
بغداد/ الزوراء:
وج�ه وزي�ر الرتبي�ة، إبراهي�م نام�س 
العامني باس�تنفار  املديرين  الجب�وري، 
الجه�ود ملتابع�ة امل�دارس، بع�د موجة 
األمطار الغزيرة التي شهدتها البالد.وذكر 
بيان لوزارة الرتبية، تلقته “الزوراء”: أن 
“وزير الرتبية إبراهي�م نامس الجبوري 
وجه املديرين العامني باإليعاز إىل اإلدارات 
املدرسية كافة بإعالن حالة النفري العام 
ملتابع�ة واق�ع األبني�ة املدرس�ية وتفقد 

أوضاعه�ا الس�تئناف ال�دوام الرس�مي 
اليوم”.وأك�د الجبوري، بحس�ب البيان: 
أن “االهتم�ام بالجانب الخدمي رضورة 
الب�د منها إلدامة املدارس وترصيف مياه 
املتجمع�ة واآلس�نة وتجفيف  األمط�ار 
أس�طح البنايات”، مشددا عىل “مديري 
الرتبي�ة اإلرساع بالتواص�ل م�ع دوائ�ر 
البلدي�ة املعنية لحل املش�اكل إن وجدت 
حفاظاً عىل سالمة طلبتنا ودرء املخاطر 

عنهم”.

بغداد/الزوراء:
تسببت موجة االمطار الحالية يف العراق 
بإغراق العديد من االحياء والش�وارع يف 
مدن وس�ط وجنوبي البالد.هيئة األنواء 
الجوية العراقية حذرت من تعرض البالد 
لحالة جوية سيئة، حيث توقعت هطول 
د )الحالوب(  أمطار غزيرة وتساقطاً للبرَ
بدءاً من اول امس األحد.ويش�هد العراق 
أزمة مائية حادة تسببت بخفض الخطة 
الزراعي�ة يف الب�الد، إال ان املوجة االخرية 
لالمطار أنعشت بش�كل نسبي مخزون 

املياه يف بالد الرافدين. 
وبس�بب موجة االمط�ار الغزيرة قررت 
الحكوم�ة العراقية اعتب�ار امس االثنني 
)عطلة رس�مية يف الب�الد(، حيث ذكرت 
األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء، يف بيان 
له�ا إن “رئي�س مجلس ال�وزراء محمد 
ش�ياع الس�وداني، وّجه بتعطيل الدوام 
الرس�مي اإلثنني بس�بب س�وء األحوال 

الفيدي�و  مقاط�ع  الجوية”.وأظه�رت 
مواق�ع  يف  انت�رت  الت�ي  والص�ور 
الش�وارع  التواص�ل االجتماع�ي غ�رق 
يف محافظ�ات النج�ف وكرب�الء وبغداد 
وواس�ط والديواني�ة واملثن�ى والب�رصة 
وغريها.وت�داول  وميس�ان  ق�ار  وذي 
صحفيون وناش�طون مقاطع مصورة 
ملطار النجف ال�دويل، حيث ظهرت املياه 
وهي تتدفق من س�قفه بسبب األمطار 
الغزي�رة، وكذل�ك ظهر مس�جد الكوفة 
وهو غ�ارق بمي�اه االمطار.كم�ا تداول 
صحفيون وناش�طون مقاطع مصورة 
لشوارع النجف وهي غارقة باملياه، رغم 
مس�اعي الي�ات الدوائر البلدية لس�حب 
املي�اه من الش�وارع.ويف قض�اء الكوفة 
التابع ملحافظة النجف، سقطت كميات 
م�ن ال�بد )الحالوب( يف مش�هد نادر يف 

هذه املحافظة.

انقرة / متابعة الزوراء:
القوم�ي  “الخ�ري”  حزب�ا  أعل�ن 
و”الديمقراطي�ة والتق�دم” املعارض�ان 
يف تركيا، أنهما س�يعرتضان لدى اللجنة 
العلي�ا لالنتخاب�ات، ع�ىل قبول ترش�ح 
أردوغان.وأوضح  الرئيس رج�ب طي�ب 
الحزبان اللذان يشكالن جزءا من تحالف 
األم�ة”،  الرتكي�ة، “تحال�ف  املعارض�ة 
أنهما سيعرتضان عىل اعتبار أن ترشيح 

أردوغ�ان هو الثالث وليس الثاني، بينما 
ينص الدستور عىل السماح ألي شخص 
بالرتشح لفرتتني رئاسيتني اثنتني فقط.
ه�ذا ويعتب التحالف الحاك�م أردوغان، 
أن هذا هو الرتشيح الثاني وليس الثالث، 
عىل اعتبار أن التحول للنظام الرئايس يف 
العام 2017 قد “صفر العداد” يف الرتشح 
للرئاسة، وعليه ال تحتسب فرتة أردوغان 
الرئاسية التي بدأت يف انتخابات 2014.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اوض�ح الخب�ري االقتص�ادي، صف�وان 
ق�ي، اهمية م�روع التنمي�ة الذي 
اعلن عنه مؤخرا بني العراق وتركيا، ويف 
حني اش�ار اىل ان ربع التج�ارة العاملية 
س�تكون ضمن هذا الطري�ق، توقع ان 
يوف�ر اكث�ر من ملي�ون فرص�ة عمل.

وقال صف�وان يف حدي�ث ل�”الزوراء”: 
ان “تغ�ري خريط�ة االس�تثمار العاملية 
بع�د ال�رصاع االوكراني ال�رويس تجب 
ال�دول التي كان�ت تمتلك اس�تثمارات 
يف اس�يا اىل التوج�ه اىل مناط�ق جديدة 
من العالم ونر اس�تثماراتها والعراق 
بالنس�بة لحركة االس�تثمار العاملي ذو 

موق�ع اس�رتاتيجي خاص�ة ان�ه يمثل 
اق�رص الطرق للربط بني ق�ارة افريقيا 
واس�يا واوروب�ا “. واك�د ان “الروع 
بإكم�ال بناء ميناء الفاو سيس�اهم يف 
زي�ادة قدرة العراق عىل املنافس�ة لنقل 
الس�لع ب�ني الق�ارات الث�الث، واكمال 
عملية الربط ب�ني ميناء الفاو واالتحاد 

االوروب�ي يعن�ي اع�ادة احي�اء طريق 
بغداد فرانكفورت عب تركيا وسيساهم 
يف جذب االس�تثمار العامل�ي تجاه هذه 
املناط�ق الجدي�دة يف العال�م خاصة ان 
الع�راق يمتل�ك الطاق�ة س�واء كان�ت 
النف�ط او الغاز او الطاقة الشمس�ية، 
وكذلك رؤية اململكة العربية الس�عودية 

والصناديق لخليجية يف تحريك جزء من 
اس�تثماراتهم تجاه الداخ�ل العراقي”.
واش�ار اىل ان” دف�اع الوالي�ات املتحدة 
االمريكية عن حصتها يف العراق وكذلك 
االتح�اد االوروب�ي ستس�اهم يف زيادة 

قدرة العراق عىل جذب االستثمار”.

الزوراء/ حسني فالح: 
أكدت لجن�ة النزاهة النيابية م�ي مجلس النواب 
بتعزي�ز قي�م الرقاب�ة الوقائية وتري�ع القوانني 
التي تخص مكافحة الفساد ومنها قانون اسرتداد 
عائ�دات الفس�اد، فيم�ا اش�اد ناش�ط يف مج�ال 
مكافحة الفس�اد بعمل هيئة النزاهة خالل االشهر 

الثالثة املاضية.وقال عض�و لجنة النزاهة النيابية، 
النائب هادي الس�المي، يف حدي�ث ل�«الزوراء«: ان 
لجن�ة النزاهة النيابية ماضية يف تعزيز قيم الرقابة 
الوقائي�ة واالس�تباقية لدع�م عمل هيئ�ة النزاهة. 
مش�يدا بعمل هيئة النزاهة خالل االش�هر االخرية.

وأض�اف: ان هنال�ك قوانني مهمة يتم مناقش�تها 

داخل اللجنة منها قانون اس�رتداد عائدات الفساد 
حي�ث تمت قراءته األوىل. مؤك�دا: ان البملان ماض 
بتري�ع القوانني التي تخص مكافحة الفس�اد.يف 
غضون ذلك، قال الناشط يف مكافحة الفساد، سعيد 
ياس�ني، يف حديث ل�«الزوراء«: ان هنالك متطلبات 
لتفعي�ل التع�اون ال�دويل لغرض مكافحة الفس�اد 

ج�زء منه داخلي�ا و اخ�ر يتعلق باملجتم�ع الدويل. 
الفت�ا اىل: ان الع�راق طرف يف اتفاقيت�ني بمكافحة 
الفساد وهي اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد 
واالتفاقي�ة العربي�ة ملكافحة الفس�اد، حيث هناك 

متطلبات واجب التنفيذ عىل كل الدول .

بغداد/ متابعة الزوراء:
تعهد االتحاد األوروبي بالرد إذا ما أكدت 
البيالروس�ية ن�ر روس�يا  الس�لطات 
ألس�لحة نووية تكتيكية ع�ىل أراضيها، 
فيم�ا قال أم�ني مجلس األم�ن الرويس، 
نيقوالي باتروش�يف، إن موسكو تمتلك 
أسلحة حديثة وفريدة من نوعها وقادرة 

عىل تدمري أي خصم، بما يف ذلك الواليات 
املتحدة األمريكية.وقال ممثل الش�ؤون 
الخارجية لالتحاد األوروبي بيرت ستانو 
يف مؤتم�ر صحف�ي عقده يف بروكس�ل 
امس االثنني: »لم نر تأكيدا من بيالروس 
بع�د، ولك�ن إذا حدث ذلك فس�تكون له 
عواق�ب ألن ذلك يعني تصعي�دا وتهديدا 

لألم�ن األوروب�ي ول�ن يم�ر دون رد«.
وعندم�ا س�ئل س�تانو ع�ن العقوب�ات 
الجدي�دة الت�ي يمك�ن أن تف�رض عىل 
روسيا وبيالروس، أجاب: »أوال، من املهم 
للغاي�ة تنحية الترصي�ح جانبا ومعرفة 
لوكاش�ينكو«  الرئي�س  س�يقوله  م�ا 
مش�ددا عىل أن عملية ف�رض العقوبات 

هي عملية رسية.وكان الرئيس الرويس 
فالديم�ري بوتني قد رصح يوم الس�بت، 
يف مقابل�ة مع الصحف�ي بافيل زاروبني 
ع�ىل اله�واء يف قن�اة روس�يا 24، ب�أن 
روس�يا تس�تكمل بناء منش�أة تخزين 
خاصة باألس�لحة النووية التكتيكية يف 
بيالروس يف 1 يوليو، وقد سلمت بالفعل 

إىل بيالروس مجمع »إس�كندر«، القادر 
عىل حم�ل رؤوس نووية.ووفقا لبوتني، 
فقد أث�ار الرئيس البيالرويس ألكس�ندر 
لوكاش�ينكو منذ ف�رتة طويلة مس�ألة 
نر أسلحة نووية تكتيكية روسية عىل 

أرايض بيالروس.

النزاهة النيابية لـ          : الربملان ماض بتعزيز الرقابة الوقائية وتشريع قانون اسرتداد عائدات الفساد 

االحتاد األوروبي يِعد بالرد على نشر روسيا أسلحة نووية يف بيالروس

ناشط يف مكافحة الفساد يشيد بعمل هيئة النزاهة خالل األشهر الثالثة املاضية

موسكو: قادرون على تدمري أي خصم.. حتى أمريكا

بغداد/ متابعة الزوراء:
ارتفعت أس�عار النف�ط يف التعام�الت املبكرة، مع 
انحس�ار املخاوف بش�أن االضطراب�ات يف القطاع 
امل�رصيف.وزادت العق�ود اآلجلة لخ�ام برنت  امس 
االثنني 45 سنتا أو %0.6 إىل 75.44 دوالرا للبميل 
بحل�ول الس�اعة 07:45 بتوقيت غرينت�ش. وبلغ 
سعر خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 69.70 
دوالرا للبميل بارتفاع 44 سنتا أو %0.64.وارتفع 
برنت %2.8 األسبوع املايض، يف حني زاد خام غرب 
تكس�اس %3.8 بعد أن هدأت اضطرابات القطاع 
املرصيف.وقال محل األسواق يف رشكة آي.جي، توني 

س�يكامور إن ارتف�اع أس�عار النف�ط كان بمثابة 
انتع�اش مريح وجزء من تصحي�ح بعد انخفاض 
بنس�بة 16 % يف األس�بوعني املاضيني.وانتعش�ت 
األسعار أيضا بعد أن قال الرئيس الرويس فالديمري 
بوت�ني إن�ه س�ينر أس�لحة نووي�ة تكتيكي�ة يف 
روس�يا البيضاء املجاورة، مما أدى إىل تصاعد حدة 
التوترات الجيوسياس�ية يف أوروبا بشأن أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الرويس ألكسندر نوفاك، 
إن موسكو تقرتب جدا من تحقيق هدفها بخفض 
إنت�اج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا إىل نحو 

9.5 مليون برميل يوميا.

بريوت/ متابعة الزوراء:
بع�د أن أث�ار القرار جدالً واس�عاً يف الب�الد، تراجع 
رئي�س حكومة ترصي�ف األعمال يف لبن�ان نجيب 
ميقات�ي ع�ن قرار م�د العمل بالتوقيت الش�توي.
وع�اد مجلس الوزراء يف لبن�ان إىل اعتماد التوقيت 
الصيف�ي بدءاً من منتصف ليل األربعاء - الخميس 
)29 - 30 م�ارس/ آذار 2023(، وذل�ك بعد البلبلة 
الت�ي أثارها قرار تمديد العمل بالتوقيت الش�توي 
حتى نهاية ش�هر رمضان الجاري والسجال الحاد 
الذي قام بني مختلف املكّونات اللبنانية الذي اّتخذ 
بع�داً طائفياً.وأوض�ح رئي�س حكوم�ة ترصي�ف 
األعمال نجي�ب ميقاتي يف ترصيح له بعدما ترأس 
جلسة ملجلس الوزراء، ظهر امس اإلثنني، أّن مهلة 

الس�اعات الثمان�ي واألربعني )حت�ى منتصف ليل 
األربع�اء - الخميس( ه�ي ملعالجة بع�ض األمور 
وبالت�ايل  الس�ابقة،  باملذك�رة  املرتبط�ة  التقني�ة 
ُخّصص وقت إلعادة تعديلها، مشّدداً عىل أّن القرار 
الذي كان قد اتُّخذ لم يكن ذا بعد طائفي أو مذهبي 
وبالتايل لم يكن يستوجب الردود الطائفية البغيضة 
الت�ي صدرت.وأضاف ميقاتي أّنه لم يكن يوماً من 
ه�واة التحدّي أو املناكف�ة أو التعدّي عىل مقامات 
ومرجعيات دينية أو زمنية أو التطاول عليها، الفتاً 
إىل أّن الخطوة التي تش�اور فيها مع رئيس مجلس 
الن�واب نبيه ب�رّي اتُّخذت بع�د اجتماعات مكثفة 

عىل مدى أشهر بمشاركة وزراء ومعنّيني.

الربملان يصوت على تعديل قانون انتخابات جملس النواب واحملافظات ويعتمد “سانت ليغو” يف االنتخابات
بعد مشادات كالمية واعرتاضات من قبل النواب املستقلني

الزوراء/ مصطفى العتابي: 
ص�وت مجل�س الن�واب ع�ىل التعدي�ل 
الثالث لقان�ون انتخابات مجلس النواب 

ومجالس املحافظات واالقضية.
وذكرت الدائ�رة االعالمية ملجلس النواب 
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: ان مجل�س 
النواب صوت يف جلسته السادسة عرة 
الت�ي عقدت برئاس�ة محم�د الحلبويس 
االثن�ني  ام�س  فج�ر  املجل�س  رئي�س 
بحضور 218 نائبا، ع�ىل قانون التعديل 
الثالث لقان�ون انتخابات مجلس النواب 
املحافظ�ات واالقضي�ة رقم  ومجال�س 
)12( لس�نة 2018.وأضاف�ت: ان تعديل 
القانون يهدف تنفي�ذا لقرارات املحكمة 
)155/اتحادي�ة  بالع�دد  االتحادي�ة 
157 و160 و161  /2019 وموحداته�ا 
و162 و167 و168 و171/2019 و5/

اتحادية 2021 و159/ اتحادية/2021، 
و117/اتحادي�ة   2021 /اتحادي�ة   43

و112/   111 وموحداته�ا   87  ،2019
اتحادي�ة 2019، 103/ اتحادي�ة 2021، 
144/اتحادي�ة 2021(، ولغ�رض اجراء 
انتخاب�ات حرة ونزيه�ة وعادلة ملجلس 
النواب العراقي ومجالس املحافظات غري 
املنتظمة يف إقليم واالرتقاء بها ومشاركة 
رشائ�ح املجتم�ع كافة وضم�ان توزيع 
ع�ادل للمقاعد ب�ني القوائم املتنافس�ة.
وصوت مجل�س النواب، عىل تعديل مواد 
عدة يف قان�ون االنتخاب�ات، فيما اعتمد 
طريقة “س�انت ليغ�و” 1.7 يف القانون.
وقال املجلس يف بيان، إن “مجلس النواب 
ُيصوت عىل تعدي�ل املادة 2 من القانون، 
وتتضمن الناخب الن�ازح: العراقي الذي 
ت�م نزوحه من م�كان إقامت�ه الدائم إىل 
م�كان آخ�ر داخل الع�راق بع�د ۹ / ۱۲ 
/ ۲۰۱٣ ألي س�بب كان ع�ىل أن يك�ون 

مسجالً يف وزارة الهجرة واملهجرين(”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكتان دوليتان تستثمران يف نفط إقليم 
كردستان، امس االثنني، بوقف تصدر الخام إىل 
الخارج عب تركيا وتخزي�ن إنتاجهما، التزاماً 
بق�رار املحكمة التجارية الدولية بهذا الش�أن.

وذك�رت رشك�ة “DNO” النفطي�ة النرويجية 
يف بي�ان اطلع�ت عليه “ال�زوراء” أنها ورشكة 

البيطاني�ة،    Gulf Keystone Petroleum
بتحويل إنتاجهما النفطي من إقليم كردستان 
إىل صهاري�ج تخزي�ن بع�د أن أوقف�ت تركي�ا 
ص�ادرات النفط العراقي ع�ب محطة جيهان 
 ”DNO“ يف ي�وم 24 آذار/ مارس الجاري.بدأت
يف 25 آذار/ م�ارس يف تخزي�ن النفط الخام يف 
الخزانات التي “يمكن أن تس�توعب إنتاج عدة 

أيام من حقيل طاوكي وبيش�كابري”، بحس�ب 
البيان.فيما قالت رشكة “س�تاندرد آند بورز” 
يف بي�ان اطلعت عليه “ال�زوراء”: ان “حكومة 
إقليم كردس�تان ق�د اعطت تعليم�ات لركة 
دي.ان.أو  النرويجي�ة بوقف مؤقت للصادرات 
عب خ�ط األنابي�ب العراقي الرتك�ي بعد فوز 
بغ�داد بقضية تحكيم ضد اس�تمرار صادرات 

النفط الك�ردي عب تركيا”.وبين�ت أن “جلف 
كيس�تون” التي تنتج النفط من حقل شيخان 
وحق�ول كوردي�ة أخ�رى لديها منش�آت ذات 
سعة تخزين تسمح “بمواصلة اإلنتاج بمعدل 
مقل�ص خالل األيام املقبلة وبعد ذلك س�تعلق 

الركة اإلنتاج”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء: 
املدني  الدفاع  الديوانية فرق  وصلت إىل محافظة 
سحب  يف  اإلسناد  لتقديم  محافظات  ثالث  من 
اللواء  مياه األمطار.وقال قائد رشطة املحافظة 
عبطان محمد مطلك الشبيل يف ترصيح صحفي: 
يمر  التي  الصعبة  الجوية  للظروف  »نظراً  إنه 
الداخلية عبد األمري  البلد وبتوجيه من وزير  بها 
الشمري، وصلت إىل محافظة الديوانية فرق من 
الدفاع املدني من محافظات كربالء املقدسة وبابل 
واملثنى والتي ضمت ٣0 سيارة حوضية لسحب 

مياه األمطار من جميع مناطق املحافظة«.

فرق الدفاع املدني تصل 
الديوانية لسحب مياه األمطار

وزير الرتبية يصدر توجيها للمديريات 
بشأن األمطار 

كردستان يبلغ الشركات النفطية بوقف التصدير عرب خط األنابيب العراقي الرتكي

موجة أمطار غزيرة تغرق مدن وسط 
العراق وجنوبه

ثالث حمافظات تستنفر من أجل سحبها

تركيا .. حزبان معارضان يطعنان 
بقبول طلب ترشح أردوغان

أسعار النفط ترتفع وبرنت يتخطى
الـ  75 دوالرا للربميل   

بعد جدل واسع.. احلكومة اللبنانية ترتاجع 
وتعود للتوقيت الصيفي

يف ظل احنسار املخاوف يف األسواق

اليوم .. منتخبنا األومليب يواجه نظريه العماني يف بطولة الدوحة الدولية 

ص 10ما القرية الوحيدة يف العامل اليت ال متطر عليها السماء أبداً ؟

ص 6

أكد ضرورة وضع اجلهات املختصة أولوياٍت إزاء خطط املشاريع 
السوداني يصدر عدة توجيهات إلنهاء 

التلكؤ يف مشاريع مداخل بغداد

بغداد/ الزوراء:
اصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع 
الس�وداني، عدة توجيه�ات إلنهاء التلكؤ 
فيها ، فيما أكد رضورة أن تضع الجهات 

املختصة أولوياٍت إزاء خطط املشاريع.
وذك�ر املكتب االعالم�ي لرئيس الوزراء يف 
بي�ان تلقته »ال�زوراء«: ان رئيس مجلس 
ال�وزراء محمد ش�ياع الس�وداني، ترأس 
اجتماع�اً مهّم�اً ُخّصص ملناقش�ة تنفيذ 
األربع�ة  املداخ�ل  مش�اريع  يف  األعم�ال 
للعاصم�ة بغ�داد والوق�وف عىل أس�باب 
التلّك�ؤ فيه�ا، بحضور عدد م�ن الوزراء، 
ومحاف�ظ بغ�داد وأمينها وق�ادة أمنيني 

وخباء فنيني وممثيل الركات املنفذة.
وأش�ار الس�وداني، بحس�ب البي�ان، إىل 
معان�اة املواطنني اليومية بس�بب س�وء 
مداخل العاصمة بغداد، وتقصري الجهات 
املعني�ة يف التعام�ل م�ع ه�ذا امل�روع 
للمواطن�ني والعج�الت والفعاليات  املهم 
املجتمعي�ة والخدمي�ة واألمني�ة، وع�دم 
تقدي�ر حجم املش�كلة، محم�اًل الجهات 
املعنية مس�ؤولية هذا التلك�ؤ، بتبيرات 
غري مقبولة. وش�دد عىل أن الوضع يف تلك 
املداخل أصبح ال ُيطاق، وال يمكن املجاملة 

يف هذا الوضع.

خبري اقتصادي لـ          : ربع التجارة العاملية ستكون ضمن طريق مشروع التنمية عرب العراق
توقع أن يوفر أكثر من مليون فرصة عمل

بغداد/ الزوراء:
يف  االثنني،  امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 
بورصتي  إن  مصدر  كردستان.وقال  اقليم  ويف  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسية  البورصة 
الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سجلتا، صباح امس، سعر رصف بلغ 155000 
دينار مقابل كل 100 دوالر، فيما كانت االسعار صباح االحد 154200 دينار.وأشار اىٕل 
أن اسعار البيع والراء ارتفعت يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ 
سعر البيع 156000 دينار، بينما بلغت أسعار الراء 154000 دينار لكل 100 دوالر.

أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن اسعار البورصة ارتفعت ايضا حيث بلغ سعر 
الدوالر للبيع 155700 دينار، وبلغ سعر الراء 154700 دينار لكل 100 دوالر.

الدوالر يسجل ارتفاعا جديدا يف البورصة 
الرئيسة

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص5   

التفاصيل ص4   



أكد ضرورة وضع اجلهات املختصة أولوياٍت إزاء خطط املشاريع

السوداني يصدر عدة توجيهات إلنهاء التلكؤ 
يف مشاريع مداخل بغداد

بغداد/ الزوراء:

الوزراء،  مجلس  رئيس  اصدر 

عدة  السوداني،  شياع  محمد 

فيها،  التلكؤ  إلنهاء  توجيهات 

تضع  أن  رضورة  أكد  فيما 

إزاء  أولوياٍت  املختصة  الجهات 

خطط املشاريع.

لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 

الوزراء يف بيان تلقته “الزوراء”: 

ان رئيس مجلس الوزراء، محمد 

شياع السوداني، ترأس اجتماعاً 

تنفيذ  ملناقشة  ُخّصص  مهّماً 

املداخل  مشاريع  يف  األعمال 

األربعة للعاصمة بغداد والوقوف 

عىل أسباب التلّكؤ فيها، بحضور 

عدد من الوزراء، ومحافظ بغداد 

وخرباء  أمنيني  وقادة  وأمينها 

فنيني وممثيل الرشكات املنفذة.

وأشار السوداني، بحسب البيان، 

اليومية  املواطنني  معاناة  إىل 

العاصمة  مداخل  سوء  بسبب 

املعنية  الجهات  وتقصري  بغداد، 

املرشوع  هذا  مع  التعامل  يف 

والعجالت  للمواطنني  املهم 

والفعاليات املجتمعية والخدمية 

حجم  تقدير  وعدم  واألمنية، 

املشكلة، محمالً الجهات املعنية 

بتربيرات  التلكؤ،  هذا  مسؤولية 

أن  عىل  وشدد  مقبولة.  غري 

ال  أصبح  املداخل  تلك  يف  الوضع 

ُيطاق، وال يمكن املجاملة يف هذا 

الوضع.

الوزراء  مجلس  رئيس  وجّدد 

تضع  أن  رضورة  عىل  التأكيد 

إزاء  أولوياٍت  املختصة  الجهات 

خطط املشاريع، فهناك مشاريع 

ال تقبل التعطيل والتأخري، وذلك 

كلَّ  املعنية  الجهات  باستنفار 

إلكمال  وصالحياتها  مالكاتها 

املداخل،  مرشوعات  تنفيذ 

ومعالجة تلكؤ العمل فيها.  

الوزراء  مجلس  رئيس  وأصدر 

توجيهات  عدة  االجتماع  خالل 

بوابات  مشاريع  إنجاز  لحسم 

العاصمة، أهمها:

الالزمة  اإلجراءات  كل  اتخاذ   •

وعىل  املتلكئة،  الرشكات  إزاء 

تنفيذ  واملحافظة  الوزارات 

واجباتهم بالكامل.

• زيادة أوقات العمل ليكون عىل 

ثالث وجبات بواقع 24 ساعة. 

ملرشوع  الغيار  أمر  حسم   •

مدخل بغداد - املوصل خالل 10 

أيام. 

• قيام وزارات الدفاع والداخلية 

والعدل، برفع جميع التعارضات 

التي تعرقل هذه املشاريع خالل 

مدة أسبوعني.

املحافظ  ونائب  املحافظ  عىل   •

واملعاونني الفنيني الدوام يف دائرة 

املشاريع،  لهذه  املقيم  املهندس 

والتواجد  ميدانياً  ومتابعتها 

املستمر.

• تزويد سيادته بموقف أسبوعي 

اإلنجاز  سري  تفاصيل  يتضمن 

بهذه املشاريع.

يرسن�ا دعوتك�م لالش�راك باملناقصات أدناه والتي تتضم�ن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة 
. )www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة ) www.kim-moh.net( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علما أن ثمن مستندات املناقصة التي )1,000,000( مليون دينار للمناقصات ذات قيمة مليون دوالر او اقل و )2,000,000( مليونني دينار للمبلغ الذي يزيد عىل مليون دوالر وبخالفه 
فأن العروض س�وف تهمل ويتحمل من سرس�و عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنس�بة 
1% من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية 
ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع س�تكون )حس�ب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن ) CIP ( أو حسب الرشوط وان الرشكة غري 
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حس�ن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان أو 
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص 

باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االحد 2023/4/10.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

 

إعـالن
وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية

تعلن رشكة غاز الش�مال )رشكة عامة( الكائنة يف محافظة كرك�وك عن اجراء املناقصة التالية ادناه فعىل الراغبني 
باالشراك :

1- مراجعة مقر الرشكة الكائن يف )محافظة كركوك / طريق كركوك - بيجي( الستالم املواصفات الخاصة باملناقصة 
ادناه.

2- تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره )1%( ما عدا الرشكات الحكومية وتكون عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان 
ص�ادر من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذ ملدة )120( مائة وع�رشون يوم�ا م�ن تاري�خ الغل�ق.

3- تقدم الرشكات كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب ومعنونا اىل رشكة 
غاز الشمال )النسخة االصلية( مع تأييد حجب البطاقة التموينية )بالنسبة للرشكات العراقية(.

4- إرفاق شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الرشكات الوطنية وهوية 
غرفة التجارة بالنس�بة للرشكات العراقية وشهادة تسجيل الرشكة مصادق عليها من امللحقية التجارية العراقية يف 

بلد الرشكة )للرشكات األجنبية(.
5- ع�ىل كاف�ة املش�اركني االلتزام بما ج�اء يف الوثائق القياس�ية وإمالء الج�زء الرابع من الوثيقة وإعادة النس�خة 
االلكرونية املؤيدة من قبلنا ويتطلب اس�تالم القرص )CD( واملتضمنة الوثائق القياسية للطلبيات املعلنة قبل موعد 

الغلق لغرض ملئها وتوقيع املعلومات الخاصة بكم وتسليمها يف املوعد املحدد.
6- يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف غرفة الرشكات وبحضور 
اصحاب العطاءات املش�اركة، ويف حالة مصادفة عطلة رس�مية، فس�يكون فتح العطاءات يف اليوم الذي ييل العطلة 

الرسمية.
7- ان رشكة غاز الشمال غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات، ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.

8- تهمل العطاءات املرس�لة بالربيد االلكروني ويف حالة عدم االلتزام بتقديم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية 
ورشوط االعالن.

9- إرفاق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يستبعد عطاءه، علما ان ثمن املناقصة غري قابل للرد إال 
يف حالة إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا.

10- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق.
11- للمزي�د من املعلومات، يرج�ى زيارة موقعنا االلكرون�ي )www.ngc.oil.gov.iq( ويمكن مراس�لتنا عرب الربيد 

)ngc_contract@ngc.oil.gov.iq( )ngcoil.gov.iq@gmail.com( )ngc_info.iqoil@yahoo.com(   االلكروني

مدير القسم التجاري

)شركة غاز الشمال / شركة عامة(
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موازنة 2023: شروط 
تعجيزية 

أمساء حيدر
بعد تس�لم الرئيس محمد شياع السوداني الحكومة كانت املوازنة عىل رأس امللفات 
التي أخذت الكثري من األخذ والرد يف عملية ش�د وجذب س�يايس، لكن هذه األجواء 
لم تكن مس�تغربة فمس�ألة املصادقة ع�ىل املوازنة ال تحظى بس�هولة عىل إجماع 

سيايس، فيما اليوم قد تحتاج اىل أشهر إضافية إلقرارها. 
ومن املعلوم أن املوازنات العراقية الس�ابقة، كانت األحزاب الكردس�تانية يف موقف 
االع�راض م�ع الدخ�ول يف خالفات م�ع الحكومة املركزية بش�أن حّصته�ا املالية 
والنفطي�ة.. وهذا األمر لن يختلف اليوم يف موازنة عام 2023، ومع بداية األس�بوع 
واف�ق مجل�س الوزراء ع�ىل مس�ّودة قانون املوازن�ة املالي�ة، والتي أعل�ن الرئيس 
الس�وداني أنه س�يتّم تكرارها يف عاَمي 2024 و2025 أيضا ضمن إطار السياس�ة 

الحكومية لدعم االستقرار املايل يف البالد. 
ويف اإلحصائي�ات األخرية يبلغ إجم�ايل النفقات للعام الج�اري، 197.828 تريليون 
دينار عراقي أي نحو 134 مليار دوالر أمريكي، بعجز مقدَّر ب�63 تريليون دينار، أي 
43 مليار دوالر أمريكي، علماً أن مرشوع املوازنة اعتمد عىل س�عر 70 دوالراً لربميل 
النفط، وهو سعر غري ثابت، مما يعني أن العجز قد يتحرك صعوداً. وقد جاءت هذه 
ر إقرارها منذ نيسان 2021، وتعويضها بالقانون املتعلق ب� »األمن  املوازنة بعد تأخُّ

الغذائي«، وذلك ألن البلد مر بظروف سياسية واقتصادية صعبة.
الضغ�ط الك�ردي يف ملف املوازنة هو األصعب، وهذا ما ظه�ر أيضا يف إقرار الرئيس 
السوداني ان أحد هّم أسباب تأخري املوازنة هو التفاهم مع إقليم كردستان، وأيضاً 

إيجاد أرضّية مشركة للتوافق مع األحزاب والكتل السياسية.
إذاً يدخ�ل العراقي�ون اليوم عملية ش�د الحبال حي�ال املوازنة، فأب�واب الرصاعات 
ستفتح عىل مرصاعيها بني الكتل السياسية عىل خلفية توزيع املخّصصات املتعلقة 
باملحافظ�ات والتعيين�ات والحص�ص املتعلق�ة باألقلّي�ات أيضا، وكذل�ك األحزاب 

الكردية. 
واليوم دخلت املوازنة مرحلة جديدة من املخاض وهو الرشوط التي تضعها االحزاب 
السياسية، ويقول أحد املطلعني ان املوازنة وان كان يظهر انها اصبحت قريبة لكن 
حقيقة األمر ان الخالفات القاسية لم تظهر بعد، لكن كواليس اقرارها يشري اىل ان 
النزاع عىل أش�ده فال موازنة دون ارضاء الجميع فكيف سيترصف رئيس الحكومة 

حيال هذا االمر، وهل ينجح فعال يف ان تبرص املوازنة النور؟
يف الواقع بدأت الكتل السياس�ية تنش�ط به�ذا الخصوص، مبدي�ة تأكيدها انها لن 
تم�رر املوازن�ة دون االطمئن�ان عىل حصتها، وهذا الواقع س�يجعل م�ن األمر أكثر 
صعوبة وس�تكون املرحلة املقبلة بداية لرصاع جديد عىل تقاُسم الحصص من ِقَبل 
بع�ض األحزاب السياس�ية، التي قد تص�ل برشوطها اىل حد التعجي�ز خصوصا ان 
الرئيس الس�وداني ق�د تنازل يف أمور كثرية من أجل حل عق�دة املوازنة، فهل دخلنا 
مرحلة االنس�داد يف املوازنة وهل سنشهد حلحلة وانفراجات عىل مستوى االقتصاد 
خصوصا امام تغري س�عر رصف الدوالر س�لبا أم ان الجميع س�يتحمل مسؤوليته 

ويض�ع مصلح�ة الع�راق ف�وق كل مصلح�ة.  
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بعد مشادات كالمية واعرتاضات من قبل النواب املستقلني

ناشط يف مكافحة الفساد يشيد بعمل هيئة النزاهة خالل األشهر الثالثة املاضية

توقع أن يوفر أكثر من مليون فرصة عمل

موسكو: قادرون على تدمري أي خصم.. حتى أمريكا

الزوراء/ مصطفى العتابي: 
ص�وت مجلس الن�واب ع�ىل التعديل الثال�ث لقانون 
املحافظ�ات  الن�واب ومجال�س  انتخاب�ات مجل�س 

واالقضية.
وذك�رت الدائ�رة االعالمي�ة ملجل�س الن�واب يف بي�ان 
تلقته “الزوراء”: ان مجلس النواب صوت يف جلس�ته 
السادسة عرشة التي عقدت برئاسة محمد الحلبويس 
رئي�س املجلس فجر امس االثنني بحضور 218 نائبا، 
عىل قانون التعديل الثال�ث لقانون انتخابات مجلس 
الن�واب ومجالس املحافظ�ات واالقضي�ة رقم )12( 

لسنة 2018.
وأضاف�ت: ان تعدي�ل القانون يهدف تنفي�ذا لقرارات 
املحكم�ة االتحادي�ة بالع�دد )155/اتحادية /2019 
و167  و162  و161  و160   157 وموحداته�ا 
و159/   2021 و5/اتحادي�ة  و171/2019  و168 
اتحادية/2021، 43 /اتحادية 2021 و117/اتحادية 
2019، 87 وموحداته�ا 111 و112/ اتحادية 2019، 
 ،)2021 144/اتحادي�ة   ،2021 اتحادي�ة   /103
ولغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة ملجلس 
النواب العراقي ومجالس املحافظات غري املنتظمة يف 
إقلي�م واالرتقاء بها ومش�اركة رشائح املجتمع كافة 
وضمان توزيع عادل للمقاعد بني القوائم املتنافسة.

وصوت مجلس النواب، عىل تعديل مواد عدة يف قانون 
االنتخابات، فيما اعتمد طريقة “سانت ليغو” 1.7 يف 

القانون.
وقال املجلس يف بيان، إن “مجلس النواب ُيصوت عىل 
تعديل املادة 2 من القانون، وتتضمن الناخب النازح: 
العراقي ال�ذي تم نزوحه من م�كان إقامته الدائم إىل 
م�كان آخ�ر داخل الع�راق بع�د ۹ / ۱۲ / ۲۰۱3 ألي 
س�بب كان ع�ىل أن يك�ون مس�جالً يف وزارة الهجرة 

واملهجرين(”.
ولف�ت البيان اىل أن “مجلس النواب ُيصوت عىل تعدل 

املادة )6( من القانون، لتقرأ بالشكل اآلتي:.
اوالً: أ: ع�ىل مجلس الوزراء بالتنس�يق مع املفوضية 
تحديد موع�د االنتخابات ملجال�س املحافظات يف هذا 

العام عىل ان ال يتجاوز تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۰م.
ب: بعد انتهاء ال�دورة االنتخابية ملجالس املحافظات 
املنصوص عليها يف البن�د )اوال( من هذه املادة تجري 
االنتخاب�ات قبل 45 يوم�ا ويحدد موع�د االنتخابات 
بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع املفوضية قبل 

مدة ال تقل عن 90 يوماً.
ج : تج�ري االنتخاب�ات لل�دورات الجدي�دة ل مجل�س 
الن�واب ومجال�س املحافظ�ات واالقضي�ة قبل )45( 

يوما من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها.
رابع�اً: تج�ري انتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات غري 
املنتظم�ة باقلي�م يف ي�وم واح�د يف عم�وم جمهورية 

العراق.
خامس�ا: ل مجلس الوزراء بناًء ع�ىل اقراح املفوضية 

تعطيل الدوام الرسمي أليام االنتخابات.
وص�وت مجل�س النواب ع�ىل “تعديل امل�ادة )7( من 

اصل القانون لتقرأ بالشكل االتي”:.
اوالً: عراقي كامل األهلية أتم )۳۰( الثالثون من عمره 

يوم االقراع.
مقرح اللجنة: يعدل البند ثامنا ليقرأ بالش�كل االتي: 

-
ثامن�ا: تقدي�م قائمة بأس�ماء ما ال يق�ل عن )500( 
خمس�مائة ناخ�ب غ�ري مك�رر داعم لرش�يحه من 
الناخبني املس�جلني يف الدائرة االنتخابي�ة التي يتقدم 
للرش�ح فيها بقائم�ة منف�ردة عىل وف�ق تعليمات 

يصدرها مجلس املفوضني.
ثاني�اً أ - أن يكون حاصال عىل ش�هادة البكالوريوس 
أو ما يعادلها باستثناء كوتا املكونات تكون الشهادة 

اعدادية فأعىل.
يعدل البند ثالثا ليقرأ كاالتي:-

ثالث�ا: أن يك�ون غري محكوم علي�ه بجناية أو جنحة 
مخل�ة بال�رشف او قضاي�ا الفس�اد اإلداري وامل�ايل 
املنص�وص عليه�ا يف امل�واد )۳۳۰، ۳۳۳، 334، 335، 
۳۳8،336، ۳۳۹،340( من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ 
لس�نة 1969م املعدل، بحكم قضائي بات س�واء كان 

مشموال بالعفو عنها من عدمه.
ثامن�ا: تقدي�م قائمة بأس�ماء ما ال يق�ل عن )500( 
خمس�مائة ناخ�ب غ�ري مك�رر داعم لرش�يحه من 
الناخبني املس�جلني يف الدائرة االنتخابي�ة التي يتقدم 
للرش�ح فيها بقائم�ة منف�ردة عىل وف�ق تعليمات 

يصدرها مجلس املفوضني.
كم�ا صوت مجلس النواب ع�ىل تعديل املواد من أصل 

القانون ليقرأ بالشكل اآلتي:
البند اوال من املادة )12(

اوال : تقس�م األص�وات الصحيح�ة ل�كل قائم�ة عىل 
االعداد التسلسلية )1,7 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 .....الخ( وبعدد 
مقاعد الدائ�رة االنتخابية ويتم اختي�ار اعىل النواتج 

حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة االنتخابية.
املادة 14: اوالً : إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو 
مجل�س املحافظة مقعده الي س�بب كان يحل محله 
املرش�ح التايل له يف ع�دد االصوات الحاص�ل عليها يف 

قائمته.
ثاني�ا: اذا فقد عضو مجل�س النواب او عضو مجلس 
املحافظ�ة مقعده الي س�بب كان وكان ضمن قائمة 
منفردة فيخصص املقعد اىل مرش�ح اخر حاصل عىل 
اع�ىل االصوات الح�زب او تنظيم س�يايس حصل عىل 

الحد االعىل لالصوات ولم يحصل عىل مقعد.
وش�هدت جلس�ة التصويت ع�ىل قان�ون االنتخابات 
مش�ادات كالمي�ة واعراض�ات نيابي�ة الس�يما من 
النواب املس�تقلني والكتل الناش�ئة، مم�ا دفع رئيس 
مجلس النواب اس�تدعاء الحرس العس�كري للدخول 

اىل قاعة الربملان.

الزوراء/ حسني فالح: 
أك�دت لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة م�ي 
مجل�س الن�واب بتعزي�ز قي�م الرقاب�ة 
الوقائي�ة وترشيع القوان�ني التي تخص 
مكافحة الفس�اد ومنها قانون اسرداد 
عائدات الفس�اد، فيما اش�اد ناش�ط يف 
مج�ال مكافح�ة الفس�اد بعم�ل هيئة 

النزاهة خالل االشهر الثالثة املاضية.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب 
هادي الس�المي، يف حديث ل�”الزوراء”: 
ان لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة ماضي�ة يف 
تعزيز قيم الرقابة الوقائية واالستباقية 
لدعم عمل هيئة النزاهة. مش�يدا بعمل 

هيئة النزاهة خالل االشهر االخرية.
وأض�اف: ان هنال�ك قوان�ني مهمة يتم 
مناقش�تها داخ�ل اللجنة منه�ا قانون 

اس�رداد عائ�دات الفس�اد حي�ث تمت 
قراءت�ه األوىل. مؤك�دا: ان الربملان ماض 
بترشي�ع القوانني الت�ي تخص مكافحة 

الفساد.
يف غضون ذلك، قال الناش�ط يف مكافحة 
حدي�ث  يف  ياس�ني،  س�عيد  الفس�اد، 
ل�”الزوراء”: ان هنالك متطلبات لتفعيل 
التعاون الدويل لغرض مكافحة الفس�اد 
جزء من�ه داخليا و اخر يتعلق باملجتمع 
ال�دويل. الفت�ا اىل: ان الع�راق ط�رف يف 
وه�ي  الفس�اد  بمكافح�ة  اتفاقيت�ني 
اتفاقي�ة االمم املتحدة ملكافحة الفس�اد 
واالتفاقي�ة العربي�ة ملكافحة الفس�اد، 
حيث هناك متطلبات واجب التنفيذ عىل 

كل الدول .
وأض�اف: ان الع�راق بحاج�ة اىل اتخ�اذ 

بع�ض االج�راءات الوقائية داخ�ل البلد 
الحت�واء الفس�اد ومنع�ه وترافقه عقد 
اتفاقي�ات ثنائي�ة م�ع ال�دول التي هي 
معروف�ة ع�ىل اس�اس حرك�ة األموال. 
مبين�ا: ان�ه عندم�ا ص�ار التع�اون مع 
س�لطنة عمان يف اسرداد احد املطلوبني 
ه�ذه كانت مبادرة طيب�ة، وكذلك كانت 
هنالك ثالث مبادرات من دولة االمارات، 
فهذه كلها كانت مبادرات وليس�ت وفق 

اتفاقيات.
وتابع: يف حني الجانب االخر وفق امللفات 
الكاملة هي 80 مليون دوالر يف الواليات 
املتح�دة وتلحق�ه مبل�غ اخر ه�ذه وفق 
الوثائ�ق واالدع�اءات وتثبيته�ا واصدار 
الق�رارات. مش�ددا ع�ىل رضورة اتخاذ 

تدابري وقائية ملنع الفساد .

الثالث�ة  ان�ه خ�الل االش�هر  وأوض�ح: 
االخ�رية كان هنال�ك عم�ل دؤوب لهيئة 
النزاه�ة وتزاي�د بأعداد امللق�ي القبض 
عليه�م ومن خالل الهيئة املصغرة داخل 
هيئ�ة النزاهة وكذل�ك الهيئة الس�اندة 
الحكومي�ة التي مهمته�ا انفاذ القانون 
والتحقيق اإلداري، بمعنى هناك مالئمة 
ما بني اداء النزاهة مع الحكومة. مؤكدا: 
ان هنال�ك غياب�ا للرقاب�ة االس�تباقية 
املتمثلة بمكاتب املفتش�ني وهذا ضغط 
اضايف اصبح عىل هيئ�ة النزاهة وديوان 

الرقابة املالية.
ولفت اىل: ان هناك توجها بتطوير دوائر 
الرقاب�ة واملرجعي�ات اإلداري�ة. مبين�ا: 
ان قان�ون اس�راداد عائدات الفس�اد يف 
طور املراجعة بهيئ�ة النزاهة، وأرى من 

الرضورة ان يتم ترشيع�ه النه يلبي 41 
م�ادة من اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة 

الفساد.
ويف وقت سابق، أكد رئيس هيئة النزاهة، 
حيدر حنون، استعادة 400 مليار دينار 
من األم�وال املرسوقة بقضي�ة األمانات 
الرضيبي�ة، الفت�ا إىل أن الهيئ�ة تعتم�د 
إج�راءات رسي�ة يف اس�تكمال القضية 

وتتبع بقية األموال.
وق�ال حن�ون يف ترصيح صحف�ي: إن” 
التحقيق�ات بقضي�ة رسق�ة األمان�ات 
الرضيبي�ة مس�تمرة، وضياء املوس�وي 
كان آخ�ر املتهمني وهو لي�س األخري يف 
رسقة األمانات الرضيبي�ة”، مؤكدا أن” 
هناك متهم�ني آخرين والقائمة س�وف 

تطول وإجراءاتنا يف طور الرسية”.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اوض�ح الخب�ري االقتص�ادي، صف�وان قيص، 
اهمية مرشوع التنمية الذي اعلن عنه مؤخرا 
ب�ني العراق وتركيا، ويف حني اش�ار اىل ان ربع 
التجارة العاملية س�تكون ضمن هذا الطريق، 

توقع ان يوفر اكثر من مليون فرصة عمل.
ان  ل�”ال�زوراء”:  وق�ال صف�وان يف حدي�ث 
“تغري خريطة االس�تثمار العاملية بعد الرصاع 
االوكران�ي ال�رويس تجرب ال�دول الت�ي كانت 
تمتلك استثمارات يف اسيا اىل التوجه اىل مناطق 
جديدة من العالم ونرش اس�تثماراتها والعراق 
بالنس�بة لحركة االس�تثمار العاملي ذو موقع 
اس�راتيجي خاص�ة انه يمثل اق�رص الطرق 

للربط بني قارة افريقيا واسيا واوروبا “. 
واك�د ان “ال�رشوع بإكمال بن�اء ميناء الفاو 
سيس�اهم يف زيادة قدرة العراق عىل املنافسة 
لنقل السلع بني القارات الثالث، واكمال عملية 
الرب�ط بني مين�اء الف�او واالتح�اد االوروبي 

يعني اع�ادة احياء طريق بغ�داد فرانكفورت 
ع�رب تركي�ا وسيس�اهم يف جذب االس�تثمار 
العامل�ي تجاه هذه املناطق الجدي�دة يف العالم 
خاص�ة ان العراق يمتلك الطاقة س�واء كانت 
النف�ط او الغاز او الطاقة الشمس�ية، وكذلك 
رؤي�ة اململكة العربية الس�عودية والصناديق 
لخليجي�ة يف تحريك ج�زء من اس�تثماراتهم 

تجاه الداخل العراقي”.
واشار اىل ان” دفاع الواليات املتحدة االمريكية 
عن حصتها يف العراق وكذلك االتحاد االوروبي 
ستس�اهم يف زي�ادة ق�درة الع�راق عىل جذب 
االس�تثمار”، مبينا ان “التنمية تعني تصفري 
البطالة واستغالل املوارد، أي ان يكون العراق 
ضم�ن بيئة االس�تثمار العاملي�ة ويعاد تأهيل 
املطارات وتأهيل الطرق والسكك والنقل الربي 
وتكون 48 س�اعة كافية لنقل انتاج اس�يا اىل 
االتح�اد االوروب�ي وبالعكس، وه�ذا يعني ان 
مين�اء الس�ويس س�تنخفض ايرادات�ه تجاه 

الطري�ق الجاف الذي يمثل الع�راق جوهره”.
واكد ان ع�ىل “ العراقيني ان يتهيأوا لالندماج 
م�ع االس�واق العاملية ب�أرسع وق�ت ممكن، 
وحاليا هناك مس�تثمرون يرغب�ون ان يكون 
لديهم ام�وال تدفع لربط مين�اء الفاو بركيا 
بقط�ارات بوس�ائل نق�ل رسيعة واس�طول 
من الش�احنات، وهذا يتم م�ن خالل ترتيبات 
مش�ركة لتكلفة اس�تعمال الطريق، أي جزء 
يك�ون لصاح�ب رأس امل�ال والج�زء االخ�ر 
بالتأكيد ملن يمتلك االرض وبذلك نخلق رشكاء 
عىل هذا الطريق، فطريق التنمية ليس طريقا 

عراقيا خالصا”.
ولف�ت اىل “ان الطري�ق س�يحوي ع�ىل م�دن 
س�ياحية ومدن صناعية ومدن تجارية ومدن 
ذكي�ة تكنولوجي�ة واتوق�ع ان االس�تثمارات 
االمريكية س�تكون حارضة عىل هذا الطريق 
وكذل�ك االس�تثمارات االوروبية كم�ا تحاول 
اس�يا، الصني والهند، تصدير الس�لع الغذائية 

باتجاه االتحاد االوروبي بتكاليف مخفضة”. 
واش�ار اىل ان “ربع التجارة العاملية س�تكون 
ضم�ن ه�ذا الطري�ق وه�ذا املوض�وع  يعني 
مئات امللي�ارات من الدوالرات م�ن املمكن ان 
تتدف�ق اىل هذا الطري�ق، فاملوضوع يحتاج اىل 
ادارة للم�وارد البرشية التي تعمل ضمن املدن 
الصناعية وامل�دن التكنولوجية”، مؤكدا ان “ 
العراق بحاجة اىل مثل هذه الفرص واملوضوع 
يتع�دى امللي�ون فرص�ة عم�ل، وكلم�ا تطور 
الطريق زادت فرص العم�ل لكن التخصصية 
أي  ان تكون هناك فرص عمل تخصصية الن 
هذه املدن الصناعية هي ليس�ت مدنا تقليدية 
لغرض تحقيق االكتف�اء الذاتي للعراق، وانما 
لغرض االنت�اج واعادة التصدي�ر، فاملوضوع 
يرتبط بقمة التكنولوجيا العاملية وقمة فرص 
العمل العاملية، فأتوقع ان يكون هناك عنرص 
ج�ذب للعمال�ة االجنبي�ة والعمال�ة العراقية 

املتخصصة”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تعه�د االتح�اد األوروبي بال�رد إذا ما 
أك�دت الس�لطات البيالروس�ية نرش 
روس�يا ألس�لحة نووية تكتيكية عىل 
أراضيه�ا، فيم�ا ق�ال أم�ني مجل�س 
باتروش�يف،  الرويس، نيقوالي  األمن 
ب�أن موس�كو تمتلك أس�لحة حديثة 
وفري�دة من نوعها وقادرة عىل تدمري 
أي خصم، بما يف ذلك الواليات املتحدة 

األمريكية.
الخارجي�ة  الش�ؤون  ممث�ل  وق�ال 
لالتحاد األوروبي بير ستانو يف مؤتمر 
صحف�ي عق�ده يف بروكس�ل ام�س 
االثن�ني: “لم نر تأكيدا م�ن بيالروس 
بعد، ولكن إذا حدث ذلك فس�تكون له 
عواقب ألن ذلك يعني تصعيدا وتهديدا 

لألمن األوروبي ولن يمر دون رد”.
وعندما س�ئل س�تانو عن العقوبات 
الجدي�دة التي يمك�ن أن تفرض عىل 
“أوال،  أج�اب:  وبي�الروس،  روس�يا 
م�ن امله�م للغاي�ة تنحي�ة الترصيح 
جانب�ا ومعرفة ما س�يقوله الرئيس 
لوكاش�ينكو” مش�ددا عىل أن عملية 

فرض العقوبات هي عملية رسية.
وكان الرئيس الرويس فالديمري بوتني 
ق�د رصح يوم الس�بت، يف مقابلة مع 
الصحفي بافيل زاروبني عىل الهواء يف 
قناة روسيا 24، بأن روسيا تستكمل 
بناء منشأة تخزين خاصة باألسلحة 
النووي�ة التكتيكية يف بي�الروس يف 1 
يوليو، وقد سلمت بالفعل إىل بيالروس 
مجمع “إس�كندر”، القادر عىل حمل 

رؤوس نووية.
ووفق�ا لبوت�ني، فق�د أث�ار الرئي�س 
لوكاش�ينكو  ألكس�ندر  البي�الرويس 
منذ فرة طويلة مس�ألة نرش أسلحة 
نووي�ة تكتيكية روس�ية عىل أرايض 
بي�الروس، وتابع بوت�ني بأن الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة وضعت رؤوس�ا 
نووي�ة يف ع�دد م�ن البل�دان، لهذا ال 
يوج�د أي يشء غ�ري ع�ادي يف طل�ب 

بيالروس.
يأت�ي ه�ذا بعدم�ا الق�ت ترصيحات 
الرئي�س ال�رويس، فالديم�ري بوت�ني، 
حول إب�رام بالده اتفاق�اً مع جارتها 
نووي�ة  أس�لحة  لن�رش  بيالروس�يا 
تكتيكي�ة عىل أراضيها تندي�داً دولياً، 

عادت موسكو وأبدت عدم اكراثها.

فقد رصح أمني مجلس األمن الرويس، 
نيق�والي باتروش�يف، بأن موس�كو 
تمتل�ك أس�لحة حديث�ة وفري�دة من 
نوعه�ا وقادرة ع�ىل تدمري أي خصم، 
بما يف ذلك الواليات املتحدة األمريكية.
وتاب�ع يف مقابل�ة لباتروش�يف م�ع 
صحيف�ة “روسيس�كايا غازيتا”، أن 
روس�يا تتح�ىل بالص�رب، وال تخي�ف 
أحدا بإمكانياتها العس�كرية، إال أنها 
يف الوقت نفسه، تمتلك أسلحة فريدة 
حديثة ق�ادرة عىل تدم�ري أي خصم، 
بما يف ذلك الواليات املتحدة األمريكية، 

إذا كان وجودها مهددا.
السياسيني  ووصف باتروش�يف رأي 
األمريكيني بأن روسيا لن تكون قادرة 
بع�د اآلن عىل الرد ع�ىل رضبة نووية 

وقائي�ة بأن�ه “غب�اء خط�ري وقرص 
نظر”.

يظ�ل  م�ا،  ولس�بب  أن�ه  رأى  كم�ا 
السياسيون األمريكيون الذين أرستهم 
دعايته�م الخاصة واثق�ني من أنه يف 
حال نشوب رصاع مبارش مع روسيا، 
فإن الواليات املتحدة األمريكية قادرة 
عىل توجيه رضبة صاروخية وقائية، 
وبعد ذلك لن تتمكن روس�يا من الرد. 
وه�ذا غباء وق�رص بالنظ�ر وخطري 

للغاية.
واعت�رب أمني مجلس األمن الرويس أن 
نسيان دروس التاريخ دفع البعض يف 
أوروبا إىل الحديث فعليا عن االنتقام، 

الذي سيؤدي إىل انتصار عىل روسيا.
يشار إىل أن رئيس بيالروسيا، ألكسندر 

لوكاش�ينكو، وحليف بوتني اللصيق، 
كان أك�د يف ترصيحات س�ابقة أنه يف 
حال زودت لندن كيي�ف باليورانيوم، 
فس�تعطيه يورانيوم حقيقي”، وفق 

تعبريه.
كذل�ك اعت�رب يف ترصيحات قب�ل أيام 
الذخ�رية  تنفج�ر  أن�ه حامل�ا  قليل�ة 
الربيطانية يف مواقع القوات الروسية 
“ف�إن الرد س�يكون فظيعاً، ودرس�اً 

لكوكب األرض بأرسه”.
أت�ت ترصيح�ات لوكاش�ينكو بعدما 
اشتعل سجال “اليورانيوم” هذا مطلع 
األس�بوع، حني رصحت وزيرة الدولة 
يف الدفاع الربيطاني�ة، أنابيل جولدي، 
ب�أن بالده�ا تس�عى لنق�ل ذخ�رية 
اليوراني�وم إىل كييف، ضمن جهودها 

لتوفري دبابات “تشالنجر 2” القتالية 
و”قذائف خارقة للمدرعات”.

ويس�تخدم اليوراني�وم املنضب عادة 
يف الذخرية املصممة الخراق الدروع، 
ألنه يصبح أكث�ر حدة عند االصطدام 
مع الهدف، بحس�ب الوكال�ة الدولية 
للطاقة الذرية. كما أنه “أقل نش�اًطا 

إشعاعًيا من اليورانيوم الطبيعي”.
بدوره، أكد املتحدث باس�م الكرملني، 
ديمري بيس�كوف، أن رد فعل الدول 
الغربي�ة ل�ن يؤث�ر عىل خط�ط نرش 

أسلحة نووية تكتيكية يف بيالروسيا.
وقال بيس�كوف للصحفيني، االثنني، 
إن “رد الفع�ل الغرب�ي، بالطب�ع، ال 
يمك�ن أن يؤثر عىل خطط روس�يا”، 

وفق وكالة “تاس”.

الربمل��ان يص��وت عل��ى تعدي��ل قان��ون انتخابات جمل��س النواب 
واحملافظات ويعتمد “سانت ليغو” يف االنتخابات

النزاه��ة النيابي��ة ل���          : الربملان ماض بتعزيز الرقابة الوقائية وتش��ريع 
قانون اسرتداد عائدات الفساد 

خبري اقتصادي ل�        : ربع التجارة العاملية ستكون ضمن طريق مشروع التنمية عرب العراق

االحتاد األوروبي يِعد بالرد على نشر روسيا أسلحة نووية يف بيالروس

بعد جدل واسع.. احلكومة اللبنانية 
ترتاجع وتعود للتوقيت الصيفي

بريوت/ متابعة الزوراء:
البالد،  يف  واسعاً  جدالً  القرار  أثار  أن  بعد 
يف  األعمال  ترصيف  حكومة  رئيس  تراجع 
العمل  مد  قرار  عن  ميقاتي  نجيب  لبنان 

بالتوقيت الشتوي.
اعتماد  إىل  لبنان  يف  الوزراء  مجلس  وعاد 
ليل  منتصف  من  بدءاً  الصيفي  التوقيت 
األربعاء - الخميس )29 - 30 مارس/ آذار 
2023(، وذلك بعد البلبلة التي أثارها قرار 
تمديد العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية 
شهر رمضان الجاري والسجال الحاد الذي 
الذي  اللبنانية  املكوّنات  مختلف  بني  قام 

اّتخذ بعداً طائفياً.
األعمال  ترصيف  حكومة  رئيس  وأوضح 
ترأس  له بعدما  نجيب ميقاتي يف ترصيح 
جلسة ملجلس الوزراء، ظهر امس اإلثنني، 
أّن مهلة الساعات الثماني واألربعني )حتى 
هي  الخميس(   - األربعاء  ليل  منتصف 
املرتبطة  التقنية  األمور  بعض  ملعالجة 
وقت  ُخّصص  وبالتايل  السابقة،  باملذكرة 
إلعادة تعديلها، مشّدداً عىل أّن القرار الذي 
أو  طائفي  بعد  ذا  يكن  لم  اتُّخذ  قد  كان 
الردود  يستوجب  يكن  لم  وبالتايل  مذهبي 

الطائفية البغيضة التي صدرت.
وأضاف ميقاتي أّنه لم يكن يوماً من هواة 
التحدّي أو املناكفة أو التعدّي عىل مقامات 
التطاول  أو  زمنية  أو  دينية  ومرجعيات 
تشاور  التي  الخطوة  أّن  إىل  الفتاً  عليها، 
برّي  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  مع  فيها 
مدى  عىل  مكثفة  اجتماعات  بعد  اتُّخذت 
وكان  ومعنّيني،  وزراء  بمشاركة  أشهر 
من  لساعة  الصائمني  إراحة  منها  الهدف 
الزمن من دون أن يسّبب ذلك أّي رضر ألّي 

مكّون لبناني آخر.
يف  ليست  املشكلة  إّن  قال  ميقاتي  لكّن 
يف  بل  صيفية،  أخرى  أو  شتوية  ساعة 
الفراغ بموقع الرئاسة األوىل والذي تتحّمل 
والكتل  السياسية  القيادات  مسؤوليته 
انتخاب  رضورة  إىل  داعياً  كافة،  النيابية 

رئيس للجمهورية.
وانعقدت حكومة ترصيف األعمال بحضور 
التوقيت  »أزمة  يف  للبحث  وزيراً،   16

الصيفي«.
وكان القرار الذي اّتخذه ميقاتي بناًء لطلب 
برّي بتأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي 
خالفاً  أثار  قد  رمضان،  شهر  نهاية  حتى 
وانتقل  والدينية  السياسية  السلطَتني  بني 

سجال  إىل  ليتحّول  اللبناني  الشارع  إىل 
من  امتعاضه  عن  ميقاتي  فعرّب  طائفي. 
الحملة التي ُشنَّت عىل القرار، مشرياً إىل أّن 
ثّمة محاولة لجّر البالد إىل انقسام طائفي 
بهدف تأجيج الرصاعات، من خالل إعطاء 
بغيضاً.  طائفياً  منحًى  بحت  إداري  إجراء 
جلسة  إلغاء  األحد  أمس  أعلن  وبالتايل، 
قبل  اإلثَنني،  اليوم  مقّررة  كانت  للحكومة 
أن يدعو إىل أخرى عىل جدول أعمالها بند 

واحد هو »توقيت الساعة«.
املرجعيات  رفعت  السابق،  القرار  وبعيد 
املارونية  البطريركية  تتقّدمها  املسيحية 
ميقاتي  قرار  وجه  يف  السقف  بكركي  يف 
معلنة عدم االلتزام به واعتمادها التوقيت 
ساعة  الساعة  تقديم  خالل  من  الصيفي، 
واحدة يف املؤسسات التابعة لها، من ضمنها 
من  امتعاضها  عن  وعرّبت  الربوية،  تلك 
القرار املفاجئ االرتجايل الذي اّتخذه رئيس 
حكومة ترصيف األعمال من دون التشاور 
دون  ومن  اللبنانية،  املكوّنات  سائر  مع 
واألرضار  وللبلبلة  الدولية  للمعايري  اعتبار 

يف الداخل والخارج.
السياسية  األحزاب  أعلنت  كما 
وصفته  الذي  القرار  رفضها  املسيحية 
به  االلتزام  إىل عدم  داعية  ب�«االعتباطي«، 
تقديم  خالل  من  عصيان  نحو  والذهاب 
املواطنني ساعاتهم ساعة واحدة، ال سّيما 
واسعة  سلبية  تداعيات  الخطوة  لهذه  أّن 
عّدة،  قطاعات  تطاول  فتأثرياتها  النطاق. 
ال سّيما التي تّتصل بالتوقيت العاملي، من 
رشكة  أّن  ُيذكر  والسياحة.  السفر  بينها 
طريان الرشق األوسط قّررت تعديل مواعيد 
الرحالت املغادرة من مطار رفيق الحريري 
املمتدة من يوم  الفرة  الدويل يف بريوت، يف 
 20 حتى  الجاري  آذار  مارس/   26 األحد 

إبريل/ نيسان املقبل.
والتعليم  الربية  وزارة  قّررت  جهتها،  من 
العاملي يف حكومة ترصيف األعمال اعتماد 
الربوية،  املؤسسات  يف  الصيفي  التوقيت 
املدارس  عن  للمسؤولني  ترك  أن  قبل 
والخاصة  الرسمية  والجامعات  واملهنيات 
حرية اختيار وقت فتح مؤسساتهم، اليوم 
الجامعة  قّررت  اإلطار،  هذا  ويف  اإلثنني. 
بخالف  الشتوي  التوقيت  اعتماد  اللبنانية 
حني  يف  الخاصة،  واملدارس  الجامعات 
اعتماد  الخاص  القطاع  يف  العاملون  قّرر 

التوقيت الصيفي يف دوامات العمل.
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رئاسة محكمة استئناف كربالء                        التاريخ/2023/3/19
لجنة تثبيت امللكية يف كربالء

إعالن
اس�تنادا اىل محرض تثبيت امللكية يف كربالء املؤرخ 2023/2/28 ونتائج التحقيق 
املثبتة فيه واستنادا اىل الصالحية املخولة يل، قررت اللجنة تأييد سند العقار املرقم 
6/373 باب النجف بالقيد 14/ك1923/1 مجلد 5 جنس العقار دكان نوعه وقف 
البالغ مساحته )7.62( مرت املالك او املترصف فيه برشط الترصف من قبل املتويل 
حس�ب الرشوط املحررة بعامود كيفي�ة الترصف، واعالن هذا الق�رار ملدة ثالثني 

يوما وعىل من لديه االعرتاض الطعن اعتبارا من اليوم التايل للنرش.
القايض
حسني ابراهيم 
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بغداد/الزوراء:
تس�ببت موج�ة االمط�ار الحالي�ة يف الع�راق 
بإغ�راق العديد من االحياء والش�وارع يف مدن 

وسط وجنوبي البالد.
هيئة األنواء الجوية العراقية حذرت من تعرض 
البالد لحالة جوية سيئة، حيث توقعت هطول 
د )الحالوب( بدءاً  أمطار غزيرة وتس�اقطاً للبرَ

من اول امس األحد.
ويش�هد الع�راق أزم�ة مائي�ة حادة تس�ببت 
بخفض الخطة الزراعية يف البالد، إال ان املوجة 
االخرية لالمطار أنعشت بشكل نسبي مخزون 

املياه يف بالد الرافدين. 
وبسبب موجة االمطار الغزيرة قررت الحكومة 
العراقي�ة اعتبار امس االثنني )عطلة رس�مية 
يف الب�الد(، حيث ذكرت األمان�ة العامة ملجلس 
الوزراء، يف بيان لها إن »رئيس مجلس الوزراء 
محمد ش�ياع الس�وداني، وّجه بتعطيل الدوام 
الرسمي اإلثنني بسبب سوء األحوال الجوية«.

