة عن املدن، 

قدموا خدمة كبرية باملجان».

وأضـاف أن «هـذا اإلجـراء هـو رد اعتبار 

هـؤالء  قبـل  مـن  بذلـت  التـي  للجهـود 

املحارضيـن، كونهم بذلـوا الكثري يف خدمة 

املؤسسة الرتبوية».

وحـول قانـون حمايـة املعلمـني، أوضـح 

السـوداني أنه «تمت مناقشة هذا امللف مع 

رئيس الـوزراء، كون القانون لم يطبق ولم 

يفعـل إال جزءاً منـه والذي يخـص قضية 

املواد التي تعاقب وتحاسـب الذين يعتدون 

عىل الكوادر الرتبويـة، واآلن هو يف املحاكم 

العراقية».

وأشـار إىل أن «القانون تـم ترشيعه وتمت 

املصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، 

وتـم تسـجيله يف جريدة الوقائـع العراقية 

بالرقم ٨ لعام ٢٠١٨».

الفتـا اىل أن «هنـاك أمـوراً أخـرى تخـص 

القانون منها املنافـع التي تخص املعلمني 

كالسـكن وتطـور قـدرات املعلمـني، وهي 

موضـع االهتمام من قبل الجهـات املعنية 

من أجل االرتقاء بمستواهم املعايش».

 وأوضـح أن «هناك مرشوعاً حكومياً كبرياً 

لسكن أبناء الشعب العراقي ومنهم رشيحة 

املعلمني، ونحن بانتظار اكتمال املرشوع». 

مبيناً أن «رئيس الوزراء اتخذ خطوة جيدة 

تخـص النقابـات واالتحادات لم يسـبقها 

غريه، من رؤسـاء الوزراء السابقني، وهي 

تشـكيل لجنة عليا تجتمع كل ثالثة أشـهر 

مع رئيس الوزراء واملعنيني من األمني العام 

ملجلس الوزراء، ورئيس هيئة املستشارين، 

واملعنيـني اآلخرين حـول ورقة عمل تعدها 

النقابـات، وتناقـش وتفعل وتقـر من قبل 

مجلس النواب».



بغداد/ متابعة الزوراء:
العربيـة  األقطـار  منظمـة  أعلنـت 
املصـدرة للبـرتول ”أوابـك“ ان معدل 
السـعري لصـادرات النفـط العراقية 
بلـغ 97.4 دوالراً خـالل عـام 2022، 
مبينـة ان العراق جاء باملرتبة االخرية 
مـن بـني اعضـاء منظمـة اوابك من 

حيث املعدل السعري للنفط.
وقالـت املنظمـة يف تقريـر لهـا حول 
”األوضـاع البرتولية العامليـة – الربع 
عليـه  واطلعـت   ،“2022 الرابـع 
السـعري  ”معـدل  ان  ”الـزوراء“: 
لصـادرات النفط العراقيـة بلغ 97.4 

دوالرا خالل عام 2022“.
مبينـة ان ”معـدل السـعر النفطـي 
العراقـي للربع االول مـن عام 2022 
بلغ 97.1 دوالرا، فيما بلغ معدل سعر 
النفط للربع الثانـي 110.7 دوالرات، 
وبلغ معدل سـعر النفط للربع الثالث 
98.1 دوالرا، وبلغ معدل سـعر النفط 

للربع الرابع 83.7 دوالرا“.
واضافـت ان ”معـدل سـعر النفـط 
العراقـي للربـع الرابـع لعـام 2022 

والبالغ 83.7 دوالرا انخفض بنسـبة 
تغيـري بلـغ %13.8 عن معدل سـعر 
النفـط للربـع االول من نفـس العام، 
فيما ارتفع معدل سـعر النفط للربع 

الرابع مـن عـام 2022 والبالغ 83.7 
دوالرا بنسـبة تغيري بلغ 6.76 % عن 
الربـع الرابع مـن عـام 2021 البالغ 

78.4 دوالرا“.

واشـارت اىل ان ”معـدل سـعر النفط 
العراقـي لعـام 2022 والبالـغ 97.1 
دوالرا احتـل املرتبـة االخـرية مقارنة 
بباقي معدل اسـعار النفـط ألعضاء 

منظمة اوابك، حيث بلغ معدل سـعر 
دوالرات   104.1 الجزائـري  النفـط 
السـعودية  النفـط  سـعر  ومعـدل 
101.47 دوالرا، ومعـدل سـعر النفط 
100.97 دوالر، ومعـدل سـعر النفط 

الليبي 101.1 دوالر“.
وأنشـئت منظمة األقطار العربيـــة 
(اوابـك)  للبــــرتول  املصـــــدرة 
كمنظمة عربية إقليمية ذات طابـــع 
دولــــي، بموجـب اتفاقيـــة تـم 
التوقيـــع عىل ميثاقهــا يف مدينـة 
بـريوت يف 9 ينايـر 1968، بني كل من 
السـعودية، ودولة  العربيـة  اململكـة 
الكويت، ودولـة ليبيا (اململكة الليبية 
آنذاك)، وتم االتفاق عىل أن تكون دولة 
الكويـت مقراً للمنظمـة، وكان هدف 
املنظمة الرئيـيس هو تعاون األعضاء 
يف مختلف أوجه النشـاط االقتصادي 
يف صناعة البرتول، وانضم اليها الحقا 
كل من الجمهورية الجزائرية، ودولة 
قطر، ودولة اإلمارات العربية املتحدة، 
ومملكـة البحريـن وقطـر وسـوريا 

ومرص.

 بغداد/ الزوراء:
دعا وزير الصناعة، خالد بتال النجم، 
امس الثالثاء، لتطوير تجربة املشاريع 
الحاضنة للتكنولوجية وتفعيل العمل 
مـع الجهات املعنيـة، فيما اشـار اىل 
ان البحـث العلمـي االسـاس لتطوير 

قطاعات املعرفة واالقتصاد.
لـوزارة  االعالمـي  املكتـب  وذكـر 
الصناعة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان 
”النجـم، شـهد حفل تخريـج الُدفعة 
السادسـة مـن مشـاريع الحاضنـة 
التكنولوجية إىل سـوق العمل يف هيأة 
البحـث والتطويـر الصناعـي تحـَت 
شعار (الشباب كنز الوطن .. ومعينه 
الذي الينضـب) بحضور رئيس إتحاد 
الصناعات العراقي وجمٌع من رؤساء 
وُمنتسـبي املراكـز البحثية وأقسـام 
الهيـأة والباحثني والشـباب املُبدعني 

واملُبتكرين“.
إىل  الحفـل،  ِخـالل  الوزيـر،  وأشـاَر 
”التعشـيق بـني الجامعـات والقطاع 
مـن  وماتـاله  واملُجتمـع  الصناعـي 
قـرارات وُمبـادرات يف وزارة التعليـم 
ورعايـة  لدعـم  والجامعـات  العـايل 
املُبتكرين واملُبدعـني وتبني  الشـباب 
التكنولوجيـة  الحاضنـات  مـرشوع 
بعـَد عام 2010 وتطـور ونضوج هذا 

املـرشوع يف هيـأة البحـث والتطوير 
الصناعـي بالتعـاون مع الـُرشكاء يف 
اإلجتماعية  العمـل والشـؤون  وزارة 
ودائـرة التنظيم والتطويـر الصناعي 
يف وزارة الصناعـة والرشيـك الرئييس 

املُتمثل بأفكار الشباب وعقولهم“.
وأعـرب عـن رسوره بـأّن ”ُيتوج هذا 
املـرشوع والتعـاون الفعيل عىل أرض 

الواقع بتخريج ُدفعات من مشـاريع 
هـذِه الحاضنـات إىل سـوق العمل“، 
الفتـًا إىل أنَّ ”البحث العلمي األسـاس 
املعرفـة  قطاعـات  يف  تطـور  ألي 

واإلقتصاد“.
الباحثني  واشـاد ”بـإرصار وتحـدي 
إىل  أفكارهـم  لرتجمـة  واملُبدعـني 
ُمخرجات وُمنتجات نطمح ونتمنى أّن 

تأُخذ طريقها إىل التطبيق“، مؤكداً أن 
”ُهناك حاجة إىل تطوير هذِه التجربة 
وتفعيـل العمل مـع الجهـات املعنية 
للوصـول إىل سالسـة أكثـر يف تحويل 
الفكـرة إىل ُمنتـج قابـل للتطبيق بما 
يُصـب يف مصلحة القطـاع الصناعي 

وينعكس عىل املُواطن العراقي“.
واسـتمع إىل ”مشـاكل واحتياجـات 

أصحـاب البحـوث واملشـاريع ووجه 
بعقد لقاء ُمشـرتك بنَي هيـأة البحث 
والتطوير الصناعي واتحاد الصناعات 
والشـؤون  العمـل  ووزارة  العراقـي 
الصناعـي  واملـرصف  اإلجتماعيـة 
العالقـة  ذات  األخـرى  والجهـات 
لتشـخيص املُعوقـات وإيجاد الحلول 
إجـراءات  تسـهيل  باتجـاه  للُمـّيض 
منح القروض ودعم الشـباب إلقامة 

مشاريعهم“.
بإقامـة  البحـث  ”هيـأة  إىل  وأوعـَز 
معـرض دائم داخـل الهيـأة يتضمن 
النتاجات البحثية للبحث عن صناعي 
وُممول لتطبيق هذِه البحوث وبراءات 

االخرتاع“.
وعـىل هامـش الحفل، أجـرى الوزير 
املراكـز  بعـض  يف  ميدانيـة  جولـة 
البحثيـة التابعة للهيـأة لإلطالع عىل 
املُتوفـرة فيها  اإلمكانيـات واألجهزة 
ووجـه ”بتشـكيل لجنـة مـن الهيأة 
لزيارة الوزارات وتعريفها بإمكانيات 
املُختـربات املُتطـورة التـي تمتلكهـا 
هـذِه  لخدمـة  وإسـتغاللها  الهيـأة 
الـوزارات، كمـا اطلـَع عـىل معرض 
نتاجـات املوهوبـني واملُبدعني وطلبة 
الجامعات وسـوق ألصحـاب الحرف 

اليدوية واألعمال الفنية والتشكيلية.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعات البنـك املركزي من الـدوالر يف مزاد امس الثالثاء، بنسـبة 

%18 لتصل إىل 176 مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن ”البنـك املركزي باع امـس خالل مزاده لبيـع ورشاء الدوالر 
األمريكـي، 176 مليونـا و955 الفـا و968 دوالرا منخفضا بنسـبة 18.14% 
مقارنـة بيوم االثنني الـذي بلغت املبيعات فيه 215 مليونـا و493 الفا و281 
دوالرا، غطاهـا البنـك بسـعر رصف اسـاس بلـغ 1305 دنانـري لـكل دوالر 
لالعتمـادات املسـتندية والتسـويات الدوليـة للبطاقات االلكرتونية وبسـعر 
1310 دنانـري لكل دوالر للحواالت الخارجية وبسـعر 1310 دنانري لكل دوالر 

بشكل نقدي.
واضـاف ان معظم املبيعات من الـدوالر ذهبت لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل 
شـكل (حواالت، اعتمادات) وبواقع 120 مليونا و275 الفاً و968 دوالراً، فيما 

ذهبت البقية البالغة 56 مليوناً و680 ألف دوالر عىل شكل مبيعات نقدية.
وأشـار املصـدر اإىل ان املصـارف التي اشـرتت الدوالر النقدي بلـغ عددها 16 
مرصفـا، فيما بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبيـة طلبات تعزيز االرصدة يف 
الخارج 21 مرصفا فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسط املشاركة 

يف املزاد 171 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغـداد، فيما انخفضت يف اسـواق اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، امس 

الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 410 آالف دينار، وسعر الرشاء 406 آالف دينار، 

فيما كانت اسعار الذهب ليوم االثنني 407 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا ايضا عند 380 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 376 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بني 410 آالف دينـار و 420 ألفاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 380 الفاً و 390 الف دينار.
أمـا اسـعار الذهـب يف اربيل فقد شـهدت انخفاضا، حيث بلغ سـعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 475 الف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 335 الف 
دينار، وسجل عيار 21 بيع 420 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 355 

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

بغداد/ الزوراء:
أكـد عضو اللجنة املالية النيابية، النائب مـرض الكروي، أمس الثالثاء، أن 

تعديل سلم الرواتب سيطرح عىل مجلس الوزراء خالل اسابيع.
وقـال الكروي يف حديـث صحفي: ان“ اللجنة املالية النيابية ناقشـت يوم 
امس بشـكل موسع تعديل سلم الرواتب ملؤسسات الدولة العراقية وجرى 
التوافـق عىل 4 نقاط محـددة، ابرزها الحد االدنـى للرواتب عند 425 الف 
دينار للموظفني من الدرجة العارشة مع منح مخصصات تحسني معيشة 

تصل اىل 50%“.
وأضاف ان“ هناك اجتماعات اخرى ستجري خالل الفرتة املقبلة من اجل 
حسم كل النقاط“، الفتا اىل انه“ تم طرح تعديل سلم الرواتب عىل مجلس 

الوزراء للمصادقة عليه سيتم خالل اسابيع من اآلن“.
واشـار اىل ان ”اهمية تعديل سلم الرواتب وإسعاف الرشائح البسيطة من 
موظفي الدولة من خالل رفع اجورهم ومخصصاتهم الشهرية بمستوى 

يساعد عىل مواجهة ارتفاع االسعار والتضخم السنوي“.
وينظر الكثريين اىل تعديل سـلم الرواتب يف تعزيز قدرات مئات االالف من 

املوظفني من خالل زيادة مرتباتهم الشهرية“.

بغداد/ الزوراء:
دعت رئيسـة لجنـة النقل واالتصاالت الربملانية، زهـرة البجاري، امس 
الثالثاء، إلنصاف املحافظات الجنوبية يف املوازنة ومنحها مسـتحقاتها 

من البرتودوالر .
وقالت البجاري بحسـب بيان: ان اكمال املوازنة يعد من أهم الخطوات 
السـتمرار نجاح الحكومـة والتي وضعـت برنامجـا حكوميا طموحا 
لخدمـة املواطنـني. مبينـة: ان هـذا النجـاح سـيكون بالتأكيد مؤرشا 
إيجابيـا لنجاح اإلطار يف االنتخابات املقبلة السـتمرار الخدمة لشـعبنا 

العراقي الكريم.
وأضافـت: إنـه رغـم املالحظات عـىل خلـو املوازنة من بعـض النقاط 
الجوهريـة يف اسـتحقاق املحافظات الجنوبية إال أنها سـتكون خطوة 

مهمة للخدمة والنجاح .
وتابعـت: إن املوازنة أهملت اسـتحقاق البرصة مـن البرتو دوالر حيث 
نص الربنامج الحكومي للسـوداني عىل اعادة مسـتحقات املحافظات 
املنتجة للنفط بنسـبة ٥٪ من انتـاج النفط الخام واملكرر وهو مايعني 
تخصيـص نحو ٧ تريليونات دينار لها يف موازنة ٢٠٢٣، غري ان املوازنة 

قد خصصت فقط تريليوني دينار لها فقط .
وطالبـت بإضافة ٥ تريليونات دينار اخرى اىل تخصيصات البرتو دوالر 
انسـجاما مع الربنامج الحكومي ومع قانون املحافظات غري املنتظمة 
بإقليم رقم ٢١ لعام ٢٠١٣ إلنصاف املحافظات الجنوبية املنتجة للنفط 

.
وأكدت البجاري ”اهميـة إنصاف املحافظات الجنوبية من خالل وضع 
تخصيصات مالية اىل املادة 140 من الدستور“. موضحة: ان هناك 150 
الف مواطن من البرصة مشـمولون بالتعويض منذ سنوات لم يستلموا 
التعويـض املايل، وعـىل الحكومة منحهـم حقوقهم وانصافهم اسـوة 

باملحافظات الشمالية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجـارة، امـس الثالثـاء، قـرب افتتاح ثالثـة مجمعات 
تسويقية لبيع اللحوم والدجاج والطحني واألجبان للمواطنني ”بأسعار 

مدعومة“.
وقال املتحدث الرسمي لوزارة التجارة، محمد حنون، يف حديث صحفي: 
إن ”اسـتعدادات وزارته جارية الفتتاح املجمعات التسـويقية من أجل 

إطالق البيع املبارش للمواطنني خالل األيام القليلة املقبلة“.
وأوضح حنون أن املجمعات التسويقية هي ”مراكز بيع الكرخ والحرية 
والصـدر الخاصة ببيـع اللحوم والدجاج والطحني واألجبان وبأسـعار 

مدعومة تزامناً مع حلول شهر رمضان“.
إىل ذلك، ذكر حنون أن ”الرشكة العامة لتصنيع الحبوب تستعد إلطالق 
الحصة الثالثة من الطحني خالل شهر رمضان، مع تشكيل لجان لتنفيذ 
زيارات تفتيشـية إىل الوكالء يف بغداد واملحافظـات للمتابعة واإلرشاف 
عليهـم يف تجهيـز املواطنـني باملادة وضمـان مطابقتهـا للمواصفات 

النوعية املعتمدة“.
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Ú‡ƒ‰æa@ıbõ«c@µi@Âfl@Ò7Ç˛a@Újmãæbi@ıbu

Übón”¸aÎ@Úœã»æa@pb«b�”@ÚõË„@¿@ëbé˛a@Ô‡‹»€a@szj€a@Êg@∂g@päbíc

‚b»€a@ÚÌaái@â‰fl@Êbÿé�a@÷Îá‰ñ@5«@ÚœÎãóæa@Õ€bjæa@·vy@o‰‹«c

2022@¿@�aä¸ÎÜ@97.4@Õ‹i@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paäÜbó€@ã»è€a@fiá»æa@Z\ŸiaÎa^  بغداد/ الزوراء:
طالب املستشـار املايل لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، بخلق سـيادة 
زراعيـة يف العراق، من خالل تشـكيل رشكات زراعية كربى تطرح جوالت 

تراخيص عىل غرار القطاع النفطي.
: ”املرحلة القادمة تتطلب العمل الجاد  وقـال صالح يف ترصيح صحفي إنَّ
الذي يحقق نهضة اقتصادية جادة مسـتثمرين مقومات النهوض، حيث 

يمثل القطاع الزراعي أساس تحقيق التنمية املستدامة“.
ولفت إىل أنَّ ”البالد تحتاج إىل جهد رشكات العالم األول لتوريد التكنولوجيا 
املتقدمـة والخربات املتطورة التي يمكنها خلق قطاع زراعي داعم ألهداف 

اإلنتاج املستدام الذي يحمي االقتصاد الوطني“.

@÷aã»€a@ZıaäåÏ€a@êÓˆä@äbìnèfl
@ÚÓ«aäå@ÒÜbÓé@∂g@Úub¢

@Åã�Óé@kmaÎã€a@·‹é@ZÚÓ€bæa@Ú‰v‹€a
…Óibéc@fi˝Ç@ıaäåÏ€a@ê‹™@Û‹«

@pbƒœb0a@“bó„�@ÚÓibÓ„@paÏ«Ü
@Ú„åaÏæa@¿@ÚÓiÏ‰ßa

@Åbnnœa@lã”@Â‹»m@Òäbvn€a
@ÚÓ‘ÌÏèn€a@pb»‡1a

@176@Õ‹jm@ç◊ãæa@Üaçfl@pb»Ójfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl
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@Âfl@ãr◊c@áèm@¸@ÚÓ‰ÿè€a@pb»‡1a@Zäb‡«�a
Ü˝j‹€@ÚÓ‹»–€a@Úub®a@Âfl %@25

ä¸Îá€a@¿@üb–Øa@Û‹«@’‹Ãm@ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a

ÚÓ‰»æa@pbËßa@…fl@›‡»€a@›Ó»–mÎ@ÚÓuÏ€Ï‰ÿn‹€@Ú‰öb®a@…Ìäbìæa@ãÌÏ�n€@Ï«ám@Ú«b‰ó€a

بغداد/ الزوراء:
واإلسـكان  اإلعمـار  وزارة  اعلنـت 
والبلديات العامة، امـس الثالثاء، ان 
مجمل مشـاريع الوحدات السـكنية 
والتهيئـة  التنفيـذ  قيـد  أو  املنفـذة 
حاليـاً، ال تسـد أكثر مـن ربع حاجة 
البـالد الفعلية وصـوال منها إىل العام 
2030 .فيمـا كشـفت الـوزارة عـن 
حجم املبالـغ املرصوفة عرب صندوق 

اإلسكان منذ بداية.
وقــال مدير عـام دائــرة اإلسـكان 
مـحـمــد  صـــــادق  بالـوزارة، 
ترصيـح  يف  الــفــرطــوســـي، 
صحفي: ان ”البيانـات واإلحصاءات 
والجهـات  وزارتـــه  أعدتهـا  التـي 
املختصـة، تؤكد حاجة البالد إىل ثالثة 
ماليني وحدة سكنية وصوال إىل العام 
2030 من أجل معالجة أزمة السـكن 

الخانقة فيها.
وأضاف: ”أنه باملقابل فإن اإلحصائية 
تـؤرش أنَّ مجمل مشـاريع الوحدات 
التنفيـذ  قيـد  أو  املنفـذة  السـكنية 
والتهيئـة يف البالد، تتجاوز الـــ850 
ألفاً، أي إنها ستسـهم بسد حاجة إىل 

العام 2030“.

