السجن  10سنوات ملنتحل صفة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
«مدير مكتب رئيس جملس القضاء»
مؤيد الالمي
بغداد/الزوراء:
ْ
أصدرت محكمة جنايات الكرخ ،امس األربعاء،
حكما ً بالسجن املؤقت ملدة عر سنوات بحق
متهم ،انتحل صفة «مدير مكتب رئيس مجلس
القضاء األعىل».وذكر إعالم القضاء يف بيان ورد
ل� «الزوراء» ،أن «املتهم انتحل صفة مدير مكتب
رئيس مجلس القضاء االعىل ،وقام بمساومة
املواطنن واالتفاق عىل أخذ مبالغ مالية منهم».
وأضاف البيان ،أن «الحكم صدر استنادا ً ألحكام
القرار  / 160أوالً  1 /لسنة .»1983

الزوراء /حسن فالح:
َ
كش�ف املتح�دث باس�م وزارة الخارجي�ة احمد
الصح�اف ،عن اجراءات وزارته الخراج مواطنن
عراقين من اوكرانيا باتجاه دول اوروبية ،وفيما
اكد خروج ما يقرب  1000عراقي بعضهم وصل

صفحة

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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الصحاف يكشف لـ

 12الدوالر يسجل اخنفاضا يف بغداد واإلقليم

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

إجراءات وزارة اخلارجية إلخراج اجلالية العراقية من أوكرانيا باجتاه دول أوروبية
إىل بولن�دا وبعضه�م اآلخر إىل رومانيا ،اش�ار اىل
أن الس�فارة العراقي�ة يف كيي�ف نجح�ت باجالء
 60عراقي�ا من مدين�ة س�ومي املحارصة.وقال
الصح�اف يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :أن ال�وزارة
لم تتل�ق أي خرب حول مقت�ل أي مواطن عراقي

ع�ىل األرايض األوكرانية نتيجة التصعيد الحاصل
هناك.واض�اف :إن الخارجي�ة العراقي�ة تتاب�ع
باهتمام بالغ ،من خالل سفارة جمهورية العراق
يف كييف وكذلك سفارات العراق يف الدول املحيطة
بأوكراني�ا يف بولندا وروماني�ا وهنغاريا ،لتقديم

الدعم اإلنس�اني وتحقيق التنسيق والتواصل مع
أبن�اء الجالي�ة العراقية ممن يروم�ون الخروج
من األرايض األوكراني�ة نتيجة التصعيد الحاصل
هناك.

تفاصيل ص2

كما طال�ب متظاهرو س�احة التحرير
بمحاكم�ة املتهم�ن بالفس�اد اإلداري
واملايل.وتشهد األسواق العراقية ارتفاعا ً
ملحوظا ً يف أس�عار املواد الغذائية يف ظل
الحرب القائمة بن روسيا وأوكرانيا ،ما
استدعى تدخالً حكوميا ً وبرملانيا ً لتقليل
األس�عار التي أثرت عىل قوت املواطنن
وخصوص�ا ً الرائ�ح الفق�رة منه�ا،
فيم�ا نظم املئات يف محافظ�ة ذي قار،
اليوم ،تظاهرة كبرة يف ساحة الحبوبي
وسط مدينة النارصية مركز املحافظة
احتجاج�ا ً ع�ىل إرتفاع أس�عار الس�لع
وامل�واد الغذائية.ويعتمد العراق بش�كل
كبر عىل املواد الغذائية املس�توردة من
تركيا وإي�ران الس�عودية ودول أخرى.
وي�وم الثالث�اء ق�رر مجل�س ال�وزراء
برئاس�ة مصطفى الكاظمي تخصيص
 100أل�ف دين�ار عراق�ي ( 65دوالرا
تقريب�ا) لبعض الفئات ملس�اعدتهم يف
مواجهة ارتفاع األسعار.

مدرب املنتخب عبد الغين شهد يعلن قائمة الوطين ملواجهيت االمارات وسوريا
بثالثية نصري مشة  ..حضور عراقي مشرق يف مهرجان «أيام املوسيقى العربية» بربلني

االخرية

رئيس الوزراء يوجه مبالحقة من تسوّل له
نفسه االنتفاع سلبا على حساب املواطن

تكاليف النقل ،وتأم�ن خطوط التجارة
العاملي�ة ووقعه�ا ع�ىل الس�وق املحلية
العراقية ،ونظر يف موجة ارتفاع أس�عار
الس�لع والبضائع العاملية املختلفة جرّاء
التوت�رات الدولية وزيادة أس�عار النفط
الخ�ام” .وأض�اف ان “الكاظم�ي وجّ ه
األجه�زة األمني�ة املعني�ة بمالحق�ة ّ
كل
من تس�وّل له نفس�ه االنتفاع سلبا ً عىل
حساب املواطن ،واملتاجرة غر القانونية
بس�لّة غذاء املواطنن ،ومحاسبته وفق
القان�ون” ،الفت�ا اىل ان “املجل�س تابع
مقررات جلس�ة مجلس الوزراء األخرة
الساعية إىل تخفيف أعباء ارتفاع أسعار
بعض الس�لع عن املواطنن ،وتوجيهات
الس�يد رئي�س مجلس ال�وزراء بمراقبة
املخزون�ات االس�راتيجية وتعوي�ض
النقص.

تفاصيل ص2

األنواء :الطقس صحو اىل غائم جزئي مع
تصاعد الغبار يف مناطق متفرقة من البالد

بغداد /الزوراء:
ْ
أعلن�ت هيئ�ة األن�واء الجوي�ة ،امس
األربع�اء ،ع�ن حالة الطق�س يف البالد
لأليام املقبل�ة ،فيما توقعت بان يكون
الطق�س صح�وا اىل غائ�م جزئي مع
تصاع�د الغب�ار يف مناط�ق متفرق�ة
م�ن البالد.وذك�ر بيان للهيئ�ة ،تلقته
“ال�زوراء” :أن “طق�س الب�الد لي�وم
الخمي�س س�يكون صح�وا ً اىل غائ�م
جزئي كما يتصاعد الغبار يف املنطقتن
الوس�طى والجنوبية ،بينما س�يكون
طق�س املنطق�ة الش�مالية غائما ً مع
تس�اقط امطار خفيفة اىل متوس�طة
الشدة تكون رعدية احياناً ،أما درجات

الحرارة فس�تنخفض يف عموم مناطق
البالد”.وأضاف البيان ،أن “طقس يوم
غد الجمعة س�يكون صحوا ً مع بعض
القطع من الغيوم كما يتصاعد الغبار
يف املنطق�ة الوس�طى ،بينما س�يكون
طق�س املنطق�ة الش�مالية غائما ً مع
تساقط امطار متوسطة الشدة تكون
رعدي�ة احيان�ا ً وغب�ار خفي�ف ،فيما
س�يكون طق�س املنطق�ة الجنوبي�ة
صحوا ً م�ع بعض القطع م�ن الغيوم
كم�ا يتصاعد الغب�ار يف ع�دة اماكن،
أما درجات الحرارة فستنخفض قليالً
بعموم البالد”.

تفاصيل ص2

ارتفاع غري مسبوق ألسعار القمح ..من هم أكرب
املصدرين واملستوردين واملنتجني يف العامل؟

بغداد /الزوراء:
ْ
ش�هدت أس�عار القم�ح مؤخ�را ارتفاعا
كبرا ،إذ اندفعت أس�عار العقود اآلجلة يف
بورصة شيكاغو ،التي تعد مقياسا دوليا،
إىل  13.40دوالر للبوش�ل ،وبلغت األسعار
يف بورصة باريس  406يورو للطن.ونظرا
لحقيقة أن روسيا وأوكرانيا معا تشكالن
أق�ل قليال م�ن ثل�ث إم�دادات العالم من
القم�ح ،ويف ظل الهجم�ة الغربية املكثفة

عىل روس�يا باستخدام س�الح العقوبات
بسبب عمليتها العسكرية يف كييف ،يخىش
كثرون أن ي�ؤدي ذلك إىل تعطيل إمدادات
العالم من السلعة االسراتيجية.ويف تقرير
لها ،سلطت وكالة “س�بوتنيك” الروسية
الض�وء عىل أكرب املصدرين واملس�توردين
وأهم املنتجن للقمح يف العالم ،وفيما ييل
أبرز معالم هذه الخريطة.

تفاصيل ص3

احملكمة االحتادية ترد الدعوى املقامة ضد
قرار الكاظمي بتكليف الوائلي حمافظا للنجف
بغداد /الزوراء:
ردتِ املحكم�ة االتحادي�ة ،دعوى الطعن
بقرار رئيس الوزراء حول تكليف محافظ
النج�ف ماج�د الوائيل.وق�ال مص�در َّ
إن
«املحكمة االتحادية العلي�ا ر َّدت الدعوى
( 11اتحادي�ة) املقام�ة ضد ق�رار رئيس
ال�وزراء بتكلي�ف محاف�ظ النجف ماجد
الوائيل».وبذل�ك تكون املحكمة االتحادية
حكم�ت ،لصال�ح ق�رار رئي�س مجل�س
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي بتكليف�ه
املحافظ الجديد للنجف ماجد الوائيل خلفا

للمس�تقيل لؤي اليارسي.وكان املحامي
كرار نارص جواد التميمي قد رفع دعوى
ضد رئيس الحكومة االتحادية إضافة إىل
وظيفته للطعن بدستورية األمر الديواني
الصادر من مجل�س الوزراء يف تاريخ 13
من ش�هر كانون الثاني امل�ايض بتكليف
ماجد ع�ذاب الوائ�يل بمهم�ات محافظ
النجف.وواف�ق رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي ،مطل�ع العال�م الح�ايل ،ع�ىل
اس�تقالة محاف�ظ النجف الس�ابق لؤي
اليارسي.

نبيل جاسم يفوز برئاسة اللجنة
الدائمة لالعالم يف اجلامعة العربية

ص6

بغداد /الزوراء:
وج َه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،
ام�س األربعاء ،بمالحقة ّ
ّ
تس�ول
كل من
ل�ه نفس�ه االنتفاع س�لبا ً عىل حس�اب
املواط�ن ،فيما بحث م�ع وزير الصناعة
والتج�ارة االردن�ي يوس�ف محم�ود
الشمايل ،مواجهة اس�عار املواد الغذائية
ً
عاملي�ا والتحديات االقتصادي�ة الراهنة.
وق�ال املكت�ب اإلعالمي لرئي�س الوزراء
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان “رئي�س
مجل�س ال�وزراء القائ�د الع�ام للقوات
املس�لحة مصطف�ى الكاظم�ي ت�رأس،
اجتماع املجلس الوزاري لألمن الوطني،
ال�ذي ج�رت خالل�ه مناقش�ة األوضاع
األمني�ة الراهنة ،وقضي�ة األمن الغذائي
للمواطن�ن” ،مبين�ا ان�ه “ت�م ت�دارس
املتغ�رات العاملي�ة وتأث�رات األوض�اع
الدولي�ة الراهن�ة وانعكاس�اتها ع�ىل
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أكد جناح إجالء  60عراقيا من مدينة سومي احملاصرة

مواطنون يتظاهرون يف ساحة التحرير وذي قار احتجاجا على ارتفاع أسعار املواد الغذائية
بغداد /الزوراء:
تظاه� َر املئ�ات م�ن املواطن�ن ام�س
األربع�اء ،يف س�احة التحري�ر وس�ط
بغ�داد ،احتجاج�ا ع�ىل ارتفاع أس�عار
امل�واد الغذائية.ش�هدت العاصمة بغداد
ومناط�ق يف محافظة ذي ق�ار جنوبي
الب�الد ،ام�س األربع�اء ،تظاه�رات
للمطالبة بمحاس�بة املتسببن بارتفاع
أس�عار املواد والس�لع الغذائي�ة .وقال
مص�در إن تظاه�رة انطلق�ت ،مس�اء
ام�س ،يف س�احة التحري�ر ،للمطالب�ة
بمحاس�بة املتس�ببن بارتفاع أس�عار
املواد الغذائية وأبرزه�ا مادتي الطحن
وزي�ت الطعام.كم�ا تظاه�ر ع�رات
املواطن�ن ،يف تظاهرت�ن منفصلت�ن،
يف قض�اءي الرفاع�ي والنرص ،ش�مايل
النارصية ،مركز املحافظة ،انتقادا عىل
ارتفاع االسعار وس�عر الدوالر”.مشرا
إىل أن التظاه�رة ج�اءت بع�د أيام عىل
ارتفاع أس�عار املواد الغذائية يف العراق.

بغداد /الزوراء:
ْ
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي ،امس االربعاء ،يف
البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد ،ويف اقليم كردستان.وقال مصدر ا ٕن بورصتي
الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد ،سجلت صباح امس  147200دينار عراقي مقابل
 100دوالر أمريكي ،وسجلت األسعار صباح الثالثاء  147400دينار عراقي مقابل 100
دوالر امريكي.وأشار ا ٕىل أن اسعار البيع والراء انخفضت يف محال الصرفة باألسواق
املحلية يف بغداد ،إذ بلغ سعر البيع  147750دينارا عراقيا لكل  100دوالر امريكي،
بينما بلغت أسعار الراء  146750دينارا عراقيا لكل  100دوالر امريكي.أما يف اربيل
عاصمة اقليم كردستان ،فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا ايضا ،إذ بلغ سعر البيع
 147450دينارا ً لكل  100دوالر امريكي ،وبلغ سعر الراء  147200دينار لكل 100
دوالر امريكي.