الت�ي  والص�ور  الفيدي�و  مقاط�ع  وأظه�رت 
انت�رشت يف مواقع التواص�ل االجتماعي غرق 
الش�وارع يف محافظات النجف وكربالء وبغداد 
وواس�ط والديوانية واملثنى والبرصة وذي قار 

وميسان وغريها.
وتداول صحفيون وناشطون مقاطع مصورة 
ملطار النجف ال�دويل، حيث ظهرت املياه وهي 
تتدف�ق من س�قفه بس�بب األمط�ار الغزيرة، 
وكذلك ظهر مس�جد الكوفة وهو غارق بمياه 

االمطار.
كم�ا ت�داول صحفي�ون وناش�طون مقاط�ع 
مصورة لش�وارع النجف وهي غارقة باملياه، 
رغ�م مس�اعي الي�ات الدوائر البلدية لس�حب 

املياه من الشوارع.
ويف قض�اء الكوف�ة التاب�ع ملحافظ�ة النجف، 
س�قطت كميات من البد )الحالوب( يف مشهد 

نادر يف هذه املحافظة.
كما تداول نش�طاء مقاطع مصورة من داخل 
إحدى امل�دارس، حيث كادت األمطار تتس�بب 
بحدوث كارثة نتيجة ح�دوث تماس كهربائي 

بوجود الطلبة.
سبب غرق ش�وارع وأحياء املحافظة يعود إىل 
انس�داد فتحات الرصف الصحي بس�بب رمي 
املخلف�ات واألنقاض قربه�ا أو داخلها أو عدم 
وضعها يف أماكنها املح�ددة، وبالتايل انجرافها 

م�ع مياه األمطار، وذلك حس�ب بيان للمكتب 
اإلعالمي لدائرة مجاري النجف.

ش�وارع  الفيدي�و  مقاط�ع  يف  ظه�رت  كم�ا 
الديوانية والسماوة )املثنى( والكوت )واسط( 
وه�ي غارقة بمياه االمط�ار، وفقاً لصحفيني 

ومدونني.
ول�م يختل�ف الح�ال يف مدين�ة كرب�الء، حيث 
تس�ببت االمط�ار الغزي�رة بغ�رق العدي�د من 

االزقة والشوارع.
و أعلن�ت مديريت�ا مج�اري كرك�وك والنجف 
محافظ�ة  يف  س�امراء  وقائمقامي�ة  األرشف 
صالح الدين، امس  االثنني، االس�تمرار بسحب 

مياه األمطار بوترية متصاعدة.
وقال مدير مجاري كركوك زاكروس ويل جان، 
يف ترصي�ح صحف�ي: إن »املديري�ة وضع�ت 
خطة طوارئ كامل�ة تعتمد عىل عدة إجراءات 
وبإرشاف مبارش من قبل محافظ كركوك راكان 
الجب�وري، ملواجهة موجة األمطار«، مؤكداً أن 
»كركوك لم تش�هد فيضان�ات أو تجمعاً ملياه 
األمط�ار، نتيج�ة اإلج�راءات االحرتازي�ة التي 
اتخذتها املديرية ورسعة استجابة فرق العمل 

يف معالجة بعض االختناقات«. 
اس�تنفرت  »املديري�ة  أن  ج�ان  ويل  وأض�اف 
كوادره�ا الهندس�ية والفني�ة والعاملة، وهي 

مس�تعدة ملواجه�ة الح�االت الطارئة بس�بب 
هطول األمطار ومعالجة اإلنسدادات الفجائية 
الحاصل�ة يف خط�وط املجاري الرئيس�ة ملياه 
األمطار والسطحية وسحب املياه املتجمعة يف 
الشوارع الرئيسة واملناطق األخرى إن وجدت، 
تلبية لش�كاوى وتبليغات املواطنني«، الفتاً إىل 
»تفعيل الخطوط الس�اخنة وعملها عىل مدار 

24 ساعة«.
وتاب�ع أن »هنال�ك خط�ة للح�االت الطارئ�ة 
األخرى املتمثلة بالس�يول، تض�م جميع دوائر 
املحافظ�ة من البلدية والدفاع املدني والرشطة 
وامل�اء، فض�اًل عن مديري�ة املج�اري، للتدخل 
الرسي�ع يف ح�ل تلك االختناق�ات تحت إرشاف 

غرفة عمليات خاصة يرتأسها املحافظ«.
بدوره�ا، أك�دت مديري�ة مج�اري محافظ�ة 
النجف أنها »ما زالت مس�تمره بسحب املياه 
املتجمع�ة نتيجة موجة األمطار التي اجتاحت 

البالد يوم أمس«.
وأضاف�ت أن »أغل�ب األنف�اق ما زال�ت املياه 

متجمعة فيها«.
من جانبه، أعلن قائمقام سامراء، بكر محمد 
رشيف، عن إجراءات ملواجهة مياه األمطار يف 
املدينة، فيما أشار إىل أن األعمال مستمرة حتى 

هذه اللحظة وبوترية متصاعدة.

وق�ال رشي�ف، يف ترصيح صحفي إن�ه »تّمت 
تهيئ�ة الدوائ�ر الخدمية يف املدين�ة كالكهرباء 
وامل�اء واملجاري والبلدية والدفاع املدني، فضالً 
ع�ن تهيئ�ة امل�الكات وعىل م�دار 24 س�اعة 
اس�تعداداً ملواجه�ة مي�اه األمط�ار، إضاف�ة 
إىل ن�رش أرق�ام الهوات�ف الخاص�ة بالجه�ات 

املختصة«.
وأش�ار إىل أن »مدين�ة س�امراء تعان�ي فقط 
م�ن املناط�ق قيد التنفي�ذ والتي ال ت�زال فيها 
املشاريع قائمة ولم تكتمل، إذ تم توجيه آليات 
الس�حب داخل األحياء السكنية التي لم تخدم 
باملج�اري«، مؤكداً أن »الدوائر املعنية جميعها 

منترشة يف شوارع املدينة«.
وتابع: »تم تهيئة الظروف املناس�بة للشوارع 
الرئيس�ة لتكون سالكة«، الفتاً إىل أن »األعمال 
مس�تمرة منذ يوم أمس وحتى ه�ذه اللحظة 

وبوترية متصاعدة«.
إن  العراقي�ة  الجوي�ة  األن�واء  وقال�ت هيئ�ة 
»موجة األمطار ستستمر حتى مساء االثنني، 

وستكون غزيرة إىل متوسطة«. 
يف بل�د عانى الجف�اف وتراج�ع األمطار خالل 
الس�نوات الثالث املاضي�ة، يتلق�ى العراقيون 
األمطار الغزي�رة بإيجابية ألثرها عىل الزراعة 
واحتياط�ات املي�اه واألنهار، لكنه�ا تؤدي إىل 
غ�رق الش�وارع باملي�اه وتزيد م�ن االنقطاع 

املتكرر للتيار الكهربائي.
وس�جلت البالد يف شهر ش�باط املايض تراجعا 
يف منس�وب نهري دجلة والفرات، بس�بب قلة 
اإلي�رادات الواصل�ة م�ن الج�ارة تركي�ا، وفق 
بم�ا  املائ�ي  االس�تهالك  الس�لطات، وزي�ادة 

يتخطى املساحات املقررة.
ويعّد ملف املياه أساس�يا وشائكا بالنسبة إىل 
البلد ش�به الصحراوي الذي يبلغ عدد س�كانه 

نحو 42 مليونا. 
واتهم�ت بغداد م�رارا جارتيها تركي�ا وإيران 
بالتس�بب يف خفض كميات املي�اه الواصلة إىل 
أراضيها، الس�يما بس�بب بنائهما سدودا عىل 
النهري�ن.ويف ش�هر كانون األول امل�ايض، دعا 
البن�ك الدويل الع�راق إىل اعتماد نم�وذج تنمية 
»أكث�ر اخ�رضارا ومراع�اة للبيئ�ة« ملواجه�ة 
التح�دي املناخ�ي، حيث دعا تقري�ر للمنظمة 
الدولي�ة العراق إىل تحديث نظ�ام الري وإعادة 

تأهيل السدود.

بغداد/الزوراء:
 أعل�ن رئيس هي�أة التقاع�د الوطنية، 
ماه�ر حس�ني رش�يد، الس�عي لزيادة 
رواتب املتقاعدين.وقال رشيد يف برنامج 
قب�ل الس�حور  الذي تبثه قن�اة الفرات 
الفضائي�ة بع�د منتص�ف الليل�ة :«ان 
النوايا واإلرادة والرغب�ة، كلها حارضة 
نح�و زي�ادة الرواتب لك�ن إذا تحققت 
هن�اك زي�ادة يف التضخم واألم�ور قيد 
الدراس�ة، ونقول للمتقاعدين أبرشوا«.
وعد »الرواتب الدني�ا للمتقاعدين بأنها 
غ�ري مجزي�ة« مش�رياً اىل ان »مليونني 
و800 ال�ف عراق�ي يتقاض�ون رواتب 
تقاعدي�ة م�ن الهيئة«.وأش�ار رش�يد 
اىل ان »الرض�ا ع�ىل أداء دائ�رة التقاعد 
ليس باملس�توى الطموح وبنس�بة أقل 
م�ن 30% يف التقاع�د العامة او فروعها 
باملحافظات«.وأعرب عن »أمله برصف 
عيدي�ة للمتقاعدي�ن قب�ل عي�د الفطر 

املب�ارك وس�أطرح ذل�ك أم�ام رئي�س 
ال�وزراء«. مضيفاً »كما نس�تبرش خرياً 
بشأن قروض املتقاعدين وبدأنا يف عالج 
مش�اكلها« موضحاً ان »اعتماد النظام 
االلكرتوني س�يعفي املتقاعد من رشط 
الكفيل«.ون�وه اىل ان »الس�ن 63 ه�و 
أفضل عمر للموظف لإلحالة اىل التقاعد 
ونعم�ل م�ع مجل�س النواب ع�ىل رفع 
س�ن التقاعد وإعادته للس�ابق«. وأكد 
رش�يد ان »بناي�ة هي�أة التقاع�د بناية 
قديمة وتقع يف منطقة شعبية وال تليق 
باع�داد املتقاعدي�ن، لذا نح�ن ذاهبون 
إلختي�ار مكان آخر وتك�ون ذات طابع 
أفق�ي مراع�اة لوضع ه�ذه الرشيحة 
وتك�ون بتصمي�م وبن�اء يلي�ق به�ا«.
وقال انه »يس�عى الستخدام التكلوجيا 
واملعلومات واألتمتة يف انجاز املعامالت 
ومكافحة الفس�اد يف الهيئة وموضوع 

املعقبني واالبتزاز«.

االنبار/الزوراء:
افاد مدير ناحية البغدادي�ة بقضاء هيت بمحافظة االنبار، رشحبيل 
العبي�دي، ام�س االثنني، ب�أن وادي حوران س�جل ارتفاع�ا كبريا يف 

مناسيب مياه االمطار لم يشهد له مثيل منذ اكثر من عامني. 
وق�ال العبي�دي يف ترصيح صحف�ي ان » الك�وادر البلدي�ة يف ناحية 
البغ�دادي بقضاء هيت غربي االنبار، اس�تنفرت كافة كوادرها جراء 
هطول امطار غزيرة وس�يول قادمة من قضاء الرطبة باتجاه وادي 
ح�وران الذي ارتفعت مناس�يبه للم�رة االوىل اىل مرت ونصف املرت ، ما 
دعا القوات االمنية اىل اتخاذ اجراءات احرتازية تحسبا ألي طارئ ».  
واض�اف ان« الجهات املعنية تتابع عن كثب مناس�يب املياه يف وادي 
ح�وران خش�ية حدوث غرق مناط�ق قريبة من ال�وادي«، مبينا ان« 
هط�ول االمط�ار الغزي�رة واالرتفاع يف مناس�يب االنه�ر والبحريات 
ل�م تس�جل اي خس�ائر مادية«، مبين�ا ان« الق�وات االمنية انترشت 
بالقرب من الوادي تحسبا الستمرار موجات سيول قادمة من الدول 

املجاورة». 
يش�ار اىل ان مس�ؤوال محليا اكد يف ترصيح سابق حدوث سيول يف 5 

اودية يف مناطق غربي االنبار جراء هطول امطار غزيرة. 

موجة أمطار غزيرة تغرق مدن وسط العراق وجنوبه
ثالث حمافظات تستنفر من أجل سحبها رئيس هيئة التقاعد للمتقاعدين: 

أبشروا بزيادة الرواتب والعيدية

وادي حوران يسجل ارتفاعا يف مناسيب 
مياه األمطار للمرة األوىل منذ عامني

بغداد/الزوراء:
اعلن�ت مديرية مكافحة إجرام بغ�داد، امس  االثنني، القبض عىل متهم 
بتج�ارة األعضاء البرشية يروم بيع الكىل إلحدى الدول املجاورة للعراق 
مقاب�ل مبلغ مايل قدره )7 آالف دوالر أمريكي(.وذكرت املديرية يف بيان 
ورد ل�� »الزوراء« ان » مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من 
إلقاء القبض عىل متهم بتجارة األعضاء البرشية يروم بيع الكىل إلحدى 
الدول املجاورة للعراق مقابل مبلغ مايل قدره )7 آالف دوالر أمريكي(«.
وأش�ارت اىل ان »عملي�ة القب�ض تمت بع�د أن توف�رت معلومات لدى 
مف�ارز مكتب تحقيقات ملكافحة االتجار بالب�رش واألعضاء البرشية/ 
الرصافة عن وجود ش�خص يقوم باملتاجرة باألعضاء البرشية )الكىل( 
ضمن منطقة الكرادة وس�ط بغداد، حيث تم تشكيل فريق عمل ملتابعة 
املوضوع«.وأضافت انه »بعد التحري وجمع املعلومات وبعد جهد كبري 
وممي�ز أثم�ر بالتوصل إىل املته�م والقبض عليه بالجرم املش�هود أثناء 
محاولته بي�ع الكىل ألحد املواطنني، ولدى إج�راء التحقيق معه اعرتف 
رصاحة بقيامه باس�تدارج أحد الضحايا لرشاء )الكىل( مقابل س�بعة 
آالف دوالر أمريكي«.ولفت�ت اىل ان�ه » دون�ت أق�وال املته�م باالعرتاف 
ابتدائي�اً وقضائي�اً وقرر قايض التحقيق توقيفه وف�ق أحكام املادة 17 

من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل«.

اعتقال تاجر لألعضاء 
البشرية يروم بيع الكلى بـ7 

آالف دوالر

الصحة تؤكد دعم الصناعة احمللية ومصنع الصحة الوطين

بغداد/الزوراء:

اك�د وزي�ر الصح�ة، الدكت�ور صالح 

ترؤس�ه  خ�الل  الحس�ناوي،  مه�دي 

اجتم�اع هيئة ال�رأي يف وزارة الصحة 

ام�س االثن�ني بحض�ور وكالء الوزارة 

وع�دد م�ن امل�دراء العام�ني يف مرك�ز 

الوزارة ودوائ�ر الصحة دعم الصناعة 

الوطنية ومصنع الصحة الوطني.

وش�دد الوزي�ر خ�الل االجتم�اع عىل 

البنام�ج  اولوي�ات  تنفي�ذ  اهمي�ة 

الحكومي يف النهوض بالواقع الصحي 

بإنج�از املش�اريع الصحي�ة وتطبيق 

وتوف�ري  الصح�ي  الضم�ان  قان�ون 

وتعزي�ز الرصيد الدوائي للمؤسس�ات 

الصحية يف بغ�داد واملحافظات، ودعم 

وتوط�ني الصناعة الوطني�ة ومصانع 

املستلزمات الطبية وعىل اهمية توزيع 

الصح�ة  وزارة  يف  العامل�ة  امل�الكات 

وتنظيم عملها ومتابعة انجاز املشاريع 

الصحي�ة واع�ادة تأهي�ل املؤسس�ات 

الصحية يف بغداد واملحافظات.

كم�ا ت�ّم اس�تعراض واق�ع العم�ل يف 

الدوائ�ر وأه�م املعّوقات الت�ي تواجه 

وس�بل  الصحي�ة  املؤسس�ات  عم�ل 

تجاوزه�ا لتطوي�ر وتحس�ني الخدمة 

املقدمة للمواطنني.

اإلعمار حتدد موعد إجناز مشروع طريق احلج الربي

الزراعة تتخذ إجراءات خلفض أسعار اللحوم يف األسواق

ضبطت أحد عشر متهماً بتعقيب معامالت كمركية يف ميناء أم قصر

النزاهة تدعو عثمان الغامني لتقديم األدلة على شبهات الفساد 
يف احلكومة السابقة

التجارة: املنافذ التسويقية جتربة جديدة وأعددنا خطة الستحداثها 
يف مجيع احملافظات

النجف/الزوراء:

حددت دائرة الطرق والجسور يف 

محافظة النجف، أحد تشكيالت 

وزارة اإلعمار واإلس�كان، امس 

االثن�ني، موع�د ونس�ب إنج�از 

م�رشوع طري�ق الح�ج البي، 

فيما أكدت أن املرشوع سيؤمن 

الربط بني العراق والسعودية.

وقال مدير الدائرة، عبد العباس 

محم�د عيل، يف ترصيح صحفي 

والجس�ور  الط�رق  “دائ�رة  إن 

بارشت بإنش�اء مرشوع طريق 

األوىل  املرحل�ة  ال�بي  الح�ج 

واملرحلة الثانية، وبواقع 50 كم 

لكل مرحلة”.

“األعم�ال  أن  ع�يل  وأوض�ح 

مس�تمرة، إذ تم إنج�از 22 كم 

من املرحل�ة األوىل”، الفتاً إىل أن 

“املرشوع يحت�اج إىل خدمات 

عديدة، أبرزه�ا االتصاالت، إذ 

تم التأم�ني لغاية املحطة 46، 

يف حني يحتاج املرشوع تأمني 

اتصال من املحطة 46 إىل 127 

م�رتاً، أي م�ا يق�رب م�ن 80 

كم”.

وأض�اف أن “املس�افة الكلية 

مل�رشوع طري�ق الح�ج البي 

أن  ح�ني  يف  ك�م،   239 تبل�غ 

املحال للدائرة 100 كم”، مبيناً 

أن “امل�رشوع س�يؤمن الربط 

بني العراق والسعودية”.

وتاب�ع أن�ه “تم إنجاز نس�بة 

األوىل  املرحل�ة  م�ن  باملئ�ة   70

للم�رشوع، فيما ت�م إنجاز 32 

باملئ�ة م�ن املرحل�ة الثاني�ة”، 

مؤك�داً “انته�اء العمل بش�كل 

كام�ل للمرحلتني نهاي�ة العام 

.”2023

ولف�ت إىل أن “امل�الك الهن�ديس 

اس�تطاع نصب 9 روافد جديدة 

ملجرس وادي ُحُس�ب الواقع عىل 

طري�ق الح�ج ال�بي، وهن�اك 

تس�عة روافد جديدة س�تنصب 

قريب�اً، وبعدها س�تتم املبارشة 

بأعمال حديد التس�ليح وأعمال 

الصب الكونكريتي”.

بغداد/الزوراء:

حددت وزارة الزراعة، امس االثنني، أسباب 

فيما  املحلية،  األسواق  يف  اللحوم  ارتفاع 

أشارت إىل اتخاذ إجراءات لخفضها وحماية 

الحيوانات النادرة.

الزراعة مهدي  الوكيل اإلداري لوزارة  وقال 

إن  صحفي  ترصيح  يف  الجبوري  سهر 

“القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني 

شح  ِجرَّاء  ملموس  بشكل  انتاجه  تأثر 

وجه  وعىل  املناخية،  التغريات  وازمة  املياه 

املتمثلة  املنتجة  الحيوانات  الخصوص 

واملاعز”،  والجاموس  واألبقار  باألغنام 

إىل أن “تذبذب وارتفاع أسعار اللحوم  الفتاً 

املراعي  قلة  إىل  يعود  املحلية  األسواق  يف 

ارتفاع  إىل  باإلضافة  واألعالف،  الطبيعية 

أسعارها  ارتفاع  إىل  أدى  ما  ؛  الطلب عليها 

خالل االشهر املاضية”.

من  جملة  اتخذت  “الوزارة  أن  وأضاف 

ومنها  اللحوم  أسعار  لخفض  اإلجراءات 

الحيوانية  الثروة  ملربي  االعالف  تقديم 

هذه  إن  إذ  الصفراء،  بالذرة  ودعمهم 

األسعار  بخفض  كفيلة  ستكون  الخطوات 

وحماية الحيوانات النادرة مثل غزال الريم 

مناطق  يف  املتواجدة  والطيور  والصقور 

األهوار”.

وتابع أنه “تم تخصيص مبالغ مالية ضمن 

الحايل  العام  وموازنة  الغذائي  األمن  قانون 

إلعادة تأهيل الواحات والغابات واملحميات 

الطبيعية العائدة لدوائر الوزارة”، مبيناً أنه 

لزيادة  املائية  املوارد  وزارة  مفاتحة  “تّمت 

االطالقات املائية يف مناطق األهوار ملعالجة 

أزمة الشح والحفاظ عىل الثروة الحيوانية 

يف البالد”.

بغداد/الزوراء:
أنها  االتحادية  النزاهة  هيئة  أعلنت 
يف  ينرش  ملا  الفائقة  العناية  تويل 
فساد  مزاعم  من  اإلعالم  وسائل 
ومن  وإخبارات،  بالغات  وتعدها 
السابق  الداخلية  وزير  حديث  ذلك 
عثمان الغانمي الذي ظهر يف برنامج 

يف  الفساد  مواضع  حول  تلفزيوني 
للهيئة  بيان  السابقة.وذكر  الحكومة 
تلقت “الزوراء” نسخة منه إن “هيئة 
النزاهة االتحادية تدعو وزير الداخلية 
الحضور  إىل  احرتام  وبكل  السابق 
أمام املدير العام لدائرة التحقيقات يف 
الهيئة؛ من أجل سماع أقواله بصفة 

عىل  منه  والحصول  رسمياً،  مخباً 
األدلة التي بحوزته”.ولفت إىل أنه “ويف 
العام  املدير  حالة تعذر حضوره فإن 
والفريق  الهيئة  التحقيقات يف  لدائرة 
داره  إىل  للحضور  مستعد  التحقيقي 
لتعاونه  الغرض، مبدية شكرها  لهذا 
خدمة  الفساد  مكافحة  مجال  يف 
دائرة  ذت  نفَّ كما  العظيم”.  لعراقنا 
النزاهة،امس  هيئة  يف  التحقيقات 
االثنني، عمليَّات ضبٍط لحاالت إرضاٍر 
وهميٍَّة،  رشاٍء  وعمليَّات  العام  باملال 
وحاالت تعقيب يف البرصة، تمَّ خاللها 
ضبط )11( ُمتَّهماً.الدائرة أشارت  يف 
فريق  انتقال  إىل  “الزوراء”  ورد  بيان 
عمل ُمديريَّة تحقيق البرصة إىل ميناء 
أم  گمرك  ُمديريَّة  الشمايل/  قرص  أم 
ُمتَّهماً   )11( وضبط  الشمايل،  قرص 
ُمنّوهًة  الگمرگيَّة،  املعامالت  بتعقيب 
كثريٍة  گمرگيٍَّة  ُمعامالٍت  بضبط 
بحوزة املُتَّهمني الذين قاموا بتعقيبها 

إنَّ  قانونيَّ�ٍة.وتابعت  صفٍة  دون 
فريق املُديريَّة ضبط أوليَّات ُمناقصٍة 
لتجهيز معدَّاٍت هندسيٍَّة ثقيلٍة بقيمة 
)3,600,000( ماليني دوالٍر يف رشكة 
 - البرصة  يف  النفطيَّة  االستكشافات 
إىل  واملحالة  الرابعة،  الزلزاليَّة  الفرقة 
رشكٍة إماراتيٍَّة، الفتًة إىل رصد حفارٍة 
حقل  إىل  تجهيزها  تمَّ  “كرتبلر”  نوع 
املياه  يف  تركها  تمَّ  النفطيِّ  مجنون 
ا أدَّى إىل إلحاق الرضر  ملُدَّة عامني؛ ممَّ
بها.ويف الرشكة العامة إلنتاج الطاقة 
 - الجنوبيَّة  املنطقة  يف  الكهربائيَّة 
كشفت  الهارثة،  كهرباء  محطة 
املُشرتيات  لجنة  رئيس  قيام  الدائرة 
وهميٍَّة  رشاٍء  بعمليَّات  املحطة  يف 
ضبط  ُمبّي�نًة  رٍة،  ُمزوَّ بوصوالٍت 
أصليَّ�ٍة غري مختومٍة وغري  وصوالٍت 
مشرتيات  تخصُّ  وُمكرَّرة  ُمؤرخٍة 
املحطة يف غرفة رئيس اللجنة، فضالً 

عن وصوالٍت ال تحمل تواقيع اللجان

بغداد/الزوراء:
إجراءات  اتخاذ  االثنني،  امس   التجارة،  وزارة  أعلنت 
الغذائية واملراقبة، وفيما  كبرية يف تدقيق أسعار املواد 
كشفت عن خطة الستحداث املنافذ التسويقية بجميع 
املحافظات واألقضية، أكدت وجود عقد ملدة 5 سنوات 
التموينية.وقال  البطاقة  لتجهيز  الخاص  القطاع  مع 
ترصيح  يف  حنون،  محمد  الوزارة،  باسم  املتحدث 

صحفي إن “الهدف من استحداث منافذ تسويقية هو 
توفري مواد يحتاجها املواطن يف املوائد الرمضانية، مع 
استمرار توزيع السلة الغذائية”، مبيناً أنه “تم إكمال 
لوزارة  وإيصالها  فحصها  بعد  أساسية  مواد  أربع 
التجارة”.وتابع أن “املنافذ التسويقية تجربة جديدة”، 
موضحاً أن “خطة الوزارة املستقبلية تشمل توسيعها 

بكل املحافظات والوصول إىل األقضية والنواحي”.

الغذائية  بالسلة  الخاص  القطاع  “إرشاك  إىل  ولفت 
“هناك  أن  إىل  مشرياً  الكلفة”،  بسعر  يبيع  أن  برشط 
لتجهيز  الخاص  القطاع  مع  سنوات   5 ملدة  عقداً 
يف  كبرية  إجراءات  “اتخاذ  التموينية”.وأكد  البطاقة 
تدقيق األسعار واملراقبة”، موضحاً أن “هناك مساعي 
املدن  جميع  يف  كبرية  جمعيات  إىل  املنافذ  لتحويل 

العراقية”.



بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكتان دوليتان تستثمران يف 
نف�ط إقليم كردس�تان، امس االثنني، 
بوق�ف تص�در الخ�ام إىل الخارج عرب 
تركي�ا وتخزي�ن إنتاجهم�ا، التزام�اً 
بقرار املحكم�ة التجارية الدولية بهذا 

الشأن.
النفطي�ة   ”DNO“ رشك�ة  وذك�رت 
علي�ه  اطلع�ت  بي�ان  يف  النرويجي�ة 
yGulf Ke  “ال�زوراء” أنها ورشك�ة

الربيطاني�ة،    stone Petroleum
بتحويل إنتاجهم�ا النفطي من إقليم 
كردستان إىل صهاريج تخزين بعد أن 
أوقفت تركيا صادرات النفط العراقي 
ع�رب محطة جيهان يف ي�وم 24 آذار/ 

مارس الجاري.
م�ارس  آذار/   25 يف   ”DNO“ ب�دأت 
يف تخزي�ن النفط الخ�ام يف الخزانات 
الت�ي “يمكن أن تس�توعب إنتاج عدة 
أيام من حقيل طاوكي وبيش�كابري”، 

بحسب البيان.
فيما قالت رشكة “ستاندرد آند بورز” 
يف بي�ان اطلع�ت عليه “ال�زوراء”: ان 
“حكوم�ة إقليم كردس�تان قد اعطت 
تعليمات لرشكة دي.ان.أو  النرويجية 
بوق�ف مؤق�ت للص�ادرات ع�رب خط 
األنابي�ب العراق�ي الرتك�ي بع�د فوز 
بغداد بقضي�ة تحكيم ضد اس�تمرار 

صادرات النفط الكردي عرب تركيا”.
وبينت أن “جلف كيستون” التي تنتج 
النف�ط م�ن حق�ل ش�يخان وحقول 
كوردي�ة أخ�رى لديه�ا منش�آت ذات 
سعة تخزين تسمح “بمواصلة اإلنتاج 
بمع�دل مقلص خ�ال األي�ام املقبلة 

وبعد ذلك ستعلق الرشكة اإلنتاج”.
مت�ى  بع�د  يتض�ح  “ل�م  وأضاف�ت 
ستس�تأنف عمليات التصدير، تتوقع 
رشكة جلف كيستون أن يكون تعليق 

الصادرات مؤقًتا، بناًء عىل ترصيحات 
عامة ملسؤولني يف بغداد وأربيل”.

وكانت رشك�ة “DNO” النرويجية قد 
توقع�ت قبل ق�رار املحكم�ة ان يصل 
إنتاجه�ا إىل 100 أل�ف برميل يف اليوم 
من حقيل طاوكي وبيش�كابري يف عام 

.2023
وقال�ت “جل�ف كيس�تون” يف بي�ان 
أصدرت�ه يف 23 آذار/ مارس الجاري، 
إنها توقعت أن يصل متوس�ط اإلنتاج 

اإلجمايل يف كوردستان إىل نحو 48 ألف 
برمي�ل يومي�ا يف ع�ام 2023 ارتفاعا 
من 44 ألفاً و202 برميل يوميا يف عام 

,2022
وحكم�ت املحكمة التجاري�ة الدولية 
يف باري�س يف 23 آذار/ مارس الجاري 
لصالح مطالبة بغ�داد بأن الصادرات 
املس�تقلة لحكومة إقليم كوردس�تان 
م�ن النفط الخ�ام املنت�ج يف أراضيها 
تنته�ك اتفاقية عام 1973 بني العراق 

وتركي�ا بش�أن التدفق�ات م�ن خط 
أنابيب ITP ، وأن رشكة س�ومو يجب 
أن يك�ون له�ا الح�ق يف تس�ويق كل 

النفط العراقي.
وبل�غ متوس�ط الص�ادرات الكردي�ة 
عرب جيهان 444 أل�ف برميل يف اليوم 
يف ش�باط/ فرباير، بزي�ادة %18 عن 
كان�ون الثاني/ يناي�ر، وفًقا لبيانات 

سومو.
وص�در الع�راق، ثان�ي أك�رب منتج يف 
للب�رتول  املص�درة  البل�دان  منظم�ة 
)أوب�ك(، 3.739 ماي�ني برميل يوميا 
يف ش�باط/ فرباير بما يف ذلك تدفقات 
النف�ط من كوردس�تان، وه�ذا يمثل 
 3.624 %3.2 م�ن  ارتفاًع�ا بنس�بة 
مايني برميل يومًيا يف كانون الثاني/ 

يناير، وفًقا لبيانات سومو.
وقالت وزارة النف�ط العراقية يف بيان 
ي�وم 25 آذار/ مارس إنها س�تناقش 
عملي�ات التصدي�ر م�ن جيه�ان مع 
الس�لطات يف كردس�تان وتركيا حتى 
تتمك�ن تدفقات الخام عرب امليناء من 
االس�تمرار وتمكني سومو من الوفاء 

بالتزاماتها مع العماء الدوليني.
إقلي�م  حكوم�ة  م�ن  وف�د  ووص�ل 
كردس�تان إىل بغداد، األحد، ملناقش�ة 
حك�م املحكمة والتقى أعض�اء الوفد 

بوزير النفط حيان عبد الغني.

 بغداد/ الزوراء:
أك�دت وزارة الزراعة وامل�وارد املائية 
يف إقلي�م كردس�تان، ام�س االثن�ني، 
استمرار تسديد مستحقات الفاحني 
للس�نوات املاضي�ة، فيما أش�ارت إىل 
املنتج�ات  إمكاني�ة االس�تفادة م�ن 
الزراعية لإلقليم لدعم أسواق الوسط 

والجنوب.
رزكار  ال�وزارة،  مستش�ار  وق�ال 
محم�د خ�ر، يف ترصي�ح صحفي: 
الفاح�ني  مس�تحقات  “تس�ديد  إن 
واملزارع�ني ج�ار، وخاص�ة س�نوات 
2015 و2016 و2017، إذ ت�م تس�لم 
مستحقات مزارعي إقليم كردستان، 
واآلن م�ن وزارة التج�ارة االتحادي�ة 
إىل وزارة تج�ارة اإلقليم ب�دأت البنوك 
تسدد الصكوك ملزارعي اإلقليم لسنتي 
الس�نوات  باق�ي  أم�ا   ،2015y2016
2021y فتم تس�ديدها بدءاً من س�نة

.”2020y2019y2018
وأض�اف خ�ر: “تحدثنا م�ع وزير 
الزراعة حول املسألة األساسية وهي 
فتح الس�ايلوات يف وقت بدء الحصاد 

يف اإلقلي�م وحلول املش�اكل التي كان 
اإلقلي�م يعان�ي منها خاص�ة يف وقت 
الحص�اد ويف وق�ت اس�تام الحنط�ة 
من قب�ل املزارعني، ونح�ن متفائلون 

باملس�تقبل يف ح�ل املش�اكل خاص�ة 
الرتكيز عىل مس�ألة الغ�ذاء والزراعة 
يف  املزارع�ني  إىل  والنظ�ر  ودعمه�ا 
اإلقلي�م والوس�ط والجن�وب بنظ�رة 

واحدة للحصول عىل األمن الغذائي يف 
العراق”.

