
الزوراء/ سعد محسن خليل: 
أعرب�ت ع�دة قي�ادات صحفي�ة عربي�ة ع�ن 
دعمه�ا لرئي�س اتح�اد الصحفي�ن الع�رب، 
نقي�ب الصحفي�ن العراقين، مؤي�د الالمي، 
وتجدي�د انتخابه رئيس�ا التح�اد الصحفين 
الع�رب يف دورت�ه الجديدة، مؤك�دة أن الالمي 
أعط�ى زخما لالتح�اد خالل ترؤس�ه وجعله 
منظمة فاعلة، وهو شخصية وطنية شجاعة 
ومؤهلة لتحمل املس�ؤولية يف املرحلة الحرجة 
الت�ي تم�ر به�ا ال�دول العربية.وق�ال االمن 
الع�ام املس�اعد يف اتح�اد الصحفي�ن العرب، 
نائ�ب نقيب الصحفي�ن املوريتاني�ن، غابي 
ان مؤي�د  ل�”ال�زوراء”:  ف�ارح، يف ترصي�ح 
الالمي س�يحقق فوزا كاس�حا امام منافسيه 
خالل انتخاب�ات االتحاد التي س�تجري بداية 
ش�هر نيس�ان املقب�ل يف ب�روت. مؤك�دا: أن 
العديد من القياديات الصحفية العربية تدعم 
الالمي، وتتمنى تجديد انتخابه رئيس�ا التحاد 

الصحفي�ن العرب يف دورته الجديدة. واضاف 
فارح: ان رئاس�ة مؤيد الالمي اعطت لالتحاد 
زخما كب�را، حي�ث حقق الكثر ع�ى طريق 
املنجزات املهنية التي طورت عمل الصحفين 
العرب يف مجال تنفيذ عمليات التدريب املهني 
وحماي�ة الصحفين من االعتداءات والكوارث 
التي تواجههم. مؤكدا: أن الدورة التي ترأسها 
مؤيد الالمي، حقق�ت انجازات ما كان لها ان 
تتحقق ل�وال قيادته الرش�يدة الت�ي اعتمدت 
عى التصميم واالرادة لتحقق املستحيل والتي 
جعلت من االتحاد منظم�ة فاعلة وحيوية يف 
مختلف املج�االت املهنية.واش�ار نائب نقيب 
الصحفين املوريتاني�ن اىل: ان اعادة انتخاب 
الالمي لدورة ثانية ه�و نرص لكل الصحفين 
الع�رب، ك�ون مؤي�د الالمي يتص�ف بصفات 
قيادي�ة نادرا م�ا تتوفر بش�خص، اضافة اىل 
كونه يحمل اف�كارا واعدة تخدم املهنة بتجرد 
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بغداد/ الزوراء:
عقد مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية، 
ام�س الثالث�اء، برئاس�ة نائ�ب رئي�س 
مجل�س ال�وزراء، وزي�ر النف�ط، ثام�ر 
الغضب�ان، واتخ�ذ ع�دة ق�رارات، فيما 
واف�ق ع�ى تخصي�ص املبال�غ الالزم�ة 
ملواجهة فاي�روس كورونا.وذكر املكتب 
اإلعالم�ي لرئيس مجلس الوزراء يف بيان 

تلقت “الزوراء” نس�خة منه: أن مجلس 
ال�وزراء واف�ق ع�ى قي�ام وزارة املالية 
بإطالق املبال�غ الالزمة اىل وزارة الصحة 
واملحافظات بشكل عاجل خالل يومن، 
وبم�ا يمكنه�ا م�ن مواجه�ة ف�روس 
كورون�ا، واخ�ذ اإلج�راءات الالزمة ملنع 

انتشاره “.

بغداد/ الزوراء: 
تظاهر آالف الش�باب والطلبة، أمس الثالثاء، وس�ط 
بغ�داد واملحافظ�ات إلس�ناد املعتصمن يف س�احات 
التظاه�ر، مؤكدين رفضه�م لرئيس ال�وزراء املكلف 
محم�د توفيق ع�الوي، وفيما تج�ددت الصدامات يف 
نفق التحرير، ع�اد الهدوء بعد مصادمات مع القوات 

االمنية ق�رب نفق التحرير من جهة س�احة الخالني 
وال�ذي ادى اىل اصاب�ة 11 ش�خصا بح�االت اختناق 
نتيجة رمي قنابل الغاز املسيلة للدموع. وتوافد االالف 
من الطلب�ة واملتظاهرين إىل س�احة التحرير ونفقها 
وس�احات التظاه�ر يف املحافظ�ات، مرتدي�ن أقنعة 
واقي�ة يف إطار الح�رص عى عدم اإلصاب�ة بفروس 

كورون�ا الذي ينترش بش�كل رسي�ع يف املنطقة.وردد 
املتظاهرون هتافات غاضبة نددت بالتدخل الخارجي 
يف ش�ؤون البلد، ورفض رئي�س الوزراء املكلف محمد 
عالوي.وتج�ددت الصدامات بن املتظاهرين والقوات 
األمني�ة قرب نفق التحرير من جهة س�احة الخالني، 
يف ح�ن اس�تخدمت الق�وات األمنية القنابل املس�يلة 

للدموع، ما أدى إىل تس�جيل 11 حالة اختناق.وتشهد 
بغ�داد ومحافظ�ات اخرى من�ذ، )25 ترشي�ن االول 
2019(، تظاهرات عدة للمطالبة بتحس�ن الخدمات 
وتوفر ف�رص العمل، فضالً ع�ن املطالبة باالصالح، 
تصاعدت وترتها مما اسفر عن مقتل واصابة املئات 

بن صفوف املتظاهرين، فضالً عن القوات االمنية.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أعلنت الرئاسة املرصية الحداد العام ملدة 
3 أيام يف جميع أنحاء الجمهورية، حدادا 
عى وفاة الرئيس املرصي الراحل، محمد 
حس�ني مبارك، الذي تويف امس الثالثاء 
بع�د رصاع مع امل�رض. وق�ال املتحدث 
باس�م الرئاس�ة املرصية: “إع�الن حالة 
الحداد العام يف جميع أنحاء الجمهورية 
ملدة ثالثة أيام، ح�دادا عى وفاة الرئيس 
األسبق لجمهورية مرص العربية، محمد 
حس�ني مبارك، وذل�ك اعتب�ارا من يوم 
األربعاء املواف�ق 26 فرباير 2020”.وبدأ 
مقرب�ون من عالء مب�ارك، نجل الرئيس 
األس�بق، يف ن�رش برقي�ات الع�زاء ع�ى 
مواقع التواص�ل االجتماع�ي، يف الوقت 
الذي ال تزال فيه عائلته ملتزمة الصمت، 

ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن الوفاة.
وكان ع�الء مبارك، النجل األكرب للرئيس 
املرصي األس�بق، قد أعل�ن منذ عدة أيام 
أن وال�ده يتواج�د حالي�ا داخ�ل غرف�ة 
العناي�ة املرك�زة يف أح�د املستش�فيات، 

نتيجة إصابته بوعكة صحية.

أنقرة / متابعة الزوراء:
أقر الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، 
بعدم وجود اتفاق كامل بشأن عقد قمة 
“رباعي�ة” حول س�وريا يف الخامس من 

م�ارس املقب�ل، وهو ما أكدته موس�كو 
م�ن جانبها، عندم�ا أعلن�ت أنها تبحث 

عقد قمة بشأن سوريا.

بكن/ متابعة الزوراء:
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن “فروس 
كورون�ا املس�تجّد” يف الص�ن القاري�ة، امس 
الثالثاء، إىل 2663 حالة بعدما سجلت الساعات 
األرب�ع والعرشين املاضية 71 وفاة بالفروس، 
يف أدن�ى حصيلة وفيات يومية تس�جلها البالد 
من�ذ أكث�ر م�ن أس�بوعن، فيم�ا ارتف�ع عدد 
لجن�ة  حالة.وذك�رت   77658 إىل  االصاب�ات 
الصح�ة الوطنية يف تحديثه�ا اليومي لحصيلة 
الوفي�ات واإلصابات أن الغالبي�ة العظمى من 

هذه الوفي�ات )62 وفاة( س�جلت يف مقاطعة 
هوب�ي، ب�ؤرة الوباء يف وس�ط الب�الد، يف حن 
س�جلت الوفيات التس�ع املتبقية يف مقاطعات 
أخرى.وأضافت أن�ه فيما خص عدد اإلصابات 
الجدي�دة بالف�روس، فق�د بل�غ يف الس�اعات 
األرب�ع والعرشي�ن املاضي�ة 508 إصابات، ما 
يمث�ل ارتفاع�ا باملقارنة م�ع الحصيل�ة التي 
س�جلت، االثنن، وبلغت 409 إصابات جديدة.

ومع الحصيل�ة الجديدة، ارتفع ع�دد الوفيات 
بف�روس كورون�ا يف الص�ن إىل 2663 حال�ة، 

بينما وصل ع�دد الحاالت املصاب�ة إىل 77658 
حالة.ويعتق�د أن الف�روس ظهر أوالً يف أواخر 
كانون األول/ديس�مرب 2019 يف مدينة ووهان 
يف سوق لبيع الحيوانات الربية، وانترش برسعة 
مع حرك�ة انتقال كثيف�ة للمواطنن لتمضية 
عطلة رأس الس�نة القمري�ة يف كانون الثاني/
يناير.وفرضت السلطات الصينية يف 23 كانون 
الثاني/يناي�ر حجراً ع�ى ووه�ان البالغ عدد 
سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء 

مقاطعة هوباي يف األيام التي تلت.

الزوراء/ حسن فالح:
اعل�ن تحال�ف الق�وى ع�دم تصويته 
عى الكابين�ة الوزارية لرئيس الوزراء 
املكلف محمد عالوي يف جلسة الخميس 
باس�تقاللية  ش�كك  وفيم�ا  املقب�ل، 
الكابينة، اكد تحال�ف البناء ان الفرتة 
املح�ددة لعالوي ال تكفي لتنفيذ كامل 
برنامج�ه الوزاري.وقال�ت النائب عن 
تحال�ف القوى، محاس�ن حمدون، يف 
حديث ل�”الزوراء”: ان املنهاج الوزاري 
الذي تقدم ب�ه رئيس ال�وزراء املكلف 
منهاج مكتوب ع�ادي، ال يحتوي عى 
فقرات جدي�دة تلفت النظر. الفتة اىل: 
اننا غر مقتنع�ن بالكابينة الوزارية 
ونش�كك باس�تقالليتها.واضافت: ان 

عالوي جاء وف�ق التوافق، ونعتقد ان 
كابينت�ه الوزارية ايضا اتت عن طريق 
التواف�ق لك�ن هناك تجاه�ال للمكون 
الس�ني واالقليات يف اختيار التشكيلة 
الوزاري�ة. مؤك�دة: ان الكتل الس�نية 
ل�ن تصوت ع�ى حكومة ع�الوي يوم 
غ�د الخميس لي�س طمع�ا باملناصب 
وانم�ا بس�بب تجاهل املكون الس�ني 
يف تش�كيل الحكومة.واش�ارت اىل: ان 
خط�اب رئي�س ال�وزراء املكل�ف كان 
الش�عب.بدوره،  يخ�دم  وال  ضعيف�ا 
اك�د النائب عن تحال�ف البناء، فاضل 
الفتالوي، ان الف�رتة املحددة لحكومة 
ع�الوي قليلة ال تس�عفه بتنفيذ كامل 
برنامج�ه الوزاري.وق�ال الفتالوي يف 

حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان ع�الوي جاء 
بمه�ام مح�ددة وهي التهيئ�ة إلجراء 
انتخاب�ات مبك�رة ونزيه�ة، واق�رار 
املوازن�ة ومحاربة الفس�اد وتنش�يط 
االقتص�اد الوطني. مؤك�دا: ان الوقت 
غ�ر كاف لعالوي بأن يق�دم برنامجا 
وزاريا متكامال.واض�اف: ان الكابينة 
الوزاري�ة اىل اآلن ل�م تص�ل اىل الربملان 
وال يمك�ن االعتم�اد ع�ى الترسيبات 
الت�ي ظهرت يف بعض وس�ائل االعالم 
الن�ه ربما تكون غ�ر صحيحة، وانما 
يج�ب التعام�ل وفق الكتب الرس�مية 
التي يرس�لها رئيس الوزراء املكلف اىل 
مجل�س النواب.وتاب�ع: يجب ارس�ال 
اس�ماء الكابين�ة الوزاري�ة قبل موعد 

انعقاد الجلس�ة لدراستها ومناقشتها 
قب�ل التصوي�ت عليه�ا. مش�ددا عى 
رضورة ان تكون الكابينة مشكلة وفق 
مبدأ الكفاءة والنزاهة لتكون حكومة 
كتلت�ه  ان  واس�تثنائية.واكد:  قوي�ة 
ستصوت لحكومة عالوي إذا ثبت انها 
مس�تقلة تماما. وأعلن�ت كتلة الفتح 
النيابي�ة عدم تصويته�ا عى حكومة 
ال تحظ�ى بإجماع وطني.وقال رئيس 
الكتل�ة، محم�د الغب�ان، يف ترصي�ح 
صحف�ي “إن رئي�س ال�وزراء املكلف 
محمد عالوي هو مرشح توافقت عليه 
غالبي�ة الكت�ل السياس�ية، برشط أن 
يشكل كابينته الوزارية من املستقلن، 
يتضم�ن  حكومي�اً  منهاج�اً  ويق�دم 

االلت�زام بإج�راء انتخاب�ات مبكرة”.
وأض�اف: “أن املنه�اج الحكومي الذي 
قدم�ه ع�الوي اىل مجلس الن�واب، لم 
يتضمن بش�كل واضح التعهد بإجراء 
انتخابات مبكرة”.وأش�ار اىل: أن كتلة 
الفت�ح ترفض املحاصصة يف تش�كيل 
الحكوم�ة الجدي�دة بطريق�ة مبطنة 
إلرض�اء بعض الكتل من خالل منحها 
وزارات تحت أسماء مستقلن، مقابل 
الحصول عى دعمه�ا. مؤكداً أن كتلة 
الفت�ح ل�ن تص�وت ع�ى حكوم�ة ال 
تحظى بإجماع وطني.وحددت رئاسة 
مجل�س الن�واب غدا الخمي�س موعداً 
لعق�د جلس�ة من�ح الثق�ة لحكوم�ة  

توفيق عالوي.

حتالف القوى يعلن لـ          عدم تصويته على الكابينة الوزارية ويشكك باستقالليتها
البناء: رئيس احلكومة املـُكلف ال يستطيع تنفيذ كامل منهاجه الوزاري

بغداد/ الزوراء:
قررت حكومة اقليم كردس�تان تعطيل الدوام باملدارس 
والجامعات يف االقليم لنحو ش�هر ملن�ع تفيش فايروس 
كورونا، فيما دعت مفوضية حقوق االنس�ان اىل تعطيل 
الدوام يف املدارس والجامعات يف عموم العراق.وذكر بيان 
لحكومة االقليم تلقت “الزوراء” نسخة منه: ان مجلس 
وزراء اقليم كردس�تان ق�رر تعطيل الدوام الرس�مي يف 
املدارس وري�اض األطفال الحكومي�ة والخاصة اعتباراً 
من يوم األربعاء ٢٦ شباط اىل ١٠ آذار املقبل. الفتا اىل ان 
القرار يش�مل الجامعات واملعاهد الحكومية والخاصة، 
وذلك اعتباراً من يوم السبت ٢٩ شباط اىل ١٠ من الشهر 
املقب�ل، وبعد ذلك تب�دأ العطلة الربيعي�ة للفرتة من ١١ 
آذار اىل ٢٣ من الش�هر نفس�ه، عى أن يس�تأنف الدوام 
الرس�مي يف ٢٤ م�ن الش�هر املقب�ل، كما خ�ول وزارتي 
الرتبي�ة والتعلي�م باالقلي�م إيج�اد آلية مالئم�ة يتم من 
خاللها تعويض أيام العطلة خالل العام الدرايس الحايل.

واض�اف: انه تق�رر تقنن التنقالت غ�ر الرضورية بن 
املحافظ�ات بصورة مؤقتة، وإجراء الفحوصات الالزمة 
ل�كل الوافدين اىل ح�دود إقليم كوردس�تان. الفتا اىل: ان 
حكومة إقليم كردس�تان تطمنئ مواطن�ي االقليم كافة 
ب�أن كل احتياجاته�م س�يتم تأمينها، حيث ستس�تمر 
الحرك�ة التجارية م�ع مراعاة التوصي�ات الصحية.ويف 
الس�ياق نفس�ه، دعت مفوضية حقوق االنسان، امس 
الثالثاء، اىل رضورة تعطيل املدارس والجامعات يف عموم 
الع�راق اىل اش�عار اخر بعد تس�جيل اصاب�ات بفروس 
كورونا.وق�ال عض�و مفوضي�ة حقوق االنس�ان، عيل 
البيات�ي، يف حدي�ث صحفي: إن�ه “من ال�رضوري اآلن 
تعطي�ل جمي�ع امل�دارس والجامع�ات يف عم�وم العراق 
اىل إش�عار اخر حفاًظ�ا عى صح�ة املواطنن”.وقررت 
محافظات كركوك والنجف والسليمانية، تعطيل الدوام 
الرس�مي للمدارس والجامعات حتى إش�عار اخر، وذلك 

بعد تسجيل عدد من االصابات بفروس كورونا.

حتالف الفـتح يكشف لـ           نتائج االجتماعات اخلاصة قبل جلسة منح الثقـة حلكومة عالوي غدا اخلميس
أكد أن املنهاج احلكومي مل يتضمن التعهد بإجراء انتخابات مبكرة وهذا خالف توجيهات املرجعية واحملتجني

الزوراء / يوسف سلم�ان:
اس�تعدادا لعقد الجلس�ة االس�تثنائية 
يوم غد الخمي�س، للتصويت عى منح 
الثقة لحكومة رئيس ال�وزراء املكلف، 
محم�د عالوي، اك�دت اوس�اط نيابية 
وج�ود ح�راك برملان�ي تتبن�اه بع�ض 
االطراف للعم�ل بنظام االقرتاع الرسي 
لدى التصويت عى مرش�حي الحقائب 
الوزاري�ة يف كابين�ة ع�الوي املؤقت�ة، 
واعلن رئي�س تحالف الفت��ح، محمد 
الغبان ان “املنهاج الحكومي الذي قدمه 
ع�الوي اىل مجلس النواب ل�م يتضمن 
بشكل واضح التعهد بإجراء انتخابات 
مبكرة، وهذا خالف توجيهات املرجعية 

ومطالب الشعب”.
وازاء ذل�ك، كش�ف تحال�ف الفتح عن 
الخاص�ة  الح�وارات  نتائ�ج  خالص�ة 
الت�ي  الجدي�دة  الحكوم�ة  بتش�كيل 

سيقدمها رئيس الوزراء املكلف محمد 
عالوي.وقال�ت النائ�ب ع�ن التحال�ف 
ان   :“ ال�زوراء  ل��”  املوس�وي  س�ناء 
“مجلس النواب حّدد جلس�ة التصويت 
الرغ�م  ع�ى  ع�الوي،  حكوم�ة  ع�ى 
م�ن اس�تمرار الخالف�ات ب�ن القوى 
السياس�ية ورئي�س ال�وزراء املكلف“. 
مش�رة اىل ان “ تحدي�د ي�وم الخميس 
ج�اء بهدف منح وقت اض�ايف لحّل تلك 
الخالفات “.واضافت ان “عدم االتفاق 
ب�ن املكون�ات املوج�ودة س�يؤدي إىل 
خالفات كثرة، وه�ذا غر مقبول ولن 
نقبل ب�ه”. مبينة ان “املرجعية الدينية 
تؤكد عى أن الع�راق تحكمه املكونات، 
ويج�ب أن يك�ون هن�اك تفاه�م ب�ن 
املكون�ات، وأن ال يك�ون هن�اك تدخل 

ومحاصصة حزبية لهذه املكونات“.

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:
دعماً  قدما  »ارهابين«  اعتقال  الدفاع  وزارة  اعلنت 
الوزارة  ل�«الدواعش« بقضاء مخمور يف نينوى.وقالت 
العسكرية يف  : إن »مفارز شعبة االستخبارات  يف بيان 
االستطالع  وبالتعاون مع فوج  الرابعة عرشة،  الفرقة 
من  اثنن  عى  القبض  القت  للفرقة،  التابع  واملراقبة 
االرهابين بعد نصب كمن محكم لهما يف طريقي اربيل 
معلومات  ورود  بعد  مخمور   - رشقاط  و  مخمور   -
أن  وأضافت  تحركاتهما«.  عن  دقيقة  استخبارية 
املعتقلن »هما من العنارص التي قدمت دعما معلوماتيا 
بموجب  للقضاء  املطلوبن  ومن  للدواعش،  ولوجستيا 

مذكرات قبض عى وفق أحكام املادة ٤ إرهاب«.

الدفاع : اعتقال »إرهابيني« قدما 
دعماً لـ»الدواعش« يف خممور

جملس الوزراء يوافق على إطالق 
مبالغ ملواجهة فايروس كورونا

آالف الطلبة والشباب يتظاهرون وسط بغداد واحملافظات مؤكدين رفضهم لعالوي 

وفاة الرئيس املصري األسبق حسين مبارك 
والرئاسة املصرية تعلن احلداد 3 أيام 

أردوغان يقر بعدم وجود اتفاق على 
قمة رباعية بشأن سوريا

إقليم كردستان يقرر تعطيل الدوام يف املدارس 
واجلامعات بسبب كورونا

قيادات صحفية:الالمي حيظى بالدعم لتجديد 
انتخابه رئيسا الحتاد الصحفيني العرب 

مفوضية حقوق اإلنسان تدعو إىل تعطيل الدوام يف عموم العراق

الزوراء تنشر نص املنهاج الوزاري حلكومة رئيس الوزراء املـُكلف حممد توفيق عالوي

االخريةأطباء يف مستشفى عسكري فيتنامي جيرون أول عملية زرع يد يف العامل من متربع حي

ص 4

رئيس الوزراء املـُكلف يكشف عن  
خمطط إلفشال مترير احلكومة

رئيس جملس القضاء يؤكد على أن القضاء 
جيب أن يراقب وحياسب نفسه قبل اآلخرين

بغداد/ الزوراء:
كش�ف رئي�س ال�وزراء املكل�ف، محمد 
توفي�ق ع�الوي، ع�ن مخط�ط إلفش�ال 
تمرير الحكومة.وقال عالوي يف منش�ور 
عى صفحته الرس�مية بالفيسبوك » لقد 
وص�ل إىل مس�امعي ان هن�اك مخططاً 
إلفش�ال تمري�ر الحكوم�ة بس�بب عدم 
الق�درة ع�ى االس�تمرار يف الرسق�ات«. 
واض�اف ان »ال�وزارات س�تدار من قبل 
وزراء مس�تقلن ونزيهن«. مشرا اىل ان 
»هذا املخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة 
للنواب، وجع�ل التصويت رسياً«.واعرب 
عالوي عن امله ان »تكون هذه املعلومة 

غر صحيحة«.

بغداد/ الزوراء:
أكد السيد رئيس مجلس القضاء األعى، 
الق�ايض فائق زي�دان، ع�ى أن القضاء 
يج�ب أن يراقب ويحاس�ب نفس�ه قبل 
مخالف�ة  ح�ال  يف  االخري�ن  محاس�بة 
القانون، مستش�هداً باالية الكريمة )إِنَّ 
وا اأْلََماَناِت إىَِلٰ أَْهلَِها  اللََّه َيأُْمُرُكْم أَن ُت�َؤدُّ
َوإَِذا َحَكْمُت�م َب�ْنَ النَّ�اِس أَن َتْحُكُم�وا 

ا َيِعُظُكم ِبِه  إِنَّ اللََّه  ِبالَْعْدِل  إِنَّ اللَّ�َه ِنِعمَّ
َكاَن َس�ِميًعا َبِصرًا(.وذك�ر بيان صادر 
عن املركز االعالمي ملجلس القضاء األعى 
أن »ذلك جاء خالل مداخلة للسيد رئيس 
مجل�س القض�اء األعى، الق�ايض فائق 
زيدان، يف االجتماع الثاني عايل املس�توى 
القضائي�ة  للنزاه�ة  العاملي�ة  للش�بكة 

املنعقد يف العاصمة القطرية الدوحة.

ارتفاع وفيات كورونا يف الصني إىل 2663 وإصابة  77658 آخرين 

بغداد / الزوراء:
أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمن بالسجن ملدة سبع سنوات ينفذان بالتعاقب 
القوات  وظائف  من  وظيفة  انتحال  جريمتي  عن  علوان،  عيل  حمزة  املدان،  ضد 
الثالثة يف محكمة  املسلحة.وذكر املركز اإلعالمي ملجلس لقضاء األعى أن »الهيئة 
جنايات الكرخ أصدرت حكمن بالسجن املؤقت ملدة سبع سنوات ضد املدان حمزة 
أوال  القرار ١٦٠ /  أن »الحكمن جاءا وفقا ألحكام   : عيل علوان حسن«.وأضاف 
لسنة ١٩8٣، وذلك عن جريمة انتحال صفة ضابط يف هيئة الحشد الشعبي مرتن، 
وحمله باجن اثنن يعودان للمؤسسة نفسها«.وتابع أن »املحكمة قررت أن تنفذ 
العقوبات بالتعاقب استنادا إىل أحكام املادة ١٤٣ من قانون العقوبات كون الجرائم 

غر مرتبطة ببعض«.

السجن 14 سنة للمدان محزة الشمري عن 
انتحال صفة ضابط يف احلشد الشعيب

تفاصيل ص3   
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تعلُن محافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع )إنش�اء مدرس�ة ابتدائية 12 صف عدد 7 يف الش�طرة( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 
واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ 
املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدعوى لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع  س�وف تنرش يف الجرائد 

الوطنية )الزمان- الصباح - الزوراء(.
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإم�كان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائق العط�اء باللغة العربية بعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان املح�دد بالتعليمات ملقدمي العطاء 
ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة 12 ظهرا من يوم الخميس املصادف 2020/2/27 يف املديرية العامة لرتبية 
محافظ�ة ذي ق�ار، فعىل الراغب�ني من الرشكات واملقاولني العراقي�ني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادن�اه عىل االقل والرشكات 
العربي�ة واالجنبي�ة من اصح�اب االختصاص مراجعة مديرية بلدية النارصية لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر 
العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية غري نافذة واوراق التسجيل 

للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - املتطلب�ات الفني�ة:- الخربة التخصصية )االعمال املماثلة( ولعقد عدد )1( وبمبلغ ال يقل عن )3.664.586.000( ثالثة مليار وس�تمائة 
واربعة وستون مليون وخمسمائة وستة وثمانون الف دينار عراقي وللسنوات ال� )10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.

ب - املعدات واالوليات )توفري او تعاقد(

ج- الكوادر الفنية

د-املتطلبات املالية :-
اوال:- االداء املايل الس�ابق الذي يظهر تحقيق االرباح للس�نتني االخريتني يف حال توفرها او الس�نتني التي سبقت االزمة املالية هي )2012-

2013( )كشف الحسابات الختامية( مصادق من محاسب قانوني.
ثاني�ا:- امل�وارد املالية )الس�يولة النقدية( من خ�الل تقديم ما يثبت القدرة املالي�ة لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي )999.432.000( 

تسعمائة وتسعة وتسعون مليون واربعمائة واثنان وثالثون الف دينار عراقي .
ثالثا :- معدل االيراد الس�نوي ان يكون اكرب من او يس�اوي )8.106.510.000( ثمانية مليار ومائة وس�تة مليون وخمسمائة وعرشة الف 

دينار عراقي )وعىل ان ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عرش سنوات(، وخالل السنوات العرشة السابقة.  
ه� - املتطلبات القانونية

اوال:- االهلية وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدم�ة العطاء –ال يوجد تضارب باملصال�ح، لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء، 
ال�رشكات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا ومالي�ا، وانها تعمل وفق القانون التج�اري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل( غري مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانيا:- عدم ممانعة )نسخة اصلية +نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثا:- ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية.

رابعا:- هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما مطلوب 
يف الجدول ادناه.

خامسا:- وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية +نسخة مصورة(.
1- كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعط�اء )التأمينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خط�اب ضمان بنكي او صك مصدق او 
س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان محافظة 

ذي قار قسم العقود الحكومية(، ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة، وعىل املناقص الفائز 
)الرشك�ة او املقاول( الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بع�د اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ 
بقيم�ة 5% م�ن مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد 

انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
2- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التأهيل 
املح�ددة فيه�ا بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوب�ة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه 

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
3- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

4- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
5- تتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اج�ور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشك�ة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
6- يلتزم الطرف الثاني بأن  يش�غل ما ال يقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري األعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.
7- يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 
عق�د مش�اركة مصادق عليه اصوليا مع العط�اء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل أط�راف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم 
بع�دم التنازل  او االنس�حاب يف حال رس�و املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مص�دق اصوليا بعد توقيع العقد خالل 
مدة ال تجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب احد الرشكاء فيتم معاملة املش�رتكني معاملة الناكل او املخل وحس�ب 

واقع الحال.
8- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

9- تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد 
املقاولة.

10- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
11- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
12- تك�ون االولوية للمواد االولية املصنع�ة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
13- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 

14- ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االثنني املصادف 2020/3/9 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-قسم 
العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار س�ابقا( عىل 
ان تك�ون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة، وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتك�ون الكتابة واضحة وخالية 
م�ن الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العن�وان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم 
املق�اول بصحته ويعت�رب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يق�دم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوي�ة االحوال املدنية وبطاقة 
الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة. وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل 
اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م مقدم العطاء وتوقيعه 

ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
15- تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعمال )2021-2020(.

تعل�ُن محافظ�ة ذي قار عن مناقصة مرشوع )انش�اء مجموع�ة صحية )8( مقعد عدد )20( وانش�اء جناح اض�ايف )6( صف عدد )25( 
ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط 
والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدعوى لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة 

لهذا املرشوع  سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الزمان- الصباح - الزوراء(.
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإم�كان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائق العط�اء باللغة العربية بعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان املح�دد بالتعليمات ملقدمي العطاء 
ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة 12 ظهرا من يوم الخميس املصادف 2020/2/27 يف املديرية العامة لرتبية 
محافظ�ة ذي ق�ار، فعىل الراغب�ني من الرشكات واملقاولني العراقي�ني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادن�اه عىل االقل والرشكات 
العربي�ة واالجنبي�ة من اصح�اب االختصاص مراجعة مديرية بلدية النارصية لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر 
العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية غري نافذة واوراق التسجيل 

للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - املتطلبات الفنية:- الخربة التخصصية )االعمال املماثلة( ولعقد عدد )1( وبمبلغ ال يقل عن )3,579,426,000( ثالثة مليار وخمسمائة 
وتسعة وسبعون مليون واربعمائة وستة وعرشون الف دينار عراقي وللسنوات ال� )10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.

ب - املعدات واالوليات )توفري او تعاقد(

ج- الكوادر الفنية

د-املتطلبات املالية :-
اوال:- االداء املايل الس�ابق الذي يظهر تحقيق االرباح للس�نتني االخريتني يف حال توفرها او الس�نتني التي سبقت االزمة املالية هي )2012-

2013( )كشف الحسابات الختامية( مصادق من محاسب قانوني.
ثاني�ا:- امل�وارد املالية )الس�يولة النقدية( من خ�الل تقديم ما يثبت القدرة املالي�ة لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي )536,914,000( 

خمسمائة وستة وثالثون مليون وتسعمائة واربعة عرش الف دينار عراقي .
ثالثا :- معدل االيراد السنوي ان يكون اكرب من او يساوي )4,354,969,000( اربعة مليار  وثالثمائة واربعة وخمسون مليون وتسعمائة 

وتسعة وستون الف دينار عراقي )وعىل ان ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عرش سنوات(، وخالل السنوات العرشة السابقة.  
ه� - املتطلبات القانونية

اوال:- االهلية وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدم�ة العطاء –ال يوجد تضارب باملصال�ح، لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء، 
ال�رشكات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا ومالي�ا، وانها تعمل وفق القانون التج�اري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل( غري مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانيا:- عدم ممانعة )نسخة اصلية +نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثا:- ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية.

رابعا:- هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما مطلوب 
يف الجدول ادناه.

خامسا:- وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية +نسخة مصورة(.
2- كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعط�اء )التأمينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خط�اب ضمان بنكي او صك مصدق او 
س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان محافظة 

ذي قار قسم العقود الحكومية(، ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة، وعىل املناقص الفائز 
)الرشك�ة او املقاول( الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بع�د اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ 
بقيم�ة 5% م�ن مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد 

انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التأهيل 
املح�ددة فيه�ا بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوب�ة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه 

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
4- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

5- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
6- تتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اج�ور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشك�ة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
7- يلتزم الطرف الثاني بأن  يش�غل ما ال يقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري األعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.
8- يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 
عق�د مش�اركة مصادق عليه اصوليا مع العط�اء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل أط�راف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم 
بع�دم التنازل  او االنس�حاب يف حال رس�و املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مص�دق اصوليا بعد توقيع العقد خالل 
مدة ال تجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب احد الرشكاء فيتم معاملة املش�رتكني معاملة الناكل او املخل وحس�ب 

واقع الحال.
9- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

10- تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد من قبلها واعتدال اس�عاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل 
بعقد املقاولة.

11- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
13- تك�ون االولوية للمواد االولية املصنع�ة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
14- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 

15- ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االثنني املصادف 2020/3/9 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-قسم 
العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار س�ابقا( عىل 
ان تك�ون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة، وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتك�ون الكتابة واضحة وخالية 
م�ن الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العن�وان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم 
املق�اول بصحته ويعت�رب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يق�دم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوي�ة االحوال املدنية وبطاقة 
الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة. وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل 
اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م مقدم العطاء وتوقيعه 

ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16- تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعمال )2021-2020(.

E-mail:GC.thiqar@yahoo.com/امييل قسم العقود احلكومية                                      حمافظة ذي قار
قسم العقود احلكومية

املناقصة: رقم )12( لسنة 2020                                           العدد: 201
ضمن خطة تنمية االقاليم 2019                                                                      التاريخ :2020/2/23

اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية 
م/ اعالن

E-mail:GC.thiqar@yahoo.com/امييل قسم العقود احلكومية                                      حمافظة ذي قار
قسم العقود احلكومية

املناقصة: رقم )11( لسنة 2020                                           العدد: 200
ضمن خطة تنمية االقاليم 2019                                                                      التاريخ :2020/2/23

اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية 
م/ اعالن

العدداالليات واملعدات ت

5شفل 1

5قالب2

4حادلة ضلفية3

العدداالليات واملعدات ت

2شفل 1

4قالب2

2حادلة ضلفية3

العددالكوادر الفنية ت

2مهندس1

2مهندس كهرباء2

3مساح3

العددالكوادر الفنية ت

3مهندس1

1مهندس كهرباء2

3مساح3

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

15.357.583.000 275
يوم

إنشاء مدرسة ابتدائية 12 صف عدد 
7 يف الشطرة

مديرية 
تربية ذي 

قار

1% من قيمة الشطرة
الكشف 

التخميني

انشائية 
رابعة

 500,000
الف دينار

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

15,233,080,000 500
يوم

انشاء مجموعة صحية )8( مقعد 
عدد)20( وانشاء جناح اضايف )6( 

صف عدد )25(

مديرية 
تربية ذي 

قار

1% من قيمة النارصية
الكشف 

التخميني

انشائية 
رابعة

 500,000
الف دينار

اباذر عمر فليح العمر 
ع�. محافظ ذي قار 

اباذر عمر فليح العمر 
ع�. محافظ ذي قار 
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تعل�ُن محافظ�ة ذي قار عن مناقصة مرشوع )تجهيز محطات متنقل�ة 11/33/ك.ف عدد/3( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 
واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات 
تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019 ان وثيقة الدعوى لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع  س�وف تنرش 

يف الجرائد الوطنية )الزمان- الصباح - الزوراء(.
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإم�كان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العط�اء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء 
ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجاب�ات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة 12 ظهرا من ي�وم االربعاء املص�ادف 2020/3/26 يف بناية )توزيع 
كهرب�اء الجن�وب(، فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات 
العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة مديرية بلدية النارصية لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر 
العط�اء الواح�د )وكما مؤرش ازاءه( غ�ري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوي�ة التصنيف االصلية للرشكات العراقي�ة غري نافذة واوراق 

التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - املتطلب�ات الفني�ة:- الخ�رة التخصصي�ة )االعمال املماثل�ة( ولعقد ع�دد )1( وبمبلغ ال يق�ل ع�ن )3.533.831.000( ثالثة مليار 
وخمسمائة وثالثة وثالثون مليون وثمانمائة وواحد وثالثون الف دينار عراقي وللسنوات ال� )10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة 

كاملة.
ب - الكوادر الفنية

ج�-املتطلبات املالية :-
اوال:- االداء املايل السابق الذي يظهر تحقيق االرباح للسنتني االخريتني يف حال توفرها او السنتني التي سبقت االزمة املالية هي )2012-

2013( )كشف الحسابات الختامية( مصادق من محاسب قانوني.
ثانيا:- املوارد املالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكر او يساوي )2.999.859.000( 

اثنان مليار وتسعمائة وتسعة وتسعون مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون  الف دينار عراقي .
ثالثا :- معدل االيراد الس�نوي ان يكون اكر من او يس�اوي )4.199.802.000( اربعة مليار ومائة وتس�عة وتسعون مليون وثمانمائة 

واثنان الف دينار عراقي )وعىل ان ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عرش سنوات(، وخالل السنوات العرشة السابقة.  
د - املتطلبات القانونية

اوال:- االهلية وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم  ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، 
الرشكات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا، وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل( غري مستبعدة من قبل صاحب العمل واستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانيا:- عدم ممانعة )نسخة اصلية +نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثا:- شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية.

رابع�ا:- هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني ص�ادرة من وزارة التخطيط وتك�ون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما 
مطلوب يف الجدول ادناه.