بغداد /الزوراء:
اخت�ا َر املجلس ال�وزاري لجامع�ة الدول
العربي�ة ،ام�س األربع�اء ،عبد الحس�ن
الهن�داوي ملنص�ب األمن العام املس�اعد
لجامع�ة ال�دول العربي�ة ،ونبيل جاس�م
ملنصب رئي�س اللجنة الدائم�ة لالعالم يف
الجامعة ،فيما بحث وزير الخارجية فؤاد
حس�ن مع نظرائه الصومايل والجزائري
واالردني واملرصي التعاون الثنائي وتبادل
الدعم.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته
«الزوراء» :ان «العراق قدم مرشحا ً جديدا ً

ملنص�ب االمن العام املس�اعد يف الجامعة
العربي�ة بديالً عن الدكت�ور الراحل قيس
العزاوي».وأض�اف ان «ذل�ك ج�اء بع�د
انطالق االجتماع التشاوري املغلق لوزراء
الخارجية العرب ال�ذي عقد قبيل انطالق
ال�دورة ( )157ملجل�س جامع�ة ال�دول
العربي�ة للتش�اور ح�ول أه�م القضاي�ا
املطروح�ة ع�ىل ج�دول األعم�ال خاصة
مايتعلق بانعقاد الدورة  31للقمة العربية
بالجزائر.

تفاصيل ص2

كشفت سعيها لزيادة أجر العامل يف أثناء مدة العمل

العمل لـ

 :سنعمل على إقرار قانون التقاعد والضمان االجتماعي وتوسيع مظلة املستفيدين منه

الزوراء/مصطفى فليح:
اك�دت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية عزمها
اقرار قانون التقاعد والضمان االجتماعي من قبل
مجلس النواب وتوس�يع قاعدة املس�تفيدين منه
فيما كشفت عن س�عيها لزيادة اجر العامل اثناء
مدة العمل لضمان زي�ادة راتبه التقاعدي .وقالت

مدي�ر عام دائ�رة التقاع�د والضم�ان االجتماعي
للعمال يف الوزارة ،خلود حران الجابري ،يف حديث
ل�� «الزوراء» ،ان «زيادة رواتب العمال املتقاعدين
ادرجناه بقانون الضمان لكي يكون هناك معادلة
لكن بخص�وص الزي�ادة نحن اعطين�ا منحة 50
الف اىل ح�ن اقرار القانون» مضيف�ة اننا «طلبنا

م�ن لجنة تحدي�د اجر العام�ل زيادة االج�ر اثناء
العم�ل حتى عندم�ا يخضع ملعادل�ة الراتب يكون
راتبه مس�اويا لراتب املتقاعد» .واضافت «نطمح
ان يك�ون الراتب ما يقارب  500الف النها معادلة
تتعل�ق بالخدم�ة والرات�ب اثن�اء الخدم�ة كحال
معادل�ة هيئة التقاع�د الوطنية فنقس�م الخدمة

والراتب اثناء الخدمة وغالء املعيشة فيحدد الراتب
ويف ض�وء ذل�ك يتم تحدي�د رات�ب كل متقاعد من
العمال» ،مشرة اىل ان «الهدف هو مساواة العمال
اثن�اء الخدمة النه االس�اس يف الراتب التقاعدي»،
مبينة ان «الراتب الحايل هو  350الف».

تفاصيل ص2

بعد ارتفاع خام «برنت» اىل مايقرب  140دوالرا للربميل

أسعار النفط تهبط إىل  122دوالرا ..واخلام األمريكي خيسر  6دوالرات

بغداد /الزوراء:
ْ
عكس�ت أس�عار النف�ط اتجاهه�ا يف
تعامالت امس األربعاء ،وس�ط استمرار
االضطراب�ات يف رشق أوروب�ا ،وإع�الن
الرئي�س األمركي جو بايدن أمس حظر
الواليات املتحدة استراد النفط الرويس،
إال أن ترصيح�ه بعدم إل�زام أوروبا بهذا
الق�رار قلص م�ن ح�دة ارتفاعه.وهبط
خ�ام برن�ت بنس�بة  %4.58عند س�عر
 122.12دوالر للربمي�ل ،فيم�ا تراج�ع

خ�ام نايمك�س األمرك�ي  %4.98إىل
ً
مراجع�ا
س�عر  117.54دوالر للربمي�ل
بأكث�ر م�ن  6دوالرات للربميل.يأتي هذا
بعد ان المس س�عر برميل خام «برنت»
بحر الش�مال عتبة  140دوالرا يوم األحد
املايض ،مقربا من أعىل مس�توى له عىل
اإلطالق والذي سجل عند  147.50دوالرا
يف أغس�طس ع�ام .2008وأعلن الرئيس
األمركي جو بايدن ،فرض حظر أمركي
عىل واردات الطاقة الروس�ية بما يشمل

النف�ط والغ�از ،مع�ززا ً حمل�ة ضغوط
ع�ىل موس�كو ردا ً ع�ىل غ�زو أوكرانيا.
ج�اءت ه�ذه الخط�وة يف الوق�ت ال�ذي
تعم�ل فيه ال�دول املتحالفة م�ع الغرب
عىل فصل روس�يا عن االقتص�اد العاملي
ومعاقب�ة الرئي�س ال�رويس فالديم�ر
بوتن.وقال�ت وزيرة الطاق�ة األمركية
جينيفر جرانهولم إن الواليات املتحدة ال
تضغ�ط عىل حلفائها ليح�ذوا حذوها يف
حظر واردات النفط والطاقة الروسين.

وزير التجارة :خمزون القمح االسرتاتيجي
يكفي لـ  23يوما وننتظر التسويق والتعاقد

بغداد /الزوراء:
َ
ق�ال وزي�ر التج�ارة ،ع�الء الجب�وري ،يف
ترصيح صحفي ،ام�س األربعاء ،إن املخزون
االس�راتيجي من القمح يكفي حتى انطالق
املوس�م التس�ويقي يف األول ابريل /نيس�ان
.2022وأض�اف الجبوري :أن ال�وزارة تبحث
عروضا تلقتها م�ن رشكات أمريكية وأملانية
للتعاق�د ع�ىل رشاء القمح.وأكد ع�ىل أهمية
االرساع بتجهي�ز مفردات الس�لة الرمضانية

للحص�ة االوىل واالس�تعداد لتجهي�ز الحصة
الثاني�ة والت�ي تحظ�ى بالدع�م الحكوم�ي
ملساسها بقوت املواطن العراقي واحتياجاته
االساس�ية م�ن امل�واد الغذائية.وب�ن :ان
االس�تمرار بتجهي�ز املف�ردات التمويني�ة
سيس�هم يف الح�د من ارتف�اع اس�عار املواد
الغذائي�ة التي ش�هدت ارتفاع�ا عامليا نتيجة
تداعيات الحرب الروسية االوكرانية.

تفاصيل ص5

وارتفعت أسعار النفط أكثر من  %30منذ
غزو روس�يا ألوكرانيا .وفرضت الواليات
املتح�دة ودول أخ�رى مجموع�ة م�ن
العقوبات ،التي عرقلت بالفعل صادرات
النفط والغاز من روسيا حتى قبل فرض
الحظر مع سعي التجار إىل تجنب الوقوع
تحت طائلة عقوبات مستقبلية.وسجلت
العقود اآلجلة لخام برنت  127.98دوالر
للربمي�ل عند التس�وية بارتف�اع ،%3.9
بينم�ا بلغ�ت العق�ود األمركي�ة اآلجلة

 123.70دوالر للربمي�ل بزيادة نس�بتها
.%3.60وقال مدير اس�تثمارات األس�هم
يف أبوظب�ي األول مجد دول�ه ،إن تصعيد
الدول الغربية عىل روس�يا يدفع أس�عار
النفط والغاز إىل مستويات كبرة.وأشار
إىل أنه عىل املدى القصر ،قد يكون هناك
صعود وتذبذب عاليان يف أسعار الطاقة،
لكن عىل املدى املتوسط قد تهدأ األسعار
م�ع احتمالي�ة دخول النف�ط الفنزوييل
واإليراني إىل األسواق.

السعودية واإلمارات “رفضتا” مكاملات من بايدن
بشأن األزمة األوكرانية والنفط

واشنطن /متابعة الزوراء:
ْ
ذك�رت صحيف�ة “وول س�ريت جورن�ال” أن ق�ادة
دولت�ن يف ال�رق األوس�ط رفض�وا إج�راء مكاملات
هاتفي�ة مع الرئي�س األمريكي جو باي�دن ،الذي أراد
مناقش�ة الوض�ع ح�ول أوكراني�ا وإمكاني�ة زي�ادة
إنتاج النفط.وأش�ارت الصحيفة نقال عن مس�ؤولن
م�ن الرق األوس�ط والواليات املتح�دة ،إىل أن البيت
األبيض ح�اول لكن دون جدوى إجراء وعقد مكاملات
هاتفي�ة ب�ن الرئي�س باي�دن وزعم�اء الس�عودية

واإلم�ارات إذ كان�ت الواليات املتح�دة تعمل عىل بناء
دع�م دويل ألوكرانيا واحت�واء ارتفاع أس�عار النفط.
وقال املس�ؤولون ،إن ويل العهد الس�عودي محمد بن
س�لمان والش�يخ اإلماراتي محمد بن زاي�د آل نهيان
رفض�ا طلب�ات الواليات املتحدة للتح�دث إىل بايدن يف
األس�ابيع األخرة ،إذ أصبح املس�ؤولون السعوديون
واإلماراتي�ون أكث�ر رصاح�ة يف األس�ابيع األخرة يف
انتقاداتهم للسياسة األمريكية يف الخليج.

تفاصيل ص3

ماكرون :أوروبا موحدة يف وجه موسكو  -أملانيا :لن نرسل طائرات مقاتلة إىل أوكرانيا

السيسي وبوتن يبحثان يف اتصال آخر تطورات األزمة الروسية األوكرانية
موسكو /باريس /الزوراء:
َ
تباحث الرئيس املرصي عبد الفتاح
الس�ييس ونظره الرويس فالديمر
بوت�ن ،يف اتص�ال هاتف�ي ،ام�س
األربعاء ،آخر التطورات عىل صعيد
االزم�ة الروس�ية األوكرانية ،وفيما
ش�دد الرئي�س الفرن�يس إيمانويل
ماكرون ع�ىل مواصلة الضغط عىل

موسكو عرب س�الح العقوبات ،أكد
املستش�ار األملاني أوالف ش�ولتس،
إن بالده لن ترسل طائرات حربية إىل
أوكرانيا.ورصح املتحدث الرس�مي
باسم رئاس�ة الجمهورية املرصية
ب�أن االتص�ال “تن�اول التباح�ث
وتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات
ع�ىل صعي�د األزم�ة الروس�ية

األوكراني�ة ،إذ أك�د الس�ييس ع�ىل
رضورة تغليب لغة الحوار مع دعم
مرص لكافة املس�اعي الدبلوماسية
الت�ي م�ن ش�أنها رسع�ة تس�وية
األزمة سياس�يا من أج�ل الحد من
تدهور املوقف ،والحفاظ عىل األمن
واالستقرار الدولين”.

تفاصيل ص3
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خالل لقائه القائم بأعمال السفارة األوكرانية يف بغداد

احللبوسي يؤكد ضرورة تغليب لغة
احلوار والتمسك بالطرق الدبلوماسية
حلل املشاكل بني البلدان

بغداد /الزوراء:
أك َد رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس ،خالل لقائه القائ َم بأعمال السفارة
األوكرانية يف بغداد إليكسندر بورفجينكوف ،رضورة تغليب لغة الحوار
والتمسك بالطرق الدبلوماسية ّ
ُّ
لحل التوترات واملشاكل السياسية بني البلدان.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الربملان يف بيان تلقته “الزوراء” :ان رئيس مجلس
النواب محمد الحلبويس ،استقبل القائ َم بأعمال السفارة األوكرانية يف بغداد
إليكسندر بورفجينكوف ،وتناول اللقاء تطورات األوضاع الدولية واإلقليمية،
َ
األوضاع اإلنسانية
واألحداث الجارية يف أوكرانيا ،حيث استعرض بورفجينكوف
وترضر البنى التحتية وموجات النزوح التي تشهدها بالده ،مثمنا ً
ُّ
الصعبة
موقف العراق واستمرار عمل السفارة العراقية يف كييف .وأشار رئيس مجلس
النواب ،خالل اللقاء ،إىل أن العراق عانى من الحروب وتبعاتها من النزوح
والتهجري والدمار ،مبديا ً أسفه ملا تعانيه أوكرانيا ،مؤكدا ً يف الوقت نفسه
َ
موقف العراق الداعم لحفظ واستقرار البلدان واستقاللها وسيادتها ورضورة
ّ
ُّ
والتمسك بالطرق الدبلوماسية؛ لحل التوترات واملشاكل
تغليب لغة الحوار
السياسية بني البلدان بعيدا ً عن ساحات الحروبً ،
آمال حلول األمن وانتهاء
العمليات العسكرية بشكل كامل من خالل الحوار الدبلومايس.