وتعاني البالد من ازمة سـكن خانقة 
ال سـيما يف بغـداد، مـا رفع أسـعار 
العقارات وااليجارات اىل مبالغ خيالية 

خالل املدة املاضية.
مـن جانب اخر، أعلنت وزارة اإلعمار 
العامة، امس  واإلسـكان والبلديـات 
الثالثـاء، عن حجـم املبالغ املرصوفة 

عرب صندوق اإلسكان منذ بداية.
وذكر بيان للـوزارة تلقته ”الزوراء“: 
املبالـغ املرصوفـة عـرب  أن ”حجـم 

صندوق اإلسـكان، بلغ أكثر من 343 
مليار دينار، كقروض للمواطنني منذ 

بداية العام الحايل 2023“.
واضاف ان ”مجموع املبالغ املرصوفة 
خالل شـهر شـباط املايض بلغ نحو 
168.5 مليـار دينار“، مبينا أن ”عدد 
املعامـالت املقبولـة الكرتونيـًا خالل 
شـباط ايضاً بلـغ (2417) معاملة، 
فيمـا بلغ عـدد املعامالت املكشـوفة 

(6420) معاملة“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينار 
العراقي، أمس الثالثاء، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة 
بغـداد، ويف اقليـم كردسـتان.وقال مصـدر إن بورصـة 
الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سـجلتا، صباح امس، 
154.750 ديناراً عراقيـاً مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما 
كانت األسـعار صباح يوم االثنـني 156400 دينار مقابل 
100 دوالر. وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء انخفضت يف 
محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر 

البيـع 155750 دينـاراً عراقيـاً لـكل 100 دوالر امريكي، 
بينمـا بلغت أسـعار الـرشاء 153750 دينـاراً عراقياً لكل 
100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، 
فإن اسـعار الدوالر سجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر 
الدوالر البيع 155000 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء 154000 دينار لكل 100 دوالر أمريكي.
ويأتـي هذا االنخفاض بعد إقـرار مجلس الوزراء العراقي 
مـرشوع قانون املوازنة للسـنوات الثـالث املقبلة، بقيمة 

نحو 200 تريليون دينار، وهي األكرب يف تاريخ العراق.
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@åbn‡æa@áÓ€a@äÎÜ@¿@Èn◊äbìfl@’‹»Ì@ÒÏn–€a
@ÚÌäaÜg@lbjé˛

بغداد/ متابعة الزوراء:
قـررِت الهيئـة اإلدارية لنادي الفتوة الريايض تعليق مشـاركة فريقها لكرة اليد بالدوري املمتاز السـباب ادارية. وقال 
رئيـس النادي نوفل محمد ان سـبب التعليق جـاء يف ضوء عدم اتخاذ القرارات الصائبة من قبـل االتحاد الحايل باعادة 
لقاء فريقه مع دياىل بالدوري املمتاز للعبة. واوضح ان النادي خاض مباراته السـابقة أمام دياىل يف منافسـات الدوري 
الحايل وفاز فيها وبعد تسلم االتحاد الحايل مهمته بدال من السابقة اعرتض دياىل عىل املباراة بداعي عدم ارشاكنا لالعب 
محرتف يف حينها وحسب اللوائح التي تقرر العمل بها،  ليقرر االتحاد إعادة املباراة يف قرار غريب. وأشار إىل أن النادي 
غري ملزم بإعادة مباراة فريقه والسـيما أن االتحاد السـابق قرر املوافقة عىل اقامة اللقاء وبموافقة ادارة نادي دياىل 
لكننا نتفاجأ بعد مايقارب ثالثة أشهر بقرار اتحادي يوافق عىل اعرتاض نادي دياىل ليقرر إعادة املباراة. وبني ان ادارة 
النادي وبعد االجتماع قررت تعليق مشاركة فريقها ببطولة الدوري املمتاز لكرة اليد بعد أن شعرت باجحاف واضح .

ãºcÎ@ã–ñc

@ÚÓ„b‡Ó‹è€a@¿@Ú€Îb�€a@Òãÿi@bÓée@lãÀÎ@ÚÓ€Îá€a@÷aã»€a@>€Ï�i@÷˝�„a

@ÊaãÌg@¿@ÚÓ€ÎÜ@Ú€Ï�ji@ÙÏ‘€a@lb»€c@p˝�j€@ÚÌç„ÎãiÎ@ÚÓjÁà

بغداد/ الزوراء: 
التقى مستشار رئيس الوزراء 
الشـباب والرياضة  لشـؤون 
د. ايـاد بنيـان  بنخبـة مـن 
والرواد  االبطـال  الرياضيـني 
ملختلـف األلعـاب للتـداول يف 
عدد من القضايا التي تخص 
الشـأن الريـايض وال سـيما 

قانون الرواد و االبطال .
الـرواد  الرياضيـون  وطـرح 
املشـاكل  مـن  مجموعـة 
واملعرقـالت التـي تواجههـم 
الـرواد  منـح  يخـص  فيمـا 
يف  تتوقـف  الـذي  واالبطـال 
فرتات كثرية السباب مختلفة 
والثغرات  املالحظات  بسـبب 
التي يشوبها القانون الخاص 
بهـذه الفئـة والذي تتسـبب 
بعرقلـة املنـح املاليـة للرواد 

واالبطال بني فرتة واخرى. 
موضـوع  طـرح  وتـم  كمـا 
الرياضيـني  شـمول  رضورة 
الـرواد بالضمـان الصحي ال 
والسـيما ان اغلبهـم يعانـي  
مـن اوضـاع صحيـة مرتدية 
جراء التقـدم يف العمـر لذلك 

شـمولهم  رضوري  بـات 
بقانون الضمان الصحي .

باالضافـة اىل التطرق اهمية 
شمول الرواد واالبطال باملنح 
االرايض  بقطـع  الخاصـة 
تثميًنـا للمجهـودات الكبرية 
سـبيل  يف  قدموهـا  التـي 
االرتقـاء بالرياضـة العراقية 
ويف حـال تعـارض موضـوع 
االرايض مع القوانني العراقية 
يتـم اللجوء اىل حـل بديل من 
خالل منحهم شـقق سكنية 

يف مجمع بسمايا السكني . 
مـن جانبـه اكـد مستشـار 
لشـؤون  الـوزراء  رئيـس 
الشـباب والرياضـة د. ايـاد 
انـه سـيقوم بعرض  بنيـان 
املالحظـات واملشـاكل  هـذه 
عىل دولة رئيـس الوزراء من 
اجـل وضع الحلـول الناجعة 
وال سـيما مـع توجـه دولته 
اىل االرتقاء بالشـأن الريايض 
والرياضيني  الرياضـة  ودعم 
وال سـيما بعد نجـاح العراق 
يف اسـتضافة بطولة خليجي 

. ٢٥

@ÜaÎã€a@ÊÏ„b”@î”b‰Ì@ıaäåÏ€a@êÓˆä@äbìnèfl
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@Âfl@l6‘mÎ@Ú†ãì€a@‚çËm@ÏÇaå@Ú‹é
=Áâ€a@…iãæa

السليمانية / نعيم حاجم 
عدسة/ قحطان سليم 

انطلقْت بطولتا (العراق الدولية)، و(غرب 
آسيا) للشباب والناشئني والرباعم املؤهلة 
للنهائيات اآلسيوية بكرة الطاولة للجنسني 
يف مدينة السـليمانية بكردستان العراق إذ 
تسـتمر املنافسات لسـبعة أيام بمشاركة 
150 العبـًا والعبـة يمثلـون عرشيـن بلداً 
هي مرص والسعودية والبحرين واإلمارات 
وعمان وقطر والكويت وفلسطني وسوريا 
ولبنـان واألردن و إيـران وتايـوان وأمريكا 
وبلجيـكا  وباكسـتان  والهنـد  والجيـك 
والسـويد، باالضافـة للبلد املنظـم العراق.  
وأكـد رئيـس االتحـاد العراقـي للطاولـة 
الدكتـور هـريده رؤوف أن كل الرتتيبـات 
منافسـات  إلقامـة  واالداريـة  الفنيـة 
املكلفـة  اللجـان  مـن  أعـدت  البطولتـني 
بجهد عـال الخراجها بالصـورة التي تليق 

باهميتها.
وتمنـى رؤوف للوفـود العربيـة واألجنبية 
طيب االقامة وملنافسات البطولة املستوى 

الجيد والنجاح. 
وأضـاف قائـًال ان البطولتـني ستشـكالن 

خطوة مطلوبة يف صقل الالعبني العراقيني 
وتطوير مسـتوياتهم الفتا اىل أن احتضان 
واالقليميـة  العربيـة  للبطـوالت  العـراق 
والقاريـة يجري بدعـم أوملبـي وحكومي 
سـعياً السـتعادة العراق لحجمه ومكانته 

الرياضية.
من جانبه أعرب عضو مجلس ادارة االتحاد 
العربي لكرة الطاولة السوري  بسام خليل 
عن سعادته يف احتضان السليمانية تجمعاً 
عربيـاً وعاملياً ألبطـال الطاولة  مضيفاً ان 
تواجد املنتخبات الشقيقة والصديقة دليل 
عـىل املكانة الدوليـة والسـمعة الرياضية 

التي يتميز بها العراق الشقيق. 
 وأكد خليل ثقته باالستعدادات التي هيأها 
االتحادرالعراقي اللعبة الظهار البطولة بما 
يليـق بمكانة العراق، مشـرياً اىل ان الهدف 
األول مـن تنظيم البطولتـني يف العراق هو 
لتطويـر اللعبـة يف البلد الشـقيق وتوجيه 

االنظار إليه.
هذا وحـرض افتتـاح البطولتـني  الدكتور 
موفق عبد الوهاب ممثالً عن وزارة الشباب 
والرياضـة ورئيـس جامعـة السـليمانية 

الدكتور كوسار محمد.

بغداد / متابعة الزوراء: 
َحصـدن العبـات املنتخب العراقـي ذهبية 

وبرونزيـة جديدتني تضـاف لرصيد البعثة 
العراقيـة املشـاركة يف دورة العاب نوروز 

جاه يف العاصمة االيرانية طهران.
امليداليتـان اتـت عـن طريـق بانـو طـه 
وكردسـتان به مـو جمال يف سـباق 60م 
حواجز للسـيدات داخل الصاالت ويسجلن 
رقما قياسـيا عراقيـا جديـدا بزمن 8.61 
ثـا لبانو وطه و8.74ثا لكردسـتان به مو 

جمال.
فيما حققت البطلة بنني أحمد عبد الوهاب 
رقمـا قياسـيا عراقيـا جديـدا للصاالت يف 
فعالية دفع الثقل ملسافة 10.67م لتحل يف 

املركز الخامس.
يشـار اىل ان الالعـب البطلـة مريـم عبـد 
الحميـد سـبق ان حصـدت ذهبيـة الوثب 
العايل وحطمت اليوم الرقم العراقي للوثب 
الطويل داخل الصـاالت بلغ 5,63م وحلت 

باملركز الرابع يف البطولة.

بغداد/ ليث العتابي: 
تغلَب زاخو عـىل ضيفه الرشطة بنتيجة 
الـدوري  مباريـات  قمـة  يف   ،(76-71)
املمتـاز لكـرة السـلة ، التي جـرت امس 
الثالثاء داخل صالة زاخو بمدينة دهوك ، 

وسط حضور جماهريي غفري.
ونجح زاخو بهذه النتيجة من وضع قدم 
له باملربع الذهبي بعد حسـمه لالنتصار 
الثمـني عىل الوصيـف بفـارق 5 نقاط ، 
يف مواجهة تمكن فيهـا مدربها الرصبي 
ميالن من التفوق باعتماده عىل املحرتف 
األمريكـي يس بي والثالثـي املحيل جكر 
عيل ومراد عيل وعادل عباس، عالوة عىل 
الظهـور املميز املحـرتف األمريكي اآلخر 

إيسـاك بنجـز الـذي حصد جائـزة رجل 
املباراة بعد تسجيله 26 نقطة.

ورغم الخسارة ، اإل أن كتيبة عيل فرحان 
ظهرت بصورة جيدة طوال فرتات اللقاء 
، بعـد الزج باملحـرتف األمريكي جيمس 
الذي قـدم مـردود إيجابي مـع مواطنه 
محمـد  املحـيل  والثالثـي  ديماريـوس 
صالح وحسـان عـيل وذو الفقار فاضل، 
لكـن هفـوات بسـيطة بالفـرتة الرابعة 
قلبـت النتيجة لصالح أهل الـدار ، الذين 
تنتظرهـم مواجهـة أخـرية مـع دجلـة 
الجامعة يوم الجمعة املقبل، فيما يلتقي 
الرشطـة مـع النفـط يف رصاع الصدارة 

السبت املقبل.
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طشقند/ الزوراء: 
عـّرب مـدرُب منتخـب الشـباب عمـاد 
محمد عن سـعادته للوصول إىل نصف 
نهائـي كأس آسـيا وضمـان التأهـل 
إىل نهائيـاِت كأس العالـم، وذلك خالل 
الخـاص بمبـاراِة  الصحفـي  املؤتمـر 
العراق واليابـان يف نصف نهائي كأس 
آسـيا الذي أقيم صباح  امس الثالثاء يف 

قاعِة املؤتمرات يف ملعِب بونيودكور. 
محمد بارَك للمنتخباِت املتأهلة يف بدايِة 
حديثه، مؤكـداً إن حظـوَظ املنتخبات 
التي تأهلت لنصف نهائي بطولة كأس 
آسـيا دون 20 عاماً متساويٌة، فجميع 
املنتخبات لديها الطموح نفسه للتأهل 
إىل نهائي كأس آسيا، وتمتلك إمكانياٍت 

جيدة.
وبـنّي محمد لم نـأِت إىل البطولِة لكي 
نتأهل فقط إىل نهائيات كأس العالم، 
بـل  للظفـر بلقـِب البطولـة، وهـذا 
ال يأتـي إال بالتغلـِب عـىل اليابـان يف 
مباراِة اليوم ومن ثم ما نفعله ونبذله 
مـن مجهـوداٍت يف املبـاراة النهائية، 
خصمنا ملبـاراة اليوم منتخٌب ممتاز، 
يلعب كرًة حديثًة، ومنتخبنا قادٌر عىل 
تجـاوزه، مباراة اليـوم  كل املعطيات 
والتغيريات واردة فيها، سـنلعب فيها 
تكتيكيـاً يناسـُب أداَء املنتخـب الذي 

سنالقيه.
وأوضح محمـد لدينا يف العراق خامات 
جيـدة، ودليـُل ذلـك وجودنـا يف كأس 
العالـم املقبلة، وهذا يعطي دافعاً كبرياً 
وسـيمنح  العراقيـة،  الكـرة  لتطويـر 

الالعبني صفًة وصبغًة عاملية.
وحـول سـؤاٍل ألحـد الصحفيـني عـن 
ذكـرى جميلٍة يحتفظ بها عماد محمد 
عندمـا كان العبـاً وسـجل هدفـني يف 
بطولِة كأس آسـيا عام 2000 يف مرمى 
اليابـان، أكـد محمد: اليابـان تطورت 
زمنياً بشكٍل كبرٍي عىل جميع األصعدة.

مؤكداً  إن تلك الذكريات تمثل بالنسـبة 
يل حافزاً سننقله لالعبني.

يف املقابل عّرب العب منتخبنا الشـبابي 
كاظم رعـد الذي تواجد بجـوار مدرب 
منتخب الشـباب يف املؤتمـر الصحفي 
وإرصاراً  إرادًة  كمجموعـٍة  نملـك 
وطموحاً عىل تجـاوز املنتخب الياباني 

يف مبـاراِة اليـوم ، نطمـح إىل الوصول 
إىل املبـاراِة النهائيـة والفـوز بالكأس، 
سـنلعب من أجل الفوز فقط يف مباراِة 

الغد وكذلك الفوز بلقب  البطولة.
 رعد بنّي ينتاب جميع الالعبني شـعوٌر 
جميـل، خصوصاً بعد ضمان تأهلنا إىل 
كأس العالم، طموحنا  أصبح الحصوَل 
عىل كأس البطولة بعد الدفعِة املعنوّية 
التـي حصلنـا عليهـا بعـد الفـوز عىل 
إيران، لكـن هذا ال يأتـي إال ببذل جهٍد 

مضاعٍف يف مباراة اليوم. 
منتخـٌب  اليابـان  منتخـب  وأضـاف   
محـرتٌم، واسـتعداداتنا لهـذه املبـاراة 
جيدة، خصوصـا أن اليابان لم يخرس، 

لذا نعد الجميع  بتقديم مباراٍة كبرية.
امـس  الشـبابّي،  منتخبنـا  واختتـم 

الثالثـاء، تدريباتـه يف امللعـِب الفرعّي 
الثالـث لنادي بونيودكـور يف العاصمِة 
األوزبكّيـة طشـقند اسـتعداداً ملالقاِة 
اليابان يف نصف نهائي كأس آسيا دون 
20 عاماً اليوم األربعاء يف تمام الساعِة 
الثالثـة عـرصاً بتوقيـت أوزبكسـتان، 
الواحدة ظهرًا بتوقيت العاصمِة بغداد.

وتقـام املبـاراة يف ملعِب ”جـار“ الذي 
سـبق أن أقيمت فيه مباراة ربع نهائي 

البطولِة بني العراق وإيران.
الوحـدُة التدريبّيـة ليوم امـس تواجَد 
فيها رئيس االتحاد العراقّي لكرِة القدم 
عدنان درجال وعضوا املكتب التنفيذّي 
التحاد الكرة محمد نارص وخلف جالل 

وجميع أعضاء الوفد العراقي.
وقبـل التدريباِت اطمأن مدرب منتخب 

الشـباب عمـاد محمـد عـىل جاهزيِة 
والفنّيـة،  البدنّيـة  الالعبـني  جميـع 
وتحدَث معهم عـىل رضورِة الرتكيز يف 
مباراِة اليوم واحـرتام املنتخب املقابل، 
وتطبيق الواجبات التي سيمنحها لكل 

العٍب داخل امللعب.
واسـتمرت تدريبات االمس إىل سـاعٍة 
ونصف، واشـتملت عىل ُجمٍل تكتيكّيٍة 
وتنوعت بني فرديـٍة وجماعيٍة قام بها 
الجهـاز التدريبّي، باإلضافـة إىل إناطِة 
بعض الواجبات التي يفرتض تطبيقها 
يف تلـك املباراة، فضالً عـن التدرِب عىل 
ركالِت الجـزاء الرتجيحّية التي قد يلجأ 
إليهـا كال املنتخبـني يف حالِة التعادل يف 

الوقت األصيل واألشواط اإلضافّية.
املنتخـب  هـذا وقـد تشـهد تشـكيلُة 

التغيـريات، خصوصاً  الشـبابي بعَض 
بعد انتهاء عقوبِة اإليقاف بحق الالعب 
رشبل شـمعون الـذي طـرَد يف املباراِة 
األوىل يف دور املجموعـات، وتـّم إيقافه 

لثالث مباريات.
وسـيقود مبـاراة اليوم طاقـم تحكيم 
مؤلـف مـن حكـم السـاحة البحريني 
عمـار إبراهيم، والحكم املسـاعد األول 
البحريني أيضاً فيصل عالوي، والحكم 
املساعد الثاني نارص سليم من سلطنِة 
ُعمان، بينما سيكون الحكم الرابع هو 

اإلماراتي يحيى املال.
 يذكـر أن حكـم السـاحة البحرينـي 
ومواطنـه والحكـم الرابـع اإلماراتـي 
سبق أن شـاركوا بقيادِة مباراة العراق 

وأوزبكستان يف دور املجموعات.

بغداد/ إعالم اللجنة األوملبية: 
عقَد املكتب التنفيذي للجنة األوملبية الوطنية العراقية أمس الثالثاء املوافق للرابع 
عرش من شهر آذار الجاري، إجتماعاً دورياً ملناقشة جملة من األمور التي تخص 
رعد  العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة  رئيس  االجتماع  وترأس  األوملبي.  العمل 
حمودي فيما حرضه أعضاء املكتب التنفيذي واألمينان العام واملايل. وقال األمني 
العام للجنة األوملبية الوطنية العراقية السيد هيثم عبدالحميد ان االجتماع شهد 
حضور إثني عرش عضواً باالضافة اىل األمينني العام واملايل، إذ استهلت فقراته 
للمكتب  األخرية  التكميلية  االنتخابات  بعد  الجدد  واألعضاء  بالنواب  بالرتحيب 
التنفيذي. وأضاف عبدالحميد قائالً ”تمت خالل االجتماع مناقشة نقاط مهمة 
املرحلة  خالل  دعمها  وكيفية  الرياضية  االتحادات  وأداء  األوملبي  العمل  تخص 
املقبلة“. وأوضح أيضاً ”إن الهدف األهم ملا نخطط له يف هذه املرحلة هو دورة 
التحضري لها من  األلعاب األوملبية يف باريس 2024 والدورات اآلسيوية وكيفية 

خالل االعداد املمنهج والسليم“.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
قرَر نادي امليناء الريايض، إيقاف أنشطة 
النادي كافة إىل إشعار آخر. األلعاب يف 
وذكر النادي يف بيان مقتضب أن ”الهيئة 
قرارها  تؤكد  امليناء  لنادي  اإلدارية 
األلعاب  كافة  انشطة  بايقاف  السابق 
القدم  كرة  فرق  باستثناء  النادي  يف 
العراقي  االتحاد  بانشطة  الرتباطها 

لكرة القدم والشعار اخر“. وتأمل إدارة 
إىل  الكروي  بإعادة فريقها  امليناء  نادي 
إىل  هبوطه  بعد  مجدداً  املمتاز  الدوري 
املايض.  املوسم  يف  األوىل  الدرجة  دوري 
يف  الثاني  املركز  امليناء  فريق  ويحتل 
االوىل  الدرجة  لدوري  الثانية  املجموعة 
بفارق  متخلفاً  نقطة   ٢٩ برصيد 

األهداف فقط عن املتصدر دياىل.
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واشنطن / متابعة الزوراء:
عاد العمالق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بقوة من اإلصابة 
وسجل 46 نقطة ليقود ميلووكي باكس إىل الفوز عىل مضيفه 
124-133 فيما سقط بوسطن سلتيكس  ساكرامنتو كينغز 

111-109 أمام مضيفه هيوستن روكتس متذيل الرتتيب.
بني  محتدم  باشتباك  ساكرامنتو  يف  متوترة  مواجهة  انتهت 
بروك لوبيز وتري اليلز يف الثواني األخرية، ما أدى إىل مشاجرة 
متابعة   12 أنتيتوكونمبو  الالعبني.أضاف  كال  وطرد  جماعية 
وأربع تمريرات حاسمة اىل نقاطه الـ46، ليجد باكس طريقه 
 80 الذي سّجل فيه  الثاني  الشوط  رائعة يف  السلة بطريقة  اىل 
نقطة.غاب أفضل العب يف الدوري مرتني عن آخر ثالث مباريات 
لبطل عام 2021، بما فيها الخسارة أمام غولدن ستايت ووريرز 
حامل اللقب يف سان فرانسيسكو.لكن عودته جاءت يف الوقت 
املركز  يحتل  والذي  املوسم  مفاجأة  ساكرامنتو  أمام  املناسب 

وممفيس  ناغتس  دنفر  خلف  الرشقية  املنطقة  يف  الثالث 
غريزليز.وحصل اليوناني عىل الدعم من كريس ميدلتون 
الذي أحرز 31 نقطة باإلضافة اىل 23 من لوبيز، ليعوّض 

باكس تأخره بفارق 15 نقطة يف إحدى املراحل يف طريقه 
مع  ساكرامنتو  يف  األفضل  فوكس  ديأرون  للفوز.كان 

 49-19 للغربية بسجل  باكس صدارته  نقطة.وعزز   35
وبات يبتعد بمباراتني ونصف عن سلتيكس الوصيف الذي 

سقط بطريقة غريبة أمام روكتس متذيل الغربية.يف مباريات 
الشوط  يف   33 بينها  نقطة،   38 تومسون  كالي  سجل  أخرى، 
األول تضمنت 8 ثالثيات، ليقود ووريرز، خ الغربية، للفوز عىل 
يف  الرائع  األداء  112-123.وبعد  الرابع  صنز  فينيكس  ضيفه 

الشوط االول، ظن البعض أن تومسون قد يكون يف طريقه 
اىل تحطيم الرقم القيايس الشخيص ألكرب عدد من 

أداءه  (14).لكن  واحدة  مباراة  يف  الثالثيات 
تراجع يف الشوط الثاني ولم يسجل أي نقطة 

الرقم  عن  بعيًدا  ليبقى  الثالث  الربع  يف 
املباراة:  بعد  2018.قال  يف  حققه  الذي 

أتمنى  هادئة،  فرتات  هناك  ”ستكون 
نقطة   33 تسجيل  بإمكاني  أنه  لو 
أكثر  سعيد  أنا  ولكن  شوط  كل  يف 
بالفوز“.أنهى ستيفن كوري املباراة 
مع 23 نقطة وأضاف جوردان بول 
اىل  سجله  عزز  الذي  لووريرز   20

33-36 يف املركز الخ يف الغربية.