خامسا:- وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية +نسخة مصورة(.
2- كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدم�ي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او س�فتجة ص�ادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبل�غ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعن�ون اىل جهة التعاقد )ديوان 
محافظة ذي قار قس�م العقود الحكومية(، ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة، وعىل 
املناق�ص الفائ�ز )الرشك�ة او املقاول( الذي ترس�و عليه املناقص�ة مبارشة بعد اصدار كت�اب االحالة قبل توقيع العق�د تقديم خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3- يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 

ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتر عطاءه غري مستجيب.
4- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

5- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
6- تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
7- يلت�زم الط�رف الثاني بأن  يش�غل ما ال يقل ع�ن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف حالة 

اعتذار املركز عن توفري األعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.
8- يف حال�ة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل أطراف الرشاكة معزز بتعهد من 
قبلهم بعدم التنازل  او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد 
خالل مدة ال تجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب احد الرشكاء فيتم معاملة املش�رتكني معاملة الناكل او املخل 

وحسب واقع الحال.
9- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

10- تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل 
بعقد املقاولة.

11- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
13- تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
14- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل. 

15- ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االثنني املصادف 2020/3/9 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قس�م العق�ود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي ق�ار 535 )مبنى هيئة االعمار 
س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي ح�رصا رقما وكتابة، وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة 
واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والريد 
االلكرتون�ي ويلت�زم املقاول بصحته ويعت�ر التبليغ من خالله ملزم واصولي�ا وكما يقدم البطاقة التموينية وم�ا يؤيد حجبها وهوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الريد االلكرتوني، وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليه�م الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة. وس�وف ترف�ض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
16- تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه من ضمن تخصيصات االعمال )2021-2020(.

E-mail:GC.thiqar@yahoo.com/امييل قسم العقود احلكومية                                           حمافظة ذي قار
قسم العقود احلكومية

املناقصة: رقم )13( لسنة 2020                                           العدد: 197
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اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية 
م/ اعالن

االلياتالكادر الفنيت

سيارة بيكب عدد/10مهندس كهرباء عدد/11

تريلة عدد / 1مهندس ميكانيك عدد / 21

تدانو 50 طن عدد / 2مهندس مدني عدد / 31

جهاز فلرتة الزيت-------------------4

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

15.768.960.000 240
يوما

تجهيز محطات متنقلة 11/33/
ك.ف عدد/3

توزيع 
كهرباء 

الجنوب/ 
شمال 

النارصية

1% من قيمة النارصية
الكشف 

التخميني

كهربائية 
رابعة

 500,000
الف دينار

اباذر عمر فليح العمر 
ع�. محافظ ذي قار 

No: 7198   Wed    26     Feb    2020العدد:   7198    االربعاء    26    شباط     2020

بغداد/ الزوراء:
عق�د مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية، امس 
الثالثاء، برئاس�ة نائب رئي�س مجلس الوزراء، 
وزير النفط، ثامر الغضبان، واتخذ عدة قرارات، 
فيما وافق عىل تخصيص املبالغ الالزمة ملواجهة 

فايروس كورونا.
وذك�ر املكتب اإلعالمي لرئي�س مجلس الوزراء 
يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: أن مجلس 
ال�وزراء وافق عىل قي�ام وزارة املالي�ة بإطالق 
املبال�غ الالزم�ة اىل وزارة الصح�ة واملحافظات 

بش�كل عاج�ل خالل يوم�ني وبم�ا يمكنها من 
مواجه�ة ف�ريوس كورون�ا، واخ�ذ اإلج�راءات 

الالزمة ملنع انتشاره “.
واض�اف البي�ان ان” املجل�س اس�تثنى وزارة 
تنفي�ذ  تعليم�ات  م�ن  واملحافظ�ات  الصح�ة 
العقود لس�نة 2014 قدر تعل�ق االمر بمكافحة 

الفايروس”.
واش�ار البي�ان اىل ان “املجلس واف�ق عىل إنهاء 
عم�ل لجن�ة املب�ادرة الوطنية للس�كن املؤلفة 
بموج�ب البند ثانًي�ا من قرار مجل�س الوزراء: 

)252 لسنة 2017( ؛ واحالة مهامها اىل املجلس 
الوطني لإلسكان املؤلف بموجب االمر الديواني: 
)121 لس�نة 2017( ، الذي ُيّعد الجهة املختصة 

بوضع سياسات االسكان يف العراق.
ولف�ت البي�ان اىل ان “ املجلس واف�ق ايضا عىل 
اص�دار نظام كلي�ة االركان، الذي دققه مجلس 
الدول�ة، اس�تناداً اىل اح�كام امل�ادة )80/البند 
ثالث�اً( من الدس�تور ، وامل�ادة )14( من قانون 
العس�كرية رق�م  للدراس�ات  الدف�اع  جامع�ة 
)4( لس�نة 2016 ، م�ع االخ�ذ بع�ني االهتمام 

ملحوظ�ات الدائرة القانوني�ة يف األمانة العامة 
ملجل�س ال�وزراء املثبتة بموج�ب مذكرتها ذات 
 : املؤرخ�ة يف   ، الع�دد: م د/ق/2/2/41 ل ق 

.  27/1/2020
وتاب�ع انه” تم�ت املوافق�ة عىل تخوي�ل وزير 
املالية صالحية منح رشكات )العراق – الرافدين 
- الف�او( العائدة اىل وزارة املوارد املائية س�لفة 
تش�غيلية بنس�بة )20 %( رشيطة عدم إحالة 
االعم�ال املناط�ة بال�رشكات املذك�ورة آنفا اىل 

رشكات أخرى او مقاولني ثانويني آخرين .

بغداد/ الزوراء:
لرئي�س  اإلعالم�ي  املكت�ب  نف�ى 
مجل�س حض�ور رئي�س الرمل�ان، 
تكلي�ف  ي�وم  الحلب�ويس،  محم�د 
محمد توفيق عالوي يف منزل رئيس 

الجمهورية برهم صالح.
تلق�ت  بي�ان  يف  املكت�ب  وذك�ر 
“الزوراء” نس�خة من�ه: ان “رئيس 
ى دعوة  مجلس الن�واب كان قد تلقَّ
من رئيس الجمهورية برهم صالح 
للحض�ور إىل الغ�داء يف الثان�ي من 
شباط الجاري، كما قد طلب رئيس 

الجمهورية أن تجرى مراسم تكليف 
محمد توفيق عالوي بشكل رسمي 

ومعلن وبحضور رئيس املجلس”.
واض�اف ان “ الحلب�ويس كان رأيه 
ب�أن مراس�م التكلي�ف ليس�ت من 
مهام رئي�س مجلس الن�واب، وقد 
غادر املنزل بعده�ا، وأثناء الخروج 
التق�ى املكلف عن�د البوابة، وجرى 
تب�ادل التحايا، وقد نرشت وس�ائل 
اإلع�الم قي�ام رئي�س الجمهوري�ة 
بمف�رده وبش�كل رس�مي ومعل�ن 

بتكليف عالوي.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت رشكة تس�ويق النفط العراقية “س�ومو” أن ال�رشكات النفطية 
الهندي�ة كان�ت األكث�ر رشاًء للنفط العراقي خالل ش�هر كان�ون الثاني.

وذك�رت “س�ومو” يف احصائية رس�مية نرشته�ا عىل موقعها الرس�مي 
: أن “ال�رشكات الهندي�ة كان�ت األكث�ر عدداً م�ن بني ال�رشكات العاملية 
األخ�رى رشاء للنف�ط العراق�ي وبواق�ع 8 رشكات م�ن أص�ل36 رشكة 
قامت برشاء النفط العراقي خالل ش�هر كانون الثاني”.وأضافت س�ومو 
أن “ال�رشكات الصينية ج�اءت باملرتبة الثانية وبواق�ع 7 رشكات، تليها 
ال�رشكات االمريكي�ة والكوري�ة الجنوبي�ة واإليطالية بواق�ع 3 رشكات 
ل�كل منهما ومن ث�م ال�رشكات اليوناني�ة و الريطاني�ة بواقع رشكتني 
ل�كل منهما”، مبين�ة أن “البقية توزعت عىل رشكات االردنية والروس�ية 
والرتكي�ة واملاليزية واالس�بانية والرازيلية والرتكية والفرنس�ية وبواقع 
رشكة واحدة لكل منهم”. واشارت سومو اىل انها “تعتمد يف بيعها للنفط 
العراق�ي عىل املعايري الرئيس�ية للتعاقد م�ع الرشكات النفطي�ة العاملية 
الكرى واملتوس�طة املس�تقلة والحكومية املتكاملة عموديا”. الفتة اىل ان 
“ابرز الرشكات العاملية التي اش�رتت النفط العراقي هي رشكة اوكس�ون 
موبيل االمريكية وبي بي الريطانية وتوتال الفرنسية وبرتوناس املاليزية 

وكوكاز الكورية الجنوبية”.

أنقرة / متابعة الزوراء:

أقر الرئي�س الرتكي، رجب طي�ب أردوغان، 

بع�دم وجود اتف�اق كامل بش�أن عقد قمة 

“رباعي�ة” ح�ول س�وريا يف الخام�س م�ن 

م�ارس املقب�ل، وهو ما أكدته موس�كو من 

جانبه�ا عندما أعلنت أنه�ا تبحث عقد قمة 

بشأن سوريا.

فف�ي أنق�رة، أعل�ن الرئيس الرتك�ي، رجب 

طيب إردوغان، أن�ه ال يوجد “اتفاق كامل” 

فيم�ا يتعلق بعقد قمة حول س�وريا تجمع 

كال من تركيا وروسيا وفرنسا وأملانيا.

وق�ال أردوغان، يف مؤتمر صحف�ي بأنقرة، 

ام�س الثالثاء: “لي�س هناك اتف�اق كامل” 

ب�ني الرئي�س الفرن�ي إيمانوي�ل ماكرون 

واملستش�ارة األملانية أنغيال مريكل من جهة 

والرئي�س الرويس فالديم�ري بوتن من جهة 

أخرى، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ويف موس�كو، قال املتحدث باسم الكرملني، 

ديم�رتي بيس�كوف، الثالث�اء، إن�ه يعمل يف 

س�بيل اإلعداد لقمة مع تركيا وإيران لبحث 

ال�رصاع يف منطقة إدلب الس�ورية، غري أنه 

ال يجه�ز لقم�ة رباعي�ة منفصلة تش�ارك 

فيها فرنس�ا وأملانيا وتركيا وروس�يا، وفقا 

لرويرتز.

ع�ىل  ردا  بيس�كوف  ترصيح�ات  وج�اء 

ترصيح�ات أردوغ�ان، حيث ش�دد عىل أنه 

ال تج�رى مناقش�ات لعقد قمة مع فرنس�ا 

وأملاني�ا، وع�ىل أن روس�يا ال تبح�ث حالي�ا 

سوى عقد قمة بشأن إدلب مع إيران وتركيا 

فقط.

وبينما قال أردوغان، الذي تدعم بالده فصائل 

املعارضة الس�ورية، إنه “يف أس�وأ الحاالت” 

يمك�ن أن يعقد اجتماع�اً ثنائياً مع الرئيس 

الرويس يف التاريخ نفسه، ذكر بيسكوف أنه 

ال توج�د مناقش�ات حاليا بخص�وص لقاء 

محتمل بني الزعيمني.   

وكان أردوغ�ان أعل�ن، الس�بت، عق�د قمة 

رباعية حول سوريا يف الخامس من مارس، 

يف مب�ادرة ته�دف إىل إيج�اد ح�ل لألزمة يف 

منطقة إدلب يف شمال غربي سوريا.

إن�ه “يت�م درس  أن بيس�كوف ق�ال  غ�ري 

احتمال )عقد( لقاء متعدد األطراف.. واألمر 

ليس متعلق�ا باتصاالت ثنائي�ة” بني بوتني 

وأردوغان. وأض�اف أن “القرار لم يتخذ بعد 

بم�ا أن كل املش�اركني املحتمل�ني لم يعطوا 

موافقتهم بعد”.

وأملح إىل احتمال عقد قمة ثالثية تجمع قادة 

روسيا وتركيا وإيران بدال من قمة رباعية.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
الجلس�ة االس�تثنائية  اس�تعدادا لعقد 
يوم غ�د الخميس للتصوي�ت عىل منح 
الثق�ة لحكوم�ة رئيس ال�وزراء املكلف 
محمد ع�الوي، اك�دت اوس�اط نيابية 
وج�ود ح�راك برملان�ي تتبن�اه بع�ض 
االطراف للعمل بنظ�ام االقرتاع الرسي 
لدى التصويت عىل مرش�حي الحقائب 
الوزاري�ة يف كابين�ة ع�الوي املؤقت��ة، 
واعل�ن رئي�س تحالف الفت��ح، محمد 
الغب�ان، ان “املنه�اج الحكوم�ي ال�ذي 
قدم�ه ع�الوي اىل مجل�س الن�واب ل�م 
يتضمن بش�كل واضح التعه�د بإجراء 
انتخابات مبكرة، وهذا خالف توجيهات 

املرجعية ومطالب الشعب”.

وازاء ذل�ك، كش�ف تحال�ف الفت�ح عن 
الخاص�ة  الح�وارات  نتائ�ج  خالص�ة 
الت�ي  الجدي�دة  الحكوم�ة  بتش�كيل 
س�يقدمها رئيس الوزراء املكلف محمد 

عالوي.
وقال�ت النائ�ب ع�ن التحال�ف، س�ناء 
املوس�وي، ل�” ال�زوراء “: ان “ مجلس 
الن�واب ح�ّدد جلس�ة التصوي�ت ع�ىل 
حكومة عالوي، عىل الرغم من استمرار 
الخالفات بني القوى السياسية ورئيس 
الوزراء املكلف “. مشرية اىل ان “ تحديد 
ي�وم الخميس ج�اء بهدف من�ح وقت 

اضايف لحّل تلك الخالفات “.
واضافت ان “عدم االتفاق بني املكونات 
املوج�ودة س�يؤدي إىل خالف�ات كثرية 

وه�ذا غري مقبول ولن نقبل به”. مبينة 
ان “املرجعي�ة الدينية تؤك�د أن العراق 
تحكم�ه املكون�ات، ويج�ب أن يك�ون 
هناك تفاهم بني املكونات، وأن ال يكون 
هن�اك تدخل ومحاصص�ة حزبية لهذه 

املكونات “.
وحول وج�ود خالفات داخ�ل مكونات 
تحالف الفتح حول تش�كيلة الحكومة 
املؤقت�ة، اوضح�ت  ان “ليس�ت هن�اك 
خالف�ات يف تحالف الفتح حول حكومة 
ع�الوي، ب�ل هن�اك اعرتاض�ات لع�دم 
معرف�ة التش�كيلة الوزاري�ة حتى هذه 
ع�دم  “حال�ة  ان  مؤك�دة  اللحظ�ة”. 
الوضوح وعدم الش�فافية هذه ليس�ت 
جي�دة، ليس فق�ط لتحال�ف الفتح بل 

ل�كل املكونات السياس�ية واملوجودة يف 
الرملان، ما قد ي�ؤدي اىل عدم حضورنا 

يف جلسة التصويت عىل الحكومة “.
واعت�رت ان “ عدم ح�ّل الخالفات قبل 
موعد جلس�ة التصويت عىل الحكومة، 
ينذر بفشل عقد الجلسة من جديد، عىل 
الرغم من مس�اع كبرية تبذل إلنجاحها 

بمشاركة كل األطراف السياسية “.
يأتي ذلك، حيث اك�د تحالف الفت�ح ان 
رئي�س ال�وزراء املكلف محم�د عالوي 
هو مرش�ح توافقت عليه غالبية الكتل 
السياس�ية، ب�رشط ان يش�كل كابينة 
من املس�تقلني ويقدم منهاجا حكوميا 
انتخاب�ات  بإج�راء  االلت�زام  يتضم�ن 

مبكرة .

وقال رئيس كتلة التحالف النائب محمد 
الغبان ان “املنهاج الحكومي الذي قدمه 
ع�الوي اىل مجل�س النواب ل�م يتضمن 
بش�كل واضح التعهد بإجراء انتخابات 
مبكرة، وهذا خالف توجيهات املرجعية 

ومطالب الشعب”.
واض�اف، يف بي�ان صحف�ي: ان “ كتلة 
تحال�ف الفت�ح ترف�ض املحاصصة يف 
تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة بطريق�ة 
مبطنة  إلرضاء بعض الكتل السياسية، 
من خالل منحه�ا بعض الوزارات تحت 
اسماء مس�تقلني مقابل الحصول عىل 
دعمه�ا “. مبين�ا “س�وف ل�ن نصوت 
ع�ىل هك�ذا حكومة ال تحظ�ى بإجماع 

وطني”.

عقد جلسته برئاسة الغضبان واختذ قرارات عديدة

جملس الوزراء يوافق على إطالق مبالغ ملواجهة فايروس كورونا
مكتب احللبوسي ينفي حضور 
األخري يف يوم تكليف عالوي

سومو: الشركات اهلندية األكثر شراًء 
للنفط العراقي لشهر كانون الثاني

أردوغان يقر بعدم وجود اتفاق على قمة رباعية بشأن سوريا

حتالف الفـتح يكشف لـ          نتائج االجتماعات اخلاصة قبل جلسة منح 
الثقـة حلكومة عالوي غدا اخلميس
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ملف

بغداد/ الزوراء:
تنرش صحيفة »الزوراء« املنهاج الوزاري 
لحكوم�ة رئيس ال�وزراء املكل�ف محمد 

توفيق عالوي، وفيما ييل نص املنهاج:
اس�تنادا إىل أح�كام امل�ادة )76( الفقرة 
4 م�ن دس�تور جمهوري�ة الع�راق لعام 
2005 أضع بني ي�دي حرضاتكم منهاج 
حكومت�ي للف�رة املقبلة، م�ع مالحظة 

األمور اآلتية:
1. إن ه�ذا املنه�اج يمث�ل اإلط�ار العام 
لعم�ل الحكومة وف�ق أُس�س وأولويات 
تحكمه�ا طبيع�ة املرحل�ة الت�ي أنتجت 
هذه الحكوم�ة وليس منهج�اً تفصيلياً 

لعمل الوزرات.
2. س�تلتزم الوزارات كافة بإعداد منهج 
تفصي�يل يحتوي ج�داوَل زمني�ًة تكون 
ملزمة لها وُتحاس�ب عىل أساسها خالل 
مدة ال تتجاوز ثالثة أش�هر من حيازتها 

لثقة مجلسكم املوقر.
3. إن إع�داد هذا املنهاج اس�تند بش�كل 
أس�اٍس إىل: الدس�تور العراقي، ومسودة 
الربنامج الحكومي الذي أعدته مجموعة 
م�ن املستش�ارين، وكذل�ك االس�تئناس 
ب�أوراق متع�ددة قدمت م�ن قبل بعض 
الخ�رباء واملختص�ني أُجري�ت بإرشافن�ا 
ب�آراء  االس�تئناس  وكذل�ك  املب�ارش، 

األكاديميني.
إن منه����اجن�ا ال�وزاري يرتك�ز ع�ىل 

محورين:
األول / التهيئ�ة النتخابات نزيهة مبكرة 
يخت�ار فيه�ا الش�عب ممثلي�ه للمرحلة 

املقبلة.
الثاني / اإلصالح الحكومي.

احملور األول / التهيئة النتخابات نزيهة 
مبكرة خيتار فيها الشعب ممثليه للمرحلة 

املقبلة.
يهدف الربنامج الحكومي يف هذا املحور إىل 
الس�عي الجاد لتحقيق تغيريات جوهرية 
وجادة ألنماط الس�لوك الس�يايس وبناء 
مؤسسات الدولة وسيادة القانون وألجل 
تحقي�ق هذا الهدف تس�عى الحكومة إىل 

تنفيذ اآلتي:
أوالً. لجنة الخرباء

تش�ّكل لجنة م�ن عدد من الش�خصيات 
املعروف�ة يف االختصاص�ات ذات العالقة، 
من خ�ارج قوى الس�لطة ممن يحظون 
باملصداقي�ة ويعرفون بالكف�اءة العالية 
بتحدي�د  وتكلّ�ف  التام�ة،  والنزاه�ة 
الخط�وات املطل�وب اتخاذه�ا يف س�بيل 
اإلص�الح  وتحقي�ق  الفس�اد  مكافح�ة 
ألعضائه�ا  يس�مح  أن  ع�ىل  املنش�ود 
باالطالع عىل مجريات األوضاع، وتجتمع 
مع الجهات املؤثرة يف البلد ويف مقدمتهم 
ممثلو املتظاهرين يف مختلف املحافظات 
لالستماع إىل مطالبهم ووجهات نظرهم، 
وتنهي اللجنة أعماله�ا من خالل تحديد 
الخطوات املطلوب�ة ترشيعية أو تنفيذية 

أو قضائية.
و ستعمل الحكومة جاهدة عىل مراجعة 
هذه التوصيات وتأطريها بإطار قانوني 
من خ�الل تحويله�ا إىل م�رشوع قانون 
يعرض عىل مجلس�كم املوق�ر للتصويت 
علي�ه ع�ىل أن يحت�وي ج�داوَل زمني�ًة 

واضحًة لتطبيقه. 

ثاني��اً. اس��تكمال بناء ودعم املؤسس��ات 
الدس��تورية والقانونية الالزمة لتنظيم 

االنتخابات املبكرة:
1. تلتزم الحكوم�ة بتوفري الدعم الكامل 
إلج�راء انتخاب�ات مبكرة ح�رة ونزيهة 
بأق�رب موعد تح�دده املفوضي�ة العليا 
النواب،  املس�تقلة لالنتخابات ومجل�س 
ونؤك�د ع�ىل أن تزودنا املفوضي�ة العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات بموع�د محدد ال 
يتج�اوز س�نًة من يومن�ا ه�ذا، وتتعهد 
واالس�ناد  الدع�م  بتقدي�م  الحكوم�ة 
للمفوضي�ة وتهيئ�ة املتطلب�ات الالزمة 
إلجراء هذه االنتخابات، والعمل عىل توفري 
أج�واء مطمئن�ة للمواطنني ومش�جعة 
للمش�اركة يف االنتخاب�ات، وبعي�دة عن 
جمي�ع القضايا غ�ري القانونية املؤثرة يف 
العملية االنتخابي�ة والتعاون الكامل مع 
بعثة األمم املتحدة يف العراق لتوفري الدعم 
الفني واالستش�اري مل�الكات املفوضية. 
إن ن�رش قانون االنتخاب�ات الجديد الذي 
ص�وت عليه مجل�س الن�واب يف الجريدة 
الرسمية )الوقائع العراقية( مع الجداول 
امللحقة التي تحدد بش�كل واضح الدوائر 
االنتخابي�ة يف الع�راق، مقدمة رضورية 
ال غن�ى عنه�ا للتش�اور م�ع مفوضي�ة 
االنتخابات والجهات الساندة لها لتحديد 

املوعد النهائي لالنتخابات املبكرة.
2. التع�اون مع مجلس النواب واملحكمة 
االتحادية الُعلي�ا ومجلس القضاء األعىل 
لترشيع قان�ون املحكمة االتحادية الُعليا 
أو تعدي�ل قانونه�ا الح�ايل بم�ا يقط�ع 
الطريق عىل أي تش�كيك ح�ول مصادقة 
املحكمة عىل نتائ�ج االنتخابات النهائية 
وترصني وتقوية املؤسس�ات الدستورية 
نظامن�ا  ع�ىل  للحف�اظ  الرضوري�ة 

الديمقراطي.

ثالث��اً. س��يادة القان��ون وإع��ادة هيب��ة 
الدولة:

1. تفعي�ل القوان�ني: تفعي�ل النص�وص 
القانوني�ة ال�واردة يف القوان�ني املدني�ة 
والجزائي�ة والتجاري�ة وغريها، وُحس�ن 
تطبيقها بما يسهم يف خلق أجواء سليمة 

للعمل وردع الفاسدين.
2. املساءلة: كشف املتورطني واملسهمني 
باالعت�داء ع�ىل املتظاهري�ن الس�لميني 
والقوات األمنية وإخضاعهم للمحاكمة، 
جرح�ى  بمعالج�ة  الحكوم�ة  وتلت�زم 

املتظاهري�ن والقوات األمني�ة كما تلتزم 
بتعويض أهايل الش�هداء من املتظاهرين 
الس�لميني والق�وات األمني�ة، فضالً عن 
اإلف�راج ع�ن املعتقلني م�ن املتظاهرين 
الس�لميني بع�د التش�اور م�ع الجه�ات 

املختصة.
3. مكافحة الفساد: من خالل؛

1. معالج�ة ج�ذور الفس�اد ومالحق�ة 
املفس�دين والتضييق عليهم بكل الس�ّبل 

املرشوعة.
2. وضع معايري ومقاييس لوصف جميع 
الوظائ�ف العام�ة وأنم�اط العق�ود بما 
يتناسب مع املعايري املعمول بها يف أغلب 
دول العالم، وتفعيل عمل مجلس الخدمة 

االتحادي.
4. اتخ�اذ إجراءات صارم�ة للقضاء عىل 
ظاهرة الفس�اد ب�كل أش�كالها، وتتمثل 
هذه اإلجراءات بعقوبة أدناها العزل من 
الوظيفة ألبس�ط عملية فساد كالرشوة 

وغريها.
5. االهتم�ام بالقوات املس�لحة العراقية 
وإع�ادة  وتس�مياتها  صنوفه�ا  بكاف�ة 
الهيبة لها وتمكينه�ا من فرض القانون 
تحت إمرة القائد العام للقوات املس�لحة، 
واالهتم�ام  منه�م  املتميزي�ن  وتكري�م 
بتدريبه�م وتس�ليحهم وبم�ا يس�هم يف 
تمكينه�م م�ن أداء امله�ام املوكلة لهم يف 
بس�ط األمن واح�رام حقوق اإلنس�ان، 
وإخراج القوات القتالية من املدن وإنهاء 
مظاه�ر التس�لح فيها، وحرص الس�الح 
بي�د الدول�ة، فض�اًل ع�ن إنه�اء ظاهرة 

الفضائيني ومعاقبة املسؤولني عنها.
6. العم�ل الج�اد ع�ىل توفري بيئ�ة آمنة 
لع�ودة النازح�ني إىل منازله�م ومدنه�م 
بشكل طوعي ومساعدتهم عىل استعادة 

حياتهم بشكل طبيعي.

رابع��ا. محاي��ة وترس��يخ مب��ادئ حقوق 
اإلنسان واحلريات األساسية

يه�دف الربنامج الحكومي يف هذا القطاع 
بأن:

تكفل الحكومة حماي�ة الحريات العامة 
اإلنس�ان  حق�وق  بقضاي�ا  واالهتم�ام 
باالتفاقي�ات  االلت�زام  ُس�بل  وتأهي�ل 
الدولية التي وقع عليها العراق والتعاطي 
بمسؤولية وبشكل شفاف مع هذا امللف 
باعتباره قضية جوهرية ومركزية وبذل 
الجهود الالزمة يف س�بيل إش�اعة ثقافة 

حقوق اإلنسان يف املجتمع.

خامس��ا. االنفتاح والتوازن يف العالقات 
اخلارجية

يهدف الربنام�ج الحكومي يف هذا املجال 
إىل إقامة عالقات رشاكة وتعاون وتفاهم 
م�ع مختل�ف دول العالم وال س�يما دول 
الج�وار والدول الك�ربى الحليفة للعراق، 
تكون هذه العالقات قائمة عىل أس�اس 
احرام س�يادة الع�راق وحفظ مصالحه 
وعدم التدخل يف ش�ؤونه الداخلية، وعدم 
العراقي�ة  األرايض  باس�تخدام  الس�ماح 
للع�دوان ع�ىل أي دولة وتحوي�ل العراق 

ساحة للتالقي والحوار.

احملور الثاني / اإلصالح احلكومي
األساس�ية  املهم�ة  ب�أن  تأكيدن�ا  م�ع 
له�ذه الحكوم�ة ه�ي إج�راء انتخابات 
مبك�رة ولكنها س�تكون حكومة كاملة 
س�نة  لف�رة  تمت�د  وق�د  الصالحي�ات 
الحكوم�ي  برنامجن�ا  س�يتناول  لذل�ك 
األولي�ة  والسياس�ات  الخط�ط  وض�ع 
لجمي�ع الجوانب االقتصادي�ة والخدمية 
والسياس�ية لهذه الحكومة والحكومات 

القادمة.

أوال .  تقوية االقتصاد
يهدف الربنامج الحكومي يف هذا القطاع 

إىل:
1. إع�ادة النظ�ر بالرؤي�ة االقتصادي�ة 
يف الع�راق بم�ا يحق�ق نم�واً اقتصادي�اً 
ملموس�اً، ومن�ح القطاع الخ�اص دوراً 
أساس�ياً يف تفعي�ل االقتص�اد وإصالحه 
والتوج�ه نح�و اقتصاد الس�وق وتمكني 

القطاع الخاص.
2. العم�ل الجاد عىل تنويع اإليرادات غري 
النفطية من خالل توفري بيئة استثمارية 
اآللي�ات  وتحس�ني  لالس�تثمار  جاذب�ة 
التي تش�جع تصدير املنتوج�ات املحلية، 
املراف�ق  وتطوي�ر  الس�ياحة  وتش�جيع 

السياحية الدينية وغريها.
الدولي�ة  املنظم�ات  م�ع  االنس�جام   .3
االقتصادي�ة والتعاط�ي اإليجاب�ي م�ع 
وصفاته�ا اإلصالحية التي تنس�جم مع 
وضع العراق، وال س�يما منظمة التجارة 
العاملي�ة، إذ إّن العمل ال�دؤوب لالنضمام 
إليها سوف يحتم عىل العراق بلوغ العتبة 
املقبول�ة م�ن اإلصالح�ات االقتصادي�ة 
الفكري�ة  امللكي�ة  وحق�وق  واملالي�ة 
والحوكمة وغريها وهي موارد إصالحية 
تلزمنا بج�داول زمنية، واالس�تفادة من 
توصي�ات البنك ال�دويل وصن�دوق النقد 
ال�دويل وغريه�ا مم�ا يحق�ق املصلح�ة 

الوطنية.
4. إع�ادة هيكلة املوازن�ة العامة وإدارة 
للتح�ول  الع�ام ووض�ع األس�س  امل�ال 
التدريج�ي نحو موازن�ة الربامج واألداء، 
وضغ�ط الدين الع�ام إىل أدنى حد ممكن 
وتعظي�م إي�رادات الدولة الع�ام واعتماد 
اإلنف�اق  الكلف�ة /العائ�د يف  حس�ابات 

الحكومي ويف التوظيف.
5. تعزي�ز إس�هام القطاع�ات اإلنتاجية 
الزراعي�ة، الصناعية، الخدمات، الصحة، 
والتعلي�م يف النات�ج املح�يل اإلجمايل، من 
خ�الل إقامة امل�دن الصناعي�ة املتكاملة 
واالس�تثمار الزراع�ي الكب�ري ب�رشكات 

متخصصة.
6. الح�د م�ن دع�م املدخ�الت الزراعي�ة 
والصناعي�ة والتوس�ع يف دعم املخرجات 
للطل�ب  الدافع�ة  القاط�رة  بوصفه�ا 
اإلنتاجي�ة  للق�درات  املع�زز  املضم�ون 

وتقليص املخاطر أمام املنتجني.
7. تحس�ني البيئة الترشيعي�ة بما يخدم 
القطاع الخاص وتوحي�د أنظمة التقاعد 
يف القطاع�ني الع�ام والخ�اص ووض�ع 
ضمان�ات تحم�ي العامل�ني يف القط�اع 

الخاص.
8. اعتم�اد أس�اليب الحوكم�ة وأتمت�ه 
األنش�طة الخدمي�ة بم�ا يضم�ن تقليل 
اجتهاد املوظفني وتقليص حاالت االبتزاز 

والفساد.
9. مراجع�ة ناف�ذة بي�ع العملة وس�عر 
يجع�ل  ال�ذي  بالش�كل  الدين�ار  رصف 
السياس�ة النقدية داعم�ة للمنتج املحيل 

وتعويض االستريادات.
10. العم�ل ع�ىل رفع نس�بة مس�اهمة 

القطاع املرصيف يف تمويل التنمية.
11. تبني مشاريع اس�راتيجية عمالقة 
تكون مح�ركات اقتصادية كبرية وتخلق 
أقطابا للنم�و مكانيا وقطاعي�ا بتفعيل 
أبرمه�ا  الت�ي  االقتصادي�ة  االتفاقي�ات 

العراق.
12. دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة ملا 
له�ا من دور يف امتصاص البطالة، فضال 
ع�ن دع�م املش�اريع املاكروي�ة وإعطاء 

التسهيالت ملؤسسات التمويل األصغر.
13. العم�ل بش�كل عاج�ل ع�ىل أتمت�ة 
اإلج�راءات الكمركي�ة من أجل تنش�يط 
القطاع الصناعي والزراعي وكذلك تيسري 
التج�ارة وتعظي�م م�وارد الدول�ة ومنع 
اله�در يف امل�ال العام والحد من الفس�اد، 
من خالل رشكة عاملية متخصصة يف هذا 

املجال.

ثانيا. البطاقة التموينية
إعادة النظ�ر بربنامج البطاقة التموينية 
للفئ�ات  بتوجيه�ه  وذل�ك  وإصالح�ه، 
املس�تحقة وتجهيزه�ا بش�كل منتظ�م 
ومراجع�ة التجرب�ة العملي�ة الت�ي ت�م 
البطاق�ة  نح�و  بالتح�ّول  إجراؤه�ا 
الخ�اص  القط�اع  وإرشاك  اإللكروني�ة 
بالربنامج تدريجياً يف إدارتها، واس�تثمار 
البطاق�ة التموينية بتوف�ري فرص العمل 
االقتص�اد،  الخ�اص وتحري�ك  للقط�اع 
الفس�اد  مكافح�ة  مج�ال  يف  وخط�وة 
والعم�ل ع�ىل توف�ري مف�ردات البطاقة 
التموينية من الس�وق الداخلية بما يعزز 

فرص اإلنتاج املحيل.

ثالثا. الزراعة واملياه
يهدف الربنامج الحكومي يف هذا القطاع 

إىل تحقيق:
أوالً. هدفني أساسيني يف القطاع الزراعي 

هما:1. زيادة اإلنتاج املحيل وحمايته.
 2. رفع نس�بة مشاركة القطاع الزراعي 

يف دعم االقتصاد الوطني.
ثاني�اً. هدفني أساس�يني يف قط�اع املياه 

وهما: 1. ضمان تدف�ق املياه الخارجية 
إىل العراق وفقا لألعراف الدولية.

2. توزي�ع م�وارد املي�اه داخلياً بش�كل 
عادل.

قطاع املياه
1. إدام�ة التف�اوض م�ع كل م�ن تركيا 
وإيران وس�وريا عىل مختلف املستويات 
وف�ق سياس�ة تفاوضي�ة وطني�ة ثابتة 
لتحقيق اتفاقات منصف�ة تضمن تدفق 
املياه الخارجية إىل العراق وفقا لألعراف 

الدولية.
التوج�ه لتطوي�ر كف�اءة اس�تخدام   .2
املي�اه يف الزراع�ة من خ�الل التحول إىل 
الري املغلق وتحس�ني إدارة الري الحقيل 
وتطوي�ر الترشيعات الخاصة بتأس�يس 

جمعيات مستخدمي املياه.
3. وض�ع ومتابعة تنفي�ذ خطة للحفاظ 
عىل نوعية املياه يف نهري دجلة والفرات 
م�ن التل�وث بإيقاف التج�اوزات وتنفيذ 
مش�اريع معالجة مياه الرصف الصحي 
والصناعي ورب�ط جميع املبازل باملصب 
العام وتنفيذ ش�بكة رصد وطنية لنوعية 

املياه.
4. االستفادة من املياه املعالجة )الرصف 
س�د  يف  وتوظيفه�ا  والب�زل(  الصح�ي 
جزء م�ن االحتياجات املائي�ة يف القطاع 

الزراعي.

رابعا / الرتبية والتعليم
يهدف الربنامج الحكومي يف هذا القطاع 
إىل تحقيق نظ�ام تربوي وتعليمي ملتزم 
بالقي�م وتوف�ري ف�رص تعلّ�م للجمي�ع 
بج�ودة عالية، و يع�زز مجتمع املعرفة، 
ويرسخ مبادئ املواطنة والهوية الوطنية 
وحقوق اإلنسان، ويلبي احتياجات سوق 

العمل.
وإلج�ل تحقي�ق تل�ك األه�داف تس�عى 

الحكومة إىل تنفيذ اآلتي:
الرصين�ة  العلمي�ة  األس�س  وض�ع   .1
ملعالج�ة مش�كلة تأخر ال�دوام يف بعض 
امل�دارس والجامعات لتأم�ني عدم ضياع 
فرصة التعليم للس�نة الدراس�ية الحالية 
للطلبة بس�بب وقفتهم الوطنية الرامية 
إىل مكافح�ة الفس�اد وتحقي�ق اإلصالح 

والتنمية.
2. مراجعة وتقييم مشاريع االسراتيجية 
الوطنية للربية والتعليم )2022-2012( 
وتحديد املعوق�ات التي حالت دون تنفيذ 
بعضه�ا، وامليض يف إع�داد اس�راتيجية 
جديدة لغاية 2030، تأخذ بنظر االعتبار 
توجهات الحكومة يف مجال تعزيز الهوية 
البطالة  الوطنية والالمركزي�ة ومعالجة 
وربط املناهج باحتياجات س�وق العمل 
وتعزي�ز دور التعلي�م األه�يل والخ�اص 
وتطوي�ره، وتنمي�ة الطفول�ة املبك�رة، 
اإلرهاب�ي  داع�ش  ومعالج�ة مخلف�ات 

تربويا وفكريا.
3. إيالء مشكلة األبنية املدرسية اهتماما 
خاصا واعتبار معالجتها مرشوعا وطنيا 
وس�يتوىل وزي�ر الربي�ة تقدي�م برنامج 
زمني بهذا الش�أن خالل األش�هر الثالثة 

القادمة.
4. دع�م ورعاي�ة التعليم األه�يل )العام 
والعايل(، مع تأمني توافر معايري الجودة 

والرصانة العلمية.
5. تطوير كف�اءة التعلي�م العايل وتوفري 
مس�تلزمات االرتقاء بمستوى التصنيف 
ال�دويل للجامع�ات العراقي�ة، وتش�جيع 
بربام�ج  والتوس�ع  العلم�ي  البح�ث 
التعاون والتوأم�ة مع الجامعات العاملية 

الرصينة.