أكد جناح إجالء  60عراقيا من مدينة سومي احملاصرة

الصحاف يكشف لـ إجراءات وزارة
اخلارجية الخراج اجلالية العراقية من
أوكرانيا باجتاه دول أوروبية
الزوراء /حسني فالح:
َ
كشف املتحدث باسم وزارة
الخارجية احمد الصحاف ،عن
اجراءات وزارته الخراج مواطنني
عراقيني من اوكرانيا باتجاه دول
اوروبية ،وفيما اكد خروج ما يقرب
 1000عراقي بعضهم وصل إىل
بولندا وبعضهم اآلخر إىل رومانيا،
اشار اىل أن السفارة العراقية يف
كييف نجحت باجالء  60عراقيا من
مدينة سومي املحارصة.
وقال الصحاف يف حديث
لـ”الزوراء” :أن الوزارة لم تتلق أي
خرب حول مقتل أي مواطن عراقي
عىل األرايض األوكرانية نتيجة
التصعيد الحاصل هناك.
واضاف :إن الخارجية العراقية
تتابع باهتمام بالغ ،من خالل
سفارة جمهورية العراق يف
كييف وكذلك سفارات العراق
يف الدول املحيطة بأوكرانيا يف
بولندا ورومانيا وهنغاريا ،لتقديم
الدعم اإلنساني وتحقيق التنسيق
والتواصل مع أبناء الجالية العراقية
ممن يرومون الخروج من األرايض
األوكرانية نتيجة التصعيد الحاصل
هناك.
واوضح أن السفارة العراقية نجحت
يف التنسيق لخروج ما يقرب 1000
عراقي بعضهم وصل إىل بولندا
وبعضهم اآلخر إىل رومانيا ،أما عدد
الجالية العراقية يف أوكرانيا فيقرب
من  5537مواطنا ً عراقيا ً يقيمون
هناك يف مختلف مناطق أوكرانيا،
من بينهم ما يقرب من  450طالبا ً
عراقيا ً يتوزعون عىل  37جامعة.
وحول االجراءات التي تقوم بها
سفارات العراق لتسهيل أمور
الجالية العراقية يف أوكرانية قال:

نقوم بمنح سمات اضطرارية
عاجلة لزوجات العراقيني من أصول
أوكرانية ،ونمنح جوازات مرور من
أجل تيسري العودة ملن يريد العودة.
وتابع :قمنا بجهد استثنائي ونوعي
كبري يتعلق بهذه العائالت ،مؤكدا ً
أنه حتى اآلن لم يتلقوا أي خرب
يتعلق بمقتل أي من املواطنني
العراقيني املتواجدين يف األرايض
األوكرانية ،فقط امرأة أوكرانية
متزوجة من عراقي لقت حتفها
قبل أيام جراء تعرضها إلطالق نار
ولديها  3أطفال.
ولفت الصحاف إىل أنه نحن مع
العودة الطوعية إىل العراق نتيجة
للظرف االستثنائي الذي تمر
به أوكرانيا ،إال أن أبناء الجالية
يغادرون عىل األرجح إىل أقرب
البلدان التي يتيرس لهم الذهاب
باتجاهها ،مؤكدا انهم لم يتلقوا
حتى اآلن أي طلبات مؤكدة لعراقيني
كانوا قد خرجوا من أوكرانيا باتجاه
بولندا وهنغاريا ورومانيا ،ويريدون
العودة من هذه البلدان التي وصلوا
إليها إىل العراق.
وبني ان سفارة ُجمهوريَّة العراق
وبالتنسيق مع وزارة الخارجيَّة
األوكرانيَّة واإلدارة املحليّة يف مدينة
سومي ،تنجح بإجالء ( )60شخصا
ّ
من أبناء الجاليَّة العراقيَّة من مدينة
(سومي) املحارصة ،بينهم أطفال
ونساء وشيوخ .
ّ
تمكنت
ومىض بالقول :فيما
السفارة من إجالء عائلة عراقيَّة
أخرى تتكون من ( )5أفراد بينهم
نساء وطفل يبلغ عمره ( )20يوماً،
من مدينة خاركيف التي تشهد
اشتباكات واعمال عسكريّة لم
تتوقف حتى اآلن.

األنواء :الطقس صحو اىل غائم جزئي مع
تصاعد الغبار يف مناطق متفرقة من البالد

بغداد /الزوراء:
ْ
أعلنت هيئة األنواء الجوية ،امس األربعاء ،عن حالة الطقس يف البالد لأليام
املقبلة ،فيما توقعت بان يكون الطقس صحوا اىل غائم جزئي مع تصاعد
الغبار يف مناطق متفرقة من البالد.
وذكر بيان للهيئة ،تلقته “الزوراء” :أن “طقس البالد ليوم الخميس سيكون
صحوا ً اىل غائم جزئي كما يتصاعد الغبار يف املنطقتني الوسطى والجنوبية،
بينما سيكون طقس املنطقة الشمالية غائما ً مع تساقط امطار خفيفة
اىل متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً ،أما درجات الحرارة فستنخفض يف
عموم مناطق البالد”.
وأضاف البيان ،أن “طقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا ً مع بعض القطع
من الغيوم كما يتصاعد الغبار يف املنطقة الوسطى ،بينما سيكون طقس
املنطقة الشمالية غائما ً مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية
احيانا ً وغبار خفيف ،فيما سيكون طقس املنطقة الجنوبية صحوا ً مع
بعض القطع من الغيوم كما يتصاعد الغبار يف عدة اماكن ،أما درجات
الحرارة فستنخفض قليالً بعموم البالد”.
وأوضح أن “طقس البالد ليوم السبت سيكون صحوا ً مع بعض القطع من
الغيوم كما يتصاعد الغبار يف املنطقة املنطقتني الوسطى والجنوبية ،ويف
املنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما ً مع تساقط امطار خفيفة اىل
متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا ً مع تساقط الثلوج يف األقسام الجبلية
منها ،أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات بعموم البالد”.
ولفت اىل أن “طقس البالد ليوم االحد املقبل سيكون صحوا ً مع بعض الغيوم
يف املنطقة املنطقتني الوسطى والشمالية ،وال تغري يف درجات الحرارة  ،فيما
سيكون طقس املنطقة الجنوبية صحوا ً مع بعض الغيوم كما يتصاعد
الغبار يف بعض االماكن ،ودرجات الحرارة تنخفض قليالً”.
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الكاظمي يوجه مبالحقة من تسوّل له نفسه االنتفاع سلباً
على حساب املواطن
بغداد /الزوراء:
وج َه رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،امس األربعاء ،بمالحقة ّ
كل
من تسوّل له نفسه االنتفاع سلبا ً عىل
حساب املواطن ،فيما بحث مع وزير
الصناعة والتجارة االردني يوسف
محمود الشمايل ،مواجهة اسعار املواد
الغذائية عامليا ً والتحديات االقتصادية
الراهنة.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء
يف بيان تلقته “الزوراء” :ان “رئيس
مجلس الوزراء القائد العام للقوات
املسلحة مصطفى الكاظمي ترأس،
اجتماع املجلس الوزاري لألمن
الوطني ،الذي جرت خالله مناقشة
األوضاع األمنية الراهنة ،وقضية األمن
الغذائي للمواطنني” ،مبينا انه “تم
تدارس املتغريات العاملية وتأثريات
األوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها
عىل تكاليف النقل ،وتأمني خطوط
التجارة العاملية ووقعها عىل السوق
املحلية العراقية ،ونظر يف موجة
ارتفاع أسعار السلع والبضائع العاملية
املختلفة جرّاء التوترات الدولية وزيادة
أسعار النفط الخام”.
وأضاف ان “الكاظمي وجّ ه األجهزة
األمنية املعنية بمالحقة ّ
كل من تسوّل
له نفسه االنتفاع سلبا ً عىل حساب

املواطن ،واملتاجرة غري القانونية
بسلّة غذاء املواطنني ،ومحاسبته وفق
القانون” ،الفتا اىل ان “املجلس تابع
مقررات جلسة مجلس الوزراء األخرية
الساعية إىل تخفيف أعباء ارتفاع أسعار
بعض السلع عن املواطنني ،وتوجيهات
السيد رئيس مجلس الوزراء بمراقبة

املخزونات االسرتاتيجية وتعويض
النقص ،وتأمني انسيابية توزيع
السالل الغذائية بمواعيدها وكمياتها
املضبوطة ،وتأمني املواد التي تشهد
ّ
املحل،
شحّ ة ،سواء عرب تحفيز املنتج
أو االسترياد من مختلف املصادر
واملناشئ ،فضالً عن تهيئة الصوامع،

وتجهيز الطاقة الخزنية استعدادا ً
ملواسم الحصاد وتأمينها”.
وأكد املكتب ان “املجلس نظر يف بقية
امللفات والقضايا املدرجة عىل جدول
أعماله ،واتخذ القرارات والتوجيهات
الالزمة بصددها”.
يف غضون ذلك ،بحث رئيس مجلس

الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير
الصناعة والتجارة االردني يوسف
محمود الشمايل ،مواجهة اسعار املواد
الغذائية عامليا ً والتحديات االقتصادية
الراهنة.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء،
يف بيان تلقته “الزوراء” :ان “الكاظمي
استقبل ،وزير الصناعة والتجارة يف
اململكة األردنية الهاشمية يوسف
محمود الشمايل والوفد املرافق له”.
واوضح ،ان “اللقاء ،بحث العالقات
الثنائية بني البلدين وسبل تطويرها،
وتعزيز التكامل والتنسيق الثنائي
واإلقليمي ،والسيما فيما يتعلق باألمن
الغذائي ،ومواجهة ارتفاع أسعار املواد
الغذائية عاملياً ،وغريها من التحديات
االقتصادية الراهنة يف ضوء االزمات
الدولية”.
واضاف ان “وزير التجارة االردني نقل
تحيات الحكومة األردنية اىل الكاظمي،
وتطلع اململكة إىل املزيد من التعاون
املشرتك عىل مختلف املستويات
والصعد”.
وأكد الكاظمي عىل “عمق الروابط
التأريخية التي تجمع البلدين الشقيقني،
وسبل تطوير التعاون الثنائي بينهما،
وبما يعزز مصالح شعبي البلدين يف
االزدهار واالستقرار”.

يف االجتماع الوزاري جلامعة الدول العربية

نبيل جاسم يفوز برئاسة اللجنة الدائمة لإلعالم واختيار اهلنداوي ملنصب
األمني العام املساعد للجامعة

بغداد /الزوراء:
اختا َر املجلس الوزاري لجامعة الدول العربية،
امس األربعاء ،عبد الحسني الهنداوي ملنصب
األمني العام املساعد لجامعة الدول العربية،
ونبيل جاسم ملنصب رئيس اللجنة الدائمة لالعالم
يف الجامعة ،فيما بحث وزير الخارجية فؤاد
حسني مع نظرائه الصومايل والجزائري واالردني
واملرصي التعاون الثنائي وتبادل الدعم.
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته “الزوراء” :ان
“العراق قدم مرشحا ً جديدا ً ملنصب االمني العام
املساعد يف الجامعة العربية بديالً عن الدكتور
الراحل قيس العزاوي”.
وأضاف ان “ذلك جاء بعد انطالق االجتماع
التشاوري املغلق لوزراء الخارجية العرب الذي
عقد قبيل انطالق الدورة ( )157ملجلس جامعة
الدول العربية للتشاور حول أهم القضايا
املطروحة عىل جدول األعمال خاصة مايتعلق
بانعقاد الدورة  31للقمة العربية بالجزائر،
واملوقف العربي من التطورات يف أوكرانيا والنظر
يف توصية املندوبني الدائمني بتشكيل مجموعة
اتصال عريية عىل املستوى الوزاري تتوىل متابعة
وإجراء املشاورات واالتصاالت مع األطراف
املعنية بهدف املساهمة يف إيجاد حل دبلومايس
لالزمة األوكرانية”.
وتابع ان “االجتماع سيبحث تعيني عدد من
األمناء العامني املساعدين من بني مرشحى الدول
العربية التي تقدم بمرشحيها (الجزائر ،والعراق،
والسودان ،و سلطنة عمان ،و جيبوتي)”.
فيما اختارت جامعة الدول العربية ،مرشح
العراق عبد الحسني الهنداوي ملنصب األمني العام

املساعد لجامعة الدول العربية.
ويف وقت سابق ،رشحت وزارة الخارجية الهنداوي
للمنصب بحسب وثيقة صادرة عنها بينت أن
الدائرة العربية يف الوزارة ،قدمت السرية الذاتية
لعبد الحسني يعقوب الهنداوي ،اىل املندوبية
الدائمة لجمهورية العراق يف القاهرة ،لغرض
ترشيحه ملنصب أمني عام مساعد يف جامعة
الدول العربية.
كما صادق مجلس الجامعة العربية ،امس
األربعاء ،عىل اختيار اإلعالمي العراقي الدكتور
نبيل جاسم لرئاسة اللجنة الدائمة لإلعالم العربي
بعد أن تم التصويت عليه داخل الجامعة يف وقت
سابق من هذا األسبوع.
وحصل جاسم عىل أغلبية األصوات من بني عدد
من املرشحني يمثلون دوالً عربية عدة ،خالل
اجتماع عقد يوم االثنني املايض يف القاهرة عىل
مستوى املندوبني الدائميني ،ليكون أول عراقي