ميونيخ / متابعة الزوراء
بايرن  مهاجم  مولر  توماس  تفاعل 
استبعاده  قرار  مع  بهدوء،  ميونيخ، 
خالل  األملاني  املنتخب  قائمة  من 
املقبلتني. الدوليتني  املباراتني 
وأكد هانز فليك املدير الفني 
أن  األملاني،  للمنتخب 
لن  عاما،   33 مولر، 
املاكينات  مع  يتواجد 
الودية  املباريات  خالل 
الجاري  آذار  مارس/  يف 
لكن  املقبل،  /حزيران  ويونيو 
الباب لم يغلق يف وجهه، وأنه قد يعود 
املقبل  أيلول  سبتمرب/  من  بدءا  مجددا، 

وكذلك يف بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) التي 
منح  يف  يرغب  أنه  فليك  أملانيا.وأوضح  تستضيفها 
صاحب  مولر  أبلغ  وأنه  الشابة،  للمواهب  الفرصة 
شبكة  عرب  مولر  بقراره.وكتب  دولية  مباراة  الـ121 
بالغضب،  يشعر  ال  أنه  الصور  لتبادل  ”إنستجرام“ 
تبادل  وسنواصل  البعض،  بعضنا  ”نقدر  مضيفا: 
الحديث بشكل جيد، وسنرى كيف تسري األمور، أساند 
األوالد يف أول مباريات دولية لهم هذا العام“.وأضاف: 
التوقف  فرتة  استغالل  أريد  الشخيص  املستوى  ”عىل 
الدويل إلعداد نفيس بأفضل شكل ممكن للمهام املقبلة 
حاسمة  مرحلة  ”إنها  بالقول  مولر  بايرن“.وختم  يف 
من املوسم بالنسبة للنادي، نحن يف وضعية رائعة يف 
لفعله  الكثري  أمامنا  واليزال  الثالث،  البطوالت  جميع 

هذا املوسم، تعطيش لأللقاب لم يقل“.

ميالنو / متابعة الزوراء:
بجاره  اللقب  حامل  ميالن  لحق 
وأتاالنتا،  وروما  والتسيو  إنرت  اللدود 
التعادل  بعد  أرضه  عىل  بتعثره  وذلك 
أمام سالرينيتانا 1-1 يف ختام املرحلة 
الدوري  من  والعرشين  السادسة 

اإليطايل لكرة القدم.
إىل  تأهله  من  املنتيش  ميالن،  ودخل 
ألول  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  ربع 
مضيفه  مع  بتعادله   2012 منذ  مرة 
بعد  صفر-صفر  اإلنكليزي  توتنهام 
-1صفر، اللقاء وهو أمام  فوزه ذهاباً 
الوصافة  اىل  إنرت  بجاه  اللحاق  فرصة 
 1-2 سبيتسيا  أمام  األخري  تعثر  بعد 
صفر- بولونيا  مع  التسيو  وتعادل 

صفر.
وفشل  الفرصة  هذه  يستغل  لم  لكنه 
املاضية  املرحلة  يف تعويض سقوطه يف 
بنقطة  مكتفياً   ،1-2 فيورنتينا  أمام 
رفع بها رصيده إىل 48 يف املركز الرابع 

بفارق  األبطال  دوري  إىل  املؤهل  األخري 
نقطة أمام روما الخ.

الصدارة،  يف  بعيداً  نابويل  تغريد  ظل  ويف 
عىل  باملنافسة  مالحقيه  طموح  انحرص 
دوري  إىل  املؤهلة  األخرى  الثالثة  املراكز 

األبطال املوسم املقبل.
وأنهى ميالن الشوط األول متقدماً بفضل 
رأسية  كرة  من  جريو  أوليفييه  الفرنيس 
إثر ركلة ركنية نفذها الجزائري إسماعيل 
 8 إىل  رصيده  رافعاً   ،(1+45) نارص  بن 

أهداف يف الدوري هذا املوسم.
بداية  يف  التعادل  أدركوا  الضيوف  لكن 
ديا  بوالي  السنغايل  عرب  الثاني  الشوط 
دوماغوي  الكرواتي  من  عرضية  بعد 
براداريتش (61)، وذلك مبارشة قبل ثالثة 
تغيريات مليالن الذي زج بالسويدي العائد 
إبراهيموفيتش  زالتان  طويل  غياب  بعد 
دي  وشارل  أوريغي  ديفوك  والبلجيكيني 
رافايل  والربتغايل  جريو  من  بدالً  كيتالر 

لياو واإلسباني إبراهيم دياس .(62) 

فرصة  عىل  حصل  أنه  ميالن  واعتقد 
الحكم  منحه  بعدما  التقدم  الستعادة 
ركلة جزاء لصالح بن نارص بعد خطأ من 
املساعد  الفيديو  الحكم  لكن  براداريتش، 
الجزاء  ركلة  وألغى  تدخل  آر“  أيه  ”يف 

 (70).

الدوحة / متابعة الزوراء:
يف  الريايض  والطّب  العظام  لجراحة  سبيتار  مستشفى  أعلن 
والعب  الربازييل  النجم  مغادرة  الدوحة  القطرية  العاصمة 
أن  بعد  املستشفى   سيلفا   دا  نيمار  جريمان  سان  باريس 

خضع لعملية جراحية  ناجحة يف كاحله األيمن.

سبيتار نرش يف حسابه يف تويرت صورة مغادرة نيمار عقب نجاح 
العملية الجراحية.وكان نيمار تعرّض لإلصابة يف مواجهة ليل يف 
الدوري الفرنيس.ومن املنتظر أن يعود النجم الربازييل  لسبيتار 
للخضوع للعالج الطبيعي، ومن املتوقع أن يغيب عن املالعب بني 

ثالثة إىل أربعة أشهر.

                         

الرياض / متابعة الزوراء:
اإليطالية يف كرة  السوبر  للكأس  السعودية مرسحاً  ستكون 
وبمشاركة  القادمة  الستة  املواسم  من  أربعة  خالل  القدم 
من  اعتباراً  والكأس  الدوري  بطيل  عن  عوضاً  أندية  أربعة 
إيطاليا  الدوري.وسارت  رابطة  أعلنت  ما  وفق  وذلك   ،2024
الكأس  أدخلت تعديالً عىل مسابقة  التي  إسبانيا  عىل خطى 
لتشمل  فيها  املشاركة  ووسعت   2020 من  اعتباراً  السوبر 
تؤكد  والكأس.ولم  الدوري  بطيل  عن  عوضاً  فرق  أربعة 
دائم،  بشكل  فرق  األربعة  صيغة  ستعتمد  كانت  إذا  الرابطة 
قائلة إنه ”سيتخذ القرار بشأن صيغة األعوام التالية يف وقت 
الحق“.وسيشارك يف املسابقة بصيغتها الجديدة بطل الدوري 
أربع  أن  الرابطة  ووصيفه.وأفادت  الكأس  وبطل  ووصيفه 
من النسخ الست القادمة ستقام يف السعودية، بينها نسختا 
2024 و2025.وسبق للسعودية أن احتضنت الكأس السوبر 
الثاني/ كانون  يف  آخرها   ،2018 منذ  مرات  ثالث  اإليطالية 

يناير حني فاز إنرت عىل جاره ميالن بثالثية نظيفة.

الرباط / متابعة الزوراء:
الالعبني  قائمة  املغربي،  املنتخب  مدرب  الركراكي،  وليد  أعلن 

املختارين ملواجهة الربازيل وبريو ودياً.
القائمة هي األوىل منذ اإلنجاز التاريخي ألسود األطلس، ببلوغ 
نصف نهائي كأس العالم FIFA  قطر 2022™، وشهدت تواجد 
ياسني  غرار  عىل  البطولة،  يف  شاركوا  الذين  الالعبني  معظم 
سايس،  غانم  والقائد  مزراوي  ونصري  حكيمي  وأرشف  بونو 
وكذلك سفيان أمرابط وحكيم زياش ويوسف النصريي وعبد 

الرزاق حمد الله.
كما شهدت قائمة أسود األطلس عودة عمران لوزه العب نادي 
واتفورد، فيما تم استدعاء عدد من الالعبني الجدد عىل غرار 
وجود  القائمة  تشهد  لم  فيما  برشلونة،  العب  رياض  شادي 

اسم إبراهيم دياز العب ميالن.

باريس / متابعة الزوراء:
أن  يف  اللقب  حامل  مدريد،  ريال  يأمل 
بنزيما،  كريم  املخرضم  هدافه  يستعيد 
دوري  نهائي  ثمن  إياب  يف  لياقته  كامل 
أبطال أوروبا، عندما يستقبل ليفربول يوم 

األربعاء بعدما اكتسحه ذهاًبا (٥-٢).
مناسبات  عدة  يف  بنزيما  موسم  وتعّطل 
مونديال  عشية  أبرزها  اإلصابة،  بسبب 
قطر، عندما انسحب من معسكر املنتخب 

الفرنيس بشكل جديل.
ويف غيابه، ملع النجم الربازييل فينيسيوس 
بهتافات  املطارد  األخري  لكن  جونيور، 
لفك  كثريًا  يعاني  مستمرة،  عنرصية 
املفروضة  الصارمة  الدفاعية  الرقابة 

عليه.
كما يحوم شك حول مستقبل بنزيما مع 
وعدم  صيًفا  عقده  انتهاء  مع  املرينجي، 

اإلعالن عن تمديده حتى اآلن.
يف  أنشيلوتي  كارلو  اإليطايل  مدربه  وأمل 
«أساطري  عاًما:   ٣٥ البالغ  الالعب  بقاء 

هذا النادي يجب أن يبقوا يف مدريد».
وغاب بنزيما عن ٣٤٪ من مباريات ريال 
هذا املوسم، أي مجموع ١٤ مباراة، لكنه 

سّجل ١٨ هدفاً يف ٢٧ مباراة خاضها.
بالدفاع  ريال صعوبة  تزداد مهمة  وفيما 
عن لقبه يف الليجا، نظرًا البتعاده ٩ نقاط 
مساره  تعزيز  عن  يبحث  برشلونة،  عن 
لقًبا   ١٤ أحرز  حيث  املحببة،  بطولته  يف 
العام املايض عىل حساب  قياسًيا، آخرها 

ليفربول بالذات.
حامل  ليفربول،  مهمة  تبدو  املقابل،  يف 
بعد  الصعوبة،  بالغة  مرات،   ٦ اللقب 
أهداف عىل   ٥ تاريخه  يف  مرة  تلقيه ألول 
أرضه بالبطولة، رغم تقدمه مبكرًا بهديف 
واملرصي  نونييز،  داروين  األوروجواياني 
فوز  أي  دون  تركه من  ما  محمد صالح، 
 ٦) «مريينجي»  أمام  مباريات   ٧ آخر  يف 

خسارات وتعادل).
بعدها  صاخًبا  فوًزا  ليفربول  وحقق 
يونايتد  مانشسرت  غريمه  عىل  بالدوري 
النتائج  لدوامة  يعود  أن  قبل   ،(٧-٠)
بورنموث  أمام  بخسارته  املهزوزة 
املركز  إىل  ليرتاجع   ،(٠-١) املتواضع 
يف  الحالم  مشواره  وقع  السادس.وعىل 
الدوري اإليطايل، حيث يقرتب من التتويج 

يتابع  أكثر من ٣ عقود،  بعد  األوىل  للمرة 
عندما  األبطال  دوري  يف  مغامرته  نابويل 
متسلًحا  فرانكفورت  أينرتاخت  يستقبل 

بفوزه ذهاًبا .(٢-٠) 
نجًما  املوسم  هذا  الجنوبي  الفريق  وقّدم 
ومقارنته  بروزه  يتوقع  أحد  يكن  لم 
دييجو  األرجنتيني  النادي  بأسطورة 
خفيتشا  الجورجي  وهو  مارادونا، 

كفاراتسخيليا.
التمريرات  من  ومثلها  هدًفا   ١٣ وبعد 
ُيعّد  املسابقات،  مختلف  يف  الحاسمة 
«كفارادونا» العّدة لقيادة تشكيلة املدرب 
للمرة  النهائي  لربع  سباليتي  لوتشانو 

األوىل يف تاريخه.
فوز  خالل  الرائع  الفردي  هدفه 
جّسد   ،(٢-٠) أتاالنتا  عىل  «بارتينوبي» 

الصعود الصاروخي البن الـ٢٣.
حظوظ  حول  طفيفة  شكوك  وحامت 
أمام  سقوطه  بعد  الدوري،  يف  النادي 
التسيو قبل أسبوعني، لكن كفاراتسخيليا 
تالعب بمدافع تلو اآلخر مفتتًحا التسجيل 
لريفع  النهاية،  من  ساعة  نصف  قبل 
نابويل الفارق إىل ١٨ نقطة مع إنرت أقرب 

منافسيه.
فرانكفورت،  مباراة  عن  سباليتي  وقال 
إن العدو األول لفريقه هو «االعتقاد بأن 

األمور ُحسمت».
عىل  أيًضا  يعّول  الذي  فريقه  وسيكون 
فيكتور  النيجريي  املهاجم  نجاعة 
أوسيمني جاهزًا ملباراة األربعاء، مع عودة 
خطورة  وعدم  مرييت،  أليكس  الحارس 
إصابة قلب دفاعه الكوري الجنوبي مني 

جاي كيم.
املواجهة  فرانكفورت  يخوض  املقابل،  يف 
راندال  الدويل  الفرنيس  دون مهاجمه  من 
 ٨ وصاحب  ذهاًبا،  املطرود  مواني  كولو 

أهداف يف ١١ مباراة ٢٠٢٣

مدريد / متابعة الزوراء:
إّن  القدم،  الدوري األسباني لكرة  قال خافيري تيباس، رئيس رابطة 
اإلطالق  عىل  لها  لحظة  بأسوء  تمر  البالد  يف  األوىل  الشعبية  اللعبة 

بسبب قضية فساد التحكيم املتعلقة بربشلونة.
ووجه ممثلو االدعاء العام األسبوع املايض إىل النادي الكاتالوني تهم 
 ٧٫٨) يورو  مليون   ٧٫٣ عىل  تزيد  مدفوعات  عن  الكشف  بعد  فساد 
مليون دوالر) لرشكة يملكها رئيس تحكيم سابق يف وقت سابق من 

هذا العام.
رّد برشلونة بالقول إّنه دفع لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، الحكم 
السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم باالتحاد املحيل للعبة 
تتعلق  ونصائح  تقارير  عىل  للحصول  و٢٠١٨،   ١٩٩٤ عامي  بني 

بالتحكيم.
«نعم،  فاموس:  موفيستار  لقناة  تيباس  قال  السياق،  هذا  وضمن 

(إنها أسوء لحظة) أتذكرها». 
بها  أقّر  مدفوعات  هناك  األسوء.  هي  لدينا  التي  «املشكلة  وأضاف: 
غري  يشء  وهذا  باالتحاد،  التحكيم  لجنة  رئيس  لنائب  برشلونة 
القدم  التوتر قد نشأ. سمعة كرة  أّن  طبيعي».وأردف: «من املفهوم 

لدينا عىل املحك. أشعر بالخزي. ليس لدينا تفسري من برشلونة».

وتحدث رئيس برشلونة جوان البورتا مؤكداً أّنه سيدافع عن فريقه 
ليس  إنه  وقال  خطابه  خالل  عاطفياً  البورتا  بدا  «الهجمات».  ضد 

ضعفاً، لكنه أظهر بدالً من ذلك رغبته يف مواجهة منتقدي ناديه.
أشعر  فأنا  الضعف،  بسبب  عاطفياً  أصبحت  أنني  أعتقد  «ال  قال: 
شارتنا»  يشوهون  الذين  كل  مواجهة  حقاً  أريد  ألنني  بالعاطفة 
لها  عالقة  ال  والتي  نادينا،  شارة  تلطخ  رشسة  هجمات  و»هناك 

بالواقع».
الذي  أّن مجلس اإلدارة  وشدد عىل: «يمكنك أن تكون عىل يقني من 

أترشف برئاسته سيدافع عنه بكل قوتنا». 
وذكرت صحيفة «إل بايس» اإلسبانية أّن املدربني السابقني لربشلونة 
يف  كشهود  استدعاؤهما  سيتم  فالفريدي  وإرنستو  إنريكي  لويس 

إجراءات املحاكمة. 
من ناحيته، قال ريال مدريد بطل إسبانيا األحد إّنه سيظهر عىل أنه 

«طرف مترضر» يف القضية بمجرد أن يميض قدماً. 
رؤساء  من  اثنان  يواجه  نيغريرا،  وإنريكيس  النادي  إىل  باإلضافة 
نفس  روسيل،  وساندرو  بارتوميو  ماريا  جوسيب  السابقني  النادي 

تهمة الفساد.
ألن  مبارش  خطر  أي  برشلونة  يواجه  ال  الريايض،  املستوى  عىل 
لديها  والعاملية  واألوروبية  اإلسبانية  القدم  لكرة  الحاكمة  الهيئات 

قانون تقادم مدته خمس سنوات، حسب ما قال تيباس.
أربع  إىل  املتهم ما يصل  يواجه  أن  الجنائي، يمكن  املستوى  أما عىل 
سنوات يف السجن. وقال أستاذ القانون يف جامعة كارلوس الثالث يف 
مدريد ألبريتو بالومار لوكالة فرانس برس إن العقوبات ضد النادي 

قد ترتاوح بني «تعليق النشاط... إىل الحل الكامل كرشكة».

الرياضيالرياضي
@Ô„Î6ÿ€¸a@áÌ5€a
@Ô„Î6ÿ€¸a@…”Ïæa

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com7

ÚÌÜÏ»è€a@¿@ÚÓ€b�Ì�a@ãiÏè€a@ëd◊

@lãÃæa@Ú‡ˆb”@Â‹»Ì@Ô◊aã◊ã€a
›Ìåa5€a@ÚËuaÏæ

Ô„Î6ÿ€g@‚˝«g

päÏ–ÿ„aãœÎ@fiÏiã–Ó€@Û‹«@÷Ï–n€a@áÓ◊dn€@ÊbÓ»èÌ@Ô€Ïib„Î@áÌäáfl@fibÌä

ÚÓ„bjé�a@‚á‘€a@Òã◊@pbƒ®@cÏéc@ÔÁ@‚bÿ®a@Übèœ@ÚÓõ”

biÎäÎc@fib�ic@äÎÜ@Â‡ö

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

›j‘æa@ãÿè»æa@¿@bÓ„bæc@…fl@áuaÏnÌ@Â€@ã€Ïfl

b„bnÓ„7€bé@…fl@È€Üb»ni@ãr»nÌ@Ê˝Ófl

Û–ìnè‡‹€@äb‡Ó„@ÒäÜbÃfl@Â‹»Ì@äbnÓjé

ê◊bi@…fl@ÒÏ‘i@ÜÏ»Ì@ÏjπÏ◊ÏnÓn„c

No: 7919   Wed    15     Mar    2023العدد:   7919    األربعاء   15    آذار   2023



8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

باريس/متابعة الزوراء:
تمّر الربمجيات بتطور كبري وتحوالت 
اسـتخداماتها،  يف  مسـبوقة  غـري 
الـذكاء  مجـاالت  لدخـول  إضافـة 
االصطناعـي إىل الكثـري من مجاالت 
الراهنة  التطورات  األعمال.وتفرض 
عىل الباحثـني والصحفيني الخوض 
يف غمار الربمجة التي باتت رضورة 
آنيـة ومسـتقبلية، ملا لهـا من دور 
هام ال يمكـن تخطيه الحًقا يف وقت 
سـيكون الحاسـب اآليل والروبوتات 
وبرامـج التوجيه والتنفيـذ الرقمي 
العبني أساسـيني جنًبا إىل جنب مع 
اليد البرشية العاملة، بما فيها مجال 
الصحافـة واإلعالم الـذي يحتاج إىل 

اللحاق بركب هذا التقدم التقني.
ملاذا الربمجة وما أهميتها؟

الربمجة هـي عملية تنفيـذ املنطق 
العمليـات  مـن  العديـد  لتسـهيل 
املحـددة،  الحوسـبة  ووظائـف 
وتتضمـن الكثري مـن اللغـات التي 
ُيمكن اسـتخدامها لتطبيق الربامج 
املختلفة بحسـب املجـال والتطبيق 
ونمـوذج الربمجة عرب رموز وأكواد، 
ويحـدث ذلك يف لغة واحـدة أو أكثر، 
واملربمجـني  الربمجـة  دون  فمـن 
ال يمكـن كتابـة املقـاالت وقراءتها 
واسـتخدام  االنرتنـت  وتصفـح 
الحواسيب والهواتف النقالة وتنفيذ 
كثري مـن املهـام اليوميـة والعلمية 

والتجارية.
فوائد استخدام الربمجة  

 تحقـق الربمجـة فوائد كثـرية من 

استخدامها وتعلمها واالتجاه لتعلم 
الربمجة من اآلن يصبح خياًرا أفضل 

لعدد من األسباب، منها:
- فرصـة مهنية جيدة للحصول عىل 
عمل تخصيص حيـث يكون املربمج 
مرشـحاً مؤهـًال للدخـول يف سـوق 
العمـل مع االقتصـاد الرقمي رسيع 

التحول.
- من السـهل إيجاد عمـل إذا أتقنت 

إحدى لغاتها.
- يمكنك العمل بشكل مستقل.