خامسا. اإلعمار واخلدمات
يهدف الربنامج الحكومي يف هذا القطاع 

إىل:
أوالً: اعتم�اد سياس�ة جدي�دة يف قط�اع 
االس�تثمار م�ن خ�الل الدع�م الحقيقي 
للقطاع الخ�اص واملس�تثمرين املحليني 
املش�اريع  واألجان�ب لتش�جيع تموي�ل 
وتش�غيل أك�رب ع�دد ممكن م�ن األيدي 

العاملة.
ثاني�اً: تحدي�د أولوي�ة اختيار املش�اريع 
ومنه�ا املش�اريع املنف�ذة ضم�ن أُط�ر 
التع�اون والرشاك�ة مع ال�دول األجنبية 
سواء أكانت قروضا أم منحا أم صناديَق 
اس�تثماريًة وذل�ك لضم�ان االس�تفادة 
القص�وى من األم�وال يف مش�اريع ذات 

خدمات اس�راتيجية ومردود مايل يحرك 
اقتص�اد الدول�ة ويمن�ع ه�در األم�وال. 
وس�يتوىل الوزراء املعنيون تقديم دراسة 
متكاملة بهذا الش�أن خالل مئة يوم من 

توليهم لوزاراتهم املعنية.

سادسا. االتصاالت واملعلوماتية:
يهدف الربنامج الحكومي يف هذا القطاع 

إىل:
• تحس�ني ج�ودة خدم�ات اإلتص�االت 
واملعلوماتية والربي�د وحماية املعلومات 

العامة والخاصة والحد من االحتكار.
• اعتم�اد قط�اع تكنولوجي�ا املعلومات 
واالتصاالت كعامل مؤثر لتمكني املجتمع 
واالقتصاد من التنمية املس�تدامة توفري 

البيئة الداعمة له.
وألج�ل تحقي�ق تل�ك األه�داف تس�عى 

الحكومة إىل تنفيذ اآلتي:
1. تش�جيع االس�تثمار يف البنى التحتية 
من قب�ل القط�اع الخ�اص أو بالرشاكة 
مل�ّدة  الع�ام والخ�اص  القطاع�ني  ب�ني 
زمنية محّددة، لتحس�ني ج�ودة خدمات 

االتصاالت واملعلوماتية.
2. تش�كيل هيئ�ة أو مؤسس�ة أو وكالة 
خاصة بأمن املعلومات واألمن السيرباني 
للمحافظة عىل رّسية املعلومات وحماية 
املنتفع�ني ووضع آلية للح�د من الجرائم 

املعلوماتية والسربانية.
3. امل�يض يف اس�تكمال تنفي�ذ م�رشوع 
الحكوم�ة اإللكروني�ة واعتب�اره أح�د 

أولويات الحكومة.
الربي�د وتش�جيع اس�تثمار  4. تطوي�ر 

القطاع الخاص فيه.

سابعا. املوانئ والنقل اجلوي
يهدف الربنامج الحكومي يف هذا القطاع 

إىل:
املقدم�ة  الخدم�ات  نوعي�ة  تحس�ني 
قطاع�ي  يف  واملس�تفيدين  للمواطن�ني 
املوانئ والنقل الجوي وتوفري فرص عمل 
للشباب ضمن هذين القطاعني وتحسني 

اإليرادات املالية لدعم املوازنة العامة.
وإلج�ل تحقي�ق تل�ك األه�داف تس�عى 

الحكومة إىل تنفيذ اآلتي:
1. اتخ�اذ إجراءات رسيع�ة لتطوير أداء 
الرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية 
وبالش�كل ال�ذي يجعله�ا تتناف�س مع 
نظرياتها اإلقليمية يف سوق النقل الجوي 
م�ن خ�الل إع�ادة عضويته�ا يف اتح�اد 
الناقل�ني الجويني واس�تكمال اإلجراءات 

الالزمة لرفع الحظر األوربي.
2. اتخ�اذ اإلج�راءات الرسيع�ة لتعظيم 
م�وارد رشك�ة خدم�ات املالح�ة الجّوية 
واس�تيعاب الزيادة املضطردة يف الحركة 
الجوية للطائرات العابرة لألجواء العراقية 
وضم�ان معاي�ري الس�المة الدولي�ة من 
خالل اس�تكمال البنية التحتية املطلوبة 
والترسي�ع يف إعداد الك�وادر التخصصية 
عرب عقود املشاركة مع الرشكات العاملية 

املتخصصة.
3. االس�تمرار يف إكم�ال البني�ة التحتية 
وفق�اً  الكب�ري  الف�او  مين�اء  مل�رشوع 
للمش�اريع املخط�ط لها من قب�ل وزارة 
الس�اندة  االستش�ارية  والجه�ة  النق�ل 
لها م�ع توف�ري التخصيص ال�الزم بغية 
التعجيل يف طرح امليناء لالستثمار )إدارة 

وتشغيال(.
4. تطوي�ر أداء املوان�ئ والنق�ل البحري 
من خالل اس�تكمال اإلج�راءات الدولية 

املطلوبة يف مجال السالمة واألمن.
5. تس�هيل اإلج�راءات يف املوانئ واملنافذ 
الحدودية لخدمة نقل البضائع بالرانزيت 
وجع�ل العراق ممرا أساس�يا بني الرشق 

والغرب.

ثامنا. الطريان املدني
يهدف الربنامج الحكومي يف هذا القطاع 

إىل:
تحس�ني مكان�ة قط�اع الط�ريان املدني 
العراق�ي أمام املنظمات الدولية وتحقيق 
االمتثال الت�اّم ملتطلبات منظمة الطريان 
املدني الدولية )اإليكاو( وكسب مصداقية 
املنظمة واالس�تفادة القصوى من موقع 
العراق الجغرايف املتمي�ز، وجعل الطريان 
املدني أهم محرك اقتص�ادي للعراق بعد 

النفط.
وإلج�ل تحقي�ق تل�ك األه�داف تس�عى 

الحكومة إىل تنفيذ اآلتي:

1. تعدي�ل قان�ون الط�ريان املدن�ي رقم 
)148( لس�نة 1974 املع�دل ليتوافق مع 
املتطلب�ات الدولي�ة املس�تحدثة يف مجال 

الطريان.
2. فصل مقدمي الخدمة )املطارات( عن 
سلطة الطريان املدني وتطوير اإلجراءات 
القانونية لتس�هيل الدخ�ول يف رشاكات 

عاملية إلدارة وتشغيل املطارات.
3. تحسني أداء الخدمات األرضية وإدارة 
أمن الطريان يف املط�ارات املمولة مركزياً 
من خالل الترسيع بإجراء عقود املشاركة 

مع الرشكات العاملية التخصصية.
4. وض�ع برنام�ج متابع�ة الس�تكمال 
متطلب�ات تدقيق اإلرشاف عىل الس�المة 
الت�ي قامت ب�ه منظمة الط�ريان املدني 
الط�ريان  لس�لطة  )اإلي�كاو(  الدولي�ة 
ومراجعة تقرير املنظمة بهذا الخصوص 
وإعداد خطة تصحيحة الجتيازها تدقيق 

املنظمة الدولية )اإليكاو(.

تاسعا. الصحة والبيئة
يهدف الربنامج الحكومي يف هذا الش�أن 

إىل:
• تحس�ني الخدم�ات الصحية والعالجية 
للمواطن�ني وتك�ون ع�ىل ش�كِل تغطيٍة 
ش�املٍة وعادلٍة للمواطنني وعىل أس�سٍ 

علميٍة صحيحة.
• تحس�ني الواقع البيئي يف العراق والحد 

من خطر أنواع التلوث.
وإلج�ل تحقي�ق ه�ذه األهداف تس�عى 
الحكوم�ة إىل اعتم�اد خطط مس�تعجلة 

لتحسني الخدمات الصحية من خالل:
يف  املستش�فيات  إكم�ال  متابع�ة   .1
املحافظات املختلفة وإدارتها وتش�غيلها 
بأق�رب فرص�ة ممكن�ة وف�ق األنظم�ة 

الصحية املتطورة.
2. تفعيل نظام التأمني الصحي يف العراق 
بالش�كل ال�ذي تتكف�ل الحكوم�ة كافة 
املواطن�ني م�ن ذوي الدخ�ل املح�دود يف 

العراق.
3. وض�ع أس�س علمي�ة جدي�دة لتوفري 
األدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة يف كاف�ة 
املستش�فيات وإعط�اء أولوي�ة للمراكز 

التخصصية.
4. تحس�ني الخدمات الصحية والعالجية 
وجراح�ة  الرسطاني�ة  األورام  ملراك�ز 
وأم�راض القل�ب ضمن أعىل مس�تويات 

الرصانة العلمية.
5. االهتم�ام بذوي االحتيج�ات الخاصة 
وتوفري الدعم ال�الزم للجهات املعنية بما 

بضمن لهم حياة كريمة.
6. االرتق�اء بمس�توى برام�ج الصح�ة 
العامة وتطويره�ا بالتعاون مع منظمة 
الصح�ة العاملية ل�درء األوبئة واألمراض 
املعدية عن البالد وتنفيذ الربامج املعتمدة 
تدري�ب  للتلقيح�ات وذل�ك م�ن خ�الل 
امل�الكات واس�ترياد امل�واد من مناش�ئ 

عاملية رصينة.
فضال عن اعتماد برامج عاجلة لتحسني 

الواقع البيئي يف العراق.

عاشرا. الطاقة الكهربائية
يهدف الربنامج الحكومي يف هذا القطاع 

إىل:
زي�ادة إنت�اج الطاقة الكهربائي�ة وإزالة 
االختناقات من أجل تحقيق أعىل ساعات 
ع�ىل  واملحافظ�ة  للمواطن�ني  تجهي�ز 
اس�تقرار التجهي�ز خالل س�اعات حمل 

الذروة.
وإلج�ل تحقي�ق تل�ك األه�داف تس�عى 
الحكومة حس�ب القطاع�ات إىل تحقيق 
زيادة بمع�دالت إنتاج الطاقة الكهربائية 

من خالل:
1. إعادة رسم سياسة االستثمار يف إنتاج 
الطاقة الكهربائية والتوجه باالس�تثمار 
يف محطات الطاقة الشمس�ية، والتعاقد 
مع الرشكات الرصينة ذات الخربة العالية 
بالطاق�ة النظيف�ة وربط االس�تثمار يف 

الجباية.
2. إكم�ال صيان�ات املحط�ات املتوقف�ة 
بجميع أنواعها وتوفري املواد االحتياطية 
زمني�ة  أق�رص م�دة  يف  وإكماله�ا  له�ا 

ممكنة.
اإلنت�اج  بمش�اريع  العم�ل  إع�ادة   .3
املتوقفة ألي س�بب وإزالة املعوقات التي 
تحول دون إعادة تلك املش�اريع إلكمالها 

وتشغيلها .
4. حث املس�تثمرين لإلرساع يف تش�غيل 
مشاريعهم بالوقت املطلوب لتلك املشاريع 

وتذليل العقبات التي تواجههم.
5. إكم�ال خط�وط الرب�ط الواصل�ة إىل 
محط�ات التحويل الجاهزة وفق برنامج 
زمني واضح لغرض تقليص االختناقات 

يف هذا املجال.
6. تقلي�ص االعتم�اد عىل اس�ترياد الغاز 
الج�اف عن طري�ق اإلرساع يف اس�تثمار 
حقول الغ�از والتخلص من ح�رق الغاز 

املصاحب وفق برنامج واضح.
7. زي�ادة القدرة اإلنتاجي�ة للمصايف عن 
طرق تطوي�ر البنى التحتي�ة لها لغرض 
زيادة انتاج املشتقات النفطية وتقليص 

االسترياد.
8. تقديم التس�هيالت لل�رشكات العاملة 
يف قطاع النفط والغاز من خالل تبس�يط 
اإلج�راءات، وح�ل املش�كالت واملعوقات 

التي تواجه تقدم العمل.

احلادي عشر . حمور النفط والغاز:
يهدف الربنامج الحكومي يف هذا القطاع 

إىل:
تنمي�ة وتطوي�ر القّط�اع النفط�ي بم�ا 
يت�الءم م�ع مكانة الع�راق كثان�ي أكرب 
مص�در للنفط يف منظمة أوبك، كونه ُيعّد 
أس�اس الثروة للش�عب العراقي ومصدر 

اإليرادات الرئيسة للموازنة العامة.

وإلج�ل تحقي�ق تل�ك األه�داف تس�عى 
الحكوم�ة حس�ب القطاع�ات إىل تنفيذ 

اآلتي:

1. قطاع االستخراج:
ه�ذا  وتحس�ني  بتطوي�ر  االس�تمرار 
القطاع س�واء من خ�الل الجهد الوطني 
لخط�ٍة  وفق�ًا  الراخي�ص  رشكات  أو 
مدروسٍة، بما يتالءم مع مصلحة العراق 
إنتاج�اً وتصدي�راً، واالهتمام بمش�اريع 
املياه املستخدمة يف حقن اآلبار الجنوبية 
واملحافظة عىل سالمة وديمومة اإلنتاج.

2. قطاع التصدير:
تطوي�ر وتوس�يع املنظوم�ة التصديرية 
للنف�ط، وتنوي�ع املناف�ذ التصديرية بما 
يضمن استمرار التصدير وحل اإلشكاالت 
مع إقلي�م كردس�تان الع�راق من خالل 
التفاهم وفق الدس�تور. وإع�ادة تأهيل 
الخطوط الناقلة للنفط الخام واملنتجات 
النفطي�ة الت�ي تغط�ي مناط�ق العراق 

وتربط بني مواقع اإلنتاج والتصدير.

3. قطاع املصايف:
1. العمل ع�ىل تطوير الطاقات اإلنتاجية 

للمصايف القائمة.
2. تش�جيع االس�تثمار يف قطاع املصايف 
وحل املش�كالت التي تواج�ه هذا القطاع 
لتحقي�ق االكتفاء الذاتي م�ن املنتوجات 

النفطية، واالستغناء عن استريادها.
3. العم�ل بش�كل ممنه�ج ع�ىل إنش�اء 
املص�ايف الحديث�ة ذات املواصفات الفنية 

املتطورة.

4. قطاع الغاز:
أوالً. الغاز املصاحب

1. تنفي�ذ الخط�ة املوضوعة الس�تثمار 
الغاز املصاح�ب وإيالء املوضوع األهمية 
القصوى للوصول إىل الهدف الذي وضعت 

من أجله وإيقاف حرق الغاز يف العراق.
2. االستعجال يف تنفيذ مشاريع معالجة 
الغ�از املصاحب وإنتاج الغاز واإلس�هام 
بس�د الحاج�ة املحلي�ة وتقليل اس�ترياد 
الغ�از. س�واء بالتنفي�ذ من قب�ل وزارة 
النفط أم باالس�تثمار املشرك مع جهات 

رصينة ذات خربة يف هذا مجال.

ثانياً. الغاز احلر
1. تفعيل العمل باس�تثمار مكامن الغاز 
الح�ر يف جمي�ع أنحاء العراق وال س�يما 

املؤرش منها يف رشق العراق وغربه.
2. ح�ل املش�كالت الت�ي أّدت إىل التأخ�ر 
يف املب�ارشة يف مكامن الغ�از يف منطقتي 

املنصورية وعكاز.

5. قطاع الصناعات البرتوكيمياوية:
1. اتخاذ اإلج�راءات العاجل�ة للمبارشة 
بتنفيذ مرشوع النرباس للبروكيمياويات 

العمالق يف محافظة البرصة.
قط�اع  يف  االس�تثمار  تش�جيع   .2
كاف�ة  وتس�هيل  البروكيمياوي�ات 
اإلجراءات لتطوير هذا النوع من الصناعة 
لتحقيق االكتفاء الذاتي واالس�تغناء عن 

استرياد منتجاته.

الثاني عش��ر: الصناعة وتنمية القطاع 
اخلاص

يهدف الربنامج الحكومي يف هذا القطاع 
إىل تحريك االقتصاد والنهوض بالصناعة 
الوطني�ة وخل�ق ف�رص عمل م�ن خالل 

هدفني أساسيني هما:
الصناع�ي  القط�اع  دور  توس�يع  أوالً. 
الخ�اص يف التنمية الصناعي�ة وإعطائه 
الدور الرئيس لقيادة هذا النشاط ودعمه 
مالي�اً وترشيعي�اً، للدخ�ول يف صناعات 

متطورة ذات قيمة مضافة عالية.
ثاني�اً. إع�ادة النظ�ر بالسياس�ة املتبعة 
يف قط�اع االس�تثمار وتش�جيعه، ومنح 
املس�تثمرين العراقيني امتيازات إضافية 
يف العملي�ة االس�تثمارية داخ�ل الع�راق 

والعمل عىل جذب االستثمار الخارجي.

التضامني��ة  اإلدارة  عش��ر:  الثال��ث 
للحكومة

أوالً. يتم تش�كيل مكاتب للمتابعة لكافة 
ال�وزارات ضم�ن مكتب رئي�س مجلس 
ال�وزراء وتس�تحدث وظيف�ة مستش�ار 
ه�ذه  م�ن  مكت�ب  كل  إلدارة  تنفي�ذي 
املكات�ب، كما تس�تحدث وظيف�ة وكالء 
متخصص�ني لل�وزراء أرف�ع درج�ًة من 
الوكيل األقدم لتس�يري ش�ؤون الوزارات 

بفاعلية أكرب.
ثانياً. يتم استضافة جميع الوزراء بشكل 
دوري م�ن قب�ل مجل�س الن�واب بحيث 
يس�تضاف يف كل أس�بوع أح�د ال�وزراء 
واملواطن�ني  املوقري�ن  الن�واب  إلحاط�ة 
الك�رام علما بواق�ع ال�وزارة واملنجزات 
املتحققة واملنجزات املتوقعة واملعوقات، 
كما يتم استضافة رئيس مجلس الوزراء 
م�رة كل ثالثة أش�هر مع بع�ض الوزراء 
لوضع الس�ادة النواب واملواطنني الكرام 
بواقع الخدم�ات والواقع األمني والواقع 
م�ع  الس�يايس  والواق�ع  االقتص�ادي 
االستئناس برأي الس�ادة النواب وتداول 

شؤون البلد معهم.
ثالث�اً. يت�م إنش�اء الصن�دوق الوطن�ي 
للتنمية والتطوير للنهوض بالبلد وجلب 
الكفاءات م�ن العراقيني وغري العراقيني 
ورس�م الخط�ط املطلوب�ة يف املج�االت 
االقتصادي�ة واملالي�ة واألمني�ة ومج�ال 
الخدم�ات للقطاع�ات املختلف�ة لوضع 
مالي�ة  وسياس�ة  اقتصادي�ة  سياس�ة 
واضح�ة ال زال البلد يفتقر إليها لرس�م 
خط�ة متكامل�ة للحكوم�ات القادم�ة 
لوضع خارطة الطريق لتحقيق األهداف 
املتح�دة  لألم�م  املس�تدامة  اإلنمائي�ة 
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أعلن بيع 232 مليون دوالر يف مزاد العملة

كشفت عن حقيقة متديد عطلة املدارس يف بغداد والبصرة  

عن طريق رصيد اهلاتف احملمول 

الدوالر يواصل االستقرار يف البورصة 
احمللية

دياىل تبدأ تطبيق حالة االستنفار يف 
املدن احلدودية للمحافظة

استثمار البصرة: مشاريع 2020 ستوفر 
20 ألف فرصة عمل

خبري: فريوس »كورونا« لن يؤثر يف العراق اقتصاديا 

النزاهة حتبط حماولة إلدخال خمدرات حملافظة ذي قار 

بغداد/ الزوراء:
اس�تقرت اس�عار رصف الدوالر 
واالس�واق  الكف�اح  ببورص�ة 
املحلي�ة، امس الثالث�اء، املوافق 
)25 ش�باط 2020(.. وس�جلت 
أس�عار بورصة الكفاح يف بغداد 
120.500 دينارا لكل 100 دوالر. 
وكان�ت أس�عار البي�ع والرشاء 

كاآلت�ي:  الصريف�ة  مح�الت  يف 
س�عر بيع الدوالر بلغ 121.000 
دينارا. أم�ا س�عر رشاء الدوالر 

فسجل 120.000 دينارا.
يذك�ر ان أس�عار رصف الدوالر 
س�جلت  العراقي�ة  بالس�وق 
اس�تقرارا ملحوض�ا م�ن خالل 

االسابيع االربعة املاضية.

بغداد/ الزوراء:
يف  حكوم�ي  مس�ؤول  اعل�ن 
محافظ�ة دياىل، ام�س الثالثاء، 
عن بدء تطبيق حالة االستنفار يف 
املدن الحدودية رشق املحافظة. 
قزاني�ة  ناحي�ة  مدي�ر  وق�ال 
)110ك�م رشق بعقوبة(، مازن 
الخزاعي، يف حديث صحفي ان” 
حال�ة االس�تنفار ب�دأ تطبيقها 
فعليا يف امل�دن الحدودية، ومنها 
قزانية بس�بب هط�ول االمطار 
الغزيرة وس�ط توقع�ات بتدفق 
كبري ملويجات س�يول قادمة من 
العراقي�ة – االيرانية”.  الح�دود 
واضاف الخزاعي ان” اعالن حالة 
االستنفار اجراء احرتازي تحسبا 

ألي ط�ارئ والعمل ع�ى توحيد 
جه�ود الدوائ�ر الخدمية لتقديم 
أي�ة مس�اعدة او ع�ون خاصة 
للقرى الحدودية«. مبينا »ان كل 
موجات الس�يول خالل موس�م 
الش�تاء مرت من خالل الوديان 
الحدودية بسالم دون اي ارضار، 
ونأمل ان تم�ر املوجات القادمة 
باملس�ار نفس�ه إلبع�اد الق�رى 
واملناطق الزراعية من االرضار”. 
وتش�هد املدن الحدودية يف دياىل، 
خالل مواس�م االمطار الغزيرة، 
تدف�ق س�يول جارفة ت�ؤدي اىل 
غم�ر ودي�ان عمالقة، وتس�بب 
يف بعض االحي�ان ارضارا مادية 

للقرى واالرايض الزراعية. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت هيئ�ة اس�تثمار البرصة، 
امس الثالث�اء، ان الرشوع بتنفيذ 
مشاريع الخطة االستثمارية لعام 
٢٠٢٠ س�يوفر ٢٠٠ ال�ف فرص�ة 

عمل  ألبناء املحافظة. 
وقال رئيس هيئة استثمار البرصة، 
ع�الء عب�د الحس�ن س�لمان، يف 
ترصيح صحفيإن “الهيئة وضعت 
لع�ام   ٢٠٢٠،  اس�تثمارية  خط�ة 
واتفقت مع خمس رشكات عاملية 
كربى إلنش�اء مش�اريع مهمة يف 
املحافظ�ة، م�ن بينه�ا مش�اريع 

صناعية وخدمية”. 

واض�اف عب�د الحس�ن ان�ه “تم 
االتف�اق مع بع�ض الرشكات عى 
آلية تنفذ مش�اريع تش�مل إنشاء 
لألس�مدة ومعم�ل ملح�و  معم�ل 
طاق�ة،  وتحويله�ا  إىل  النفاي�ات 
فضال عن إنش�اء “مدينة النخيل” 
السكنية والتي تعترب من املشاريع 

السكنية الكربى”. 
واشار اىل ان “الهيئة بصدد العمل 
عى التخطيط لفرصة استثمارية 
لغ�رض إنش�اء مدين�ة صناعية، 
وبمساحة تقدر ب� ١٠٠٠ دونم يف 
 منطق�ة خور الزب�ري جنوب رشق 

البرصة”.

بغداد/ الزوراء:
بن الخبري االقتصادي، الدكتور صفوان 
قيص، امس الثالثاء، ان دخول فريوس 
كرورنا للعراق ل�ن يؤثر فيه اقتصاديا 
ع�ى املس�توى القري�ب، الفت�ا اىل ان 
أس�عار النفط س�تعاود التعايف ما بعد 
النصف األول م�ن العام الجاري. وقال 
ق�يص يف ترصيح صحف�ي ان “دخول 

فريوس كورونا اىل العراق وانتشاره يف 
العالم س�يؤثر عى االقتصادي العاملي 
بش�كل ع�ام، لك�ن الع�راق ل�ن يتأثر 
بش�كل كبري، وخاصة يف النصف األول 

من العام الجاري”.
وأض�اف ان “ماموج�ود م�ن بضائع 
وس�لع ل�دى التاجر العراقي س�تكون 
كافية للنصف األول من العام الجاري، 

كم�ا ان الس�وق س�يعود اىل وضع�ه، 
وخاص�ة فيم�ا يتعل�ق بالنف�ط الذي 
يعان�ي من انخفاض خالل الربع األول 
من العام الجاري، ماجعل سعر برميل 

النفط يرتاوح 55-52 دوالرا”.
س�تعاود  النف�ط  “أس�عار  ان  واك�د 
التعايف بع�د النص�ف األول من 2020، 
وس�تبدأ الص�ن بمع�اودة االس�ترياد 

الطبيعية للنفط، بعد اصابتها بالشلل 
االقتص�ادي، وخاصة يف بعض املناطق 
التي انت�رش فيها الفريوس”. ولفت اىل 
أهمية “تفعيل التجارة االلكرتونية مع 
ضبط املنافذ الحدودية، واغالق بعضها 
م�ن اجل تاليف تفيش الف�ريوس، حيث 
ان ذلك س�يضمن اس�تمرار االسترياد، 

ومنع حدوث ازمة اقتصادية”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاهة االتحادي�ة، امس 
نها من إحباط محاولة  الثالثاء، عن تمكُّ
إلدخ�ال املُخ�درات ملحافظ�ة ذي ق�ار، 
مبيَّن�ًة إلقاء القبض ع�ى متهمن اثنن 
مش�اركن بالعمليَّة. دائ�رة التحقيقات 
ع�ن  حديثه�ا  مع�رض  ويف  الهيئ�ة،  يف 
�َذت بموج�ب  عمليَّ�ة الضب�ط الت�ي ُنفِّ

�رٍة قضائيَّ�ٍة ص�ادرة ع�ن محكمة  ُمذكَّ
التحقي�ق املختص�ة بقضاي�ا النزاهة يف 
النارصية، أشارت إىل »تمكن فريق عمل 
من مالكات مكت�ب تحقيق ذي قار، من 
إحب�اط محاولة أف�راد عصاب�ة إلدخال 
أكثر م�ن أربعة كيلوغرام م�ن املخدرات 
إىل املحافظ�ة، موضح�ة أن�ه ت�مَّ ضبط 
متهم�ن اثنن م�ن أف�راد العصابة التي 

حاولت القيام بالعمليَّة ُمتلبِّسن بالجرم 
املش�هود«.وأضافت الدائ�رة ان »فري�ق 
عم�ل مكتب ذي ق�ار تمكن م�ن ضبط 
املتهم�ن بعد نصب كمن له�م عند أحد 
مداخ�ل مدين�ة النارصيَّ��ة وبحوزتهم 
كمية املُخدَّرات التي يرومون ترويجها«. 
إىل »أن تحرياته�ا كش�فت ع�ن  الفت�ة 
العصابة الت�ي تتخذ من مخازن مخفية 

تح�ت األرض مكان�اً إلخف�اء املخ�درات 
بهدف ترويجها داخل املحافظة.« وبينت 
أن�ه ت�م »تنظي�م محرض ضب�ط أصويل 
املتهمن  باملضبوط�ات، وعرضه رفق�ة 
عى السيد قايض التحقيق املختص؛ الذي 
قرَّر إحال�ة األوراق التحقيقية إىل قس�م 
مكافح�ة املخ�درات يف النارصية إلكمال 

التحقيق فيها حسب االختصاص«. 
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بغداد/ الزوراء:
أص�در البن�ك املرك�زي العراق�ي، امس 
الثالثاء، كتّيباً بعنوان »نافذة بيع العملة 
األجنبية يف البنك املركزي العراقي«. من 
جانب اخر، أعلن البنك املركزي العراقي، 
امس، ع�ن بيعه أكثر م�ن 232 مليون 

دوالر، وبمشاركة 32 مرصفاً. 
وق�ال البن�ك يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 
نس�خة منه، ان »الكتيب  يوّضح اإلطار 
اإلداري لتمويل االس�تريادات وآلية بيع 
العمل�ة األجنبي�ة للمص�ارف يف تغطية 

طلبات زبائنها«.
واض�اف ان�ه »يوض�ح ايض�ا عملي�ة 
وتعقيمه�ا  املحلي�ة  العمل�ة  تحصي�ل 
باعتبار هذا البنك يمثل السلطة النقدية 

يف العراق«.
م�ن جانب اخ�ر، أعل�ن البن�ك املركزي 
العراق�ي، امس الثالث�اء، عن بيعه أكثر 
م�ن 232 مليون دوالر، وبمش�اركة 32 

مرصفاً. 
وش�هد البن�ك املرك�زي العراق�ي خالل 
مزاده لبي�ع ورشاء العم�الت األجنبية، 

ام�س الثالث�اء، انخفاض�اً يف مبيعات�ه 
لتصل إىل 232 مليون�ًا و080 ألف دوالر 
غطاها البنك بس�عر رصف أس�اس بلغ 
1190 دين�اراً ل�كل دوالر، مقارنة بيوم 
االثنن الت�ي بلغت املبيع�ات فيها 234 

مليوناً و528 ألف دوالر.
وتوزع الطلب بواقع 208 مالين و220 
أل�ف دوالر لتعزي�ز األرص�دة يف الخارج 
عى شكل حواالت واعتمادات، فيما بلغ 
اجم�ايل البيع النق�دي 23 مليوناً و860 
ألف دوالر عى ش�كل بيع نقدي غطاها 
البنك بالكامل بس�عر رصف بلغ 1190 
دين�اراً ل�كل دوالر واح�د. أم�ا اجم�ايل 
املبيع�ات الكلي�ة فس�جلت 232 مليونا 

و080 ألفا و804 دوالرا.
فيما لم تتقدم أي من املصارف، البالغة 
32 مرصفاً يف مزاد العملة، بأية عروض 

لبيع الدوالر.
يذك�ر أن البنك املركزي يجري جلس�ات 
يومية لبيع ورشاء العمالت األجنبية ما 
عدا العطل الرس�مية التي يتوقف البنك 

عن هذه املزادات.

بغداد/ الزوراء:
وجه�ت وزارة الرتبية جميع مديريات 
الرتبي�ة يف بغ�داد واملحافظات بإطالق 
حملة توعوية مكثفة يف جميع املدارس 
للتعريف بأعراض فايروس »كورونا«، 
وطرق الوقاية منه اثر تسجيل عدد من 
الحاالت يف البالد. بينما كشفت الوزارة، 
امس، حقيقة تمديد عطلة املدارس يف 
بغداد والبرصة بعد االنباء عن تسجيل 
اصابات كورون�ا يف محافظتي النجف 

وكركوك.
وطالب�ت وزي�رة الرتبية، س�ها خليل 
الع�ي ب�ك، يف بي�ان، تلقت »ال�زوراء« 
نسخة منه«، مدراء املديريات بتوجيه 
بتخصي�ص  امل�دارس  ادارات  جمي�ع 
بداي�ة  م�ن  االوىل  الع�رش  الدقائ�ق 

اليوم ال�درايس للتوعية ب�كل مايتعلق 
بأع�راض الفاي�روس وط�رق الوقاية 
من�ه، واتخ�اذ التداب�ري الفوري�ة ألي 
طال�ب يالحظ عليه اعراض مش�ابهة 

ألعراض الفايروس«.
ودعت وزيرة الرتبية اىل« رضورة رفع 
مس�توى التنس�يق مع وزارة الصحة 
فيم�ا يتعل�ق باإلع�الن ع�ن الح�االت 
املؤك�دة واملناط�ق التي س�جلت فيها 
،لك�ي يتس�نى ل�وزارة الرتبي�ة اتخاذ 
الكوادر  الالزم�ة لحماي�ة  االج�راءات 

الرتبوية يف تلك املناطق«.
بينما كش�فت ال�وزارة، امس، حقيقة 
تمديد عطلة املدارس يف بغداد والبرصة 
بعد االنباء عن تسجيل اصابات كورونا 

يف محافظتي النجف وكركوك.

وق�ال املتحدث بإس�م ال�وزارة، حيدر 
فاروق، يف ترصيح صحفي إن »العطلة 
الربيعية يف بغ�داد والبرصة باقية كما 
 29 ه�ي، س�تنتهي ه�ذه العطل�ة يف 
شباط وسيكون االول من آذار اول يوم 
من ال�دوام الرس�مي يف النصف الثاني 

من العام الدرايس الحايل«.
واضاف: »ام�ا فيما يخص املحافظات 
الجنوبي�ة التي تجري فيها امتحانات، 
فقد ت�م ايقاف االمتحانات اىل إش�عار 
اخر بس�بب االعالن عن حالة اصابات 

بفريوس كورون«.
هن�اك  س�تكون  م�ا  »إذا  وتاب�ع: 
الرتبي�ة  وزارة  فأكي�د  مس�تجدات، 
ستتدخل يف اتخاذ القرارات التي تصب 

بمصلحة التلميذ واالرسة الرتبوية«. 

املركزي يوضح اإلطار اإلداري لتمويل االستريادات وآلية بيع العمالت األجنبية

اخنفاض مؤشرات سوق العراق لألوراق املالية

الرتبية تطالب مديرياتها كافة بإطالق محلة توعوية مكثفة خبطر »كورونا«

 Google Play زين العراق تطلق خدمة جديدة ملشرتكيها لشراء تطبيقات وألعاب

بغداد/ الزوراء:
والش�ؤون  العم�ل  وزي�ر  أعل�ن 
االجتماعية، باسم عبد الزمان، امس 
الثالثاء، عن تخصي�ص قطعة ارض 
إلنش�اء 92 كشكاً يف منطقة الغزالية 
لتوزيعه�ا ب�ن الباحثن ع�ن العمل 

املسجلن ضمن قاعدة بياناتها.
وقال عبد الزم�ان  يف ترصيح أوردته 
صحيف�ة “الصب�اح”، واطلعت عليه 
»ال�زوراء« إن “ال�وزارة نس�قت مع 
امانة بغداد، وتم تس�لم قطعة ارض 
منها إلنشاء االكشاك التسويقية التي 

ستوزع بن العاطلن عن العمل”.
وأض�اف أن “القطع�ة ت�م تس�لمها 
رس�ميا وتق�ع يف منطق�ة الغزالي�ة 

ببغ�داد وتبلغ مس�احتها 2500 مرت 
مربع، وستتم املبارشة قريبا بإنشاء 
االكشاك بعد تسويتها وتهيئتها لهذا 
الغ�رض، إذ ت�م توقيع عقد التس�لم 
مع امان�ة بغداد بحضور ممثلن عن 
البلدية  العق�اري ودائ�رة  التس�جيل 
 92 بينم�ا س�يكون ع�دد االكش�اك 

كشكاً تسويقياً”.
“انش�اء  ان  الزم�ان  عب�د  واردف 
االكش�اك التس�ويقية للباحث�ن عن 
العمل يأتي كخطوة ضمن مس�اعي 
الوزارة للقضاء عى البطالة، وتشغيل 
العاطلن عن العمل، وان املش�مولن 
باالكشاك هم املسجلون ضمن قاعدة 

بيانات الوزارة”.

وتابع عبد الزمان ان “االكشاك سيتم 
تصنيعه�ا محليا م�ن قبل ال�وزارة، 
مس�بقا  االتف�اق  ت�م  ان�ه  الس�يما 
م�ع امان�ة بغ�داد لتقدي�م العروض 
ليت�م توفريه�ا بحس�ب املواصف�ات 
الكش�ك  »ان  اىل  املطلوب�ة«. منوه�ا 
الواح�د س�يوفر ف�رص عم�ل لثالثة 
اش�خاص م�ن اجل اس�تقطاب اكرب 

عدد من العاطلن عن العمل”.
واشار اىل ان “الوزارة كانت قد سجلت 
بيانات العاطلن عن العمل من خالل 
الش�مول بمنحة الطوارئ، التي تأتي 
ضم�ن حزم�ة االصالح�ات الخاصة 
بتلبية مطال�ب الباحثن ع�ن العمل 

من اجل توفري فرصة عمل لهم”. 

بغداد/ الزوراء:
 ISX 60 اغلق مؤرش االس�عار
يف جلس�ة، ام�س الثالثاء، عى 
منخفض�ا  نقط�ة   )76.462(
بنس�بة )%42.0( عن اغالقه 
البال�غ  الس�ابقة  الجلس�ة  يف 

نقطة )464.70(.
وبل�غ ع�دد االس�هم املتداولة 
س�هما،   )438,310,412(
بينم�ا بلغ�ت قيم�ة االس�هم 

)733,946,488( دينارا.
وتم تداول اسهم 34 رشكة من 

اص�ل 103 رشكات مدرجة يف 
السوق، واصبح عدد الرشكات 
هيئ�ة  م�ن  بق�رار  املتوقف�ة 
االوراق املالي�ة لع�دم التزامها 
بتعليم�ات االفص�اح املايل 24 

رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من 
املس�تثمرين غ�ري العراقين يف 
 )900,5( النظام�ي  الس�وق 
ملي�ون س�هم بقيم�ة بلغ�ت 
)926,35( ملي�ون دين�ار من 
خ�الل تنفيذ 5 صفق�ات عى 

اسهم رشكتن.
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة 
من املستثمرين غري العراقين 
يف السوق النظامي )775,18( 
ملي�ون س�هم بقيم�ة بلغ�ت 
)016,12( ملي�ون دين�ار من 
خ�الل تنفيذ 8 صفق�ات عى 

اسهم رشكة واحدة.
أما عدد االس�هم املش�رتاة من 
املس�تثمرين غ�ري العراقين يف 
السوق الثاني فبلغ )760,77( 
ملي�ون س�هم بقيم�ة بلغ�ت 

)240,57( ملي�ون دين�ار من 
خ�الل تنفي�ذ 14 صفق�ة عى 

اسهم رشكتن.
بينما بلغ عدد االسهم املشرتاة 
من املستثمرين غري العراقين 
 )643,1( الثان�ي  الس�وق  يف 
ملي�ون س�هم بقيم�ة بلغ�ت 
)196,2( ملي�ون دين�ار م�ن 
خ�الل تنفيذ 9 صفق�ات عى 

اسهم رشكتن.
يذكر أن س�وق العراق لألوراق 
أنظم�ة  اس�تخدم  املالي�ة 

الت�داول االلكرتون�ي واإلي�داع 
 ،2009 ع�ام  من�ذ  املرك�زي 
ويس�عى إلطالق نظام التداول 
ع�رب االنرتن�ت للمس�تثمرين، 
جلس�ات  خم�س  وينظ�م 
تداول أس�بوعياً م�ن األحد إىل 
الخمي�س, وم�درج في�ه 102 
رشكة مس�اهمة عراقية تمثل 
قطاعات املصارف واالتصاالت 
والتأمن  والزراعة  والصناع�ة 
واالس�تثمار امل�ايل والس�ياحة 

والفنادق. 