يرتأس هذه اللجنة منذ تأسيس الجامعة العربية
يف العام .1945
وآخر من شغل منصب رئيس اللجنة الدائمة
لإلعالم العربي ،الذي يمتد ملدة عامني قابلة
للتجديد ،السعودي خالد الغامدي.
يف غضون ذلك ،التقى وزير الخارجية فؤاد
حسني ،نظرييه الصومايل والجزائري يف العاصمة
املرصية القاهرة.
وذكر املُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد
الصحاف يف بيان ،تلقته “الزوراء” :أن “الوزير
فؤاد حسني التقى بنظريه الجزائري يف القاهرة
عىل هامش اجتماعات الدورة  157لجامعة
الدول العربية عىل املستوى الوزاري” ،مبينا انه
“تم بحث التعاون الثنائي وتبادل الدعم وتنسيق
املواقف عىل الصعد كافة”.
وأضاف أن “حسني التقى ايضا نظريه الصومايل
وبحث معه امللفات الثنائيَّة املُهمة ،والقضايا ذات

االهتمام املُ َ
شرتك”.
كما عقد وزراء خارجية العراق فؤاد حسني
واألردن أيمن الصفدي ومرص سامح شكري
اجتماعا ً ثالثيا ً لتعزيز سبل التعاون.
وقال املُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد
الصحاف يف بيان :إنه “عقد يف القاهرة اجتماع
ثالثي يضم وزراء خارجيَّة العراق واألردن
ّ
ومرص”.
وأضاف إن “الوزراء استعرضوا ُس ُبل تعزيز
الثالثي املُ َ
شرتك يف
التعاون ،والتنسيق ،والتكامل
ِّ
مُ ختلِف املجاالت يف إطار العالقات التاريخيّة بني
البلدان الثالث”.
وكان وزير الخارجية فؤاد حسني ،قد وصل امس
األربعاء ،إىل القاهرة لحضور اجتماعات الدورة
الـ 57ملجلس جامعة الدول العربية عىل املستوى
الوزاري.
وذكر بيان للوزارة تلقته “الزوراء”َّ :
أن “وزير
الخارجية فؤاد حسني ،وصل إىل العاصمة
املرصيَّة القاهرة ،لحضور اجتماعات الدورة
العاديَّة الـ 157ملجلس جامعة الدول العربيَّة عىل
ِّ
الوزاري”.
املستوى
وأضاف البيان ،أن “وزراء الخارجية سيناقشون
قضايا ع َّدة ،أبرزها ملف التحضري للقمة
العربيَّة املقبلة بالجزائر ،والقضيّة الفلسطينيّة،
ّ
اإلرسائيل ،والتطورات اإلقليميَّة
العربي
والرصاع
ّ
والدوليَّة”.
وتابع ،أنه “من املُؤمَّ ل َّ
أن ُيجري وزير الخارجية
ِع َّدة لقاءات مع نظرائه العرب يف إطار تعزيز
العالقات الثنائيَّة ،وتفعيل املصالح املشرتكة،
ومواجهة املخاطر املشرتكة”.

كشفت سعيها لزيادة أجر العامل يف أثناء مدة العمل

العمل لـ
الزوراء/مصطفى فليح:
اكدت وزارة العمل والشؤون
االجتماعية عزمها اقرار قانون
التقاعد والضمان االجتماعي من
قبل مجلس النواب وتوسيع قاعدة
املستفيدين منه فيما كشفت عن
سعيها لزيادة اجر العامل اثناء مدة
العمل لضمان زيادة راتبه التقاعدي.
وقالت مدير عام دائرة التقاعد
والضمان االجتماعي للعمال يف
الوزارة ،خلود حريان الجابري ،يف
حديث لـ”الزوراء” ،ان “زيادة رواتب
العمال املتقاعدين ادرجناه بقانون
الضمان لكي يكون هناك معادلة
لكن بخصوص الزيادة نحن اعطينا

 :سنعمل على إقرار قانون التقاعد والضمان االجتماعي
وتوسيع مظلة املستفيدين منه
منحة  50الف اىل حني اقرار القانون”
مضيفة اننا “طلبنا من لجنة تحديد
اجر العامل زيادة االجر اثناء العمل
حتى عندما يخضع ملعادلة الراتب
يكون راتبه مساويا لراتب املتقاعد”.
واضافت “نطمح ان يكون الراتب ما
يقارب  500الف النها معادلة تتعلق
بالخدمة والراتب اثناء الخدمة كحال
معادلة هيئة التقاعد الوطنية فنقسم
الخدمة والراتب اثناء الخدمة وغالء
املعيشة فيحدد الراتب ويف ضوء ذلك
يتم تحديد راتب كل متقاعد من
العمال” ،مشرية اىل ان “الهدف هو
مساواة العمال اثناء الخدمة النه
االساس يف الراتب التقاعدي” ،مبينة

ان “الراتب الحايل هو  350الف”.
ولفتت اىل ان “قانون التقاعد
والضمان االجتماعي تم قراءته قراءة
اوىل بالربملان السابق وقراءة ثانية
ولكن تم تأجيله اىل الربملان الحايل
بسبب االنتخابات وسنسعى اىل اكماله
بعد تشكيل اللجان الربملانية” مشرية
اىل ان “هذا القانون يشمل اي شخص
اسمه مسجل يف قاعدة البيانات يف
دائرة التقاعد والضمان االجتماعي
و بالقانون الجديد ستكون مظلة
الشمول اكرب بمعنى ان اي شخص
يستطيع ان يقدم للضمان ليشمل
نفسه به مثل صاحب التكيس او
االسواق اوعامل البناء”.

ومضت بالقول “ال توجد احصائية
دقيقة للعمال يف العراق بسبب تغري
احوال العمال ما بني ترك العمل او
انهاء الخدمات او االحالة اىل التقاعد
ولكن عدد العمال قبل  2019كان
 254الف لكن حاليا فوق  600الف
وكانت هناك رشكات عمالقة غري
مسجلة قمنا بتشكيل لجان وقمنا
بتسجيلها” ،الفتة اىل ان “هناك
حمالت تفتيش منذ  2019اىل االن
وهي التي اوصلتنا اىل هذا العدد”.
واوضحت ان “القانون الجديد
سيكون نافذة لضم اكرب عدد من
“صاحب
العمال” ،مضيفة ان
العمل غري املسجل ستتخذ بحقه

اجراءات ويحال اىل املحكمة ونحن
ماضون بهذا االمر وقد احلنا عدد من
الرشكات والكليات والجامعات االهلية
واملستشفيات والقنوات الفضائية
اىل املحاكم واتخذنا بحقهم قرارات
صارمة”.
وعن منحة مجلس الوزراء بينت
“نحن دائرة تمويل ذاتي وال نشمل
بالقرارات الن مرصوفاتنا من دائرتنا
وسنعمل بعد ترشيح وزير للعمل
عىل عقد جلسة طارئة ملجلس االدارة
وسنعطي منحة بعد التصويت اىل
حني اقرار القانون والنستطيع االن
اعطاء زيادة الننا مقبلون عىل قانون
واملنحة تنتهي باقرار القانون”.

املتحدث باسم جملس الوزراء يوضح آلية صرف منحة الـ 100ألف دينار

بغداد /الزوراء:
َ
أوضح املتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم،
امس األربعاء ،آليَّة رصف منحة الـ 100ألف دينار
للفئات املشمولة.
وقال ناظم يف ترصيح صحفيَّ :
أن “رصف منحة
الـ 100ألف دينار التي أقرَّها مجلس الوزراء
أمس ،ترصف إما عرب املصارف أو ببطاقة الـ(كي
كارد) كحال الرواتب الشهرية” ،مبيناًَّ ،
أن “أسماء
الفئات املشمولة كالرعاية واملتقاعدين واملوظفني

جميعها موجودة لدينا”.
وأضافَّ ،
أن “هذه املنحة تشمل الفئات األربعة
(املتقاعدين ممن يتقاضون راتبا ً أقل من مليون
دينار شهرياً) ،و (املوظفني ممن يتقاضون
راتبا ً أقل من  500ألف دينار شهرياً) ،اضافة اىل
الرعاية االجتماعية ومعدومي الدخل” ،موضحاً،
َّ
أن “اآلليَّة واضحة ،ألن أسماء جميع هذه الفئات
مسجلة لدى الدوائر املعنيَّة”.
وأق َّر مجلس الوزراء ،اول أمس الثالثاء ،تعليمات

منحة  100ألف دينار وحزمة قرارات جديدة.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء
يف بيان َّ :
أن “مجلس الوزراء أق َّر يف جلسته التي
عقدها ،اول أمس الثالثاء ،برئاسة رئيس مجلس
ً
حزمة إضافي ًَّة من
الوزراء مصطفى الكاظمي،
القرارات الخاصة بمواجهة أزمة ارتفاع األسعار
العاملية واتخاذ اإلجراءات الالزمة بدعم األمن
الغذائي يف البالد”.
إذ أصدر املجلس القرارات اآلتية:

أوالً /منحة حكومية بقيمة  100ألف دينار
ملرة واحدة باسم (منحة غالء معيشة) تقدم اىل
الفئات اآلتيَّة:
 املتقاعدون (ممن يتقاضون راتبا ً أقل منمليون دينار شهرياً)
املوظفون (ممن يتقاضون راتبا ً اقل منخمسمائة الف دينار شهرياً).
 الرعاية االجتماعية -معدومو الدخل.
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ارتفاع غري مسبوق ألسعار القمح ..من هم أكرب
املصدرين واملستوردين واملنتجني يف العامل؟
بغداد /الزوراء:
ْ
شهدت أسعار القمح مؤخرا ارتفاعا كبريا،
إذ اندفعت أس�عار العقود اآلجلة يف بورصة
شيكاغو ،التي تعد مقياسا دوليا ،إىل 13.40
دوالر للبوش�ل ،وبلغت األس�عار يف بورصة
باريس  406يورو للطن.
ونظ�را لحقيق�ة أن روس�يا وأوكرانيا معا
تش�كالن أقل قليال من ثل�ث إمدادات العالم
من القمح ،ويف ظل الهجمة الغربية املكثفة
ع�ىل روس�يا باس�تخدام س�الح العقوبات
بسبب عمليتها العسكرية يف كييف ،يخىش
كث�ريون أن ي�ؤدي ذلك إىل تعطي�ل إمدادات
العالم من السلعة االسراتيجية.
ويف تقرير لها ،س�لطت وكالة “س�بوتنيك”
الروس�ية الض�وء ع�ىل أك�ر املصدري�ن
واملستوردين وأهم املنتجني للقمح يف العالم،
وفيما ييل أبرز معالم هذه الخريطة.
أك�ر منتج�ي القم�ح عامليا (موس�م 20-
)21
.1الصني  134مليون طن
.2الهند  108ماليني طن
.3روسيا  85مليون طن
.4أمريكا  50مليون طن
.5كندا  35مليون طن
.6أسراليا  33مليون طن
.7باكستان  26مليون طن
.8أوكرانيا  25مليون طن
.9تركيا  18مليون طن
.10األرجنتني  18مليون طن
.11إيران  15مليون طن
.12كازاخستان  14مليون طن
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.13بريطانيا  10ماليني طن
.14مرص  9ماليني طن
.15الرازيل  6ماليني طن
أكر الدول املصدرة للقمح
.1روسيا  7.9مليار دوالر أمريكي (17.6%
من إجمايل صادرات القمح العاملية).
.2أمريكا  6.32مليار دوالر ()14.1%
.3كندا  6.3مليار دوالر ()14%
.4فرنسا  4.5مليار دوالر ()10.1%
.5أوكرانيا  3.6مليار دوالر ()8%
.6أسراليا  2.7مليار دوالر ()6%
.7األرجنتني  2.12مليار دوالر ()4.7%
.8أملانيا  2.1مليار دوالر ()4.7%
.9كازاخستان  1.1مليار دوالر ()2.5%
.10بولندا  1مليار دوالر ()2.3%
.11رومانيا  948.8مليون دوالر ()2.1%
.12ليتوانيا  910.7مليون دوالر ()2%
.13بلغاريا  699.2مليون دوالر ()1.6%
.14التفيا  649.2مليون دوالر ()1.4%
.15املجر  630.6مليون دوالر ()1.4%
أكر الدول املستوردة للقمح
.1مرص  12.1مليون طن
.2إندونيسيا  10.4مليون طن
.3تركيا  8.1مليون طن
.4الجزائر  7.7مليون طن
.5بنغالديش  7.2مليون طن
.6نيجرييا  6.6مليون طن
.7الرازيل  6.4مليون طن
.8الفلبني  6.1مليون طن
.9اليابان  5.5مليون طن
.10املكسيك  4.7مليون طن

خمطط يوضح وجود أكرب احتياطيات النفط
يف العامل
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الزاملي يدعو ديوان الرقابة املالية لكش��ف ملفات
الفساد وعدم التأثر بالضغوطات
بغداد /الزوراء:
َ
دعا النائب األول لرئيس مجلس
الن�واب حاك�م الزام�يل ،ام�س
األربع�اء ،ديوان الرقاب�ة املالية
لكش�ف ملف�ات الفس�اد وعدم
التأثر بالضغوطات.
وذكر املكت�ب اإلعالم�ي للنائب
األول لرئي�س مجل�س الن�واب
يف بي�ان ،تلقت�ه “ال�زوراء” :أن
“الزام�يل ش�ارك  ،يف االحتفالية
الت�ي أقامه�ا دي�وان الرقاب�ة
املالي�ة االتح�ادي بمناس�بة
الذكرى السنوية ال� 95لتأسيس
الدي�وان ،بحض�ور ع�دد م�ن
النواب ،والوزراء واملسؤولني”.
ودع�ا الزاميل يف كلم�ة له خالل
االحتفالي�ة دي�وان الرقاب�ة
املالية االتحادي وباقي األجهزة
الرقابي�ة إىل “االس�تمرار يف
كش�ف كل ملف�ات الفس�اد
واله�در يف امل�ال الع�ام ،وع�دم
التأث�ر بالضغوط�ات” ،مبين�ا ً
أن “مجل�س الن�واب داع�م

وبق�وة لإلجراءات الت�ي تتبعها
الجهات الرقابية  ،وتوفري كافة
التسهيالت التي تعزز عملها”.