وتابع أن “الس�لة الغذائي�ة املوجودة 
يف اإلقلي�م ممك�ن أن ترف�د األس�واق 

يف الوس�ط والجن�وب لس�د حاجتها، 
األوىل  أساس�يتني  نقطت�ني  بس�بب 
املواس�م املختلفة لدينا خاصة الشتاء 
والخري�ف، وثاني�اً درج�ات الح�رارة 
والظ�روف املناخي�ة املائم�ة لإلنتاج 

الزراعي يف اإلقليم”.
ون�وه خ�ر ب�”إمكانية االس�تفادة 
الزراعي�ة  املنتج�ات  يف  اإلقلي�م  م�ن 
خاص�ة منتج�ات الدواج�ن والبيض 
واملنتج�ات الزراعي�ة مث�ل الحنط�ة 
املزارعني  واملنتج�ات األخ�رى لدع�م 
ولدع�م األس�واق املحلي�ة يف الوس�ط 
والجن�وب، وه�ذا س�يكون ممكناً يف 
التس�ويق  املس�تقبل بح�ل مش�اكل 
ونقل املنتجات الزراعية من اإلقليم إىل 

الوسط والجنوب”.
واعرب عن تفاؤله “واستمرار العاقة 
م�ع وزارة الزراع�ة االتحادي�ة وم�ع 
الحكوم�ة االتحادي�ة لح�ل املش�اكل 
إىل  ننظ�ر  أن  نتيج�ة  إىل  والوص�ول 
القطاع الزراعي كقطاع س�يادي لكل 
العراق وليس فق�ط ملحافظة وإقليم 

وال ألي منطقة”. 

بغداد/ الزوراء:
اك�د الخبري النفط�ي حمزة الجواهري، أمس االثن�ني، ان قرار هيئة 
التحكي�م التابع�ة لغرفة التج�ارة الدولية يف باريس يس�هم يف دعم 
الع�راق سياس�يا واقتصاديا، مبينا ان القرار س�يمنح العراق زيادة 
يف واردت�ه النفطية بحدود مليار ونصف بحس�ب األس�عار املتداولة 

حاليا .  
وقال الجواهري يف ترصيح صحفي: ان “قرار املحكمة الدولية بشأن 
الدع�وى املقدمة من الع�راق ضد الجانب الرتك�ي اجرب األخرية عىل 
االلتزام به وعىل الفور خشية من انها لو خالفت ذلك فإنها ستفقد 
ثقة الدول التي تمد أنابيبه�ا النفطية والغازية عرب أراضيها، فضا 

عن مخالفتها لاتفاقية الدولي�ة املتعلق�ة بم�د انابي�ب النف�ط “.
وأض�اف ان “ للق�رار التحكي�م اثارا إيجابية س�تعود للع�راق منها 
زي�ادة انتاج�ه من 3 ونصف ملي�ون ب/ م اىل أربع�ة مايني ب/ م 
، اما من الجانب املايل فإنه س�يحقق للعراق م�وارد إضافية بحدود 
مليار ونصف بحسب األسعار الحالية، كذلك سياسيا حيث أصبحت 
ورقة اإلقليم بشأن النفط املحروق كون اإلقليم سوف لن يتمكن من 
تصدي�ر قطرة نف�ط واحدة إال عن طريق رشكة التس�ويق العراقية 

سومو”.
وكان�ت عض�و لجنة النف�ط والطاق�ة النيابية، انتصار حس�ن، قد 
عدت، االحد، قرار املحكمة الدولية بإنهاء تهريب النفط العراقي من 

كردستان اىل تركيا بالخطوة الجبارة لوزارة النفط. 
وقالت حسن يف حديث صحفي: إن “القرار انجاز ُيحسب اىل وزارة النفط 
يف الوق�ت الح�ارض بعد الف�رتة الطويلة التي اس�تمر اإلقلي�م يف تهريب 
النفط اىل تركيا وإرسائيل”، الفتة اىل انه “تم التفاهم مع الجانب الرتكي 
بش�أن عدم اس�تام أي تجهيزات نفطية من حكومة اإلقليم إال بموافقة 

الحكومة املركزية عرب منفذ جيهان”.
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التزاماً بقرار احملكمة التجارية الدولية بهذا الشأن 

أكدت استمرار تسديد مستحقات الفالحني للسنوات املاضية 

كردستان يبلغ الشركات النفطية بوقف التصدير عرب خط األنابيب العراقي الرتكي

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة تسويق النفط العراقية” سومو”، امس االثنني، أن الرشكات 
النفطي�ة الصينية كان�ت األكثر عددا ل�رشاًء النفط العراقي خال ش�هر 
شباط املايض.وذكرت “سومو” يف إحصائية نرشتها عىل موقعها الرسمي 
واطلع�ت عليه�ا “الزوراء” أن حص�ة “الرشكات الصيني�ة كانت بواقع 7 

رشكات من اصل 35 رشكة قامت برشاء النفط خال شهر شباط”.
وأضاف�ت أن “ال�رشكات الهندية ج�اءت ثانيا وبع�دد 6 رشكات وجاءت 
ال�رشكات االمريكي�ة ثالثا وبعدد اربع رشكات، وم�ن ثم جاءت الرشكات 
الكوري�ة الجنوبية رابعا بعدد ثاث رشكات، وج�اءت الرشكات االيطالية 

واليابانية واليونانية بواقع رشكتني لكل واحدة منهما”.
واش�ارت اىل ان “البقي�ة توزعت ع�ىل ال�رشكات )الهولندية-الربيطانية( 
والروس�ية واالماراتية واملرصية واالردنية والكويتية واالسبانية والرتكية 

والفرنسية وبواقع رشكة واحدة لكل منهما”.
واش�ارت س�ومو اىل انها “تعتم�د يف بيعها للنف�ط العراقي ع�ىل املعايري 
الرئيس�ية للتعاق�د م�ع ال�رشكات النفطي�ة العاملية الكربى واملتوس�طة 
املس�تقلة والحكومية املتكامل�ة عموديا”، مش�رية اىل ان “أبرز الرشكات 
العاملي�ة التي اش�رتت النف�ط العراقي هي رشك�ة “هندوس�تان الهندية 
وك�وكاز الكورية وبرتوجاينة الصينية واكس�ون موبيل االمريكية وش�ل 

الهولندية الربيطانية وايني االيطالية.

بغداد / نينا:
ح�ذر الخبري يف الش�أن االقتص�ادي، رعد تويج، امس االثن�ني، من ارتفاع 
معدالت التضخم نتيجة زيادة الكتلة النقدية من 83 تريليون دينار اىل 93 

تريليون دينار.
وقال تويج يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لانباء “نينا”: إن” معدالت 
التضخم تش�ري اىل ارتفاع بصورة اكرب مما ه�و متوقع فقد تصل اىل اكثر 
من %10 نتيجة لوجود حافز كبري للتضخم وهو زيادة الكتلة النقدية من 
83 تريلي�ون دينار اىل 93 تريليون دينار حس�ب ترصيحات محافظ البنك 

املركزي العراقي يف ملتقى السليمانية “.
واض�اف تويج انه “من املتوقع ان تصبح الكتل�ة النقدية 103 تريليونات 

دينار بعد اقرار املوازنة”.
وتاب�ع الخب�ري االقتصادي إن” معدل التضخم كان يف ش�هر كانون الثاني 
يع�ادل %7.6 وحالي�ا بارتف�اع كب�ري وه�و ما ين�ذر بكارث�ة التضخم يف 

االقتصاد العراقي”.

بغداد/ الزوراء:
اس�تقرت أس�عار الذهب العراق�ي واالجنبي، ام�س االثنني، يف 
األس�واق املحلي�ة بالعاصمة بغ�داد، ويف اربيل عاصم�ة اقليم 

كردستان.
وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة ب   شارع النهر 
يف العاصم�ة   بغداد س�جلت، صباح امس، س�عر بي�ع للمثقال 
الواح�د عيار 21 من الذه�ب الخليجي والرتكي واألوروبي 423 

الف دينار، وس�عر الرشاء 419 الف دينار، وهي نفس االسعار 
ليوم االحد.

وأش�ار اىٕل أن س�عر بي�ع املثقال الواح�د عيار 21 م�ن الذهب 
العراقي سجل اس�تقرارا ايضا عند 393 الف دينار، وبلغ سعر 

الرشاء 389 ألف دينار.
وفيم�ا يخص أس�عار الذهب يف محال الصاغة، فإن س�عر بيع 
مثق�ال الذهب الخليج�ي عيار 21 يرتاوح ب�ني 425 الف دينار 

و435 ألفاً، فيما تراوح س�عر البيع مثقال الذهب العراقي بني 
395 الفاً و405 االف دينار.

أما اس�عار الذهب يف اربيل فقد استقرت، حيث سجل سعر بيع 
مثق�ال الذهب عي�ار 24 بيع 495 ألف دينار، وس�جل عيار 22 
بي�ع 455 أل�ف دينار، وس�جل عيار 21 للبي�ع 440 ألف دينار، 
فيم�ا س�جل عي�ار 18 بيع 370 ال�ف دينار. ويس�اوي املثقال 

الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/نينا:
 اكد املختص يف الشأن االقتصادي، رضغام محمد عيل، ان معدالت تساقط 
االمطار خال الفرتة الحالية وما س�بقها يف الشهرين املاضيني قادرة عىل 

انعاش املوقف املائي .
وق�ال محمد عيل يف ترصي�ح للوكالة الوطنية العراقي�ة لانباء “نينا” ان: 
ع�ىل وزارة املوارد املائية ووزارة الزراعة االس�تفادة من معدالت تس�اقط 
االمط�ار املرتفع�ة والس�يول بش�كل ايجابي ع�رب تعزيز املخ�زون املائي 

للسدود ولاهوار واطاق خطة زراعية طموحة.
واوضح ان “املوقف ممتاز للزراعة الديمية يف املناطق الوسطى والشمالية 
ما ينبئ بموس�م زراعة حبوب اس�تثنائي”. داعيا اىل استثمار هذه الهدايا 

الربانية يف تعزيز القطاع الزراعي.
وش�دد عىل” رضورة تبني مش�اريع اس�رتاتيجية يف عملي�ة حصاد املياه 
لتوجيه هذه الكميات من املياه باالتجاه الصحيح نحو االستفادة القصوى 
منها يف مواسم الجفاف”. معتربا “ان هذه فرصة قد ال تتكرر لعدة سنوات 
الس�تثمار املياه وتعزيز رصيد املي�اه الجوفية ورضورة تظافر كل الجهود 

لتحقيق اقىص استفادة منها”.

 بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة التخطي�ط، امس االثنني، عن تقديمه�ا توصيات اىل مجلس 

الوزراء ملعالجة تداعيات تغيري أسعار الرصف عىل الحركة االقتصادية.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته “الزوراء”: إن “وكيل الوزارة للش�ؤون الفنية 
ماه�ر حم�اد جوهان عقد اجتماعا موس�عا بمش�اركة هيأة االس�تثمار 
وعدد م�ن الجهات الحكومية، وممثيل اتحاد املقاول�ني العراقيني، واتحاد 
الصناع�ات العراق�ي، وغرف�ة تجارة بغ�داد، ومؤسس�ة اص�ول التنمية 

املستدامة، ملناقشة تأثريات تغيري سعر الرصف عىل السوق العراقية”.
وأضاف�ت أن “االجتم�اع ناقش ع�ددا من املقرتح�ات والتوصي�ات، التي 
تهدف اىل معالجة تداعيات تغيري اس�عار الرصف عىل الحركة االقتصادية 
والتجاري�ة”، مؤك�دة أن “الوزارة س�تقدم توصياتها اىل مجل�س الوزراء 

خال الفرتة القريبة املقبلة”.
وتابعت أن “رئيس مجلس الوزراء محمد ش�ياع الس�وداني وجه، يف وقت 
س�ابق، بقيام وزارة التخطيط بدراس�ة تأثريات تغيري س�عر الرصف عىل 

السوق العراقية”.

سومو: الشركات الصينية األكثر 
شراًء للنفط العراقي خالل شهر

اقتصادي حيذر من ارتفاع التضخم 
بعد زيادة الكتلة النقدية 

املعدن األصفر يشهد استقرارا يف حمال الصاغة

خمتص: أمطار العام احلالي قادرة 
على إنعاش املوقف املائي

توصيات حكومية ملعاجلة 
تداعيات تغيري أسعار الصرف 

خبري: قرار هيئة التحكيم يسهم يف 
دعم العراق سياسيا واقتصاديا
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العراق يوقع مذكرة تفاهم مع ثالث دول 
عربية للتعاون الزراعي والتجاري

زراعة كردستان: إمكانية االستفادة من منتجاتنا لدعم أسواق الوسط واجلنوب

بغداد/ الزوراء:
العراقي�ة،  الزراع�ة  كش�فت وزارة 
ام�س االثنني، أن لديه�ا أصنافا من 
مواصف�ات  ذات  والش�عري  القم�ح 
متميزة ال تتوفر لدى سوريا ولبنان 
واألردن، وه�و م�ا دع�ا إىل توقي�ع 
مذك�رة التفاه�م مع ال�دول الثاث 

لتحقيق األمن الغذائي.
الزراع�ة،  وزارة  مستش�ار  وق�ال 
مه�دي ضم�د القي�ي، يف حدي�ث 
صحفي: ان “ل�دى العراق بذور من 
القمح والشعري ذات مصادر وراثية 
تتحمل الجف�اف ومقاومة للملوحة 
وعمرها االنتاجي أطول، ال تمتلكها 
البل�دان االخرى”.واض�اف “الهدف 
م�ن مذك�رة التفاه�م تب�ادل ه�ذه 
البذور مع ال�دول الثاث لكي نرسع 
يف عملي�ة اس�تثمار ه�ذه التجارب 
الناجح�ة يف هذا البل�د او ذاك، كذلك 
الحال ينسحب عىل الثروة الحيوانية 
او االس�ماك والتصنيع الغذائي وكل 
االمور التي لها عاقة باألمن الغذائي 
والتي لها عاق�ة باقتصاد البلدان”.

وتابع “ال�دول العربي�ة الثاث التي 
وقعنا معها املذكرة بالتأكيد تس�عى 
للتكامل االقتصادي وخاصة االمور 

التي تخص االم�ن الغذائي بالذات”، 
مؤك�دا ان “اليوم الش�غل الش�اغل 
والهاج�س الرئيي للعالم وبس�بب 
التغ�ريات املناخي�ة وقل�ة االمط�ار 
وااليرادات املائية هو االمن الغذائي، 
وبالتايل فإن هذه املذكرة التي وقعت 
تأت�ي لتبادل املنفع�ة لتحقيق االمن 
الغذائ�ي للدول”.واوضح القيي ان 
“هن�اك تفاوت�اً فيما يخ�ص تبادل 
املوج�ودة  واالمكاني�ات  الق�درات 
والتكنولوجي�ا ب�ني ه�ذه البل�دان، 
وبالت�ايل فالتجارب الت�ي نجحت يف 
بلد تعمم يف بلد اخر، ففي ذلك جانب 
تقني اوال وكذلك مس�ألة انس�يابية 
الس�لع الزراعية وتسهيل االجراءات 

ع�ىل  املوقع�ة  االرب�ع  ال�دول  ب�ني 
املذكرة”.واش�ار اىل ان “اله�دف هو 
اقتصادي وتقن�ي ولتعزيز العاقات 
بني البلدان األربعة، فالتبادل التجاري 
والغذائي هو فحوى مذكرة التفاهم 
يف مس�ألة املواد الغذائي�ة والبذور”.
واكد القيي ان “تبادل املعرفة ليس 
سهاً، فيجب ان يكون هناك قوانني 
او اتفاقي�ات تس�ري ه�ذه األم�ور، 
ولذلك وقعنا ه�ذه االتفاقية”.ووقع 
واألردن،  ولبن�ان  وس�وريا  الع�راق 
ام�س االثنني، مذكرة تفاهم رباعية 
هدفها التع�اون يف املج�ال الزراعي 
وتعزيز التب�ادل التجاري بما يحقق 

التكامل الزراعي بني الدول األربع.
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اربيل يرفض خوض مباراته املؤجلة 
مع الكهرباء

بغداد/ متابعة الزوراء
اك�د رئيس ن�ادي أربيل الريايض  وليد عارب ان  فريق الكرة ل�ن يخوض مباراته املؤجلة 
أم�ام الكهرباء يوم الخمي�س املقبل.وقال عارب ان وفد فريق س�افر اىل العاصمة بغداد 
األسبوع املايض للعب ضد الكهرباء، لكن االتحاد قرر تأجيل املباراة بسبب نقص املالعب 
مبينا ان لجنة املسابقات قررت إقامة املباراة يف الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس 
املقب�ل دون موافقتن�ا، فضال عن عدم قدرتنا االس�تعانة بخدم�ات املدافع أحمد مكنزي 
نظرا لتواجده مع املنتخب األوملبي يف الوقت الحايل.وتابع لسنا مستعدون لخوض املباراة 

وإذا كانت اللجنة ترص عىل هذا املوعد فلن ندخل امللعب الخاص بمباراتنا مع الكهرباء.

أصفر وأمحر

كاربني: منتخب روسيا مل يكن جيدا بالنصف األول ويف الثاني نفذ الالعبون ما طلبته

حتديد مواعيد مواجهات سلة الشرطة واحلشد يف املربع الذهيب

بغداد /حسني عمار: 
طالب�ت اللجن�ة الوطني�ة األوملبية العراقي�ة مجلس الن�واب بزيادة 
ميزانية االتحادات الرياضية يف املوازنة املالية املقبلة ، بغية النهوض 
بواقعها، وإنجاح مرشوع صناعة البطل األوملبي واالرتقاء بالرياضة 

العراقية بمختلف أنشطتها.
وق�ال رئيس اللجن�ة الوطنية األوملبي�ة العراقية رع�د حمودي إن” 
اجتماعاً جمع�ه بعضو اللجنة املالية النيابي�ة النائب عدنان الزريف، 
بحضور رؤس�اء االتحادات الرياضية الوطنية ، وتمت فيه مناقشة 
املل�ف املايل املم�ّول مليزاني�ات االتح�ادات، وقدم رؤس�اء االتحادات 
مالحظاتهم به�ذا الخصوص عىل أمل معالجتها يف املرحلة القادمة، 
فيم�ا وعد الزريف بنقل األطاريح والرؤى الت�ي تناولها اللقاء بتقرير 
تفصي�ي للجنة املالي�ة النيابية، وعربها ملجلس الن�واب ، التخاذ ما 
يل�زم بصدده�ا يف املوازن�ة املالية املقبل�ة “، مبين�اً أن” هناك لجنة 
س�يكون واجبها متابعة هذه املقرتحات وتسليمها إىل اللجنة املالية 

النيابية وبحسب اإلجراءات الرسمية املؤسساتية”.
وأض�اف حم�ودي أن” املال يعد عصب�اً مهماً لتحقي�ق اإلنجاز عىل 
الصعيدين املحي والدويل وكذلك عامل مهم يف مرشوع صناعة البطل 
األوملبي “، مش�رياً إىل أن”  ميزانيات االتحادات الوطنية لم تتغري منذ 

العام 2004 ، وهي اآلن ال تلبي متطلبات االتحادات ونشاطاتها “.

بغداد/متابعة الزوراء
التقى وزير الدفاع، ثابت محمد 
س�عيد العبايس ام�س االثنني ، 
يف مكتبه بمقر ال�وزارة، الهيئة 
االداري�ة لن�ادي الق�وة الجوية 
اللقاء،  الريايض.و جرى خ�الل 
حسب بيان لوزارة الدفاع ، بحث 

الس�بل الكفيلة باالرتقاء بنادي 
الق�وة الجوية، املتمثلة بالتعاقد 
مع الالعبني وتوفري املستلزمات 
الحديث�ة الخاص�ة بم�ا يخ�دم 
مصلحة الالعبني؛ لتقديم أفضل 
الع�روض الرياضي�ة وبما يليق 

بسمعة هذا النادي العريق.

بغداد/ متابعة الزوراء
يف  املس�ابقات  لجن�ة  كش�فت   
االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم، 
موقفها بشأن الجدل القائم حول 
آلية صع�ود وهب�وط األندية من 

دوري الدرجة األوىل.
وق�ال عضو اللجن�ة نجم األويس 
إن “نظ�ام املس�ابقات للموس�م 
الح�ايل 2022/ 2023 ين�ص عىل 
تأهل فريقني من الدرجة األوىل إىل 
الدوري املمتاز مبارشة وهبوط 4 

فرق لدوري الدرجة الثانية”.
وب�ني أن “اتحاد الكرة س�بق وأن 
عقد اجتماعاً مع مس�ؤويل أندية 
الدرج�ة األوىل وت�م االتف�اق عىل 
مق�رتح صع�ود فريق�ني من كل 
مجموع�ة للع�ب يف مرب�ع ذهبي 

ليتأهل فريقني إىل الدوري املمتاز 
ويهب�ط فريقني من كل مجموعة 

للدرجة الثانية”.
العام�ة  “الهيئ�ة  إن  إىل  وأش�ار 
بع�د  فيم�ا  اجتمع�ت  لالتح�اد 
فريق�ني  صع�ود  ع�ىل  واتفق�ت 
لل�دوري املمت�از وهب�وط 3 فرق 
ل�دوري الدرج�ة الثاني�ة وحت�ى 
اللحظة لم يصدر أي قرار رسمي 

بهذا الشأن”.
وأتم حديثه قائالً “لجنة املسابقات 
خاطبت املكتب التنفيذي لحس�م 
آلية الهبوط والصعود كون القرار 
ليس م�ن صالحيتن�ا وهناك من 
ربط هذا األمر ب�دوري املحرتفني 
ونود أن نؤكد بأن ال عالقة بتأخر 

اآللية بدوري املحرتفني إطالقاً”.

رعد محودي: ميزانيات االحتادات 
الوطنية مل تتغري منذ عام 2004 

وزير الدفاع يبحث مع ادارة القوة 
اجلوية سبل االرتقاء بالنادي

االوسي: فريقان سيتأهالن من دوري 
الدرجة االوىل ملنافسات املمتاز

ترجمة/ احمد عبد الكريم:
اكد املدي�ر الفن�ي ملنتخب روس�يا فالريي 
كارب�ني ان منتخب بالده لم يلعب بش�كل 
جيد يف الش�وط األوَّل وخصوصا يف الجانب 
الهجومي ول�م يخرج ِمن منطق�ة الدفاع 

ولم يتمكن ِمن اللعب إىل األمام.
واض�اف: يف النص�ف الثان�ي ِم�ن اللق�اء 
صححن�ا االخط�اء يف االس�رتاحة م�ا بني 
الش�وطني، وكان الش�وط الثان�ي أفض�ل 
نوع�اً ما ِمن الش�وط األّول ال�ذي لو لعبنا 
خالله بش�كٍل صحيح لكان األم�ر مغايراً. 
موضحا: ان مهمتن�ا كانت احراز األهداف 
ولي�س االس�تحواذ وه�ذا م�ا تحدَّثت عنه 
لالعب�ني وطلب�ت منه�م ان يلعب�وا الكرة 
إىل األم�ام وال يعودوه�ا إىل الحارس طوال 
الوق�ت وهم نفذوا ما طلبته وأنا راٍض عىل 
بع�ض الالعب�ني وَغ�ري راٍض ع�ىل البعض 
االخ�ر وال يج�وز الق�ول انن�ي راض ع�ىل 

جميع الالعبني.
وبني: انه س�عيد بتحطيم سريغي بينيايف 

الرق�م القي�ايس بوصف�ه أصغ�ر العب يف 
املُنتخ�ب يس�جل هدف�اً وه�و يف عمر 18 
ولعب بنشاط وُيعّد أحد أفضل الالعبني اذا 
لم يكن األفضل وُهَو العب موهوب ويمتاز 

باملراوغة ويجب ان ُتصقل موهبته.
 وم�ن جهت�ه، تح�دَّث الع�ب خط وس�ط 
ُمنتخب روس�يا أنطون مريانتش�وك قائال: 
ان املَُب�اَراة كان�ت ش�اقة واألج�واء رائعة 
وارتكبن�ا بع�ض األخطاء ق�رب مرمانا يف 
ل واألهم أنن�ا تداركناها ومع  الش�وط األوَّ
انطالق الشوط الثاني أخذنا زمام املبادرة.

 واضاف: ان منتخب  العراق منتخب ممتاز 
ويمتل�ك العب�ني ش�باب يتمتع�ون ببن�اء 
جس�ماني ق�وي ويلعبون بتمرك�ز عال.. 
وكم�ا يبدو مس�تواهم جّيد لكنن�ا نحاول 

دائماً ان نعتمد عىل أسلوب لعبنا. 
وتاب�ع: طبع�اً، ِمن دواعي ال�رور احراز 
األهداف، ال س�يما اننا لم نلعب عىل أرضنا 
ُمن�ذ وقت طوي�ل وِمن الرور ان نس�جل 

األهداف يف حضور جماهرينا.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كش�ف االتحاد العراقي لكرة السلة عن مواعيد 
مباريات القسم األول من املربع الذهبي للدوري 
املمت�از، والت�ي س�تنطلق يف الثال�ث من ش�هر 
نيس�ان املقبل، بمش�اركة األندية ال�4 املتأهلة 

)النفط، الحشد الشعبي، الرشطة، زاخو(.
وس�تنطلق مباري�ات املرب�ع الذهب�ي )الب�الي 
أوف( بلقاء يجمع الحش��د الشعبي والرشطة، 

يف صال�ة الش�عب املغلقة ببغداد، ع�ىل أن تقام 
املباراة الثانية بينهما يوم 6 من الشهر املقبل.

وحددت لجنة املس�ابقات يوم 9 نيس�ان موعدا 
للمب�اراة الثالثة، يف ذات الصالة.وتش�ري نتيجة 
املرحلت�ني إىل تعادل الفريق�ني بفوز لكل منهما 
مواجه�ات  مواعي�د  تحدي�د  )1-1(.وس�يتم 
صاحب الرتتيب األول النف�ط، مع الرابع زاخو، 
بعد خوض املتص�در مباراته املؤجلة أمام دجلة 

الجامعة، املقررة يوم 3 من الشهر املقبل.
يذكر أن بعثة النفط وصلت صباح امس االثنني 
إىل طهران، تحضريا ملواجهة ذوب آهن اإليراني، 
يف امللحق املؤهل للدور الثاني من بطولة السوبر 
الغرب آسيوي )وصل(.وتغلب النفط عىل ضيفه 
زاخ�و بنتيجة )82-85(، مس�اء اول األحد عىل 
صالة الش�عب املغلقة بالعاصم�ة بغداد، ضمن 
مواجه�ات مرحل�ة اإلياب م�ن ال�دوري املمتاز 
لكرة الس�لة.وتمكن النفط م�ن التفوق بجميع 
الف�رتات، بفضل قوة ومهارة محرتفيه سوس�ا 
وويجن�ز الذي نال جائزة أفض�ل العب يف اللقاء 
بعد تس�جيله 25 نقطة.وق�دم زاخو واحدة من 
املباريات الكبرية، بعد أن تألق محرتفيه بيس�اك 
ويس ب�ي، وتمك�ن الثنائي من الع�ودة بالفريق 
بالف�رتة الرابع�ة الت�ي انتهت بف�ارق 3 نقاط.

وواص�ل النف�ط صدارت�ه قب�ل دخول�ه باملربع 
الذهبي، بانتظار مباراته األخرية بمرحلة اإلياب 
مع دجل�ة الجامعة، بينما أنهى زاخو مش�واره 
باملركز الرابع لينتظر مواجهات “البالي أوف”.

وسبقت مواجهة الكبار، لقاء فئة الشباب الذي 
انتهى لصالح زاخو بنتيجة كبرية )82-43(.

األومليب يلتقي شقيقه الُعماني اليوم بطموح الفوز باملركز اخلامس يف بطولة الدوحة الدولية 
حمرتفو الوطين يلتحقون بانديتهم

بغداد/ الزوراء
يخ�وض منتخبنا االوملب�ي بكمرة القدم 
يف تم�ام الس�اعة الحادي�ة ع�رشة م�ن 
مس�اء اليوم الثالثاء مواجهته االخرية يف 
منافس�ات بطولة الدوح�ة الدولية التي 
م�ن املق�رر ان تختت�م مبارياته�ا اليوم 
الثالثاء، حيث سيلتقي منتخبنا شقيقه 
منتخ�ب س�لطنة عمان بطم�وح احراز 
املرك�ز الخام�س يف منافس�ات البطولة 

الدولية.   
واجرى العب�و منتخبنا األوملبّي، مس�اء 
ام�س االثنني، آخ�َر حص�ة تدريبّيٍة لهم 
تحضرياً ملواجهِة نظريهم الُعماني، اليوم 
الثالثاء، يف ملع�ِب النادي العربي لتحديد 
صاحب املركز الخامس ضمن منافساِت 
بطولِة الدوحة الدولّية ملنتخباِت دون 23 

عاماً.
وجرت التدريبات مس�اًء امس يف مالعب 
جامعِة قطر، والتي احتضنت مساء اول 
ام�س األح�د وح�دة تدريبية من�َح فيها 
امل�الك التدريب�ّي، بقيادة امل�درب رايض 
يف  ش�اركوا  الذي�ن  الالعب�ني  شنيش�ل، 
مباراِة يوم الس�بت املايض أمام منتخِب 
كوري�ا الجنوبي�ة جرع�ًة استش�فائيًة، 
بينم�ا انخرط الالعبون الب�دالء الذين لم 
يش�رتكوا يف مب�اراِة أم�س األول بوحدٍة 
تدريبيٍة مع الرتكيز عىل خوضهم لبعض 
التماري�ن املركب�ة بهدِف املنافس�ة عىل 

الدخول ملواجهِة املنتخب الُعماني.
وش�كلت املش�اركُة يف بطول�ِة الدوح�ة 
الدولّي�ة أهميًة للم�الك التدريبّي ملتابعة 
ع�ىل  ق�رب  ع�ن  والتع�رف  الالعب�ني 
مس�توياتهم، وخوض مباريات الغرض 
األهم منه�ا هو االحت�كاك ورفع ُقدرات 
تنافس�يٍة  أج�واٍء  الالعب�ني وزجه�م يف 
يف بط�والٍت مقبل�ة ومرتقب�ٍة يف الف�رتِة 
الالحقة، أقربها بطولة كأس غرب آس�يا 
والتصفي�ات  23 عام�اً  ملنتخب�ات دون 
اآلسيوّية األولية املؤهلة لنهائياِت بطولة 
آسيا يف الطريق إىل دورِة األلعاب األوملبية 

يف باريس 2024.
ويختت�م منتخبن�ا األوملب�ّي مبارياته يف 
بطول�ِة الدوح�ة الدولّية الي�وم الثالثاء، 
وذلك يف تمام الساعة )11:00( مساًء يف 
ملعِب الن�ادي العربي بالعاصمِة الدوحة 
بلق�اء منتخب ُعم�ان لتحدي�د املنتخب 

الحاصل عىل الرتتيِب الخامس والسادس 
يف البطولِة.

وس�تلتقي تايالن�د مع الكوي�ت لتحديد 
املركزي�ن الثال�ث والراب�ع، كم�ا يلتقي 
مس�تضيف  م�ع  الس�عودي  املنتخ�ب 
لتحدي�د  القط�ري  املنتخ�ب  البطول�ة 
وتلع�ب  والثام�ن،  الس�ابع  املركزي�ن 
قريغيزس�تان مع فيتنام للمنافسة عىل 

املركزين التاسع والعارش.
ويحتل املنتخب الكوري الجنوبي صدارة 

الرتتي�ب، بع�د نهاي�ة الجول�ة الثاني�ة 
برصي�د 6 نق�اط وبفارق األه�داف عن 
الي�وم  ليلتقي�ان  اإلم�ارات،  الوصي�ف 
الثالث�اء يف مب�اراة الخت�ام، فيم�ا تأتي 
تايالند بالرتتيب الثال�ث برصيد 4 نقاط 
وبف�ارق األه�داف عن منتخ�ب الكويت 

صاحب املركز الرابع.
ويحل العراق خامسا ثم عمان بالرتتيب 

السادس برصيد 3 نقاط.
ويأتي املنتخب السعودي باملركز السابع 

بنقطت�ني، فيما تقب�ع منتخب�ات قطر 
وقريغيزس�تان وفيتنام باملراكز األخرية 

برصيد خال من النقاط.  
ويف س�ياق منفص�ل غ�ادر فج�ر امس 
الالعبني اس�امة رش�يد ،ع�ي الحمادي 
، الكس�ندر اوراه�ا و زي�دان اقب�ال وفد 
املنتخ�ب الوطن�ي م�ن مدين�ة س�انت 
بطرس�بريغ متوجه�ني عىل الت�وايل اىل ) 
لش�بونة ، لندن ، مانشس�رت ( وذلك من 

اجل العودة و االلتحاق بأنديتهم 

ووص�ل ام�س االثن�ني  وف�د املنتخ�ب 
الوطن�ي اىل العاصم�ة بغ�داد ع�ىل متن 
طائرة روس�ية خاصة بعد خوضه لقاء 
ودي�ا مع نظريه ال�رويس انتهى ملصلحة 

االخري بهدفني نظيفني.   
كم�ا وصل الالعب عي عدن�ان اىل مدينة 
ق�ازان بينم�ا س�يتوجه الثالث�ي ايم�ن 
حس�ني ،حس�ني ع�ي وامج�د عط�وان 
اليوم الثالثاء اىل انديتهم مع انتهاء فرتة 

التوقف الدولية.