بغداد/ الزوراء:
أطلق�ت زين الع�راق، إحدى رشكات 
مجموع�ة زي�ن الرائ�دة يف خدم�ات 
يف  املتنّقل�ة  والبيان�ات  االتص�االت 
منطق�ة ال�رشق األوس�ط وش�مال 
إفريقي�ا، خدمة جدي�دة تتيح املجال 
ملش�رتكي زين العراق الدفع بسهولة 
للتطبيق�ات واأللع�اب املتوف�رة عى 
طري�ق  ع�ن   Google Play متج�ر 
رصي�د الهاتف املحم�ول، وألول مرة 

بالعراق.
تلق�ت  بي�ان  يف  الرشك�ة  وذك�رت 
“الزوراء” نس�خة منه: ان�ه يف إطار 
الحل�ول  أح�دث  لتوف�ري  جهوده�ا 
الرقمية، أطلق�ت زين العراق، إحدى 
الرائ�دة يف  رشكات مجموع�ة زي�ن 
خدمات االتصاالت والبيانات املتنّقلة 
يف منطقة الرشق األوس�ط وش�مال 

إفريقي�ا، خدمة جدي�دة تتيح املجال 
ملش�رتكي زين العراق الدفع بسهولة 
للتطبيق�ات واأللع�اب املتوف�رة عى 
طري�ق  ع�ن   Google Play متج�ر 
رصي�د الهاتف املحم�ول، وألول مرة 
بالعراق، حيث تم تفعيل خدمة الدفع 
املبارش مع رشك�ة Google العاملية، 
 DOCOMO وبالتع�اون م�ع رشك�ة

الرقمية.
وقال الرئي�س التنفيذي لرشكة زين 
العراق، عي الزاهد: ان “هذه الخدمة 
الت�ي ت�م تطويره�ا من قب�ل رشكة 
Google تتناغم مع اهدافنا يف توفري 
تجربة خدمات متميزة، باإلضافة اىل 
ان ه�ذه الخدمة ستس�هل املعامالت 
ملش�رتكينا،  الرقمي�ة  التجاري�ة 
وإتاحة الفرصة أمامهم لالس�تمتاع 
باملحت�وى الرقم�ي، ومنحهم قدرات 

إضافي�ة للتحكم بهذه املعامالت عند 
والتطبيق�ات  املتاج�ر  اس�تخدامهم 
عى الهواتف الذكية، وهذا ما نطمح 

له.”
وأضاف الزاه�د: “نحن نعمل ونتجه 
نحو التح�ول الرقمي ال�ذي يعد من 
اه�داف الرشكة والذي يس�هل حياة 
الف�رد العراق�ي، وسيس�اهم يف بناء 
اقص�اد رقم�ي رص�ن يف البل�د من 
خالل الخدمات الرقمية املبتكرة التي 

نقدمها ملشرتكينا.” 
وتع�د ه�ذه الخدمة، الت�ي تتيح آلية 
الدف�ع املب�ارش م�ن الرصي�د، م�ن 
أكثر ط�رق الدفع ش�يوعاً للخدمات 
الرقمي�ة، إذ تتيح القي�ام بالعمليات 
التجاري�ة بص�ورة رسيعة وس�هلة 
يف متاج�ر التطبيق�ات مث�ل متج�ر 
Google Play، وتوّفر مس�توى عاليا 

م�ن األمان والتحكم برشاء الخدمات 
رشكات  ملش�رتكي  والتطبيق�ات 

االتصاالت.
وتعد زين الع�راق من أكثر الرشكات 
التكنولوجي�ا  مج�ال  يف  املتقدم�ة 

والخدمات الرقمية املبتكرة يف العراق 
من خالل التزامها بتقديم اخر الحلول 
التكنولوجية ملش�رتكيها بما يتوافق 
مع تطلعاته�م ومتطلباتهم لضمان 

الخدمة األفضل واألكثر سهولة.

العمل تعلن بدء تنفيذ مشروع األكشاك التجارية
 يف الغزالية

جمهورية العراق                    العدد:١١٢/ش/٢٠٢٠
مجلس القضاء االعى             التاريخ:٢٠٢٠/٢/٢4                              

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي

املدعية/جيهان نارص احسن
املدعى عليه/زياد اسوادي هادي
م/اعالن

ملجهولية محل اقامة املدعى عليه )زياد اسوادي هادي( 
ق�ررت املحكمة تبليغ�ه عن طريق االع�الن بصحيفتن 
يوميتن محليتن يف موعد املرافعة املصادف 3/8/٢٠٢٠ 
ويف حال عدم حضوره س�وف تج�ري املحكمة املرافعة 

بحقه غياباً وعلناً.
القايض
ظافر خيون صرب

جمهورية العراق                     العدد:١5٠9/ش/٢٠٢٠
مجلس القضاء االعى              التاريخ:٢٠٢٠/٢/٢4                   

رئاسة محكمة ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل/املدعى عليه/ حسن صالح سمري
م/تبليغ

قام�ِت املدعية )دع�اء نافع عم�ري( الدع�وى الرشعية 
املرقمة اعاله والتي تطلب فيها التفريق للهجر الجسدي 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ لذا تقرر تبليغ�ك بصحيفتن محليتن يوميتن 
بالحضور ام�ام هذه املحكمة صباح ي�وم 3/3/٢٠٢٠ 
الس�اعة التاس�عة صباحاً وعند عدم ارسالك من ينوب 
عن�ك س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�اً و وفق�اً 

للقانون.
القايض
رافد مركز االعرجي
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6 انتهاء موسم علي يوسف مع بطل الدوري
بغداد/ متابعة الزوراء

تعرَّض العب الرشطة الشاب، عيل يوسف، لقطع يف الرباط الصليبي للركبة، خالل مباراة الفريق 
أمام الكهرباء يف الجولة الثانية من منافسات الدوري املمتاز.

وقال مدير الفريق، هاش�م رض�ا: »ان الفحوصات التي أُجريت لعيل يوس�ف بعد اصطدامه مع 
حارس الكهرباء تبني أنه تعرض لقطع يف الرباط الصليبي«.

وأوض�ح »الالعب س�يخضع لتدخل جراحي، ولن تقل مدة غيابه عن 6 أش�هر، وبالتايل موس�م 
الالعب عيل يوسف بات يف حكم املنتهي«.

وأضاف »غياب عيل يوس�ف خس�ارة كبرية لخط هجوم الرشطة ملا يتمتع به من حيوية وقدرة 
ع�ىل الضغط عىل دفاعات الفريق املنافس«. الفتا إىل »أن إدارة النادي ستس�اند الالعب، وتتمنى 

له الشفاء والعودة مجدًدا للفريق«.

أصفر وأمحر

شهد: ملعب تدريبات الشرطة بائس وتسبب بإصابات كثرية

بغداد/ متابعة الزوراء
كش�ف مدرب املنتخب الوطني لكرة الس�لة، خالد يحيى، س�بب استقالته من 

تدريب السود الرافدين.
وقال يحيى إن “تدريب املنتخب الوطني ش�كل ضغطاً كبرياً بالنسبة يل، ويعد 
مس�ؤولية كب�رية، فأنت تق�ود منتخب الع�راق ويجب عليك تحقي�ق النتائج 

االيجابية”.
واوضح أن “املنتخب الوطني خرس يف املباراتني الس�ابقتني امام لبنان والهند، 
لذل�ك ق�ررت ان اضع حداً ملس�ريتي مع املنتخ�ب، وان اتف�رغ لتدريب النفط 

فقط”.
وقرر اتحاد الس�لة حل املنتخب الوطني بعد النتائج املخيبة يف تصفيات آسيا، 

وخسارة الفريق أمام منتخبي لبنان والهند.
وق�ال مصدر يف االتحاد: “تقرر حل املنتخب الوطني كون أداء الالعبني لم يكن 
مقنعا باملرة، وهناك العبون ال يستحقون التواجد مع املنتخب، كما تقرر حل 

الجهاز الفني بعد استقالة املدرب خالد يحيى”.
وأضاف: “فكرة التعاقد مع املدرب قيص حاتم املحرتف يف الغرافة القطري، لن 
يت�م طرحها إال يف حالة انتهاء عقده هناك، والع�ودة مجددا إىل العراق ليكون 

متاحا للعمل”.
وأوض�ح املصدر: أن اجتماعا قريبا ملجلس إدارة االتحاد س�وف يناقش إعادة 
هيكلة املنتخب الوطني، كما يحسم أمر التعاقد مع مدرب أجنبي، أو االستقرار 

عىل بعض األسماء املحلية.
وخ�رس منتخ�ب العراق لكرة الس�لة أمام نظريه الهن�دي بنتيجة  94 � 75  يف 
املباراة التي أقيمت يف قاعة الش�عب املغلقة ضمن الجولة الثانية من تصفيات 

آسيا.
وأتت نتائج الفرتات ال�4 كالتايل: -21 26 و41 – 47 و60 – 75 و75 – 94.

وق�دم منتخب العراق أس�وأ مباراة له حيث ظهر مستس�لما رغم أنه لعب يف 
قاعة الشعب وسط العاصمة بغداد وبني جماهريه بعد غياب طويل.

وظهر الفريق العراقي مستس�لما ومعتمدا فقط ع�ىل الرميات الثالثية والتي 
لم تنفعه، بينما فقد املتابعات تحت الس�لة والتي سيطر عليها الالعب الهندي 

امريت.
وتراجع مستوى املنتخب العراقي يف بداية الربع الثاني ليصل فارق النقاط إىل 

14 نقطة قبل أن يتحسن األداء ويقلص الفارق إىل 6 نقاط.
ومع م�رور الوقت بدأ اليأس ي�دب بصفوف املنتخب العراق�ي ليخرج خارسا 

. -94 75
وتعد هذه الخسارة هي الثانية ملنتخب العراق يف التصفيات بعد الهزيمة األوىل 

أمام لبنان 68 – 87.

خالد حييى: خسارتا لبنان واهلند وراء 
استقاليت من تدريب منتخب السلة

اعتماد الثاني والعشرين من شهر شباط عيدا للصحافة العراقية الرياضية

بغداد/ متابعة الزوراء
وص�ف مدرب فري�ق الكرة بن�ادي الرشطة، 
عب�د الغن�ي ش�هد، ملع�ب تدريب�ات نادي 
الرشطة ب�”البائس”، مش�رياً إىل أنه يتوجب 

عىل ادارة النادي تغيريه.
وقال شهد إن “امللعب الخاص بتدريبات نادي 
الرشط�ة، بائ�س للغاية وتس�بب بإصابات 

كثرية مثل كرار جاسم، والعبني اخرين”.
واض�اف ان “ادارة نادي الرشطة محرتفة يف 
جميع االمور، لكن يتوجب عليهم ان يلتفتوا 
اىل ملع�ب تدريبات الفريق وتغيريه اىل ملعب 

افضل”.
واوض�ح أن “سياس�تي م�ع العب�ي ن�ادي 
الرشط�ة س�تكون باعتم�اد منه�ج البقاء 
لالفض�ل م�ن خ�الل االعتم�اد عىل اس�س 
اش�ارت  حي�ث  علمي�ة،  واحصائي�ات 
االحص�اءات اىل ان هن�اك العب�ني اعمارهم 

كب�رية لكنه�م ركض�وا اكثر م�ن 11 كم يف 
مباراة الكهرباء”.

واكم�ل ش�هد أن “رحي�ل مهند ع�يل وامجد 
عط�وان وصفاء هادي اثر بش�كل كبري عىل 
الفري�ق، نبحث اآلن ع�ن تعويضهم بالعبني 

جدد”.
وعن املنتخب االوملبي، أكد ش�هد أن “الفريق 
كان بحاج�ة اىل معالج طب�ي وطرحت عىل 
اتح�اد الك�رة اح�د اس�ماء املعالج�ني لكن 
لالس�ف لم يتم التعاقد معه، يف النهاية ضمه 

نادي ليفربول”.
واكم�ل أن “اتح�اد الك�رة الس�ابق صفحة 
وانطوت، ونحتاج اىل التخطيط للمس�تقبل، 
طرح�ت العديد م�ن االفكار يف امل�ايض لكن 
اتح�اد الك�رة لم يطبقه�ا، اتمن�ى ان تطبق 

مستقبالً”.
واوضح  ش�هد: أنه ال يوجد مدرب يف العراق 

منح الالعبني املغرتبني فرصة مثيل.
وب�ني ش�هد “اعتقد ان�ي اكثر م�درب منح 

الالعبني املغرتبني فرصة ليثبتوا جدارتهم”.
واوض�ح “بع�ض املش�اكل االداري�ة حال�ت 
دون التح�اق عدد من الالعب�ني باملنتخب يف 
نهائيات آسيا”. مشرياً إىل ان “معسكر تركيا 
ش�هد تواجد 13 العباً، لكن من كان يستحق 

تمثيل العراق كانوا 3 فقط”.
واكم�ل أن “غياب لؤي العان�ي عن املنتخب 
تس�بب بخس�ارة للمنتخب االوملبي وخطوة 
تعاق�ده مع الق�وة الجوية س�تكون مفيدة 
لالعب، وس�يتمكن من حل مشكلته االدارية 

الت�ي حال�ت دون التحاق�ه باالوملب�ي”.
واض�اف “باالضاف�ة اىل ل�ؤي العان�ي، فإن 
االوملبي خ�رس جهود الالعبني احمد حس�ن 
ومهن�د جعيص، فه�ؤالء كانوا سيش�لكون 

اضافة كبرية بالنسبة لنا”.

منتخب الشباب يرفع وترية التحضريات والالعبون عازمون على حتقيق الفوز
األسود والفراعنة وجها لوجه غدا

الخ�ر / موف�د االتح�اد العراق�ي 
للصحافة الرياضية

يواص�ل منتخبن�ا الش�بابي لك�رة 
القدم اس�تعداداته للمباراة املهمة 
التي ستجمعه مع الفريق املرصي 
ضم�ن رب�ع نهائ�ي كاس الع�رب 
للش�باب تحت 20 عاماً واملتواصلة 
يف السعودية لغاية 5 اذار / املقبل.

وخاض منتخبنا الش�بابي وحدته 
التدريبية اليومي�ة بحضور جميع 
الوح�دة  كان  حي�ث  الالعب�ني، 
استش�فائية لالعبني الذين خاضوا 
مباراة موريتاني�ا االخرية من اجل 
اعدادهم بالشكل الصحيح للمباراة 
املقبل�ة، فيما ت�درب بقية الالعبني 
ع�ىل الخط�ط الخاص�ة باملب�اراة 
الحاس�مة للبطولة والتي لن تقبل 

القسمة عىل اثنني.

جثري: اخليارات موجودة 
والالعبون عازمون على الفوز

واكد مدرب منتخبنا الشبابي لكرة 
القدم، قحطان جثري، ان الفريق بدأ 
يتعامل مع تعليمات املالك التدريبي 
بالشكل الصحيح وصحح االخطاء 
الدفاعي�ة الت�ي حصل�ت يف املباراة 
االوىل ام�ام تون�س، وان قلة خرة 
العبي الفري�ق جعلته�م يرتكبون 
بع�ض االخطاء املهم�ة يف منطقة 
الج�زاء والت�ي اس�همت يف اه�دار 

النقاط باملباراة االوىل والثانية.
واضاف جثري” انا راض عن اداء 
الفريق الن العبينا لم يس�تعدوا 
بالشكل الصحيح نظراً للظروف 
التي يمر بها العراق، وان البطولة 
الحالية تعد خري اعداد لنهائيات 
املقبل�ة  للش�باب  اس�يا  كاس 
الت�ي تعد مهمة للك�رة العراقية 
نظرا لقوة املباري�ات مع الفرق 
املنافسة، وطوينا صفحة الدور 
االول ونستعد للدور ربع النهائي 
بش�كل مختلف من خالل اعداد 
الالعبني بدنياً وفنياً، وتم التأكيد 
ع�ىل حس�م املب�اراة املقبلة من 
خالل تعاون الجميع الن الفريق 
يمثل مس�تقبل الك�رة العراقية، 

بالص�ورة  يظه�ر  ان  وعلي�ه 
االيجابية يف ه�ذا املحفل العربي 

املهم.

صاحل: الفريق مستقر من كل 
اجلوانب

ام�ا املدي�ر االداري للفري�ق، جليل 
صال�ح، فأكد: ان الفريق مس�تقر 
م�ن كل الجوان�ب، وان ادارة الوفد 
حاول�ت ان توف�ر كل احتياجات�ه 
السيما وان الفريق نجح يف اجتياز 
دور ال�16 من البطولة، ومقبل عىل 

مباريات مهمة التقبل القسمة عىل 
اثن�ني، وان الفريق ع�ازم عىل نقل 
ص�ورة ايجابية عن الكرة العراقية 

بهذه البطولة املهمة.

البدران: جنحنا بتأهيل الالعبني 
بالشكل الصحيح

م�ن جهت�ه، اك�د طبي�ب املنتخب 
الشبابي، الدكتور بدران عبدالرزاق: 
ان جميع الالعبني يتمتعون بصحة 
جيدة، وان عملية االستشفاء جرت 
بش�كل رسي�ع، وان امل�الك الطبي 

عم�ل بش�كل متواص�ل م�ن اجل 
اع�داد الالعبني بالش�كل الصحيح 
ليكونوا بالجاهزي�ة املطلبوبة قبل 
بالبطولة  للفري�ق  املرتقب  اللق�اء 
العربية، وان عملية تأهيل الالعبني 
واعداده�م م�ن الجان�ب الصح�ي 
وابعاد الس�لبية وتأثريات املباريات 
املاضي�ة عنه�م س�تتواصل خالل 
االي�ام املقبلة، بعد ان تم عمل اكثر 
من جلس�ة طبية وصحية لالعبني 
م�ن اجل رفع الجه�د البدني عنهم 
يف املرحل�ة املهمة من البطولة التي 

وصل�ت اىل منتصفه�ا، ونأم�ل ان 
يك�ون الفريق جاهزا م�ن الناحية 
الت�ي  املقبل�ة  للمب�اراة  الطبي�ة 

ستجري يوم الخميس.

معنويات الالعبني عالية
ع�ن  العراقي�ون  الالعبي�و  وع�ررّ 
رب�ع  لل�دور  بالتأه�ل  س�عادتهم 
العربي�ة  البطول�ة  م�ن  النهائ�ي 
للش�باب تح�ت 20 عام�اً ، وكانت 
احتفاالت الالعب�ني عفوية وكانت 
دلي�ل حرصهم عىل س�معة العراق 

الكروية من خالل النتيجة االيجابية 
التي جعل�ت الفري�ق يتواجد بدور 

الثمانية من البطولة .
ان  الفري�ق  س�عادة  م�ن  وزادت 
امل�الك التدريب�ي كان راضيا عنهم 
يف املباريات، السيما وانهم اظهروا 
امللع�ب  داخ�ل  متمي�زا  التزام�ا 
وخارج�ه، مم�ا اعط�ى انطباع�ا 
ايجابي�ا عن الوف�د العراق�ي الذي 
قدم صورة مرشف�ة ورائعة لبقية 

الوفود املشاركة يف البطولة.

أبو اهليل لـ         : الفوز على الفيصلي 
أبقى حظوظنا قائمة يف اآلسيوي 

انطالق بطولة العراق للصاالت 
ببناء األجسام نهاية الشهر احلالي

احملرتف املوريتاني الفالني يصل البصرة 
لالنضمام إىل امليناء

بغداد/ محمد مأمون
أكد العراقي، عبدالوهاب أبو الهيل، 
مدرب األنص�ار اللبناني، أن فريقه 
أخذ األهم م�ن مباراته أمام ضيفه 
الفيص�يل األردني وهي نقاط الفوز 
الث�الث التي أبقت ع�ىل حظوظه يف 
املنافس�ة عىل التأهل للدور التايل يف 

كأس االتحاد اآلسيوي.
وقال نجم منتخبنا الوطني العراقي 
الس�ابق “مثلم�ا ش�اهدتم كان�ت 
الفريق�ني،  ع�ىل  صعب�ة  املب�اراة 
وحس�مت يف األنف�اس األخ�رية من 
اللق�اء، لقد كان لزام�ا علينا الفوز 
بس�بب خس�ارتنا يف الجول�ة األوىل 

أمام الكويت )0�1(”.
وأضاف املدرب العراقي املحرتف أبو 
الهيل: “لم يسبق لألنصار الفوز عىل 
الفيص�يل، بالتايل كان الف�وز اليوم 
تاريخيا، وكان الحذر موجودا خالل 
هذه املب�اراة، ورغ�م تأخرنا بهدف 
لك�ن تمكن�ا م�ن الع�ودة للمباراة 
خالل الش�وط األول، لكن الفيصيل 

فري�ق مح�رتم لع�ب يف تصفي�ات 
دوري أبط�ال آس�يا ه�ذا العام قبل 

تحوله للمسابقة الحالية”.
وتابع نجم الطلبة السابق: األرضية 
ل�م تخ�دم الفريقني بس�بب املطر، 
ورغم هذا قدم العبونا مستوى عاليا 

من خالل االلتزام بالواجبات”.
ورشح أب�و الهي�ل أس�باب تراج�ع 
األداء يف آخ�ر 20 دقيق�ة اىل توق�ف 
ال�دوري اللبناني، حيث ق�ال: “قلة 
املباري�ات أدت النخف�اض اللياق�ة 
البدنية لالعبينا، حيث لم نخض أية 

مباراة منذ لقاء الجولة األوىل”.
وخت�م أبو الهي�ل حديث�ه بالقول: 
الوثب�ة  ع�ىل  للف�وز  “نس�عى 
الس�وري يف الجولة الثالثة من أجل 
االس�تمرار يف املنافسة عىل صدارة 

املجموعة”.
يذكر أن الكوي�ت يتصدر املجموعة 
الثانية برصيد 4 نقاط، يليه األنصار  
3 نق�اط، والوثب�ة ثالث�ا بنقطتني، 

وأخريا الفيصيل بنقطة واحدة.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن االتحاد العراقي لبناء االجسام موعد انطالق بطولة هي االوىل من 

نوعها يف العراق.
وقال املنس�ق االعالمي لالتحاد، هش�ام الواني: إن “االتحاد س�ينضم 
بطول�ة العراق للص�االت االهلية االوىل يف بغداد للف�رتة من ٢٨-٢٩من 

شباط الجاري”.
واوض�ح أن “االوزان س�تكون م�ن ٥٥ كغم واىل +١٠٠، حيث س�تقام 
البطول�ة عىل م�رسح منتدى الش�هيد مصطف�ى الع�ذاري يف منطقة 

االسكان مجاور كلية املامون الجامعة”.
واضاف أن “امليزان واملؤتمر الفني، س�يقامان يوم الجمعة يف الساعة 
التاس�عة صباحا، فيما س�يكون موعد العرض واملنافسة يوم السبت 

عند العارشة صباحا”.

بغداد/ متابعة الزوراء
وص�ل املهاج�م املوريتان�ي، أعل الش�يخ 
الفالني، امس الثالث�اء، إىل مدينة البرصة  
تمهي�دا لتوقيع�ه م�ع فريق املين�اء الذي 
ينش�ط يف ال�دوري العراق�ي حت�ى نهاية 

املوسم الكروي. 
وكان الالع�ب املوريتاني قد خاض تجربة 
قص�رية مطل�ع املوس�م الحايل م�ع فريق 
العراق�ي، لكنهم�ا ق�ررا فس�خ  الطلب�ة 

التعاق�د بينهم�ا بش�كل مفاج�ئ ليع�ود 
الالعب مج�ددا ملوريتاني�ا ويلعب جولتني 

مع نواذيبو ويسجل معه هدفني. 
ويع�د الفالن�ي م�ن أب�زر املهاجم�ني يف 
تاري�خ الكرة املوريتانية، حيث توج هدافا 
للموس�م الكروي لعدة مواسم، كما شارك 
مختل�ف  يف  املوريتاني�ة  املنتخب�ات  م�ع 
املس�ابقات، وأح�رز العدي�د م�ن األهداف 

الحاسمة.

بغداد/ الزوراء
عق�دت الهيئة االدارية لالتحاد العراقي للصحافة الرياضية اجتماعها 
الدوري يوم السبت املوافق الثاني والعرشين من شباط 2020،  يف مقر 
االتحاد يف نقابة الصحفيني العراقيني، برئاس�ة الزميل خالد جاس�م، 
وحض�ور الزمالء كاظم الطائ�ي والدكتورعدنان لفت�ه ومحمد خلف 
والدكت�ور موفق عبدالوهاب ، وأمني الرس عادل العتابي، وجرت خالل 
االجتم�اع مناقش�ة املواضيع املطروح�ة عىل جدول االعم�ال واتخاذ 
القرارات الالزمة بش�أنها، وكما يأتي: ناقشت الهيئة االدارية لالتحاد 
مق�رتح الصحفي الرائ�د واألكاديمي الدكتور عيل الهاش�مي بش�أن 
اعتماد الثاني والعرشين من ش�هر شباط من كل عام عيدا للصحافة 
العراقية الرياضية، وهو اليوم الذي صدرت فيه صحيفة نادي األلعاب 
الرياضية يف عام 1922 ملؤسس�ها املرحوم محمد السيد عيل حمادي، 
وس�تكون هذه الذكرى يوما لالحتفال الس�نوي لكل الزمالء العاملني 
يف الصحاف�ة الرياضية وتهيئة كل متطلبات االحتفاء بهذه املناس�بة 
املهم�ة. ويثمن االتحاد املب�ادرة القيمة للدكتور الهاش�مي يف البحث 
والتقيص من أجل توثيق مناس�بة مهمة يف تاريخ الصحافة الرياضية 
العراقي�ة ويتقدم بخالص التقدير والعرفان لجهوده التي تمثل انجازا 

خالدا لصحافة الوطن .
واطلع الزمالء عىل التقرير املفصل الذي قدمه الزميل روان الناهي بعد 
مشاركته ممثال للعراق يف اجتماعات الجمعية العمومية ) الكونغرس 
83 ( لالتح�اد ال�دويل للصحاف�ة الرياضي�ة التي عق�دت يف العاصمة 
الهنكارية – بودابست مؤخرا، وثمن االتحاد املشاركة الفعالة للزميل 
روان الناهي ومجهوداته الكب�رية يف هذه األجتماعات، وتوجيه كتاب 

شكر وتقدير له.
 وأكد االتحاد عىل أهمية تجديد هويات االنتساب اىل االتحادين العربي 

والدويل للصحافة الرياضية، ويكون تجديد االشرتاك عن طريق الزميل 
راف�د البدري بعد تزويده بنس�خة واضحة من جواز الس�فر، وصورة 
حديث�ة للزمي�ل، ومبل�غ 10 دوالرات امريكي�ة عن ب�دل تجديد هوية 
االتحاد العربي و50 دوالرا امريكيا عن بدل تجديد هوية االتحاد الدويل، 
ويك�ون اخر موع�د لتجديد الهوي�ات أو الحصول عليه�ا ألول مرة يف 
الخامس عرش من اذار املقبل، وبخالف ذلك يعتذر االتحاد عن اس�تالم 

الطلبات الجديدة.
كما تم اعتماد اس�تمارة خاصة باالتحاد لتس�مية االفضل يف الدوري 
الك�روي املمتاز ملوس�م 2020-2019، وس�تكون املش�اركة من قبل 
الزمالء يف الهيئة العامة، واعالن النتائج يف احتفالية الئقة تقام يف مقر 
نقابتنا االم، وس�يقوم الزميل الدكتور عدنان لفتة باالنتهاء من وضع 

اللمسات االخرية عىل االستمارة العتمادها نهائيا يف هذا االستفتاء.
واطلع الزم�الء عىل التقرير الذي قدمه الزمي�ل كاظم الطائي، رئيس 
بعث�ة اتحادن�ا يف بطولة الخليج األخ�رية التي اقيم�ت يف قطر، وثمن 
الزمالء املش�اركة الصحفية العراقية يف البطولة، وأشادوا بما ورد من 
مالحظ�ات مهمة تضمنها التقرير الذي قدم�ه الزميل كاظم الطائي، 
والش�كر والتقدي�ر للزمالء صبي�ح العويني وعماد البكري ويوس�ف 
فعل ملا بذلوه من جهود متميزة من خالل الرس�الة الصحفية اليومية 

ملنافسات البطولة .
وأنه�ى اتحادنا منذ وقت مبكر قوائم أس�ماء املش�مولني بمنحة رواد 
الصحافة الرياضية وحس�ب س�نوات الخدمة للزمالء، ونحن بإنتظار 
االجراءات التنفيذية لوزارة الش�باب والرياضة بش�أن رفع التعديالت 
املرتقب�ة عىل قان�ون منح الرياضيني االبطال والرواد لس�نة 2013 اىل 
مجل�س النواب املوقر واملتضمنة ش�مول رشيحة الصحفيني الرواد يف 

تلك التعديالت، وأغلق املحرض بعد تحديد موعد االجتماع املقبل.
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حّقق ليفرب�ول فوزاً 
عس�راً 3 -  2 ع�ى 
ضيف�ه  حس�اب 
وس�ت  العني�د 
خت�ام  يف  ه�ام، 
السابعة  املرحلة 
ي�ن  لعرش ا و
ال�دوري  م�ن 
ي  نكلي�ز إل ا

املمتاز.
فتت�ح  ا
ي  لن�د لهو ا
ن  و ل�د فينا
لتس�جيل  ا
يف  لليفرب�ول 
 )9( الدقيق�ة 
لكن وس�ت هام 
أدرك التع�ادل عرب 
الفرن�ي  املداف�ع 
عي�ى دي�وب يف الدقيقة )12( 
ثم تق�دم يف النتيجة يف الدقيقة 
)55(، قب�ل أن يعود ليفربول يف 
املباراة ع�رب الدويل محمد صالح 
خط�ف  ث�م   )68( الدقيق�ة  يف 
الس�نغايل س�اديو ماني�ه ه�دف 

الفوز يف الدقيقة )81(.
بهذا الفوز رف�ع ليفربول رصيده 
إىل 79 نقط�ة يف الص�دارة بفارق 
22 نقطة عن مانشس�ر س�يتي 
الثان�ي، فيما تجمد رصيد وس�ت 
املرك�ز  24 نقط�ة يف  ه�ام عن�د 

الثامن عرش.
وع�ادل ليفرب�ول الرق�م القيايس 
يف  املتتالي�ة  االنتص�ارات  لع�دد 
الدوري املمتاز )18( والذي حققه 
مانشس�ر س�يتي ب�ن 26 آب/
األول/ كان�ون  و27  أغس�طس 

ديسمرب 2017.
كما ع�ادل الرق�م القي�ايس لعدد 
االنتص�ارات املتتالي�ة لفريق عى 
ملعب�ه يف بطول�ة إنكل�را )21(، 
واملس�جل باسمه عام 1972 حن 
كان بقي�ادة املدرب بيل ش�انكيل، 
وع�ّزز الرقم القي�ايس للمباريات 
املتتالية عى ملعبه “أنفيلد” دون 
هزيم�ة، رافعاً إي�اه إىل 54 مباراة 
)وتحدي�داً منذ 23 نيس�ان/أبريل 
2017 حن س�قط أمام كريستال 

باالس 1 - 2(.

يتوىل الحكم اإليطايل دانييل اورس�اتو إدارة مباراة ريال مدريد اإلس�باني مع 
مانشس�ر س�يتي اإلنجليزي اليوم األربعاء يف ذهاب دور الستة عرش لدوري 

أبطال أوروبا.
ويس�اعد اورساتو كل من لورينزو ماجانييل واليس�اندرو جياالتيني ودانيييل 

دوفري يف ملعب سانتياجو برنابيو.
ويتوىل ماس�يميليانو ايراتي مس�ؤولية تقنية حكم الفيديو املس�اعد 

)فار( بالتعاون مع كاري كاربوني.
وس�بق الورس�اتو أن أدار مب�اراة واح�دة من قب�ل للريال هذا 

املوس�م خالل الفوز عى جالطة رساي الركي بهدف دون رد 
كما أدار املباراة التي اكتس�ح فيها ريال مدريد فريق ماملو 

السويدي 8 / صفر يف عام 2015.
ويتوىل اإلسباني جيل مانزانو إدارة مباراة ليون الفرني 

مع يوفنتوس اإليطايل يوم األربعاء، ويس�اعد مانزانو 
كل م�ن دييجو بارب�رو وانخل نيف�ادو وجويلرمو 
ك�وادرا. ويت�وىل خ�وان مارتينيز مس�ؤولية تقنية 
حكم الفيديو املس�اعد )فار( بالتعاون مع ريكارد 

دي بورجوس.

يع�ود امل�درب اإلس�باني بي�ب جواردي�وال 
مجددا إىل ملعب “سانتياجو برنابيو” حيث 
يقود مانشسر سيتي يف ذهاب ثمن نهائي 
دوري أبط�ال أوروب�ا أم�ام ري�ال مدريد يف 

لحظة فارقة للنادي امللكي باملوسم.
وتس�تكمل منافسات ذهاب دور ال�16 هذا 
األس�بوع بمواجهات وليون مع يوفنتوس، 
وري�ال مدريد مع مانشس�ر س�يتي اليوم 

األربعاء.
ويح�ل امل�ان س�يتي ضيف�ا ع�ى الريال يف 
لحظ�ة مصرية للملك�ي هذا املوس�م بعد 
أن خ�ر صدارة الدوري اإلس�باني لصالح 
غريمه برشلونة إثر سقوطه السبت املايض 
أمام ليفانت�ي بهدف نظيف وف�وز الفريق 

الكتالوني بخماسية بيضاء عى إيبار.
كم�ا تق�ام املب�اراة قب�ل أربع�ة أي�ام من 
مواجهة الكالسيكو املرتقبة أمام برشلونة 
األح�د املقبل يف الجولة ال��26 من الليجا يف 
“سانتياجو برنابيو” والتي قد تقرب الفائز 

بها من لقب الدوري.
ل�ذا فتمثل ه�ذه الزيارة تهدي�دا عى كتيبة 
امل�درب الفرن�ي زي�ن الدي�ن زي�دان الذي 
س�بق ووصف جواردي�وال بأفضل مدرب يف 
العالم، وال س�يما أن تركيز املان سيتي بات 

منصب�ا عى الفوز بدوري األبطال ألول مرة 
يف تاريخ�ه، يف ظل انعدام فرص�ه تقريبا يف 
التتوي�ج بال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز الذي 

اقرب ليفربول من حسمه.
وس�يحاول جواردي�وال م�ن جدي�د الف�وز 

بالتش�امبيونز ليج مع فريق غر برشلونة 
الذي أحرز معه اللقب عامي 2009 و2011 
لكنه فش�ل يف حص�ده مع باي�رن ميونيخ 

ومانشسر سيتي.
وتعد ه�ذه املرة الثانية الت�ي يصطدم فيها 
جواردي�وال بري�ال مدري�د يف دوري األبطال 
منذ أن ترك برش�لونة، إذ التق�ى بامللكي يف 
نصف نهائي البطولة موسم 2013 - 2014 
بينم�ا كان ع�ى رأس اإلدارة الفنية لبايرن 
ميونيخ لكنه خر وت�وج حينها املرنجي 
باللق�ب بع�د فوزه ع�ى أتلتيك�و مدريد يف 
النهائ�ي. وبانتص�اره وقته�ا، ف�ك الري�ال 
العق�دة التي س�ببها ل�ه جواردي�وال بينما 
كان مدربا لربش�لونة إذ فاز ع�ى امللكي يف 
9 م�ن أصل 15 مب�اراة جمعتهم�ا وتعادل 
يف 4 وخ�ر 2 فقط، كما أط�اح باملرنجي 
من التشامبيونز ليج يف نصف نهائي 2011 

وحصد بعدها اللقب.
ولع�ب مانشس�ر س�يتي وري�ال مدريد يف 

دوري األبط�ال م�ن قبل 4 مباري�ات حيث 
أط�اح الفري�ق اإلس�باني قب�ل 4 س�نوات 

بخصمه اإلنجليزي.
ويف موس�م 2012 - 2013 كان الفريق�ان 
يف نف�س املجموعة ب�دور املجموعات وفاز 
الري�ال يف الربنابي�و وتع�ادل يف “االتح�اد” 
ليبلغ امللكي ثم�ن النهائي من املركز الثاني 

ويودع السيتي البطولة.
ويس�تقبل ليون الفرني ضيفه يوفنتوس 
االيط�ايل يف واح�دة م�ن املواجه�ات ش�به 
املحسومة، فالفريق الفرني صاحب األداء 
بالبيانكونري  املتواض�ع حالي�ا يصط�دم 
متص�در ال�دوري اإليط�ايل واملرش�ح بقوة 

للقب هذا املوسم.
وقد خ�ر ليون 6 من آخر س�بع مباريات 
خاضه�ا يف ثمن نهائ�ي دوري األبطال ولم 
يتمك�ن من قبل الفوز ع�ى يوفنتوس الذي 
لم يخ�ر يف ثمن نهائي التش�امبيونز ليج 

منذ أربعة أعوام.

بعد الصن وقارة آس�يا، انعكس�ت 
الفوىض التي يسببها تفيش فروس 
كورونا املس�تجد ح�ول العالم، عى 
يف  والس�يما  الرياضي�ة  األح�داث 
أوروبا، وبدأت تهدد إقامة مباريات 
يف مس�ابقة دوري األبط�ال لك�رة 
الق�دم يف إيطاليا.يف ما ييل سلس�لة 
من األح�داث الرياضية التي ألغيت، 
تأجلت، أو باتت إقامتها مهددة:     

كرة القدم
� بطول�ة الص�ن: كان م�ن املقرر 
يف  الصين�ي  ال�دوري  ينطل�ق  أن 
لك�ن  الح�ايل،  ش�باط/فرباير   22
اضط�رت  الرياضي�ة  الس�لطات 
إىل تأجيل�ه باإلضاف�ة “إىل جمي�ع 
املنافس�ات الرياضية م�ن مختلف 
األن�واع وعى جميع األصعدة”، كما 

أعلن االتحاد املحيل للعبة.
س�يخوض املنتخب الصين�ي األول 
مباراتن ضمن التصفيات املزدوجة 
 2022 املؤهل�ة إىل موندي�ال قط�ر 
وكأس آس�يا 2023 التي من املقرر 
أن يستضيفها عى أرضه، يف تايالند 
ومن دون جمه�ور. وتواجه الصن 
منتخ�ب جزر املالدي�ف يف 26 آذار/
م�ارس ث�م غ�وام يف 31 من�ه عى 
ملعب “تش�انغ آرينا” يف بوريرام يف 

وسط رشق تايالند.                 
دوري أبطال آسيا: أرجئت مباريات 

املس�ابقة القارية التي كان طرفها 
مطل�ع  إىل  الصيني�ة  الف�رق  أح�د 
نيس�ان/أبريل باس�تثناء مباريات 
يقي�م  كان  ال�ذي  غ�وان  بيجين�غ 
معسكراً يف كوريا الجنوبية.                 