وطال�ب “ب�رورة ان تط�ال
مهامها الرقابية جميع مفاصل
ودوائ�ر الدولة لتحقيق االصالح

املنش�ود” ،مش�يدا ً “بال�دور
الفاع�ل واالس�تثنائي لدي�وان
الرقابة”.

ودعا إىل “بذل املزيد من الجهود
للحفاظ عىل املال العام والسيما
املتعلق�ة منه�ا بتدقي�ق العقود
الحكومي�ة يف كاف�ة وزارات
ومؤسس�ات الدول�ة” ،مش�ددا ً
عىل أن “الدورة النيابية الحالية
ه�ي دورة اصالحي�ة تق�ف مع
الش�عب ،ولن تس�مح بالتهاون
او الراخ�ي مع حاالت الفس�اد
اإلداري واملايل”.
وتاب�ع ان الرملان س�يعمل مع
األجهزة الرقابية إلحالة املعنيني
اىل القض�اء لينال�وا جزاءه�م
الع�ادل” ،الفتا ً اىل أن “ما يجري
اليوم يف بعض مؤسسات الدولة
ه�و رشعن�ة للفس�اد ،وع�ىل
الحكومة واملؤسس�ات الرقابية
ان تأخ�ذ دوره�ا يف وض�ع
الحل�ول الحقيقي�ة إلنهاء حالة
اله�در يف املال الع�ام ،وان تكون
ه�ذه املرحلة هي ف�رة مراقبة
ومحاس�بة ال مكان للفاس�دين
فيها”.

السعودية واإلمارات “رفضتا” مكاملات من بايدن بشأن األزمة األوكرانية والنفط
واشنطن /متابعة الزوراء:
ْ
ذكرت صحيفة “وول سريت جورنال” أن قادة
دولتني يف الرشق األوسط رفضوا إجراء مكاملات
هاتفية مع الرئي�س األمريكي جو بايدن ،الذي
أراد مناقش�ة الوضع حول أوكراني�ا وإمكانية
زيادة إنتاج النفط.
وأش�ارت الصحيف�ة نق�ال عن مس�ؤولني من
الرشق األوس�ط والواليات املتحدة ،إىل أن البيت
األبي�ض حاول لك�ن دون جدوى إج�راء وعقد
مكامل�ات هاتفية ب�ني الرئيس باي�دن وزعماء
الس�عودية واإلمارات إذ كان�ت الواليات املتحدة
تعم�ل عىل بن�اء دع�م دويل ألوكراني�ا واحتواء
ارتفاع أسعار النفط.
وقال املسؤولون ،إن ويل العهد السعودي محمد
بن س�لمان والشيخ اإلماراتي محمد بن زايد آل
نهيان رفضا طلبات الواليات املتحدة للتحدث إىل
بايدن يف األسابيع األخرية ،إذ أصبح املسؤولون
الس�عوديون واإلماراتي�ون أكث�ر رصاح�ة يف

األس�ابيع األخ�رية يف انتقاداته�م للسياس�ة
األمريكية يف الخليج.
وأضاف مس�ؤول أمريكي“ :كانت هناك بعض
التوقع�ات بمكامل�ة هاتفية ،لكنه�ا لم تحدث”
منوها بأنها حول النفط.
من جهته�ا قال�ت وزارة الخارجي�ة اإلماراتية
إن املكامل�ة بني بايدن س�تتم إع�ادة تحديدها،
بحسب الصحيفة.
وتوض�ح الصحيف�ة أن عالق�ة الس�عودية مع
واش�نطن قد تدهورت يف ظ�ل إدارة بايدن ،إثر
األزم�ة اليمني�ة ،والرنام�ج الن�ووي اإليراني،
وم�ا يخص الحصان�ة القانوني�ة لألمري محمد
يف الوالي�ات املتحدة .كما يواج�ه ويل العهد عدة
دع�اوى قضائية يف الواليات املتحدة ،بما يف ذلك
قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وعم�ل البي�ت األبي�ض مؤخ�را ع�ىل إص�الح
العالقات مع دولتني رئيستني يف الرشق األوسط
يحتاجهما إىل جانبه يف ظل ارتفاع أسعار النفط

إىل أكثر من  130دوالرا للرميل للمرة األوىل منذ
 14عاما تقريبا.
إذ سبق أن توجه بريت ماكغورك ،منسق الرشق
األوس�ط يف مجل�س األم�ن القوم�ي ،ومبعوث
وزارة الخارجي�ة لش�ؤون الطاق�ة عام�وس
هوشس�تني ،إىل الري�اض أواخر الش�هر املايض
يف محاول�ة إلص�الح العالق�ات مع املس�ؤولني
الس�عوديني .كم�ا التق�ى ماكغ�ورك بالش�يخ
محم�د بن زايد يف أبو ظب�ي يف محاولة ملعالجة
اإلحب�اط اإلماراتي بش�أن رد الوالي�ات املتحدة
عىل هجمات الحوثيني.
وتضيف الصحيفة ،تعد الس�عودية واإلمارات،
املنتج�ني الرئيس�ني الوحيدي�ن للنف�ط اللذين
يمكنهم�ا ضخ مالي�ني الرامي�ل اإلضافية من
النفط ويمكن بهذا حس�ب الصحيفة أن ساعد
ذلك يف تهدئة س�وق النفط الخام يف وقت تكون
فيه أس�عار البنزين األمريكية عند مس�تويات
عالية.

لكن الس�عوديني واإلماراتيني امتنعوا عن ضخ
املزي�د من النفط قائلني إنه�م ملتزمون بخطة
إنت�اج تم�ت املوافقة عليه�ا ب�ني مجموعتهم
ومنظمة البل�دان املصدرة للب�رول ومجموعة
منتجني آخرين بقيادة روسيا.
وكان الرئس األمريكي جو بايدن قد وقع أمس
الثالث�اء ،مرس�وما يحظ�ر واردات الطاقة من
روس�يا واس�تثمارات جديدة يف قط�اع الطاقة
ال�رويس ،مما تس�بب يف ارتفاع العق�ود اآلجلة
لخام غ�رب تكس�اس الوس�يط إىل  124دوالرا
للرميل ،ووصل سعر العقود اآلجلة لخام برنت
هذا األسبوع ألول مرة إىل مستوى قيايس سجل
قبل  10سنوات وبلغ  128دوالرا للرميل.
كما سجلت أس�عار محطات الوقود األمريكية
أعىل مس�توياتها ع�ىل اإلطالق أم�س الثالثاء،
وق�ال باي�دن إنها ستس�تمر يف االرتف�اع ،لكن
اإلدارة األمريكي�ة ال تس�تطيع فعل أي يشء يف
ظل الظروف الحالية.

انعقاد القمة العربية يف األول من تشرين الثاني يف اجلزائر

بغداد /متابعة الزوراء:
يستمد العالم أكثر من ثلث إجمايل إنتاجه من
الطاق�ة من النفط ،أكثر م�ن أي مصدر آخر
حتى اآلن .نتيجة لذلك ،غالبا ما تتمتع الدول
التي تسيطر عىل احتياطيات النفط يف العالم
بقوة جيوسياسية واقتصادية غري متكافئة.
يف حني أن بعض ال�دول مثل الواليات املتحدة
وروس�يا تحت�ل مرتب�ة منخفض�ة يف قائمة

احتياطيات النفط ،إال أنها تحتل مرتبة عالية
من حيث اإلنتاج.
أنت�ج العالم أكث�ر من  95ملي�ون برميل من
النف�ط يومي�ا يف ع�ام ( 2019قب�ل الوباء)،
وتعد أمريكا والس�عودية وروسيا أكر الدول
املنتج�ة يف العال�م ع�ىل الت�وايل ،علم�ا ب�أن
الرياض وموسكو أكر املصدرين ،وواشنطن
أكر املستهلكني.

الجزائر /متابعة الزوراء:
ْ
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية،
أن انعق�اد القم�ة العربي�ة املقبلة
س�يكون يف األول والثان�ي م�ن
نوفمر /ترشين الثاني يف الجزائر.
وأف�اد بي�ان للخارجي�ة الجزائرية
بأن مجلس وزراء الخارجية العرب
املجتمع�ني يف القاه�رة يف إط�ار
الدورة العادي�ة للمجلس الوزاري،
وافق عىل مقرح الرئيس الجزائري
عبد املجيد تبون حول تاريخ انعقاد
القم�ة العربي�ة التي س�تحتضنها
الجزائر ،والذي تم ترس�يمه يومي
األول والثان�ي من نوفم�ر املقبل،
تزامن�ا ً مع الذكرى ال��  68الندالع
الثورة التحريرية (.)1954

وأكدت الخارجية أن الوزير رمطان
لعمام�رة “ق ّدم خالل ه�ذه الدورة
عرضا ً حول أهم نتائج املش�اورات
التي قاده�ا رئيس الجمهورية مع
أشقائه العرب بطريقة مبارشة أو
عر مبعوثه الخاص”.
وأكد لعمام�رة “رمزية املوعد الذي
اخت�اره النعق�اد القم�ة باعتباره
تاريخا ً جامعا ً كرّس التفاف الدول
والش�عوب العربية وتضامنها مع
الث�ورة الجزائري�ة املجي�دة ،وم�ا
يحمل�ه م�ن دالالت هام�ة ح�ول
تمسك الدول العربية بقيم النضال
املش�رك يف س�بيل التحرر وامتالك
مقوم�ات تقرير مصريه�ا املوحد،
خاصة يف خضم التحديات املتزايدة

الت�ي تفرضها التوت�رات الخطرية
واملتسارعة عىل الساحة الدولية”.
وأضافت الخارجية أن�ه “باعتماد
هذا الق�رار لرمجة انعق�اد القمة
العربي�ة يف بداي�ة ش�هر نوفم�ر
املجي�د ،يك�ون العرب أم�ام موعد
سيايس مهم يف تاريخ األمة العربية
ينتظ�ر من�ه فت�ح آف�اق جدي�دة
للعم�ل العرب�ي املش�رك لتمك�ني
األم�ة العربية من إس�ماع صوتها
والتفاعل والتأث�ري بصفة إيجابية
عىل مجريات األمور عىل الصعيدين
اإلقليمي والدويل”.
وتابعت القول“ :كما سيشكل ذلك
فرصة أيضا ً لالحتفال مع الش�عب
الجزائري وكافة الش�عوب العربية

بأمج�اد ه�ذه األم�ة واس�تلهام
همته�م يف بلورة رؤية مس�تقبلية
لتحقي�ق نهض�ة عربي�ة ش�املة

يف جمي�ع امليادي�ن بم�ا يس�مح
للمنطقة العربية بالتموقع مجددا ً

عىل خريطة العالقات الدولية”.

ماكرون :أوروبا موحدة يف وجه موسكو  -أملانيا :لن نرسل طائرات مقاتلة إىل أوكرانيا

السيسي وبوتن يبحثان يف اتصال آخر تطورات األزمة الروسية األوكرانية
موسكو /باريس /الزوراء:
َ
تباح�ث الرئي�س املرصي عب�د الفتاح
السييس ونظريه الرويس فالديمري بوتن،
يف اتص�ال هاتفي ،ام�س األربعاء ،آخر
التط�ورات عىل صعيد االزمة الروس�ية
األوكرانية ،وفيما شدد الرئيس الفرنيس
إيمانويل ماكرون عىل مواصلة الضغط
ع�ىل موس�كو ع�ر س�الح العقوبات،
أكد املستش�ار األملاني أوالف ش�ولتس،
إن بالده لن ترس�ل طائ�رات حربية إىل
أوكرانيا.
ورصح املتحدث الرس�مي باسم رئاسة
الجمهورية املرصية بأن االتصال “تناول
التباح�ث وتب�ادل ال�رؤى بش�أن آخ�ر
التط�ورات عىل صعيد األزمة الروس�ية
األوكرانية ،إذ أكد الس�ييس عىل رضورة
تغليب لغة الحوار مع دعم مرص لكافة
املساعي الدبلوماس�ية التي من شأنها
رسعة تس�وية األزمة سياسيا من أجل
الحد م�ن تدهور املوقف ،والحفاظ عىل
األمن واالستقرار الدوليني”.
وأكد السييس “استعداد مرص لدعم هذا
التوجه من خ�الل تحركاتها الحثيثة يف

هذا الصدد سواء ثنائيا ،أو عىل الصعيد
املتعدد األطراف”.
كذل�ك ش�دد الس�ييس ع�ىل “متابع�ة
مرص باهتمام بالغ للتطورات امليدانية
املتالحق�ة ،واألولوي�ة القص�وى الت�ي
توليها مرص لس�المة وأم�ن املواطنني

املرصيني املتواجدين يف أوكرانيا”.
وأع�رب ع�ن “التقدير لإلج�راءات التي
اتخذها الجانب الرويس لتيس�ري خروج
املواطن�ني املرصي�ني ،والتطلع ملواصلة
توفري املساعدة املمكنة لهم بما يضمن
سالمتهم وأمنهم”.