بغداد / متابعة الزوراء:
لنادي  االدارية  الهيئة  رئيس  السعداوي   محيبس  رزاق  النقل  وزير  استقبل   
الزوراء الريايض فالح حسن وعددا من أعضاء الهيئة، لبحث احتياجات النادي 
التابعة  الوزير حرصه عىل دعم األندية  الرياضية. واكد  وتأمني كافة متطلباته 
الريايض، من  الزوراء  لنادي  كافية  مالية  لتأمني تخصيصات  والسعي  للوزارة، 
اجل انجاز متعلقاته الكروية وغريها من اجل رفع اسم النادي عالياً يف املحافل 
الدولية واملحلية.وطمأن الوزير الهيئة اإلدارية للنادي بأنه سيعمل عىل التنسيق 
الشباب والرياضة  اإلرتقاء بواقع  املعنية من أجل  الجهات  والتعاون مع جميع 

نحو األفضل لتنمية قدراتهم رياضياً وثقافياً وعلمياً وصحياً.
من جانبها، أبدت الهيئة اإلدارية للنادي شكرها وثناءها عىل الدعم املتواصل من 

وزير النقل، وسعيه لتقديم التسهيالت للنادي وجمهوره الريايض.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تنطلق اليوم الثالثاء أول وحدة تدريبية 
القدم  بكرة  الناشئني  ملنتخب  فعلية 
تحت قيادة املدرب أحمد كاظم وجهازه 
الفني املساعد استعداداً لالستحقاقات 
الفني  الجهاز  إن«  كاظم  املقبلة.وقال 
من  والثانية  األوىل  املرحلتني  أكمل 
وأغلب  بغداد  يف  الالعبني  اختبارات 
املحافظات من مواليد 2008 و 2009 ، 
عىل أن تكمل باقي االتحادات الفرعية 

تقديم العبيها إما عن طريق االختبارات 
حال  يف  الودية  املباريات  إقامة  أو 
».وأضاف  املحافظات  تلك  يف  تواجدها 
الفعلية  التدريبية  الوحدات  أن«  كاظم 
يكون  أن  عىل  الثالثاء،  اليوم  ستنطلق 
األسبوع املقبل موعداً لتقديم الربنامج 
إىل  الناشئني  منتخب  إلعداد  النهائي 
تحضرياً  الكرة  اتحاد  يف  الفنية  اللجنة 
تنطلق مطلع  التي  آسيا  لبطولة غرب 

شهر آب املقبل«.

وزير النقل يِعد بدعم نادي الزوراء 
وتأمني احتياجاته املالية

منتخب الناشئني يبدأ اليوم وحداته 
التدريبية حتضريا لغرب آسيا



مدريد / متابعة الزوراء:
يقرتب العب ريال مدريد، من خيانة املرينجي واالنتقال 
إىل أحد منافسيه البارزين يف الصيف املقبل. وينتهي 
الصيف  يف  مدريد  ريال  مع  سيبايوس  داني  عقد 
املقبل، وال توجد مفاوضات حاليا مع املرينجي بشأن 
التجديد. ووفقا لصحيفة ماركا اإلسبانية، فإن ريال 
قبل  سيبايوس  إىل  التجديد  عرض  يرسل  لم  مدريد 
امللكي. بالنادي  رسمًيا  عالقته  انتهاء  من  أشهر   3

وأشارت إىل أن سيبايوس يحظى باهتمام عدة أندية 

مدريد  أتلتيكو  لكن  املمتاز،  اإلنجليزي  بالدوري 
أصبح يتصدر املشهد مؤخرًا.

إلقناع  مرتني  مبعوثا  أرسل  أتلتيكو  أن  وأوضحت 
مدريد،  يف  األخرى  الوجهة  إىل  باالنتقال  سيبايوس 

قبل  الروخيبالنكوس  من  محاولة  آخر  وكانت 
األولوية  يمنح  سيبايوس  أن  وذكرت  أسبوعني. 

لريال مدريد يف الصيف املقبل، لكن تظل األزمة 
من  رسالة  أي  عىل  يحصل  لم  أنه  يف 

املرينجي بشأن التجديد.

لندن/ متابعة الزوراء:
أنه�ت إنكل�رتا الناف�ذة األوىل م�ن التصفي�ات 
املؤهل�ة إىل بطول�ة أم�م أوروب�ا 2024 يف كرة 
القدم بالعالمة الكامل�ة، بفوزها عىل ضيفتها 
أوكرانيا 2-0 عىل ملعب ويمبيل يف لندن، ضمن 
الجولة الثانية من منافسات املجموعة الثالثة.

وسجل القائد هاري كاين )37( وبوكايو ساكا 
)40( الهدف�ني لتضم�ن إنكل�رتا الص�دارة مع 

نهاية النافذة األوىل.
ورفع منتخب »األسود الثالثة« رصيده إىل ست 
نق�اط بعد فوز افتتاحي ع�ىل إيطاليا يف نابويل 
الخمي�س )2-1(، أمام مقدونيا الش�مالية )3 
نق�اط( التي فازت عىل مالط�ا يف الجولة األوىل 

بالنتيجة ذاتها.
ومع غياب مقدونيا الشمالية عن هذه الجولة، 
ضمن�ت إنكل�رتا الص�دارة قبل الناف�ذة الثانية 

املقررة يف حزيران/يونيو املقبل.
من جهتها، خاض�ت أوكرانيا أول مباراة لها يف 
التصفيات بعد غيابها عن الجولة األوىل وُمنحت 
أكث�ر م�ن أل�ف تذك�رة لألوكراني�ني الالجئني 
والعائ�الت الربيطاني�ة التي اس�تضافتهم منذ 

الغزو الرويس يف عام 2022.
وأنهت أوكرانيا املباراة من دون أي تسديدة عىل 

املرمى.
وحقق�ت إيطالي�ا فوزه�ا األول يف التصفي�ات 
به�ديف ماتي�و ريتيغ�ي )15( وماتيو بيس�ينا 
.)27( وبع�د أن أنق�ذ دوناروما فرصة محققة 
ملالطا الفتتاح التس�جيل بتصد جميل لتسديدة 
قريبة أللكس�ندر س�اتاريانو، س�جل ريتيغي 

هدف�ه الثاني يف ثاني مباراة دولية له برأس�ية 
إثر ركنية نفذها ساندرو توتنايل.

قبل أن تضاعف النتيجة عرب هدف ملاتيو بيسينا 
بعد عرضية من إيمريسون بامليريي .)27( 

الثان�ي  الش�وط  الع�ودة يف  وحاول�ت مالط�ا 
وإيطاليا زيادة غلتها لكن من دون جدوى.

وحق�ق املنتخ�ب الربتغ�ايل ف�وزاً كب�رياً ع�ىل 
مضيفه منتخب لوكسمربغ 6-صفر يف الجولة 

الثانية من منافسات املجموعة العارشة ضمن 
التصفيات املؤهلة لبطول�ة أمم أوروبا – يورو 

.2024
وس�جل كل من كريس�تيانو رونالدو )9 و31( 
وج�واو فيليكس )15( وبرناردو س�يلفا )18( 
وأوتافي�و )77( ورافائي�ل لي�او )89( أه�داف 

املنتخب الربتغايل.
وع�زز النجم الربتغ�ايل )38 عاًما( رصيده من 

األهداف الدولية ورفعها إىل 122 هدفاً.
ويف ذات املجموعة، فاز منتخب س�لوفاكيا عىل 
البوس�نة والهرس�ك 2-صف�ر وأيس�لندا وعىل 

ليشتنشتاين 7-صفر.
ويحتل املنتخب الربتغايل صدارة املجموعة ب�6 

نقاط.
وصع�ق منتخب كازاخس�تان ضيف�ه منتخب 
الدنم�ارك بف�وزه املث�ري علي�ه 3-2 يف الجولة 

الثانية م�ن مباريات املجموع�ة الثامنة ضمن 
تصفيات بطولة أوروبا 2024.

تق�دم املنتخ�ب الدنمارك�ي بهديف راس�موس 
هويلون�د يف الدقيقت�ني 21 و36 قبل أن يتمكن 
أصح�اب األرض من قلب النتيجة بتس�جيلهم 
ثالث�ة أهداف عن طريق باكتي�ور زينوتدينوف 
م�ن ركل�ة ج�زاء )73( وأس�خات تاجيبريجن 

)86( وأبات أيمبيتوف .)89( 

وكانت الدنمارك اس�تهلت التصفيات الخميس 
امل�ايض بف�وٍز عىل أرضه�ا ضد فنلن�دا )1-3( 
س�جلها جميعها هويلوند أيض�اً، فيما حققت 
كازاخس�تان انتصارها األول بعد أن س�قطت 

ضد ضيفتها سلوفينيا .)1-2( 
وحققت سلوفينا فوزها الثاني توالياً بتجاوزها 
ضيفتها س�ان مارين�و بهديف سيس�كو )56( 

ودي مايو بالخطأ يف مرمى فريقه .)60( 

لندن / متابعة الزوراء:
أعلن توتنهام اإلنكليزي فجر يوم أمس اإلثنني يف بيان رسمي انفصاله 
عن املدرب اإليطايل أنطونيو كونتي. وجاء يف بيان توتنهام الذي نرش 
عرب موقعه الرسمي عىل اإلنرتنت: »نسطيع اإلعالن أّن املدرب أنطونيو 
كونتي غادر النادي باتفاق متبادل«. وتابع البيان: »تأهلنا إىل دوري 
أبطال أوروبا يف موسم أنطونيو األول مع النادي، نشكره عىل مساهمته 
أّن كريستيان ستيليني  التوفيق يف املستقبل«. وأّكد توتنهام  له  ونتمنى 
سيتوىل تدريب الفريق حتى نهاية املوسم رفقة ريان ماسون 
يف مهام املدرب املساعد. وأشار ليفي رئيس توتنهام أّنه 
يجب عىل الجميع التكاتف يف الفرتة املتبقية من الدوري 
اإلنكليزي املمتاز من أجل ضمان مركز مؤهل إىل دوري 
أبطال أوروبا. وتوىل كونتي مهامه كمدرب لتوتنهام 
يف نوفمرب 2021 وساعده يف الوصول إىل ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا املوسم الحايل.

لوس أنجليس/ متابعة الزوراء:
اإلصابة  من  جيمس  ليربون  عودة  تتكلّل  لم 
أنجليس  لوس  فريقه  خرس  إذ  بالنجاح 
وذلك   ،  118-108 بولز  شيكاغو  أمام  ليكرز 
االمريكي  السلة  كرة  دوري  منافسات  ضمن 

للمحرتفني »أن بي ايه«.
بسبب  مباراة(   13( شهر  ملدة  دام  غياب  بعد 
إصابة يف قدمه اليمنى، لعب »امللك« جيمس الذي 
الشكوك 30 دقيقة  الكثري من  السبت مساء ومع  لم يكن متاحاً 

بعدما دخل أرض امللعب من عىل مقاعد البدالء.
تمريرات   3 وقّدم  متابعات   8 والتقط  نقطة   19 جيمس  وسجل 
حاسمة يف ثاني مباراة له كالعب احتياطي يف 20 عاماً من مسريته 
يف الدوري، بعد أوىل بألوان فريقه السابق كليفالند يف كانون األّول/

ديسمرب 2007. غري أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب فريقه الخسارة 
الثنائي زاك الفني )32 نقطة( وديمار ديروزان  أمام بولز بقيادة 

الذي حقق دابل-دابل مع 17 نقطة و10 تمريرات حاسمة.
وأقّر جيمس أنه رفض الخضوع لجراحة من أجل قيادة فريقه إىل 
امللعب  يف  يقاتلون  رفاقه  أن رؤية  عىل  اإلقصائية، مشدداً  األدوار 

من دونه دفعته لبذل قصارى جهده للعودة.
وأضاف: »لقد غرّي ما رأيته بالتأكيد طريقة تفكريي حول عودتي 
أقول  أن  حتى  أريد  ال  حسًنا،  هذا.  من  جزًءا  أكون  أن  ومحاولة 
غريت طريقة تفكريي. لقد عّززت ما كنت أحاول القيام به بقدر 
ما كنت أحاول فعله، بقدر عالجي وكل يشء«. من ناحيته، قال 

دارفني هام مدرب ليكرز: »أرفع قبعتي لهم. لقد أظهروا إحساًسا 
باإللحاح )عىل الفوز( هذه األمسية. لقد تأخرنا قليالً وفقدنا الكرة 
مبكرًا. لم نكن عدوانيني بما فيه الكفاية، ولو نقارع خصومنا من 
الناحية الجسدية«. وعزز بولز مركزه العارش يف املنطقة الرشقية 
 ،104-114 ويزاردز  واشنطن  عىل  الفائز  رابتورز  تورونتو  خلف 
بالتأهل  حظوظه  وتتضاءل  عرش  الثاني  للمركز  األخري  ليرتاجع 
املوسم  ال� 38 هذا  ليكرز بخسارته  ُمني  ناحيته،  امللحق. من  إىل 
فرتاجع للمركز التاسع يف املنطقة الغربية، أمام أوكالهوما سيتي 
ثاندر يف املركز العارش األخري املؤهل إىل امللحق، علماً أن األخري فاز 

عىل بورتالند ترايل باليزرز 112-118.

ميامي/ متابعة الزوراء:
حقق اإلسباني كارلوس ألكاراس املصنف أول عاملًيا فوًزا سهالً عىل 
ليبغ   ،)5-7( و6-7  6-صفر  اليوفيتش  دوشان  الرصبي  منافسه 

الدور ثمن النهائي من دورة ميامي للماسرتز يف كرة املرضب.
األسبوع  للماسرتز  ويلز  إنديان  لدورة  بطالً  تّوج  ألكاراس  وكان 
نوفاك  الرصبي  من  العاملي  التصنيف  يف  األول  املركز  لينتزع  املايض 
عىل  للحفاظ  أيضاً  ميامي  يف  التتويج  عليه  ويتعنّي  دجوكوفيتش 

املركز األول.
تجاوز  أن   فبعد  األخرية،  اآلونة  يف  القوية  عروضه  ألكاراس  وتابع 
6-صفر و2-6  عليه  بالفوز  باغنيس  فاكوندو  األرجنتيني  منافسه 
يف مستهل مشواره يف البطولة، حسم املجموعة األوىل ضد اليوفيتش 

من دون أن يخرس أي شوط.
االخري منعه من حسم  الرصبي ألن  منافسة من  اإلسباني  ثم وجد 
النتيجة عندما تقدم ألكاراس 5-4 واإلرسال يف حوزته، لكنه خرسه 
حسمه  التعادل  كرس  شوط  إىل  يجره  أن  قبل   5-5 األرقام  لتتعادل 

اإلسباني بصعوبة 5-7.
وهذا الفوز الرابع لإلسباني عىل اليوفيتش يف رابع لقاء بينهما، ثالثة 

منها هذا العام.
ألخاندرو  اإلسباني  الفائز عىل  بول  تومي  األمريكي  تالًيا مع  يلتقي 

دافيدوفيتش فوكينا 3-6، 5-7.
شفارتسمان  دييغو  األرجنتيني  رونه  هولغر  الدنماركي  وتخطى 
6-4 و6-2 ليالقي األمريكي تايلور فريتز  الفائز عىل الكندي دينيس 

شابوفالوف 6-4 و4-6.

كما تأهل الرويس أندري روبليف إىل ثمن النهائي بفوزه عىل الرصبي 
ميومري كيسمانوفيتش 1-6، 2-6.

دورة  من  النهائي  ثمن  الدور  أندرييسكو  بيانكا  الكندية  وبلغت 
كينن  صوفيا  األمريكية  عىل  بفوزها  املرضب،  كرة  يف  لأللف  ميامي 

6-4 و4-6.
وتابعت الكندية الفائزة ببطولة فالشينغ ميدوز عام 2019 عروضها 
رادوكانو  ايما  الربيطانية  تخطت  أن  بعد  الدورة،  هذه  يف  القوية 

واليونانية ماريا سكاري يف الدورين السابقني.
وكان اإلرسال األول مفتاح الفوز للكندية ألنها نجحت بنسبة 70 يف 

املئة لتحسم املجموعة األوىل يف صالحها.
عىل  مماثالً  الثانية  املجموعة  سيناريو  غم وكان  لر ا

من تمكن كينن من كرس إرسال أندرييسكو لتقلص الفارق إىل 4-3 
لكن الكندية حسمت نتيجة املباراة من أول فرصة لها.

وقالت أندرييسكو: »هذه االنتصارات لها طعم لذيذ، خضت مباريات 
صعبة جداً ضد صوفيا وبالتايل أنا سعيدة بتأهيل«.

من  سيما  وال  أخرى  إىل  مباراة  من  أتحسن  بأني  »أشعر  وأضافت: 
الناحية  البدنية. أشعر بأني يف حالة جيدة جداً«.

ومنيت التشيكية كارولينا بليشكوفا بخسارة قاسية أمام مواطنتها 
ماركيتا فوندروتشوفا 1-6 و6-2.

دييغو  األرجنتيني  رونه  هولغر  الدنماركي  تخطى  الرجال،  فئة  ويف 
ألخاندرو  اإلسباني  بول  تومي  شفارتسمان 6-4 و6-2، واألمريكي 

دافيدوفيتش فوكينا 3-6، 5-7.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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برشلونة/ متابعة الزوراء:
توصلت مجموعة من األندية إىل اتفاق مثري يمهد إلبعاد ليونيل 
إىل  االنتقال  أو  باريس سان جريمان  االستمرار مع  مييس عن 

برشلونة، يف املوسم املقبل.
ولم  املقبل،  الصيف  يف  جريمان  سان  مع  مييس  عقد  وينتهي 

يوافق الالعب األرجنتيني عىل أي عرض للتجديد حتى اآلن.
ووفقا لصحيفة سبورت اإلسبانية، فإن القيود املالية املفروضة 
البطولة  إىل  مييس  انتقال  تعطل  كانت  األمريكي  الدوري  عىل 

باملوسم املقبل.
يورو  ماليني   3 يبلغ  راتب  عىل  بالحصول  لالعبني  ويسمح 
االمتياز  العبي  حالة  يف  يورو  ماليني   6 أو  العادية(،  )الظروف 

)عددهم محدود لدى كل ناٍد(.
وبناء عىل الخيارات السابقة، فإن مييس كان بعيدا عن االنتقال 
إىل الدوري األمريكي، حتى توصلت األندية هناك إىل اتفاق مثري 

بينها خالل اجتماع عقد بني املالك قبل 6 أسابيع.
األمريكي،  للدوري  مييس  نقل  عىل  العمل  إىل  االتفاق  ويهدف 

بغض النظر عن الوجهة التي سيختارها الربغوث هناك.
وينص االتفاق عىل أن كل أندية الدوري األمريكي ستدفع جزًءا 
البطولة،  ناٍد يف  التوقيع مع  من راتب مييس، حتى يتمكن من 
وسيكون للربغوث حرية االختيار، سواء االنتقال إىل إنرت ميامي 

أو الذهاب إىل لوس أنجلوس أو يفضل العيش يف نيويورك.
أنها  تعرف  األمريكي  الدوري  أندية  أن  إىل  “سبورت”  وأشارت 
وجوده  مجرد  لكن  صفوفها،  يف  ليس  العب  راتب  ستدفع 
البث  حقوق  سعر  يف  ضخمة  زيادة  إىل  سيؤدي  البطولة  يف 
التلفزيوني. وأكدت أن بيع حقوق البث يف وجود مييس، سريفع 

كثريا من القيمة املالية التي ستحصل عليها كل األندية وقتها.

اتفاق مثري يبعد ميسي عن 
برشلونة وباريس

إعالم إلكرتوني فوز سهل أللكاراس يقوده إىل مثن النهائي وتألق الكندية أندرييسكو 

تصفيات يورو 2024 

مفكرة الزوراء

توتنهام يعلن انفصاله عن كونيت سيبايوس على أعتاب أتلتيكو

بولز ينغص عودة ليربون يف دوري السلة األمريكي للمحرتفني  

إنكلرتا ُتسقط أوكرانيا وإيطاليا حتقق فوزها األول والربتغال بالعالمة الكاملة
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ناشطون طالبوا األمريكيني بسعة الصدر والتحلي بقبول حرية التعبري

باريس/متابعة الزوراء:
ُيع�د الفيديو م�ن أبرز الط�رق الفعالة التي 
إليص�ال  اس�تخدامها  للصحفي�ن  يمك�ن 
املعلومات التي تستعرض الحقائق وتراعي 
األخالقي�ات، وذل�ك يف مواجه�ة املعلوم�ات 
الخاطئ�ة واملضللة املتفش�ية عرب اإلنرتنت. 
إذ يمك�ن أن ينت�ر التقرير املص�ّور واملعد 
بطريق�ة جي�دة ع�ى اإلنرتن�ت ع�ى نطاق 
واس�ع والبق�اء يف أذهان املش�اهدين لفرتة 

طويلة بعد نره.
وع�ى الرغم من أّن الصحفي يس�عى دائًما 
النتش�ار الفيدي�و الذي أعّده بش�كل كبري، 
إال أّن تحقي�ق التفاعل يع�ّد أكثر أهمية من 
عدد املش�اهدات، ويكمن التحدي الحقيقي 
يف إنتاج محتوى للفيدي�و يرتدد صداه لدى 

الجمهور.
ويف مع�رض حديث�ه ع�ن أس�باب انتش�ار 
الفيدي�و يف  املحت�وى، ق�ال رئي�س قس�م 
جاك�وب  روي�رتز،  طومس�ون  مؤسس�ة 
تمبلن، يف الجلس�ة األوىل من املؤتمر العاملي 
لتمكن الحقيق�ة، الذي يقدمه املركز الدويل 
للصحفين: »هناك الكثري من األمور األخرى 
التي يجب أن يوليه�ا الصحفي أهمية أكثر 

قبل أن التفكري يف انتشار املادة املصورة«.
وق�دم تمبلن عدة نصائ�ح للصحفين حول 
كيفية إعداد تقارير مصورة بطريقة تحفز 
التفاعل وتلقى صداها لدى الجمهور. وفيما 

ييل أهم أربع نصائح:
تعرف عى ما يجذب جمهورك

عندم�ا ينت�ر فيديو ع�ى اإلنرتن�ت، فهذا 
يعني أن�ه حاَز رسيًعا عى ش�عبية وتفاعل 
املس�تخدمن بط�رق مختلفة، فعى س�بيل 
املثال يمكن أن يبدي املستخدمون إعجابهم 
أو  علي�ه  تعلي�ق  كتاب�ة  ع�رب  باملوض�وع 

مشاركته عى حساباتهم.

وأوضح تمبلن أّن هناك العديد من العنارص 
املختلف�ة الت�ي تس�هم يف تحقي�ق معدالت 
تفاع�ل مرتفعة، وتش�مل العنارص املحفزة 
للعواط�ف: ه�ل أضح�ك مقط�ع الفيدي�و 
الجمه�ور أو ربما أبكاه�م؟ فإعداد مقطع 
الفيدي�و بطريق�ة تولد اس�تجابة عاطفية 
يمك�ن أن يكون ل�ه فعالية كب�رية يف زيادة 

اإلعجاب والتعليقات واملشاركات.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك، ق�د ينج�ذب الجمهور 
أيًض�ا إىل مقطع فيدي�و ألّن ج�ودة إنتاجه 
مذهل�ة برصًي�ا، بينم�ا ق�د يك�ون آخرون 
مهتمن بدقة توقيت مقاط�ع الفيديو مثل 
تلك الفيديوهات الت�ي تتحدث عن تطورات 

األخبار العاجلة.
كما يولد معدل التفاعل املرتفع وصواًل أكرب 
للجمهور أيًضا، وتفضل خوارزميات وسائل 
التواصل االجتماعي املنشورات ذات معدالت 

التفاعل املرتفعة، وبالتايل كلما زاد التفاعل 
م�ع املحت�وى ال�ذي تقدم�ه، زاد ظه�وره 

للمستخدمن اآلخرين عرب اإلنرتنت.
كذلك فإّن فهم س�بب حصد مقاطع فيديو 
محددة ش�عبية أكرب من مقاطع أخرى يعّد 
الخطوة األوىل نحو صناعة محتوى سيكون 
ل�ه ص�دى أفض�ل ل�دى املش�اهدين ويصل 

بدوره إىل جماهري أكرب.
فهم منصات التواصل االجتماعي

م�ن امله�م أن ي�درك الصحفي�ون الط�رق 
الفري�دة الت�ي تعم�ل به�ا خوارزميات كل 
منصة م�ن منص�ات التواص�ل االجتماعي 
لعرض املحتوى. يف هذا اإلطار، أش�ار تمبلن 
إىل أّن البع�ض ق�د يظ�ن أّن ن�ر مقط�ع 
الفيدي�و يف كل املنص�ات س�يزيد من معدل 
مشاهدته وبالتايل انتشاره، ولكن هذا األمر 

ال يطّبق دائًما.

ورضب تمبلن مثاًل بالقول إّن »املش�اهدات 
تكون مختلفة باخت�الف منصات التواصل 
االجتماعي، فاملشاهدة عى يوتيوب مختلفة 
عن املش�اهدة عى تيكت�وك«، مضيًفا: »من 
الصعب معرفة إىل ماذا س�يؤدي نر فيديو 
- منش�ور عى إحدى املنصات - عى منصة 

أخرى«.
كما ينبغي عى الصحفي أن يستغرق بعض 
الوقت يف فهم الرتكيبة السكانية لجمهوره، 
كي يعرف أين ينر أعماله وكيف ُيصممها، 
ويج�ب عى الصحفي تتبع معلومات مهمة 
مثل أعمار الجمهور، ووظائفهم، ودخلهم/

وموقعه�م الجغ�رايف، وكي�ف يفضل�ون أن 
يصلهم املحتوى.

فأغلبي�ة املس�تخدمن عى تيك ت�وك أصغر 
سًنا، بينما مس�تخدمي فيسبوك أكرب سًنا، 
وتمي�ل منصة تويرت إىل جذب املس�تخدمن 

من مختل�ف الفئ�ات العمري�ة، ويمكن أن 
يس�اعد فهم جمهورك ون�ر املحتوى عى 

املنصة املناسبة يف تعزيز املحتوى.
قياس التفاعل

هن�اك الكث�ري م�ن البيانات تح�ت ترصفك 
أّن هن�اك مقايي�س  لقي�اس التفاع�ل، إال 
محددة ستكون أكثر أهمية لك من مقاييس 
أخ�رى بن�اء عى محت�واك وكي�ف تأمل أن 

تتفاعل مع جمهورك.
وينبغي أن تسأل نفسك كيف ُتعرف النجاح 
عندما يتعلق األم�ر بالتفاعل؟ وما هي أهم 
املقاييس بالنس�بة لك؟ فعى س�بيل املثال، 
إذا كان�ت املؤسس�ة اإلخباري�ة الت�ي تعمل 
فيه�ا مهتم�ة بالتفاع�الت م�ع جمهورك، 
فكر يف الرتكي�ز عى التعليقات بداًل من عدد 
مرات املشاهدة.وأشار تمبلن إىل أّن »إجمايل 
عدد املش�اهدات ربما ال يك�ون األمر األكثر 
أهمية«، مضيًفا: »بالتأكيد، ُتحس�ب جميع 
األمور مًعا، ولك�ن أعتقد أنه من الرضوري 
للغاي�ة التفك�ري يف ه�ذا األم�ر أواًل، ووضع 
نظام لقياس نجاحك يف األشياء التي تشكل 

أهمية لك أكثر من غريها«.
اخترب وعّدل وكرر

وم�ن األهمي�ة بم�كان أّن�ه عندم�ا يتعلق 
األمر بمحت�وى الفيديو، أن تخت�رب النجاح 
وتقيسه، وُتجري التعديالت، ثم تكرر األمر.

وتعد التنس�يقات التي تس�تخدمها ملقاطع 
الفيدي�و م�ن الجوان�ب املهم�ة الت�ي يجب 
اختبارها، فعى سبيل املثال، قد تأخذ بعض 
تنسيقات الفيديو نمط حزمة األخبار، بينما 
ق�د توظ�ف مقاطع أخ�رى أس�لوب الرسد 
القص�ي املبني ع�ى الش�خصيات. وُيعد 
العثور عى تنس�يق فعال إليصال رسالتك – 
وهو التنس�يق الذي ُيرك جمهورك - أمرًا 

أساسًيا.

ونص�ح تمبل�ن الصحف�ي بالتعام�ل م�ع 
افتتاحي�ة مقط�ع الفيدي�و كأنه�ا العنوان 
الرئي�ي لقصة مكتوب�ة ثم ُيج�رب األمر، 
ناصًح�ا أيًضا باالنتباه إىل االفتتاحيات التي 
تجذب الجمهور بشكل أفضل وتعزز التفاعل. 
ولفت إىل رضورة استخدام التحليالت إلثراء 
محتوى الفيديو الذي سيقدمه الصحفي يف 
املس�تقبل، وإذا وجَد أّن بعض املقاييس أقل 
مم�ا يصبو، علي�ه تحليل األس�باب وإجراء 
التعديالت عى مقاط�ع الفيديو وفًقا لذلك. 
وبمجرد تحديد التنس�يق ال�ذي يتوافق مع 
األه�داف، عى الصحفي تك�رار األمور التي 

حصدت نتائج أفضل له وللجمهور.
ويمك�ن أن يك�ون القي�ام بذلك ه�و الفرق 
بن ما يح�رك الحقائق - ولي�س املعلومات 

الخاطئة - للمستخدمن عرب اإلنرتنت.
وقال تمبلن: »ما يمكننا القيام به كصحفين 
هو أن نك�ون متواجدين عى هذه املنصات 
حيث تنت�ر املعلوم�ات املضلل�ة ويمكننا 
مش�اركة تقاريرن�ا عن طري�ق تجربة أكرب 
عدد ممك�ن من امل�وارد لوض�ع معلوماتنا 
أمام الجمه�ور«، مختتًما: »م�ن املمكن أن 
تك�ون مقاطع الفيدي�و أداة فعلية ملواجهة 

املعلومات املضللة الخطرية للغاية«.
يدي�ر املرك�ز ال�دويل للصحفي�ن برنام�ج 
مكافحة املعلوم�ات املضللة بتمويل رئيي 
م�ن مؤسس�ة س�كريبس ه�وارد، وه�ي 
مؤسس�ة تابعة لصندوق سكريبس هوارد، 
ال�ذي يدع�م الجه�ود الخريية لرك�ة إي. 
دابليو. س�كريبس. وم�ن املق�رر أن يمّكن 
املروع املمت�د لثالث س�نوات، الصحفين 
وط�الب الصحاف�ة م�ن محارب�ة انتش�ار 
اإلع�الم  وس�ائل  يف  املضلل�ة  املعلوم�ات 

اإلخبارية.
)عن/شبكة الصحفين الدولين(

 الجزائر/متابعة الزوراء:
إن�زال  الجزائري�ة  النياب�ة  التمس�ت 
عقوبة الس�جن خمس س�نوات بحق 
مدير وكالة إنرتفاس ميديا التي تسري 
“راديو إم” وموقع مغرب إيمريجون، 
الصحف�ي الجزائ�ري املوق�وف من�ذ 
إحس�ان  األول  ديس�مرب/كانون 
القايض، ع�ى أن ُينَط�ق بالحكم يف 2 

إبريل/نيسان املقبل.
وطلبت النيابة كذل�ك إقصاء القايض 
م�ن الوظائف الحكومي�ة ملدة خمس 
سنوات، ومصادرة أمواله وممتلكاته.

من جهته، رف�ض الصحفي الرد عى 
والت�زم  املحكم�ة  هيئ�ة  اس�تجواب 
الصمت احتجاجاً عى ما اعتربه غياب 
ظ�روف املحاكم�ة العادل�ة. ويواجه 

إحسان القايض تهم عرض منشورات 
ونرات للجمهور من شأنها اإلرضار 
باملصلحة الوطنية، وذلك عرب مختلف 

مواقع التواصل االجتماعي، والحصول 
عى تمويل خارجي، وهي تهمة كانت 
قد أعلنت هيئة الدفاع أنها غري دقيقة 

وتخص مبلغ 25 ألف جنيه إسرتليني، 
تلق�اه إحس�ان الق�ايض م�ن ابنت�ه 
املقيم�ة يف لن�دن ملس�اعدته عى دفع 
أجور الصحفين وموظفي املؤسس�ة 

اإلعالمية.
وكان�ت هيئ�ة الدف�اع ع�ن إحس�ان 
القايض قد قاطعت جلس�ة املحاكمة 
السابقة بس�بب محاكمة موكلها عن 

بعد.
وكان الرئي�س عب�د املجي�د تب�ون قد 
تط�رق يف ح�وار تلفزيون�ي إىل قضية 
واته�م  إم،  رادي�و  مؤسس�ة  إغ�الق 
مديرها )م�ن دون ذك�ره( بالتخابر. 
ووصف�ت هيئ�ة الدف�اع ترصيح�ات 
تب�ون بأنه�ا “تدخل يف عم�ل القضاء 

وعدم احرتام لقرينة الرباءة”.