أوملبي�اد  إىل  املؤهل�ة  التصفي�ات 
طوكيو 2020: تم نق�ل التصفيات 
املق�ررة يف ووه�ان حي�ث الب�ؤرة 
األساس�ية للف�روس، إىل س�يدني 

األسرالية.                 
أرجئت أربع مباريات ضمن الدوري 
اإليطايل كانت مقررة يف 23 شباط/
فرباي�ر، وتطرح عالمات اس�تفهام 
ع�ن مصر مباري�ات ع�دة مقبلة، 
وتحديداً مباراة إنر ميالن ومنافسه 
البلغاري لودوغورتس يف دور ال�32 
ملس�ابقة الدوري األوروبي “يوروبا 
ليغ”. وأشارت صحيفة “كوريري 
ديل�و س�بورت” إىل إم�كان إقام�ة 
املب�اراة م�ن دون جمه�ور أو ع�ى 
ملعب محايد خارج شمال إيطاليا. 
ومساء اإلثنن، أعلن رئيس االتحاد 
اإليطايل تقدمه بطلب من السلطات 
إقام�ة  إمكاني�ة  لبح�ث  املحلي�ة 
املباري�ات املقبل�ة يف ال�دوري خلف 
أب�واب موصدة، وأيض�اً مباراة إنر 

ولودوغورتس.
ت�م تأجيل انطالق ال�دوري الكوري 
أن  مق�رراً  كان  وال�ذي  الجنوب�ي 

ينطلق نهاية األسبوع، من دون أن 
يحدد موعد جديد لذلك.
كرة املرضب

� اضطرت الصن إىل االنسحاب من 
مواجهتها لروماني�ا يومي 6 آذار/
م�ارس و7 من�ه ضم�ن مس�ابقة 

كأس ديفيس.
ت�م إلغ�اء دورة جي�ان الت�ي كانت 
نيس�ان/أبريل  منتص�ف  مق�ررة 

املقبل. 
املاراتون

� ت�م إلغاء مش�اركة نح�و 38 ألف 
هاٍو يف سباق ماراتون طوكيو املقرر 
يف األول من آذار/مارس، وماراتون 
العاصمة الكورية الش�مالية بيونغ 
يان�غ ال�ذي يقام عادة يف نيس�ان/

ابريل. 
ألعاب القوى

� ت�م ترحيل بطول�ة العالم أللعاب 
القوى داخل قاعة املقررة يف مدينة 
نانكن الصينية من 13 إىل 15 آذار/

2021. كان  م�ارس، حت�ى الع�ام 
من املق�رر أن تكون ه�ذه البطولة 
أم  رياض�ة  يف  ك�ربى  بطول�ة  أول 
األلعاب قبل أربعة أش�هر من دورة 
األلع�اب األوملبي�ة الصيفي�ة الت�ي 
تس�تضيفها طوكيو بن 24 تموز/
يوليو والتاس�ع من آب/أغس�طس 

املقبلن.   
رياضات ميكانيكية

� ت�م تأجيل س�باق جائ�زة الصن 
العال�م  بطول�ة  ضم�ن  الك�ربى 
للفورموال وان، والذي كان من املقّرر 
أن يق�ام ع�ى حلبة ش�نغهاي بن 
17 نيس�ان/أبريل و19 منه، والذي 
يستقطب اآلالف من مشجعي هذه 

الرياضة امليكانيكية.
يف املقاب�ل، أبق�ى املنظم�ون ع�ى 
جائزة فيتن�ام الك�ربى يف موعدها 
املح�دد يف الخام�س م�ن نيس�ان/
أبريل.“فورم�وال أي”: ألغي س�باق 
جائ�زة س�انيا يف جزي�رة هاين�ان 
الصيني�ة، والذي كان مق�رراً يف 21 

آذار/مارس املقبل.
مالكمة

� أعلن�ت اللجن�ة األوملبي�ة الدولية 
نق�ل التصفيات املؤهل�ة إىل أوملبياد 
آذار/  11  -  3( األردن  إىل  طوكي�و 
م�ارس( بعدم�ا كان�ت مق�ررة يف 
ش�باط/فرباير يف مدين�ة ووه�ان 
انتش�ار  بس�بب  وذل�ك  الصيني�ة 

فروس كورونا املستجد.
سباحة

� الس�باحة االيقاعية: قرر االتحاد 
ال�دويل للس�باحة إلغ�اء اللق�اءات 
الدولي�ة املقررة يف س�وزهو من 23 

إىل 25 نيسان/أبريل.
اللقاءآت الدولي�ة يف الغطس: ألغى 
االتح�اد ال�دويل للس�باحة مرحل�ة 
الص�ن الت�ي كان�ت مق�ررة بن 7 

آذار/مارس و9 منه.   
الريشة

� بطول�ة آس�يا املؤهل�ة إىل أوملبياد 
طوكيو: كانت مقررة يف ووهان من 
نيس�ان/  21

أبريل إىل 26 منه، لكن االتحاد الدويل 
للعبة ل�م يتخذ ق�راراً نهائياً بعد يف 

هذا الشأن.
بطول�ة الص�ن للماس�رز: كان�ت 
بجزي�رة  لينغتش�وي  يف  مق�ررة 
ش�باط/فرباير   25 ب�ن  هاين�ان 
واألول من آذار/مارس، لكنها ألغيت 
بعد امتناع العدي�د من الالعبن عن 

املشاركة فيها.
املصارعة

� تصفي�ات األلع�اب األوملبي�ة: لن 
الصيني�ة  جي�ان  مدين�ة  تحظ�ى 
التصفي�ات األوملبية من  باحتضان 
27 إىل 29 آذار/م�ارس املقبل، لكن 
لم يتم تحديد هوية الدولة املضيفة 

الجديدة التي ستحل مكانها.  
غولف

� بعد الغاء مرحل�ة جزيرة هاينان 
الصينية للس�يدات يف أواخر كانون 
الثاني/يناي�ر امل�ايض، لحق�ت بها 
 20 يف  التايالندي�ة  باتاي�ا  مرحلت�ا 
شباط/فرباير وسنغافورة األسبوع 

املقبل.
البنتاتلون الحديث

 2020 العال�م  � ت�م نق�ل بطول�ة 
للبنتاتلون املؤهلة إىل دورة األلعاب 
مدين�ة  م�ن  طوكي�و  يف  األوملبي�ة 
تش�يانمن الصيني�ة إىل كانكون يف 

املكسيك.
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ختام ذهاب مثن نهائي دوري األبطال
فان دير فارت: جوارديوال يزيد من 

صعوبة مواجهة الريال والسييت

فوالند يغيب عن ليفركوزن حتى نهاية املوسم

اعالم الكرتوني

قمة كبرية بني ريال مدريد ومانشسرت سييت واليويف بضيافة ليون

فريوس كورونا ُيربك روزنامة األحداث الرياضية

ق�اَل الهولن�دي رافائيل ف�ان دير فارت، ال�ذي لعب يف صف�وف ريال 
مدريد، إنه ال يرى مرش�حا أوفر للفوز بن الفريق األبيض ومانشسر 
س�يتي، الل�ذان سيتنافس�ان اليوم األربع�اء يف ذه�اب دور ال�16 من 
دوري أبط�ال أوروب�ا بملعب س�انتياجو برنابي�و. ورصح دير فارت 
)37 عاما( من موس�كو خالل مش�اركة يف كأس األساطر: “ستكون 
مواجه�ة إقصائية من الصعب للغاية التنبؤ بنتيجتها. أتمنى أن يفوز 
ري�ال مدريد، لكن س�يتي يمتلك الكثر من الج�ودة”. وأضاف الالعب 
السابق بصفوف أياكس وتوتنهام أن اإلسباني بيب جوارديوال “يعرف 
ريال مدريد بش�كل جيد للغاية”، مش�را إىل أن ه�ذا يزيد من صعوبة 
املواجهة.وتاب�ع املحل�ل الح�ايل بالتلفزيون الهولن�دي: “أعتقد أن كل 
فريق يمتلك نفس الحظوظ للتأهل إىل ربع النهائي”. ويطمح س�يتي 
للتتويج بأول لقب له يف التش�امبيونز لي�ج، خاصة وأنه قد يغيب عن 
املش�اركة يف البطولة خالل املوسمن القادمن بسبب عقوبة اليويفا. 
أم�ا الري�ال فيمتلك الرقم القي�ايس يف عدد مرات الف�وز بها )13( مع 
مدرب�ه الفرن�ي زين الدين زي�دان، صاحب الفض�ل يف الفوز باللقب 
لثالث مرات متتالية، علما ان ليفربول هو حامل لقب املوسم املايض.

ذكَر نادي باي�ر ليفركوزن األملاني لكرة الق�دم أن هدافه األول 
كيفن فوالند سيغيب عن صفوفه حتى نهاية املوسم الحايل بعد 
إصابت�ه بتمزق يف أربطة الكاحل خالل ف�وز الفريق يف الدوري 
األوروب�ي األس�بوع املايض ع�ى بورت�و الربتغايل ما يس�تلزم 
خضوع�ه لعملي�ة جراحية. وكش�فت الفحوص ع�ن تمزق يف 
الكاحل األير لفوالند الذي توجه بالفعل إىل ميونيخ للخضوع 
لعملي�ة جراحي�ة إلصالح اإلصاب�ة. وقال الن�ادي بعد خضوع 
الالعب لفحوص دقيقة: “س�يتعن عى باي�ر ليفركوزن اللعب 
ب�دون فوالن�د مدة تقارب ثالثة أش�هر”. وأحرز فوالند تس�عة 
أهداف يف الدوري ليس�اعد فريقه ع�ى التقدم للمركز الخامس 
ب�ن فرق البطولة )18 فريق�اً( ويعزز أماله يف الوصول للمربع 
الذهبي قبل نهاية املوس�م والحصول عى فرصة للمش�اركة يف 
دوري أبط�ال أوروبا املوس�م املقبل.  وس�يلتقي ليفركوزن مع 

بورتو يف إياب دور 32 من الدوري األوروبي غدا الخميس. 

مارسيلو ميثل أمام احملكمة إيطالي يدير مواجهة الريال والسييت وإسباني لليون مع يوفنتوس

اقامة مباريات الدوري اإليطالي بدون مجهور

ليفربول يفوز رغم عناد وست هام

مفكرة الزوراء

إسبانية  محكمة  أفادْت 
مارس�يلو  الربازي�يل  أن 
مدافع فريق ريال مدريد، 
مثل أمامها بسبب القيادة 
وه�و يحمل رخصة س�ر 
غر صالحة للمرة الثانية 
ل  خ�ال

سبعة أعوام، وتجاوز الرعة القصوى.
وأش�ارت محكمة العاصمة اإلسبانية إىل أن 
الظهر األير للفريق الذي يحتل حاليا املركز 
الثان�ي يف ترتيب ال�دوري املحيل لكرة القدم، 
أقر بذنبه يف القيادة برعة 134 كلم/ساعة 
يف منطق�ة تبلغ الرعة القصوى فيها 120 
كلم/س�اعة، وذلك يف كانون األول/ديسمرب 

امل�ايض. كما تب�ن أن رخصة القي�ادة التي 
كان الالعب يحملها، غر صالحة.

وم�ن املقرر أن يمثل الالعب الدويل البالغ 31 
عام�ا، أمام املحكمة مج�ددا يف آذار/مارس 
املقبل، حيث يتوقع صدور حكم يف القضية.

وفرض�ت عى الالع�ب غرامة مالي�ة قدرها 
ستة آالف يورو.

أعلن وزير الرياضة اإليطايل فينتشنزو سبادافورا ان تفيش فروس كورونا 
املس�تجد يف البالد سيدفع اىل إقامة مباريات عدة يف كرة القدم خلف أبواب 
موص�دة خالل األي�ام املقبلة، أبرزه�ا قمة الدوري ب�ن يوفنتوس وإنر.
كم�ا أكد األخر ان مباراته املقررة غ�دا الخميس ضد ضيفه لودوغورتس 
البلغاري ضمن الدوري األوروبي “يوروبا ليغ”، سيكون مصرها مشابها.

وأتت ه�ذه الخطوة يف أعقاب تأكيد رئيس االتحاد اإليطايل للعبة غابريييل 
غرافينا تقدمه بطلب بهذا الشأن من السلطات املحلية، يف إطار جهود الحد 
من تفيش الفروس الذي حصد حتى اآلن خمسة وفيات يف البالد. وأوضح 
س�بادافورا بعد اجتماع ملجلس ال�وزراء: “بعد طلب الهيئ�ات الرياضية، 
ونظ�را اىل أن الحظر عى النش�اطات الرياضية املفتوح�ة أمام الجمهور 
يبقى نافذا يف س�ت مناطق يف ش�مال إيطاليا، اتفقنا عى إقامة مباريات 
خل�ف أبواب موصدة”. ويش�مل ذلك س�ت مباريات يف املرحلة السادس�ة 
والعرشي�ن من “س�ري أ”، كان م�ن املق�رر أن تقام يف نهاية األس�بوع 
الحايل، وأبرزها األحد املقبل بن يوفنتوس بطل الدوري يف املواسم الثمانية 
املاضية ومتصدر الرتيب حاليا، وضيفه إنر الذي يبتعد عنه بفارق س�ت 

نق�اط يف املركز الثال�ث. اىل ذل�ك، أعلن إنر 
انه “تماش�يا مع متطلبات الهيئات الصحية 

يف منطق�ة لومبارديا )ش�مال( وبلدية ميالنو 
وباالتف�اق م�ع ويفا )االتح�اد األوروب�ي لكرة 

القدم(، س�تقام مب�اراة اإلياب ضم�ن دور ال�32 
ملسابقة يوروبا ليغ بن إنر ولودوغورتس )...( غدا 

الخميس 27 شباط/فرباير خلف أبواب موصدة”. وكان غرافينا 
قد أكد يف وقت سابق التقدم “بطلب رسمي لوزير الصحة روبرتو 

سبرانتس�ا من أجل إقامة املباراة املقررة غ�دا الخميس بن إنر 
مي�الن ولودوغورتس يف يوروبا ليغ )مس�ابقة الدوري األوروبي( 

خلف أب�واب موصدة”، مضيفا: “نتوقع ردا رسيعا واألجواء كانت 
إيجابية”. وأش�ار غرافين�ا اىل أنه تقدم بطل�ب مماثل يف ما يخص 
املباري�ات املق�ررة يف الدوري املحيل خ�الل عطلة نهاية األس�بوع، 

مضيفا: “س�تكون هناك مباري�ات خلف أبواب موص�دة منذ األحد 
املقبل عى األرجح”. وأرجأت السلطات اإليطالية أربع مباريات كانت 

مقررة األحد املايض يف “سري أ”، بينما أّثر انتشار الفروس والسيما 
يف شمال البالد عى العديد من األحداث الرياضية املحلية، ودفع إللغاء 

بعضها أو إرجائها. وس�جلت حت�ى اآلن يف إيطاليا أكثر من 200 حالة 
وتويف خمسة أش�خاص نتيجة اإلصابة بفروس كورونا املستجد الذي 

بدأ يف الصن، حيث أودى بحياة قرابة 2600 ش�خص حتى اآلن من أصل 
77 ألف إصابة. وعزلت السلطات بلدات يف شمال البالد والسيما يف منطقة 

لومباردي�ا، يف خطوة تطال عرشات اآلالف من الس�كان، خوفا من تفيش 
الفروس. وحّضت منظمة الصحة العاملية عى االس�تعداد ل�”وباء عاملي 
محتمل” يف وقت دفع تس�جيل إصابات ووفيات جديدة يف أوروبا والرشق 
األوسط وآس�يا اىل جهود أكثر رصامة لتقييد واحتواء الفروس. وظهرت 

بؤر جديدة يف األيام األخرة، السيما يف إيران وكوريا الجنوبية وايطاليا.
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المنافسة تفرض على القنوات اإلخبارية نهجا دائما لالرتقاء بالمحتوى

أكدوا أن نقيب الصحفيني العراقيني وطين وشجاع ومؤهل لتحمل املسؤولية 

قيادات صحفية عربية: الالمي حيظى بالدعم لتجديد انتخابه رئيسا الحتاد الصحفيني العرب 
الزوراء/ سعد محسن خليل: 

أعرب�ت عدة قيادات صحفي�ة عربية عن دعمها 

لرئيس اتحاد الصحفيني العرب نقيب الصحفيني 

العراقيني، مؤيد الالمي، وتجديد انتخابه رئيس�ا 

التح�اد الصحفي�ني الع�رب يف دورت�ه الجديدة، 

مؤك�دة أن الالم�ي أعط�ى زخما لالتح�اد خالل 

ترؤس�ه وجعله منظم�ة فاعلة وهو ش�خصية 

وطنية ش�جاعة ومؤهل�ة لتحمل املس�ؤولية يف 

املرحلة الحرجة التي تمر بها الدول العربية.

وق�ال االمني العام املس�اعد يف اتحاد الصحفيني 

الع�رب نائ�ب نقي�ب الصحفي�ني املوريتاني�ني، 

غاب�ي ف�ارح، يف ترصيح ل�”ال�زوراء”: ان مؤيد 

الالم�ي س�يحقق فوزا كاس�حا امام منافس�يه 

خ�الل انتخاب�ات االتح�اد التي س�تجري بداية 

ش�هر نيس�ان املقبل يف بريوت. مؤكدا أن العديد 

من القيادي�ات الصحفية العربي�ة تدعم الالمي 

وتتمنى تجديد انتخابه رئيسا التحاد الصحفيني 

العرب يف دورته الجديدة. 

واض�اف فارح: ان رئاس�ة مؤي�د الالمي اعطت 

لالتحاد زخما كبريا، حيث حقق الكثري عىل طريق 

املنج�زات املهني�ة التي طورت عم�ل الصحفيني 

العرب يف مج�ال تنفيذ عملي�ات التدريب املهني 

وحماي�ة الصحفيني م�ن االعت�داءات والكوارث 

التي تواجهه�م. مؤكدا: أن الدورة التي ترأس�ها 

مؤي�د الالمي حقق�ت انج�ازات م�اكان لها ان 

تتحق�ق لوال قيادته الرش�يدة التي اعتمدت عىل 

التصميم واالرادة لتحقق املستحيل والتي جعلت 

م�ن االتح�اد منظمة فاعلة وحيوي�ة يف مختلف 

املجاالت املهنية.

واش�ار نائب نقيب الصحفي�ني املوريتانيني اىل: 

ان اع�ادة انتخاب الالمي ل�دورة ثانية هو نرص 

لكل الصحفيني العرب كون مؤيد الالمي يتصف 

بصفات قيادية نادرا ماتتوفر بش�خص، اضافة 

اىل كون�ه يحمل افكارا واعدة تخدم املهنة بتجرد 

ومسؤولية، ولديه قدرة فاعلة ومتطورة، ومازال 

يخطط لالرتقاء بعمل االتحاد.

وق�ال: إن مؤي�د الالم�ي يتمت�ع بصف�ة قيادية 

فاعل�ة لالرتق�اء بعم�ل االتحاد، وهو ش�خص 

مؤه�ل لقيادت�ه خالل الف�رة القادم�ة إلكمال 

مرشوعه املهن�ي الذي يتطلب تكاتف كل اعضاء 

االتحاد إلعادة انتخابه وهي مسؤولية اعتبارية، 

وموقف قومي ال يمكن اغفاله يف املرحلة الحرجة 

الت�ي تمر به�ا ال�دول العربية إلع�ادة التحامها 

وف�ق منهج قوم�ي ووطني، خاص�ة وان امامه 

مش�اريع كبرية املطلوب انجازها. واكد: ان فوز 

مؤي�د الالمي يع�د انجازا مهني�ا اليمكن اغفاله 

وه�و نرص لكل الصحفيني الع�راق، خاصة وانه 

ش�خصية لها عالقات متطورة مع ش�خصيات 

عربي�ة واجنبي�ة لها صفات اعتبارية تس�هم يف 

خدمة عمل االتحاد للمرحلة القادمة. 

وم�ن جانبه، اع�رب محمد تايل العب�ادي، عضو 

مجل�س نقاب�ة الصحفي�ني املوريتاني�ني، ع�ن 

اعجابه بش�خصية رئيس االتح�اد مؤيد الالمي، 

مؤكدا: أن هذه الشخصية القيادية مؤهلة لقيادة 

االتحاد خ�الل املرحلة القادمة مل�ا تتمتع به من 

امكانيات وافكار متطورة تتناغم مع التطورات 

الحاصل�ة يف مهنة الصحاف�ة. واضاف: ان مؤيد 

الالمي يتمتع بقدرات خالق�ة قادرة عىل تطوير 

عمل االتحاد وفق مس�ار مهني رغ�م التحديات 

التي ًتواجه االقطار العربية.

وقال: ان الالمي ترتسم عليه كل صفات الرجولة 

والفروس�ية، وه�و يحم�ل قلبا س�محا وعقلية 

متط�ورة احب�ه كل من عمل مع�ه او تداخل مع 

مشاعره االنسانية وهو قدرة وطاقة فاعلة قادرة 

عىل تطوير عمل االتحاد، حيث تجارب املايض قد 

اثبتت رس  نجاحه. واعترب  عضو مجلس النقابة 

املوريتاني�ة ف�وز مؤي�د الالمي لرئاس�ة االتحاد 

خالل الدورة القادمة من املسلمات التي اليمكن 

التغافل عنها، فهو امر محسوم، حيث كل اعضاء 

االمانة العامة تربطهم بهذه الش�خصية املميزة 

وش�ائج املحبة واالحرام املتبادل، وان فوزه من 

االمور املحسومة خالل االنتخابات املقبلة. 

كما اعربت، جميلة طلبة، عضوة املكتب التنفيذي 

لرابط�ة الصحفي�ني املوريتاني�ني، ع�ن ثقته�ا 

بتجديد انتخاب مؤيد الالمي رئيسا لالتحاد خالل 

ال�دورة القادمة، وقال�ت: إنه ش�خصية مميزة 

وتس�تحق االح�رام والتقدير. وقال�ت: ان مؤيد 

الالمي قد عمل املستحيل لالرتقاء بعمل االتحاد، 

وه�ذا العمل املتميز اليمك�ن نكرانه وهو املؤهل 

لقي�ادة االتح�اد وتطوي�ره وفق امل�ؤرشات التي 

اقرها اجتماع االمانة العامة الذي يعقد حاليا يف 

القاهرة. واضافت: ان شخصية الالمي قد اثبتت 

حض�ورا فاعال يف كل املحاف�ل الدولية والعربية، 

وه�ذا الحض�ور والعم�ل املتميز يؤهل�ه لقيادة 

العم�ل الصحف�ي العرب�ي الذي حتما سيش�هد 

خالل ال�دورة القادم�ة تط�ورات مهمة خاصة 

بعد اق�رار املكتب لجملة ق�رارات وتوصيات من 

ش�أنها االرتق�اء بعمل االتح�اد، وهذا املش�وار 

اليمك�ن تحقيقه دون وجود مؤيد الالمي يف قمة 

الهرم لل�رشوع بتنفيذ ه�ذه التوصيات، خاصة 

وان ال�دول العربي�ة، ومن بينها دولة فلس�طني 

تم�ر بمحنة ج�راء االع�الن عن تطبي�ق صفقة 

القرن التي اعلن عنها الرئيس االمريكي ترامب، 

وإلفش�ال هذه املش�اريع الخبيثة البد من وجود 

ش�خصية وطنية ق�ادرة عىل تحمل املس�ؤولية 

ب�رشف وش�جاعة، ومؤيد الالمي خري ش�خص 

مؤهل إلتمام هذه املسؤولية. 

واعربت عض�وة النقاب�ة املوريتانية ع�ن املها 

فوز الالمي باالنتخابات التي ستجري يف بريوت،  

وقالت: انها ع�ىل ثقة بأن أمر تجديد الثقة ملؤيد 

الالمي محس�ومة، وان فوزه هو انتصار للمهنة 

الرشيف�ة التي ينتم�ي اليها اكثر م�ن مائة الف 

صحفي عربي يش�كلون زخما كب�ريا قادرا عىل 

اج�راء التغيري باتجاه تطوي�ر البالد العربية عىل 

طريق ترسيخ مفاهيم القيم الديمقراطية. 

كما اعرب اغلب املش�اركني يف اجتماعات االمانة 

العام�ة لالتحاد ع�ن ثقتهم بتجدي�د الثقة ملؤيد 

الالم�ي ليك�ون رئيس�ا  لالتح�اد خ�الل الدورة 

املقبلة. 

نشر المعلومات الرسمية بالجزائر حكر على الجهات الحكومية
كربالء /نينا : 

اقام فرع نقاب�ة الصحفيني العراقيني 
يف كربالء املقدس�ة ورش�ة عمل حول 
)اخالقي�ات العمل الصحفي( بحضور 
واالعالمي�ني  الصحفي�ني  م�ن  ع�دد 
االعالم�ي  الوس�ط  يف  والعامل�ني 
اكاديمي�ة  وش�خصيات  والصحف�ي 

واجتماعية .
وقال محم�د عبد فيحان اس�تاذ مادة 
اللغة االعالمية يف جامعة / اهل البيت 
 ، ال�ذي كان مح�ارضا يف الورش�ة   /
العراقي�ة  الوطني�ة  الوكال�ة  ملراس�ل 
لالنب�اء /نين�ا / :” تطرقن�ا يف ه�ذه 
الورش�ة إىل نظريات اإلعالم والصفات 
االخالقية التي تتس�م بها كل نظرية ، 
واىل التحديات التي تواجهها اخالقيات 
مهن�ة االع�الم يف املرحل�ة الح�ارضة 
يف بلدن�ا حي�ث االزم�ات والرصاع�ات 
السياس�ية والوض�ع املتوت�ر نتيج�ة 

التظاهرات السلمية املطالبة بالحقوق 
الش�عب  البن�اء  املرشوع�ة  الوطني�ة 
العراقي “. واض�اف فيحان :” تناولنا 
ايضا الكثري من االمثلة عىل األخالقيات 
واألخالقي�ات  اإلع�الم  يف  املنحرف�ة 

االيجابية والصحيحة فيه والعديد من 
األمثلة عىل ذلك سواًء يف الفضائيات أو 

يف الصحف أو يف اإلذاعات”.
م�ن جهته ق�ال الزميل توفي�ق غالب 
الحب�ايل رئيس فرع النقابة : اس�تناداً 

إىل توجي�ه نقيب الصحفيني العراقيني 
مؤيد الالمي ومجلس النقابة تم تقديم 
مجموع�ة من املقرحات من قبل فرع 
كرب�الء املقدس�ة م�ن ضمنه�ا إقامة 
ورش ودورات ومح�ارضات ش�هرية 
تس�تمر م�دة ثالث�ة أي�ام أو يوم�ني 
اله�دف منها هو الخروج من النمطية 
العام�ة يف إقامة ال�ورش واملحارضات 
والدورات “|، مبيناً :” ان هذه الورش�ة 
ه�ي الثانية التي يقيمه�ا فرع كربالء 
املقدس�ة وكان�ت متخصص�ة بجانب 
أخالقيات العمل الصحفي بينما كانت 
بقان�ون  متخصص�ة  األوىل  الورش�ة 
حماي�ة الصحفي�ني وكذل�ك القوانني 
النافذة التي ته�م الصحفي واإلعالمي 
أثناء عمله “. وأضاف انه :” س�تكون 
بع�د هذه الورش�ة ورش عم�ل أخرى 
تدريبي�ة وتطويري�ة بع�د ش�هر آذار 

القادم “.

أبوظب�ي/ متابع�ة ال�زوراء:
تحتدم املنافسة بني القنوات اإلخبارية 
العربي�ة الت�ي تنال أهمي�ة كبرية لدى 
املش�اهد العرب�ي، لذلك أطلق�ت قناة 
س�كاي نيوز عربي�ة خط�ة برامجية 
جدي�دة تعتم�د بش�كل أس�ايس ع�ىل 
البارزة،  اإلعالمية  الوجوه  اس�تقطاب 
املحت�وى  تطوي�ر  إىل  باإلضاف�ة 
بش�كل تفاعيل وفق أح�دث التقنيات 

التكنولوجية.
وتعم�ل قن�اة “س�كاي ني�وز عربية” 
ع�ىل اس�تقطاب الكف�اءات يف املجال 
اإلعالم�ي، ضم�ن خطته�ا التطويرية 
التي بدأتها مطلع العام الجاري، األمر 
الذي يرفع حدة املنافس�ة بني القنوات 
اإلخباري�ة العربي�ة، ويف�رض عليه�ا 
تقدي�م محت�وى ق�ادر ع�ىل مواجهة 

املنافسني.
وعينت “سكاي نيوز عربية” اإلعالمي 
يوسف تس�وري مديرا لألخبار، ليتوىل 
املحت�وى  ع�ىل  اإلرشاف  مس�ؤولية 
لغرف�ة  التحريري�ة  واالس�راتيجية 
األخب�ار يف “س�كاي ني�وز عربي�ة”، 
ابت�داء م�ن األول م�ن م�ارس املقبل، 
كما س�يهتم بتعزيز نش�اط وإنتاجية 
دول  مختل�ف  يف  املنت�رشة  مكاتبه�ا 
العال�م، إىل جان�ب املس�اهمة يف زيادة 
انتشارها رقميا، وذلك لتكريس دورها 
كمؤسس�ة إعالمية رائدة عىل مستوى 

املنطقة والعالم.
يف  خ�ربة  تس�وري  يوس�ف  ويمتل�ك 
املؤسس�ات اإلعالمية الدولية تزيد عىل 
23 س�نة؛ حي�ث عم�ل من�ذ منتصف 
التس�عينات ُمح�ررا، وُمقدما لنرشات 
األخبار بإذاعة البحر األبيض املتوسط 
 2002 ع�ام  يف  التح�ق  ث�م  الدولي�ة، 
مقدم�ا  “أم.ب�ي.يس”  بمجموع�ة 
لألخبار ثم رئيس تحرير للنرشات، ويف 
عام 2010 انتقل إىل باريس حيث ُعني 
رئيسا للتحرير يف قناة فرانس 24 ُقبيل 

انطالق بثها عىل مدار 24 س�اعة.
الرئي�س  ب�وران،  ن�ارت  وق�ال 
التنفي�ذي “للرشكة الدولي�ة القابضة 

لالس�تثمارات اإلعالمي�ة” الت�ي تع�د 
“س�كاي نيوز عربي�ة” إحدى أصولها 
اإلعالمية، “يحمل يوس�ف خربة دولية 
واس�عة نظ�را إىل عمل�ه يف ع�دد م�ن 
وس�ائل اإلع�الم األوروبي�ة والعربية، 
وه�و م�ا سيش�كل إضاف�ة نوعية يف 

سكاي نيوز عربية”.
وأضاف بوران “س�يكون يوسف جزءا 
م�ن فريق عمل نش�يط يعمل بكل جد 
واجتهاد ملرحل�ة متطورة جديدة تعرب 
ع�ن س�كاي ني�وز عربية الت�ي تتابع 

أحدث التطورات يف مجال اإلعالم”.
ويحمل تسوري دبلوم الدراسات العليا 
م�ن املعهد العايل للصحاف�ة يف الرباط، 
واإلج�ازة يف القانون الع�ام من جامعة 

محمد الخامس يف الرباط.
وإضافة إىل تسوري، أعلنت كريستيان 
بي�ري وهي مقدم�ة أخب�ار لبنانية 
عىل قن�اة “العربية”، يف وقت س�ابق، 
عىل صفحته�ا يف توير أنها “س�تطل 
بدءا من ش�هر مارس املقبل عىل قناة 
س�كاي نيوز، كم�ا تس�تعد اإلعالمية 
الس�عودية مها عبدالله لالنتقال أيضا 

من العربية إىل سكاي نيوز”.
وأك�د متابع�ون أن اس�تقطاب ه�ذه 
الوج�وه اإلعالمية يأت�ي يف إطار خطة 
القن�اة لتقديم محت�وى إعالمي جديد 
ومبتكر ضمن عملية تطوير موس�عة 
وبرامجه�ا  اإلخباري�ة،  لنرشاته�ا 
الدورية بمحتوى تبثه عرب شاش�اتها، 

وتطبيقها الذكي، ومنصاتها الرقمية، 
لج�ذب املش�اهد العرب�ي يف املنطق�ة 

والعالم.
م�ن  اس�تفادت  القن�اة  أن  وأضاف�وا 
وجوده�ا يف أبوظب�ي لض�م منتس�بي 
القنوات السعودية العاملة يف دبي ممن 
استقروا يف اإلمارات، حيث تعترب سكاي 
ني�وز هي الخي�ار األمثل له�م بدال من 

االنتقال إىل بيئة عيش وعمل جديدة.
العربي�ة  القن�وات  تج�د  املقاب�ل  يف 
اإلخباري�ة األخرى نفس�ها أم�ام تحد 
جديد، يفرض عليها مواكبة املنافس�ة 
بتطوير محتواه�ا اإلخباري، لتحافظ 
عىل مكانتها يف املشهد اإلعالمي، حيث 
ي�ويل املش�اهد العربي اهتمام�ا كبريا 
بالقنوات اإلخبارية نظرا إىل الرصاعات 
يف  املتالحق�ة  واألح�داث  والح�روب 

املنطقة العربية.
بالنس�بة  األس�ايس  التح�دي  ويع�ّد 
إىل القن�وات اإلخباري�ة ه�و ني�ل ثق�ة 
املش�اهدين بمحتوى مهن�ي قادر عىل 
نقل الوقائع بطريقة تقنعهم، خصوصا 
أن املشاهد العربي لديه موقف سيايس 
مس�بق من األح�داث ويتاب�ع القنوات 

التي تميل لتوجهه السيايس.
وأطلقت “س�كاي نيوز عربية” يف 12 
يناير امل�ايض مجموعة برامج جديدة، 
واعتمدت القناة يف برامجها ونرشاتها 
اإلخبارية عىل أحدث التقنيات الرقمية 
والتكنولوجية؛ حيث تس�تخدم القناة 

 )VR( االف�رايض  الواق�ع  تقني�ات 
.)AR( وتقنيات الواقع املعزز

وأعلن�ت القن�اة بالتزامن م�ع الدورة 
الربامجية الجديدة عن تأس�يس قسم 
جديد إلنتاج األف�الم الوثائقية لتقديم 
مجموع�ة م�ن األفالم الت�ي تركز عىل 
نق�ل الص�ورة الكامل�ة م�ن جمي�ع 
أنح�اء املنطق�ة، مع تحلي�ل لألحداث 
والش�خصيات والتفاصي�ل التي تقف 

خلفها.
ويؤك�د القائمون عىل القناة أن الهدف 
ه�و تعزيز ج�ودة املحت�وى اإلعالمي 
واإلخب�اري يف املنطق�ة ع�ىل اإلطالق، 
حيث تتي�ح مجموعة الربامج الجديدة 
والتقني�ات املبتك�رة زي�ادة التفاع�ل 
ال�رشق  املش�اهدين يف منطق�ة  م�ع 
األوسط وشمال أفريقيا. عرب الشاشة 
الرقمي�ة، وتغطية  القن�اة  ومنص�ات 
مبارشة لألخب�ار لتغطية األحداث من 

جمي�ع       أنح�اء   املنطق�ة والعال�م.
وتتضمن قائمة الربام�ج الجديدة التي 
بدأت س�كاي ني�وز عربي�ة بعرضها 6 
برامج أس�بوعية، وبرنامجني يوميني، 
ُتش�كل جميعها إضاف�ة نوعية لقائمة 
الربام�ج الت�ي تبثه�ا القن�اة، وه�ي: 
“املواجهة” وهو برنامج أس�بوعي بدأ 
بب�ث أوىل حلقات�ه يف 16 يناي�ر املايض 
ويناقش امللفات الساخنة عىل الساحة 
العربي�ة م�ع ش�خصيات  السياس�ية 
بارزة عىل املس�تويني العربي والعاملي، 
ويقدم�ه اإلعالم�ي يوس�ف الرشي�ف.