وأضاف املتحدث الرس�مي بأن االتصال
تناول كذلك “التباحث بشأن سبل تعزيز
مختلف أطر التعاون االس�راتيجية بني
البلدين الصديقني من خالل املرشوعات
املش�ركة التنموية الجاري�ة بينهما ،إذ
أكد الجانبان عىل متانة عالقات التعاون

التاريخية والراس�خة الت�ي تجمع بني
مرص وروس�يا يف مختل�ف املجاالت ،إىل
جانب عالقات الصداقة بني البلدين عىل
املستويني الرسمي والشعبي”.
ويف السياق ذاته شدد الرئيس الفرنيس
إيمانويل ماكرون عىل مواصلة الضغط
عىل موسكو عر سالح العقوبات.
وقال خ�الل مؤتمر صحف�ي مقتضب
م�ع رئي�س ال�وزراء الهولن�دي م�ارك
روتي�ه م�ن باريس“ :س�نواصل فرض
العقوبات عىل روس�يا بسبب هجومها
عىل أوكرانيا”.
ب�دوره ،أثن�ى رئيس ال�وزراء الهولندي
ع�ىل املوق�ف األوروبي والغرب�ي عامة
املوح�د تجاه النزاع ال�رويس األوكراني.
وق�ال“ :نحت�اج التحاد أوروب�ي وناتو
قويني ملواجهة روسيا”.
أم�ا عن حظ�ر النفط ال�رويس من قبل
الوالي�ات املتح�دة ،فاعت�ر أنها خطوة
س�هلة عىل دول مثل أمريكا ،يف إش�ارة
إىل أنه�ا ق�د تك�ون صعب�ة ع�ىل الدول
األوروبية.
يشار إىل أن الرئيس الفرنيس كان حاول

خالل األسبوعني املاضيني تهدئة التوتر
غ�ري املس�بوق ب�ني موس�كو والغرب،
عق�ب العملية العس�كرية التي أطلقها
الكرملني ع�ىل األرايض األوكرانية يف 24
فراي�ر ،إال أن جهودها باءت بالفش�ل
حتى الساعة.
فق�د اس�تبعد يف ترصيح�ات االثن�ني
امل�ايض ،إمكان التوص�ل قريبا إىل “حل
حقيق�ي” للن�زاع الدائ�ر يف أوكراني�ا
عر مفاوض�ات بني موس�كو وكييف،
مرجّ حا استمرار الحرب.
إال أن�ه ش�دد يف الوق�ت عين�ه ع�ىل أن
البل�دان األوروبي�ة ل�ن تنخرط بش�كل
مبارش يف النزاع ألن “الحرب مع روسيا
س�تكون حربا عاملي�ة مع ق�وة تمتلك
سالحا نوويا”.
ومن�ذ انط�الق العملي�ة العس�كرية
الروس�ية الش�هر املايض ،اس�تنفرت
ال�دول األوروبي�ة وحل�ف النات�و،
ع�ىل رأس�ه الوالي�ات املتح�دة ،م�ن
أج�ل مواجه�ة ال�روس ،إذ فرض�ت
حزمة واس�عة ومؤملة م�ن العقوبات
االقتصادية عىل موسكو ،كما أغدقت

املس�اعدات املالي�ة والعس�كرية عىل
كييف.
من جانبه قال املستش�ار األملاني أوالف
ش�ولتس ،ام�س األربع�اء ،إن بالده لن
ترسل طائرات حربية إىل أوكرانيا ،معربا
ع�ن أمله يف إحراز تق�دم يف املفاوضات
الروسية األوكرانية.
وأوض�ح يف حديث�ه للصحفي�ني برلني
أن أملاني�ا “قدمت الكثري من املس�اعدة
ألوكرانيا ،بما يف ذلك األسلحة ،لكنها لن
تقدم طائرات مقاتلة” ،مضيفا “علينا
أن نفك�ر مليا فيما يتع�ني علينا القيام
به ،وه�ذا بالتأكيد ال يش�مل الطائرات
املقاتلة”.
وأش�ار املستش�ار األملاني إىل أن “الكل
ي�درك أن الح�ل العس�كري لل�رصاع
ال معن�ى ل�ه ،فنح�ن بحاج�ة إىل ح�ل
دبلومايس ،ونبذل جهودا متضافرة من
أج�ل ذلك جنب�ا إىل جنب م�ع رشكائنا
الدوليني”.
وأعرب عن أمله يف أن يكون هناك “حل
يف املفاوض�ات ب�ني روس�يا وأوكراني�ا
للخروج من هذا الوضع”.

امن ومجتمع
العدد 7677 :الخميس  10آذار 2022

النزاهـة تستقدم ُمدير سلطة الطريان
املدني األسبق ملخالفته واجباته الوظيفية
بغداد/الزوراء:
ِّ
ْ
اس�تقدام بحق مدير س�لطة
أعلن�ت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس االربعاء ،صدور أمر
ٍ
املدني األسبق؛ عىل خلفيَّة ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.
الطران
ِّ
وذك�رت الهيئ�ة يف بيان ورد ل� «ال�زوراء»َّ ،
أن «محكمة تحقيق الك�رخ الثانية أصدرت
أمرا ً باس�تقدام مُ دير س�لطة الطران املدني األس�بق؛ إلقدامه عىل م�ا يخالف واجباته
الوظيفيَّة».
واضاف�ت َّ
أن «أم�ر االس�تقدام الص�ادر؛ اس�تنادا ً إىل أحكام امل�ادة ( )331م�ن قانون
أراض
العقوب�ات ،جاء عىل خلفيَّة إق�دام املُ َّتهم عىل منح اس�تثناءاتٍ بتخصيص قطع
ٍ
سكن َّي ٍة داخل املجمع السكني ملطار بغداد الدويل عام  ،»2019الفتة َّ
أن «تلك االستثناءات
شملت مُ َّ
وظفني ال ينتسبون إىل سلطة الطران املدني».
َّ
وتنص املادة ( )331من قانون العقوبات « :يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني
العقوبت�ني :كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ً ما يخالف واجبات وظيفته
أو امتنع عن أداء عم ٍل من أعمالها بقصد اإلرضار بمصلحة أحد األفراد أو بقصد منفعة
شخص عىل حساب آخر أو عىل حساب الدولة».

العمل تؤكد :ال مساس برواتب
احلماية االجتماعية وذوي اإلعاقة
بغداد/الزوراء:
ْ
أكدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية،
ام�س االربع�اء ،أن روات�ب االعان�ة
االجتماعي�ة واملع�ني املتف�رغ تع�د خطا ً
أحمر ال يمكن املساس بها.
وقال�ت وكيل الوزارة عبر مهدي الجلبي،
يف بي�ان تلقت�ه «ال�زوراء» إن «مجل�س
الوزارة صوت عىل إق�رار منحة حكومية
بقيم�ة ( )100أل�ف دين�ار كب�دل (غالء
معيش�ة) ألربع فئات ومنه�ا املتقاعدين
واملوظفني فضالً عن الرعاية االجتماعية
ومعدومي الدخل».
وأضافت ،أن «اجتماعا ً عقد امس برئاسة
رئي�س هيئة الحماي�ة االجتماعية وكالة
عدن�ان كريم س�لمان وحض�ور والنائب
االول لرئي�س الهيئ�ة ع�ي الحل�و ومدير
عام دائ�رة الحماي�ة االجتماعي�ة ذكرى
عبد الرحيم ،بهدف إعداد دراس�ة عن آلية

دعم العوائل الفقرة وفق املنحة املذكورة
آنفاً».
وأش�ارت اىل ان�ه «ت�م مطالب�ة مجل�س
الوزراء بتأمني رواتب االعانة االجتماعية
واملع�ني املتفرغ خ�الل االش�هر القادمة
بغ�ض النظر عن الظروف التي س�رافق
اق�رار موازن�ة  2022نظ�را ً للظ�روف
االقتصادي�ة الصعب�ة التي يم�ر بها البلد
م�ن غالء املعيش�ة وارتفاع اس�عار املواد
الغذائية».
واك�دت الجلب�ي ان «روات�ب االعان�ة
االجتماعية واملعني املتفرغ تعد بالنس�بة
لل�وزارة خط�ا ً احم�را ال يمكن املس�اس
به�ا كونه�ا تخ�ص أش�د الفئ�ات الت�ي
تحت�اج اىل الدع�م م�ن قب�ل الحكومة»،
موضحة ان «الوزارة تسعى بكل ما لديها
لضم�ان حقوق جميع الفئات املش�مولة
بخدماتها».
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اهلجرة تكشف عن تفاصيل بشأن خميم اهلول ودورها جتاه
العراقيني بأوكرانيا

بغداد/الزوراء:
أحصت وزارة الهجرة واملهجرين ،امس األربعاء،
تفاصي�ل مخيم الهول ودوره�ا تجاه العراقيني
باوكرانيا.
وق�ال وكي�ل ال�وزارة كريم الن�وري ،يف ترصيح
صحف�ي َّ
إن «الجالي�ة العراقي�ة املتواج�دة يف
اوكرانيا ليس�وا مهاجرين وإنما مقيمون ،إذ إن
وزارة الخارجية َّ
تبن�ت عملية التواصل معهم»،
مؤك�دا ً «دعم الهجرة ل�وزارة الخارجية ألي أمر
بشأن املقيمني العراقيني يف اوكرانيا».
وتاب�عَّ ،
أن «هن�اك عمالً كب�را ً تقوم ب�ه وزارة
الخارجي�ة تجاه العراقيني هناك ،ونحن كوزارة
هجرة داعمني لها».
وفيما يخ�ص مخيم الهول ،أوض�ح ،أن «مخيم
الهول أنش�ئ عام  1991تحسبا ً لتداعيات حرب
الخليج ،ولم يذهب إلي�ه أي عراقي بعد حصول
الح�رب ،ولكن بعد ع�ام  2014ومعارك الباغوز

عمليات بغداد تفض عددا من النزاعات واملشاجرات وتعتقل  8من مسببيها
بغداد/الزوراء:
ْ
أعلنت قي�ادة عمليات بغداد ،امس
االربعاء ،فض عددا م�ن النزاعات
واملش�اجرات والقب�ض ع�ىل ()8
اشخاص من أطراف النزاعات.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان ورد ل��
«الزوراء» ،ان�ه «بغية تعزيز االمن
واالس�تقرار وفرض هيب�ة الدولة
وس�لطة القانون يف جميع مناطق
العاصم�ة بغ�داد ،وردت اخب�ار
ع�ن وج�ود مش�اجرة يف منطق�ة
الس�يدية وعىل الفور توجهت قوة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

العدد :حجة وفاة1447 /
التاريخ2022/3/9 :

اإلقب�ال ليس بمس�توى الطم�وح ونس�بة التغطية التزال
قليل�ة» ،داعيا ً املواطنني إىل «اإلقب�ال عىل التلقيح من أجل
إلغاء االجراءات الوقائية ألنها مرتبطة بنسبة التلقيح».
س� َبا ً
وأض�افَّ ،
أن» الدول الت�ي ألغت اإلجراءات؛ حققت ِن َ
ً
عالية من التلقيح ،وإذا وصلت نس�ب التلقيح يف العراق اىل
مستويات عالية فيمكن رفع االجراءات الوقائية» ،الفتا ً اىل
َّ
أن «نسبة التلقيح وصلت حتى اآلن إىل .« 26%
وأكدت منظمة الصحة العاملية ،يف وقت س�ابق ،أن العراق
ق�ادر عىل مواجهة موج�ات كورونا ،فيما أش�ارت اىل انه
اعتم�د  4إج�راءات قللت من آث�ار الجائحة وه�ي تقوية
املالكات الصحي�ة وتكثيف الق�درات يف املختربات وتقوية
اإلنعاش والدعم املستمر باملستلزمات الطبية.
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

ومعرك�ة دي�ر زور ،ذهب�ت الكثر م�ن العوائل
باتج�اه االقلي�م وتركي�ا والحس�كة» ،مبينا ً أن

«املخي�م يبعد  13كم عن الح�دود العراقية وهو
بيد قوات سوريا الديمقراطية».

وأشار إىل أن «عدد املهجرين املتواجدين يف مخيم
اله�ول  70أل�ف فرد م�ن كل الجنس�يات ،ومن
العراقي�ني ي�راوح م�ن  30 - 29أل�ف أغلبه�م
أطف�ال» ،مبيناًَّ ،
أن «وج�ود هؤالء ضمن توجيه
ً
داعش اإلرهابي سيكون خطرا عىل العراق».
ولف�ت اىل أن «العراق اس�تقبل مهج�ري مخيم
اله�ول بعد التدقيق األمني ،وبدأنا معهم بربامج
مكثف�ة س�واء العالج�ات النفس�ية أو التهي�ؤ
املجتمع�ي ،ألنه�م عاش�وا ظروف�ا ً صعب�ة من
عملية غسيل الدماغ خالل فرة عصابات داعش
االرهابيَّة».
وذكرَّ ،
أن «منظمة  iomللهجرة الدولية أسهمت
يف التأهي�ل املجتمع�ي ملهج�ري مخي�م الهول،
وكذلك مستشارة األمن القومي ،وبعض الجهات
الحكومي�ة كالجه�از الوطن�ي لتهيئ�ة ظروف
عودته�م» ،موضح�اًَّ ،
أن «عددا ً منه�م عادوا اىل
ديارهم».