 الرياض/متابعة الزوراء:
بوس�ت  نيوي�ورك  صحيف�ة  قال�ت   
األمريكي�ة إن برنامج “أس�توديو 22” 
ال�ذي بث عى قن�اة “أم.بي.يس” أظهر 
الرئي�س األمريكي جو باي�دن “مهرجا 
سيئ الحظ”، وذلك تعليقا عى تقمص 
الفنان السعودي خالد الفراج شخصية 
باي�دن يف ع�دد م�ن املواق�ف املحرجة، 
بينم�ا طال�ب الناش�طون الع�رب عى 
مواقع التواص�ل االجتماعي األمريكين 

باحرتام حرية التعبري العربية.
وقالت الصحيفة إن الربنامج السعودي 
س�خر م�ن األخط�اء الواقعي�ة لبايدن 
البال�غ من العمر 80 عام�ا، والذي كان 
يفق�د توازنه بش�كل متك�رر، بحضور 
نائبته كاماال هاريس، مثل عدم معرفة 
الطريق أو الس�قوط عى سلم الطائرة. 
وأضافت “ه�ذه هي امل�رة الثانية التي 
يس�خر فيه�ا الربنام�ج م�ن الرئي�س 
األمريك�ي، إذ كانت امل�رة األوىل يف العام 

املايض”.
ويف أبري�ل م�ن الع�ام امل�ايض، ع�رض 
“أستوديو 22” مقطع فيديو ُينظر فيه 
إىل باي�دن ع�ى أنه رجل عج�وز مني 
ينام عى املنصة ويحتاج إىل إيقاظه من 

قبل نائبته هاريس.
وأبدت صحف ومواقع ومجالت أمريكية 
كثرية، منها “نيويورك بوست” و”نيوز 
إنس�ايدر” وأخرى  وي�ك” و”بيزني�س 
بريطانية مثل “دييل مي�ل”، انزعاجها 
الكبري من املش�هد الكومي�دي، معنونة 
مقاالته�ا ب�أن “التلفزيون الس�عودي 
يسخر من جو باين كرجل عجوز ينىس 
كالمه ويغّط يف النعاس”، وكتبت “نيوز 
ويك”، “تلفزيون سعودي يهاجم بايدن 

بعنف وتوحش كعجوز”.
االس�تخبارات  رئي�س  وقته�ا  وعلّ�ق 
السعودية األسبق األمري تركي الفيصل، 
ع�ى الضجة الت�ي أثاره�ا املقطع، من 
خالل مق�ال عى موقع “ع�رب نيوز”، 
يق�ول األم�ري ترك�ي الفيص�ل ردا عى 
تعاط�ي اإلع�الم األمريكي م�ع مقطع 
تقليد جو بايدن الش�هري إنه مس�تمتع 

اإلع�الم  يف  يح�دث  ال�ذي  بالضجي�ج 
األمريك�ي بس�بب املقط�ع الس�عودي، 
مؤك�دا “لقد قاومنا وصمدنا لس�نوات 
طويلة أمام السخرية منا، ومن العدل أن 
تتحملوا وتصمدوا أمام اس�تهزاءاتنا”، 
موجه�ا إىل األمريكي�ن دع�وة مفادها 

“دعونا نضحك معا”.
وس�اق األمري ترك�ي الذي ش�غل أيضا 
الوالي�ات  يف  اململك�ة  س�فري  منص�ب 
و2007   2005 عام�ي  ب�ن  املتح�دة 
أمثلة س�ابقة من الس�خرية األمريكية 
التي طالت العرب عموما والس�عودين 
بصفة خاصة. وق�ال “يتجاوز تصوير 
العرب واملس�لمن يف الكوميديا والدراما 
واملغامرة والخي�ال اإلهانات والتحقري. 
العربي�ة  الش�خصية  تث�ري  م�ا  ع�ادة 
اإلسالمية الس�خرية واالش�مئزاز، مع 
ملح�ة رشيرة عى وجهها، وخنجر حول 
خرصه�ا، ورداء أبي�ض غ�ري مه�ذب، 
ولحي�ة متناثرة وعين�ن مثقبتن بظل 

غامق حولهما”.
وأض�اف “ع�ادة ما تك�ون بالقرب من 
العربي برئ نف�ط، وتقف فتيات ‘حريم’ 
عند قدميه وخلفه جمل أو اثنان. أتذكر 
حلقة م�ن مسلس�ل تلفزيوني أمريكي 
ش�هري قب�ل بض�ع س�نوات، إذ قامت 
وزي�رة خارجية أمريكي�ة برضب وزير 
الخارجية الس�عودي ‘املفرتض’ لقبول 
موقفه�ا م�ن التع�دي الس�عودي عى 
حقوق اإلنسان، كان ‘الوزير السعودي’ 
مجرد صورة كاريكاتورية، مثل جميع 
أف�الم هوليوود منذ عريني�ات القرن 
امل�ايض وحتى اليوم. اإلش�ارات املهينة 
للمملكة وقيادتها يف الربامج الكوميدية 
م�ن  تح�ى،  وال  تع�د  ال  األمريكي�ة 
ساترداي نايت اليف إىل الكوميدين مثل 

ستيفن كولبري”.
وه�ذه امل�رة أدى الف�راج دورا لباي�دن 
يف ع�دة مواق�ف، منه�ا تعث�ره خ�الل 
صع�وده الطائ�رة، وأخ�رى م�ع ع�دد 
من الش�خصيات مث�ل الرئيس الرويس 
الفرن�ي  والرئي�س  بوت�ن  فالديم�ري 

إيمانويل ماكرون.

وظه�ر خال�د الف�راج متحدث�ا باللغة 
 - الروس�ية   األزم�ة  اإلنجليزي�ة ع�ن 
األوكراني�ة، لكنه يقع يف ع�دة أخطاء، 
مثل ذكر اسم إس�بانيا بدال من روسيا، 
ويغلبه النعاس تارة أخرى، بينما تقوم 
كام�اال بالتصحي�ح وت�دارك املواق�ف 
املس�تمدة من أخطاء حقيقية ش�هرية 

لرئيسها.
عرضت�ه  ال�ذي  الس�اخر  املقط�ع  ويف 
قن�اة “أم.ب�ي.يس”، دفع�ت هاري�س 
يدها نح�و بايدن إليقاظ�ه، ليقول لها 
“أشكرك أيتها السيدة األوىل”، ثم يغفو 
مجددا لتس�حبه هاريس خارج املنصة 
قائل�ة “ش�كرا لك�م جميع�ا، صفق�وا 

لرئيسكم!”.
وذك�رت تقاري�ر إعالمي�ة أن الحلق�ة 
حقق�ت مش�اهدات كب�رية يف الواليات 
تع�رض  أن  قب�ل  األمريكي�ة،  املتح�دة 
وسائل إعالم أمريكية ومدونون مقطع 

الفيديو الذي يسخر من رئيسهم.
وق�ام إعالمي�ون ومغ�ردون أمريكيون 
بالتفاعل عى نطاق واسع مع الفيديو، 
منوهن بأن الس�خرية تأت�ي من قناة 
مملوك�ة للحكوم�ة الس�عودية. وقال 
الصحف�ي األمريك�ي بين�ي جونس�ون 
“أصبح الح�زب الديمقراطي أضحوكة 

العالم املطلقة”.
االجتماع�ي  التواص�ل  مواق�ع  وع�ى 

مقط�ع  ناش�طون  ت�داول  العربي�ة 
الفيدي�و، وطالب�وا األمريكي�ن بس�عة 
الص�در والتحيل بقبول حري�ة التعبري، 
وق�ال معلق�ون إن الس�عودية تفت�ح 
صفحة جديدة يف العالقات مع الواليات 
املتحدة وتتبنى شعارات جديدة مفادها 

“الند للند” و”البادئ أظلم”.
الناعم�ة  الق�وة  وأثن�ى آخ�رون ع�ى 
الس�عودية الت�ي تغ�ري قواع�د اللعب�ة 
اإلعالمي�ة. وقال املستش�ار الس�يايس 

محمد الهدلة:
#القوة_السعودية_الناعمة تغزو مجددا 
وسائل اإلعالم األمريكية.. تداول واسع 
يف الوس�ط األمريك�ي لفيدي�و الرئي�س 
األمريكي بايدن ال�ذي أنتجته قناة “أم.

ب�ي.يس” #الس�عودية، تح�ت عن�وان 
“الس�عوديون يس�خرون من رئيس�نا 

النائم مرة أخرى”.
وكتب إعالمي:

ش�كرا، وأخ�ريا ه�ذا ه�و املطل�وب يا 
@”أم.بي.يس 1، يك�ون إعالمنا بنفس 
الندية. كما يس�تهزؤون بحكامنا نحن 
نستهزئ بهم أيضا، وأن نكون حيادين 
يف الهجوم، بحيث ليس فقط ضد ترامب 
واليم�ن انتقدن�ا، بل أيضا ض�د بايدن 
وأوبام�ا وكل اليس�ار. ه�ذا ملخص ما 

أردنا أن نقوله لكم شوفوا النعسان.

لندن/متابعة الزوراء:
ظهرت وس�ائل اإلعالم الروس�ية اململوكة للدولة 
الناطقة بالعربية، كروسيا اليوم وسبوتنيك، قبل 
س�نوات من غزو أوكرانيا، وأصبحت من مصادر 

األخبار اإلقليمية الرئيسة يف الرق األوسط.
ول�م تحظ النس�خ املوجه�ة إىل الغ�رب من هذه 
املنابر بنفس الش�عبية، ومع اندالع الحرب تقرر 
حظر بعضها، مثل روس�يا الي�وم يف بريطانيا، يف 
حن اختارت قنوات أخرى إغالق مكاتبها بسبب 
أحداث غري متوقعة النقطاع اإلرس�ال، كما حدث 
لروس�يا الي�وم يف الوالي�ات املتحدة ح�ن لم تعد 
متوّفرة ع�رب مزود القن�وات الفضائية “دايركت 

تي يف” ورشكة البث روكو يف 2022.
لكن وسائل اإلعالم الروس�ية التي تديرها الدولة 
احتفظ�ت يف الرق األوس�ط بإمكانية الوصول 
الكام�ل إىل البيوت العربية ط�وال أزمة أوكرانيا، 
مما مّك�ن الكرملن من ن�ر روايته عن الحرب 

عرب وس�ائل اإلعالم اإلقليمية.
 وتع�رف موس�كو طبيع�ة جمهوره�ا يف الرق 
األوس�ط جي�دا. وتص�ّور الحرب بش�كل روتيني 
عى أنها تحٍد رويس للنظ�ام املهيمن الذي تقوده 
الواليات املتحدة، وهي حجة تجد من يتفّهمها يف 

العديد من العواصم العربية.
وتستش�هد آنا بورشفس�كايا، الزميل�ة يف معهد 
واش�نطن لسياس�ة الرق األدنى ضم�ن مقال 
نرت�ه يف مجلة “فورين بوليي”، بإعادة موقع 
“نب�ض” اإلخب�اري نر مق�االت روس�يا اليوم 

باللغة العربية.
املعلوم�ات  بيان�ات  قاع�دة  أن  الكاتب�ة  وت�رى 
املضلل�ة التابعة لالتح�اد األوروبي توفر س�جال 
ش�امال إلع�ادة ن�ر هذه املق�االت عرب وس�ائل 
اإلع�الم اإلقليمية، يف “نبض” وغ�ريه من املواقع 
األخ�رى بعناوين مثل “الغ�رب والواليات املتحدة 
غري مهتمن بدعم أوكرانيا بل إضعاف روس�يا”، 
و”مهمة واش�نطن هي الحد م�ن نمو رشكائها 
األوروبين واآلس�يوين”، و”أوكرانيا مجربة عى 

القتال نيابة عن الناتو”.
وتك�ررت وجهة نظ�ر الكرملن أكث�ر من مرة يف 
محادثات خاصة مع سياس�ين عرب ونش�طاء 
ورج�ال أعم�ال، تحّدث�وا عن اس�تفزاز روس�يا 
بس�بب توس�ع الناتو، وتاريخ روس�يا وأوكرانيا 
“املعق�د”، وعن أن الوالي�ات املتح�دة التي غزت 

العراق بال سبب ال يجب أن تنتقد التحرّك الرويس 
يف أوكرانيا.

وُترجم�ت ه�ذه املش�اعر دبلوماس�يا باكتف�اء 
املس�ؤولن بالدعوة دوم�ا إىل إج�راء مفاوضات 

سلمية لحل األزمة األوكرانية – الروسية.
كم�ا أن جامعة الدول العربي�ة أصدرت إثر الغزو 
بيان�ا أعرب�ت فيه ع�ن “القلق الش�ديد” بش�أن 
الوض�ع يف أوكراني�ا ودع�ت إىل بذل جه�ود لحل 
األزم�ة من خ�الل الح�وار والدبلوماس�ية، دون 

تحديد روسيا بكونها املعتدي.
وحقق الهجوم اإلعالمي الرويس انتصارا اقتصاديا 
يف إقن�اع العواص�م العربي�ة بع�دم االنضمام إىل 
أنظم�ة العقوب�ات الغربية، حت�ى أن بعض دول 
الرق األوسط )وخاصة تركيا واإلمارات العربية 
املتحدة( س�ّجلت زيادات يف تجارتها الثنائية مع 

موسكو بينما كان الغرب يحاول عزل روسيا.
ونجحت الوالي�ات املتحدة وحلفاؤها إىل حد كبري 
يف إقناع معظم قادة العالم بالتصويت بالطريقة 
التي يريدونه�ا يف الجمعية العامة لألمم املتحدة، 
فأصبحوا يعتقدون أنهم يكسبون معركة الحجج 

والروايات.
لكن صورة روس�يا لم تتغ�رّي يف الكثري من أنحاء 
العال�م، بم�ا يف ذل�ك األماك�ن املهمة مث�ل الهند 

وجنوب أفريقيا ومعظم الرق األوسط.
ويتوقع محللون أن يستمر انتشار التعاطف مع 
موقف موسكو إثر دخول سنة أخرى من الدعاية 

“التي تتنكر يف صورة أخبار وتحليالت”.
وبحس�ب ه�ؤالء يب�دو الطريق طوي�ال ملواجهة 
الرواية الروس�ية ويحتاج الغ�رب إىل األخذ بزمام 
املب�ادرة يف مواجه�ة الدعاية الروس�ية يف الرق 
األوسط ونر رؤيته الخاصة يف املنطقة بوضوح 

أكرب.
ويالح�ظ املراقب�ون غي�اب إس�رتاتيجية غربية 
ملواجهة الدعاية الروسية بشكل فعال يف منطقة 

الرق األوسط.
ويحتاج الرق األوسط حسب محللن إىل برامج 
تدريب صحفية أقوى من أوروبا وإمكانية وصول 
محّس�نة إىل أدوات مراجعة املعلومات الخارجية. 
ويمك�ن أن يش�مل ذلك زيادة تموي�ل منافذ مثل 
وكال�ة ص�وت أم�ريكا والب�ي ب�ي يس بالعربي، 
ورس�م طرق فعالة إلدخال وجهة النظر الغربية 

واألوكرانية إىل وسائل اإلعالم املحلية.

ماكنة موسكو اإلعالمية تسيطر على رواية 
حرب أوكرانيا يف الشرق األوسط

الصحفي اجلزائري إحسان القاضي يواجه السجن مخس سنوات

السخرية من الرئيس األمريكي عادة سنوية يف برنامج سعودي ساخر

كيف تقدم تقريًرا عارًضا للحقائق ويراعي األخالقيات باستخدام الفيديو؟
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-اه�ال وس�هال اخ س�عد وان�ت اليوم 
ضيف الزوراء يف حوارنا هذا .

-اهال وس�هال بكم وبال�زوراء متمنيا 
لكم الخري والنجاح .

-بدءا ال بد ان نس�أل الفنان س�عد عن 
بطاقته الشخصية الكاملة ؟

-اس�مي س�عد اليابس م�ن محافظة 
الب�رة بدايات�ي الفنية كان�ت بداية 
الس�بعينيات ويف وقته�ا كن�ت اتاب�ع 
الف�رق الفني�ة واس�لوب االغان�ي يف 
البرة ومثلما تعرف ان موقع البرة 
جغرافيا يسمح لها تعدد الثقافات بها 
من خالل بلدان الج�وار ومثلما تعرف 
ان البرة تحدها الكويت من الجنوب 
والس�عودية واي�ران وله�ذا اصبح�ت 
ثقافاتها متعددة وبعض الفنون تكون 
متقاربة او متش�ابهة وبعض الفنون 
اصيلة مثل اصالة ش�عبها ولهذا ترى 
البرة املحافظ�ة الوحيدة التي تكثر 

بها الوان الفنون الشعبية الخاصة .
-نس�ألك ع�ن بداي�ات نش�وئك ودور 
العائل�ة ه�ل كانت عائلت�ك لها عالقة 

بالوان الفن البري ؟
-ل�م يك�ن لعائلتي دور به�ذا الفن بل 
كانت تميل اىل بعض الوان السياسة أي 
ما نسميه العلمانية وبالذات السياسة 
الش�يوعية ام�ا بالنس�بة يل فقد كنت 
اجد يف نفيس موهب�ة الغناء فقد كنت 
اتاب�ع الفرق الش�عبية وللعل�م كانت 
الب�رة تكثر فيه�ا الفرق الش�عبية 
املس�ماة الشدات أي ش�دات الخشابة 
فلو اخذنا منطقة ابو الخصيب سنرى 
من دخ�ول املنطقة حت�ى وصولك اىل 
او  مهيج�ان  او  عويس�يان  مناط�ق 
حم�دان كل هذه املناط�ق كانت فيها 
فرق شعبية للش�دات وكانت كل شدة 
لها طقوس�ها وعاداتها وكانت تحيي 
الحف�الت االعراس والطه�ور وغريها 
وبما انها مناطقنا فقد كنا نمارس�ها 

بشكل عفوي واعتيادي .
-وه�ل بدأت ان�ت كمط�رب منفرد ام 

بدأت بتاسيس الفرقة ؟
-ان�ا من�ذ البداي�ة دخل�ت يف مخيلتي 
ب�دأت  وعندم�ا  الفرق�ة  تاس�يس 
بتاسيس�ها كفرق�ة كان�ت تتالف من 
عدة اش�خاص يصل عددهم من 10 – 
15 عضوا بني ع�ازف وبني قائممقام 
وبني موس�يقي وبني مطرب بس�تات 
فله�ذا ت�رى الفرقة متنوع�ة من عدة 
اشخاص اما انا فقد تميزت بما يسمى 

الكاسور أي عازف االيقاع .
-وما اسم فرقتك ؟

-اسمها فرقة الخشابة بقيادة الفنان 
سعد اليابس .

-ومتى بدأت تاسيس الفرقة ؟
الفرق�ة  تاس�يس  ب�دأت   75 -ع�ام 
وبداتها اوال بدخولنا كاعضاء يف بعض 
الف�رق البري�ة ومل�ا عرفن�ا اصول 
الفرق�ة انفصلنا عنهم واس�تطعنا ان 
نكون فرقة الخش�ابة وكانت باسمي 
وبقين�ا فرتة بمش�اركات جماعية ثم 
انفصلنا عنهم بفرقة منفصلة واخذنا 
نش�ارك بمهرجانات محلية يف البرة 

وتس�جيل س�هرات لتلفزيون البرة 
وس�جلنا س�هرات تلفزيوني�ة كاملة 
ثم توس�عنا للمش�اركة يف مهرجانات 
يف بغ�داد  فكانت لنا مكانة اش�تهرت 
بالق�درة والف�ن االصي�ل وكنا ش�بابا 

استطنا ان نتميز بني الفرق .
- من هم ابرز اعضاء الفرقة ؟

-ابرزه�م كبداية ابراهي�م خليل وهو 
ممث�ل وكان عازف ع�ود وعازفا اخر 
اس�مه خل�ف العجيل وخل�ف الجوهر 
وال�ذي يصنع االن العود وعندي عازف 
الكمان اسماعيل العويض وهو االن يف 

امريكا .
-لقب�ك االن اليابس فمن اين اتت هذه 

التسمية يا سعد ؟
-هذا اللقب جاء من حادث يشبه النكتة 
من اح�د االصدقاء والح�ادث كان من 
اجل الفكاهة بع�د حالة تعلقت بدفع 
اجرته يف السيارة واس�تمر هذا اللقب 
ورايناه بعد ان توسع وانترش فمشينا 

عليه وصار هو اللقب الرئيس.
- حدثنا عن املهرجانات التي شاركتم 

بها ؟
-س�اتحدث اليك عن بدايات تاس�يس 
الفرقة، فالفرقة تاسس�ت يف بداياتها 
كفرقة مس�تقلة حت�ى بدايات 1976 
هذه كان�ت بدايات الفرقة اما املحطة 
الثاني�ة للفرقة فقد كان�ت بعد 1976 
اذا طلبت من�ا وزارة الثقافة ان تكون 
الفرق�ة منتمي�ة اليه�ا وم�ن ضم�ن 
تشكيالتها فاملحطة الثانية التي مرت 
به�ا الفرقة ه�ي ان يف الب�رة كانت 
فرقة الفنون الش�عبية موجودة ولها 
تاث�ري مهم - وزارة الثقاف�ة ارادت ان 

تضم الفرق املهمة لهذه الفرقة فعملت 
ع�ى ضمنا اليها، فتم قبولنا يف الفرقة 
وصارت الفرقة ضمن تشكيالت وزارة 
الثقافة واصبحنا كموظفني يف الوزارة 
واصبحن�ا من االوائل املقبولني يف هذه 
الفرق�ة والفضل يعود اىل الفنان قيص 
البري وهو كان الداعم االول للفرقة 
وهو الذي طرح ع�ى الوزارة ان فرقة 
س�عد اليابس يج�ب ان تك�ون ضمن 

الفرقة الرئيسة ملحافظة البرة. 
-م�ن املع�روف ان اآلل�ة التي تس�مى 
الطبل�ة مصنوع�ة م�ن الخش�ب ام�ا 
الطبلة التي تس�تخدمها انت فهي من 
الفخ�ار ومع�روف ان الفخ�ار اداؤها 
لي�س مث�ل الخش�بة ف�ر لن�ا ه�ذا 

املوضوع.
الخش�ب  طبل�ة  ان  املع�روف  -م�ن 
تس�تخدم يف الغناء الريفي وفن الغجر 
ولكن نح�ن حاولن�ا صناع�ة الفخار 
النها ناجحة، ونح�ن نصنعها بايدينا 
ونحن نستخدم جلد الغنم او السمك او 
االرنب النه يعط�ي نغمة صوت اجمل 
من صوت االعتيادي الذين اس�تخدمه 

يف الخشبة  .
-طيب عندما نتحدث عن الفرق الفنية 
يف البرة فان فرقة سعد اليابس هي 
ج�زء م�ن الفولكل�ور الب�ري ففي 
اعتقادك هل هناك تقارب بينكم وبني 

الفرق الخليجية.
- يوج�د تق�ارب يف بع�ض مفرتق�ات 
الف�رق الفنية وليس بش�كل عام لهذا 
ف�ان فرقة الخش�ابة الت�ي تتميز بها 
الب�رة تختلف ع�ن ف�رق الخليجية 
للف�رق  بالنس�بة  وحت�ى  االخ�رى 
الخليجية لو تحريت عنهم لوجدت ان 
اكثره�م م�ن اصول عراقي�ة ومثل ما 
تع�رف ان الفرق يف الزب�ري كانت فيها 
عوائ�ل متقارب�ة كانت تم�ارس هذه 

االلوان من الفن بشكل انفرادي 
-طي�ب حدثنا عن مش�اركات الفرقة 

خارج البرة ؟
-الفرقه يف بداياتها شاركت يف مهرجان 
بابل االول يف العراق وليس يف مهرجان 

االول فق�ط وانم�ا يف كل مهرجان�ات 
بابل ش�اركت الفرقه كما ش�اركت يف 
مهرجان الربيع يف املنطقة الش�مالية 
واول س�فره لها خ�ارج العراق كانت 
اىل تونس عام 1977 بعدها سافرت اىل 
االتحاد الس�وفيتي مرت�ني ثم اىل لندن 
ث�م اىل بولونيا ثم اىل املانيا ثم اىل كوريا 
بحدود 30 دولة سافرنا اليها من دول 

الخليج كلها ايضا.
-هل تعتم�د الفرقة عى الغناء القديم 

ام لكم تاليفات معينة؟
-يف بع�ض اللوحات نس�تخدم لوحات 
م�ن اغان�ي تراثي�ة عراقي�ة قديم�ة 

ونح�اول ان نضي�ف لها ش�يئا فمثال 
اي  القالف�ة  س�ميناها  لوح�ة  لدين�ا 
صانع�ني االب�الم واملاط�ورات املائي�ة 
فادخلنا عليه�ا اغنية ابو نونة وتوجد 
اغان اخرى قديمة وهناك لوحات لدينا 
ايضا جماعة الصيد. وقد اضاف بعض 
امللحنني لوحات جميلة اىل الفرقة ومن 
امللحنني الذي�ن اجادوا الغن�اء الرتاثي 
ولحن�وا بع�ض اللوح�ات ه�و الفنان 
الكب�ري ري�اض كريم وطارق الش�بيل 
ومجيد عيل وطارق ش�عبان ومحمود 
ع�يل ه�ؤالء كان له�م دور رئي�س يف 
اعادة اغان�ي الخش�ابة وتلحني اغان 
جديدة منهم يوس�ف نصار حتى االن 
يظه�ر لدينا فنانون ش�باب هم حلقة 

التوصيل بني القديم وبني الحديث .
تعث�رات  اىل  الفرق�ة  تعرض�ت  -ه�ل 

معينة ؟

-نع�م بعد 203 حصلت لدينا مصاعب 
معينة اثرت حتى عى  الدوام الرسمي 
وحصل لدينا تعثر بشكل واضح فمثال 
لدينا عنر نس�ائي كان متخوفا من 
بع�ض التقاليد االجتماعي�ة املوجودة 
ولكن نح�ن الرجال بقين�ا كما حصل 
لدين�ا تهدي�دات لبعض الفنان�ني وانا 
واح�د منهم ولكن مع ه�ذا لم تؤثر يف 
مس�ريتنا واس�تمر عملنا االن بشكله 

الطبيعي .
- طيب ما الذي بيدكم االن ؟

- مثل ما هو معروف انني يف هذا العام 

ق�د احلت عى التقاع�د بعد ان قضيت 
يف الفرقة 43 س�نة، فقد اسست فرقة 
جدي�دة تابع�ه لفرقتن�ا واس�تحدثنا 
مؤسس�ة اس�مها ب�الد النخي�ل فرقة 
س�عد الياب�س لفن الخش�ابة او للفن 
الش�عبي، وق�د ش�اركنا يف مهرج�ان 
الجزائ�ر  يف  مهرج�ان  ويف  قرط�اج 
وشاركنا يف السويد كان لديهم اسبوع 
ثقايف وشاركنا يف اخر عمل يف مهرجان 
ش�اعر امللي�ون واخر جول�ه كانت لنا 

مهرجان اكسبو يف دبي.

-ومن اين تمويلكم الرسمي ؟
-اقول بش�كل رصيح كان اخي رئيس 
املؤسس�ة، فكن�ا نعتمد عى انفس�نا 
اما بعض الس�فرات فكان�وا يجربون 
عى دفع مبلغ الس�فر لهذا كان السيد 
محافظ البرة يعاوننا بشكل ممتاز 
الشيخ اسعد العيداني وكان له دور يف 
مساعدتنا من حيث املادة ولهذا نغتنم 
الفرصة ونقدم له الش�كر الجزيل عى 

تعاونه املمتاز معنا .
 - انت من افضل عازيف الخشابة وانت 
ق�د تعلقت به�ا تعلقا روحي�ا فحدثنا 
كيف هو عش�قك لهذه الخش�بة التي 
نس�ميها خش�بة ولكنه�ا مصنوع�ة 

بايديكم من الفخار ؟
 - ان�ا بدأت مع هذه االل�ة منذ الصبا 
والتي تس�مى ش�عبيا الكاس�ورة أي 
الدنب�ك ومثلم�ا ذك�رت ل�ك يف بداي�ة 
حديث�ي انن�ي تعلم�ت الع�زف عليها 
من خ�الل متابعاتي للفرق الش�عبية 

يف الب�رة وكم�ا قلت لك�م يف البداية 
اننا دخلنا باعض�اء الفرقة مع الفرق 
الشعبية البرية ومنهم ايضا تعلمنا 
اص�ول الع�زف وكيف تتك�ون الفرقة 
وعندم�ا بدنا وعرفت الن�اس بالفرقة 
تقدمت الناس معن�ا وكنا نتعرف عى 
قابلياته�م الفني�ة م�ن مط�رب ومن 
موس�يقي وملح�ن ومؤل�ف وبعد ان 
اشتهرت الفرقة تقدمت لالنضمام لنا 
بعض العنارص النسوية حتى اصبحت 
ه�ذه االل�ة الفخارية مع�ي دائما وال 
تفارقني، وبعد ان تميزت بالعزف عى 
آلة الكاس�ورة وشعرت انني قادر عى 
العزف التام شكلت فرقة سعد اليابس 

وهذا كان حبي لها عى الدوام. 
- وبيتكم  هل كان له اندفاع ازاد فيك 
الرغبة لهذا اللون من العزف وتشكيل 

الفرقة ؟
- مثلما ذكرت لك انا من عائلة تنتمي 
اىل العلماني�ة ولديه�ا اف�كار وطني�ة 
حتى ان اخوتي الكب�ار كانوا ينتمون 
اىل الح�زب الش�يوعي، وللعل�م قامت 
الفرقة بعدة حفالت للحزب يف البرة 
وكانت اكثر التاليفات نكملها ونرتبها 

يف بيتي .
- هل هناك من يشبهك يف العزف ؟

- ل�كل واحد م�ن العازف�ني طريقته 
ان  تع�رف  وقدرت�ه ومثلم�ا  واداؤه، 
الع�راق زاخ�ر بالفنان�ني والق�درات 
الكب�رية اما ان�ا فاجد نف�يس الوحيد 
ال�ذي تمي�ز يف اداء الع�زف ع�ى االلة 

الفخرية .
- هل تس�تطيع ان تعدد مس�ؤوليات 

االدارية ؟
- نع�م انا اعمل قب�ل التقاعد يف دائرة 
الس�ينما وامل�رح مس�ؤول ش�عبة 
الفن�ون الش�عبية يف الب�رة وعملت 
ايض�ا  رئيس�ا لجمعية املوس�يقني يف 

البرة.
كذل�ك كنت املدير الفني ملؤسس�ة بالد 

النخيل لالنتاج الفن

ام�ا االن فان�ا متقاعد وقد اسس�ت 
فرقة جديدة ومستمر يف عميل وفني 
ول�دي الرغبة امللحة عى االس�تمرار 
الن حب�ي له�ذا الف�ن ه�و عش�قي 

االبدي.
واخ�ريا م�اذا ت�ود ان تقول يا س�عد 

اليابس ؟
-م�ا اتمن�اه م�ن وزارة الثقاف�ة ان 
ترع�ى فرقتن�ا وان ال نصب�ح م�ع 
الطاق�ات  ه�ذه  فمث�ل  املنس�يني 
ووجوده�ا وما قدمته من فن خاص 
ان تلق�ى االهتم�ام ال�كايف والرعاية 
الت�ي تس�تحقها وان تص�در ق�رارا 
ببقائن�ا بالعم�ل وتخصي�ص اموال 
لرعايتن�ا للس�فر وللحرك�ة والعمل 
املس�تمر وللعل�م فان فرقتن�ا ورغم 
كل تاريخه�ا فانه�ا عندما تذهب اىل 
بغ�داد ال يعرفه�ا احد وله�ذا نطالب 
الوزارة والحكومة للحفاظ عى هذه 
الفرقة النها عندم�ا تندثر لن تتكرر 
م�رة اخ�رى فه�ي الفرق�ة الرتثي�ة 
وه�ي الفرق�ة التي خرج�ت طاقات 
فني�ة كبرية يف مج�ال لونها البري 

الجميل. 
-اخ�ريا نق�ول ان الحف�اظ عى مثل 
هذه الفرق االصيلة مسؤولية مهمة 
كبرية ش�كرا للفن�ان الكبري صاحب 
االرث الواس�ع الفنان س�عد اليابس 
عى كل ما قدمه والش�كر ايضا لكل 
م�ن اس�هم يف انجاحها م�ن فنانني 

وعازفني وشعراء ومع السالمة .
-شكرا لجريدتكم الغراء التي اتحفتنا 

بهذا الحوار والله املوفق .
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شاركت فرقيت بأكثر من 30 دولة ويف مجيع مهرجانات اخلليج 

عازف الطبلة البصري سعد اليابس يروي لـ”الزوراء” مسريته الفنية وأبرز حمطاته

  يف أبي اخلصيب تكثر الفرق الشعبية املسماة بـ)الشدات(

 أطالب وزارة الثقافة بأن تدعم فرقيت للحفاظ على تراثنا الفين األصيل

  لقبوني بـ)اليابس( نتيجة حليب ملرق اليابسة ولنكتة أطلقها أحد أصدقائي 

 أنا العازف الوحيد الذي يعزف على طبلة الفخار وأصنعها بيدي

يزخر العراق بجميع محافظاته وبقاعه بموروث شعبي واسع، كما يزخر بموروث فولكلوري 
اصيل امتد منذ ازمان بعيدة فشكل للعراق تاريخا متجذرا ال يمكن اهماله عى مر التاريخ. 