م�رص”  “أه�ل  برنام�ج  ويس�تعرض 
الخاصة  القضاي�ا  األس�بوعي مختلف 
بالش�أن املرصي، ويناقش أبرز امللفات 
املرصي�ة،  السياس�ية  الس�احة  ع�ىل 
والقضاي�ا الت�ي تهم الش�ارع املرصي 
وتؤث�ر يف حياته. وتضم باق�ة الربامج 
األس�بوعية الجدي�دة من س�كاي نيوز 
عربي�ة أيض�ا، برنام�ج “اقتصادكم”، 
ويتناول القضايا االقتصادية التي تهم 
رشيحة واس�عة من الن�اس كالزراعة، 
واملتوس�طة  الصغ�رية،  والصناع�ات 

وتوظيفها يف إقامة مشاريع مبتكرة.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
الس�لطات تطلق قن�وات تلفزيونية 
يع�ّد  فيم�ا  صورته�ا  لتحس�ني 
ح�رص  أن  جزائري�ون  صحفي�ون 
املعلوم�ة بالجهات الرس�مية يعني 
الس�يطرة عىل املعلومات وفق رؤية 

الحكومة.
تؤكد الس�لطات الجزائري�ة أنها لن 
تتس�امح مع وس�ائل اإلع�الم التي 
تن�رش املعلوم�ات الرس�مية إذا ل�م 
تعتمد عىل قنواتها الحكومية، فيما 
يعّد صحفي�ون جزائريون أن حرص 
املعلوم�ة بالجهات الرس�مية يعني 
الس�يطرة عىل املعلومات وفق رؤية 

الحكومة.
طالبت الرئاس�ة الجزائرية وس�ائل 
اإلعالم يف البالد بااللت�زام بالبيانات 
الحكومي�ة واملعلومات الصادرة عن 
الجه�ات الرس�مية، مش�رية إىل أن 
عدم التزامها بذلك يعّد نرشا لألخبار 
الكاذب�ة، م�ا يجعلها تح�ت طائلة 

العقوبات.
وحذرت الرئاس�ة الجزائرية وسائل 
اإلع�الم يف البالد مّم�ا وصفته “عدم 
االلتزام بالبي�ان املتعلق باملعلومات 
أن  بي�ان  يف  وذك�رت  الرس�مية”، 
“عدم تقّيد وس�ائل اإلعالم الوطنية 
الخاصة ومختلف وسائط ومنصات 
االتصال ببيانها الس�ابق حول نرش 
املعلوم�ات الرس�مية الص�ادرة عن 
رئاس�ة الجمهوري�ة، يع�د إمعان�ا 
يف ن�رش األخب�ار املضلل�ة والكاذبة، 
تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها 

الكاملة”.
رئاس�ة  “تذك�ر  البي�ان  وأوض�ح 
الجمهوري�ة م�رة أخ�رى، وس�ائل 
اإلع�الم الوطني�ة الخاصة ومختلف 
وس�ائط ومنصات االتصال، التي لم 
تلتزم ببيانها املؤرخ يف 28 ديس�مرب 
امل�ايض، واملتضمن ن�رش املعلومات 
رئاس�ة  ع�ن  الص�ادرة  الرس�مية 
الجمهوري�ة، ب�أن كل األخب�ار ذات 
املتعلق�ة  أو  الربوتوك�ويل،  الطاب�ع 
بالعالقات الدولية يف جانبها الخاص 
ُتستقى  الجمهورية،  بنشاط رئيس 
الرس�مي  مصدره�ا  م�ن  ح�رصا 
برئاس�ة الجمهورية، أو عرب بيانات 
تن�رش ع�ن طري�ق وكال�ة األنب�اء 

الجزائرية”.
وينظر صحفيون جزائريون إىل هذه 
الق�رارات عىل أنها ضغ�وط ورقابة 
مسبقة عىل عملهم وعىل املؤسسات 
اإلعالمية الجزائري�ة، مغلفة بإطار 
قانون�ي، وذلك بالرغ�م من تعهدات 
رئي�س الجمهوري�ة بحماي�ة ودعم 
حري�ة التعبري والصحاف�ة وإحداث 
القط�اع،  به�ذا  إيجابي�ة  تغي�ريات 

ووعود الحكومة بإصالح اإلعالم.
واعتربوا أن حرص املعلومة بالجهات 

الرس�مية، يعني ف�رض حصار عىل 
ع�ىل  والس�يطرة  اإلع�الم  وس�ائل 
املعلومات وف�ق الرؤية التي تريدها 

الحكومة.
رئاس�ة الجمهوري�ة تحذر وس�ائل 
اإلع�الم من أن ع�دم التزامها التقيد 
باملعلومات الرس�مية يعد “إمعانا يف 

نرش األخبار املضللة”
وأضافوا أن�ه بعد عام ع�ىل انطالق 
الحراك ظل مطل�ب حرية الصحافة 
أحد املطالب الرئيس�ة للمتظاهرين، 
ين�ّددون  املحتج�ون  ينف�ك  ل�م  إذ 
بالقيود املفروض�ة عىل الصحافيني 
ومطالب�ة الس�لطة برف�ع يدها عن 
مؤسس�ات اإلعالم العامة وتمكينها 
عام�ة  كخدم�ة  دوره�ا  أداء  م�ن 
تقف عىل مس�افة واح�دة من كافة 

الفاعلني يف الفضاء العام.
كما أعل�ن عبداملجيد تّبون األحد، أن 
املرشوع التمهي�دي للقانون املتعلق 
وخط�اب  التميي�ز  م�ن  بالوقاي�ة 
الكراهي�ة ومكافحتهما، هو رد عىل 
مح�اوالت تفتيت املجتمع الجزائري 
اس�تخدام  ع�رب  خاص�ة  وبصف�ة 

وسائل التواصل االجتماعي.
مجل�س  اجتم�اع  خ�الل  وأض�اف 
الوزراء، أن حرية التعبري ال تعني أبدا 
حرية الشتم والقذف والتمييز وزرع 
الكراهي�ة والتفرقة. وأم�ر بإدخال 
ع�ىل  للحف�اظ  التعدي�الت  بع�ض 
الغاية الجوهرية من إعداد القانون، 
وه�ي صيانة الوح�دة الوطنية بكل 
مكوناتها، وأخلقة الحياة السياسية 
االنحراف،  والعام�ة وصونه�ا م�ن 
وفق قوله. لك�ن واقع حرية التعبري 
يف الجزائر بعد الحراك الش�عبي يثري 
نقاش�ا واسعا يف الوسطني اإلعالمي 
مختص�ون  ي�رى  حي�ث  والثق�ايف، 
أّن الح�راك حقق مكاس�ب ويعتقد 

آخرون أّن الواقع عكس ذلك.
ويعتقد املخرج الجزائري املختص يف 
األفالم الوثائقي�ة عبدالباقي صالي 
أّن “الح�راك بقدر ما فتح الباب عىل 
عه�د جديد يف مجال حري�ة التعبري، 
بقدر ما خلق تخوفات من رهن هذه 

الحرية”.
وق�ال ص�الي إّن�ه “يج�ب توخ�ي 
الح�ذر يف م�ا نتح�دث عنه ع�ىل أنه 
حري�ة تعب�ري”. وأض�اف “الطع�ن 
يف األش�خاص مهم�ا كان توجههم 
األيديولوج�ي ال يع�ّد حري�ة تعبري، 
كم�ا ال يك�ون مس�وّغا لل�زج بهذه 
املفردة يف أتون املشاجرة واعتبارها 

من صميم حرية التعبري”.
وتابع “ال يجوز ش�تم اآلخر باس�م 
حرية تعبري، ربما الس�لطة الحالية 
ترى أن يف حرية التعبري غري الذي يراه 
معارضوها”. وأش�ار إىل أّن السلطة 
“تعامل�ت مع ترصيح�ات الكثريين 
ع�ىل أنه�ا اس�تفزاز له�ا وللجيش، 
فيم�ا يرى البع�ض أّن س�جنها كل 
من تجاوز الحدود، يعترب تجّنيا عىل 

حرية التعبري”.
وتحاول السلطات الجزائرية تحسني 
صورته�ا يف مج�ال حري�ة التعب�ري 
تس�جل  إذ  واإلع�الم،  والصحاف�ة 
املنظمات الدولي�ة املعنية بالحريات 
الكثري م�ن املخالف�ات واالنتهاكات 

بهذا الخصوص.
وله�ذه الغاية، أعلن وزي�ر االتصال 
الناط�ق الرس�مي للحكوم�ة عمار 
بلحيمر االثنني، عن مرشوع إنش�اء 
قن�اة تلفزيوني�ة دولي�ة لتحس�ني 
صورة الجزائ�ر، إضاف�ة إىل قناتني 
أخريني، إحداهما للش�باب والثانية 
قناة برملانية، وانش�اء معهد لس�رب 
رضورة  ع�ىل  ش�دد  لكن�ه  اآلراء. 
تطهري قطاع اإلعالم، وتعزيز إطاره 
املرجع�ي والقانوني، به�دف إعادة 
بم�ا  اإلع�الم  لوس�ائل  املصداقي�ة 
يس�مح باستعادة ثقة املواطن، كما 
أك�د ع�ىل رضورة تفعي�ل القوانني 
امللزمة بتس�هيل وصول الصحافيني 
إىل مص�ادر املعلومة، وإعادة تمويل 

صندوق دعم تكوين الصحفيني.
وتح�دث خ�الل برنام�ج تلفزيوني 
عن ورش�ات يف قطاع اإلعالم بهدف 
تعزيز اإلط�ار املرجعي واس�رجاع 
ثقة املواط�ن وتحقيق الت�وازن بني 

الحرية واملسؤولية. 
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ل�ن يج�ازف الس�ودان بوض�ع رقبة 
املحكم�ة  مقصل�ة  تح�ت  البش�ر 
الجنائية الدولية اآلن، لكن هذا الشبح 
يدفع الس�لطة االنتقالية إىل التعجيل 
بإج�راء محاكم�ة محلي�ة نزيه�ة ال 

تحتمل مراوغة.
الس�ودانية  الق�وى  بع�ض  ت�زال  ال 
التوقع�ات  م�ن  الكث�ر  تنتابه�ا 
والتكهن�ات والتخمين�ات حول مدى 
م�ع  التج�اوب  يف  الحكوم�ة  جدي�ة 
مطال�ب املحكم�ة الجنائي�ة الدولية 
بش�أن محاكمة عدد من املس�ؤولني 
ع�ن الجرائم الت�ي ارتكب�ت يف إقليم 
دارف�ور. وأصبح�ت القضية تش�غل 
رشيح�ة من الرأي العام، حيث تحمل 
م�ؤرشات سياس�ية متباين�ة لجهة 

اإلقدام أو اإلحجام عن التس�ليم.
ارتاح�ت بع�ض الدوائ�ر السياس�ية 
والحقوقي�ة مل�ا ظه�ر م�ن مرون�ة 
الس�وداني  املوق�ف  ع�ى  واضح�ة 
بشأن تس�ليم الرئيس الس�ابق عمر 
حس�ن البش�ر للمحكم�ة الجنائية، 
وال ت�زال تمّني نفس�ها بتحقيق ذلك 
قريب�ا. وش�عر آخرون ب�أن الخطوة 
صعب�ة ومحاطة بجملة من العقبات 
والتحديات الداخلية، ويمكن أن تفتح 
أبوابا إقليمية تقف ضدها، ألنها تسلُك 
أس�لوبا غر محمود، وق�د تفيض إىل 
تعريض الكثر من الزعامات للخطر 
ذاته، وتجعل س�يف املحكمة مسلطا 

عى رقابهم.
من طربوا أو من غضبوا من التجاوب 
السوداني لم يلتفتوا إىل زمان ومكان 
ال�كالم ح�ول القضي�ة واالعتب�ارات 
السياس�ية الت�ي فرضته�ا. فالزمان 
ترافق م�ع تصاعد الحملة ضد أركان 
النظ�ام الس�ابق يف الداخ�ل، ألن�ه لم 
يحق�ق التقدم املطل�وب، ولم يتمكن 
م�ن تج�اوز ول�و ج�زء بس�يط من 
األزمات املرتاكمة، ويبدو كمن يخىش 
مخالب النظام السابق. وتولدت رغبة 
قوية ل�دى قيادات نافذة يف الس�لطة 
لتوصي�ل رس�الة تيش ب�أن مواجهة 

الفلول جد ال هزل فيه.
اصطحب بدء العد التنازيل لرفع اس�م 
السودان من الالئحة األمركية للدول 
القي�ام بتحركات  الراعية لإلره�اب، 
نوعي�ة تثب�ت أن الخرط�وم تتغ�ر، 
وس�لطتها االنتقالية ونظامها الدائم 
الحق�ا ع�ى اس�تعداد للتعام�ل م�ع 
األدبي�ات القانونية واإلنس�انية التي 
ُيْؤِم�ن بها املجتمع ال�دويل، وأن فجرا 
جديدا يسطع يف الخرطوم يرفع القيم 

األخالقي�ة وال يصط�دم به�ا.
املكان ه�و جوبا حي�ث كانت تجري 
مفاوض�ات تحقيق الس�الم يف إقليم 
دارف�ور الذي ت�رر م�ن انتهاكات 
وجرائم البش�ر ورفاق�ه، والتي أدت 
إىل مالحقته�م ومطاردته�م وطل�ب 
تس�ليمهم. ويوح�ي فتح ه�ذا امللف 
فجأة ع�ى طاول�ة دارف�ور تحديدا، 
بأن الخرطوم راغبة يف تلبية تطلعات 
اإلقلي�م مهم�ا كان�ت  س�كان ه�ذا 
قاس�ية، وأن التعويضات السياس�ية 
واملادي�ة لي�س له�ا س�قف مح�دد، 
ويمك�ن أن تص�ل إىل مس�توى غ�ر 
مسبوق لتتماىش مع التضحيات التي 
قدمت، وقادت إىل ترهل نظام البشر 

ثم سقوطه.
غ�ر أن النواي�ا واملي�ول ل�ن تك�ون 
كافي�ة. فالس�لطة االنتقالي�ة الت�ي 
تري�د حص�د املزيد من املكاس�ب من 
وراء إثارة هذه الورقة حاليا س�وف 
تعرتضه�ا مكون�ات محلي�ة، يف ظل 
بوادر خ�الف ب�ني الجناح�ني املدني 
والعس�كري. فاألول يرى أن تس�ليم 
البش�ر يعزز حك�م القانون واحرتام 
الدولي�ة، ويضاع�ف م�ن  طقوس�ه 
الثق�ة املتبادلة بني الحكومة وجهات 
عديدة تعتق�د أن تثبيت الحكم املدني 
يف الس�ودان يس�تلزم اتخاذ خطوات 
الفتة، ومنع تغلغل وهيمنة املؤسسة 
العس�كرية. وأول عالم�ات التص�دي 
تس�ليم أحد رموزها للقض�اء الدويل 

ليكون ش�اهدا.
مع أن الفريق أول عبدالفتاح الربهان 
ل�م يمان�ع مس�ألة التس�ليم، إال أن 
طريقت�ه يف تفه�م األمر ل�م تخُل من 
إيح�اءات تنط�وي ع�ى تحفظ�ات، 
حيث أخض�ع امللف لتقدير الس�لطة 
القضائي�ة. وج�رى رم�ي الك�رة يف 
ملعب الحكومة لتتخذ القرار املناسب 
أيض�ا. وال يعن�ي ذل�ك أنه�ا مطلقة 

الحري�ة يف املوافقة التامة أو الرفض، 
لكن الق�رار ُيخضع العملي�ة برمتها 
ت�رى  ال  ربم�ا  سياس�ية  لتقدي�رات 
مصال�ح يف محاكم�ة البش�ر أم�ام 

املحكمة الجنائية.
لن تكون العملية بعيدة عن س�ياقات 
عالق�ة الش�د والج�ذب ب�ني أطراف 
السلطة االنتقالية يف مجلس السيادة 
والحكومة التي أخذت تظهر يف العلن، 
ويش�عر قطاع م�ن املواطن�ني بأنها 
تس�ر عى حب�ال دقيقة ق�د تتقطع 
أوصالها يف أية لحظة. وبرصف النظر 
عم�ا قام ب�ه البش�ر م�ن ترصفات 
س�لبية فه�و يف النهاي�ة ينتم�ي إىل 
الس�ودانية،  العس�كرية  املؤسس�ة 
وتس�ليمه يمثل تحوال محرجا لقادة 
الجيش، ألن هناك جنراالت ش�ملتهم 
لوائح االتهام التي وجهتها املحكمة.

التفك�ر يف اس�تكمال  بالت�ايل ف�إن 
محاكمة البش�ر أمام القضاء املحيل 
أو الجنائي�ة قصة لم تكتمل فصولها 
املن�وط  الجه�ة  ع�ى  تس�تقر  ول�م 
به�ا القي�ام به�ذه املهم�ة الدقيقة. 
أن  يمك�ن  الحالت�ني  يف  فاملحاكم�ة 
تتورط فيها ش�خصيات كانت قريبة 
م�ن البش�ر، وربم�ا يك�ون القضاء 
املحيل أق�ل حساس�ية لزاوي�ة إبعاد 
بعض الشخصيات املوجودة يف الحكم 
حاليا ع�ن املحاكمة، وهو ما يجعلها 
تتمس�ك به عى حس�اب إبعاد شبح 
الجنائي�ة الدولي�ة الذي ين�كأ جراحا 

سياسية إقليمية.
ل�دى االتحاد األفريق�ي رؤية رافضة 
الجنائي�ة عموم�ا، وثمة  للمحكم�ة 
إحس�اس بالغبن وعدم الثقة بالدور 
الذي تمارس�ه وال�ذي كاد ينحرص يف 
األفريقية.  القيادات  استهداف بعض 
وإذا أقدم�ت الس�لطة االنتقالية عى 
نفس�ها  فس�تضع  الخط�وة  ه�ذه 
يف مواجه�ة م�ع الدائ�رة األفريقية، 
وتبدو كمن ال يتجاوب مع توجهاتها 
السياسية يف امللفات ذات الحساسية 
الدولي�ة، والت�ي تكتنفه�ا تعقي�دات 
ع�دة، وتمن�ح فرص�ة لتتم�دد أذرع 
املحكم�ة الدولي�ة يف الق�ارة، وتتأثر 

سلبا عالقات الخرطوم باألخرة.
ه�ذه املعطي�ات يصع�ب أن تك�ون 
غائب�ة ع�ن ذه�ن الخرط�وم، ولذلك 
فحس�م املوقف م�ن الجنائية الدولية 
لم يتبلور بش�كل نهائي. وغلبت عى 
الترصيح�ات الت�ي صب�ت يف خان�ة 
التج�اوب معها جوانب عاطفية أكثر 
الت�ي  منه�ا سياس�ية. فالتحدي�ات 
تح�ول دون امل�يّض قدم�ا يف الخطوة 
كب�رة، ويمك�ن أن تث�ر مش�كالت 
عميقة. كما أن ارتدادات الخطوة غر 
مضمون�ة العواق�ب؛ فوس�ط الغيوم 
التي تحي�ط بالس�لطة االنتقالية قد 
تف�يض املحاكمة خارج الس�ودان إىل 
منح الفلول فرصة الس�تعادة الزخم 
يف الشارع، ألن بعض القيادات األمنية 
س�تكون مكبلة بالقمع أو التشجيع 
ع�ى التظاه�ر، ما يس�مح بمواصلة 
الضغ�وط عى الس�لطة الحاكمة من 
خالل الش�ارع. أسبغ االهتمام الدويل 
ع�ى عملية تس�ليم البش�ر جاذبية 
وأكس�بها  الحكوم�ة،  ع�ى  كب�رة 
حضورا أكرب يف الشارع، لكنها جاذبية 
محفوف�ة باملخاطر، ربم�ا يضطرها 
ذلك إىل رصف النظر عنها، مع الجبال 
املرتفع�ة م�ن األزم�ات وم�ا تج�ره 
الخط�وة م�ن رس�ائل، ألن الجرائ�م 
اإلنسانية ال تسقط بالتقادم، وهناك 
سلسلة طويلة من الحوادث والجرائم 
التي وقعت أثناء حكم نظام البش�ر 
وما بعده، األمر الذي يزيد من عوامل 

الفتنة عى الساحة السودانية.
إذا دخلت املحكمة الجنائية من بوابة 
البش�ر وأعوانه فقد تس�تمر لبعض 
الوق�ت يف الب�الد م�ع وج�ود أنم�اط 
مختلف�ة م�ن العنف ج�رت وقائعها 
يف أنح�اء الب�الد خالل ف�رتات زمنية 
متفاوت�ة، وتعي�د الك�رة الس�تئناف 
حلق�ات املطاردة لزعام�ات أفريقية 

عدة.
تعيد محاكمة البش�ر أمام الجنائية 
األضواء الت�ي انحرست عنها، وتضخ 
الدماء يف عروق املغرمني واملتش�دقني 
بص�ورة  الدولي�ة  العدال�ة  بتطبي�ق 
عملي�ات  م�ن  وتعفيه�م  انتقائي�ة، 
العجي�ب  واالنتق�ام  البش�ع  القت�ل 
وكله�ا  األهلي�ة.  الح�روب  وتغذي�ة 
جرت بعض فصولها عى أرايض دول 
عربية متعددة، اس�تفزت رشائح من 

املواطنني.
لذل�ك ل�ن يج�ازف الس�ودان بوضع 
رقبة البش�ر تحت مقصلة الجنائية 
الدولية يف الوقت الراهن، ألن النتيجة 
س�وف تكون واحدة، لكن هذا الشبح 
يدفع الس�لطة االنتقالية إىل التعجيل 
بإج�راء محاكم�ة محلي�ة نزيه�ة ال 
تحتمل مراوغة أو تس�ويفا، تكسبها 

مصداقية يف الداخل والخارج.
* نقال عن »العرب«

كثراً م�ا يدخل الش�عر، بأوزان�ه وقوافيه عالم 
املوس�يقى مثلما تدخ�ل املوس�يقى بإيقاعاتها 
عالم الشعر. الزجل واملوش�حات األندلسية خر 

تطبيق�ات يف هذا املج�ال. وهكذا نجد الكثر من 
املطربني واملوسيقيني يخوضون يف بحور الشعر. 
نالح�ظ ذل�ك بصورة خاص�ة يف أغان�ي وألحان 
محمد عبد الوه�اب. األمثلة كثرة يف هذا الصدد 
مما خلفه لنا املوس�يقار الكب�ر. أذكر منها ما 

غناه عبد الوهاب من شعر مهيار الديلمي:
أعجبت بني نادي قومها

أم سعد فمضت تسأل بي
رسها ما علمت من خلقي

فأرادت علمها ما حسبي
ال تخايل نسباً يخفضني

أنا من يرضيك عند النسب
إىل أن يقول:

قد قبست املجد يف خراب
وقبست الدين من خر نبي
وضممت الفخر من أطرافه

سؤدد الفرس ودين العرب
بي�د أن أمر الطرب العرب�ي يعود لينهل من أمر 
الش�عراء أحمد ش�وقي هذه األبيات املوس�يقية 
الت�ي طامل�ا س�معناها م�راراً دون أن نم�ل من 

سماعها:
يا جارة الوادي طربت وعادني

ما يشبه األحالم من ذكراك
مثلت يف الذكرى هواك ويف الكرى
والذكريات صدى السنني الحاكي

ولقد مررت عى الديار بربوة
غناء كنت حيالها ألقاك

لم أدر ما طيب العناق عى الهوى
حتى ترفق ساعدي فطواك

وتأودت أعطاف بانك يف يدي
واحمر من خفريهما خداك

ودخلت يف ليلني فرعك والدجى

ولثمت كالصبح املنور فاك
وتعطلت لغة الكالم وخاطبت

عيني يف لغة الهوى عيناك
ال أمس يف عمر الزمان وال غد

جمع الزمان فكان يوم رضاك
والواقع أن هذه األبيات الرقيقة اقتطعها محمد 
عبد الوهاب من قصيدة ألحمد ش�وقي بمطلعها 

البليغ وقافيتها املوسيقية:
شيعت أحالمي بقلب باك

وملمت من طرق املالح شباكي
غر أن أحمد ش�وقي بدوره قد تأثر يف نظم هذه 
القصيدة بقصيدة للش�اعر األندليس ابن خلدون 
بمطلعه�ا الش�هر ال�ذي ال ب�د أن س�حر أم�ر 

الشعراء بربات إيقاعه:
ما للمدام تديرها عيناك

فيميل يف سكر الصبا عطفاك

آراء
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صحفي وكاتب ومؤّلف عراقّي

خالد القشطيين

الشعر واملوسيقى عقبات تسليم البشري 
للمحكمة اجلنائية الدولية

تعيش انتفاضة شبيبة العراق وعموم 
الش�عب ش�هرها الخام�س ويواظب 
املنتفضون واملنتفضات عى التظاهر 
والتجمع اليومي يف ساحات وشوارع 
الوسط والجنوب وبغداد، كما يشارك 
فيه�ا ببغ�داد جمه�رة واس�عة م�ن 
س�كان املحافظ�ات الغربي�ة والكرد 
الفيلي�ة، وهي تحظى بتأيي�د غالبية 
الش�عب الكردي يف كردس�تان العراق 
لعدال�ة ورشعي�ة وصدقي�ة املهمات 
والشعارات التي تطرحها وتنادي بها 
االنتفاضة، إذ إن التغير الديمقراطي 
املنش�ود يلعب الدور األساس يف تلبية 
مصالح وطموحات الش�عب العراقي 
بكل قومياته وأتباع دياناته ومذاهبه. 
قدم�ت الش�بيبة الباس�لة حت�ى اآلن 
م�ن  س�واء  الضحاي�ا،  م�ن  الكث�ر 
استشهد يف سوح النضال أم من جرح 
وعوق وأرص مرة أخرى عى املشاركة 
أو من اختطف وغي�ب تماماً أو عذب 
ورم�ي ع�ى قارع�ة الطري�ق مصاباً 
بج�روح خطرة وربم�ا مميتة. ودعا 
املنتفض�ون واملنتفض�ات إىل تظاهرة 
مليونية يف بغداد بتاريخ 25 ش�باط/
فرباير 2020 يش�ارك فيها متظاهرو 
ومتظاه�رات املدن العراقية املنتفضة 
الوطني�ة  وحدته�م  تأكي�د  به�دف 
واألهداف األساس�ية التي يتظاهرون 
للمن�اورات  ورفضه�م  أجله�ا  م�ن 
الوقحة واملس�اومات املخزية واللعب 
ع�ى الوقت الت�ي تمارس�ها الطغمة 
الحاكم�ة الفاس�دة إلبق�اء هيمنتها 
عى الدولة العراقية بسلطاتها الثالث 
ومواصلة نهجها الفاسد وسياساتها 
املناهض�ة إلرادة ومصال�ح الش�عب. 
هذا النضال العنيد لش�بيبتنا املقدامة 
وشعبنا الرافض بإباء ملرض الطائفية 
السياس�ية ومحاصصاتها املش�وهة 
وفس�اد الحاكمني والهيمنة اإليرانية 
عى مصائر الوطن املستباح والدوس 
عى كرامة اإلنس�ان العراق�ي وإرادة 
الش�عب ومصالح�ه، يط�رح س�ؤاالً 
مهماً يدور يف بال الكثر من الناس يف 
داخل العراق هو: ما هو دور الجاليات 
العراقية يف الخارج يف دعم االنتفاضة 

الشعبية الجارية؟
دور الخارج لدعم االنتفاضة

ليس�ت  الس�ؤال  ه�ذا  ع�ن  اإلجاب�ة 
س�هلة ألس�باب ترتبط بواقع أوضاع 
الش�تات  يف  والعراقي�ني  العراقي�ات 
مس�توياتهم  يف  والتباي�ن  العراق�ي 
املعيش�ية  وأوضاعه�م  الثقافي�ة 
واتجاهاتهم  االجتماعية  وانتماءاتهم 
السياس�ية  ومواقفه�م  الفكري�ة 
واملصالح التي يلتزمون بها ويدافعون 
عنها وعوام�ل كثرة أخرى. ومع ذلك 
أح�اول هنا ط�رح رؤيت�ي املخترصة 
لواق�ع الجاليات العراقي�ة يف الخارج 
إلثارة النقاش بمق�ال مكثف، وليس 
ببح�ث أكاديمي. وقد اس�تعنت بعدد 
م�ن األصدق�اء ملعرف�ة م�دى صواب 
الوجهة العامة للمقال. وقد وصلتني 
مالحظات مهمة من عدد طيب منهم 

فشكراً لهم جميعاً.
والعراقي�ني  العراقي�ات  ع�دد  يق�در 
يف الوط�ن يف ع�ام 2020 بح�دود 40 
املرك�زي  )الجه�از  نس�مة  ملي�ون 
لإلحص�اء، وزارة التخطي�ط، بغداد(. 
أما عدد املقيمني يف الخارج فيزيد عن 
4 مالي�ني نس�مة. وهم يش�كلون %9 
من مجموع س�كان العراق يف الداخل 
والخ�ارج تقريبا. وهي نس�بة كبرة 
ويف مقدوره�ا املس�اهمة الفاعل�ة يف 
التأثر اإليجابي عى األحداث الجارية 
يف العراق لصالح االنتفاضة، لو أمكن 
جم�ل ش�ملها يف كل دول�ة م�ن دول 
الش�تات ولو وفرت لنفسها الظروف 

املناس�بة. والش�عب العراقي س�ابقاً 
ويف املرحل�ة الراهنة أح�وج ما يكون 
ملثل ه�ذا الدور والتأث�ر اإليجابي من 
خ�الل تنش�يط ال�رأي الع�ام العاملي 
تعضي�د  لصال�ح  ال�دويل  واملجتم�ع 
االنتفاضة وش�جب نهج وسياس�ات 
الدول�ة العراقي�ة املش�وهة واألحزاب 
املهيمن�ة عليه�ا والتدخ�ل الخارجي 
املتواص�ل يف ش�ؤون الع�راق. فهل يا 
ترى تم�ارس الجالي�ات العراقية هذا 
الدور املطلوب منها والروري وامللح 

لدعم االنتفاضة الشعبية؟
أسباب الهجرة وأوضاع الجاليات

االجتماعي�ة  البني�ة  دراس�ة  عن�د 
والسياس�ية  والفكري�ة  والنفس�ية 
للجاليات العراقية املقيمة يف الش�تات 
يمك�ن تحديد العديد من العوامل التي 
تس�ببت يف ه�ذه الهج�رة الواس�عة، 

منها:
والقم�ع  االضطه�اد  االس�تبداد   )1
والقوم�ي  األيديولوج�ي  الس�يايس 

والديني واملذهبي يف فرتات مختلفة.
والخارجي�ة  الداخلي�ة  الح�روب   )2
وعواقبها املدمرة، وما تس�ببت به من 
م�وت وخراب ودم�ار ون�زوح وقمع 

وهجرة مستمرة.
والبطال�ة  االقتص�ادي  الوض�ع   )3
والفقر والرغبة يف الحصول عى عمل 

وحياة حرة وكريمة.
املزري�ة  االجتماعي�ة  األوض�اع   )4
والفراغ القاتل للش�بيبة والتحري عن 
أوضاع حياتية ومعيشية أفضل، وعن 
حريات أكاديمي�ة وحياة ديمقراطية 
ألس�اتذة الجامعات والكليات وعموم 

مثقفي البالد.
ومع إن نسبة عالية جداً من املقيمني 
حالياً يف الخارج قد هاجرت من العراق 
قرساً ألس�باب سياس�ية واجتماعية 
بع�د  الس�يما  مختلف�ة،  ف�رتات  ويف 
أحداث 1959 ويف ف�رتات حكم البعث 
والقوى القومية وحك�م البعث املديد 
وقمعه وحروب�ه ويف الوقت الحارض، 
إال إن نس�بة عالية ج�داً من هؤالء قد 
ابتعدت عن العمل السيايس واملشاركة 
يف الفعاليات السياسية التي تمارسها 
قوى املعارضة العراقية التي ال تشكل 
نسبة صغرة جداً من حجم الجاليات 
العراقية الكبر يف الخارج، مع حقيقة 
تعاطف نس�بة مهمة منه�ا مع هذه 
الجماعة السياس�ة املعارضة أو تلك. 
وأس�باب ذلك كثرة بما فيها اإلحباط 
واألح�زاب  الس�يايس  النش�اط  م�ن 
السياسية أو االنشغال بالعيش اليومي 
لهم وألطفالهم ومصاعب الحياة التي 
تواج�ه الكثر منه�م، ومنها البطالة، 
من النواحي االقتصادية واالجتماعية، 
واندماج القسم األعظم من أبنائهم يف 
املجتمع�ات الجدي�دة وفقدانهم اللغة 
العربية. يضاف إىل ذلك أن نس�بة غر 
قليل�ة منهم أصبحوا من كبار الس�ن 
املطلوب�ة،  الحرك�ة  ع�ن  وعاجزي�ن 
ونس�بة غر قليل�ة تعان م�ن الحالة 
پسیشوسوماتیک  املرضية  النفس�ية 
أخ�رى  وأم�راض   Psychosomatik
يف  الفعلي�ة  املارك�ة  م�ن  تمنعه�م 
واالجتماعي�ة  السياس�ة  الفعالي�ات 
والنس�بة املتبقية التي تبدى اهتماماً 
أكرب بالسياس�ة في�رتاوح عددها بني 
100-130 ألف نس�مة أو بحدود 2 إىل 
2,5% م�ن مجموع الجاليات العراقية 
يف الخارج. أما الذين يمارسون العمل 
الس�يايس فعالً والنشطاء سياسياً أو 
يف مج�ال منظم�ات املجتمع املدني يف 
الش�تات العراقي فال يزيد عن بضعة 
آالف نس�مة، وهم موزعون عى عدد 
من الدول األوروبية، والسيما بريطانيا 
وهولن�دا وفرنس�ا وأملاني�ا والس�ويد 
الوالي�ات  إىل  إضاف�ة  والدنم�ارك، 
املتحدة وأس�رتاليا وكندا واألردن. كما 
إن الظاهرت�ني األكث�ر ب�روزاً هي أن 
غالبية املشاركني يف النشاط السيايس 
هم م�ن كبار الس�ن وندرة الش�بيبة 
املش�اركة أوالً، كم�ا إن الغالبي�ة هم 
من الذكور وقلة جداً من اإلناث ثانيا. 
أي أن النش�طاء السياس�يني عج�زوا 
عن الوص�ول إىل الالجئني واملهاجرين 
الج�دد ع�ى كثرته�م م�ن الش�بيبة 
العراقي�ة ذك�وراً وإناث�ا. م�ن الخطأ 

االعتقاد بأن جميع من هم يف الشتات 
وس�عيدة  مرفه�ة  حي�اة  يعيش�ون 
وخالية من الشدائد والقسوة. ويمكن 
لرويت�ني رائعت�ني للروائي�ة العراقية 
أنع�ام  الفاضل�ة  والس�يدة  الكب�رة 
كج�ه جي، إضاف�ة إىل بقية رواياتها، 
هم�ا »س�واقي القل�وب« )2005( و 
»طشاري« )2013( أن تمنحنا الكثر 
من الول�وج إىل أعماق الوضع النفيس 
واالجتماعي للمهاجرين واملقيمني يف 
الخارج وقس�اوة أوضاع نسبة عالية 
منهم. قال يل أحد العراقيني يف الخارج 
حني س�ألته ع�ن أوضاع�ه مخترصاً 
وضع�ه النف�يس ومعانات�ه بم�ا ييل: 

»الوطن أم والغربة زوجة أب«!
بنية الجاليات يف الشتات العراقي

تتش�كل بنية الجالي�ات العراقية من 
الناحية القومية م�ن: الكرد، الكلدان 
الع�رب،  الرسي�ان،   – اآلش�وريني   –
ومن الناحية الدينية: أكثرية مسلمة، 
م�ن الش�يعة والس�نة، املس�يحيون، 
املندائي�ون  الصابئ�ة  اإليزيدي�ون، 

ومجامع صغرة من ديانات أخرى.
يتوزع الناش�طون السياس�يون عى 
والسياس�ية  الفكري�ة  االتجاه�ات 

التالية:
1. اليس�ار العراقي والس�يما أعضاء 
وأصدق�اء الحزب الش�يوعي العراقي 
وتنظيم�ات يس�ارية أخ�رى وق�وى 

التيار االجتماعي.
2. قوى ليربالية وديمقراطية ومدنية 

مستقلة وجماعة املحافظني.
3. البع�ث العراق�ي وبع�ض الق�وى 

القومية النارصية.
4. قوى اإلس�الم الس�يايس الش�يعية 

عى نحو خاص، وكذلك السنية.
املشكالت التي تواجه العمل السيايس

واملالحظات البارزة التي يمكن إيرادها 
السياس�ية  الق�وى  أوض�اع  بص�دد 

العراقية هي:
** ب�روز كب�ر للرصاع�ات القومية 
والفكري�ة  واملذهبي�ة  والديني�ة 
والسياس�ية يف صفوف ه�ذه القوى 
دون اس�تثناء وفيما بينها تؤثر بقوة 

عى التفاهم والعمل املشرتك.
** كما يلعب التنافس يف ما بني قوى 
وأحزاب التيار الديمقراطي ومنظمات 
املجتم�ع املدن�ي مث�اًل، أو يف م�ا بني 
الكردس�تانية  واملنظم�ات  األح�زاب 
الس�لبي  التأث�ر  يف  امللم�وس  دوره 
عى التعاون والتنس�يق يف النشاطات 

العامة واملهمة.
الش�خصية  العالق�ات  وتلع�ب   **
والعائلي�ة املتوترة دورها الس�لبي يف 
التأثر عى االنس�جام الع�ام والعمل 

السيايس املشرتك.
الق�وى  وعالق�ات  أوض�اع   **
واألح�زاب السياس�ية يف الوطن تؤثر 
س�لباً أو إيجاب�اً بش�كل مب�ارش عى 
عالقات الق�وى والتنظيمات الحزبية 

والجماعات يف الخارج.
** الصعب�ات املالي�ة الت�ي تواجهها 
والديمقراطي�ة  اليس�ارية  الق�وى 
يف  ونش�اطاتها،  نفس�ها  تنظي�م  يف 
ح�ني تصل لقوى اإلس�الم الس�يايس 
مس�اعدات مالي�ة كبرة م�ن العراق 
لبن�اء  وإس�المية  عربي�ة  دول  أو 
املدارس الدينية واملس�اجد والجوامع 
ولتنفيذ نش�اطاتها الدينية واملذهبية 

السياسية.
** ندرة دعم حكومات الدول الغربية 
ملنظمات املجتمع املدني الديمقراطية 
الدع�م  تق�دم  ح�ني  يف  والعلماني�ة، 
للمنظمات واملدارس الدينية اإلسالمية 

بسخاء كبر.
** ويف أحيان كثرة يس�يطر القنوط 
واإلحب�اط الس�يايس والنف�يس ع�ى 
حرك�ة ونش�اط الق�وى السياس�ية 

والتي يصعب التحكم بها.
** حصول ملل ملموس من الندوات 
السياس�ية وتكرارها وتكرار الوجوه 
املش�اركة فيها، يف حني يربز استعداد 
النش�اطات  يف  للمش�اركة  أفض�ل 
االجتماعي�ة وهي ن�ادرة إال يف بعض 

الدول الغربية.
الجدي�رة  املالحظ�ات  وم�ن   **
باالهتمام هو ال�دور الضعيف ألغلب 
املنظم�ات املدنية يف الخ�ارج بأوضاع 
الالجئني الج�دد واملهاجرين أو تقديم 
املس�اعدة املمكنة لهم، إضافة إىل قلة 
النش�اطات االجتماعية والفنية التي 
تس�اعد عى مس�اهمة بن�ات وأبناء 
إىل  اإلش�ارة  ويمك�ن  به�ا.  الجالي�ة 
وجود مثل هذه النش�اطات يف كل من 
بريطانيا وأسرتاليا والسويد عى وجه 
الخص�وص. كما إن م�ن املهم بمكان 
االهتمام بمطال�ب الجاليات العراقية 
يف الخارج والتزام الدفاع عنها وكسب 
ثقته�ا، إضاف�ة إىل طبيع�ة املهم�ات 
طرحه�ا  يمك�ن  الت�ي  والش�عارات 
لتعبئة الالجئني واملهاجرين واملقيمني 

حولها.
** ضع�ف كب�ر يف العالق�ات ب�ني 
التنظيم�ات املدنية للجاليات العراقية 
وبني التنظيمات املدنية لسكان البالد 
األصلي�ني واإلعالم والق�وى واألحزاب 
املجتم�ع، مم�ا  السياس�ية وعم�وم 
يضع�ف الق�درة يف التأثر ع�ى الرأي 
العام وحكومات ه�ذه الدول باتجاه 
الت�زام قضايا الحري�ة والديمقراطية 
يف الع�راق. ويزي�د من ضع�ف التأثر 
املصالح االقتصادية التي تش�د الدول 
الغربي�ة بالع�راق والت�ي غالب�اً م�ا 
تمن�ع حكوماته�م من تقدي�م الدعم 
الديمقراطي�ة  املدني�ة  للمنظم�ات 
العراقي�ة التي تناضل من أجل حقوق 

اإلنسان واملجتمع.
تش�ر املعطيات التي تحت ترصيف إىل 
أن املس�تعدين عى القي�ام بفعاليات 
واملب�ادرات السياس�ية واالجتماعية، 
حتى بني هذه القل�ة من بنات وأبناء 
الجالي�ة، ي�رتاوح عدده�م يف جمي�ع 
أنحاء العالم بني 2000-3000 نسمة. 
واملعلوم�ات املتوفرة ل�دّي وعى وفق 
متابعتي للنش�اط الس�يايس العراقي 
يمكن تأش�ر ع�دة دول فيها حيوية 
ملموس�ة وفاعل�ة وه�ي: بريطاني�ا 
وأس�رتاليا والس�ويد وهولن�دا وكندا 
واألردن. ويربز النش�اط الديمقراطي 
واليس�اري يف ه�ذا ال�دول، كم�ا يربز 
يف بريطاني�ا وأملاني�ا واألردن نش�اط 
البعثي�ني والقوميني تحت مس�ميات 
ع�دة بما فيه�ا »املغرتب�ون«. وهناك 
نش�اط لقوى اإلسالم الس�يايس التي 
تموله�ا األح�زاب الش�يعية بس�خاء 
كبر، والسيما حزب الحكمة لصاحبه 
عمار الحكيم وحزب الدعوة لصاحبه 

نوري املالكي.