- توفـر لـك املرونـة يف العمـل الذي 
مـكان  أي  مـن  تأديتـه  تسـتطيع 

بواسطة حاسوبك الشخيص.
- تتوفـر وظائـف ُيمكـن أن تدخـل 
الربمجة يف آلية عملها مما ُيسهم يف 
رفع كفاءتها وزيـادة دقتها بإنجاز 

العمل.
- يف مجال ريادة األعمال، سـاهمت 
الربمجـة بتسـهيل إنجـاز املهمات 
لرواد األعمـال، باإلضافة إىل تطوير 
بعض التطبيقات املبتكرة التي ُتنظم 

بعض األمور الحياتية اليومية.
مجاالت وأنواع الربمجة

تعّد الربمجة من املجاالت املستحدثة، 
كبـرية،  برسعـة  تطـورت  والتـي 
وتضـم الكثري مـن مجـاالت العمل 
ومنهـا تصميم الصفحـات واملواقع 
اإللكرتونيـة وبرمجـة مواقع الويب 
الربمجـة  لغـات  يف  التخصـص  أو 
 php أو بقواعـد البيانـات وبرمجـة

وتطبيقات الهاتف املحمول.
إذاً، الربمجـة هـي األدوات التي يتم 

من خاللهـا بناء املفهـوم الربمجي 
املطلوب، ولها لغات أساسـية، ولكل 
منها استخدام مختلف، وهي كثرية 
فمن أهم لغات الربمجة املُستخدمة 
يف سـوق العمل عـام ٢٠٢٠ وفقاً ملا 
أوصت به جمعية مهنديس الكهرباء 

واإللكرتونيات IEEE، ما ييل:
      Python لغة بايثون  -

وهـي إحـدى أكثـر لغـات الربمجة 
املسـتخدمة حالًيا بسـبب سـهولة 
تعلمهـا للُمبتدئـني وهـي مجانيـة 
للمسـتخدمني فضـًال عـن أّنها لغة 

مفتوحة املصدر.
ولهـذه اللغة ميزات دعـم ُمتكاملة 
وتوافق سـهل مـع خدمات شـبكة 
اسـتخدامها  يشـمل  كمـا  الويـب، 
العديد مـن املجـاالت، كالتعُلم اآليل، 

حـزم  وتطويـر  العميـق،  والتعُلـم 
األبعـاد  ذات  املُتحركـة  الرسـوم 

الثالثية، والتصوير الثنائي.
   Kotlin لغة كوتلن  -

هـي لغة مفتوحة املصدر ُتسـتخدم 
لربمجـة تطبيقات الهواتـف الذكية 
بنظام تشـغيل األندرويد، باإلضافة 
إىل تطبيقات سطح املكتب، وتطوير 
الويب، وُصممـت للتعامل والتواُفق 
التام مع لغة جافا، بل إن هذه اللغة 
عالجـت العديـد مـن املشـاكل التي 
ظهـرت يف لغـة جافـا، وتجمع لغة 
كوتلـن ما بـني الربمجـة الوظيفية 
 Object الكائنيـة  والربمجـة 
ونظـراً   .Oriented Programming
لدعم هذه اللغـة لربمجة تطبيقات 
األندرويد، فـإّن رشكة جوجل تعمل 

عـىل الرتويج لها بشـكل كبري األمر 
الذي َيِعد بُمستقبٍل واعد لهذه اللغة 

املُميزة.
Java لغة جافا  -

ُتعتـرب لغة جافا مـن لغات الربمجة 
واسـتخداماً  انتشـاراً  تلقـى  التـي 
واسـعاً بـني الـرشكات الربمجيـة، 
وتمتاز هذه اللغـة بتوافق برامجها 
للعمـل عـىل أّي نـوع مـن األجهزة 
بغـض النظـر عـن نظام التشـغيل 
الـذي يعمل بـه الجهاز، وُتسـتخَدم 
وبرمجـة  إنتـاج  يف  كبـري  بشـكل 
تطبيقـات نظام تشـغيل األندرويد، 
ومن االستخدامات األخرى الشائعة 
لهذه اللغة تطوير تطبيقات الويب، 
حيث ُتوفر ملُسـتخِدميها عدًدا كبريًا 
مـن املكتبـات ذات املصـدر املفتوح 

التي ُيمكن التعديل عليها، فضالً عن 
احتوائها عـىل العديد مـن واجهات 
التي ُتسـتخدم  التطبيقات  برمجـة 
إلنجـاز مهـام ُمختلفـة، كربمجـة 

الشبكات وقواعد البيانات.
Java Script لغة جافا سكريبت -

ُتعتـرب لغـة جافـا سـكريبت مـن 
بـني اللغـات األقـدم التـي ظهـرت 
عـرب  األوىل  الويـب  ُمتصفحـات  يف 
التاريـخ، وتطـورت منـذ إنشـائها 
وحتى الوقت الحايل خاصًة يف األعوام 
٢٠١٥ و٢٠١٦، لتصبـح واحـدة من 
أكثر لغات الربمجة اسـتخداماً حول 

العالم.
Type Script  لغة  تايب سكريبت -

هي لغـة برمجة مفتوحـة املصدر، 
ُطّورت من ِقبل رشكة مايكروسوفت 
عام ٢٠١٢، وأُنشـأت لتكون بمثابة 
تطويـر عـىل لغـة جافا سـكريبت، 
حيث تحتـوي عىل جميـع العنارص 
التي تحتويها جافا سكريبت، بالتايل 

تستطيع تطوير برمجياتها.
ُيمكن تشـغيل لغة تايب سـكريبت 
عىل أّي نوع من أنـواع املُتصفحات، 
وال  املُختلفـة،  التشـغيل  وأنظمـة 
ُيمكـن اسـتخدامها لعمليـة إنتـاج 
الربامج مـن الصفر، حيـث يتطلب 
تحويـل كل أوامر الربامـج املكتوبة 
بلغـة تايب سـكريبت إىل لغـة جافا 
سكريبت باستخدام محّول برمجي 

.Compiler
GO  لغة جو -

ُتعترب مـن اللغات الهامـة يف الوقت 

الحايل، وظهرت خالل العقد املايض، 
رشكـة  يف  مهندسـون  قـام  حيـث 
جوجل بتطويرهـا عام ٢٠١٢ وكان 
الهـدف مـن تطويرها جعـل عملية 
بهـا  الخاصـة  البيانـات  ُمعالجـة 
أسـهل وأرسع من اللغات الربمجية 
املُسـتخدمة، ونجحت هذه  األخرى 
اللغـة الجديـدة يف تقليـص الوقـت 
سـابقاً  جوجـل  احتاجتـه  الـذي 
أيضاً  بياناتهـا، وامتـازت  ملُعالجـة 
بسهولة تعُلمها، وقابليتها للتُطور، 
وفعاليتهـا، حيـث جمعـت مـا بني 
اإلنتاجية والبسـاطة النسـبية التي 
تتمتع بها لغة بايثون؛ باإلضافة إىل 
الكفاءة التي تتمتع بها لغة الربمجة 
C، واستخدمت لغة جو يف العديد من 
املنصـات اإللكرتونيـة الكبرية، مثل   
 ،Drop boxو  ،Netflixو  ،Google

وغريها.
Swift لغة سويفت -

لغـة برمجة تـم تطويرها مـن ِقبل 
رشكة آبل بهدف استخدامها بمختلف 
األغراض العامة، ويتم اسـتخدامها 
بشـكل كبـري يف تطويـر التطبيقات 
التي تعمل بنظام تشغيل iOS، وذلك 
بدالً مـن لغـة Objective-C، حيث 
مـن   ٪٤٢ أّن  إىل  الدراسـات  ُتشـري 
أفضـل ١١٠ تطبيقات موجودة عىل 
متجر آبل تم إنشاؤها بلغة سويفت، 
وتمتاز هذه اللغة بُبنيتها البسيطة 
واملُتماسـكة، ورسعتهـا، فضالً عن 

أمانها، وسهولة تعُلمها. 
  (عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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باريس/متابعة الزوراء:
أعلنت إدارة قناة فرانس 24 الفرنسـية، إيقاف 4 عاملني يف القسـم العربي عن العمل، 
بعـد توجيـه اتهاماٍت لهم مـن قبل منّظمة مؤّيـدة إلرسائيل بنرش تعليقـات ”معادية 
للسـامية“، حّتى االنتهاء من التحقيق. والعاملون األربعة هم مراسلة القناة يف القدس 
املحتلة ليىل عودة، والصحفيتان اللبنانيتان دينا أبي صعب (متعاونة مع القناة وليست 
موظفـة)، املراسـلة يف مكتب بريوت جويل مـارون، إضافة إىل الصحفي الفلسـطيني 
- الفرنـيس رشيـف بيبي الذي يعمل يف موقـع Info Migrants التابـع للقناة والخاص 

بشؤون الهجرة والالجئني.
ونرشت الشـبكة، بياناً عىل النسـخة العربية من موقعها، قالـت فيه: ”بعد نرش موقع 
كامريا ملقال نقله مركز سـيمون فيزنتال، مشـّككاً يف مهنية صحفي وثالثة مراسـلني 
يف القسـم العربـي لقناة فرانس 24 بسـبب أقوال نرشوها عىل صفحاتهم الشـخصية 
عىل شـبكات التواصل االجتماعي، أجرت إدارة القناة عىل الفور تدقيقاً داخلياً عىل هذه 
األقـوال املفرتضـة، وفقاً ملا كانت أبلغتـه داخلياً منذ العارش من مـارس/آذار الجاري. 
وعىل سـبيل االحتيـاط ووفقاً ملا هو متّبـع يف إطار هذا النوع من اإلجـراءات، تم وقف 

نشاط الصحفيني األربعة املعنيني بانتظار نتائج التدقيق“.
ويأتي ذلك، بعد رسـالة مفتوحة وّجهها مركز سـيمون فيزنتـال إىل إدارة قناة فرانس 
24، يف 7 مـارس/آذار الحـايل، للتعبري عن ”صدمته من معاداة السـامية لدى مراسـيل 

القناة العربية“.
ويعّرف هذا املركز عن نفسه بأّنه ”يتصدى ملعاداة السامية والكراهية واإلرهاب، ويقف 
إىل جانـب إرسائيـل، ويدافع عن سـالمة اليهود يف جميـع أنحاء العالـم، ويعلم دروس 

الهولوكوست لألجيال القادمة“.
وتلّقـف املركز تقريراً منشـوراً يف 6 مـارس يف موقع كامريا، ”لتحـري الدقة يف تغطية 
أخبار الرشق األوسـط“. كما أنه يزّود األمم املتحدة بتقارير خاصة بـ“معاداة السامية 

حول العالم“.
ويعمل موقع كامريا، الذي يّتخذ من مدينة بوسطن مقرّاً له، عىل تتّبع وترّصد العاملني 
والصحفيني العرب يف املؤسسـات اإلعالمية الغربية التي تصـدر بالعربية، بحثاً عن أّي 
إشـارة تدّل عىل انحيازهم للفلسـطينيني، ومن ثّم التعريض بهم عرب منصات التواصل 
االجتماعي، يف طريقٍة عمٍل تتشابه مع املخربين األمنيني، عرب ”التنقيب“ يف حساباتهم 

لإليقاع بهم. 
ويظهر ذلك بوضوح يف حالة مراسلة ”فرانس 24“ يف بريوت، جويل مارون، إذ ”نبشت“ 

تغريدات عمرها أكثر من 10 سنوات، للتدليل عىل معاداتها للسامية. 
كذلـك، وّجهـت اتهامـات لعـودة ”بتمجيـد اإلرهـاب والتقليـل مـن أهميـة الضحايا 
(اإلرسائيليني)“، مدلّلني عىل ذلك باسـتخدامها كلمة شهيد لوصف الفلسطينيني الذين 
يقتلهم جيش االحتالل، وكذلك استخدامها عبارة ”أرايض عام 1948“ بدالً من استخدام 

كلمة ”إرسائيل“ عند التطرق إىل دولة االحتالل. 
وهو األمر نفسـه يف حالة دينا أبي صعب، التي هوجمت بسـبب اسـتخدام كلمات مثل 
”شـهيد“ و“املقاومـة“ يف منشـوراتها حول الـرصاع العربي اإلرسائيـيل عىل منصات 

التواصل االجتماعي، علماً أنها نقلتها عن بيانات رسمية.
أّما بالنسـبة لرشيف بيبي، فاّتهم بمعاداة السامية، بناًء عىل استعاضته عن استعمال 
كلمـات مثل ”إرسائيل“ و“إرسائيليني“، بـ“الكيـان الصهيوني“ و“الصهاينة“، إضافًة 
إىل تغريدة واحدة قال فيها: ”اسمع اسمع اسمع... من بحر دماء الشهداء... من نفس 

الثوار األحمر.. سنقتلعك يا إرسائيل من جذورك“.
وكما هو معتاد، اسـرتجع مركز ”سـيمون فيزنتال“ يف رسالته تاريخ معاداة السامية 
يف الصحافة الفرنسية، منذ أواخر القرن التاسع عرش وحّتى اليوم، يف تمييع تام للفرق 
بني وضع اليهود كأقلية مضطهدة يف أوروبا خالل القرون املاضية واملستعمرين اليهود 
يف دولة االحتالل التي تأّسسـت عىل اإلبادة والتطهري العرقي للفلسـطينيني، وهو األمر 
الذي يسـتمّر حتى اليوم عرب سياسـات التوّسع االسـتيطاني يف مخالفٍة لقرارات األمم 

املتحدة، والفصل العنرصي والقتل اليومي للفلسطينيني. 
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لندن/متابعة الزوراء:
قالت هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة (بي بي 
يس) يف بيـان، اإلثنـني، إّن املقـّدم غـاري 
لينيكـر سـيعود لتأديـة مهامـه كمقـّدم 
ملباريات الدوري اإلنكليزي املمتاز، يف وقٍت 
تسـعى فيه إلنهـاء األزمـة التـي اندلعت 
مؤخـراً حول حياديتها، بحسـب ما نقلته 

وكالة رويرتز.
وأعلنت الهيئة أّنها ستجري مراجعة حول 
كيفية استخدام املقدمني ملنصات التواصل 
االجتماعية، خاصـًة املتعاونني من خارج 
قسـم األخبار، بعد أن منع نجم كرة القدم 
اإلنكليزي السـابق من تقديم االسـتوديو 
األسبوعي، إثر انتقاده سياسات الحكومة 

حيال املهاجرين يف بريطانيا.
وكانـت ”بـي بـي يس“ قـد علّقـت، يوم 
الجمعة املايض، عمل غاري لينيكر مقدماً 
لربنامجهـا الكـروي، بعدمـا أثـار جـدالً 
بمقارنتـه خطـة الحكومـة الربيطانيـة 
الجديـدة بشـأن الهجـرة غـري الرشعيـة 
بخطاب أملانيـا النازية. لكّن قـرار إبعاده 

عن تقديـم مباريات الـدوري املمتاز فّجر 
اتهامات إىل املؤّسسـة بالرضوخ للضغوط 

الحكومية.
وقال املدير العام لهيئة اإلذاعة الربيطانية، 
تيم ديفي يف البيان الصادر االثنني: ”غاري 
جـزء مهم مـن بي بي يس، وأنـا أعرف ما 
تعنيه بي بي يس بالنسـبة لغاري، وأتطلع 
إىل أن يعـود لتغطية (املباريـات) يف نهاية 

األسبوع املقبل“.
ولفت ديفي إىل أّن لينيكر وافق عىل ”التقّيد 
باإلرشـادات التحريريـة للمقّدمـني حّتى 
انتهـاء الهيئة من مراجعة قواعد وسـائل 

التواصل االجتماعي الخاصة بها“.
مـن جهتـه، عـّرب لينيكـر عـن سـعادته 
بالتوّصل إىل حلٍّ لألزمة، وكتب عرب حسابه 
عىل ”تويرت“: ”بعد عّدة أيام سوريالية، أنا 

سعيد بأّننا تمكّنا من إيجاد طريٍق لتجاوز 
األزمة. أريد أن أشكركم جميعاً عىل الدعم 
الرائـع، وال سـّيما زمالئي يف بـي بي يس، 
إلظهـار تضامنهم بهـذا الشـكل الالفت. 
صحيـح أّن كرة القدم لعبـة جماعية، مع 

ذلك فقد غمرني تعاطفكم“.
وأضـاف: ”أقـوم بتقديـم الرياضـة عـرب 
شاشـة بي بـي يس لقرابة 3 عقـود، وأنا 
فخور جداً بالعمل مع أفضل وأنزه شـبكة 
بـّث يف العالـم. ال يمكنني االنتظـار حّتى 
أعود إىل كريس اسـتوديو البث املبارش يوم 

السبت“.
وكانـت ”بي بـي يس“، قـد اعتـربت يوم 
الجمعة املايض بأّن ”نشاط لينيكر األخري 
عـىل وسـائل التواصل االجتماعـي ينتهك 
إرشاداتها“، مضيفة أنه يجب عليه تجنب 
االنحياز يف القضايا السياسـية. وأضافت 
يف بيانهـا إيقافه عن تقديـم ”ماتش أوف 
ذا داي“، حّتـى ”نتوصـل إىل موقف متفق 
عليه وواضح بشـأن اسـتخدامه لوسائل 

التواصل االجتماعي“.

 القاهرة/متابعة الزوراء: 
أثـار إعالن رشكـة «ميتا» بـدء اختبار ميزة 
جديـدة، تتضمن فرض رسـوم عـىل توثيق 
الحسـابات، تسـاؤالت بشـأن أسـباب هذه 
الخطوة وتأثريها عىل املستخدمني، وال سيما 
أن الجمهـور اعتاد أن تكون مواقع التواصل 
االجتماعـي مجانية. ويف حـني أرجع بعض 
الخرباء القرار إىل تداعيات األزمة االقتصادية 
العاملية ومعاناة مواقع التواصل االجتماعي 
ماديـاً، يف ظـل تراجـع عائـدات اإلعالنات، 

فإنهم أكدوا أن الخطوة ما زالت تجريبية.
مـارك زوكربرغ، رئيـس مجموعـة «ميتا» 
مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، 
أعلن يف منشور عرب حسابه عىل «فيسبوك» 
و«إنسـتغرام»، عـن إطـالق امليـزة الجديدة 
تحت اسـم «ميتـا فرييفايـد». وهـي تتيح 
للمسـتخدم توثيق حسـابه، والحصول عىل 
العالمـة الزرقـاء املميـزة، مقابـل اشـرتاك 
يـرتاوح بـني 11.99 و14.99 دوالر أمريكي 
شـهرياً. وهـذا القرار مشـابه للصيغة التي 
اعتمدتهـا يف نوفمرب (ترشين الثاني) املايض 
منصة «تويرت» بفرضها رسـوماً عىل توثيق 
الحسـابات تبدأ من 7 دوالرات شهرياً. ومما 
قالـه زوكربرغ، أن فرض رسـوم عىل توثيق 
الحسـابات يهـدف إىل «تحسـني الصدقيـة 
واألمان للحسـابات... وسـيصار إىل اختبار 
امليـزة الجديـدة يف أسـرتاليا ونيوزيلندا أوالً، 
قبـل طرحهـا يف الواليـات املتحـدة وبقيـة 
دول العالـم». وسـيحصل املسـتخدم لقـاء 
دفع االشـرتاك الشهري عىل شـارة التحقق 
الزرقاء، إضافة إىل إمكانية إدارة حسـاباته، 
وحمايتهـا من انتحال الهويـة، مع إمكانية 
وللعلـم،  ملنشـوراتهم».  أفضـل  «ظهـور 
تسـتهدف الخدمـة ُصناع املحتـوى ونجوم 

مواقع التواصل االجتماعي.
مهـران كيايل، الخبري يف إدارة وتحليل بيانات 
«السوشـيال ميديـا»، أشـار إىل أن «ميتـا» 
اعتـادت تقليـد منافسـيها يف فضـاء عالم 
لـ«الرشق  التواصـل االجتماعـي. وأوضـح 
األوسـط»، أنـه «سـبق لـ(ميتـا) أن قلدت 
تطبيق (سنابشـات) يف ميزة (ستوري)، ثم 
(تيك تـوك) يف ميزة (الريلـز)، وها هي اآلن 

تتجه لتقليد (تويرت) يف تحصيل رسـوم لقاء 
توثيق الحسـابات». ووفق كيـايل: «بات من 
الواضح أن كل منصات التواصل االجتماعي 
تعاني مادياً، ما يدفعها للبحث عن أي مصدر 
دخل، ولو كان ضئيالً». وهو ُيرجع السبب يف 
ُمعانـاة مواقع التواصل االجتماعي مادياً إىل 
«إحجـام الرشكات الكربى عـن اإلنفاق عىل 
اإلعالنات، وهـو ما يتضح من خالل النتائج 
السنوية أو الفصلية التي أعلنتها املنصات». 
ويضيف سـبباً آخر هو «عالقـة (ميتا) غري 
الجيـدة مـع النارشين عـىل منصاتها خالل 

السنوات األخرية».
ويذكـر كيـايل أن «دخـول (تيك تـوك) عالم 
التواصـل االجتماعي، وّجه رضبـة ُموجعة 
لبقيـة املنصات، وخاصة تلك التابعة لرشكة 
(ميتا)؛ إذ سّهل تطبيق (تيك توك) ملشرتكيه 
التوثيـق واملشـاهدات مـن دون حسـاب». 
ومـع أن خرباء توقعوا أن تجتذب «ميتا» 12 
مليون مسـتخدم بحلـول 2024، يرى خبري 
«السوشيال ميديا» أن «ميتا» قد ال تنجح يف 
تحقيق ما خططت له بشـأن رسـوم توثيق 
الحسابات؛ «ذلك أنها لن تستطيع أن تجتذب 
سوى الرشكات الكبرية التي لديها ميزانيات 
تسويقية، أما الرشكات املتوسطة والصغرية 
الحجم، وكذلك األفـراد، فلن يكونوا مهتمني 
بهـذا األمر»، ولكـن من جانب آخـر، يعتقد 
كيايل أن «فرض رسوم عىل توثيق الحسابات 
سيتيح التخلص من عدد كبري من الحسابات 
املوثقـة، لينحرص األمر يف رشكات وأسـماء 
كبرية، يف حني يتسـاوى باقي املستخدمني»، 

وهو ما يعتربه أمراً إيجابياً.
وحقاً، تراجعت عائدات «ميتا» من اإلعالنات 
عـام 2022 للمرة األوىل منـذ دخول الرشكة 
األمريكيـة العمالقـة البورصة عـام 2012؛ 
إذ سـجلت الرشكـة تراجعاً عن عـام 2021 
بنسبة 41 يف املائة، مع صايف أرباح بلغ 23.2 

مليار دوالر، وفقاً لإلحصاءات الرسمية.
من جهة ثانيـة، يرجع الجدل الدائر بشـأن 
قـرار «ميتـا»، وقبلهـا «تويـرت»، إىل ارتباط 
مواقـع التواصـل االجتماعـي منذ نشـأتها 
بفكرة املجانيـة، إال أن رجل األعمال العاملي 
إيلون ماسك تحدى هذه الفكرة عندما فرض 