بغية تعزيز األمن واالستقرار وفرض هيبة الدولة

الصحة العامة حتدد شرطاً إللغاء اإلجراءات الوقائية
وتوصي مبراجعة القوانني
بغداد/الزوراء:
ح� َّد ْ
دت دائ�رة الصح�ة العام�ة يف وزارة الصح�ة ،ام�س
ً
األربع�اء ،رشطا إللغ�اء اإلجراءات الوقائي�ة ،فيما أوصت
بمراجعة القوانني الصحية.
وق�ال مدير الصحة العام�ة رياض عبد األم�ر الحلفي يف
ترصيح صحفي َّ
إن «أغلب ال�دول أعادت النظر بأنظمتها
الصحية بعد تجربة كورون�ا ،ألن بعضها انهارت» ،مبيناً،
أن «العراق عىل الرغم من صموده أمام الجائحة ،لكن البد
من مراجعة القوانني الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة
العاملية وخلق نظام قوي ورصني للتأهب واالستجابة ألي
طارئ صحي».
أن «عملية التلقيح تس�ر بش�كل جيدَّ ،
وأكد الحلفيَّ ،
لكن
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العدد :حجة وفاة 1149 /
التاريخ 2022/3/9 :

من اللواء الس�ابع الفرق�ة الثانية
رشط�ة اتحادي�ة وباالش�راك مع
مفرزة من االس�تخبارات إىل محل
الحادث وتبني وجود مشاجرة بني
ش�خصني وبعد فض املشاجرة تم
القبض عليهم ومصادرة األسلحة
التي كانت بحوزتهم».
وأضاف�ت ان�ه «به�دف من�ع
املش�اجرات والدك�ة العش�ائرية
وحرص الس�الح بي�د الدولة نفذت
قوة أخرى من الفرقة ذاتها واجب
بح�ث وتفتي�ش يف اح�دى مناطق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ /الشنافية

العدد 2021/ 41/
التاريخ2022/3/6:

الك�رخ تمكن�ت خالله م�ن ضبط
ومص�ادرة ثالث�ة بن�ادق وثالث�ة
مسدسات مع اربع رمانات يدوية
وعرشة مخازن».
وتابع�ت القي�ادة« ،ان ق�وة م�ن
اللواء الثان�ي الفرقة األوىل رشطة
اتحادي�ة تدخلت لفض مش�اجرة
والقت القبض عىل شخصني اثنني
ه�م طرفا الن�زاع فيه�ا وضبطت
بحوزة أحدهم مس�دس يف منطقة
البلديات رشقي بغداد».
ويف س�ياق متص�ل« ،تمكن�ت قوة

من الل�واء الرابع من الفرقة أعاله
م�ن الق�اء القبض عىل ش�خصني
اثنني بعد فض النزاع الواقع بينهم
يف منطقة جرس دياىل حيث أصيب
أحده�م بطل�ق ن�اري يف منطق�ة
الكتف جراء املش�اجرة» ،الفتة اىل
أن «القوة فتش�ت ال�دور املحيطة
بالح�ادث وتمكن�ت م�ن مصادرة
ثالثة بنادق ورمانتني اثنتني».
إىل ذل�ك« ،تمكن�ت قوة م�ن اللواء
الثاني من القاء القبض عىل متهم
بع�د ان ق�ام بقت�ل ش�خص إث�ر

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

خالف ش�خيص بينه�م يف منطقة
الفضيلية».
وع�ىل صعي�د ذي صل�ة» ،تمكنت
ق�وة م�ن اللواء نفس�ه م�ن القاء
القب�ض ع�ىل ش�اب ق�ام بأطالق
الن�ار ع�ىل والدت�ه واصابته�ا يف
الس�اق إثر خالف عائ�ي بينهم يف
منطق�ة «األم�ني» رشق�ي بغداد،
يف االثن�اء تم�ت احال�ة املتهم�ني
واملواد املضبوط�ة اىل الجهات ذات
االختص�اص لينال�وا جزائهم وفق
القانون العادل».
العدد/181 :ب ع2018/
التأريخ2022/2/9 :

اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ (الش�نافية) العق�ار تسلس�ل ( /435/354الرساي/
الس�هام التي ستؤول ملدينني (محمد س�عيد عبود ونوال عبد عي كريم من
مورثه�م مرتى محمد س�عيد) الواقع يف (الش�نافية) املحجوز لقاء طلب
الدائ�ن (عبر رحم�ن ع�وده) البال�غ ( )29212000دينار ،فع�ىل الراغب
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوم�ا تبدأ من اليوم التايل
للن�رش مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرشة من املائ�ة من القيمة
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللية عىل
املشري.
املنفذ العدل
احسان حامد عودة
املواصفات:
موق�ع العق�ار ورقم�ه :قض�اء الش�نافية /س�هام يف العق�ار 435/354
الرساي
جنسه ونوعه  :ارض الدار مع بنائها /ملك رصف
حدوده واوصافه  :كما موضح يف صورة القيد
مشتمالته :ثالث غرف وحمام ومرافق صحية
مساحته 2 :اولك  42,30مر مربع
درجة العمران  :متوسطة
الشاغل :ال يوجد
القيم�ة املقدرة 33750000 :ثالثة وثالثون مليون وس�بعمائة وخمس�ون
الف دينار

اعالن
ستبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل  1/453سيف وخالل خمسة عرش يوما ً اعتبارا من اليوم
التايل للنرش وإذا صادف يوم الخامس عرش عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا ً يف قاعة محكمة
البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة  %10بصك مصدق
مع رسم تسجيل العقار بنسبة  %3وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء.
القايض االول
عزيز شنته الجابري
االوصاف-:
 -1العقار تجاري يقع يف شارع الحبوبي ركن وهو عبارة عن تسعة محالت اربعة منها تقع عىل الشارع الرئييس وخمسة تقع عىل
الش�ارع الفرعي كانت مغلقة لحظة اجراء الكش�ف مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت ويوجد خلف هذه املحالت بناء قديم
مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان.
 -2مساحة العقار  170,74م. 2
 -3القيمة املقدرة للعقار أرضا وبناء ثمانمائة مليون دينار فقط .
 -4العقار مغلق وغر مشغول من احد لحظة اجراء الكشف.
مالحظة
 النرش يف صحيفتني محليتني. -ان يكون االعالن بصورة واضحة.

العدد/2971 :ب2020/3
جمهورية العراق
التاريخ 2022/3/6 :
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
اىل /الشخص الثالث (سعد عبد الهادي احمد)
اق�ام املدع�ي (رئيس دي�وان الوقف الش�يعي اضاف�ة لوظيفته )
الدعوى البدائية املرقم�ة اعاله والتي يطلب فيها الحكم ب�(ابطال
قيد العقار املرقم  2/282محلة الرباق وتس�جيل ثلث العقار بإسم
وصايا عبد املحس�ن شالش لتنفيذ نص رشط الواقف عبد املحسن
عبود ش�الش) وق�د ق�ررت املحكم�ة ادخالكم كش�خص ثالث يف
الدع�وى منظما اىل جانب املدعى عليه�م ،ولثبوت مجهولية محل
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار الرباق  /حسني
عي الح�داد ،لذا ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املص�ادف يف يوم
 2022/3/22وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض
عامر حسني حمزة

اعالن
اىل /املدعى عليها  /فريدة موحان جار الله
اصدرت محكمة بداءة النارصية بتاريخ 2022/3/6
قراره�ا الغياب�ي بحقك والق�ايض (بإزالة ش�يوع
العقار تسلس�ل  1747/30ش�امية بيع�ا باملزايدة
العلني�ة وتوزيع صايف الثمن عىل ال�رشكاء فيه كال
من حس�ب س�هامه ،وملجهولية محل اقامتك تقرر
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني ول�ك حق
االعراض واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية
ووفق االصول.
القايض
ازهر عي فرج

العدد/917 :ج2022/2
جمهورية العراق
التاريخ 2022/3/7:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
اعالن
اىل املتهم الهارب  /جواد كظوم جرب
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة (/917ج)2022/2
والخاصة باملش�تكي (ميثم فليح مهدي) وفق احكام
امل�ادة (/1/456أ ) من قان�ون العقوبات وملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا هذه
الدع�وى عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بواس�طة
جريدت�ني رس�ميتني محليت�ني يف موع�د املحاكم�ة
املص�ادف ي�وم  2022/4/10وعن�د ع�دم حض�ورك
سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض
عدنان كريم عبد عي

إعالن
اىل الرشي�ك (ك�رار فاض�ل
حس�ني) اقتى حضورك اىل
مديرية بلدية النجف االرشف
لغرض اص�دار اج�ازة البناء
للرشي�ك (محس�ن ه�ادي
محم�د) للقطع�ة املرقم�ة
( )67207/3يف النج�ف حي
النداء مقاطعة ..4

إعالن
اىل الرشي�ك (ع�ي حس�ن رايض) اقت�ى
حضورك اىل صندوق االسكان يف النجف وذلك
لتثبي�ت اقرارك باملوافق�ة عىل قيام رشيكك
(ارساء ناج�ح متع�ب) بالبن�اء عىل حصته
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة 3\69098
مقاطعة ( 4حي امليالد) حدود بلدية النجف
ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة
اقصاها خمس�ة ع�رش يوما داخ�ل العراق
وش�هر واحد خارج الع�راق من تاريخ نرش
االع�الن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف
االعراض مستقبال.

إعالن
إىل الرشي�ك (صف�اء ع�ي كاظ�م) اقت�ى
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف
النج�ف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل
قي�ام رشي�كك (محم�د ماج�د عب�د الكريم
هادي) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة
املرقم�ة ( )36790/3املقاطع�ة ( )4ح�ي
السالم) حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه
قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة
عرش يوما داخل العراق وش�هر واحد خارج
الع�راق م�ن تاريخ ن�رش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبالً.

إعالن
إىل الرشيك (عي عبد الحميد حسني) اقتى
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل
قيام رشيكك (س�تار جابر توم�ان) بالبناء
ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقمة
( )3/51650املقاطع�ة ( 4ح�ي الن�داء)
حدود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه قرض
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق
م�ن تاريخ ن�رش االعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك يف االعراض مستقبالً.

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اىل  /املدعو
م /اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة (زه�وري عباس درويش)
طلب�ا اىل هذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حجة
وف�اة بحق املدع�و (زين�ب فاضل عجم�ي) قررت
املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور
امامها خ�الل عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون.
القايض
اثر فاهم حسن

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اىل  /املدعو
م /اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة (زه�وري عباس درويش)
طلب�ا اىل هذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حجة
وف�اة بحق املدعو (س�كينة فاض�ل عجمي) قررت
املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية فعليك الحضور
امامه�ا خ�الل عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض
اثر فاهم حسن

الع�دد :وصاي�ة
جمهورية العراق
التاريخ 2022/3/7 /
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اعالن
اىل املدعو  /عذراء حسني محمد
بنا ًء ع�ىل الطلب املقدم م�ن قبل املدعو (باس�م محمد رضا)
بخصوص حجة الوصية عىل ابنتك القارصة (طيبة رائد باسم)
والتي تسكن مع جدها وحسب رشح املبلغ القضائي وإشعار
مختار حي الجديدة / 1النجف كونك مرتحل اىل جهة مجهولة
لذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني فعليك
الحضور أمام هذه املحكمة يف موعد  2019/11/10الس�اعة
التاس�عة صباحا ً وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك
قانونا ً سوف تتم االجراءات بحقك غيابيا ً وفق االصول.
القايض
عبدالرضا عبد نور الجنابي

العدد/1702 :ش2022 /
جمهورية العراق
التاريخ 2022/3/8 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل املدعى عليه  /حسني نارص حسني
م /تبليغ
أقامتِ املدعي�ة (زهراء عي طالب) الدعوى املرقمة اعاله
التي تطلب فيها إلزامك بتأديته نفقة ماضية ومس�تمرة
للمدعي�ة أعاله وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبليغ وإش�عار مختار املنطق�ة لذا تقرر
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه
املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق  2022/3/20الساعة
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا ً تجرى املرافعة بحقك غيابيا وفقا للقانون.
القايض
جواد حسني نايف

إعالن
اىل الرشي�ك (كري�م عبد عي
ش�يوط) اقتى حضورك اىل
مديرية بلدية النجف االرشف
لغرض اص�دار اج�ازة البناء
للرشي�ك (مصطف�ى خ�ر
عي�دان) للقطع�ة املرقم�ة
( )83896/3يف النج�ف حي
النداء مقاطعة .4

أحوال النجف
بن�ا ًء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي
(ع�ي ماجد حم�ود) طلبا لغرض تس�جيل
لقبه وجعله (الرصاف) بدال من (فراغ) فمن
لديه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف
تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام
املادة ( )24من قانون البطاقة الوطنية رقم
 3لسنة  ،2016واالمر االداري املرقم 24195
يف .2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

العدد/4283:ب2021/
جمهورية العراق
التاريخ2022/3/7 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
(( اعالن ))
اىل املدع�ى عليه�ا (مديره جليب حن�ون) بناءا عىل
الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله واملقامة ضدك من
قب�ل املدع�ي (ع�دي قاس�م عفري�ت) (بخصوص
مبل�غ الدين والبالغ خمس�ون مليون دينار عراقي)
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بواسطة
صحيفت�ني محليت�ني ع�ىل موع�د املرافع�ة املوافق
 2022/3/28ويف حالة عدم حضورك او ارسال من
ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وفق االصول.
القايض
حسني عبد حاتم

إعالن
إىل الرشيك (س�امي جواد يارس عبد الرضا)
اقتى حضورك اىل صندوق االسكان الكائن
يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل
قيام رشيكك (نداء رشيد حسني عبد) بالبناء
ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقمة
( )131462/3املقاطع�ة ( )4حي العدالة)
حدود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه قرض
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق
م�ن تاريخ ن�رش االعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك يف االعراض مستقبالً.