مجاالت دعم االنتفاضة
إن أب�رز النش�اطات الت�ي تمارس يف 

الخارج حالياً تتوزع عى:
** إص�دار بيان�ات تأيي�د أو ش�جب 
وفضح ملمارسات السلطة؛ ** ندوات 
تجمع�ات   ** وسياس�ية؛  فكري�ة 
كت�ب  ن�ر  وتظاه�رات؛  ووقف�ات 
ونر مق�االت أو قص�ص أو قصائد 
ش�عرية أو مع�ارض فنية تش�كيلية 
أو أغان�ي صوب الوط�ن؛ الكتابة عى 
مواقع التواصل االجتماعي التي تعرب 
ع�ن تأييده�ا أو رفضها له�ذا املوقف 
أو ذاك؛ ن�درة الن�دوات التي تعقد من 
جانب التنظيمات العراقية يف الخارج 
لصال�ح إرشاك أبن�اء وبن�ات ال�دول 
التي تعيش فيه�ا الجاليات العراقية؛ 
وج�ود تنظيمات مدني�ة عراقية مثل 
منظم�ات حق�وق اإلنس�ان أو هيئة 
الدف�اع عن أتب�اع الديان�ات واملذاهب 
أو ن�وادي وملتقي�ات عراقي�ة والتي 
غالباً ما تكون مقترصة عى عدد غر 
كبر م�ن العراقيات والعراقيني، فيما 
عدا، ع�ى وفق معلومات�ي، بريطانيا 
وأسرتاليا والس�ويد والواليات املتحدة 
وكندا وهولندا وأملانيا؛ ويمكن اعتبار 
التربع�ات املالي�ة والعينية واحدة من 
املج�االت املهمة التي يمكن فيها دعم 
االنتفاض�ة الش�عبية، وهي م�ا تزال 
قليل�ة بالقي�اس مل�ا يمك�ن تحقيقه 

فعالً.
من هنا يتبني بأن الطاقات املش�اركة 
يف دع�م االنتفاض�ة مح�دودة ج�داً، 
رغم الق�درات الفعلي�ة املتوفرة وغر 
املستخدمة أصالً. إنه واقع مرير. كما 
ال ب�د من اإلش�ارة إىل ب�روز خالفات 
يف العدي�د م�ن ال�دول بني األوس�اط 
الديمقراطي�ة واليس�ارية التي تعيق 
وتعرقل العم�ل املش�رتك والفعاليات 
الكبرة املش�رتكة، وهو مما يؤس�ف 
ل�ه ويخل�ق إحباط�اً لدى الناش�طني 
الراغب�ني بتج�اوز ح�دود الخالف�ات 
الفكري�ة والسياس�ية والرتكي�ز عى 
دع�م االنتفاض�ة م�ن جان�ب القوى 
واليس�ارية  املس�تقلة  الديمقراطي�ة 
واللربالية واملدنية. وعليه يمكن القول 
ب�أن مس�توى الدعم ال ي�زال ضعيفاً 
وبحاجة إىل الكثر من الجهد والتنوع 

والتكثيف لصالح االنتفاضة.
إن رصاحة هذا العرض للواقع القائم 
يف الخارج وب�دون تزويق يتطلب منا 
جميع�اً التفك�ر بما يمك�ن تجاوزه 
من إش�كاليات وكيف يمكن الوصول 
إىل الجالي�ات العراقية وإىل ش�بيبتها 
توس�يع  وإىل  واإلن�اث  الذك�ور  م�ن 
قاعدة العمل السيايس الديمقراطي يف 
أوساط الجالية وجمع الشمل لصالح 
القضاي�ا العادلة واملروعة للش�عب 
العراقي. إن اإلجابة عن السؤال الوارد 
يف عن�وان املق�ال هو نع�م هناك دعم 
فعيل لالنتفاضة س�يايس واجتماعي 
وم�ادي، ولكن�ه غ�ر كاٍف ويمك�ن 
زيادته وتنويعه وتطويره. وأتمنى أن 
يحرك هذا املقال أبناء وبنات الجاليات 
العراقية ليدعموا االنتفاضة الشعبية 
بمزي�د م�ن الجه�د، ألن املنتفض�ون 
يناضلون ليل نهار الس�تعادة حقوق 
اإلنس�ان العراقي املغتصبة ويسعون 
الوطن  الستعادة اس�تقالل وس�يادة 

املستباح وثرواته املنهوبة.

هل تسهم اجلاليات العراقية يف الشتات يف دعم االنتفاضة؟

كاظم حبيب

 كاتب وسياسي عراقي   
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 نصاب جميعنا بالس�عال، لكن بعضنا يرسع 
إىل تن�اول األدوي�ة، وبعضنا األخ�ر ال يفضل 
استخدام األدوية فيلجأ إىل األعشاب الطبيعية 
واملرشوبات الس�اخنة، مثل الزعرت والبابونج 
والعسل وشوربة الدجاج واملاء الدافئ بالعسل 
والليم�ون، لك�ن هل خطر عىل بال�ك يوما أن 

تجرب الشوكوال كعالج للسعال؟

األغلب ل�م يخطر يف باله، إال أن الربوفيس�ور 
ألني موريس، رئيس دراس�ات القلب واألوعية 
الدموية والجهاز التنفيس بجامعة هال، يقول 
يف الواقع بأنه يعترب الشوكوال الوسيلة األكثر 
فاعلية للتخفيف من دغدغة الحلق والس�عال 

الجاف مقارنة باألدوية التقلدية األخرى.
ويضيف الربوفيس�ور موريس أن الدراس�ات 

الحديثة بين�ت أن املرىض الذي�ن تناولوا دواء 
جديدا يحتوي عىل الكاكاو ش�عروا بتحس�ن 
ملحوظ يف الس�عال خالل يومني، مقارنة مع 
امل�رىض الذي�ن تناولوا أدوية رشاب الس�عال، 
إْذ أن الق�وام الغليظة للش�وكوال تكون طبقة 
حامي�ة تغط�ي النهايات العصبي�ة التي تثري 

اإلحساس بالسعال يف البلعوم.
تعترب الش�وكوالتة مادة طبيعية، ولن تسبب 
ل�ك أي أعراض جانبية، حي�ث قمنا باملقارنة 
بينه�ا وبني األدوي�ة الطبية، التي قد تس�بب 
اإلرهاق والتعب، وتؤدي إىل الشعور بالنعاس، 

بينما الشوكوالتة ال تسبب أّيا من ذلك.
وعىل الرغم من ذلك، إال أن الشوكوال يعمل عىل 
تخفيف السعال والتقليل من أعراضه، لكنه ال 
يقوم بمعالجته بشكل جذري إذا كان مزمنا، 
لذلك إذا كنت�م تعانون من س�عال مزمن ولم 
يخ�ف مع العالجات الطبيعية والش�وكوالتة، 
عليك�م مراجعة الطبيب لتش�خيص حاالتكم  

واختيار العالج املناسب.

للغرية بني األطفال أس�باب كثرية منها عدم عدل األبوين يف االهتمام باألبناء 
أو مج�رد الغرية عند قدوم أخ جدي�د أو محاولة للفت نظر األبوين، لذلك من 

املهم االنتباه لها وتقويمها من البداية.
 1 - اهتم�ي بمس�ألة العدل إىل أق�ى حد بني األبناء والبن�ات أو بني الكبار 

والصغار وال تنيس أحد أبنائك من دائرة اهتمامك أبًدا
2 - اهتم�ي بالتواصل العاطفي بينك وبني األبناء عىل الدوام س�واء بالحوار 

أو بالقبالت واألحضان
 3 -  اع�ريف مهارته وابحثي عنها واهتمي بها وأبرزيها وامتدحي مهارة كل 

ابن، فقد يكون لكل منهم تفوقه العلمي أو الريايض أو الفني
4 -  ازرعي فيه الثقة بالنفس واجعليه يعتمد عىل نفسه

 5 - ال تقارنيه باآلخرين أبًدا سواء إخوته أو أقاربه
6 - أعلميه دوًما أن حبك له غري مرشوط بمهارة أو جمال أو غري ذلك.

   كش�ف خ�رباء التغذية األمريكي�ون عن 10 مأكوالت يج�ب تجنب تناوالها 
بعد سن الثالثني.

أن السكر واحد من أخطر املنتجات، فهو يرض ألياف الكوالجني واإليالستني، 
والتي تؤثر عىل الجلد بشكل سيئ.

وباإلضافة إىل ذلك، ينصح الخرباء بالتخيل عن اس�تخدام الخبز األبيض، ألنه 
ال يحتوي عىل مواد مغذية، كذلك، ينصح خرباء التغذية بتجنب “الصلصات”، 

عىل وجه الخصوص “الكاتشب” و”املايونيز”، والحذر عند إختيار التوابل.
وينصح األطباء بالتخيل تماماً عن استخدام املعكرونة، ألن الغلوتني املوجود 

يصعب هضمه من قبل األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الثالثني عاماً.
ولفت املتخصصون االنتباه إىل أن أكثر املرشوبات رضراً هي “الدايت صودا”، 
كونه�ا تثري تطور الخالي�ا الرسطانية، وكذلك ضعيفة االس�تيعاب من قبل 

الجسم، باإلضافة أنها قادرة عىل التسبب يف اإلجهاد.
ويخت�م التصني�ف، املعجنات،ألنها تمن�ع امتصاص الفيتامين�ات من قبل 

الجسم، وتبطئ عمل الجهاز الهضمي.

انِت تؤدين عمالً رائعاً كأم مع أطفالك، 
ورّب�ة من�زل، ولكن ه�ل تفكرين يف ما 
تفعل�ني من أجل زوج�ك؟ هل تضعينه 
تش�عرينه  أو  أولويات�ك  قائم�ة  ع�ىل 

برجولته وتقّدرين دوره يف حياتك.
 إذا لم تشِعري زوجك برجولته وتمنحيه 
الصدارة يف حياتك، فمن س�يفعل ذلك؟ 
وفيم�ا ييل 10 ط�رق لُتش�ِعري زوجك 

برجولته ودوره يف حياتك”.
1 - اطلبي نصيحته

 م�ن خ�الل إرشاك زوج�ك يف قراراتك، 
أنِت تظهرين احرتام�ه وتقدير دوره يف 
حياتك، فق�ط احريص ع�ىل أن تكوني 
متوازنة حتى ال يتحّول األمر لتصبحي 
ش�ديدة االعتم�اد علي�ه، ابحث�ي فقط 
ع�ن الف�رص املناس�بة للحص�ول عىل 
رأيه ومشورته، مثل إعطائه اختيارات 

لقائمة العشاء.
2 - تذّكري طلباته

 ق�د يع�رّب زوج�ك ع�ن احتياجات�ه يف 
جملة عابرة، فإذا اهتممِت بتلبية هذه 
االحتياجات البس�يطة، س�وف يش�عر 
بخصوصي�ة، وأنِك تهتمني ب�ه لدرجة 
أن�ِك تتذكرين طلبات�ه العابرة، وتبذلني 

الجهد لتحقيقها.
3 - تقديره أمام اآلخرين

األم�ر  ليصب�ح  تبالغ�ي  ال  بالطب�ع   
مزعج�اً أو يب�دو مزّيف�اً، ولك�ن عليِك 

إظه�ار اهتمامك وتقديرك لزوجك أمام 
اآلخرين، خاصة أمام أطفالكما.

4 - تفّهمي عمله
 العم�ل أحد األش�ياء الرئيس�ة يف حياة 
الرجل التي ُتش�ِعره بقيمته، لذا اهتمي 

بتفّهم وتقدير عمل زوجك، وتش�جيعه 
لتحقيق طموحاته الوظيفية. 

5 - كوني متفّتحة الذهن
 طاعة ال�زوج ال تعني االنس�ياق وراء 
آرائ�ه دون وع�ي، ولك�ن هن�اك توازن 

تس�تطيع الزوج�ة الذكي�ة خلق�ه، أن 
تس�تمعي آلرائه بانفت�اح، وتعريف متى 
تتنازلني، ومتى تتقّبلني اختالفه، وكيف 
تعرّبي�ن بلطف ع�ن اعرتاض�ك، بحيث 

يشعر الزوج باحرتامك لقيادته.

6 - التعبري اللفظي عن اإلعجاب
الح�ب  تنتظري�ن كلم�ات  أن�ِك   كم�ا 
واإلعج�اب والتقدي�ر م�ن زوجك، فهو 
أيض�اً يحتاج إىل س�ماع ه�ذه الكلمات 
منِك، فال تبخيل عليه بالكلمات اللطيفة 

واملدح والثناء عىل جهوده.
7 - التعبري غري اللفظي عن اإلعجاب

 بخ�الف الكلمات، يمكن�ك التعبري عن 
إعجابك وتقدي�رك لزوجك عرب نظراتك 
له، ولغة الجس�د، اإليماءات البس�يطة 
التي تظه�ر كم أنِك تحبني ه�ذا الرجل 

وتقّدرين وجوده يف حياتك.
8 - ادعمي أهدافه

 يجب أن تكوني الجمهور األول لزوجك، 
وأن تدعميه يف تحقيق أهدافه س�واء يف 
مس�ريته املهنية أو رياضة يمارسها أو 

هواية يحبها.
9 - اسعي للتصالح معه

 إذا كنِت مخطئة فال ترتددي يف االعتذار 
لزوجك بصدق، وعندما يخطئ ويعتذر 
ل�ِك، اقب�يل اعت�ذاره، واس�عي دائماً إىل 

التصالح معه. 
10 - رّكزي عىل اإليجابيات

 دائم�اً رّك�زي ع�ىل إيجابي�ات زوجك، 
هذا م�ا يجعلِك تتجاوزين عن أخطائه، 
وتعرّبي�ن باس�تمرار ع�ن إعجابك به، 
وهو ما يشعره بحبك وتقديرك، ويعزز 

شعوره برجولته ودوره يف حياتك.

10واحة
عشر طرق لتشعري زوجك برجولته ودوره يف حياتك

حنو مستقبل افضل...هلالها

alzawraanews@yahoo.com

الجمي�ع يعلم ما ه�و الصنوبر ولك�ن القليل 
الذين يعرف�ون ان هناك ايض�ا زيت الصنوبر 
املس�تخرج من�ه وال�ذي يتمت�ع بالعدي�د من 
الفوائ�د الصحي�ة مث�ل قدرت�ه ع�ىل تقلي�ل 
االلتهاب واالحم�رار، والحماية ضد التهابات 
الجي�وب األنفي�ة، وتخفي�ف وط�رد املخ�اط 
والبلغم، وعالج األمراض الجلدية مثل األكزيما 
والصدفي�ة، وتعزيز الجهاز املناعي، ومحاربة 
الفطري�ات وااللتهابات الفريوس�ية، وتحفيز 
العقل و الجس�م، وحماية منزلك والجسم من 

مجموعة واسعة من الجراثيم
فوائد زيت الصنوبر :
1. العناية بالبرشة :

واح�دة من الفوائد الصحية من زيت الصنوبر 
ه�و قدرته يف عالج مش�اكل الجل�د املختلفة، 
واألمراض الجلدية والتناسلية وكثريا ما يصف 
هذا الزيت لع�الج الصدفية، والحكة، والبثور، 
واألكزيما، واألم�راض الجلدية، وضعف الجلد 

والجرب، والقروح، والرباغيث.
2. يف مستحرضات التجميل :

زيت الصنوبر من الزيوت التي يمكن اضافتها 
اىل مستحرضات التجميل حيث تضيف رائحة 
منعشة وجميلة، كما انه يستخدم يف تحضري 

العطور واملنتجات املعطرة.
ع�الوة ع�ىل ذل�ك، يمك�ن لزي�ت الصنوبر ان 
يعمل عىل إزالة القمل من الش�عر، ويستخدم 
عىل نطاق واس�ع كزي�ت للتدليك ويس�تخدم 
كحمام زيت للجس�م، وهذا هو الس�بب يف أن 
زيت الصنوبر يتم اضافته يف تصنيع الصابون 

ومنتجات التنظيف .
3. تحفيز التمثيل الغذائي :

زيت الصنوبر يزيد من عملية التمثيل الغذائي 
ويعزز مس�تويات نش�اطك، حيث ان�ه مفيد 
أيضا يف تنقية الجسم بسبب قدرتها عىل عالج 

املشاكل املعوية، فهو مدر للبول ويساعد عىل 
إزالة املاء الزائد من الجسم عن طريق التبول، 
ومن خ�الل تحفيز وترية وكمي�ة البول، فإنه 
يمكنك القض�اء عىل حمض اليوري�ك، واملياه 

الزائدة، وامللح، والدهون من جسمك.
4. تخفيف األلم :

زي�ت الصنوب�ر يعترب مس�كن وبالت�ايل فهو 
عالج جيد لألش�خاص الذي�ن يعانون من آالم 
املفاصل، والتهاب املفاصل، وأمراض املفاصل، 
وباإلضاف�ة إىل كونه مس�كن فهو أيضا عامل 

مضاد لاللتهابات.
5. تخفيف اإلجهاد :

باإلضافة اىل الفوائد الصحي�ة لزيت الصنوبر 
فإن ل�ه أيضا بعض الفوائ�د العاطفية، حيث 
أن�ه يخلق ش�عورا بالنش�اط وفع�ال يف إزالة 
الضغ�ط النفيس، كما أنها يس�تخدم بش�كل 
طب�ي إلزال�ة التع�ب النفيس، ألن�ه يعمل عىل 

تحسني  املزاج .

التدليك بش�كل منتظم بزي�ت الصنوبر يمكن 
أن يعمل عىل ازاله القلق والتوتر العصبي، وقد 
تب�ني أنه مفيد جدا لألش�خاص الذين يعانون 

من ضعف الرتكيز وفقدان الذاكرة.
6. الحفاظ عىل صحة العيون : 

قدرة زي�ت الصنوبر عىل تحييد الجذور الحرة 
م�ن خالل خصائص�ه املضادة لألكس�دة مما 

يعطي تأثري إيجابي عىل صحة العيون.
الضم�ور البقعي وإعتام عدس�ة العني، وعدد 
من املش�اكل األخرى املتعلق�ة بالرؤية تكون 
بسبب وجود الجذور الحرة التي تسبب تدهور 
خاليان�ا، وزي�ت الصنوبر يمنع ح�دوث هذه 

املشاكل املتعلقة بالجذور الحرة .
7. عالج العدوى :

زي�ت الصنوبر هو ع�الج طبيع�ي اللتهابات 
مختلفة، بما يف ذلك التهابات املس�الك البولية 
)UTI(،  حي�ث ان�ه يحت�وي ع�ىل خصائص 

مضادة للبكترييا .

سر االعشاب..

الفوائد الصحية من زيت الصنوبر

طبيبك يف بيتك

الشوكوال يعاجل السعال أسرع من األدوية

الحفاضات باس�تمرار مع  تغيري 
وجود براز أصف�ر مائي أمر مثري 
لقل�ق األم، م�ا الذي يس�بب هذه 
الحال�ة للصغ�ري؟ هكذا تتس�اءل 
األم، لذلك من الهام معرفة ما هو 
النمط الطبيعي لرباز الصغري قبل 

القفز إىل أية استنتاجات.
ال يعن�ي ال�رباز املائ�ي اإلس�هال 
دائم�اً، فق�د يتربز املول�ود حديثاً 
ال�ذي يرض�ع طبيعي�اً 15 مرة يف 
3 أو  الي�وم، أو م�رة واح�دة كل 
4 أي�ام. وتع�ّد كل ه�ذه الح�االت 

طبيعية.
تعتقد بعض األمهات أن الرضاعة 
تس�بب  أن  يمك�ن  الطبيعي�ة 
اإلسهال، لكن ذلك اعتقاد خاطئ، 
وال يج�ب التوق�ف ع�ن الرضاعة 
الطبيعي�ة بس�بب ه�ذا االعتقاد. 
كذلك هن�اك اعتق�اد خاطئ آخر 
االصطناعي،  الحلي�ب  بخصوص 
حيث تعتق�د بعض األمه�ات أنه 
يتس�بب يف صالب�ة ال�رباز، وربما 
اعتق�اد خاطئ  اإلمس�اك، وه�و 

أيضاً.
اإلسهال طريقة يقوم بها الجسم 
للقضاء عىل بع�ض العوامل التي 
ال تتوافق مع نظام الجس�م. لكن 
يتطلب الرباز املائ�ي اهتماماً من 

األم، ألن اس�تمراره يهدد بفقدان 
الحيوي�ة  واألم�الح  الس�وائل 
من الجس�م، وق�د ي�ؤدي ذلك إىل 

الجفاف.
متى تقلق األم؟

ال�رباز األصفر املائ�ي ليس عالمة 
خطر إال إذا كان مصحوباً باآلتي:

* حّمى مع ح�ركات متكررة من 
الطفل الذي يقل عمره عن سنة.

* أن يتربز الطفل بعد كل رضعة، 
م�ع وجود ق�يء، ويش�ري ذلك إىل 

وجود عدوى معوّية.
* ظه�ور عالم�ات الجف�اف مثل 
العطش املفرط، وجفاف اللسان، 
أن  دون  العي�ون  تغ�رورق  وأن 

تذرف الدموع.
* وج�ود دم يف ال�رباز، م�ع قيء، 
ويعن�ي ذلك وجود عدوى بكتريية 

يف املعدة تتطلب اهتماماً فورياً.
إذا كان طفل�ك يعان�ي م�ن أح�د 
األعراض الس�ابقة ينبغي عرضه 
عىل الطبي�ب عىل الف�ور، وخالل 

ذل�ك الوقت علي�ك إرضاعه حليب 
الث�دي فق�ط ألن�ه يس�اعد ع�ىل 

التخلص من الع�دوى البكتريي�ة.
لتفادي الجفاف أعدّي محلوالً من 
مس�حوق األرز وامل�اء مع إضافة 
ملعق�ة صغرية م�ن امللح لكل لرت 

من املاء لتزويد الطفل باألمالح.
ال داعي الس�تخدام أي�ة مضادات 
األطف�ال  إس�هال  ألن  حيوي�ة، 
املض�ادات  وتس�بب  ف�ريويس، 

الحيوية إعاقة للعالج الصحي�ح.

نصائح طبية

ماذا يعين إسهال الرضيع؟ ومتى تقلق األم؟
 تتطل�ب العناي�ة بالبرشة الكثري من الوقت واملال لك�ن هل كنتم تعرفون 
أن�ه يكفي وضع مكّعبات الّثلج عىل الب�رشة لبضعة دقائق للحصول عىل 

منافع عّدة؟ اليكم أهّمها.
- برشة مرشقة

مكّعب�ات الّثلج تس�اعد عىل تحريك ال�ّدورة الّدموّية مّم�ا يعطي البرشة 
ارشاقة طبيعّية.

- تقليل حّب الّشباب
تس�اعد مكّعبات الّثلج عىل تخفيف االلتهاب واالحمرار الّناتج عن البثور 

يف الوجه. يكفي وضع املكّعب عىل البثرة لبضعة ثواني كل بضعة أّيام.
- عالج إسوداد العيون

مزي�ج من عصري الخيار وماء الورد املثلّج يس�اعد ع�ىل تخفيف االنتفاخ 
واالسوداد اسفل العيون.

- بديل عن املستحرضات الّتجميلّية
تمري�ر الّثلج ع�ىل الوجه يعطي اطاللة نرضة ومرشق�ة للبرشة من دون 

استخدام اّي مستحرض تجمييّل.
- تخفيف الّتجاعيد

يؤّخر الّثلج ظهور الّتجاعيد عىل الوجه ويخّفف من آثار الّشيخوخة. 

لطلة ابهى....

فوائد الثلج .. لبشرتك !

سلوكيات

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟ 

طفلي يغار من أخيه: ما احلل؟

إياك وتناول هذه املنتجات الـ 10 بعد 
سن الثالثني

 مقادير الوصفة
حليب 2ملعقة كبرية 

ماء 1كوب 
س�من  1ملعقة كبرية 

نباتي
ي�ت  ز 1ملعقة كبرية 

زيتون
سكر 2ملعقة كبرية 
ملح 1ملعقة صغرية 

كين�ج  با 4/1ملعقة صغرية 
باودر

دقيق 3كوب 
ملعقة صغرية   1 2/1

خمرية
طريقة التحضري

1. يف ق�در صغري ضعي الحليب، 
امل�اء، الس�من والزيت، س�خني 
عىل نار متوس�طة اىل ان يصبح 

دافئا.
2. يف وعاء الخالط ضعي السكر، 
املل�ح، الباكينج ب�اودر، الدقيق 
والخمرية، ثبتي مرضب العجن، 

شغيل لعدة ثواني لتختلط املواد. 
أضيف�ي خليط الحليب، ش�غيل 
عىل رسعة متوس�طة لتتش�كل 
العجين�ة، اعجن�ي ع�ىل رسعة 

بطيئة 4 دقائق.
طب�ق  يف  العجين�ة  ضع�ي   .3
غلفيه�ا  بالزي�ت،  مده�ون 
م�كان  يف  وضعيه�ا  بالنايل�ون 

دافئ اىل ان يتضاعف حجمها.
بيت�زا  صيني�ة  اح�رضي   .4

متوسطة الحجم.

5. باس�تعمال النش�ابة اف�ردي 
بقي�اس  دائ�رة  اىل  العجين�ة 
الصيني�ة، ضعيه�ا يف الصينية، 
ادهنيها بقليل من زيت الزيتون

6. وزع�ي صلص�ة البيت�زا عىل 
العجينة، وزعي قليل من الجبن، 
وزعي النقانق، الزيتون ثم كمية 
وفرية من الجب�ن. دعيها جانبا 

20دقيقة.
7. اخبزي البيت�زا يف فرن200ْم 

اىل ان تصبح ذهبية اللون.

بيتزا بالنقانق
املطبخ
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نكذب عىل أنفس�نا كثريًا لنش�عر بالراحة وننقلل من كمية الضغط 
الت�ي قد نش�عر بها يف وقت ما وق�د تكذب عىل نفس�ك ألنك تخاف 
من املجهول ولكن يجب أن تتوقف عن ذلك يف مرحلة ما لتس�تطيع 

التقدم وإحراز مستقبل أفضل
الكذب عىل شخص آخر أمر سيئ اجتماعًيا ومحرم دينًيا ما بالك أن 
تكذب عىل نفس�ك. خاصة أن الكذب قد يشعرك بالراحة ولكن حني 
تواجه الحقيقة ستش�عر بالصعوبة البالغة يف تخطي األمر أصعب 

بكثري مما كنت تقوم  به لو أنك تعاملت مع الحقيقة من البداية
كيف تعرف أنك تكذب عىل نفسك؟

1. محاولتك التقولب يف شكل ما غري ما أنت عليه أو تريده
2. تح�اول أن تنفذ ق�رارا فيما يبدو أنه منطقي ولكنك تش�عر من 

داخلك أن هناك شيئا مفقودا
3.شعورك بالتوتر والقلق معظم الوقت

4.محاولت�ك الحصول عىل يشء عادي أو معروف بالنس�بة لك ولن 
يجعلك تتقدم بأي حال

5.تجاهلك لش�غفك  ووقوعك يف كل م�ا تعجب به رسيًعا مهما كان 
غري مفيد بالنسبة لك حتى لو كان عكس طبيعتك

6.اعتقادك أنه بامكانك أن تفعل كل يشء وحدك
7.عندما تضع رغبات شخص آخر فوق رغباتك ألنك بهذه الطريقة 

تهمل نفسك وتترصف عكس شخصيتك
8.تحاول أن تتمس�ك بكل ما يبعدك عم�ا تريد أن تفعل يف الحقيقة 
خاصة إن كنت تبتعد عن مش�كلة حقيقي�ة يف حياتك اعتقاًدا منك 

أن هذا أفض

9.كبت طموحك عن طريق اقناع نفسك أنك ال تستحق ما تريد
10.تفكر كثريًا يف أفكار الناس عنك ورأيهم فيك

11.تفش�ل دائًما يف اتقان عملك حتى بع�د محاوالتك املضنية يف ان 
تفعل أفضل ما عندك مما يعني أنه من املحتمل أنك تسري يف الطريق 
الخاطئ والذي قد يكون ض�د رغباتك الحقيقة والتي تحاول كبتها 

داخلك
12. تحاول أن تتجاهل مشاعرك

13. تح�اول أن تس�عى خل�ف الش�هرة والرب�ح ب�داًل م�ن الثق�ة 
واالحرتام

14.عندما تتخذ القرارا يف حاالت التوتر واإلجهاد بداًل من اس�تخدام 
العقل والهدوء

15.عندما تحاول إقناع نفسك بعكس ما تريد أو تشعر
16. تريد أن تقول ال، ال يجب أن أقوم بذلك ولكنك لس�بب ما تعلنها 

نعم، سوف أقوم بها.

11 مرفأ
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أبـــــــراج

يقابلك كثريا من العقبات مع الحبيب، وترى أنه من 
األفضل أن تظل صامتا حتى تمر هذه الظروف بسالم. 
عليك أن تتحىل بالصرب لحل املشاكل التي تزداد وال تعرف 
لها حال، تحمل لك األيام املقبلة أخبارا س�عيدة وسوف تشهد 

العالقة تطورات كبرية سريتاح قلبك لها.

ستش�عر بتحسن عىل الصعيد املهني اليوم، فلديك 
بع�ض الخط�ط الجدي�دة التي س�تحظى بإعجاب 
واهتمام من جانب رئيس�ك يف العمل. ستكون حريصا 
عىل الخ�روج والتمتع ببع�ض الهواء النقي واالس�تمتاع 

بوجبة صحية تحبها.

تعي�ش حالة من االزدهار ع�ىل الصعيد العاطفي 
حيث تمر بمرحلة عاطفية ورومانس�ية نموذجية 
هذه األيام وستس�تمتع بحياتك وتبدأ مرحلة جديدة. 
األي�ام القادم�ة هي األفض�ل بالنس�بة لك لذلك اس�تعد 
الس�تغالل أي فرص�ة تم�ر أمام�ك وال ت�دع مش�اكل الفرتة 

السابقة تسيطر عليك.

تش�عر بالغرية ع�ىل الحبيب، وترى أن املش�اكل بينكما 
ب�دأت تزيد ع�ىل حدها، ال ت�رتدد يف الحص�ول عىل بعض 
النصائح من ش�خص مقرب إليك، واس�تعمل ذكاءك لتمهيد 
األج�واء بينكما من جديد. تعانى من وعكة صحية بس�بب الربد 
القاس، وتش�عر باإلرهاق بس�بب اإلفراط يف العمل، والس�هر لوقت 
متأخر. ال تهمل يف صحتك حتى ال تقابل مش�اكل ال تحمد عقباها، 

واهتم بنظامك الغذائى من جديد.

تأخذ خطوة كبرية يف حيات�ك املهنية اليوم. عندما 
تأخذ بعض الوقت لتنظر إىل الوراء وتفكر يف املكان 
ال�ذى كنت فيه وما قمت به، عليك أن تراجع األخطاء 
الت�ي قم�ت بها حت�ى ال تكررها م�رة أخرى ألن�ه كلما 

أصبحت أكرب أصبح الخطأ أسوأ وأكثر تأثريا عليك.

مررت يف الفرتة الس�ابقة بمراح�ل صعبة. حاول 
أن تس�تفيد من هذه الفرتة. عليك أن تثقف نفسك 
صحيا. للحفاظ عىل صحتك يف الفرتة القادمة، حاول 
أن تتب�ع تعليم�ات الطبيب وتناول األدوي�ة يف مواعيدها 
فهذا أفض�ل. حاول أن تتحىل بالصرب حت�ى تصل إىل تحقيق 
أحالم�ك، هناك أخبار س�عيدة يف الطريق لك ستس�عدك أنت 

ومن حولك.

تش�هد الف�رتة القادم�ة تط�ورات ع�ىل الصعيد 
الصح�ي، فأن�ت تح�اول ع�ىل ال�دوام أن تحافظ 
عىل صحتك واتبع تعليم�ات الطبيب وهذا من األمور 
الجيدة. ستش�هد حياة األفضل الفرتة القادمة. وس�رتى 

نتيجة استثمارك يف بعض املشاريع قريبا.

الش�خص ال�ذى تراه صديق�ا جيدا ال يش�رتط أن 
يجعلك تشعر بأنك يف حالة جيدة، يف بعض األحيان 
األصدقاء الذين تحبهم ال يجعلونك تش�عر بأنك بخري. 
ربما تلوم نفس�ك يف بعض األوقات ألن�ك تخىش أن تؤذى 
مش�اعرهم أو تش�عر بأنه�م ال يجعلونك أفض�ل، ولكن من 

حقك أن تصارحهم.

س�تتقدم بش�كل كب�ري يف عمل�ك وه�ذا بفض�ل 
مجه�ودك املبالغ في�ه خالل الف�رتة األخرية، ولكن 
يج�ب أن تقل�ل من اندفاع�ك وترسع�ك، ألن هذا األمر 
س�وف ينعكس بالس�لب علي�ك، وتجنب املناقش�ات التي 
تس�بب ل�ك اإلحباط وال�رصاع حت�ى تصل لهدفك بس�هولة 

ويرس.

أن�ت اآلن يف حال�ة ضع�ف نوع�ا م�ا فيم�ا يتعلق 
بحيات�ك املهنية، ورغم محاوالت�ك لتصحيح الوضع 
ودفعه نحو األمام إال إنك ال تجني س�وى املتاعب. ربما 
يتعني عليك أن تتوقف عن تجربة بعض املحاوالت اآلن وأن 

تسرتيح قليال.

ع�ىل الرغم م�ن أن جدولك اليوم مش�حون للغاية 
اليوم إال أنك تريد أن تحدد عدة س�اعات لالستمتاع 
م�ع الرشي�ك بلحظ�ات رومانس�ية تمنح�ك الطاقة 

وشحنة جيدة من اإليجابية والسعادة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

صــــورة و حــــدث .. من ساحة التحرير

ش�اب بعمر 24 عاماً ينظر من نافذة القطار ويصيح: »يا أبي، األش�جار تميض 
وراءنا«!

ابتس�م األب ونظر زوجان شابان يجلسان يف مكان قريب، إىل سلوكه الصبياني 
بشفقة، وفجأة صاح الشاب مرة أخرى: »يا أبي، الغيوم تركض معنا!«

لم يتمالك الزوجان نفس�يهما وقاال للرج�ل: »ملاذا ال تأخذ ابنك إىل طبيب جيد؟« 
ابتس�م الرجل العجوز وق�ال: »فعلت ونحن قادمون للتو من املستش�فى، ابني 

رضير منذ والدته، إال أنه اسرتجع برصه اليوم.
الع�ربة: لكل ش�خص قصة، ال تحكمي عىل الناس قب�ل أن تعرفيهم، فالحقيقة 

قد تفاجئك أحياناً.

قـــــــصة 

اختبارات شخصية

وعربة

حدث يف مثل 
هذا اليوم

ل�ن تصل لح�ل املش�اكل طامل�ا ل�م تواجهها مع 
الرشيك. ح�اول أن تكون هناك جلس�ة مصارحة 
بينكم�ا للوص�ول إىل حلول للمش�اكل الت�ي تدور يف 
األجواء هذه األيام. ال ترتاجع يف القرارات الحاس�مة التي 
اتخذتها. س�وف تش�هد الف�رتة القادمة الهدوء الذي يس�بق 

بالعاصفة.