رسـوماً عىل توثيق الحسابات عىل «تويرت»، 
بحسـب جوشـوا بينتون، الباحـث يف معهد 
«نيمـان الب» املتخصـص يف علـوم اإلعالم. 
ويشـري بينتون يف تقرير نرشه، خالل فرباير 
(شـباط) املـايض، إىل أن «الشـارة الزرقـاء 
املوضوعة بجوار اسـم املستخدم، ظهرت يف 
البداية كوسـيلة للتحقـق من هوية صاحب 
الحساب، غري أنه مع الوقت غدت عالمة عىل 
مكانة بعض الشـخصيات عـىل اإلنرتنت... 
وبمقابل مـادي»، ثم يضيـف: «لقد تحولت 
الشـارة الزرقاء مـن ميزة مرتبطـة بالثقة 
واألمـان إىل منتـج اسـتهالكي»، معرباً عن 
حزنه من ربط إحدى املزايا األساسية لألمان 
بمبالـغ مالية. وبالفعل، جاء قرار «ميتا» يف 
إطار نهج جديد ملنصات التواصل االجتماعي 
فرضته األزمة االقتصادية العاملية، بحسـب 
خالد الربماوي، الصحايف املرصي املتخصص 
يف اإلعـالم الرقمـي. ويف لقـاء مـع «الرشق 
األوسـط»، قال الربماوي إنـه «أصبح لزاماً 
عـىل منصات التواصل االجتماعي أن تتحول 
لنمـاذج ربحيـة، بعدمـا لـم تعـد عائـدات 
اإلعالنـات كافية لخطط التوسـع يف تطوير 
تقنيـات الذكاء االصطناعـي وامليتافريس». 
اسـتغالل  يف  (ميتـا)  «خطـط  أن  وأردف 
(واتسـاب) تجارياً لم تنجح، مع أنه واقعياً 
يفـرتض أن يكون أكثر وسـيلة اسـتخداماً 

لتحقيق أرباح».
أيضاً، يـرى الربماوي أن املعلومـات املُتاحة 

حتى اآلن بشـأن قرار «ميتا» فرض رسـوم 
عىل توثيق الحسابات، «ال تقدم صورة كاملة 
عن املزايا التي سـيحصل عليها املسـتخدم. 
كما أن سـعر الخدمـة ُمبالغ فيه، وال يوازي 
حجم الخدمات التي سيحصل عليها صاحب 
الحسـاب، مقارنة بما قدمه (تويرت) مقابل 
الخدمة ذاتها». ويلفت الربماوي إىل أن قيمة 
التوثيـق يف حـد ذاته سـتختلف مـع فرض 
رسـوم مقابـل الخدمـة. ويوضـح أن مـن 
بني خصائـص مواقع التواصـل االجتماعي 
إمكانيـة إنشـاء حسـابات مجهولـة، مـا 
سـُيقوض من مصداقية هـذه املواقع، وإن 
كان األصـل أن تكـون ملكيـة الحسـابات 
معروفة وواضحة. ويتابع الصحايف املرصي 
شـارحاً أن «التوثيق بالعالمـة الزرقاء كان 
وسـيلة للتيقن من صاحب الحساب، ولكن 
مـع تحويله إىل نظام مدفوع، ربما لن يكون 
ذلـك متاحـاً بالطريقـة نفسـها»، ومن ثم 
يعود ليقول إن «املسـألة ما زالت يف بدايتها، 
والتجربـة هي التي سـتثبت نجاحها أو ال». 
للعلـم، عىل «فيسـبوك»، انخـرط زوكربرغ 
يف الرد عـىل بعض التعليقات بشـأن القرار، 
ومنهـا أنـه ال يمكـن أن يدفـع املسـتخدم 
مقابل حظر حسابات تنتحل شخصيته. ويف 
تعليق آخر قال أحد املسـتخدمني إن تسهيل 
الوصـول لخدمـة العمـالء أكثـر أهمية من 

الشارة الزرقاء. 
(عن/صحيفة الرشق االوسط)
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وأنت تقرأ للقاصـة والروائية الجزائرية 
آمال شـتيوي تبهرك قدرتها عىل التألف 
بـني املبنـى واملعنـى، تبني وفـق قاعدة 
خري الـكالم ما قل ودل، تختـار جملتها 
بعنايـة فائقة فتصلـك محملة بمولدات 
اسـتفزازية وايحائية ال تعـرف الوعورة 
وال التصحر منسـوجة عـىل نول وخيط 
اللحظـة االوىل  ، ومنـذ  أخالقـي رفيـع 
لقـراءة قلمهـا بـدأت أراهـن عليها من 
خالل رؤيـة بعيدة عـن املديـح الرث أو 
اسـتطيع  باختصـار  املنفعـل،  الحكـم 
تحديـد مسـارها االبداعـي يف انها تملك 
قلما زاخرا بكل صنوف العافية ، ماهرة 
يف خلق الحبكة التـي ال تعرف الرخاوة ، 
وتدخـل اىل الفضاء القصيص من ابوابها 
الرشعيـة دون التسـلل ايه مـن النوافذ 
وتعبـد طريـق الخاتمة بـزرع خطافات 
التشـويق عىل جسـد النص فيصل الينا 
شهينا ساخنا يثري دهشـتنا واعجابنا ، 
وهذه سمة من سمات االبداع الحقيقي 
، نـرتك القاصـة الروائية آمال شـتيوي 

تتحدث عن نفسها :
كيف تقدمني نفسك اىل القارئ؟

- بسم الله العليم الحكيم من قوله تعاىل 
(ن والقلم وما يسطرون )، آمال شتيوي 
قاصـة وروائيـة  متحصلة عىل شـهادة 
الليسانس يف العلوم القانونية واإلدراية، 
ومتحصلة عىل شـهادة الكفـاءة املهنية 
للمحاماة. تحرض للرسالة املاسرت قانون 
أعمال، وكذلـك متحصلة عىل العديد من 
الجوائز العربية يف شتى مجاالت الفنون 

األدبية... 
ما إصدراتك االدبية؟ 

أهـم اصداراتـي كانـت مجموعـة  ـــ 
قصصية بعنـوان قاب جرحـني، وايضا 
كتاب غيمة يف يدي ورواية قيد االنطفاء، 
وقـد نالـت جـل كتبي عـىل العديـد من 
الدراسـات النقدية من طرف النقاد كما  
حظيـت كتاباتي عىل الكثري من رسـائل 
املاسـرت والدكتـوراه  تخصـص النقـد 
االدبي يف الجامعات الوطنية  والعربية...  
وما توفيقـي إال بالله عليه توكلت وإليه 

أنيب.
مـا املجـاالت واملواضيـع التـي تكتبـني 

فيها؟ 
- الـيش ء الجميـل الـذي نسـعى له هو 
تزكية أنفسنا.. فالكتابة الواعية بمثابة 
طاقـة نقدمهـا للمجتمع فاإلبـداع علم 
نرتفع به اىل درجات عليا خاصة إذا كان 
ما نكتبه هـادف ونافـع ... لقوله تعاىل 
(يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات)وأيضا (عليكم أنفسكم )،  

والنتيجـة الجيدة يف حياتنـا أن نرتك أثرا 
طيبا يف هذه  الدنيا حني نغادرها.

أمـا عن مجـاالت  الكتابـة الخاصة بي، 
اكتـب يف كل الفنـون  األدبيـة خاصـة 
القصـة القصرية، والقصة القصرية جدا 
والرواية وقصص االطفال وايضا شـعر 
الهايكـو، واملرسح فأنا اعشـق كثريا أن 
اخوض غمـار التجربة يف شـتى الفنون  

األدبية.
َمن هم الكتاب الذين تقرأين لهم وتأثرتي 

بهم ؟
- تولـدت تجربتي القصصيـة والروائية 
من خالل عشقي  للقراءة الكتب األدبية 
كنت احيانا اعـزل نفيس يف مكان هادئ 
مثل املحراب، واعيش ذاك الصفاء الذهني 
فتتاهطـل عـيل االفـكار لتجعلني أخط 
عـىل الورقة البيضاء أجمـل ماجادت به 
مخيلتي...  فتكون بمثابة بركان ينفجر 
يف لحظـات واعية بطعم االلـم، والفرح 

فأصري أسرية للحرف الذي يهز سكوني، 
اسـتطيع القول اني لـم اتأثر بأي كاتب 
لقد اخرتت لنفيس اسلوب مميز ومتفرد 
عن غريي.. ولكن ال انكر اعجابي الشديد 
ببعض الكتاب العرب مثل: غادة سـمان 
اسـلوبها يزلـزل كياني  وجـربان خليل 
جربان ومصطفـى محمود وايضا احالم 
مسـتغانمي، ومن الغرب دوستوفسكي 

وغوته والقائمة ال تنتهي... 
يف  لـك  وامللهـم  والداعـم  الحافـز  مـا 

مسريتك؟
- هناك عالقة وطيدة جدا بني مشاعري 
واالفـكار التـي تخـرج اىل ارض الواقـع 

فهي بمثابة متالزمة صحية.
فكلمـا تأثرت بموقف معني مسـني ذاك 
األمر لدرجة اني أغـوص فيه للحد الذي 
يزعـزع كياني وراحتـي، وال يهدأ يل بال 
حتـى يخـرج مـن سـكوني اىل الـورق، 
وأتنفـس الصعداء  فالتجـارب الواقعية 

هي بمثابة  مـادة الخام التي أتزود بها، 
وعليه فهي الوسيلة الفاعلة لإلبداع الذي 
يختلج يف دواخيل يف شكل سطور ابداعية 

تعطي نكهة خاصة لكل متذوق...   
ما الصعوبات التي واجهتك ككاتبة؟

- كل نفـس لديهـا وعائهـا الخاص بها 
تمأله مثلما تريد وبمشيئتها وبإرادتها، 
فـكل  شـخص يمتلـك جميـع وسـائل 
الحريـة فيمـا يختلج يف صـدره وداخل 
جذوره النفسـية. وحتى نعيش سـالما 
داخليـا علينـا أن نـرتك لـكل شـخص 
مسـاحته الخاصـة بـه فهـذه قضيـة 

قناعات ال غري.
 لهذا قـد يتجىل ذلـك يف كتابات البعض، 
واالحتمال الـوارد يف كل هـذا ربما يعود 
ذلك الستكشاف بعض التجارب الواقعية 

فيتخيل أكثر ويتعمق أكثر يف األشياء.
 يقينـي التام أنه اليوجـد يف الكون يشء 
صعـب، فبـاإلرادة والعمـل والتوكل عىل 

الله يجعل لك طريقا سهال ويسريا. 
فكيف ماكانت الصعوبة، فتأكدي أن عىل 
نياتنا سـنرزق حتما فظننا بالله الحدود 
لـه لقوله تعاىل : (قل اعملوا سـريى الله 
عملكـم) فالكتابـة عنـدي بمثابة عمل 
صالح أتلقى من أجله األجر من عند الله 

عزوجل.
ويف الحقيقـة أنـا لم اجـد اي صعوبة يف 
الكتابة ألني عملت يف حياتي عىل  ميزان 

مهم جدا  
بـني أرستـي والوقت الـذي اتفـرغ فيه 
للكتابـة، وحتى ال تسـقط كفـة امليزان 
قمـت بعمليـة اإليفـاء لهـذا انـا ممتنة 
لخالقـي عىل هذا القانـون الذي   منحنا 

اياه... 
ملـن تكتـب آمـال شـتيوي ؟ ومـا الذي 

تنتظره من وراء الكتابة الروائية؟
- كل كاتب يحاول ان يقرتب من القارئ 
مـن خـالل افـكاره التـي تالمـس قلب 
املتلقي، وبالتايل فأنا جل كتاباتي عبارة 
عن رسـائل موجهـة بالدرجـة األوىل اىل 
مخيلة القارئ، فنحن لم نخلق يف الكون 

عبثا بل خلقنا من أجل رسالة ما.
وأنا  قد وجدت رسـالتي تلك  حتى اسـد 
تلك الثغـرة التي خلقني اللـه من اجلها 
فاإلبداع الهادف للقيم االنسانية، والقائم 
عىل التجارب املحيطة بنا هي عبارة عن  

بحر  عميق تتدفق منه أفكارنا... 
هل سبق لك أن شاركتي يف لقاءات داخل 

وخارج الوطن ؟ 
- نعم سـبق يل أن كنت حارضة يف بعض 
امللتقيـات االدبيـة، وخاصة عـرب زووم 
وكان آخـر لقـاء شـاركت فيـه بعنوان 
ازاهري جزائرية سـعودية، وكانت دعوة 
جميلـة ارشفـت عليها االمـرية جوهرة 
بنـت فهد ال سـعود، وقـد تحصلت من 
خاللها عىل شـهادة تقديـر وتكريم من 

طرف األمرية.
وقامـت هذه االخـرية بتوثيـق قصيص 
يف كتـاب جامع يف السـعودية من طرف 

االمرية الجوهرة آل سعود. 
ما مشاريعك الجديدة يف مجال التأليف؟

- هناك عدة مخطوطات رواية ومجموعة 
قصصيـة وقصـص لألطفـال، وايضـا 
مرسحيات للكبار واالطفال  انتظر فقط 

الفرصة لنرشهم بقوة القادر... 
كلمة أخرية؟

- أنـا ممتنة لله وشـاكرة لـه ألني كنت 
بمثابـة علم ينتفع بـه، أفدت الكثري من 
الطلبـة الجامعيـني والدكاترة، وهذا من 

فضل ربي والحمدالله رب العاملني. 
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خالد نعمة الشـاطي يعد واحداً من أولئك 
الجنود الذين أسـكنوا يف أفئدتهم عشقني 
الوطـن والحبيبـة وهـو كبقيـة إخوتـه 
الشـعراء الجامعـني بينهما اذ يـرى فيها 
وطنـا مصغـرا ينتمـي اليه، لـذا ينوي أن 
يرشب قهوته من شـفتيها العذبتني علها 
تقرأ لـه وطناً جميـًال آمناً فهـو يحلم أن 
يكون وطنه أبيضاً له لون أصابعها السبب 
الذي يدفعه إىل التغزل بها يف أكثر من نص 

أمثال (قبل أن أتجرأ) و(ظل شجرتها).
أما عن نص (ألـف عام.. وألف عمر) فإّن 
القـارئ له سـيلحظ الشـاعر وهو يتفق 
مـع حبيبتـه يف كل يشء إال يف عدد األوالد 
املقـرر إنجابهـم والذين كناهم الشـاعر 
بـ(الشهداء) وهو أمر إيجابي من ناحية 
أن البلد أغىل من الولد ومؤسف ألننا نربي 
أبنائنـا ونتعـب لسـنوات طـوال من أجل 
أن نـَر إشـتداد أعوادهم ثـم نخرسهم يف 

الحـروب التي ال تبقـي وال تذر األمر الذي 
جعـل الشـاطي يصـف نفسـه باملراهق 
القديم املصدق لكذبة الحياة يف هذا الوطن 
اذ ان بـالده تحـرتق وشـبابها يجنـدون 
للدفـاع عنهـا رغم صغـر أعمارهـم ولم 
يبَق يف الوطن سوى الخراب فاألحالم فيه 
ذبحت قبل أن تولد ونسائه غري وجوههن 
الفقد األليم إال أنه ما زال ينتظر أصدقائه 
الشـهداء يف املقهى ويأمـل إنتهاء الوضع 
الحـايل وعـودة الوطـن لسـابق أوانه من 
الجمـال املعهـود وإّن من بـني الصفعات 
التـي نالها ذلـك الخد خال اآلخـر صفعة 
ضيـاع الحقوق املسـببة للكف عن العمل 
األمـر  الطريـق  ذات  يف  واإلسـتمرارية 
الـذي ُيعزى إىل الحقد والحسـد الكامن يف 
بعض النفـوس الرشيرة الضعيفة التي ال 
تسـتحق أن يكون ذلك الشاعر أشبه ببرئ 
ضـاج باملاء يـروي دون أن يـروه أحدهم 

حتى قطرة واحدة.
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ال شـك أن تجربة أدونيس الشعرية تشكل 
عالمـة بـارزة وبالغـة األهمية يف مسـرية 
الحداثـة يف الشـعر العربي، ورغـم أن تلك 
التجربـة قد حظيت بكم كبـري من الدرس 
والتحليـل إال أنها تبقـى غنية بمعطياتها، 
منهـا  سـتخرج  واعيـة  دراسـة  أي  وإن 
بالكثري من الكشـوفات التي ستشـكل بال 
شـك إضافة مثمرة عىل الصعيدين املعريف 
والجمايل، ووفقا لذلك فإننا نرى أن دراسة 
الدكتور حازم هاشم تكتسب أهميتها من 
جهتـني: األوىل مـا يوفره املخـزون املعريف 
والـدرس األكاديمـي مـن روافـد تصب يف 
ضبط وتحديـد اإلطار املنهجي للدراسـة، 
وتوجيه خط سـريها التحلييل بما يضمن 
الوصول إىل النتائج املرجوة بأسلوب محكم 
ومتـوازن، والثانيـة أن قراءتـه لنصوص 
أدونيس تسـتحرض رؤية الشاعر الكامنة 
فيه والتي تمنحه القدرة عىل تفكيك النص 
وتحسـس املكامـن الجماليـة واإلبداعية، 
فروح الشـاعر بإحساسها املرهف ال شك 
ستسهم يف اإلمسـاك بما يصعب اإلمساك 
بـه ممن ال يمتلك تلك الـروح، وهي قادرة 
بالرضورة عىل التماهي والذوبان يف الدفق 
الجمايل للنص الشعري والترشب بفيوضاته 
ومـن ثـم تشـكيل صـورة انعكاسـية ملا 

تختزنه النصوص من جماليات.
لقـد حاول الدكتور حازم هاشـم يف كتابه 
الغائبة-املرجـع،  الشـخصية  (أدونيـس 
دار  الصـادر عـن  التحـوالت)  الحضـور، 
الشؤون الثقافية العامة عام ٢٠٢٣، رصد 
تحوالت شخصية أدونيس يف نصوصه عرب 
الوجوه واألقنعة املختلفة التي استخدمها 
الشـاعر كتقنيـة تتمظهر خاللهـا عملية 
الغيـاب املتلبـس بالقناع تـارة والحضور 

املتجسـد بالفعل اإلشـاري تارة أخرى.
إن قراءة نصوص أدونيس الشعرية مهمة 

شائكة و معقدة وتحتاج إىل جهد ومثابرة 
عاليـني، يتسـلحان بوعي وبعـد يف النظر 
ملا يف تلـك النصوص من تكثيـف ورمزية، 
تتطلـب قدرة وذكاء يمكنان القارئ الناقد 
مـن الوصـول إىل مسـافة غائـرة يف عمق 
النـص ومـن ثـم اجـرتاح التأويـالت التي 
تفتح النص إىل أوسـع مساحة ممكنة من 

مكنونه الداليل والجمايل.
تناول الدكتور حازم يف كتابه هذا الشخصية 
ومرجعياتها الثقافية  يف نصوص أدونيس 
يف جانبها الديني واالسـطوري والتاريخي 
واألدبـي والفولكلوري وأخريا الشـخصية 
املصنعة. ثم عمد إىل تحليل تلك الشخصية 
املسـتخدمة،  تقنياتهـا  مختلـف  وفـق 
عرب(تقنيـات القنـاع واملرايـا والتناصيـة 
والرسدية والسـيمية والتشـكيلية وانتهى 
بعـد ذلـك إىل  اسـتعراض وتحليـل صـور 

تحوالت تلك الشخصية.
وقـد اشـار الدكتور حـازم إىل « أن اعتماد 
القـراءة النصيـة والجهـد التأويـيل هـو 
الذي حدد البحث ورسـم مالمحه، فوجود 

الشخصية التي تتكشف للقارئ حضورا أو 
غيابـا هو الذي يحدد املرجعية أو الظاهرة 
أو التوظيـف أو التقنيـة، ومن ثـم حركة 
الثبات والتحول داخل النص، ( منوها إىل) 
أنها ليسـت قـراءة نهائية ولكنهـا قراءة 
مقرتحـة اعتمدت منهجيـة راعت حضور 
الشخصية وتنوعها وعالقاتها مع ظواهر 

ومفاهيم النقد األخرى.» ص:٣٧
يف هـذا الكتـاب سنكتشـف مـدى تماهي 
شـخصية أدونيس مـع شـخصياته التي 
استخدمها بمختلف تقنياتها ومرجعياتها، 
وطبيعـة حضـوره عـرب تلـك التشـكالت 
بوصفها الصـورة التي تتجـىل أو تتخفى 

فيها شخصية الشاعر. 
إذ يقـدم لنـا املؤلـف قـراءة تنطـوي عىل 
كشـوفات مهمة لرؤى الشـاعر وأسـلوب 
تعاملـه مـع الرمز الـذي يسـتخدمه من 
خـالل تماهيـه أو تهشـيمه وبنائـه وفق 
الرؤيـة األدونسـية، وقد اسـتطاع أن يلج 
وتفكيـك  واسـتنطاقه  النـص  عمـق  إىل 
صالتـه  وتحليـل  ومسـاربه،  مسـاراته 

العالقـات  املرجعيـة واإلمسـاك بخيـوط 
الثابتة واملتحولة بني الشـخصية املرجعية 
والشـخصية املتلبسـة ومـن ثم الكشـف 
عـن النموذج املخلـق للشـخصية املُْنَتَجة، 
ووفقـا لذلك فهـو يرى أن» الشـخصية يف 
نص أدونيس ال تستقر يف موقفها الرافض 
واملتمـرد يف حدود االغـرتاب والهروب عرب 
رحلـة اسـطورية إىل مجـد ال يعـود لها يف 
النهايـة إال ]ليشـتعل[ يف رمادهـا حريـق 
الثـورة هكذا تبدو تقنية القناع يف موقفها 
التغيـري.»  عـىل  دائمـا  عازمـة  الثـوري 

ص٢٠٤
إن عملية اسـتنطاق النـص التي اعتمدها 
الدكتـور حـازم كانـت غائـرة ومجلية ملا 
وراء املنطـوق الظاهـر وليـس محاكاة ملا 
يطفو فوق سـطح النص، وهـذا ما يؤكد 
رؤيتنـا بـأن القـراءة النقديـة والتحليلية 
للشـاعر للنصوص الشـعرية تنطوي عىل 
رؤيـة كاشـفة وفاتحة ملـا وراء الحصون 
التـي تختبـئ فيهـا الـدالالت والجماليات 
الخفية، وهي رؤية يؤكدها أيضا الشـاعر 
اإلنكليزي (بن جانسـون) الذي ينقل عنه 
إليـوت قوله:» إن الحكم عىل الشـعراء هو 
من اختصاص الشـعراء» مع أننا ال نقصد 
تأكيدهـا باملعنى الحرصي الذي يشـري له 
بن جونسـون ولكن برؤيـة أن هناك ميزة 
ما لقراءة الشـاعر النقديـة للنص، كما ال 
نقصد بذلك أّي شـاعر ولكن ذلك الشـاعر 

الذي يمتلك الرؤية واملقدرة النقدية. 
وإذا كان توظيف الرمز بمختلف أشـكاله 
يف  وثـراء  غنـى  الشـعري  النـص  يمنـح 
معطياته الداللية والجمالية فإن الكشـف 
عن تلك املعطيـات يمنح  قراءة ذلك النص 
قيمـة أغرائية وفعال جاذبـا ليس باعتبار 
تلك القراءة رافدا مرجعيا فحسـب، ولكن 
باعتبارها حافزا معرفيا وامتاعيا؛ يسـهم 

يف توطيد العالقة بني املتلقي والنص. 