ولعل البرة واحدة من املدن العراقية التي شهدت موروثا شعبيا واسع االرجاء تمثل يف انشاء الفرق 
الشعبية الغنائية الراقصة التي اصبحت جزءا ال يتجزأ من تاريخ العراق واصبحت مشاركاتها يف كل 

محفل ويف مناسبة أمرا ال بد منه. 
الزوراء استضافت واحدا من ابرز مؤسيس الفرق الشعبية البرية، هو الفنان سعدي اليابس مؤسس 

الفرقة الشعبية وعازف الطبل الفخاري املعروف .

حوار – مجال الشرقي 
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تع�ّد الخطوبة من أه�م املراحل التي 

تم�ر به�ا البن�ات لتوطيد املش�اعر 

رشيكه�ا  صف�ات  ع�ى  والتع�ارف 

املس�تقبيل عن قرب. كذلك ُتعد فرتة 

الخطوب�ة بمثاب�ة ف�رتة تحضريية 

لتأس�يس رشك�ة مس�تقلة ليس�ت 

متوقف�ة عى تجهيز من�زل الزوجية 

وحف�ل الزف�اف فحس�ب، ب�ل تتيح 

اكتش�اف بعضهما البعض من حيث 

الطب�اع، األخالق والس�لوكيات التي 

ستجمعهما يف منزل الزوجية.

لذلك، تقرتح األس�تاذة “أمل مهران” 

املستشارة الرتبوية وخبرية العالقات 

االجتماعي�ة واألرسية أه�م نصائح 

الت�ي  الخطوب�ة  ف�رتة  يف  للفت�اة 

ستس�اعدها يف الوص�ول إىل أق�ى 

درجات التفاهم مع خطيبها وإنجاح 

العالقة و تتويجها بالزواج.

نصائح فرتة الخطوبة للبنات

1 - اكتش�في احتياج�ات خطيب�ك 

التع�رف  خ�الل  م�ن  النفس�ية 

االجتماعي�ة  نش�أته  طبيع�ة  ع�ى 

والرتاكم�ات النفس�ية الت�ي مر بها 

عى مدار مراحل عمره املختلفة.

2 - أعط�ي خطيبك فرص�ة للتعرف 

دون  الحقيقي�ة  ش�خصيتك  ع�ى 

إظه�ار انطباع�ات ليس�ت مرتبطة 

بشخصيتك الحقيقية.

3 - تأك�دي م�ن أن الرصاح�ة م�ع 

الرشي�ك خالل ف�رتة الخطوبة جرس 

عبور إىل حياة زوجية مستقرة.

4 - استشريي أهل الخربة يف قراراتك 

أثناء الخطوبة دون الترسع أو اللجوء 

إىل صديقات�ك املقرب�ات مهما كانت 

خربتهم، فظروف كل واحدة مختلفة 

عن حياتك الحالية واملستقبلية.

أثن�اء  أرسارك  إفش�اء  تجنب�ي   -  5

الخطوبة لآلخرين.

6 - اع�رتيف بالخط�أ وابتع�دي ع�ن 

العناد خالل ف�رتة الخطوبة للوقوف 

عى األخط�اء ومعالجتها جذرياً قبل 

الزواج.

 7 - اجع�يل ف�رتة الخطوب�ة بمثابة 

نقطة محورية لتب�ادل الزيارات مع 

عائلتك وعائلة خطيبك، وذلك لتوطيد 

العالق�ات وإيج�اد الحلول املناس�بة 

الت�ي ُتريض الطرف�ن يف حال ظهور 

أي مشكلة.

8 - اتبعي أس�لوب االحرتام املتبادل، 

الح�وار البنَّ�اء، التفاه�م بأص�وات 

منخفضة، ع�دم إطالة ف�رتة الزعل 

أساس�ية  مب�ادئ  فكله�ا  بينكم�ا، 

الت�ي  املس�تقلة  الرشك�ة  لهيكل�ة 

ستجمعكما تحت إدارة اسمها الحب 

املس�ؤول ولي�س الح�ب املبن�ي عى 

الشعارات وكالم األحالم.

9 - وضح�ي كل م�ا يضايقِك خالل 

فرتة الخطوب�ة دون خجل، فالزواج 

ال  الت�ي  املس�ؤوليات  مع�ه  يحم�ل 

تحتاج إىل املجامالت.

10 - اتركي مس�احة تحمل مباديء 

الخصوصي�ة، االس�تقاللية، الثق�ة، 

لتجنب النزاعات املس�تقبلية التي قد 

ته�دم حيات�ك الزوجية دون س�ابق 

إنذار.

11 - س�تظل االختالفات الشخصية 

بينك وب�ن خطيبك بمثاب�ة املعادلة 

الكيميائية التي تتطلب جهداً متبادالً 

للوص�ول إىل حياة زوجية مس�تقرة 

وبناءة مدى الحياة. 

يقع كثري من الصائمن يف أخطاء 
ش�ائعة عى املائ�دة الرمضانية ، 
يجب عليك�م تفاديه�ا؛ من أجل 
صوم صحّي يع�ود بالفائدة عى 
الجسم، وال يتسبب بمشاكل بعد 

انتهاء الشهر الفضيل.
يبدأ كثري من الصائمن إفطارهم 
باإلكثار من رشب العصائر عالية 
كب�رية،  وبكمي�ات  الس�كريات 
والكث�ري منه�ا ق�د يحت�وي عى 
مكس�بات ل�ون أو إضافات غري 
طبيعية، مما يع�ود بالرضر عى 
الجس�م. فاالعت�دال أفضل يشء، 
ويفض�ل العصائر الطبيعية التي 
ال تحت�وي عى س�كر مضاف أو 

ألوان صناعية.
ويلجأ بع�ض الصائمن إىل رشب 
الكث�ري م�ن امل�اء أثن�اء وجب�ة 

اإلفط�ار مما يتس�بب بالش�عور 
باالمتالء ويف بعض األحيان يؤدي 

ذلك إىل أوجاع باملعدة.
 من املهم جًدا رشب كميات كافية 
من املياه يف الفرتة ما بن وجبتي 
اإلفط�ار والس�حور، ولك�ن عى 

فرتات متباعدة حتى ال نترضر.
وعى الصائمن الذين يمارس�ون 
الرياضة عدم الذه�اب  إىل صالة 
مب�ارشة  الرياضي�ة   األلع�اب 
بع�د اإلفط�ار، بل يج�ب أن ترتك 
فرتة نحو س�اعتن بعد اإلفطار، 
إلعطاء الجسم مدة كافية لهضم 

الطعام.
دون  الطع�ام  ابت�الع  ورسع�ة 
مضغه جي�ًدا من أس�وأ العادات 
التي ترض بالجس�م أثن�اء تناول 
وجبة اإلفطا.. يجب أن يتم مضغ 

الطعام ببطء للمساعدة يف هضم 
الطعام.

بع�د  ف�وًرا  الحلوي�ات  وتن�اول 
االنته�اء من وجب�ة اإلفطار من 
األخط�اء الش�ائعة أيًضا، وينتج 
عنه�ا أن�ك س�تصاب بالنع�اس 

الشديد بعدها. 
م�ن  مس�احة  ت�رتك  أن  يج�ب 
الوق�ت نحو س�اعتن بعد وجبة 
اإلفط�ار قب�ل أن تب�دأ يف التمتع 

بالحلويات.
كما ان اإلكثار من تناول األطعمة 
الغنية بالصوديوم، مثل املخلالت، 
بالعط�ش  الش�عور  م�ن  يزي�د 
والنصيح�ة هي تناول ثمرة موز 
واحدة بعد اإلفطار، إذ إنها غنية 
بالبوتاس�يوم، ويمكنها مقاومة 

الشعور بالعطش لدرجة كبرية.
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املطبخ ...

ورق العنب بالزيت

املكّونات
ورق عنب من�زوع العيدان - 

كيلوغرام
بصل مقطع اىل رشائح - 2

طماطم مقطعة اىل مكعبات 
2 -

عصري ليمون حامض - ثالثة 
أرباع كوب

مرق دجاج - مكعب
بطاطس مقطعة اىل مكعبات 

2 -
ماء مغيل - بحسب الحاجة

فلفل أسود - بحسب الرغبة
ملح - بحسب الرغبة

زيت زيتون - نصف كوب
زبدة - مكعب

لتحضري الحشوة:
أرز مرصي منقوع ومصّفى 

- 700 غرام
بصل مفروم - 1

بقدونس مفروم فرماً ناعماً 
- نصف باقة

ش�بت مفروم فرم�اً ناعماً - 
نصف باقة

كزبرة مفرومة فرماً ناعماً - 
ربع باقة

طماطم مقطعة اىل مكعبات 
صغرية - 4

بحس�ب   - أصف�ر  كرك�م 

الرغبة
ملح - بحسب الرغبة

فلفل أسود - بحسب الرغبة
به�ارات مش�كلة - بحس�ب 

الرغبة
بحس�ب   - مجف�ف  نعن�اع 

الرغبة
بحس�ب   - جاف�ة  كزب�رة 

الرغبة
زيت نباتي - ملعقة كبرية

زي�ت زيت�ون - ملعقة كبرية 
ونصف

طريقة العمل
- يف ق�در م�ن امل�اء املغ�يل، 
حت�ى  العن�ب  ورق  أس�لقي 

يتغري لونه.
- أبع�دي الق�در ع�ن الن�ار، 
صّف�ي ورق العنب م�ن املاء 

واتركيه جانباً.
- لتحضري الحشوة، ضعي يف 
قدر عى الن�ار زيت الزيتون، 
البصل�ة،  النبات�ي،  الزي�ت 
الطماطم، البقدونس، الشبت 

والكزبرة.
- حرّكي املكونات بواس�طة 

ملعقة خشبية حتى تذبل.
- يف وع�اء متوس�ط الحجم، 
ضع�ي األرز وأضيف�ي الي�ه 

الخضار املسلوقة.

- زيدي الكركم، امللح، الفلفل 
الكزب�رة  النعن�اع،  االس�ود، 
املش�كلة  والبهارات  الجاف�ة 
حت�ى  املكون�ات  واخلط�ي 

تتداخل.
- اف�ردي ورق العن�ب ع�ى 
س�طح صلب وضعي القليل 
من الحش�وة داخل كل ورقة 

ثم لفّيها.
-  يف ق�در متوس�ط الحجم، 
البص�ل  رشائ�ح  رّص 
ورق  ث�م  أوالً  والبطاط�س 

العنب.
- وّزع�ي رشائ�ح الطماط�م 

عى الوجه.
- يف وع�اء متوس�ط الحجم، 
ضع�ي كمية من امل�اء تغمر 
ورق العن�ب، زي�ت الزيت�ون 
واضيفي الزبدة، امللح، الفلفل 

االسود ومرق الدجاج.
- اضيف�ي املكونات اىل القدر 
ن�ار  ع�ى  تغ�يل  واتركيه�ا 

هادئة.
- اس�كبي عص�ري الليم�ون 
الحامض واتركي ورق العنب 

حتى ينضج.
- ابع�دي الق�در ع�ن الن�ار 
واقلبيه عى طبق التقديم ثم 

قدمي ورق العنب ساخناً.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

نصائح طبية...

كل يوم معلومة....

الفرق بني ضغط الدم املؤقت واملستمر كبري

ما  القرية الوحيدة يف العامل اليت ال متطر عليها السماء أبداً؟؟

بن  الطبيعي  الدم  ضغط  يكون 
العلوي  للرقم  زئبق  ملم   120
زئبق  ملم   80 و  )االنقبايض( 
ويف  )االنبساطي(،  السفيل  للرقم 
حالة ارتفاع هذه األرقام عن هذا 
الحد، ُيعد ضغط الدم مرتفعاً. وال 
توص إرشادات الكلية األمريكية 
القلب  وجمعية  القلب  ألمراض 
عام  صدرت  التي  األمريكية 
حاالت  يف  العالج  ببدء   2017
كانت  إذا  إال  املرتفع  الدم  ضغط 
لدى املريض عوامل خطر عالية، 
تغيريات  بإجراء  يوصون  ولكن 
إذا  الحياة. ويوىص بالعالج  نمط 
أمراض  من  يعاني  املريض  كان 
األخرى،  الخطر  أو عوامل  القلب 
والتاريخ  السكري  مرض  مثل 
الصحي للعائلة. يف حن أن هناك 
فرقاً كبرياً بن ضغط الدم املرتفع 
بعض  نتيجة  مؤقت  بشكل 
وارتفاعه  الطارئة،  األسباب 

بشكل مستمر ألسباب مرضية.
ارتفاع ضغط الدم املستمر

ونمط  الغذائي  والنظام  الوراثة 
تؤدي  عوامل  والعمر  الحياة 
الدم  ضغط  بارتفاع  لإلصابة 

املستمر
العوامل  من  مزيجاً  أن  ُيعتقد 
ونمط  الغذائي  والنظام  الوراثية 
عوامل  هي  والعمر  الحياة 
اإلصابة  يف  تساعد  أساسية 
املستمر،  الدم  ضغط  بارتفاع 

الحياة  نمط  عوامل  وتشمل 
الوزن  وزيادة  والتوتر  التدخن 
وعدم  امللح  من  الكثري  وتناول 
كاٍف.  بشكل  الرياضة  ممارسة 
يف  التغيريات  تؤدي  أن  ويمكن 
إىل  الحياة  ونمط  الغذائي  النظام 
خفض ضغط الدم وتجّنب خطر 

اإلصابة بمضاعفات خطرية.
ارتفاع ضغط الدم املؤقت

يحدث ارتفاع ضغط الدم املؤقت 
محدد  سبب  هناك  يكون  عندما 
الرتفاع ضغط الدم لديك، وحوايل 
5 إىل 10 يف املئة من ارتفاع ضغط 

أكثر  وهو  مؤقتاً،  يكون  الدم 
أن  ُيقدر  إذ  الشباب؛  بن  انتشاراً 
30 باملئة من أولئك الذين ترتاوح 
عاماً  و40   18 بن  أعمارهم 
والذين يعانون من ارتفاع ضغط 
املؤقت.  النوع  من  هو  الدم، 
وراء  الكامنة  األسباب  وتشمل 
ما  املؤقت  الدم  ضغط  ارتفاع 

ييل:
-تضيق الرشاين التي تمد الكى 

بالدم.
-مرض الغدة الكظرية.

األدوية،  لبعض  الجانبية  اآلثار 

الحمل،  منع  حبوب  ذلك  يف  بما 
الغذائي،  النظام  ومساعدات 
ومضادات  واملنشطات، 

االكتئاب.
-توقف التنفس أثناء النوم.

-تشوهات الغدة الدرقية.
-انقباض الرشيان األورطي.

أو  العصبي  للضغط  -التعرض 
التوتر الشديد.

املوميان  فوائد  املزيد  تابعي 
الصحة  تعزيز  يف  مهمة  للنساء 

العامة
ضغط  ارتفاع  من  الوقاية  طرق 

الدم
يساعد اتباع نظام غذائي صحي 
ضغط  معدالت  عى  الحفاظ  يف 

الدم طبيعية.
ارتفاع  من  الوقاية  يمكن 
مجموعة  باتباع  الدم  ضغط 
التي  البسيطة  الخطوات  من 
أو  ارتفاعه  تجّنب  عى  تساعد 

مضاعفاته، أبرزها ما ييل:
تتمثل  الدم:  ضغط  -تتبع 
ضغط  مراقبة  يف  األوىل  الخطوة 
خطر،  يف  كنت  إذا  بانتظام  الدم 
ويمكن القيام بذلك يف املكتب أو 
مراقبة  آلة  باستخدام  املنزل  يف 

ضغط الدم.
يساعد  الحياة:  نمط  تغيري   -
الحياة  نمط  يف  تغيريات  إجراء 
ضغط  ارتفاع  من  الوقاية  عى 
للتحكم فيه، وعى وجه  أو  الدم 
تكون  أن  يمكن  الخصوص، 
خفض  يف  جداً  فّعالة  التمارين 

ضغط الدم.
التي  األخرى  التغيريات  ييل  فيما 

يمكن أن تساعد أيضاً:
-اإلقالع عن التدخن.

-تناول نظام غذائي صحي.
السكر  من  -التقليل 

والكربوهيدرات.
-الحفاظ عى وزن معتدل.

-إدارة مستوى التوتر.
امللح  من  أقل  كميات  -تناول 

واملزيد من البوتاسيوم.

القرية الوحيدة يف العالم التي ال تمطر عليها 
الس�ماء أبداً ألنها فوق الس�حاب.هي قرية 
الحطيب ح�راز التابعة ملحافظ�ة صنعاء/ 
باليمن ُبنيت عى سفح جبل مرتفع لدرجة 

أن السحب تجري وتمطر من تحتها.
 )قري�ًه حطي�ب (هي قريٌة س�احرة، بنيت 
عى جباٍل ش�اهقٍة، فأصبح ارتفاُع منازلها 
يفوق ارتفاع الس�حب، من عى قمم جبالها 
تس�تطيع أن ت�رى لوحات غاي�ة يف اإلبداع، 
وألنه�ا ُبنيت عى س�فح جب�ل مرتفع جدا، 
فانها تمّكن من رؤية السحب تجري وتمطر 

من تحتها …
وقري�ة الحطيب يس�كنها الي�وم البهرة أو 
“املكارم�ة” كم�ا ُيطلق عليه�م يف املجتمع 
اليمني، وتمتاز مباني هذه القرية بالطابع 

املعماري اليمني القديم. 
وبالرغ�م م�ن أن إرتفاع قري�ة الحطيب، إذ 
يصل إىل 3200 مرت فوق س�طح األرض، إال 
أن جوها دافئ ومعتدل.. ففي فصل الشتاء، 
يك�ون جوها بارد ج�داً يف الصب�اح الباكر، 
ولك�ن رُسع�ان م�ا يجعل رشوق الش�مس 

جوها دافئاً جميالً ممتعاً .

انها قرية طائفة البهرة التي تعد من اجمل 
الق�رى اليمني�ة، وهي القرية التي ُتس�ابق 
العرص الحدي�ث والتط�ور العمراني، فانها 
قري�ة تجمع ب�ن س�مات الريف وس�مات 

الحرض …
ُعرف�ت منذ الق�دم بإنتاج أجود أن�واع البن 
اليمن�ي إذ ُت�زرع أش�جار الُب�ن يف وديانها، 
وتس�قى م�ن أنهاره�ا وبالت�ايل لي�س من 
الغريب أن تكون هذه املدينة من أهم املعالم 

األثرية يف اليم��ن .
يوجد يف الحطيب اكثر من خمس�ه مساجد 

وعدة فنادق ومطاعم سياحيه، ومستشفى 
م�زوداً بكاف�ة وس�ائل التطبي�ب، وتتمتع 
القرية بحدائق ومتنزهات وبوابتي حراسة، 
ومب�ان أخرى عبارة عن ش�قق مفروش�ة 
وموق�ف خاص للس�يارات وكهرباء خاصة 

بالقرية ..
الحطي�ب،  ي�زور منطق�ة  والكث�ري مم�ن 
يدفعه�م الفض�ول للتع�رف ع�ى القري�ة 
وحصونها التاريخية وهذا يس�اعد يف رواج 
البي�ع وال�رشاء، فتستس�تفيد من�ه الدولة 

ومستثمرو القرية .
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 غسول الوجه السهل هذا املصنوع منزلياً عى جميع أنواع البرشة 
نفس  يف  وحمايتها  فيها  الحموضة  درجة  وموازنة  لتنظيفها 
الوقت! فكيف تصنعن غسوالً مفيداً يف املنزل من أغراض املطبخ 

وتستفدين منه خالل فرتة الصيام؟
خلطة طبيعية من الزبادي والالفندر وزيت اللوز

غسول الزبادي
 عندما يتعلق األمر بمنتجات طبيعية »مصنوعة يف املنزل«، يمكن 
املكونات  من  طويلة  بقائمة  صعبة  الوصفات  بعض  تكون  أن 
وغالباً ال تتوفر لدينا بسهولة. تتطلب وصفة غسل الوجه محلية 
بالزيوت  األمر  يتعلق  وعندما  فقط،  مكونات  ثالثة  هذه  الصنع 
نواح  ألنه مفيد من  الالفندر رضورياً  أن يكون  األساسية، يجب 
الكثري  يفعل  موضعياً  تطبيقه  وعند  عطرياً  عالجياً  كونه  كثرية 

للبرشة.
من املعروف أن زيت الالفندر األسايس مضاد لاللتهابات ومضاد 
للبكترييا وهو قوة مغذية مضادة لألكسدة. عند استخدامه عى 
الوجه، فإنه يساعد يف تقليل حب الشباب واالحمرار والتحسس 
ويمكن أن يقيض عى البكترييا التي تخرتق مسام الجلد بعمق. 
محاربة  عى  القدرة  لألكسدة  املضادة  الالفندر  مركبات  تمنحه 

التجاعيد أثناء إزالة السموم وتجديد البرشة املتعبة والباهتة.
يحتوي الزبادي عى حمض الالكتيك الذي يقرش خاليا الجلد امليتة 
ويساعد عى تجريد الجلد من السموم مع تضييق املسام. يعترب 
الزبادي أيضاً مرطباً للغاية ومليئاً بمضادات األكسدة التي تمنع 
الرضر من الجذور الحرة مما يجعله مضاداً للشيخوخة. يساعد 
الزنك املوجود يف الزبادي عى تفتيح البقع الداكنة والبرشة الباهتة 

تحت العينن.
زيت اللوز خفيف ويمكن للبرشة امتصاصه بسهولة مما يجعله 
وسيرتك  للغاية  مغذي  إنه  الوجه.  عى  لالستخدام  رائعاً  خياراً 
البرشة ناعمة ومتوهجة. تساعد األحماض الدهنية عى االحتفاظ 
بالرطوبة مما يمنح البرشة الجافة دفعة تشتد الحاجة إليها، كما 

يساعد املحتوى العايل لفيتامن E عى التئام الجلد التالف.
ماذا تحتاجن:

ملعقة كبرية زبادي
ملعقة كبرية زيت لوز

5 قطرات من زيت الالفندر األسايس
طريقة التحضري:

للتحضري، امزجي جميع املكونات يف وعاء الخلط وحركيها حتى 
ودلكي  ورطبي  نظيف  وجه  عى  ضعيه  ذلك،  بعد  جيداً.  تمتزج 
بلطف ملدة 2-3 دقائق. أخرياً، اشطفيه باملاء الفاتر ومرة أخرى 

باملاء البارد واتركيه حتى يجف. 
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حدث يف مثل هذا اليوم
1939 - استسالم العاصمة األسبانية مدريد لجيش املتمردين بقيادة 

الجنرال فرانثيسكو فرانكو.

1941 - الحكم عىل املناضل الجزائري مصايل الحاج بالسجن 16 عاًما 

وبالنفي 20 عاًما بعد السجن من قبل محكمة عسكرية فرنسية.

1953 - ليبيا تنضم لجامعة الدول العربية.

1962 - انقالب عس�كري يف سوريا بقيادة عبد الكريم النحالوي ضد 

حكومة معروف الدواليبي.

1970 - ط�رد القوات الربيطانية وإج�الء قواعدها يف ليبيا وذلك ألول 

مرة منذ دخولها البالد بعد الحرب العاملية الثانية.

1984 - منتخ�ب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج لكرة 

القدم املقامة يف ُعمان.

1998 - الربملان السوداني يقر الدستور.

2005 - إصابة سبعة مقدسيني بعد االعتداء عليهم بالرضب من قبل 

مس�توطنني تدفقوا عىل البلدة القديمة يف الق�دس بذريعة احتفالهم 

بعيد املساخر لدى اليهود.

2009 - اغتيال القائد الشيشاني سليم ياماداييف يف إمارة دبي.

2014 - تعيني رئيس وزراء النرويج الس�ابق ينس س�تولتنربغ أميًنا 

ا لحلف شمال األطليس )الناتو( عامًّ

2015 - بدء أعمال القمة العربية يف رشم الش�يخ بمرص وسط أزمات 

سياسية وعسكرية تشهدها املنطقة العربية.

يمكن للفراش�ة أن تث�ر ردود 
فعل مختلفة لدى الناس. بعض 
الفراش�ات ذات  الناس يحبون 
األجنح�ة، والبعض اآلخر يحب 
الفراشات ذات األلوان الزاهية، 
وهناك م�ن يفضل الفراش�ات 
الداكن�ة. إنه�ا مس�ألة اختيار 
شخيص. ولكن ما السبب وراء 
هذا السلوك، هل تساءلِت يوماً؟ 
عىل م�ا يبدو، هن�اك رابط بني 
التي  الفراشة  شخصيتك ونوع 
تحبينها. لذا هذا االختبار املمتع 
واملك�ون م�ن س�ت فراش�ات 
رائع�ة. اخت�اري واح�دة منها 
فقط. أي فراشة اخرتِت؟ مرري 
إىل األسفل واكتشفي املزيد عن 

نفسك ونوع شخصيتك.
الفراشة رقم 1

إذا اخرتِت هذه الفراش�ة، فهذا 
يعن�ي أن�ك ش�خصية مفعمة 
تجدين  وعاطفي�ة.  بالحيوي�ة 
الف�رح يف جميع جوانب الحياة 

وتحافظني عىل نظرة متفائلة، 
الصعب�ة.  األوق�ات  يف  حت�ى 
طموحك وهدف�ك يف الحياة هو 
اكتس�اب أكرب ع�دد ممكن من 
تج�ارب الحي�اة املذهل�ة ألن�ك 
تعتقدي�ن أّن هذا ه�و الجوهر 
األسايس للوجود. خوفك األكرب 
هو امللل. إنه مثل سجن لعقلك، 

وال يمكنك أن تظّل ثابتة. 
الفراشة رقم 2

إذا اخ�رتِت الفراش�ة 2، فأن�ِت 
إدراك  ع�ىل  الق�درة  تمتلك�ني 
الجمال يف كل يشء، عىل عكس 
الكث�ر م�ن الن�اس يف العال�م. 
أنِت ال ترين زهرة فحس�ب، بل 
كام�اًل بداخلها.  تتخيلني كوناً 
لدي�ك ميل طبيع�ي لتحليل كل 
يشء، حتى عندما ال يكون ذلك 
رضورياً. بالنسبة لك، التحليل 
طريق�ة لفه�م الحي�اة، والتي 
املنطق�ي  س�لوكك  يف  تس�هم 

والناضج.

الفراشة رقم 3
إذا كان�ت الفراش�ة رقم 3 هي 
اختي�ارك، فأن�ِت حامل�ة. أن�ِت 
تعتقدين أّن لديك هدفاً يف الحياة 
وتعملني بجد لتحقيقه والتميز 
في�ه. أنِت مدفوع�ة بالطموح، 
وتفضل�ني أن تحيطني نفس�ك 
بأف�راد يعملون بجد ب�دالً من 
الكس�اىل. أنت تقدري�ن حياتك 
الش�خصية بق�در م�ا تقدرين 
أهداف�ك املهني�ة وتدرك�ني أّن 
إنجازاتك ال تك�ون ذات مغزى 
إال عند مشاركتها مع أحبائك.

الفراشة رقم 4
إذا اخ�رتِت الفراش�ة رق�م 4، 
فأنِت لديك ش�خصية منطقية 
ومثالية. غالباً ما يسعى الناس 
إىل الحص�ول ع�ىل نصيحتك أو 
نق�دك الص�ادق والبّن�اء حيث 
يمكنك بسهولة فصل مشاعرك 
وتقديم منظور غر متحيز. أنت 
ال تسمحني لنفسك بأن تنجريف 
وتفك�ري دائم�اً بعقالني�ة. ال 
وتؤمن�ني  األح�كام  تصدري�ن 
والخط�أ.  بالص�واب  فق�ط 
النق�دي  التفك�ر  تفضل�ني 
والتحق�ق م�ن جمي�ع زواي�ا 
املوق�ف. أن�ِت ُتعط�ي األولوية 
لألخالق فوق كل يشء آخر. إن 
القي�ام باليشء الصحيح أمر ال 
ب�د منه يف حيات�ك، إذ ال يمكنك 
العي�ش دون أن يك�ون لدي�ك 
ضمر مرتاح، بناًء عىل اختبار 

الشخصية القوية للمرأة  .
الفراشة رقم 5

إذا اخرتِت الفراشة رقم 5، فأنِت 
ش�خص مس�الم يقدر الهدوء 
والسكينة قبل كل يشء. تتوقني 
إىل الت�وازن يف حيات�ك وتعملني 
باستمرار عىل الحفاظ عليه يف 
جميع األوقات. أن�ِت تعتقدين 
أّن التوازن هو مفتاح السعادة 
ووضع ح�دود وقواعد صارمة 
للفص�ل ب�ني حيات�ك الخاصة 
وحياتك العملي�ة. تميلني أيضاً 
إىل الخ�وف يف املواق�ف الصعبة 

وتخفني أفكارك عن اآلخرين. 
الفراشة رقم 6

إذا اخ�رتِت الفراش�ة رق�م 6، 
فأنِت أحد أكثر األشخاص تميزاً 
عىل هذا الكوكب. أنِت حساسة 
وصادقة ولديك مش�اعر قوية. 
عطوف�ة للغاي�ة، حت�ى تجاه 
الغرباء. لديك القدرة عىل وضع 
نفس�ك يف مكان اآلخرين، مما 
يجعلك متعاطفة بش�دة. غالباً 
ما تعط�ي األولوية الحتياجات 
ع�ىل  ومش�اعرهم  اآلخري�ن 
احتياجات�ك ومش�اعرك. يرض 
هذا بحياتك الشخصية واملهنية 
أحيان�اً، لك�ن ال يمكنك العيش 
دون مساعدة اآلخرين. تميلني 
أيض�اً إىل قمع مش�اعرك. ومع 
ذلك، فبفضل طبيعتك اللطيفة، 
يمكن�ك إقامة عالق�ات طويلة 
موج�ودون  وأحبائ�ك  األم�د، 
لرعايتك عندما تحتاجني إليهم، 
حتى لو كنِت ن�ادراً ما تعربين 

عن مشاعرك.

للنساء..هل متتلكني شخصية جذابة ونابضة باحلياة؟

خبـريهم ما خريوني .. بشـرهم 
عمـوا علّي

اختبارات شخصية

قصة مثل

كلمات متقاطعة  

أبوه�م  كان   ، عّدة  أمه�ات  من  لك�ن  و  كثرون  أخ�وة  ه�ناك  كان 
املرح�وم )سوادي( مزواجاً و مولعاً بحب النساء، يف أيامه األخرة طّرز 
شيبته بأصغر نسائه و أكثرهّن جم�اال، و أصبحت واح�ته األخ�رة 
و  إخفائها  أجل  من  املستحيل  يعمل  كان  التي  شيخوخته  صحراء  يف 
و فتوته و  بقوته  املسكينة  الصبية  زوج�ته  و تحديداً  اآلخرين  إيهام 
روحه الخرضاء، و كان مثابراً يف صبغ لحيته البيضاء بالل�ون األسود 
بالعط�ور  دائما  التطيب  و  النافرة  وجه�ه  شعرات  بعض  نتف  و 
الرخيصة حيث يويص الذاهبني إىل املدينة بجلبها و بثمن كان يدفعه 
و  الصغرة حقد  لزوجته  أثار تصابيه و حبه  قد  و  عن طيب خاطر، 
ضغينة زوجاته األخريات و امتعاض أوالده جميعاً، و الذي عزز هذا 
و  املتوقع  غر  عىل  جمي�الً  ابناً  الصغرة  زوج�ته  والدة  كبر  بشكل 
خارج حسابات أفراد العائلة الذين كانوا يحتفلون بأن شيخهم الهرم 
قد انطفأ منذ زمن بعيد ، و ليس ثمة خوف عىل املراث ، املهم أنه و بعد 
والدة ابنه الصغر )ه�الل( تويف بعد فرتة وج�يزة ، و ظلَّ ه�الل و أمه 
تحت طائلة البغض و اإلهمال املتعمدين من العائلة الكبرة ، فلم يكن 
أمامهما طريق آخر ، فليس من السهل أن تبدأ أرملة لها ولد حياتها من 

جديد يف الريف ، و كما يقول الريفيون مجازاً إن زوجها هو ولدها !!
رضخت و أمرها لله و لكن الخشونة و قسوة معاملة الجميع لها و 
لولدها جعلتا حياتها رحلة من العذاب ال تطاق ، الله وحده و صربها 

الجميل مكناها من تجاوزه .
أخالق�ه  كانت  الطلع�ة،  به�ياً  و  وسيماً  كان  و  )ه�الل(  ولدها  كرب 
فه�م  كثراً،  أخوته  تستفز  التي  املسائل  من  للخر  حبه  و  العالية 
من  الحرام  الكسب  عن  يتوانون  ال  و  املشاكل،  كثروا  و  رشيرون 
اللصوصية و الغش و خداع اآلخرين . مما جعله و هو الطيب األريحي 
الذي ربته أمه عىل االبتعاد عن الرش و الخوف من الله يفكر باالنفصال 

عنهم و االبتعاد عن عائلته الكبرة .
بع�د أن صلب عوده و أصبح شاباً يمكنه االعتماد عىل نفسه و إعال�ة 
والدته التي بدأت تخطو نحو الك�رب، طالبَّ أخوته بحقه من املراث، 
سخروا منه كثراً للحد الذي شعر فيه بحاجته إىل البكاء ، لكنه تماسك 
و رحل مهم�وماً إىل قرية بعيدة عن قريته ، و بدأ حياته ه�ناك يعمل 

بالفالحة و صيد األسماك و الطيور …
استقامت حياته بعد مدة من الزمن و بدأ يش�عر باألمان و الطمأنينة 
و لكن مشاكل أخوته و رشورهم بدأت تالحق�ه ، بعد أن عرف سكان 
أو  معركة  دخلوا  أو  رسقوا  فكلما  أيضا،  )سوادي(  ابن  انه  القرية 
عملوا باطل كان عليه أن يدفع الثمن ، فه�و من العشرة و هم أخوته 
رغم كل يشء، تابعه سوؤهم و رشهم حيثما حل ، فأفقدوه أمانه و 
طمأنينته و حلم�ه يف استئناف حي�اة أفض�ل فقال متحرساً: بخ�رهم 

ما خروني .. بش�رهم عم�وا عّل
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ليش تخلي الشامت يفــــــــــرح
واملا يسوه يسولف بينـــــــــــه

خلي نرجع مـــــــــــــــــثل االول
على الشاطي احلـــب يودينــــــــه
ونضحك ضحكتــنه املــــــعروفه
من جان احلب يدفينــــــــــــــــه

حتجي اسرارك واحـجـي اســـــــراري
وننسه كل الهم البينـــــــــــــــه
اومن جنه نضيـــــع بشـــــــــــارع
نسال واحلب يدلينــــــــــــــــــه

أبـــــــراج

لدي�ك مش�اريع مهمة يف العم�ل وعلي�ك أن تركز قدر 
اإلمكان عىل تحقيق الجزء األكرب منها عرب التواصل مع 
الزم�الء يف العمل. الح�ّب الذي يأتي يف طريقك قد يش�عرك 
باملزاجي�ة يف نهاية الي�وم. الحب الذي كنت قد نس�يته يعود 

ليظهر عىل السطح من جديد.