دائماً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء ، لذلك انا شخصية 
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل مع اآلخري�ن ، وه�ذه مش�كلتي .. فالبعض 
يعت�رب ذل�ك منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان ه�ذا من الذكاء االجتماعي 
، ومش�كلتي أنني يس�تحيل أن اج�د من والدي كلمة طيبة تش�جعني او 
تالحظ الجمال بداخيل .. فأمي يستحيل ان تثني عيل امامي ، وأبي ال يرى 
من الحياة ش�يئاً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ 
! لذلك اش�عر ب�أن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك 
والضعف حيال نف�ي .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد 

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

اعتقد بش�كل أو باخر تتش�ارك الكث�ري من البنات الع�رب يف هذه األمور 
ولكن الش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت 
بذاتك فاالبداع امر ش�خيص والقناعة بقيمة الذات ال ياتي من اخرين بل 
من الذات نفس�ها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني 
ولك�ن ككنت ارد دوما ان ه�ذه قناعات فال تجعيل تفوقك وراحتك يعتمد 
ع�ىل كلمات الثناء من الغ�ري حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما 
دورك يف ه�ذه الحي�اة فانت وانت فقط من يقرر األم�ر، ولهذا اوال اجعيل 
تقدم�ك مبني عىل دافع ذات�ي وليس حافز خارجي، ثاني�ا/ لوالديك الرب 
والدعاء والش�كر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري، 
ثالث�ا بي�دك انت ان تق�رري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غري املناس�ب 
وخاص�ة عدم املبالغة يف امر الذكاء االجتماع�ي واخرتاق بعض الحواجز 
بحج�ة االنفتاح والتحرر، كون�ي ذكية واخرجي مهاراتك واس�تغليها يف 

دائماً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء ، لذلك انا شخصية 
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل مع اآلخري�ن ، وه�ذه مش�كلتي .. فالبعض 
يعت�رب ذل�ك منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان ه�ذا من الذكاء االجتماعي 
، ومش�كلتي أنني يس�تحيل أن اج�د من والدي كلمة طيبة تش�جعني او 
تالحظ الجمال بداخيل .. فأمي يستحيل ان تثني عيل امامي ، وأبي ال يرى 
من الحياة ش�يئاً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ 
! لذلك اش�عر ب�أن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك 
والضعف حيال نف�ي .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد 

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

اعتقد بش�كل أو باخر تتش�ارك الكث�ري من البنات الع�رب يف هذه األمور 
ولكن الش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت 
بذاتك فاالبداع امر ش�خيص والقناعة بقيمة الذات ال ياتي من اخرين بل 
من الذات نفس�ها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني 
ولك�ن ككنت ارد دوما ان ه�ذه قناعات فال تجعيل تفوقك وراحتك يعتمد 
ع�ىل كلمات الثناء من الغ�ري حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما 
دورك يف ه�ذه الحي�اة فانت وانت فقط من يقرر األم�ر، ولهذا اوال اجعيل 
تقدم�ك مبني عىل دافع ذات�ي وليس حافز خارجي، ثاني�ا/ لوالديك الرب 
والدعاء والش�كر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري، 
ثالث�ا بي�دك انت ان تق�رري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غري املناس�ب 
وخاص�ة عدم املبالغة يف امر الذكاء االجتماع�ي واخرتاق بعض الحواجز 
بحج�ة االنفتاح والتحرر، كون�ي ذكية واخرجي مهاراتك واس�تغليها يف 

فهم ذاتيفهم ذاتي
مشاكل وحلولمشاكل وحلول سودوكـــو

وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي
*وحق اليل تعبده الناس وحده

حبك سلب مني الروح وحده
هذني اثنني وانت اختار وحده

تحل لو تظل محبوب اليه
-------

*وحق عينك وحق جفنك ورمشاك
اظل طول العمر اميش وره مشاك

عندي بالكلب منك ورم ش��اك
اطيبن من تح����ط ايدك عليه

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

كيف تعرف أنك تكذب على نفسك اخترب نفسك؟

لكل شخص قصة يف احلياة

عالم كيميائي اخرتع طريقة معالجة 
ُنس�بت  والت�ي  بالبس�رتة  األغذي�ة 
تس�ميتها إلي�ه، وُيطل�ق علي�ه وال�د 
النظري�ة الجرثومي�ة، وُع�رف أيًض�ا 
مث�ل  ألم�راض  للقاح�ات  بتطوي�ره 

الجمرة الخبيثة وداء الكلب.
ُولد الكيميائ�ي وعالم األحياء الدقيقة 
لوي�س باس�تور يف بل�دة “دوْل” ومن 
ع�ام  ويف  العل�م،  بطل�ب  ب�دأ  هن�اك 
1847حص�ل ع�ىل دكت�وراه يف العلوم 
وأصب�ح ُمدرًِّس�ا للعل�وم والكيمي�اء 
يف جامعة سرتاس�بورغ حي�ث التقى 
باس�تور بماري آن ل�وران ابنة رئيس 
الجامع�ة الت�ي تزوجه�ا ع�ام 1849 
وأنجب منها خمسة أطفال نجا منهم 
اثنان فقط بس�بب املرض، مما دفعه 
لالستمرار بدراسة الجراثيم واألمراض 

محاوالً إيجاد عالٍج لها.
اش�تقت تس�مية البس�رتة من اس�م 
العال�م لوي�س باس�تور، فق�د أثب�ت 
لويس أن نمو الكائنات الحية الدقيقة 
يف س�وائل املغذي�ات هو س�بب عملية 
التخمر وأن هذا النمو ال يعود اىل التولد 
الذات�ي، فعدم تماس الس�وائل املغذية 
مع الوس�ط الخارجي ي�ؤدي اىل عدم 

نمو أي يشء يف السائل.
ولم يكن باستور أول من جاء بنظرية 

جرثومي�ة، فقد س�بقه إليه�ا كل من 
جريوالم�و فراكاس�رتو، وأغوس�تينو 
بايس، إال أن باس�تور ق�ام بالتجارب 

التي بينت صحة تلك النظرية.
وقد أوضح باس�تور أن س�بب فس�اد 
املرشوبات مثل الحليب والنبيذ والبرية 
ه�و نمو الجراثيم فيها، فأوجد عملية 
البسرتة والتي تقوم بتسخني السوائل 
للقض�اء عىل معظ�م البكرتيا والعفن 
املوج�ود داخله�ا، وقام ب�أول تجربة 

بسرتة يف 20 نيسان/ أبريل 1862.
لم يك�ن لويس باس�تور يصافح أحًدا 
م�ن الن�اس الذين يقابله�م حتى وإن 
كان م�ن املل�وك أو النب�الء، فقد كان 
يخاف كثريًا م�ن انتقال األمراض إليه 

عن طريق أيدي الناس.
يف عام 1848 أوجد باس�تور مفهومي 
كل  أن  ووج�د  “أع�رس”  و  “أيم�ن” 
املخلوق�ات تقريًب�ا تحم�ل جزيئ�ات 
مركبة، وهذه الجزيئات تؤدي إىل كون 

الكائن أعرًسا أو أيمًنا.
كان لوي�س باس�تور ه�و م�ن صاغ 
مصطلح “vaccination” والذي يعني 

باللغة العربية “التلقيح”.
ُيع�ّد باس�تور إىل جان�ب روبرت كوخ 
ُمنش�ئ نظري�ة “جرثومي�ة املرض” 

وعلم الجراثيم.

لويس 
باستور 

هـــــــل تعلــــــم؟

شخصيات من التأريخ

ه�ل تعل�م أن الجب�ال ه�ي 
املس�ؤولة عن حف�ظ توازن 

األرض .
ه�ل تعل�م أن الصومال هي 
الدولة العربية الوحيدة التي 

يمر بها خط االستواء .
هل تعل�م ان الذي أطلق عىل 
املحي�ط الهادي هذا االس�م 

هو ماجالن .
هل تعل�م أن األنثى مفضلة 
عىل الذك�ر يف اآلية املباركة.. 
الذكر كاألنثى.. وذلك  وليس 
بسبب قواعد اللغة العربية..

رغم أننا تربينا ع العكس .
أكل ع�دد زوج�ي م�ن التمر 
لذل�ك  س�كريات  يتح�ول 

الله  الرس�ول ص�ىل  أوصانا 
علي�ه وس�لم أكل عدد فردي 
م�ن التم�ر لكي يتح�ول إىل 

كربوهيدرات .
ه�ل تعل�م أن صي�د الفرئان 
ممنوع ىف مدين�ة أوهايو إال 

برتخيص .
ه�ل تعل�م أن�ه من ب�ني كل 

هن�اك  ش�خص  بليون�ني 
شخص واحد فقط يمكن أن 
يعمر إىل 116 سنة أو أكثر .

ه�ل تع�رف أن الحم�ار هو 
الق�ادر  الوحي�د  الكائ�ن 
عيل رؤي�ة حواف�رة األربعة 
بإس�تمرار ويف وق�ت واح�د 
وذلك بسبب وضعية عيناه .

1935 - ع�رض أول فيلم مرصي ناطق وهو فيلم 
ش�جرة الدر بطولة آس�يا وماري كويني وإخراج 

أحمد جالل عن قصة جورجي زيدان.
1961 - ويل العه�د املغرب�ي موالي الحس�ن يتوىل 
عرش املغرب بعد وفاة والدة امللك محمد الخامس، 

ويتخذ اسم امللك الحسن الثاني.
1975 - اندالع تظاهرة شعبية مناهضة للحكومة 
اللبناني�ة يف صي�دا لدعم الصيادي�ن أدت إىل وقوع 
أعمال عنف أصيب فيها مؤسس التنظيم الشعبي 

النارصي النائب معروف سعد.
1979 - الق�وات الصينية تواص�ل غزوها لفيتنام 

حتى وصل مدى توغلها 100 كيلو مرت.
1987 - الكنيس�ة األنجليكاني�ة تواف�ق بأغلبي�ة 
كبرية عىل ترس�يم النس�اء كقساوس�ة وذلك بعد 

مناقشات استمرت عرشة أعوام كاملة.
1991 -رئيس النظام االس�بق صدام حسني يعلن 
من عىل راديو بغداد انسحاب القوات العراقية من 
الكويت، ويك�ون بذلك بداية نهاي�ة حرب الخليج 

الثانية.
مري دول�ة الكويت الش�يخ جابر األحم�د الصباح 

يصدر مرس�وم أمريي يعلن في�ه األحكام العرفية 
يف جميع أنحاء الكوي�ت ابتداًء من تاريخه ولغايه 
ثالثة شهور، ويعني الشيخ سعد العبد الله الصباح 
حاكًما عرفًيا وذلك بع�د تحرير الكويت من الغزو 

العراقي.
1993 - انفجار قنبلة أسفل مركز التجارة العاملي 
يف مدين�ة نيوي�ورك أدى إىل وفاة س�تة أش�خاص 

وجرح املئات.
2001 - حركة طالبان تفجر تمثال بوذا يف باميان 

والذي يعترب من آثار الرتاث العاملي.
2006 - انهيار يف الس�وق املايل السعودي يؤدي إىل 
تكبد املس�تثمرون خسائر كبرية جًدا، وأعقب ذلك 

انهيار غالبية أسواق املال العربية.
20 طائ�ر  2007 - الكوي�ت تعل�ن ع�ن إصاب�ة 
بإنفلونزا الطيور يف حديق�ة الحيوان وأحد مزارع 

الدواجن.
2009 - وزي�ر الخارجي�ة الكويتي الش�يخ محمد 
صباح الس�الم الصباح يزور الع�راق يف زيارة هي 
األوىل م�ن نوعه�ا منذ غ�زو الع�راق للكويت بعام 

 .1990

عمودي
 o 1حيت�ان صغ�رية يف قمة ال�ذكاء

صوت الضحك
يصط�اد  مهاج�ر  صغ�ري  2ط�ري 
oمح�ب  املتوس�ط  ع�ىل ش�واطئ 

)معكوسة(
3يف الس�لم املوس�يقي o أثر الضوء 

o قط
4األماكن التي تخفى فيها األش�ياء 

o افتداء
5ط�ري ال يط�ري يعي�ش يف الق�ارة 
القطب�ة الجنوبي�ة o اص�اب اآلخر 

بحيث لم يقو عىل الحركة
6حي�وان ضخم يبيت فرتة الش�تاء 
o يف الس�لم املوسيقي o حرفان من 

كراج
7حيث تدخل )معكوسة( o حروف 

كروان )مبعثرة(
8طائر ال يقوى عىل الطريان ألوانه 
زاهية خالبة o وحدة قياس الطاقة

9هرب o ثعبان ش�ديد الس�مية ذو 
أوداج منتفخة كان من مقدس�ات 

قدماء املرصيني
ل�ه  ضخ�م  أفريق�ي  10حي�وان 
قرنان من الش�عر الكثيف oحيوان 

اسطوري يف الرتاث الصيني

أفقي
 o 1حرم الله قوله�ا للوالدين
عوضا عن o طري اس�طوري 

يف قصص السندباد
يف  يم�وه  بح�ري  2حي�وان 

محيطه له ثالثة قلوب
3دار دورانا o يابس�ة o ضوء 

ضعيف
4نصف س�وار o نصف ايوب 

o عصفور
يح�رتق  اس�طوري  5طائ�ر 

ويعود يبعث من جديد
6نص�ف واعد o ع�دم القدرة 
عىل البيع لظروف الس�وق أو 

السلعة )معكوسة(
7قلما o زوائد ابرية يف النبات 

o ثلثا حوت
8زهرة تحية الصباح o االسم 
االنجليزي لعصفور سمي به 
شخصية انجليزية اسطورية

9طائ�ر منقاره طويل ذكر يف 
القرآن الكري�م o طائر مغرد 
وغالبا اصفر اللون سميت به 

جزر قرب املغرب
العليا  الطبق�ة  10ق�رد م�ن 

موطنه جنوب رشق آسيا
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

اكتشاف حيوان “المدّرع”.. بحجم سيارة

احذر.. محادثات “واتسآب” الخاصة 
يمكن اختراقها بسهولة

فيتنام.. أول عملية زراعة يد في 
العالم من متبرع حي

تقنية جديدة لتبادل البيانات بسرعة فائقة من”آبل”  

عـين على العالم

توصل علماء الكتشاف املوطن األصيل للحيوان املدّرع أو “األرماديللو”، 
ال�ذي جاب األرض منذ أكثر من 20 ألف عام، وذلك عن طريق املصادفة 
البحتة.وجاء االكتش�اف بمس�اعدة راع أبقار، كان يب�ارش عمله قرب 
العاصم�ة األرجنتيني�ة بوين�س أيرس، قبل أن يش�اهد هي�اكل ألربعة 
حيوانات غريبة وضخمة.وبعد إبالغ املختصني، تبني أن الهياكل األربعة 
لحيوان “الغليبتودونت” الذي يعد س�لف “األرماديللو”، وأكربها بحجم 
س�يارة “فولكس�فاغن” من طراز “بيتل”.وعثر عىل الهياكل يف مجرى 
نه�ر جاف قرب بوين�س آيريس، بينم�ا كان الراعي خ�وان دي ديوس 
س�وتا يرعى أبقاره يف املوقع، حس�بما ذكرت وكالة “سكاي نيوز” عن 
صحيف�ة “دي�يل مي�ل” الربيطانية.ونقل عن املرشف ع�ىل علماء اآلثار 
العاملني يف املوقع املكتش�ف، قوله إنه�ا “املرة األوىل التي يعثر فيها عىل 
4 هياكل بهذا الحجم للحيوان بموقع واحد”.وتغطي أجسام الحيوانات 
املكتش�فة قش�ور بط�ول يص�ل إىل م�رت، بينما يبل�غ س�مكها نحو 5 
سنتيمرتات، وكانت تستخدم الذيل كسالح للدفاع عن النفس ألنه مزود 
بكتل�ة عظمية قاس�ية يف نهايته.ويعكف الباحثون حاليا عىل دراس�ة 
أجناس وأعمار وأس�باب وف�اة هذه الحيوانات، علما أنه س�بق أن عثر 

عىل مثلها يف املوقع نفسه.

ذكر تقرير جديد أن مجموعات املحادثة الخاصة عرب تطبيق “واتسآب” 
تعرض خصوصية املستخدمني لخطر، إذ يكشف محرك البحث “غوغل” 
أي�ة مجموعة دردش�ة خاص�ة عرب البحث.وج�اء ذلك بعد أن اكتش�ف 
الصحف�ي يف إذاع�ة “دويتش�ه فيل�ه” األملانية، ج�وردان وايل�دون، أن 
استخدام ميزة “دعوة إىل مجموعة عرب الرابط” يف التطبيق تتيح ملحرك 
البحث أن يقوم بفهرستها.ويس�ّهل ذل�ك العثور عىل بعض املجموعات 
الخاصة فقط من خالل بحث بس�يط عرب “غوغل”، ما يعني أنه يمكن 
ألي ش�خص بشكل عشوائي اكتش�اف مجموعات املحادثة واالنضمام 
إليه�ا، وبعد االنضم�ام، يمكن رؤية املش�اركني وأرق�ام هواتفهم.وقد 
الحظ�ت املطورة، جني مانش�ون وونج، أن غوغل تق�دم نحو 470 ألف 
نتيجة بحث لعناوين URL chat.whatsapp.com التي ُتستخدم دعوات 
ملجموع�ات املحادثات.وأض�اف التطبي�ق: “يجب أال يتم ن�رش الروابط 
التي يرغب املس�تخدمون يف مشاركتها بش�كل خاص، إال مع أشخاص 
يعرفونهم ويثقون بهم”.يش�ار إىل أن تطبيق “واتس�آب” هو أحد أكثر 
تطبيق�ات املراس�لة انتش�ارا يف العال�م، ويس�تخدمه نح�و 1.5 مليار 

مستخدم.

مستش�فى  يف  أطب�اء  أج�رى 
عس�كري فيتنام�ي أول عملية 
زرع ي�د يف العال�م م�ن مت�ربع 
ح�ي. وأجري�ت العملي�ة يف 21 

يناير/كانون الثاني.
وقد تع�رض الرجل ال�ذي يبلغ 
م�ن العم�ر 31 عاًم�ا، لحادث 
عام 2016، مما أدى إىل تش�وه 
يف الج�زء الس�فيل م�ن ذراع�ه 
وس�اعده األيرس، ونظ�را لعدم 
التئام الجرح، ق�رر األطباء برت 

الذراع أسفل الساعد.
آخ�ر  فيتنام�ي  رج�ل  وت�ربع 
بذراع�ه التي تم برته�ا بعد أن 
تعرض لحادث أيضا، واستخدم 
األطباء الج�زء الحي من الذراع 

املبتورة.
وقال كب�ر األطباء، ماي هونغ 
بان�ج، إن “نجاح ه�ذه العملية 
يع�د خط�وة جدي�دة يف زراعة 
األعضاء، فزراعة األطراف بدت 
ممكنة ليس فقط من املتربعني 
املتوفني، ولكن أيًضا من املرىض 

األحياء”.
ال�ذي أج�رى  ووفق�ا للج�راح 
 8 اس�تمرت  والت�ي  العملي�ة، 
س�اعات، كان ع�ىل الجراح�ني 
العض�الت  م�ن   36 توصي�ل 
وعظم�ني، وكذل�ك العدي�د من 
و”تمك�ن  األخ�رى.  األنس�جة 
املريض م�ن تحريك أصابع اليد 

بعد انتهاء العملية مبارشة”.

الياباني�ة “م�اك  املدون�ة  كش�فت 
أوت�اكارا” ع�ن أن سلس�لة آيفون 
اآلتية من آبل ق�د تدعم نوعا جديدا 
الالس�لكي  االتص�ال  م�ن  أرسع 
باإلنرتنت “الواي فاي” والذي ُيعرف 

.IEEE 802.11ay باسم
ويع�د الن�وع الجديد م�ن االتصال 
 IEEE لس�ابقه  خلف�ا  الالس�لكي 
802.11ad، وال�ذي يضاعف رسعة 
النط�اق الرتددي 4 م�رات، وتضيف 
ما يصل إىل 4 تدفقات من اإلرسال/ 

االستقبال املتعدد.
وال ت�زال مواصفات نظ�ام “الواي 
فاي” الجديدة التي تس�تخدم طيف 
60 غيغا هرتز، قيد التطوير، ولكن 
م�ن املتوق�ع االنتهاء منه�ا بحلول 
نهاي�ة عام 2020.ووفق�ا للخرباء، 

يصعب فك تشفر التقرير املرتجم، 
ولكن املدونة تصف الشبكة الجديدة 
ب� “ش�بكة املدى القص�ر للغاية”، 
مما يشر إىل أنه يمكن استخدامها 
األيف�ون  أجه�زة  ب�ني  للتواص�ل 
وأجه�زة آبل األخ�رى القريبة.ُيذكر 
أن هن�اك تقري�را يع�ود إىل 2018، 
ويدع�ي أن رشك�ة آب�ل تعم�ل عىل 
نظارات AR / VR غر مرتبطة بأي 
كمبيوتر أو هات�ف ذكي، بل تتصل 
ب� “صندوق مخصص” باستخدام 
شبكة 802.11ay  الالسلكية، وِقيل 
إن هذا الصندوق س�يكون مدعوما 
بمعال�ج آب�ل مخص�ص 5 نانومرت 
مش�ابه للرقائ�ق املخصص�ة التي 
ستس�تخدمها آبل يف أجهزة “ماك” 

املستقبلية.

ــان وماليزيا  ــت الياب ــل مثلما فعل ــة أن تفع ــة احلّق  املقاوم
ــل جمتمعك قويّاً،  ــا.. املقاومة أن جتع ــيا وغريه واندونيس
ــا األوبئة  ــريات، ومنه ــروف واملتغ ــة الظ ــتطيع مواجه يس
واألمراض والتغريات العاملية يف أسعار النفط وما اىل ذلك.. 
ــيع االرهاب واخلوف هي   املقاومة اليت ختصي اجملتمع وتش

خطر يستحق املقاومة.

ــوي مصر صفحة  ــي مبارك، عم تط ــع رحيل الرئيس حس م
كبرية من تارخيها احلديث، كل التعازي لشعب مصر وحميب 
ــوف إال اخلري  ــا بيش ــاهلل هالبلد م ــارك، وانش ــس مب الرئي

واألمل.

eSonic the Hedg “حقق فيلم 
hog” إيرادات بلغت 26.3 مليون 
دوالر ليتصدر ش�باك التذاكر يف 
دور الس�ينما بأمركا الشمالية 
لألس�بوع الثان�ي ع�ىل الت�وايل، 
ب�ني  وه�و يجم�ع يف بطولت�ه 
ش�وارتز يف دور س�ونيك وجي�م 
كاري وجيمس مارس�دن وتيكا 

سومبتر.
الثان�ي فيل�م  وج�اء يف املرك�ز 
 The Call of the“ املغام�رة 

Wild”، بإي�رادات بلغت 24.82 
مليون دوالر، بينما حّل يف املركز 
 ،”birds of prey“ الثال�ث فيل�م

ب� 7 ماليني دوالر.
واحت�ل الج�زء الثاني م�ن فيلم 
 Brahms:“ والغم�وض  الرع�ب 
The Boy II” املرك�ز الراب�ع، ب� 
5.9 ملي�ون دوالر، فيم�ا ج�اء 
 Bad“ يف املرك�ز الخام�س فيلم
Boys for Life” محقق�ا 5.86 

مليون دوالر.

للس�ينما  األق�ر  مهرج�ان  مدي�رة  أعلن�ت 
األفريقية، عزة الحس�يني، تكريم الفنانة زينة 
إىل جان�ب الفنان�ني مصطفى ش�عبان وعمرو 
عبدالجلي�ل وعدد م�ن نجوم الس�ينما بالقارة 
األفريقي�ة يف حفل افتتاح الدورة التاس�عة من 
املهرجان التي تنظمه مؤسسة شباب الفنانني 
املستقلني بدعم من وزارات الثقافة، الخارجية، 
الس�ياحة، الش�باب والرياض�ة، والبنك األهيل 
املري، بالتعاون مع محافظة األقر ونقابة 
املهن الس�ينمائية، والذي سينطلق يف 6 مارس 

املقبل ويستمر حتى 12 منه بمدينة األقر.
وكشفت عن أن هناك برنامجا وضع خصيًصا 

لع�رض األفالم الت�ي حققت إقب�ااًل جماهرًيا 
األزرق  والفي�ل  فيل�م “والد رزق  كب�ًرا مث�ل 
وكازابالن�كا وفيل�م املم�ر”، وذل�ك لجمه�ور 
الصعيد.وذلك خالل اللقاء الصحفي الذي أُقيم 
إلع�الن انطالق فعالي�ات الدورة التاس�عة من 
املهرجان داخل أحد الفنادق الشهرة بالقاهرة 
وس�ط حضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان 

وعدد من الفنانني املشاركني بأفالمهم
وأعل�ن رئي�س املهرجان، السيناريس�ت س�يد 
فؤاد، أن “شعار الدورة هو “سينما أفريقية من 
كل الدنيا”، مش�راً إلطالق عدد من املطبوعات 

وبينها كتاب “فريد شوقي وحش الشاشة”.

وأش�ار إىل أنه�م اس�تغرقوا وقت�اً طوي�اًل يف 
مش�اهدة األف�الم واالس�تعداد له�ذه الدورة، 
مذك�راً بنج�اح ال�دورة املاضي�ة الت�ي كانت 
مهم�ة بش�هادة اإلع�الم والنقاد. وق�ال: لقد 
اش�تغلنا عىل الجديد يف الدورة التاسعة، وهي 
أفالم الش�تات املهم�ة جداً والتي تش�ارك من 
خارج القارة اإلفريقي�ة، إضافًة إىل كتاب تتم 

ترجمته”.
ه�ذا وأش�ارت عبر فريد ش�وقي إىل أن “أرسة 
الفنان القدير الراحل سعيدة باحتفاء مهرجان 
األق�ر للس�ينما األفريقي�ة بمئوي�ة وح�ش 

الشاشة وملك الرتسو”.

ب�ات م�ن املؤك�د أن مواجهة ف�روس كورونا 
ليس�ت باألمر الس�هل والبس�يط، خاصة بعد 
إنتشاره بشكل رسيع يف عدد من الدول وتأثره 

عىل مختلف أنشطة اإلنسان ومجاالت عمله.
وم�ن هنا، وبعد إنتش�ار الف�روس يف إيطاليا، 
أعلنت استوديوهات “باراماونت”، توقف إنتاج 
eMission Impo “الفيلم الجديد من سلس�لة 
sible” من بطول�ة املمثل العاملي توم كروز، إذ 

أنه كان يصّور هناك.

وق�ال ناط�ق باس�م الرشك�ة انه حرص�اً عىل 
س�المة املمثل�ني وف�رق العمل وأمنه�م، ومع 
الجهود التي تبذلها س�لطات البندقية للحد من 
التجمع�ات ملواجهة فروس كورونا املس�تجد، 
قّررنا إجراء تعديالت ع�ىل برنامج التصوير يف 

البندقية الذي كان مقّرراً لثالثة أسابيع.
وأض�اف أّن توم ك�روز لم يكن ق�د أتى بعد إىل 
إيطالي�ا، وأن أفراد طاقم العم�ل أعطوا الضوء 

خ�ر  أل للع�ودة إىل دياره�م قبل ا

 
                 

الصحافة الرياضية 
ببغداد يف العهد امللكي

إذا كانت الرياضة بأشكالها املعروفة يف هذه األيام لم تكن موجودة قبل العهد امللكي 
ببغداد وخاصة كرة القدم، اذ كانت الرياضة وقتها يف لعبة الزورخانة وإذا كانت أول 
مباراة رسمية يف كرة القدم ببغداد جرت يف محلة الشيخ عمر الحالية سنة 1918 بني 
فريق دار املعلمني االبتدائية وفريق منتخب من مدارس الفضل والحيدرية والبارودية 
زمن اإلدارة االنگليزبة لبغداد وعندما كان املس�رت )بومان( ناظر املعارف أي مسؤول 
الرتبي�ة يف اإلدارة االنگليزي�ة ببغداد وكان حك�م هذه املباراة بتحكيم مس�ؤول كرة 
القدم العريف )هيوسن( والهدف األول سجله الطالب عبد اللطيف قدري من مدرسة 
البارودية، فأن أول جريدة رياضية صدرت ببغداد يف العهد امللكي س�نة 1922 باسم 
مجلة نادي األلعاب الرياضية وقد صدرت عن ناد ريايض يحمل أسم هذه املجاهدين، 
والطريف أن نادي األلعاب الرياضية الذي صدرت عنه املجاهدين كان مقره يف غرفة 
ف�وق مقهى ش�عبي يف محل�ة الصالحني وظهر ذل�ك من اإلعالن ال�ذي تم نرشه من 
الن�ادي ويدعو فيه الش�باب لالنخراط يف النادي ولكن لس�وء الح�ظ ان هذا املطبوع 
الري�ايض األول اس�تمر يف الصدور لثالثة أش�هر فق�ط ثم يتوقف ع�ن الصدور بعد 
صدورها يف 1922/11/22 حتى اس�تأنف الصدور سنة 1925 وكان صاحبها السيد 
محم�د عيل آل مال حم�ادي، وطيلة العهد امللكي توزعت أم�ور الرياضة عىل الجرائد 
واملجالت والنشاطات الفردية وكذلك تولت الصحف السياسة نرش أخبار الريايض، إذ 
نجد مثالً ان جريدة العرب البغدادية التي صدرت بعد دخول االنگليز إىل بغداد يف شهر 
آذار 1917 نرشت األخبار الرياضية والفعاليات الكش�فية التي يؤديها طلبة املدارس 
حيث كانت األخبار الرياضية تظهر يف الجريدة كإعالنات، اذ نجد يف أحد إعالناتها ما 
ييل) اليوم الس�اعة الثالثه والنصف مساء سيحدث يف ساحة السكك الحديد يف الكرم 
لع�ب- الفوت بول- األخر بني دائ�رة البوليس يف أم العظام وبني محطة -دي تي دي 

بي- بحرة الجنرال القائد العام وقد تفضل أن يهدي الجوائز للفائزين(.
وظ�ل النقد الريايض يمارس أحياناً يف بعض الصحف غر الرياضية، اذ أفردت بعض 
الصح�ف صفح�ات ثابتة للري�اض مثل مجلة املش�اق العراقي س�نة 1924 ومجلة 
الطلب�ة س�نة 1932ومجلة الفتوة س�نة 1834ومجل�ة الزهراء س�نة 1941ومجلة 
فرن�دل س�نة 1949وصح�ف أخ�رى، منها جرائ�د االتح�اد والغد ولواء االس�تقالل 
وصدى االتحاد والش�عب والزمان وأخبار الساعة، وتعد سنة 1935 مرحلة متقدمة 
يف الصحاف�ة الرياضي�ة بصدور الع�دد األول من مجلة الرتبية الرياضية والكش�افة 
لصاحبها الس�يد عب�د الحميد نعمان الخض�ار، وكان يعاونه يف اإلص�دار لفيف من 
مدريس الرتبية الرياضية وكانت ش�هرية الصدور وتوقفت بعد صدور خمسة أعداد 
فقط، وكان س�بب توقفه�ا يعود إىل قبول صاحبها يف الكلية العس�كرية، ويف س�نة 
1945 أص�در الس�يد صربي الخط�اط مجلة األلعاب ث�م أعقبه الدكت�ور نجم الدين 
السهروردي بإصدار مجلة الريايض سنة 1947، وبعد ذلك أصدر النادي امللكي مجلة 
رياضية شهرية وقد تولت الصحافة نرش ما يتعلق بالرياضة والرياضيني، وان كانت 
الصح�ف الرياضي�ة التي تصدر رسعان ما تتوقف بس�بب اإلمكانات املادية وضعف 
اهتم�ام املواطن العادي بالرياضة وكانت الصحف اليومية تعامل األخبار واملواضيع 
واملقاالت الرياضية معاملة اإلعالنات، أي ان نرشها يكون بمقابل باس�تثناء حاالت 
مح�دودة، اذ يت�وىل الالعب�ون ويعلن�ون ع�ن مبارياته�م بأنفس�هم وكانت صحف 
العراق والعالم العربي واالس�تقالل والدم�اء الوطني ونداء الش�عب والبالد والزمان 
واألخبار من أبرز الصحف التي نرشت عىل صفحاتها األخبار الرياضية، وكانت هذه 
الصح�ف تنرش األخب�ار واملواضيع الرياضية بمدد متفاوت�ة وبدون مكان ثابت 
عىل صفحاتها ومن دون ذكر اس�م املحرر الريايض وتباينت العناوين، فمنها 
النش�اط الريايض والشؤون الرياضية والرياضة واأللعاب ومن األوائل الذين 
حرروا الرياضة محمد إسماعيل الحمامي وصربي الخطاط وجالل حمدي 
وس�عاد س�ليم وعبد الرزاق نعم�ان، وان كان البعض ي�رى ان الصحافة 
الرياضي�ة ببغداد قام�ت بجهود كل من لطفي بكر صدقي حيث فس�ح 
املجال ألخبار الرياضة يف جريدته العالم العربي والثاني شاكر إسماعيل 
ال�ذي كان أول من كتب الرياضة بأس�لوب أدب�ي رفيع، وبعدها أفردت 
بع�ض الصحف زواي�ا ثابتة للرياض�ة منها األخطاء وص�دى االتحاد 
واليقظة ولواء االس�تقالل، ولك�ن ما يالحظ انها ش�حيحة باألخبار 
والص�ور الرياضية واقترت محتوياتها ع�ىل نرش جداول مباريات 

االنديه الرياضية وإعالنات الرياضيني.
وأثبت�ت جميع الصحف الص�ادرة ببغداد س�نة 1954 عىل أثر صدور 
مرس�وم املطبوع�ات ال�ذي من�ح اج�ازة موافقة لس�بع صحف فقط 
خصص�ت صفحات ثابت�ة للرياضة ومحرري�ن للصفح�ات الرياضية فيها 
وكان م�ن املحررين الصحف�ني الرياضيني عبد الخالق مال الل�ه يف صحيفة اليقظة 
ومحم�د عب�د الباق�ي العاني يف الح�وادث وش�اكر إس�ماعيل يف األخب�ار وإبراهيم 
إس�ماعيل وضي�اء عبد الرزاق يف الحريم وس�الم الجس�ار يف الش�عب، وكان )ويكي 
برد( محرر للصفحة الرياضية يف جريدة األوقات الرياضية التي كانت تصدر باللغة 
االنگليزي�ة، ويف س�نة1957 صدرت جري�دة العمل ببغداد، وتوىل عب�د الله العزاوي 

تحرير صفحتها الرياضية.

أطلت، ش�رين عبد الوّهاب، ع�ىل جمهورها 
ضم�ن فعاليات مهرج�ان الفج�رة الدويل يف 
اإلم�ارات، بعدم�ا أث�ارت الكث�ر م�ن الجدل 
بالكوي�ت،  األخ�ر  الغنائ�ي  حفله�ا  خ�الل 
ضم�ن فعاليات مهرجان هال فرباير، بس�بب 
إطاللتها التي بدت فيها كأنها اكتسبت بعض 
الكيلوغرام�ات، ل�رّدد البع�ض أنه�ا تنتظ�ر 
مولوده�ا األول من حس�ام حبيب؛ وهو األمر 
الذي رفض أّي منهما الحديث عنه أو التعليق 
عليه، وقد أث�ارت يف حفله�ا يف الفجرة جدالً 
من نوع آخر.تس�ّببت بنت النيل، شرين عبد 
الوّهاب، بإغالق شوارع مدينة الفجرة بسبب 
توافد الجمهور إىل حفلها الغنائي.وحر آالف 
من الجماهر خارج قاعة مرسح “الكورنيش 
الرئييس”، حيث انطلق الحفل لسماع شرين 
عب�د الوّهاب، بع�د أن لم يس�تطيعوا الدخول 
لحج�ز مقاعدهم داخ�ل الحفل بس�بب نفاد 

تذاكر الحفل بعد اإلعالن عنه بساعات.
وكان حسام حبيب الذي حر الحفل 
كعادت�ه يف صحب�ة ش�رين زوجته يف 
معظ�م حفالته�ا الغنائية ق�د حرص 
ع�ىل نقل الحفل مب�ارشة عرب خاّصية 
الصفح�ة  ع�ىل  س�توري”  “الالي�ف 

الرسمية الخاصة له عىل إنستقرام.
عىل صعيد آخ�ر، يحاول الكاتب، 

عيل امل�وىل، إنهاء كلم�ات الترت 
 ”2020“ بمسلس�ل  الخ�اص 

لنادي�ن نس�يب نجي�م وق�ي 
خويل لتسافر ش�رين خالل األّيام 

املقبل�ة لب�دء تس�جيل األغني�ة قبل 
نهاية الش�هر املقبل لعرضها كنوع من 

الدعاي�ة الرتويجية للعم�ل قبل عرضه، 
بع�د غنائه�ا الع�ام املايض الت�رت الخاص 

بمسلسل “خمسة ونص”.

اعالنك يف           يضمن لك االنتشار االوسع

E mail: alzawraanews@yahoo.com
موبايل العالقات واالعالنات:   07812930999

“Sonic the Hedgehog” يتصّدر إيرادات السينما األمريكية
لألسبوع الثاني على التوالي

تتاب�ع الفنان�ة، نان�يس عجرم، نش�اطها الفن�ي، وهي 
منهمك�ة حالي�اً بوضع اللمس�ات األخرة ع�ىل ألبومها 
الجديد، عادت مؤخراً من القاهرة بعد إحيائها حفل عيد 
العشاق.وش�ارفت الفنانة، نانيس عج�رم، عىل االنتهاء 
م�ن تس�جيل معظم أغني�ات ألبومه�ا الجدي�د، واملقرر 
إص�داره يف فص�ل الصي�ف، وكانت قد أحي�ت حفل عيد 
العش�اق يف مر بحضور جمهور حاش�د أبدى حماساً 
وتفاعالً واضحني مع أغنياتها القديمة والجديدة.وأكدت 
أن عالقتها جيدة جداً باألغنية الخليجية، وأكرب دليل عىل 
ذلك أرش�يفها الغنائي، الذي يتضمن العديد من األغنيات 
بتل�ك اللهجة كأغنية »مش�تاقة ليك«، وهي تحرص عىل 
أن يتضم�ن كل ألبوم لها أغنيتني خليجيتني، وتس�تمتع 
بس�ماع هذه األغنيات وه�ي قريبة م�ن قلبها.وأعربت 
نانيس عن س�عادتها الكب�رة ملش�اركتها يف برنامج »ذا 
فويس كيدز« بموسمه الجديد، معتربة أن املواهب رائعة، 
واألطف�ال ممي�زون، واصف�ًة عالقتها م�ع كل املدربني 
باملمت�ازة والعفوية.وقالت إنها تح�ب كل األغنيات التي 
تختارها وتغنيها، لك�ن بعض األغنيات تحظى بتفضيل 
الجمه�ور أكث�ر م�ن غرها، فه�ي ال تنىس مث�اًل نجاح 
وانتش�ار أغنية »آه ونص«، والبصم�ة التي تركتها لدى 
الجمهور.وتطرقت يف حديثها إىل بناتها الثالث، فقالت إن 

عالقته�ا ممتازة معهن 
األموم�ة  وتعي�ش 

بأفضل وجوهها، 
تهت�م  فه�ي 
تفصيل  ب�كل 
كان  صغ�راً 
كب�راً،  أم 
تعي�ش  و

تهتم  أم  كأي 
س�تهن  ا ر بد

تهن  طا نش�ا و
اليومية.وتابع�ت، 

نفس�ه،  الس�ياق  يف 
أنه�ا تلع�ب وتغن�ي معهن 

وتس�تمتع معهن بتفاصيل حياتها 
اليومي�ة، لكن م�ا زال الوقت مبكراً 
ملعرفة ما إذا كانت أية واحدة منهن 
ته�وى املجال الفني أو ما إذا كانت 
توّد خوض�ه، لكن م�ا تعرفه أنها 
ستش�جع كل واح�دة منه�ن عىل 

دخول املجال الذي تحبه وتريده.

شيرين عبد الوهاب تحدث ضجة في مهرجان الفجيرة الدولي

راندا البحيري تنضم لفريق عمل 
”والد إمبابة“

طارق حرب

منمنمات 

انضم�ت الفنانة، راندا البحري، لفريق مسلس�ل ” والد إمبابة ” الذي بدأ 
تصويره وهو من بطولة س�مر غانم وفريدة سيف النر وأحمد شيبة 
وس�عد الصغر وريكو وش�مس ونادر أبو الليف وعب�د الله مرشف ومراد 
فك�رى ومحمود فارس وإس�ماعيل فرغ�يل ومحمد ف�اروق ونجوم فرق 
املهرجانات أوكا وأورتيجا ويرسا املسعودى وبويس شاهني، وغرهم، ومن 
تأليف أيمن بك�ري، وإخراج ممدوح زكي.من ناحية أخرى، انتهت الفنانة 
راندا البحري من تصوير نصف مشاهدها ضمن أحداث فيلم “باركود 615 
، الفيلم يش�ارك يف بطولته كل من راندا البحري ومحمد عز وطارق صربي 
وسامية طرابليس وأحمد عزمي وهاجر الرشنوبي وإبرام سمر وأحمد إمام، 
وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد ش�فيق، وسيناريو وإخراج 

مينا سويحة.

إلى جانب مصطفى شعبان وعمرو عبدالجليل 

م زينة ويحتفي بـ”فريد شوقي” مهرجان األقصر يكرِّ

توم كروز يعاني بسبب “كورونا” !

نانسي عجرم: انتظروا ألبومي الجديد في الصيف