ıaäÎç€a@ÚÓœb‘q@ÚœbÓö@¿@ÏÓní@fibfle@ÚÌãˆaçßa@ÚÓˆaÎã€aÎ@Úñb‘€a

النسيم ينسُج حكاياتِه عىل صوِت خريِر املاء
عىل شواطِئ البحرية املغمورة بسحر الليل وساعِة 

االنتظار
املرافُئ ترقُد عىل رماِل هذا االفق االرجواني

واملراكُب تبحُر محملًة بكِل ذكرياتها الهائمة
وانـا اسـوح بنظراتي لعـيل اجُد بريـَق االمِل االتي 

الكَرس به لوَح االنتظار
هذا الزبُد املتناثُر عىل مرآِة االيام

ينقُر ليغذي رأيس بالصِرب
وانا اعلُم ال طاقَة يل بتحمِل ثقَل االنتظار

سـأمللُم ارشعتي واغـادُر صوَب الشـمِس بانتظاِر 
مولد فجٍر جديد .

äbƒn„¸a@Ò7¢@Û‹«
Ô‹Óÿ»€a@áÌå

ãœbèfl@fie@·Ó»„
أذن  العصافـري يتـدىل بشـكل غصـن مـن  ِقـرْط   
املانيكانـة، يف الصنـدوق الزجاجـي لواجهـة محل 
الصائـغ، تتعلق به - بنسـق غري منتظم - مجموعة 
عصافري ذهبية صغرية، مرتبة بشكل تصاعدي، من 
قرب الكتف حتى شـحمة األذن. قرٌط ملفت النتباه 
جميـع املـارات بشـارع الصاغـة، حيـث ال تمتلـك 
إحداهن إال التوقف عنده وتأمله، ويف بعض األحيان 
دخـول املحـل واقتنائـه. إال أن الصائـغ كان ينتظر 
امـرأة بعينها، لم تأِت بعد، فطبع ملصقات إعالنية، 
ووضعهـا عـىل واجهـة املحـل، وأخـرى يف وسـائل 
التواصـل االجتماعـي، لزيـادة اإلقبال عـىل الرشاء. 
لعـل صاحبة العنق الطويل - تلك - تسـمع بالقرط 
وتربـط بينه وبني ذكراهما القديمة، فتأتي إىل املحل 
لتتبـني األمر. بعد ازديـاد املبيعات بشـكل مضطرد 
غري اسـم محله إىل (صياغة مهوى القـرط). وثبََّت 
يف املحكمـة أن صناعة هذا القرط ماركة خاصة به، 
وأن كل صائٍغ يروم اإلقدام عىل صناعة حلية ذهبية 
مشـابهة، سـيكون ملزًمـا بأخذ ترخيـص قانوني 
منه، ترتتـب عليه تبعـات مالية. املشـكلة الوحيدة 

التي كانـت تعاني منها املبيعات أن ذلك القرط يليق 
أكثر بذوات العنق الطويل فقط، لتكون املسافة بني 
األذن والكتـف كافيـة ليتدىل فيها. مما حدا بنسـاء 
املدينة من قصريات العنق البحث يف عيادات التجميل 
لتطويـل أعناقهن، فظل منتهـزو الفرص يحاولون 
ذلك، مسـتعينني بعيادات التجميـل العاملية دون أن 

يتوصلوا لحل. حتى أصبح حديث الساعة يف املدينة، 
عـن املوضة السـائدة يف مراكز التجميل لتسـتطيع 
النسـاء انتقـاء القرط. بعد محـاوالت عديدة عرفوا 
أن تلـك العمليـة التجميليـة مسـتحيلة! فاصبحوا 
يقصدونه لعلـه يجد حالً لذلك الهـوس الذي ترسب 
من نفوس النسـاء إليهـم، كأْن يقوم بتصغري حجم 
القـرط أو تقصري طوله… يسـمعهم فرتتسـم عىل 
وجهـه ابتسـامة غامضة ال تدل عىل فـرح أو حزن 
أو أي معنى مفهوم بالنسـبة لهم. ويجيب كل مرة، 
بأن طـول العنق من مميزات الجمـال األصلية التي 
تزيـن القالئـد واألقـراط، ال أن تتزين بهـا هي. وال 
يمكـن لعباقـرة التجميل التالعب بها، فهي ليسـت 
الخدود والشفاه وغريها التي جعلت أشكال النساء 
متشـابهة. وتسـتعيد ابتسـامته الغامضـة صورة 
القرط الـذي صنعه أول مرة قبل أعـوام ملانيكانته، 
عندمـا كانـا زميلـني يف الجامعـة. والذي اسـتلهم 
صورته من صدر بيت شعري يف درس البالغة كشاهد 
للكناية عن املـرأة طويلة العنـق. كان كلما التقاها 
يف أروقـة الجامعة أو حدائقهـا همس لها به: بعيدة 
مهوى القـرط… فاعتادت سـماعه، حتـى أخربته 

عن حزنها، حيث سـتفتقد همسـته تلـك يف العطلة 
الصيفيـة، فهي تسـكن مدينًة بعيدًة عـن مدينته.. 
عندهـا قدحـت يف ذهنه فكـرة صناعة ذلـك القرط 
وأهداه لها: - هذه العصافري سـتغرد لِك كل صباح 
بدالً عني… لم تحرض للكلية يف العام الدرايس التايل، 
الـذي أعقب أحداث عنف يف البـالد إثر عودة الجيش 
مهزوماً يف الحرب األخرية. سأل زميالتها فلم يحصل 
عىل جواٍب شاٍف، سوى تكهنات واحتماالت بعودتها 
مـن عدمها. حيث اختفت مـع أرستها بالكامل، مع 
األرس التي ِسـيقْت إىل أماكن مجهولة، وال يستطيع 
أحد التحدث بشـأنها أو السؤال عنها. ظل ينتظرها 
حتى بعد تخرجـه من الكلية، ورغم أنها لم تعد ولم 
يعـرف عنها أية معلومة، إال أن شـعوراً داخلياً كان 
يقول لـه أنه سـيلتقيها يوماً ما. انتقل إىل السـكن 
يف مدينتهـا، وافتتح محل صياغـة الذهب.. ووضع 
جدوالً يومياً للتجـوال يف أحياء املدينة، لعله يلتقيها 
مصادفًة، أو يعرف عنها شيئاً. لكنه يعود من جولته 
اليوميـة إىل املحل مخـذوالً، فيجس منتظـراً مقابل 
واجهتـه الزجاجيـة، محدقـاً بذلـك القـرط، وكأنه 

يسمع عصافريه تغرد: - بعيدة مهوى القرط.
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هل السـعادة تكون نتيجة الظروف؟ 

أم أن هناك من يولدون بشـخصيات 

سـعيدة؟ إن السـعادة قـرار يمكنِك 

بسـيطة..  خطـوات  عـرب  تحقيقـه 

عـادات تحقـق لـِك الراحـة والرضا 

فتشعرين بالسعادة تمأل حياتك.

أمامـك  تطـرح  القادمـة  السـطور 

10 عـادات مشـرتكة بـني السـيدات 

السـعيدات.. اجتهـدي لتغيري حياتك 

واعتمـدي منهـا مـا يناسـبك، حتى 

تنضمي إىل نادي السيدات السعيدات:

1. ممارسة االمتنان

االمتنان هو أحد أهـم الطرق املؤدية 

إىل السـعادة، حيـث تختاريـن رؤية 

أصعـب  وسـط  الجيـدة  األشـياء 

الظـروف، والبحـث عـن الجمـال يف 

األشـياء البسـيطة، وإيجاد الفرح يف 

األوقات العادية، إن ممارسة االمتنان 

وجعلهـا عـادة يومية لديـِك، بمثابة 

طريق رسيع يقودك نحو السعادة.

2. الرعاية الذاتية

االهتمـام  تشـمل  الذاتيـة  الرعايـة 

بنفسـك جسـدياً وعاطفيـاً وعقلياً، 

وهي تشمل ممارسة النشاط البدني 

الذاتيـة  والرعايـة  الجيـد.  والنـوم 

تشعرك بالرفاهية، وبالتايل تصبحني 

أكثر سعادة.

3. الثقة بالله

إيمانك وثقتك بالله، يطرد الخوف من 

حياتـك، وبالتايل تصبحـني مطمئنة، 

وهو ما يشعرِك بالراحة والسعادة.

4. قبول الذات

املـرأة السـعيدة تكـون لطيفـة مـع 

نفسها. تقبيل صورتك الجسدية عىل 

مـا هي عليهـا، فجسـدك يف حد ذاته 

نعمة كبـرية من الله. تقبـيل قدراتك 

وإمكانياتك واسـتغيل املتاح، افهمي 

شـخصيتك واعـريف نقـاط ضعفك، 

وأمـام كل هـذا سـتتضاءل نقـاط 

ضعفـك، وتتقبلني نفسـك كما هي، 

مما يشعرِك بالرضا والسعادة.

5. العطاء والعمل الخريي

تقديم خدمـات ومسـاعدات خريية 

لآلخرين يعزز مسـتويات الدوبامني 

(هرمون السـعادة) يف جسـدك، مما 

يجعلِك أكثر رضا وسعادة.

6. الهوايات

تسـاعدك  تمارسـينها  هوايـة  أي 

عـىل التخلص مـن التوتر، كمـا أنها 

تساعدك عىل تكوين دوائر اجتماعية 

تشبهك وسـهل االنسجام معها، مما 

يشعرِك بالسعادة.

7. تشجيع ودعم اآلخرين

تقـارن نفسـها  السـعيدة ال  املـرأة 

باآلخرين، حتى ال تشـعر باإلحباط، 

املقارنـة  عـادة  مـن  وللتخلـص 

السـخيفة، دربي نفسك عىل تشجيع 

ودعـم اآلخرين، وهذه العادة سـوف 

املقارنـة،  يف  الرغبـة  عـىل  تقـيض 

وتشعرِك أنِك أكثر رضا وسعادة.

8. التسامح

التسـامح يحمـي قلبـك وروحك من 

ظـالم الغضـب والضغائـن والرغبة 

يف االنتقـام، لذا فاملرأة السـعيدة هي 

من تفضل التسـامح من أجل صفاء 

روحها وسالمة قلبها.

9. القدرة عىل الرفض

كلمة (ال) جزء مهم من حياتك، يجب 

أن تتعلمي متى تستخدمينها لرفض 

أي يشء يمكن أن يسـبب لـِك إرهاقاً 

أو إزعاجاً، وبالتايل تصبحني سـعيدة 

ومرتاحة.

10. القناعة

املـرأة السـعيدة تمتـن ملـا تمتلكـه، 

بالطبـع ال تتخـىل عـن طموحاتها، 

ولكنهـا تسـتطيع االسـتمتاع بمـا 

هـو متـاح إىل حني تحقيـق أهدافها 

األخـرى. فتحيل بالقناعـة تصبحني 

سعيدة.

كشفت دراسـة جديدة أّن وسائل 
تلحـق  االجتماعـي  التواصـل 
الّرضر بالصحـة العقلية لألطفال 
عـن طريق تدمـري فـرتات النوم، 
والتقليل من مسـتويات نشاطهم 
الحركي، وتعرّضهم لإلسـاءة عرب 

اإلنرتنت يف منازلهم.
وبحسـب تقرير نرشتـه صحيفة 
«تلغراف» الربيطانيـة، فإّن اآلباء 
وخـرباء الصحـة يشـتبهون منذ 
فرتة طويلـة يف أّن قضاء عدد من 
التواصل  السـاعات عـىل مواقـع 
«فيسـبوك»  مثـل  االجتماعـي، 
و»تويرت» و»إنسـتغرام»، له تأثري 
سـلبي عـىل الشـباب، مـا يرفـع 

مستويات القلق واالكتئاب.
وقال مؤلف الدراسـة الربوفيسور 
جامعـة  مـن  فينـر  راسـل 
ينبغـي عـىل  إّنـه  «كاليفورنيـا» 

اآلباء إبقاء شاشـات النوم خارج 
غرف النوم، لتجّنـب تأخري النوم، 
وتشـجيع أطفالهم عىل ممارسة 
التمارين الرياضية، وقضاء بعض 

الوقت مع األصدقاء شخصياً.
الشـباب  «اسـتخدام  وأضـاف: 
االجتماعـي  التواصـل  لوسـائل 
والهواتف الذكيـة هو مصدر قلق 

مستمر لآلباء اليوم».
ويف إنكلرتا يستخدم أكثر من ٩٠٪ 
مـن املراهقني اإلنرتنـت للتواصل 
االجتماعـي، وتعد الدراسـة األوىل 
مـن نوعها التي تضم عـدداً كافياً 
تمثـل  لجعلهـا  املشـاركني،  مـن 
وراقـب  البـالد.  أنحـاء  جميـع 
الباحثون الشـباب الذيـن ترتاوح 
أعمارهـم بني ١٣ و١٦ سـنة بني 

عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥.  
ويف السـنة الثانيـة من الدراسـة، 

سـئل املشـاركون عن مستويات 
النفسـية، وسئلوا عن  ضغوطهم 
عادات النوم والتمارين الرياضية، 
وما إذا كانوا تعرضوا لـ»البلطجة» 

عرب اإلنرتنت.
ويف السنة األخرية، سئل املراهقون 
حياتهـم  عـن  رضاهـم  عـن 

وسعادتهم وقلقهم.
أفـاد ٢٨٪ مـن  ويف عـام ٢٠١٤، 
التواصـل  وسـائل  مسـتخدمي 
االجتماعي من اإلناث بأنهّن عانني 
من القلق النفيس مقارنة بنسـبة 
٢٠٪ من الذين كانوا يستخدمونه 

أسبوعياً أو أقل.
أمـا عنـد الفتيـان، فقـد ارتفعت 
النسـبة من ١٠٪ إىل حـوايل ١٥٪، 
كما بّينت الدراسـة أّن اسـتخدام 
وسائل التواصل االجتماعي بشكل 
متكرر خالل عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ 

أدى إىل تدّني مسـتوى الرفاه لدى 
الفتيـات، حيـث أبلغـت الفتيـات 
باسـتمرار  اسـتخدمن  الالئـي 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
عن انخفـاض الرضا عـن الحياة 

والسـعادة، وزيـادة القلق، يف عام 
٢٠١٥. وقالت املؤلفة املشاركة يف 
الدراسـة، الدكتورة داشا نيكولز، 
إن «الفـروق الجنسـية الواضحة 
التي اكتشـفناها يمكـن أن تعزى 

ببساطة إىل أن الفتيات يستخدمن 
وسائل التواصل االجتماعي بشكل 
أكثر من الفتيان، أو إىل حقيقة أن 
الفتيات لديهن مستويات أعىل من 

القلق مقارنة بالفتيان».
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املقادير واملكونات:

- كوب من كريمة الطبخ.

- كوبان من الزبدة.

- كوب من الحليب.

- بصلة مفرومة.

طـازج  بـروكيل  رأس   -

مفروم.

مرقـة  مـن  غـرام   ٥٠٠  -

الدجاج.

- ملعقـة صغرية مـن الثوم 

املهروس.

- ملعقة كبرية نشا.

طريقة التحضري:

- تذاب الزبدة يف قدر عىل نار 

متوسطة الحرارة.

- نقوم بقيل البصل يف الزبدة؛ 

حتـى يصبح بنـي اللون، ثم 

نضيف الثوم املهروس.

- نضيـف الـربوكيل، ومـرق 

الدجاج، ويطهـى املزيج ملدة 

١٠ دقائق تقريباً.

- نخلـط املزيـج باسـتخدام 

الخالط الكهربائي.

- نضعه عىل النار مرة أخرى، 

ونضيف كريمة الطبخ.

- نذيـب النشـا يف الحليـب، 

ونضيـف الشـوربة تدريجياً 

مع االستمرار يف التحريك.

حسـب  امللـح،  نضيـف   -

الرغبة.

- تسكب الشوربة يف صحون 

التقديم، وتقدم سـاخنة مع 

الخبز املحمص. 

ال تسـاعد الـكىل يف طـرد السـموم من الجسـم 
فحسـب ، بـل تلعب أيًضـا دوًرا مهًمـا يف تنظيم 
ضغط الـدم، العالقة بـني ضغط الـدم ووظيفة 

الكىل أكثر ارتباًطا مما نتوقعه. 
 يمكـن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غري املنضبط 
إىل إجهاد األوعية الدموية يف كليتك وبمرور الوقت 
يمكـن أن تصبـح أضيق وأكثـر تيبًسـا. ارتفاع 
ضغط الدم هو أحد األسـباب الرئيسـية ألمراض 

الكىل وال يدرك الكثري من الناس هذه الحقيقة.
ما هي العالقة بني وظائف الكىل وضغط الدم؟

ارتفـاع ضغط الدم له تأثـري ضار عىل كل عضو، 
يف الـكىل، يمكن أن يؤدي ارتفـاع ضغط الدم إىل 
تضييق األوعية الدموية ، وهي حالة تعرف باسم 

االنقباض، يمكن أن يؤدي هذا الضيق يف النهاية 
إىل إتـالف األوعيـة الدموية يف الـكىل وإضعافها 

ويؤدي إىل انخفاض تدفق الدم.  
هـل يمكن أن يكـون ارتفاع ضغـط الدم مؤرشاً 

عىل وجود خلل يف وظائف الكىل؟
يعـد ارتفـاع ضغـط الدم أحـد األسـباب األكثر 
شـيوًعا ألمراض الكىل وأمراض الكىل يف مراحله 
األخـرية، يمكن أن يتسـبب ارتفـاع ضغط الدم 
يف تلـف األوعيـة الدمويـة يف الـكىل، ممـا يجعل 
التخلـص من جميع الفضالت والسـوائل الزائدة 
أمـرًا صعًبـا للغاية، يمكن أن يؤدي هذا السـائل 
الزائد إىل زيادة ضغط الدم ، مما يتسـبب يف مزيد 

من الرضر.
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املكـرسات مـن العنـارص الغذائيـة الشـائعة 
جـداً، واملعروفـة بمحتواهـا الغنـي باملعـادن 
والفيتامينات. لذيذة ومريحة ويمكن االستمتاع 
بها يف جميع األوقـات. عىل الرغم من احتوائها 
عىل نسـبة عالية مـن الدهون، إال أنهـا تتمّتع 
بعدد مـن الفوائد الرائعة للصحـة والوزن، أما 
العسل، فله فوائد صحية «خارقة». إليِك فوائد 

الجوز واللوز والكاجو مع العسل للنساء.
أهـم ٨ فوائد صحية لتنـاول املكرسات (الجوز 

واللوز والكاجو)
١- مصـدر كبري للعديد مـن العنارص الغذائية: 
املكرسات غنّية بالدهون وقليلة الكربوهيدرات 
ومصـدر كبـري للعديد مـن العنـارص الغذائية، 
واملغنيسـيوم   E إي  فيتامـني  ذلـك  يف  بمـا 

والسيلينيوم.
تحتـوي  األكسـدة:  بمضـادات  محّملـة   -٢
املكرسات عىل مضادات األكسدة املعروفة باسم 
البوليفينول، والتي قد تحمي الخاليا من التلف، 

.LDL وتقي من الكولسرتول الضاّر
٣- تسـاعد عـىل إنقاص الـوزن: لقـد ثبت أن 
املكرسات تعّزز فقدان الوزن بدالً من املساهمة 

يف زيـادة الوزن. ويشـري العديد من الدراسـات 
إىل أن جسـمِك ال يمتّص كل السعرات الحرارية 

املوجودة يف املكرسات بعد تناولها.
٤- تخفـض الكولسـرتول والدهـون الثالثية: 

قد تسـاعد املكرسات عىل خفض الكولسـرتول 
الضـار LDL والدهون الثالثية الكيل، مع زيادة 

مستويات الكولسرتول الجيد.
٥- مفيدة ملرض السكري من النوع ٢ ومتالزمة 

التمثيـل الغذائـي: أظهر العديد من الدراسـات 
أن نسـبة السـكر يف الدم وضغط الدم تتحّسن 
عندما يقوم األشخاص املصابون بداء السكري 
من النوع ٢ ومتالزمة التمثيل الغذائي بتضمني 

املكرسات يف نظامهم الغذائي.
٦- تقلّـل من االلتهابات: تشـري األبحاث إىل أن 
املكـرسات قـد تقلّـل االلتهـاب، وخاصـة لدى 
مرىض السـكري وأمراض الـكىل وغريهما من 

الحاالت الصحية الخطرية.
٧- نسـبة عالية من األلياف املفيدة: املكرسات 
غنّيـة باألليـاف، والتـي يمكـن أن تقلّـل مـن 
مخاطـر اإلصابـة باألمـراض، وتسـاعدِك عىل 
الشـعور بالشـبع، وتقليل امتصاص السعرات 

الحرارية، وتحسني صحة األمعاء.
٨- تقلّـل من خطـر اإلصابة بالنوبـات القلبية 
والسكتات الدماغية: قد تقلّل املكرسات بشكل 
كبـري مـن خطـر اإلصابـة بالنوبـات القلبيـة 
والسـكتات الدماغيـة. يزيـد تنـاول املكرسات 
من نسـبة الكولسـرتول الجيد HDL «الجيد»، 
ويحّسـن وظائـف الرشايـني، ولـه العديد من 

الفوائد األخرى.

يف خرب قد ينـزل كالصاعقة عىل 

جميـع النسـاء اللواتـي يهتمن 

بترسيح شعرهن، كشفت دراسة 

أمريكيـة موسـعة أن منتجـات 

العناية بالشـعر قـد ترفع إىل حد 

كبـري خطـر اإلصابـة برسطان 

يسـتخدمنها  مـن  بـني  الرحـم 

بشكل دائم.

فقـد أفادت الدراسـة التي جرت 

بإرشاف معاهد الصحة الوطنية 

ونـرشت  املتحـدة  الواليـات  يف 

نتائجهـا،أن الخطـورة موجودة 

فعالً.