الح�ب والعمل الجاد يجتمع�ان اليوم معاً يف بوتق�ة واحدة ويف 
م�كان واحد ليمنحاك إحساس�اً غامراً بالس�عادة! تن�ال إعجاب 
العاملني مع�ك بفضل طاقاتك وحيويتك وقدرت�ك النضالية، ورهافة 

شعورك يف مواجهة األوقات الدقيقة أو الصعبة.

كل ف�رد يحبك، ولكن كل ش�خص يحّب ما لديك أيضا. ترّقب 
غرة ممن حولك. حان الوقت لبعض الجّدية اليوم، برهن بأنك 
يمكن أن تتغلب عىل حب االمتالك. تجنب الغرة ثّم انظر ما يحدث. 

لديك أمل يف أن تحصل عىل املكانة التي تريدها.

يقع خالف بين�ك اليوم وبني أفراد أرستك، خاصة الس�يدات، 
وقد يؤدي إىل توتر وقلق. تش�عر بأن قلبك يتمزق بس�بب الحب 
ال�ذي تحمل�ه يف قلبك تجاههم لك�ن يف نفس الوق�ت بينك وبينهم 

خالف. انبته فالوقت ال يحتمل أي خالفات أو أحقاد.

تحرض اليوم بعض الحف�الت يف بعض األماكن املفضلة 
إلي�ك. تفكر يف حضور حفل واحد فقط وتضع خطة لذلك 
منذ الصباح. ال تنس مواعيدك املهمة اليوم وحاول أن تدونها 

حتى ال تنساها بسبب كثرة املسؤوليات.

تس�ر أعمال�ك اليوم بالطريق�ة اإليجابي�ة التي تحلم 
به�ا. قد تحت�اج إىل كل طاقاتك ومهارت�ك خالل إجراء 
مفاوض�ات مهنية تؤمن لك املحافظة عىل مصالحك يف نيل 
صفق�ة مربح�ة أو الحصول عىل اتفاقية مهم�ة. راع صحتك 

فقد تعاني من تشنج عضل.

ال�رصاع يف عالقاتك م�ع اآلخرين اليوم ربما يس�بب لك 
املزي�د م�ن القل�ق والتوتر خاص�ة إذا حاول ش�خص ما 
التشاجر معك بسبب خطة ما قمت بها بدون سبب. يفاجئك 
اليوم صديق أو حبيب برأي غريب أو غر متوقع وعىل الرغم من 

أنك غر متفق معه، لن تجادله.

تبحث عن طرق واستثمارات جديدة قد تزيد من أرباحك. ال تنظر 
فق�ط إىل س�لبيات الحبيب وتذكر أنه وقف جانب�ك يف مواقف عدة. 
عليك أن تفكر بهدوء أكثر كي تتخذ القرارات السليمة. مشاعر صداقة 

قد تتبدل إىل مشاعر حب.

التط�ورات التي حدث�ت يف الفرتة األخ�رة جعلتك أكثر 
اهتماما ببعض املجاالت املختلفة والجديدة. ربما تتعامل 
م�ع األم�ر بجدية، فك�ر يف التس�جيل يف بعض الكورس�ات 
لدراس�ة كل مج�ال عىل حدة. إن�ه الوقت املناس�ب التخاذ مثل 
هذه الخطوة. هناك بعض األش�خاص يريدون أن يشاركوك يف 

نفس األمر، لذلك حاول أن تتناقش معهم وتساعدهم.

تفاجئك اليوم صديقة لك لم ترها منذ سنني أو تتحدث 
معه�ا بمكاملة أو زيارة. س�تتبادالن مع�ا بعض األخبار 
الجديدة والسارة وبعض املعلومات املفيدة لكما. لم ال تفكر 
يف القيام بعدد من الرحالت القصرة معها؟ اس�تمتع يف املساء 

بمشاهدة فيلم كوميدي.

احلمل

األسد

القوس

اجلوزاء

امليزان

الدلو

الثور

العذراء

اجلدي

السرطان

العقرب

احلوت

جاب�ه الضغ�ط الذي يلق�ي بثقله الي�وم عىل أج�واء حياتك 
الزوجية. حاول قدر اإلمكان استعادة االنسجام والوفاق الذي 
ساد يف الفرتة األخرة بينك وبني الرشيك، وال توقظ بعض األحداث 

أو التفاصيل املزعجة التي تم إخمادها.

ال تج�ازف اليوم فمن الحكمة أن تكون جادا جدا حتى 
ل�و لم تك�ن الجدية من خصال�ك. انتب�ه لكالمك ألن من 
حولك يفه�ون الكالم حرفيا. تأكد أن�ك كل ما تقوله تعنيه 

وتقصده بالفعل. تهتم اليوم باملوضة وثقافة البوب.

غزل عراقي
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صباح عطوان متفائل مبستقبل الدراما يف العراق

»لوغوس هوب« تصل إىل العراق للمرة األوىل
بعد 50 عاما من اإلحبار

نيللي كريم تسخر من حظها يف أزواجها

وظائف جديدة ميكن للذكاء 
االصطناعي خلقها يف املستقبل

اخنفاض قيمة منصة 
تويرت إىل النصف 

خالل 4 أشهر

جوجل حتظر تطبيق األندرويد 
الشهري 

أبدى السيناريست العراقي صباح عطوان 
تفاؤله الكبري يف مستقبل الدراما العراقية، 
أعمال  من  عرضه  تم  ما  عىل  استناداً 
شاشات  مختلف  عىل  عراقية  درامية 

القنوات الفضائية العراقية.
كّتاب  أبرز  من  يعد  الذي  عطوان،  وقال 
الدراما العراقية منذ أكثر من نصف قرن 
ثقب  من  ننظر  أال  »علينا  الزمن:  من 

الباب، فاملوسم الرمضاني يعج هذا العام 
بعرشات األعمال التي تبرش بخري يف مجال 
يتدرب عدد كبري  عندما  الدراما خصوصاً 
من املمثلني واملصورين والتقنيني ليتكون 
يشء  وهذا  املستقبل،  لدراما  أولياً  جيشاً 

حسن«.
أوزانه،  يقيم  ال  »الزمن  أن  عطوان  ورأى 
وال يضع أحكامه عىل اعتبارات األمزجة، 
وحتى  لوحدها،  الحقائق  باعتبار  إنما 
الجمال  تقبل  عىل  الجمهور  حس  يرتبى 

والفن خارج أسوار الكراهية«.
الطائفي  والفرز  »الشخصية  وتابع: 
ككل  املجتمع  يبقى  فيما  سيمران، 
كتبت  أعماالً  ويشاهد  بميوله  يتخندق 
وصّورت لرغبات امليول، وهو ما لم يصنع 
املستوى وال يسهم يف صنع  دراما رفيعة 
يف  املحاسن  تتقبل  بريئة  وطنية  مزاجية 
الفني  العمل  فتذوق  العروض،  حقائق 
بنزاهة كي يكون منصفاً أمام الله وأمام 
ما  سيحفظ  الذي  التاريخ  وأمام  ضمريه 

تكتب«.

السفينة  وصول  البرصة  محافظة  يف  املحلية  السلطات  اعلنت 
العمالقة )لوغوس هوب( التي تعترب أكرب معرض عائم للكتاب يف 

العالم إىل شواطئ شط العرب للمرة األوىل يف تاريخها.
ان  عبدالسالم  مراس  البرصة،  يف  العامة  املكتبة  مدير  وذكر 
العراقية  اإلقليمية  املياه  إىل  وصلت  هوب(  )لوغوس  »السفينة 
يف شط العرب لتعلن انطالق فعاليات )رمضان برصاوي(، حيث 
افتتح مهرجانها العام يف العراق امام القصور الرئاسية يف البرصة 
يف الساعة الثالثة عرصاِ«، مؤكدا ان »السفينة تصل للمرة األوىل 
إىل العراق بعدما ابحرت ملدة 50 عاما وزارت فيها أكثر من 130 

دولة مطلة عىل البحر.
يوماً  ملدة 14  البرصة  السفينة ستبقى يف محافظة  »ان  وأضاف 
»السفينة  ان  مبينا  العربي«،  الخليج  لدول  بعدها  وستبحر 
قاعة ملمارسة  للكتاب وستحوي عىل  إقامة معرض  فيها  سيتم 

النشاطات الثقافية، اضافة لقاعة املرسح«.
إىل  السفينة  وصول  عىل  املرشفة  »اللجنة  ان  عبدالسالم  وبني 
البرصة، استطاعت تأمني اقامة 21 نشاطاً ثقافياً عىل طول فرتة 
بني  سترتاوح  النشاطات  »هذه  ان  موضحا  البرصة«،  يف  بقائها 
محارضات عن تاريخ العراق وحضارته وفنون تشكيلية وحفالت 

توقيع الكتب واألمسيات«.
يف  العامة  املكتبة  مدير  واوضح 
البرصة ان »السفينة ستشهد زيارة 
تحت  طالب   10000 إىل   9000 من 
من  مدرسية،  سفرات  عنوان 
اجل زيادة املعرفة لديهم، 
حيث ستنضم سفراتهم 
الساعة  من  يوميا 
صباحا  التاسعة 
الساعة  ولغاية 

إىل 90  الواحدة ظهراً، وان توزيع هذه االعداد سيرتاوح بني 80 
زيارة مدرسية«، مبينا ان » هذه الدخول لزيارة السفينة سيكون 
الزيارات  وستكون  العاديني،  االفراد  او  للطلبة  سواء  مجاناً 
الخاصة ملعرض الكتاب من الساعة الثالثة عرصا ولغاية الساعة 
من  ستنطلق  الثقافية  النشاطات  ان  كما  ليالً،  عرش  الحادية 

الساعة التاسعة ليالً ولغاية الثانية عرش منتصف الليل«.
محافظة  خارج  من  وفوداً  »هناك  ان  حديثه  عبدالسالم  وتابع 
بشكل  حارضة  ستكون  بغداد،  العاصمة  من  سيما  وال  البرصة 
يف املعرض، إذ ان ادارة سياحة البرصة استطاعت تنفيذ حمالت 
اكرب  افتتاح  سيتم  انه«  إىل  منوهاً  السفينة«،  لزيارة  )گروبات( 
حديثة  بتصاميم  الحكومية  القصور  يف  مجاني  عائيل  متنزه 
للعوائل  متنفسا  ليكون  االطفال  لاللعاب  واسعة  وبمساحات 
)لوغوس  لسفينة  العائم  الكتاب  معرض  هامش  عىل  البرصية 

هوب(«.

تفاعلت النجمة نيليل كريم مع منشورات 
يف  حظها  من  الساخرة  جمهورها 
القت  حيث  الدرامية،  بأعمالها  أزواجها 
بسبب  العذاب  من  جرعات  أيديهم  عىل 
الوحيد  الزوج  بينما  والغدر،  الخيانة 
الطيب يف مسلسلها الجديد »عملة نادرة« 

مات غدراً من الحلقة األوىل.
عىل  الضحك  بأيقونات  تفاعلت  نيليل 
يقول:« مهما  تداوله جمهورها  منشور 
كان حظك وحش مش هيكون زي حظ 
نيليل كريم اليل متنصفتش مع راجل يف 
أي مسلسل، وملا أخرياً يف مسلسل عملة 
يف  اتقتل  بيعشقها  راجل  اتجوزت  نادرة 
عرب  شاركت  التانية«.وبعدها  الحلقة 
بوك،  الفيس  عىل  الرسمية  صفحتها 
مقطع فيديو يسخر من توقعات الجمهور 
يف  السعيدة  الزوجية  حياتها  تدوم  بأن 
الذي  نادرة«  »عملة  الجديد  مسلسلها 
املرصية  املسلسالت  ضمن  يعرض 
عانت  أن  2023.وسبق  رمضان  ملوسم 
أفعال  من  املايض  املوسم  يف  كريم  نيليل 
أحداث  ضمن  سالمة،  »رشيف  زوجها 
مسلسل »فاتن أمل حربي« الذي تضمن 
األحوال  قانون  تعديل  برضورة  مناشدة 
الشخصية لضمان حقوق املرأة املطلقة.
»محمد  الخائن  الزوج  من  عانت  كما 
الذي  الكرس«  »ضد  مسلسل  يف  فراج« 
عرض بموسم رمضان 2021، وتعرضت 
للخيانة واالستغالل يف مسلسل »اختفاء« 
عام 2019، وهو ما تكرر عام 2017 من 
النجم أحمد فهمي والفنانة زينة ضمن 
سعر«.وشهدت  »ألعىل  مسلسل  أحداث 
الحلقات األوىل من مسلسل عملة نادرة، 

والدة 
ة  ر د نا

كريم«  »نيليل 
خاصة  الجميع،  سعادة  وسط  لطفلها 
سليمان«،  »جمال  الجبار  عبد  حماها 
النجع  ألهل  العجول  بذبح  أمر  الذى 
جميعاً، وإعفائهم من دفع ثمن املعدية 
حفيده. بقدوم  احتفاالً  شهر  ملدة 

سعيدة  حلقة  أول  يف  األحداث  وكانت 
بالل  وزوجها  كريم«،  »نيلىل  نادرة  بني 
»عىل الطيب« وأنها أحبته من أول نظرة 
يف  يرقد  كان  عندما  حبه  يف  ووقعت 
وأحبها  عالقتهما  وتطورت  املستشفى 
وطلب يدها للزواج وتكللت قصة حبهما 
ولكن  يوسف،  لطفلهما  نادرة  بوالدة 
لن تظل سعيدة كثرياً وكشفت  األحداث 
»عيل  بالل  لزوجها  مخاوفها  عن  نادرة 
الطيب« بسبب إنجابها الولد ما سيدفع 
إخواته للعداوة، وبالفعل حدث ما خافت 
عيد«  »أحمد  مسعود  وقتل  نادرة  منه 
بعدما  وذلك  الطيب«،  »عيل  بالل  أخاه 
عىل  فداناً   50 الجبار  عبد  والدهما  كتب 

البحر إىل »يوسف« ابن بالل وحفيده.

عن  بالبحث  االهتمام  وصل 
بنسبة ٪2633  زيادة  إىل   ChatGPT
يف االهتمام منذ ديسمرب املايض، بعد 
بالنسبة  إطالقه،  من  قصري  وقت 
التعلم  وصناعة  االصطناعي  للذكاء 
اآليل، وألولئك الذين يعملون يف مجال 
روبوت  يمثل  ككل،  التكنولوجيا 
الدردشة الخاص بـ OpenAI تقاطًعا 
حقيقًيا مع Rubicon وهو شكل من 
االصطناعي.هذاماتم  الذكاء  أشكال 
thenextweb موقع  عىل  نرشه 

املحتوى  إلنتاج  املطالبات  يستخدم 
الذكاء  ينظر  بينما  واملحادثات، 
االصطناعي التقليدي، إىل أشياء مثل 
القرار  اتخاذ  أو  األنماط  اكتشاف 
نستفيد  نحن  البيانات،  تصنيف  أو 
االصطناعي،  الذكاء  من  بالفعل 
من  بدًءا   - ال  أم  ذلك  أدركنا  سواء 
الخاصة   Apple هواتف  يف   Siri
تقدمها  التي  االختيارات  إىل  بنا 
Netflix أو Amazon Prime إلينا إىل 
اإللكرتونية  والحماية  التخصيصات 
التي تكمن وراء تفاعالتنا التجارية.

ChatGPT واحد فقط من عدد  يعد 
متزايد من أدوات الذكاء االصطناعي 
Bing Chat و  التوليدية، بما يف ذلك 
 Google Bard DeepMind’s Alpha
عىل  الكمبيوتر  برامج  يكتب   Code
مستوى تنافيس؛ Jasper هو مؤلف 
إعالنات AI ، ويمكن لـ DALL-E و 
 Stable Diffusion و   MidJourney
من  واقعية  وفنون  صور  إنشاء 
نتيجة  لهم،  قدمته  الذي  الوصف 
االصطناعي  الذكاء  أصبح  لذلك، 
التوليدي اآلن جزًءا ال يتجزأ من الوعي 
يف  الفضل  من  الكثري  مع  السائد، 
واجهة ChatGPT سهلة االستخدام، 
وقدرته عىل تحقيق نتائج يمكن أن 

سخيفة،  هي  ما  بقدر  رائعة  تكون 
أكواد  بعض  ينتج  أن  تريده  هل 
أن  ويمكن   - بالتأكيد  بايثون؟ 
إذا   ، أيًضا  ليمريك مضحًكا  لك  يولد 
من   ٪57 ذلك.يعتقد  يف  ترغب  كنت 
أن  املعلومات  تكنولوجيا  قادة  كبار 
يغري  التوليدي  االصطناعي  الذكاء 
ومفيد  بديهي  وألنه   ، اللعبة  قواعد 
، فإن املستخدمني النهائيني يحبونه 
أيًضا،عىل الرغم من أن وظيفتك قد 
االصطناعي  الذكاء  من  آمنة  تكون 
وصل  فقد   ، الحايل(  الوقت  )يف 
بواسطة  إنشاؤه  تم  الذي  املحتوى 
جميع  من   ٪20 أعىل  إىل   ChatGPT
املرشحني الذين تم اختيارهم لشغل 
رشكة  يف  اتصاالت  مستشار  دور 
أيًضا  اجتاز  وقد   ،  Schwa التسويق 
املستوى 3 من الرتميز الهنديس من 
Google مقابلة، تشمل األدوار التي 
من املحتمل أن تقاوم ظهور الذكاء 
،مصممي  التوليدي  االصطناعي 
الرغم  )عىل  واملربمجني  الجرافيك 
من أنهم من املحتمل أن يتبنوا أدوات 
،التي ترسع من  الذكاء االصطناعي 
 ،  blockchain عملياتهم( ومطوري 
الذكاء  يؤدي  أن  املحتمل  من  ولكن 
الوظائف  من  العديد  االصطناعي 
)بالقرب من ( مستقبل. األخرى يف 

العاملي  االقتصادي  املنتدى  يتوقع 
مليون   97 التكنولوجيا  تخلق  أن 
وظيفة جديدة بحلول عام 2025، 
عىل  املتعلقة  الوظائف  وستشهد 

وصيانة  بتطوير  التحديد  وجه 
الذكاء االصطناعي، واألتمتة 

اعتماًدا متزايًدا مع تكامل 
االصطناعي،  الذكاء 

صناعات  عرب 
متعددة.

تويرت  منصة  قيمة  أن  األمريكية  يس«  بي  إن  »يس  شبكة  ذكرت 
انخفضت النصف خالل 4 أشهر فقط، أي منذ سيطرة إيلون ماسك 

عليها. 
اآلن  أصبحت  تويرت  منصة  إن  ماسك  إيلون  عن  الشبكة  ونقلت 
تساوي أقل من نصف ما دفعه، وذلك يف رسالة بريد إلكرتوني حول 

منح األسهم للموظفني. 
أن الرشكة مرت بفرتة تغيري  العمل  أن ماسك أخرب فريق  وأضافت 
نفاد  من  أشهر   4 حوايل  بعد  عىل  كان  ألنه  رضوري  ولكنه  جذري 
املالية للموظفني يجب أن تتماىش مع وضع  األموال. اآلن، الحوافز 
الرشكة.وأشار إىل أن منح األسهم تستند إىل »تقييم للرشكة بقيمة 
20 مليار دوالر«، فيما دفع ماسك 44 مليار دوالر لالستحواذ عىل 

تويرت يف أواخر أكتوبر املايض.

أكرب  من  واحدا  جوجل  أزالت 
من  وتحميال  استخداما  التطبيقات 
حث  كما  اإلنرتنت،  عرب  متجرها 
أيًضا  األمريكي  التكنولوجيا  عمالق 
التطبيق  بتنزيل  قاموا  الذين  أولئك 
عىل إزالته من أجهزتهم عىل الفور.

وقد تم إصدار التنبيه العاجل بسبب 
التسوق  تطبيق  مع  أمنية  مخاوف 
العثور  تم  حيث   ،Pinduoduo
البيع  خدمة  إصدارات  بعض  عىل 
امليزانية  ذات  الصينية  بالتجزئة 
 900 حوايل  تضم  والتي  املحدودة، 
مليون مستخدم، تحتوي عىل برامج 
بيانات  تعرض  أن  يمكن  ضارة 

املستخدمني للخطر.
قال  الحظر،  عن  اإلعالن  وعند 
علقنا  »لقد  جوجل:  باسم  متحدث 
ملخاوف  التطبيق  من   Play إصدار 
وإىل  تحقيقنا«،  نواصل  بينما  أمنية 
حماية  خدمة  تعمل  الحظر،  جانب 
Play Protect األمنية التابعة لرشكة 
التكنولوجيا األمريكية العمالقة اآلن 
عىل إيقاف أي عمليات تثبيت أخرى، 
لديهم  الذين  أولئك  تطالب  كما 

بالفعل  تنزيله  تم  الذي  الربنامج 
بحذفه دون تأخري.

صانعو  أكد  االدعاءات،  عىل  وردا 
Pinduodu أن تطبيقه قد تم تعليقه 
»غري  نسخته  ألن   Play متجر  من 
جوجل«،  سياسة  مع  متوافقة 
 :Pinduoduo باسم  متحدث  وقال 
عىل  للحصول  جوجل  مع  »نتواصل 
مزيد من املعلومات«، »لقد أُبلغنا أن 
هناك العديد من التطبيقات األخرى 

التي تم تعليقها أيًضا«.
بشدة  نرفض  »نحن  وأضاف: 
تطبيق  بأن  واالتهامات  التكهنات 
Pinduoduo ضار فقط من استجابة 

عامة وغري قاطعة من جوجل«.
عىل  الخدمة  هذه  لديك  كانت  إذا 
هاتفك، فقد يكون من الحكمة اتباع 
نصيحة جوجل وإزالتها دون تأخري، 
أن  املحتمل  من  لشعبيتها،  ونظرًا 
املستقبل،  يف   Play متجر  إىل  تعود 
أن  بوضوح  تشعر  جوجل  لكن 
إصالح  إىل  تحتاج  املشكالت  بعض 
سالمة  ضمان  من  تتمكن  أن  قبل 

املستخدمني.

تغريدات  

صائب خدر
نائب سابق

السيد عمار الحكيم
رئيس تيار الحكمة الوطني

السيخ اقلية هندية تواجدت يف العراق يف فرتات طويلة وجاءت 
مع القوات الربيطانية لديهم مزارات ومقرات ملؤسس ديانتهم يف 
العراق.. فكرة اعادة ترميمه من قبل احلكومة العراقية اعتقدها 
ــي يتميز فيها العراق منذ القدم  ــدة لتعزيز ثقافة التنوع ال جي

ويدعم البلد حملياً ودولياً.

ــائرنا العراقية األصيلة أجل وأمسى من أن يتم النيل من مشوخها وعزتها  عش
ــام، والوالء  ــا حيكي لألجيال التضحيات اجلس ــا وكرامتها، فتارخيه وعنفوانه
ــبيل الوطن، والذوبان يف املرجعية الدينية،  للدين واملعتقد، والتفاني يف س
ــجلها  ــاس بس ــالص يف حفظ اللحمة الوطنية، فال ميكن القبول بأي مس واإلخ

املشرف

يف املرآة

حييى الزيدي

صفات احلاكم الناجح

عـين على العالم
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كشفت الفنانة مي عمر عن تعرضها للظلم كثرياً بسبب نسب نجاحها لدعم 
زوجها املخرج محمد سامي، ونفت تماماً ما تردد عن انسحابها من بطولة 
فيلم تامر حسني إلرضاء محمد رمضان، وأكدت أن صداقة تجمعها بالفنانة 

العائدة من االعتزال حال شيحة، وقدمت لها الحل ألزماتها األخرية.
زوجها  عن  املستقل  موقفها  إظهار  عىل  التام  حرصها  رغم  عمر  مي 
عبد  غادة  الفنانة  مع  أبداً  تعمل  لن  أنها  أكدت  سامي،  محمد  املخرج 
الرازق بعد مشاكل األخرية مع سامي، وأضافت خالل حلولها ضيفة 
عىل برنامج حرب رسي مع اإلعالمية أسما إبراهيم: “مستحيل اشتغل 
كيميا  فيه  يبقى  الزم  ألن  مشرتكة  بطولة  يف  الرازق  عبد  غادة  مع 
نقدر  وهي  أنا  إن  ومعتقدش  معاه  هشتغل  اليل  املمثل  وبني  بيني 

نعمل شغل حلو مع بعض”.
دائماً  اتهامها  بسبب  كثرياً  للظلم  تعرضت  أنها  عمر  مي  وأكدت 

بأنها تعمل بسبب واسطة زوجها املخرج محمد سامي.
وقالت: “أكرت حاجة بكرهها يف حياتي الظلم وأنا اتظلمت كتري، 
بس بعد فرتة الكالم مبقاش يفرق معايا.. اليل قدمني هو محمد 
اليل  محمد  يقول  حد  مينفعش  كتري  أعمال  بعد  بس  سامي، 

مشغلني”.
داخل  لها  احتمال وجود عداوات  أمام  الباب  تغلق مي عمر  ولم 
الوسط الفني وقالت: “ممكن يكون فيه فنانة حطاني يف دماغها 
وعايزة توقعني واتعودت مركزش يف الحاجات دي وأهم حاجة 

أعمل شغل كويس والناس تنبسط بيه”.
إذا  فعلها  وردة  الخيانة،  يف  رأيها  عن  عمر  مي  كشفت  كما 
أتوقع رد فعيل  الخيانة وصعب  لها، فقالت: “مبحبش  تعرضت 
أي  بعد خيانة كدب وملوش  استمرار  أي  ليها بس  اتعرضت  لو 

معني، والعالقة بتبوظ”.
وحول موقفها من النقد املوجه ألعمالها الفنية قالت مي عمر: 
نوعية  حسب  عىل  ولكن  للنقد  االستماع  عليه  الشاطر  “املمثل 
ونشوف  النقد  بنأخذ  ومهمة  محرتمة  ناس  “يف  قائلة:  النقد”، 

وجهة نظرهم يف األعمال وأوجه التقصري ويف نقد من أجل النقد”.

مي عمر: لن أعمل أبداً مع غادة 
عبد الرازق 

الحاكم  صفاِت  من  صفٌة  هي  التعامل  يف  القسوَة  أن  البرش  من  الكثرُي  يعتقد 
الناجح، حتى يتم إنجاز عمله بالطريقِة التي يريدها، إال أن الدراساَت أثبتت أن 
الحاكم أو القائد الناجح يتقبل اآلراَء األخرى، بل ويتقبل النقَد من غريه، خاصًة 

من الفريق الذي يديره، ومع َمن هو مسؤول عنهم، من دون مكابرة. 
وال يستطيع الحاكُم أن يحقق النجاَح يف مهمته ما لم يجيد التواصَل مع اآلخرين 

واالستماع إليهم مهما كانت كفاءته.
أقول.. الحاكم أو القائد املميز ال يولَد بقدراٍت استثنائيٍة، يف أغلب األحيان، بل 
يصقل مهاراته ويطور نفسه، ويستغل الظروَف انطالقاً من طموحه ورغبته يف 
النجاح، والوصول إىل ما يطمح إليه.. والحاكم الجيد هو الشخُص الذي يتحمُل 

املسؤوليَة ويترصف بحكمٍة يف الظروِف الصعبة. 
وحالياً يف العراق نلمس صفاَت الحاكم الناجح يف شخص رئيس الوزراء محمد 
الوزراء  لرئاسة  التنسيقي  اإلطار  قبل  من  ترشيحه  فمنذ  السوداني..  شياع 
بتاريخ )25 -7- 2022( تحرك بخطواٍت مدروسٍة وممنهجٍة لنيل الثقة رسمياً 

لرئاسة الوزراء.
وهذا ما حصَل بالفعل.. ففي تاريخ )13-10-2022( كلف الرئيس عبد اللطيف 
رشيد محمد شياع السوداني بمنصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة العراقّية 

الجديدة.
وما إن تم تكليفه حتى واصل السوداني مفاوضاته لحسم توزيع املناصب بني 
القوى السياسية، ولم تمض إال أيام حتى اكتملت حكومته لتنال ثقَة الربملان 

العراقي بتاريخ 27-10-2022، بعد نحو عام عىل إجراء االنتخابات الربملانّية.
بني  ويحاول  أطيافه،  بكل  وهمومه،  الشعب  من  قريٌب  -حالياً-  السوداني 
أوان وآخر التخفيف عن كاهل املواطن، ومعاناته، وال أريد رسَد ما حققه من 
انجازاٍت خالل االشهر املاضية، إضافة اىل خلقه عالقات متوازنة بني الدول بما 

فيها املجاورة.
وعادًة ما يتمّيز الحاكم الناجح بحّب املجازفة، حيث ال ينظر إىل التحدياِت عىل 
أنها عقبات، بل خطوات رضورّية لتحقيق املطلوب، وكلما زادت صعوبة املهمة 

أصبح أكثر إبداعا. 
إذاً الحاكم أو القائد الناجح هو الذي يجعل اآلخرين يثقون به.. والحاكم املميز 

هو الذي يجعل اآلخرين يثقون بأنفسهم.
ْسُئوُلوَن(، أي قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم  وقوله تعاىل: )َوِقُفوُهْم إِنَُّهم مَّ

وأقوالهم، التي صدرت عنهم، فالحاكم أول من يسأل عن حكمه وعدله.
تنظم شؤونها،  قيادة  البرشّية من  للمجتمعات  فالبّد  القيادة..  أهمية  أما عن 
بتعيني  أمر  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صىل  رسول  إن  حتى  بينها،  العدل  وتقيم 
القائد يف أقل التجمعات البرشّية، حني قال عليه الصالة والسالم: ) إَِذا َخَرَج َثاَلَثٌة 
فليأمروا  سفر  يف  اشخاص  ثالثة  خرج  إذا  انه  أي  أََحَدُهْم(،  ُروا  َفلُْيؤَمِّ َسَفٍر  يِف 
أحدهم، إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعاً وال يتفرق بهم الرأي، وال يقع بينهم 

االختالف.
يف  يكون  أن  يجب  القائد  قلب  نابليون:  الفرنيس  القائد  قال  القيادة،  وألهميِة 
رأسه. أما سقراط فقال: إذا وليت أمراً أو منصباً فأبعد عنك األرشار، فإن جميع 

عيوبهم منسوبة إليك.
واملحكوم..  الحاكم  بني  الوصل  حلقُة  أنها  يف  تكمن  القيادة  فأهميُة  وعليه، 
يلزم  فإنه  املحكوم  أما  بواجباتها،  القيام  ويلتزم  املسؤولية،  يتحمل  فالحاكم 

الطاعَة، ويؤدي مقتضياتها.
ويمكن إجمال سمات الحاكم القائد بـ« الذكاء ورسعة البديهة ـ الثقة بالنفس 
البدائل  اختيار  يف  الرسعة  ـ  الحزم  ـ  األداء  وحسن  املهارة  ـ  بالقيم  اإليمان  ـ 
املناسبة ـ واألمانة واالستقامة ـ حب العمل والقدرة عىل الفهم لألمور - اختيار 

املرؤوسني وتدريبهم ».
وال  مناسباً  يراه  ما  يعمل  وهو  السلبـــــي..  أوالً  أنواع..  والقادة  والحكام 

يوجد نظام وال مسؤوليات وال أهداف.
بالتنفيذ،  ويلزمهم  معه  العاملني  عىل  خطته  يفرض  وهو  الدكتاتور..  ثانياً 

يترصف بمفرده، وال يخضع ألحٍد ويفرض عىل الجميع أن يخضعوا له .
مكانه  يحفظ  أن  يسعى  فهو  يقودهم..  َمن  يمثل  ال  وهو  البريوقراطي:  ثالثاً 
ومكانته عن طريق جهاز مكتبي يباعد ما بينه وبني العاملني معه، ويهرب من 

املسؤوليِة بتوزيعها بني عدٍد من االشخاص.
رابعاً الديمقراطي: وهو الذي يتفاعل مع العاملني معه ويصبح واحداً منهم.. 

وهو املطلوب حالياً.
رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خري