وشمل هذا البحث حوايل ٣٣ ألف 

امرأة يف جميع الواليات األمريكية 

عىل مـدى أكثـر مـن ١٠ أعوام، 

تراوحت أعمارهـن بني ٣٥ و٧٤ 

عاماً.

كما أوضحت الدراسـة أن معدل 

اإلصابة برسطـان بطانة الرحم 

بلـغ أكثـر مـن ٤٪ لدى النسـاء 

منتجـات  يسـتخدمن  الالتـي 

تنعيم الشـعر لـ ٤ مرات أو أكثر 

 ٪١٫٦٤ بــ  مقارنـة  السـنة،  يف 

بالنسـبة اللواتي لم يسـتخدمن 

هذه املنتجات.

إىل ذلك، أظهرت النتائج أن اإلناث 

منتجـات  اسـتخدمن  اللواتـي 

الشـعر كن أكثر عرضة لإلصابة 

بهذا النوع من الرسطان بنسـبة 

.٪١٥٥

وأكـدت أن مـا يقـارب ٦٠٪ من 

ملنتجـات  املسـتخدمات  اإلنـاث 

ذوات  مـن  كـن  الشـعر  تنعيـم 

البرشة السـمراء اللواتي يتميزن 

بالشـعر املجعـد، وبالتـايل هـن 

الفئـة املعرضـة أكثـر لإلصابـة 

برسطان الرحم.

بدورهـا، حـّذرت رئيسـة فريق 

البحـث ألكسـندرا وايـت، إىل أن 

األرقام التي توصلت لها الدراسة 

مثـرية للقلـق. وشـددت عىل أن 

تلك األبحاث تعّد األوىل من نوعها 

ممن درست العالقة بني استخدام 

منتجات ترسيح وتنعيم الشـعر 

وهذا النوع من الرسطان.

يشـار إىل أن رسطان عنق الرحم 

يعترب من األمراض غري الشائعة 

يف أمـريكا، حيث يشـّكل ٣٪ من 

التـي تصيـب  أنـواع الرسطـان 

النساء.

إال أن هنـاك مخاوف مـن ازدياد 

أعـداد اإلصابـات، حيـث ذكرت 

الجمعية األمريكيـة لعلم األورام 

الرسيرية قبل فرتة، أن ما يقارب 

رسطـان  مريضـات  مـن   ٪٨١

الرحم يعشـن ملدة ٥ سنوات عىل 

األقل بعد تشخيص املرض.
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يستخدم النحل يف بناء قرص العسل شمعا تفرزه غدد موجودة 

يا  ملاذا  اعجوبة هندسية.  القرص  يف اسفل بطنها. وُيعترب هذا 

ترى؟

ظَن علماء الرياضيات عىل مر قرون عديدة ان الشكل السدايس 

هو انسب االشكال لتوفري اكرب مساحة ممكنة بأقل كمية من 

االضالع  املتساوية  املثلثاث  عىل  يتفوق  انه  حتى  البناء.  مواد 

الربفسور  ان  اال  نظريتهم.  تربير  لكَنهم عجزوا عن  واملربعات. 

توماس. ك. هايلز برهن قبل خمسة عرش عام تفوق ما دعاه 

«فرضية قرص العسل» مستندا اىل علم الرياضيات. فقد أظهر 

لتقسيم  طريقة  افضل  هي  املنتظمة  السداسية  املضلعات  ان 

مساحة معينة اىل اجزاء متساوية بأقل دعائم بنيوية. وذلك الن 

الشكل السدايس أقرص محيطا من بني جميع االشكال الهندسية 

االخرى.

سداسية  خاليا  بناء  من  عديدة  فوائد  نحلة  املهندسة  وتستمد 

الشكل. فهي تستغل اىل أقىص حد املساحة املتوفرة، مما يتيح 

لها ان تخزن أكرب كمية من العسل. كما انها تبني بفضل هذا 

بأقل كمية  نفسه  الوقت  يف  ومتينا  الشكل قرص عسل خفيفا 

املادة الشمعية. فال عجب ان يوصف قرص العسل  ممكنة من 

بأنه «رائعة معمارية».

الرائع  التعاون  للنحل فتتجسد يف ذلك  ومن الخصائص االخرى 

او  ثالثة  من  البناء  عملية  تبدا  فهي  العسل.  قرص  بناء  خالل 

اربعة جوانب حتى تصل يف النهاية اىل نقطة االلتقاء وهي مركز 

عايل  وبتناسقا  اي خطأ  دون  العملية من  تكون هذه  القرص. 

بني  الزوايا  القرص  بناء  عملية  خالل  النحل  يحسب  اذ  الدقة. 

فتحات القرص، وكذلك يحسب النحل زوايا فتحات القرص التي 

تبقى ظهرا بظهر بهدف ضمان ميالن الزوايا ١٣ درجة لكي ال 

ينزلق العسل من القرص.

من  اعتبارا  الذكية  الخصائص  هذه  نحلة  املهندسة  تظهر 

الجامعات  يف  العسل  قرص  صنع  تتعلم  ال  انها  اي  والدتها، 

بل  االمارات  او  او مرص  االردن  او  لبنان  االمريكية يف  الصليبية 

تكون عىل استعداد للقيام بهذه االعمال املعجزة بمجرد والدتها 

النبي  يّد  املرسل عىل  الكريم  القران  كتابه  يف  تعاىل  الله  ليصدق 

أَِن  النَّْحِل  إَِىل  َك  َربُّ «َوأَْوَحى  وسلم:  عليه  الله  صىل  محمد  األمي 

النحل:  َيْعرُِشوَن»،  ا  َوِممَّ َجِر  الشَّ َوِمَن  ُبُيوًتا  الِْجَباِل  ِمَن  اتَِّخذِي 

.٦٨

ان  دون  قوية  هياكل  لبناء  العسل  قرص  العلماء  يقلّد  واليوم، 

يضيعوا اي مساحة. عىل سبيل املثال، يستخدم مهندسو الطريان 

ألواحا شبيهة بقرص العسل لبناء طائرات امتن واخف وترصف 

بالتايل وقودا أقل.
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وزع االرقام من ١ اىل ٩ داخل كل مربع من املربعات 
التسـعة الصغرية , ثـم أكمل توزيـع باقي االرقام 
من ١ اىل ٩ يف األعمدة التسـعة الرأسية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

١٩٠٧ - الحكومـة الفنلندية تمنح املرأة حـق التصويت يف االنتخابات 
لتصبح أول دولة يف أوروبا تعطي املرأة هذا الحق.

١٩١٧ - إحدى قطعات الجيش العثماني تصل إىل خانقني منسحبة من 
بغداد بعد دخول القوات الربيطانية إليها، حيث أخفق «خليل باشا» يف 

إعداد خنادق تمتد من الكوت إىل بغداد ليحتمي بها جيشه.
١٩٢٢ -إعالن اسـتقالل مرص بموجـب ترصيح ٢٨ فرباير الصادر من 

طرف بريطانيا.
١٩٣٩ - زواج شـقيقة ملـك مرص فاروق األول األمـرية فوزية من ويل 

عهد إيران محمد رضا بهلوي.
١٩٥١ - الحكومة اإليرانية برئاسـة الدكتور محمد مصدق تقرر تأميم 

صناعة النفط والتي كانت خاضعة لسيطرة الرشكات األمريكية.
٢٠٠٩ - افتتاح السفارة اللبنانية يف العاصمة السورية دمشق، لتكون 

هناك سفارة لبنانية يف سوريا للمرة األوىل منذ استقالل البلدين.
٢٠١٧ -ملـك املغـرب محمد السـادس يعفي عبد اإلله ابـن كريان من 

رئاسـة الحكومـة بعد فشـله يف تشـكيلها خالل ٥ أشـهر مـن تاريخ 
االنتخابات.

وقوع عدة تفجريات انتحارية يف العاصمة السـورية دمشـق، أسفرت 
عن مقتل ٤٠ شخصاً وإصابة حوايل ١٢٠.

٢٠١٩ -إعصـار إيداي يـرضب الجانب الرشقي مـن أفريقيا الجنوبية 
ويتسـبب ِبريـاٍح وفيضاناٍت هائلـة يف ُكٍل من موزمبيـق وزيمبابوي 
وماالوي وجنوب أفريقيا ومدغشـقر، وُيؤدي إىل مقتل ٢٠٥ أشـخاص 

عىل األقل.
ُهُجوٌم إرهابي ِبسـالٍح نارّي عىل مسجد النور يف مدينة كرايستشريش 

النيوزيلنديَّة يودي ِبحياة ٥٠ من املُصلنّي وجرح أكثر من ٥٠ آخرين.
٢٠٢١ - مجلـس الشـيوخ األمريكي يصـادق عىل تعيـني ديب هاالند 

وزيرة للداخلية، لتصبح أول وزيرة من سكان أمريكا األصليني.
٢٠٢٢ - فـوز رسدار بردي محمدوف بنسـبة ٧٢٫٩٧٪ من األصوات يف 

االنتخابات الرئاسية املبكرة، ليخُلف والده يف حكم تركمانستان.
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تزوج رجل بامرأتني إحداهما اسمها حانة والثانية اسمها مانة ، وكانت حانة 
صغرية يف السن عمرها ال يتجاوز العرشين بخالف مانة التي كان يزيد عمرها 

عىل الخمسني والشيب لعب برأسها.
فكان كلما دخل إىل حجرة حانة تنظر إىل لحيته وتنـزع منها كل شعرة بيضاء 
وتقول: يصعب عيلَّ عندما أرى الشعر الشائب يلعب بهذه اللحية الجميلة وأنت 
مازلت شاًبا ، فيذهب الرجل إىل حجرة مانة فتمسك لحيته هي األخرى وتنـزع 
منها الشعر األسود وهي تقول له : ُيكدِّرني أن أرى شعرًا أسود بلحيتك وأنت 

رجل كبري السن جليل القدر.
ودام حال الرجل عىل هذا املنوال إىل أن نظر يف املرآة يوًما فرأى بها نقًصا عظيًما 
وقتها  ومن  لحانا“  ضاعت  ومانة  حانة  ”بني   : وقال  بعنف،  لحيته  فمسك   ،

صارت مثُال.

جلس مؤلف كبري أمام مكتبه وأمسك 
املاضية،  السنة  ”يف  وكتب:  بقلمه، 
والزمت  املرارة،  إزالة  عملية  أجريت 
الستني  وبلغت  شهور..  عدة  الفراش 
يف  املهمة  العمر فرتكت وظيفتي  من 
دار النرش التي ظللت أعمل بها ثالثني 
يف  ابني  والدي.. ورسب  وتويف  عاماً.. 
عن  لتعطله  الطب  كلية  بكالوريوس 
الدراسة عدة شهور بسبب إصابته يف 

حادث سيارة..“
ويف نهاية الصفحة كتب:“ يا لها من 

سنة سيئة..!!“
ودخلت زوجته غرفة مكتبه، والحظت 
فوق  ومن  منه،  فاقرتبت  رشوده.. 
الغرفة  كتفه قرأت ما كتب.. فرتكت 
 ... شيئاً  تقول  أن  دون  من  بهدوء، 
لكنها وبعد دقائق عادت وقد أمسكت 
بهدوء  وضعتها  أخرى،  ورقة  بيدها 

كتبها  أن  سبق  التي  الورقة  بجوار 
زوجها.

وقرأ  زوجته  ورقة  الزوج  فتناول 
منها: ”يف السنة املاضية، شفيت من 
اآلم املرارة التي عذبتك سنوات طويلة 
وبلغت الستني وأنت يف تمام الصحة..

أن  بعد  والتأليف  للكتابة  وستتفرغ 
... تم التعاقد معك عىل نرش أكثر من 

كتاب مهم.
الخامسة  بلغ  حتى  والدك  وعاش 
ألحد  يسبب  أن  بغري  والثمانني  
أن  بغري  هدوء  يف  وتويف  متاعب  أي 
يتألم.. ونجا ابنك من املوت يف حادث 
أو  عاهات  أيه  بغري  وشفي  السيارة 

مضاعفات..
يا   ” قائلة:  عبارتها  الزوجة  وختمت 
لها من سنة تغلب فيها حظنا الحسن 

عىل حظنا اليسء“.
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حـددي لنا أي نوع من النسـاء 

أنت أوالً، فهل تصنفني نفسـك 

املرأة الجريئة  ضمن شـخصية 

والواثقـة مـن كل خطواتها، أم 

أكثـر رومانسـية وحياًء،  أنـك 

أم أنـك مدللة وتعشـقني جذب 

كنـت؟  أينمـا  إليـك  األنظـار 

حسـناً، دعينـا نقدم لـك أجمل 

النفحـات الحديثـة يف السـوق، 

والتي تتناسـب مع شخصيتك؛ 

لتختـاري العبـق الـذي يعكس 

مـع  ويتمـاىش  شـخصيتك، 

مزاجك، فيحافظ عىل اسـتقرار 

كل  يف  حولـك  مـن  األمـور 

األوقات.

امـرأة ملؤهـا الحيويـة وحـب 

االنطالق

إذا كنـت تتمتعـني بشـخصية 

والحيويـة  بالنشـاط  مفعمـة 

والحيـاة، فأنـت حتمـاً امـرأة 

لالنطـالق  ومحبـة  عرصيـة 

واختياراتـك،  بذوقـك  راقيـة 

لذلك سـتكون العطور الزهرية 

الحلوة الغنية بالفواكه والورود 

والفانيال املفضلة لك. 

املرأة الغامضة

ال يمكـن عىل األغلـب لآلخرين 

توقـع ردات فعلـك، فأنت دائماً 

غامضـة وكذلـك هو سـتايلك 

وألوانـك املفضلة، وطبعاً ال يقل 

عطرك غموضاً عنك فهو حتماً 

املفاجئـة،  بالخالصـات  غنـي 

وغري املتوقعة كالبهارات الحادة 

والتوابل مثل الزعفران والفلفل 

والهيل والقرنفل والقرفة. 
املرأة األنيقة جداً

تهتم هذه املـرأة كثرياً بأناقتها 

إىل  شـعرها  ترسيحـة  مـن 

وألـوان  وقدميهـا  أظفارهـا 

مانيكورها، وحقيبة يدها التي 

البـد أن تتماىش مع سـتايل كل 

وتهتـم  املختلفـة،  مناسـباتها 

بمتتبعيهـا عـىل مواقع  كثـرياً 

التواصـل االجتماعـي، وتهتـم 

وكامـل  بماكياجهـا  أيضـاً 

دائمـاً  وتختاريـن  تفاصيلـه، 

والبسـيطة  الشـيك  الفسـاتني 

التكلف والتفاصيل  الخالية من 

املعقـدة. وكذلك هو عبقك الذي 

العـود واملسـك  ينبـض بعبـري 

والصندل. 

السـتايل  إىل  أكثـر  تميلـني 

الكالسيكي

األسـلوب  تحبـني  كنـت  إذا 

الكالسيكي يف حياتك، وتفضلني 

واأللـوان  البسـيطة  القصـات 

النيـود خاصـة منهـا األبيـض 

واألسـود، وتعد مارلـني مونرو 

أيقونتك الجمالية وعبقك يأرس 

القلوب كلها، فأنت حتماً امرأة 

كالسيكية لكن راقية وناضجة 

وتناسبك حتماً العطور الرشقية 

الغنية بخالصات الخشب.

املرأة املدللة

تتمتع املـرأة املدللة بالكثري من 

األنوثة والنعومـة يف اختياراتها 

وإكسسـواراتها،  إلطالالتهـا 

وتعشق أن يهتم من حولها بأدق 

تفاصيلهـا وإعطائها املزيد من 

«املجامـالت»، ومما الشـك فيه 

أن العطـور الزهرية والنفحات 

الغنيـة بالـورود العطـرة هـي 

الخيار األنسب لك.
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يكولون الكلب لوحب اكو اسبــــاب 
وانه اسبابي مبحبتك صارن اهواي

سبب منهن طبع عندك ترف حــيل 
وسبب خاف من اكلك تزعل وياي

اكلك حلو خاف اني اتهم بيــــــــك
ومن طاري اسمك تذبل اشفــــــاي

عسل المو عسل هم للعسل لـــون 
ورد هم مو ورد ونكول بي مـــاي

والمثل اخلمر واليشربه يـــــــدوخ
هوه انه من اشوفك مايــــضل راي
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1. وصل درجة عالية من حسـن األداء أو الصناعة - 
نصف صابر - ثلثا جبل.

2 .بمعنـى طريق أو وسـيلة أو ألجل يشء ما - حالة 
اإلصابة بمكروب أو عفونة يف الجسم.

3 .عكـس حلـو - مطرب راحل صاحـب اغنية بنات 
املكال.

4 .عـروس املصايف اللبنانية – قريـة لبنانية وقعت 
ضحية غدر املحتل.

5 .اسـم حرف مـن حـروف اللغة – طـاف يف املكان 
وبحث بنظره.

6 .غري متزوج.
7 .يضعون شيئا مكان يشء آخر - متشابهات.

8 .هز وخض - ثلثا سيد - يقرأ لنفسه أو لآلخرين.
9 .كثري وفائض - يشبك األشياء ببعضها.

10 .قرية وقضاء يف البقـاع اللبناني عند جبل صنني 
- تشابهان - هجم.

1. انصت - صوتها مالئكي ولحنها رحباني.
2 .شاعر لبناني مهجري - فوق العني (معكوسة).

املعنـى - لقـب  3 .كلمـة تسـتخدم لالسـهاب يف 
اجتماعي انجليزي - زهر يذكر يف تحية الصباح.

4 .حيـوان بحـري يصنف مـن أذكـى املخلوقات - 
وحدة العملة اللبنانية.

5 .متشابهان - حب.
6 .ما يئس وما استسلم - الجن - طرف.

7 .سهل يف لبنان - يسحب.
8 .مخيم فلسطيني شهري يف لبنان.

9 .اسـم مؤنـث بمعنى الخفيفـة اللينـة الهادئة - 
مدينة أثرية يف البقاع اللبناني مهمة.

10 .دولـة عربيـة اصل اسـمها بمعنى لـون اللبن 
لكثـرة الثلوج يف جبالها - قرية يف قضاء املتن بجبل 

لبنان.
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لديك مشاريع مهمة يف العمل وعليك أن تركز قدر 
اإلمكان عىل تحقيق الجزء األكرب منها عرب التواصل 

مع الزمالء يف العمل. 
الحـّب الذي يأتـي يف طريقك قـد يشـعرك باملزاجية يف 
نهايـة اليـوم. الحب الذي كنت قد نسـيته يعود ليظهر 

عىل السطح من جديد.

الحـب والعمـل الجـاد يجتمعـان اليـوم معاً يف 
بوتقة واحدة ويف مكان واحد ليمنحاك إحساسـًا 
غامراً بالسـعادة! تنال إعجـاب العاملني معك بفضل 
طاقاتك وحيويتك وقدرتك النضالية، ورهافة شعورك 

يف مواجهة األوقات الدقيقة أو الصعبة.

كل فـرد يحبـك، ولكـن كل شـخص يحّب ما 
لديك أيضا. ترّقب غرية ممن حولك. حان الوقت 
لبعـض الجّدية اليوم، برهـن بأنك يمكن أن تتغلب 
عىل حب االمتالك. تجنب الغرية ثّم انظر ما يحدث. 

لديك أمل يف أن تحصل عىل املكانة التي تريدها.

يقـع خالف بينـك اليـوم وبني أفـراد أرستك، 
خاصة السيدات، وقد يؤدي إىل توتر وقلق. 

تشعر بأن قلبك يتمزق بسبب الحب الذي تحمله يف 
قلبك تجاههم لكن يف نفس الوقت بينك وبينهم خالف. 

انبته فالوقت ال يحتمل أي خالفات أو أحقاد.

تحـرض اليوم بعض الحفالت يف بعض األماكن 
املفضلة إليـك. تفكر يف حضور حفل واحد فقط 
وتضع خطـة لذلك منذ الصبـاح. ال تنس مواعيدك 
املهمة اليوم وحاول أن تدونها حتى ال تنساها بسبب 

كثرة املسؤوليات.

تسـري أعمالـك اليـوم بالطريقـة اإليجابية التـي تحلم بها. 
قـد تحتـاج إىل كل طاقاتك ومهارتك خـالل إجراء مفاوضات 
مهنيـة تؤمن لـك املحافظة عىل مصالحك يف نيـل صفقة مربحة 
أو الحصـول عـىل اتفاقية مهمة. راع صحتك فقد تعاني من تشـنج 

عضيل.

الرصاع يف عالقاتك مع اآلخرين اليوم ربما يسـبب 
لك املزيد من القلق والتوتر خاصة إذا حاول شـخص 

ما التشاجر معك بسبب خطة ما قمت بها بدون سبب.
 يفاجئـك اليوم صديق أو حبيب برأي غريب أو غري متوقع 

وعىل الرغم من أنك غري متفق معه، لن تجادله.

تبحـث عن طرق واسـتثمارات جديدة قـد تزيد من 
أرباحك. ال تنظر فقط إىل سـلبيات الحبيب وتذكر أنه 

وقف جانبك يف مواقف عدة.
 عليـك أن تفكر بهدوء أكثر كي تتخذ القرارات السـليمة. 

مشاعر صداقة قد تتبدل إىل مشاعر حب.

التطـورات التي حدثـت يف الفرتة األخـرية جعلتك أكثر 
اهتماما ببعض املجاالت املختلفة والجديدة. ربما تتعامل 
مـع األمـر بجدية، فكـر يف التسـجيل يف بعض الكورسـات 
لدراسـة كل مجـال عىل حدة. إنـه الوقت املناسـب التخاذ مثل 
هذه الخطوة. هناك بعض األشـخاص يريدون أن يشاركوك يف 

نفس األمر، لذلك حاول أن تتناقش معهم وتساعدهم.

تفاجئك اليوم صديقة لك لم ترها منذ سنني أو تتحدث 
معها بمكاملة أو زيارة. سـتتبادالن سويا بعض األخبار 
الجديدة والسارة وبعض املعلومات املفيدة لكما. لم ال تفكر 
يف القيام بعدد من الرحالت القصرية معها؟ اسـتمتع يف املساء 

بمشاهدة فيلم كوميدي.
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جابه الضغط الذي يلقـي بثقله اليوم عىل أجواء 
حياتـك الزوجيـة. حـاول قـدر اإلمكان اسـتعادة 
االنسـجام والوفاق الذي سـاد يف الفـرتة األخرية بينك 
وبـني الرشيـك، وال توقظ بعـض األحـداث أو التفاصيل 

املزعجة التي تم إخمادها.

ال تجـازف اليوم فمن الحكمـة أن تكون جادا جدا 
حتـى لو لم تكن الجدية من خصالـك. انتبه لكالمك 
ألن مـن حولـك يفهون الكالم حرفيـا. تأكد أنك كل ما 
تقولـه تعنيه وتقصـده بالفعل. تهتـم اليوم باملوضة 

وثقافة البوب.
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”ليلة  شعار  رفع  والذي  الرياض  موسم  حفالت  ضمن  أنغام  حفل  وينطلق  قليلة  أيام 
صوت مرص ”، وقد حمل الحفل الفتة كامل العدد بعد طرح تذاكر الحفل بساعات قليلة، 
ليعلن جمهور اململكة العربية السعودية حبهم ألنغام وانتظارهم لنجمتهم املفضلة بني 
نجوم الطرب بالوطن العربي يف حفل غنائي ضخم سيكون إستعراضا ملشوارها الغنائي 
يف ليلة لن ينساها الجمهور.وكانت أنغام قد تحدثت عىل هامش كواليس تصوير حلقات 
برنامجها التليفزيوني الشهري ”أنغام ” عن اللوك األفضل بالنسبة إليها عىل مدار مشوارها 
بالغناء، واعتربت أن اللوك الذي ظهرت به يف تصوير كليب أغنية ”ال تغيب ” والذي إرتدت 
فيه فستاناً أحمَر هو األقرب لقبلها بني كليباتها، فتعتربه األفضل يف تلك الفرتة الزمنية.
وكانت أنغام قد عّربت عن أكثر يشء تتمنى القيام به بعام 2023 أن تحصل عىل إجازة 
حقيقية، واعتربت أن الغناء هو إختيارها األول منذ طفولتها وال يمكن أن تدخل بأي 

مجال آخر بعيداً عن الغناء.

هيفاء  اللبنانية  النجمة  أن  يبدو 
كل  أمام  تصمت  أال  قررت  وهبي 
التواصل  مواقع  عرب  يضايقها  من 
بعد  الجميع  وطالبت  االجتماعي، 
يرضهم،  شخص  أي  أمام  الصمت 
واللجوء إىل القضاء، لوقف االنتهاكات 
ميديا.  السوشيال  عرب  والتطاول 
وأقامت هيفاء وهبي دعوى قضائية 
ضد بعض متابعيها الذين تعرضوا لها 
عرب مواقع التواصل االجتماعي ميديا 
جمهورها  من  وطلبت  باإلساءة، 
إىل  واللجوء  إساءة  أي  تجاهل  عدم 
القانون فوراً؛ ألن املتنمر واملخطئ ال 
بد أن يحاسب.وقالت هيفاء وهبي، يف 
ترصيحات إعالمية عرب إحدى القنوات 
يجيبيل  يشء  آمن  ”ألنه  اللبنانية: 
الناس  من  لغريي  رسالة  ودي  حقي 
وبقول لهم أي شخص يضايقكم عىل 
يحبس  وأن  بد  ال  ميديا  السوشيال 
اللجوء  من  بد  وال  جزاءه  ويأخذ 
بالسوشيال  يحدث  ما  ألن  للقضاء؛ 

يجب  لذا  للحدود،  كبري  تخطي  ميديا 
أن تأخذ هذه األشخاص جزاءها ويتم 
فوراً“.وتنتظر  وحبسها  معاقبتها 
يف  للمشاركة  العودة  وهبي  هيفاء 
من  2023؛  الفطر  عيد  أفالم  موسم 
الذي  باريس“،  فيلم ”رمسيس  خالل 
املاضية،  الفرتة  بتصويره  انشغلت 
كوميدي،  إطار  يف  أحداثه  وتدور 

وتشارك فيه مع كل من محمد سالم، 
خاطر،  مصطفى  املريغني،  حمدي 
محمد أسامة، محمد ثروت، ومحمود 
حافظ، وغريهم، وتأليف كريم حسن 
موىس،  خالد  أحمد  وإخراج  بشري، 
خالد  أحمد   AKA رشكة  إنتاج  ومن 
وتوزيع  رمسيس،  وريمون  موىس 

”سينرجي فيلمز“.
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شّياع  محمد  الوزراء،  مجلس  رئيس  وّجه 
السوداني، مديريات الرتبية العامة يف محافظات 
بمئوية  املقبل  الخميس  يوم  باالحتفال  البالد 

الشاعرة العراقية نازك املالئكة.
أن  السوداني  مكتب  عن  صادر  بيان  وذكر 
تكون  بأن  كافة  الرتبية  مديريات  وّجه  األخري 
-١٦ املوافق  الخميس  يوم  االحتفال  كلمة 

نازك  الشاعرة  ملئوية  ُمخصصة  آذار-٢٠٢٣، 
العربية  الثقافة  يف  بدورها  والتعريف  املالئكة، 
ألهمية  نموذجاً  كونها  عن  فضالً  والعراقية، 
مجلس  رئيس  املجتمع.وثّمن  يف  وأدوارها  املرأة 
والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  قرار  الوزراء 
باختيار  أوىص  الذي  (األلكسو)،  والعلوم 
رمزاً  املالئكة  نازك  الرائدة  العراقية  الشاعرة 
للثقافة العربية للعام ٢٠٢٣، واعتماد توصيات 
اختيار  بشأن  العربية  للثقافة  الدائمة  اللجنة 
املالئكة  صادق  واإلبداع.ونازك  الثقافة  رموز 
(٢٣ أغسطس ١٩٢٣- ٢٠ يونيو ٢٠٠٧) شاعرة 
عراقية، ولدت يف بغداد يف بيئة ثقافية وتخرجت 
أم  من   .١٩٤٤ عام  العالية  املعلمني  دار  من 
شاعرًة وأب كاتب. دخلت معهد الفنون الجميلة 
 ،١٩٤٩ العام  يف  املوسيقى  قسم  من  وتخرجت 

العام ١٩٥٩ حصلت عىل شهادة ماجستري  ويف 
ويسكونسن- جامعة  من  املقارن  األدب  يف 
أستاذة يف جامعة  أمريكا. وعينت  يف  ماديسون 
الكويت. جامعة  ثم  البرصة  وجامعة  بغداد 
وعاشت يف القاهرة منذ ١٩٩٠ يف عزلة اختيارية 
ناهز  يونيو ٢٠٠٧ عن عمر  بها يف ٢٠  وتوفيت 

٨٣ عاًما. بسبب إصابتها بهبوط حاد يف الدورة 
غرب  لألرسة  خاصة  مقربة  يف  ودفنت  الدموية 
املالئكة  نازك  أن  الكثريون  القاهرة.ويعتقد 
هي أول من كتبت الشعر الحر يف العام ١٩٤٧، 
من  الكولريا  املسماة  قصيدتها  البعض  ويعترب 

أوائل الشعر الحر يف األدب العربي.

املهندس،  ماجد  املطرب،  يحيى 
اإلمارات،  يف  غنائًيا  حفالً 

يوم الجمعة املوافق 

الحفل  خالل  ويقدم  مارس،   ١٧
أغنياته  أشهر  من  متميزة  باقة 
املحببة لدى جمهوره، وذلك 

ضمن الحفالت التي يحييها نجوم 
الدول.  يف مختلف  والطرب  الغناء 
وطرح النجم ماجد املهندس أغنية 
عىل  عيوني»  «يا  بعنوان  جديدة 
«يوتيوب»،  الفيديوهات  موقع 
ويتعاون يف هذه األغنية مع فريق 
مؤخرًا  طرحها  التي  أغنيته  عمل 
نجاًحا  وحققت  «لندن»  بعنوان 
من حيث املشاهدات، إذ إن األغنية 
فهد  وألحان  برقان  كلمات  من 
وطرح  سريوس.  وتوزيع  النارص 
مؤخرًا،  املهندس،  ماجد  النجم 
عىل  «لندن»،  اسم  تحمل  أغنية 
«يوتيوب»،  الفيديوهات  موقع 
التواصل  مواقع  ومنصات 
واألغنية  املختلفة،  االجتماعى 

فهد  وألحان  برقان،  كلمات  من 
كما  سريوس.  وتوزيع  النارص، 
املهندس  ماجد  مؤخرًا  طرح 
من  واألغنية  «مسكني»،  أغنية 
وألحان  الشعالن،  فيصل  كلمات 
محمد طويحي، توزيع سريوس، 
طرح  أكتوبر،  شهر  أول  ويف 
أغنية جديدة تحمل اسم «حرام 
أحمد  كلمات  من  وهى  تروح»، 
الهرمي،  أحمد  وألحان  علوى، 
ويف  الدين.  عالء  ميثم  وتوزيع 
االستعانة  تمت  كليب  الفيديو 
إيرينا  الشهرية  العاملية  باملوديل 
السابقة  الصديقة  وهي  شايك 
الكرة الشهري كريستيانو  لالعب 

رونالدو.

اإلحتفالية  The power of her  هو شعار 
إحدى  نظمتها  التي  باملرأة  الخاصة 
كافة  يف  النساء  بدعم  الخاصة  املنصات 
نجمات  من  كبري  عدد  لتكريم  املجاالت 
خليل  أمينة  من  بدايًة  العربي؛  الوطن 
وفريال  طافش  لنرسين  وصوالً  ودرة 
بامللتقى،  حديثها  بداية  يوسف.يف 
ندوتها  خالل  خليل  أمينة  قالت 
امللتقى،  التكريم يف  أعقبها  التي 
مع  التعامل  إىل  نحتاج  «إننا 
األلم  الذي بداخلنا»، مشريًة إىل أنها 
للتعامل  املناسب  الطريق  اكتشفت 
قلبها،  انكرس  أن  بعد  أوجاعها  مع 
وبدأت يف فهم مشاعرها بشكل سليم 
لتتعامل معها.أما الفنانة نجالء بدر، 
فأوضحت أن املرأة تستحق أن يكون 
هناك تركيز عىل دورها يف املجتمع، 
ألنها زوجة وابنة ومديرة وموظفة، 

متمنيًة  اآلن،  حتى  ُتفتح  لم  قضايا  وعندها 
مساعدة املرأة ومشريًة إىل أن الطريق األمثل لهذا 
هو الفن، وبشكل راقي ومحرتم ويصون كرامتها 
يف املجتمع.إىل ذلك، أكدت نرسين طافش أن املرأة 
يف  تنجح  أن  يمكن  استثنائية  أنثى  هي  الواعية 
شتى املجاالت؛ فهي شغوفة ملا تعطيه من قلبها 
وروحها بثقة حب وإيمان، الفتًة إىل أن السيدات 
يتمكن من تحويل أي تحدي لقوة وطاقة جمال 
الكون وليست  أن حدودها  وإبداع كونها مؤمنة 
مع  أنه  إىل  رئيس،  رنا  أملحت  السماء.فيما  فقط 
إال  يقدمه  ما  ولكل  املجتمع  يف  للرجل  االحرتام 
بها  تقوم  أن  يمكن  ال  ومهام  وظائف  هناك  أن 
سوى املرأة، وهذا ليس تقليًال للرجال بل إيضاح 
اعتذرت  املرأة.فيما  به  تقوم  أن  يمكن  ما  ملدى 
النجمة درة يف فيديو مسجل عن الحضور بسبب 
رمضان  ملسلسلها  لبنان  يف  بالتصوير  ارتباطها 
املقبل «األجهر»، مبديًة سعادتها بالتكريم يف هذا 

الوهاب، امللتقى الذي يدعم املرأة عىل كافة املستويات. عبد  شريين  الفنانة،  قررت 
بعد  الساحة  عىل  جديد  من  العودة 
فرتة من األزمات واالختفاء عرب مواقع 
إيهاب  وكشف  االجتماعي،  التواصل 
شريين  الفنانة  أعمال  مدير  صالح، 
التمهيد  تفاصيل  الجديد،  الوهاب  عبد 
لعودتها إىل الحياة الفنية مجدداً خالل 
الفرتة املقبلة. وأكد إيهاب صالح، خالل 
 Et بربنامج  أجراه  تلفزيوني  لقاء 
بالعربي، أّن شريين ستطرح عدداً من 
املاضية،  القليلة  األيام  خالل  األغاني، 
للجمهور،  للظهور  تستعد  أنها  كما 
بها،  يليق  بشكل  املقبلة،  الفرتة  خالل 
ويسعد محبيها. وأضاف: أيضاً شريين 
ُتخطط حالياً للعودة إىل جمهورها؛ من 
داخل مرص،  خالل حفل غنائي ضخم 
وأضاف  الحقاً.  له  التحضري  سُيجرى 
إيهاب صالح: «شريين لديها العديد من 
األغاني، تختار األفضل منها؛ استعداداً 

 ، لتسجيلها
أغنية  وستطرح 

إىل  الفتاً  املقبلة»،  القليلة  األيام  خالل 
عنها،  تفاصيل  كشف  يستطيع  ال  أنه 
ال  حتى  تام  صمت  يف  تعمل  أنها  كما 
وأكد  الفنية،  أعمالها  فوق  يعلو صوتاً 
خاصة  ُمحددة  خطة  وضعوا  أنهم 
التواصل  مواقع  عرب  بحساباتها 
خالل  تطبيقها  وسُيجرى  االجتماعي، 

فرتة وجيزة.

جامعة  يف  باحثون  اكتشف 
موناش األسرتالية إنزيما قادرا 
عىل تحويل الهواء إىل طاقة، ما 
أجهزة  لتطوير  الطريق  يمهد 

لتوليد الكهرباء من الهواء.
إنزيما  أن  الباحثون  ووجد 
من  للهيدروجني  مستهلكا 
توليد  قادر عىل  الرتبة  بكترييا 
باستخدام  كهربائي  تيار 
كمصدر  الجوي  الغالف 

للطاقة.
يحمل  الذي  اإلنزيم  ويستخدم 
وبحسب   ،Huc ”هوك“  اسم 
مجلة  يف  املنشورة  الدراسة 
علوم  يف  املختصة  ”نيترش“ 
من  ضئيلة  كميات  الطبيعة، 
لتوليد  الهواء  يف  الهيدروجني 

تيار كهربائي.
املخربية  األبحاث  وأثبتت 

وتقنية الكيمياء الكهربائية أن 
”هوك“ يخلق كهرباء برتكيزات 
دقيقة، فضال عن سهولة توفري 
اإلنزيم نفسه، كونه ناتجا عن 
بكترييا شائعة يف الرتبة يمكن 

زراعتها بكثافة.
رشح  مبسط،  علمي  وبشكل 
موناش  بجامعة  الباحث 
الفكرة  غريننغ،  كريس 
من  العديد  ”تعتمد  كالتايل: 
الهيدروجني  عىل  البيكرتيا 
كمصدر  الجوي  الغالف  من 
يستخدمها  ال  فلم  للطاقة، 
يعد  ذاته؟“.لذا  للغرض  البرش 
بطارية  بمثابة  هوك“  ”إنزيم 
طبيعية قد تنتج تيارا كهربائيا 
مستمرا، ما يمهد الطريق أمام 
للطاقة  مستدام  مصدر  فتح 

النظيفة.

يتلقى الكثريون رسائل طويلة عىل ”واتسآب“ وقد يرغب 
املتلقي يف قراءتها دون إخطار مرسلها بأنه استلم الرسالة، 

لتجنب دردشة غري مرغوبة يف وقت غري مناسب.
قراءة هذه  تتيح  بحيل  االستعانة  ”أندرويد“ فقط  ويمكن ملستخدمي 

الرسائل بشكل ”رسي“.
أما مستخدمو ”آيفون“، بالطبع، فقد يمكنهم تعطيل إيصاالت القراءة 

يف ”واتساب“ نفسه، ملنع أي شخص من رؤية العالمتني الصغريتني 
باللون األزرق.

فيه  قرأ  الذي  الوقت  رؤية  من  ممنوع  أنك  أيضا  يعني  هذا  ولكن 
اآلخرون رسائلك.

وعىل املستخدم أن يضغط باستمرار عىل الصفحة الرئيسية عىل 
هاتفه.

بعد ذلك، سيحتاج إىل النقر فوق ”األدوات“ وستعرض الشاشة 
الرئيسية جميع األدوات املحددة املتاحة.

يف هذه املرحلة، يحتاج إىل البحث عن أداة ”واتسآب“ وسحبها 
إىل الشاشة الرئيسية والنقر فوق ”تم“ عند نقل األداة بنجاح 
ملء  وضع  يف  جعلها  أيضا  ويمكنه  الرئيسية.  الصفحة  إىل 

الشاشة، ما يسهل قراءة الرسالة.
وبعد اكتمال ذلك، يقوم بالتمرير ألسفل لقراءة جميع السائل 
(ستكون أحدثها يف األعىل). أما إذا نقر عىل الرسالة نفسها 

فستكون هذه الحيلة املفيدة بال استفادة.

أن  عن  جديد  تقرير  كشف 
لفيس  األم  الرشكة  ”ميتا“ 
بوك تستعد لترسيح مزيد من 
متعددة  جوالت  ”يف  املوظفني 
خالل األشهر املقبلة“، مضيًفا 
الوظائف  ستلغي  الرشكة  أن 
بنفس  تقريًبا  ستكون  التي 
عندما  املايض  العام  حجم 
خفضت الرشكة القوة العاملة 
عن  ونقالً   .13٪ بمقدار 
األمر،  عىل  مطلعني  أشخاص 
سرتيت  وول  صحيفة  ذكرت 
التخفيضات  أن  جورنال 

املتوقع  من  التي   - الجديدة 
منها  األوىل  املوجة  عن  اإلعالن 
املرجح  من   - املقبل  األسبوع 
الوظائف  عىل  بشدة  تؤثر  أن 
زعمت  كما  الهندسية،  غري 
تغلق  أن  أيًضا  املتوقع  من  أنه 
املشاريع..ويف  بعض   Meta
وول  صحيفة  تقرير  أن  حني 
رقًما  يذكر  ال  سرتيت جورنال 
دقيًقا، يدعي تقرير Insider أن 
”التوقع الشائع داخل الرشكة 
هو التخيل عن ٪10 تقريًبا ، أو 

حوايل 7500 شخص“.
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«صارلنا سنتني بال موازنة»، فأصبحت لنا ثالث موازنات دفعة واحدة. الناس 
باملوازنة  مرهونة  وشعاراتهم  وأفواههم  وأعينهم  سنوات  منذ  يتظاهرون 
التي «تجي منا وتطلع منا» بعد إقرارها. ملاذا؟ ألن ٧٠ ٪ منها رواتب وأجور. 
أما أصحاب الرواتب واألجور فوردة ومسيطرين بل «خالني يف بطونهم رقية 
شتوي وبطيخة صيفي». ففي حال أقرت املوازنة بعد سنة أو سنتني أو حتى 
عند عدم إقرار املوازنة مثلما حصل خالل سنتي ٢٠١٤ و٢٠٢٢ فإن رواتبهم 
ستة  فيها  التي  تلك  شكرهم  وكتب  وترفيعاتهم  وعالواتهم  ومخصصاتهم 
أشهر قدم تأتيهم «عىل داير املليم» عند نهاية كل شهر. ملاذا؟ خوش سؤال. 
ألن املرشع مثل صاحب املثل «ما خله يش ما كاله»، فهذا املرشع يعرف كل 
اآلبار وكل أغطيتها بمن يف ذلك البرئ الذي باع فيه إخوة يوسف أخاهم بثمن 
يسمى  ما  وهي  ملبلبة،  مرتبة،  حلوة،  فقرة  فوضع  معدودة,  دراهم  بخس 
بواحد عىل ١٢. ما هو واحد عىل ١٢؟ هم خوش سؤال أيضا؟ واحد عىل ١٢ 
يعني إستمرار املالية بالرصف وفق قانون اإلدارة املالية أقرت املوازنة أم لم 
تقر. ملاذا؟ ألن أهم فقرة لدينا يف موازناتنا كيف نوزع الرواتب التي تستهلك 
معظم موارد الدولة. أما السبب فريجع اىل فشلنا يف الخروج من ربقة النظام 

اإلشرتاكي والقطاع العام وعدم دخولنا نظام إقتصاد السوق واإلستثمار. 
لذلك نحن يف العادة نعتمد عىل مبيعات النفط يف تمشية أمور الدولة بسبب 
عدم وجود مصادر أخرى للدخل. وألن هذه اإلشكالية قائمة فإننا ربما البلد 
الوحيد يف العالم التي تشغل فيه املوازنة كل الناس بدء من الحكومة والربملان 
يف  دولة  التوجد  بائس.  تقاعدي  راتب  عىل  يعيش  مواطن  بأبسط  وإنتهاء 
طوال  ومحلليها  نوابها  وعركات  مواطنيها  ونقاشات  حديث  معظم  العالم 
معظم أيام السنة حول املوازنة. والتوجد يف العالم غالبية تظاهرات مواطنيها 
املوازنة. يحصل هذا يف وقت اليوجد حتى اآلن تفكري جدي بتغيري هذه  عن 
املعادلة نحو بناء دولة تعتمد عىل نظام إقتصادي اليعتمد عىل مورد واحد, 
الجميع  يعرف  ومثلما  النفط  أسعار  مضمون.  غري  املورد  هذا  أن  واألخطر 
ليست مستقرة. إرتفاعها الحايل مرهون بالحرب الروسية ـ األوكرانية وهي 
حرب مهما طالت البد أن تتوقف. وقد تتوقف يف أية لحظة. فمن كان يتوقع 
العربية السعودية وإيران وبشكل مفاجئ عن االتفاق عىل  أن تعلن اململكة 

عودة العالقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة دامت أكثر من ٤٠ عاما. 
يف السياسة كل يشء وارد بعكس االقتصاد الثابت الذي ال شئ فيه يمكن أن 
النفط ال يهمها  التي التعتمد عىل مورد واحد مثل  الدول  يتغري بسهولة. يف 
املورد  هذا  عىل  تعتمد  التي  الدول  يف  لكن  إنخفضت.  او  األسعار  صعدت  إن 
الكثري  يغري  وإنخفاضه  النفط  أسعار  صعود  فإن  العراق  منها  املقدمة  ويف 
من املعادالت ويف الدرجة األوىل السياسية قبل االقتصادية. الدولة التي تدفع 
مرتبات ألكثر من ٦ ماليني موظف لن يكون بمقدورها فعل ذلك يف حال أصبح 
سعر برميل النفط ٢٠ دوالر وهو متوقع ألسباب كثرية. أما كونها قادرة عىل 
الـ ١٠٠ دوالر فهذا ليس خيارا ناجحا. البد من  اإلنفاق ألن األسعار تتعدى 
الحصني  أبي  عىل  ينطبق  ونزوله  الشط  صعود  نظرية  الن  بديل  عن  البحث 
الدول  أما  والنزول.  الصعود  حالتي  يف  «اللك»  عىل  عنده  املعادلة  تقوم  الذي 

واقتصادياتها فإن «لك» الصعود يختلف عن «لك» النزول.
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