العدد/118/ب2019/

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ 2022/3/9 /
محكمة بداءة النارصية
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أسواق
العدد 7677 :الخميس  10اذار 2022

تراجع مؤشرات سوق العراق
لألوراق املالية

بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االس�عار يف س�وق الع�راق ل�أوراق املالية ،ام�س االربعاء،
منخفضا بنسبة (.)%0.05وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لأوراق
املالية ليوم امس كما ييل :بلغ عدد االس�هم املتداولة ()2.945.857.466
س�هما ،بينما بلغت قيم�ة االس�هم ( )2.294.166.994دين�ارا .واغلق
مؤرش االس�عار  60 ISXيف جلس�ة امس عىل ( )591.46نقطة منخفضا
بنسبة ( )%0.05عن اغاقه يف الجلسة السابقة البالغ ( )599.71نقطة.
وتم تداول اس�هم ( )28رشكة من اصل ( )103رشكة مدرجة يف السوق،
واصب�ح عدد ال�رشكات املوقوف�ة بقرار م�ن هيئ�ة االوراق املالية لعدم
التزامها بتعليمات االفصاح املايل ( )18رشكة.وبلغ عدد االسهم املشرتاة
من املس�تثمرين غري العراقيني يف السوق ( )66مليون سهم بقيمة بلغت
( )249ملي�ون دين�ار م�ن خ�ال تنفي�ذ ( )12صفقة عىل اس�هم ثاث
رشكات.بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري العراقيني يف
السوق ( )24مليون سهم بقيمة بلغت ( )42مليون دينار من خال تنفيذ
( )34صفق�ة عىل اس�هم خمس رشكات.يذكر ان س�وق العراق لأوراق
املالية قد اس�تخدم انظمة التداول االلكرتون�ي وااليداع املركزي منذ عام
 ،2009ويسعى إلطاق نظام التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين ،وينظم
خمس جلس�ات تداول اس�بوعيا من االحد اىل الخميس ،ومدرج فيه 105
رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة
والزراعة والت�أمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.
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أكدت اإلسراع بتوزيع احلصة الرمضانية وتوقعت اخنفاض األسعار

التجارة :خمزون القمح االسرتاتيجي يكفي لـ  23يوماً وننتظر التسويق والتعاقد
بغداد /الزوراء:
ق�ال وزي�ر التجارة ،ع�اء الجب�وري ،يف ترصيح
صحفي ،امس األربعاء ،إن املخزون االسرتاتيجي
من القمح يكفي حتى انطاق املوسم التسويقي
يف األول ابريل /نيسان .2022
وأض�اف الجب�وري :أن ال�وزارة تبح�ث عروض�ا
تلقتها م�ن رشكات أمريكية وأملانية للتعاقد عىل
رشاء القمح.
وأكد عىل أهمية االرساع بتجهيز مفردات الس�لة
الرمضاني�ة للحص�ة االوىل واالس�تعداد لتجهي�ز
الحصة الثاني�ة والتي تحظى بالدع�م الحكومي
ملساس�ها بق�وت املواط�ن العراق�ي واحتياجاته
االساسية من املواد الغذائية.
وبني :ان االس�تمرار بتجهيز املف�ردات التموينية
سيس�هم يف الحد من ارتفاع اسعار املواد الغذائية
التي شهدت ارتفاعا عامليا نتيجة تداعيات الحرب
الروسية االوكرانية.
واشار الجبوري اىل :ان عمليات التدقيق والرقابة
لفرق الرقابة التجارية ستس�تمر ملتابعة عمليات
التجهيز واسعار املواد بالسوق املحلية ومحاسبة
املخالف�ني وبما يضمن وصول املواد ملس�تحقيها
يف ظ�ل الظ�رف الحايل ال�ذي يس�تغله املضاربني

واملحتكرين لرفع االسعار.
وتفق�د وزي�ر التج�ارة ،صب�اح ام�س األربعاء،
مخازن املواد الغذائية يف الكرخ والتقى مدير عام
الرشك�ة مل�ى املوس�وي وادارات االقس�ام املعنية
بالتسويق واالسترياد.
وأضاف بي�ان للوزارة اىل :أن “الوزير أجرى خال
الزي�ارة جولة ش�ملت مخازن الرشك�ة يف مركز
مبيعات الكرخ لاطاع وبش�كل مبارش عىل سري

العم�ل واالرشاف ع�ىل عملي�ة اس�تام وتجهي�ز
مفردات الس�لة الغذائية للوجب�ة الثانية وضمن
مخصص الحصة الرمضانية االوىل”.
وأش�ار اىل :ان�ه يف الوق�ت ذات�ه اىل لق�اء الوزي�ر
الجبوري ببعض الوكاء لتأكيد انسيابية التجهيز
للم�واد التي تم اس�تامها من قبلهم ك�ون املواد
الغذائي�ة تص�ل تباع�ا اىل املخازن لغ�رض اكمال
القطع وتجهيزها لهم.

مزاد العملة يبيع أكثر من  200مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي من الدوالر
يف م�زاد ،ام�س االربع�اء ،لتتخطى 200
مليون دوالر.

وذكر مصدر أن “البنك املركزي شهد امس
خال مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي،
ارتفاع�ا يف مبيعاته لتصل اىل  208مايني
و 514الف�ا و 298دوالرا أمريكيا غطاها

البن�ك بس�عر رصف اس�اس بل�غ 1460
دين�ارا ً ل�كل دوالر ،مقارن�ة بي�وم امس
الثاث�اء الت�ي بلغ�ت املبيع�ات فيه 197
مليون�ا و 727الف�ا و 321دوالرا.واضاف

تعاقدت مع شركات عامليّة إلنتاج صناعات صديقة للبيئة

الصناعة تعلن زيادة الطاقة اإلنتاجية ورفد السوق العراقية باأللبان
بغداد /الزوراء:
أعلن��ت مصان�ع ألب�ان «أب�و غري�ب»
التابع�ة إىل الرشك�ة العام�ة للمنتج�ات
الغذائية ،إح�دى رشكات وزارة الصناعة
واملع�ادن ،ام�س األربع�اء ،ع�ن س�عيها
لتشغيل مصانعها كافة ،وزيادة طاقاتها
اإلنتاجية لرفد السوق املحلية بمُ نتجاتها
املُختلف�ة م�ن اللب�ن والجبن والقش�طة
والزبد والجبن الطري وغريه�ا.
َ
وأوض��ح مُ دي�ر مصان�ع ألب�ان أب��و
غريب ،عب��د الرحي�م عاي��د عب�د الله،
يف بي�ان صادر عن ال�وزارةَ :
أن «ألبان أبو
غريب تتكون من ثاثة مصانع رئيس�ية
تش�مل مصانع الرافدين ودجلة والفرات
والت�ي تحت�وي ع�ىل خط�وط ومكائ�ن
إنتاجية حديثة تعمل بنظامي الس�يطرة
اإللكرتوني�ة (  ) PLCوالتعقي�م ( UHT
) ع�ايل الج�ودة إلنتاج مُ ختل�ف مُ نتجات
األلب�ان الخاضعة لفحوص�ات التقييس
والس�يطرة النوعية مُ تمثلة بالفحوصات
الكيمياوية والفحوصات البكرتيولوجية،
باإلضاف�ة إىل فحوص�ات وزارة الصح�ة
املُستمرة لنماذج من املُنتجات».
وأك�د ع�ىل أهمي�ة دع�م املُنت�ج الوطني
وتوفري الحماية الازمة من ِخال تطبيق
قانون حماية املُنتجات لتطوير وتوس�يع
عملي�ة اإلنتاج وزي�ادة الطاق�ات .داعيا ً
املُواطنني ومؤسس�ات الدولة كافة لرشاء
مُ نتج�ات أب�و غري�ب لخلوها م�ن املواد

الحافظ�ة.
ويعاني العراق من ارتفاع اس�عار السلع
واملواد الغذائية يف ظل الحرب القائمة بني
روس�يا وأوكرانيا ،وقد اتخ�ذت الحكومة
االتحادية حزم�ة من الق�رارات ملواجهة
ه�ذه األزمة التي تعص�ف بالباد والعالم
بأرسه.
من جانب متصل ،أك�دت وزارة الصناعة
واملع�ادن ،ام�س األربع�اءَّ ،
أن املنتج�ات
الوطنيَّة مطابق�ة للمواصفات وخاضعة
للتقيي�س والس�يطرة النوعي�ة ،بينم�ا
أش�ارت اىل التعاق�د م�ع رشكات محلية
واجنبية إلنتاج صناعات صديقة للبيئة.

الذهب يشهد قفزة جديدة يف
األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق املحلية ،امس األربعاء.
وقال مصدر ا ٕن أسعار الذهب يف أسواق الجملة بشارع النهر يف العاصمة بغداد
س�جلت صباح امس ،س�عر بيع للمثقال الواحد عيار  21من الذهب الخليجي
والرتك�ي واألورب�ي  418الف دينار ،وس�عر الرشاء  412الفاً ،بعد ان س�جلت
اسعار البيع ليوم امس االثنني  410الف دينار للمثقال الواحد.
وأش�ار ا ٕىل أن س�عر بيع املثق�ال الواحد عي�ار  21من الذهب العراقي س�جل
ارتفاعا أيضا ً عند  378الف دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  372ألفا.
وفيما يخص أس�عار الذهب يف محال الصاغة ،فإن س�عر بي�ع مثقال الذهب
الخليج�ي عي�ار  21يرتاوح بني  420الف دينار و 430ألفاً ،فيما تراوح س�عر
البيع مثقال الذهب العراقي بني  375الفا ً و 385الف دينار ..ويس�اوي املثقال
الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

العراق ثاني أكثر الدول استرياداً
من األردن خالل شهرين

بغداد /متابعة الزوراء:
اعلنت غرفة تجارة عمّان ان العراق جاء باملرتبة الثانية بصادرات األردن
خال الشهرين املاضيني.
وقال�ت الغرف�ة إن «صادرات تجارة عمان خال الش�هرين املاضيني من
الع�ام الح�ايل  2022ارتفع�ت اىل نحو  123مليون دين�ار مقارنة مع 91
مليون دينار للفرتة نفسها من العام املايض».
واضافت ان «الصادرات خال الشهرين املاضيني من العام الحايل توزعت
ع�ىل العديد من الدول» ،مبينة ان «مرص ج�اءت بمقدمتها بقيمة بلغت
 26ملي�ون دينار اردني ،ومن ثم جاء العراق ثانيا بنحو  23مليون دينار
أردن�ي ،ومن ث�م الهند ثالثا ب��  12مليون دينار أردن�ي ،ودولة اإلمارات
العربي�ة املتحدة ب��  11مليون دينار اردني والس�عودية بقيمة  8مايني
دينار اردني» ..والدينار األردني يساوي حوايل  70دوالرا ً امريكيا ً.
واش�ارات اىل «ان الص�ادرات كان�ت منتج�ات اجنبي�ة من خ�ال اعادة
تصديره�ا بواق�ع  54مليون دين�ار ومن ثم الصناعية بنح�و  43مليون
دينار والزراعية بنحو  11مليون دينار واملنتجات العربية بقيمة  9مايني
دينار».

ولفت الجبوري إىل “اس�تحصال موافقة املجلس
ال�وزاري لاقتصاد لتخصي�ص مبلغ  100مليون
دوالر لرشاء ثاثة مايني طن من الحنطة ،وزيادة
أسعار الحنطة املس�وقة من الفاحني واملزارعني
للموسم التسويقي املقبل إىل  725ألف دينار للطن
الواح�د ،فضا ع�ن تس�ليم مس�تحقاتهم للعام
 2021خال  10أيام ،مع تس�ليم اس�تحقاقاتهم
لقاء تس�ويق الحنطة للعام الحايل بداية حزيران
املقبل”.
ورجح الجبوري “أن يش�هد األس�بوعان املقبان
وصول ش�حنة من الحنطة األسرتالية إىل مخازن
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحبوب ،الت�ي بارشت
تجهي�ز املطاحن األهلي�ة والحكومي�ة بالحنطة
يف بغ�داد واملحافظ�ات بش�كل عاج�ل” .وأكد أن
“الخزين االسرتاتيجي من الحنطة يكفي للوصول
إىل املوس�م التس�ويقي الذي ينطل�ق يف األول من
نيسان املقبل”
وبشأن إيقاف مفردات البطاقة التموينية لبعض
املوظف�ني ضم�ن ق�رار  ،105أوض�ح الوزي�ر أن
“اإليقاف ش�مل مجموعة من املس�تفيدين ممن
يزي�د راتبهم عىل امللي�ون ونصف امللي�ون دينار،
وهذا األمر اعتمد عىل التعاون مع الوزارات”.

وقال املكت�ب اإلعامي للوزارة يف ترصيح
صحف�يَّ :
إن «اعتم�اد قط�اع الصناعات
الكهربائية وبقية القطاع�ات الصناعية
األخرى عىل مستلزمات االنتاج املستوردة
من الخ�ارج ،انعكس عىل كلف�ة اإلنتاج،
ً
فض�ا ع�ن إغ�راق األس�واق بالس�لع
والبضائع املستوردة».
وأض�اف َّ
أن «املنتج�ات الوطنية وخاصة
منتج�ات رشكات وزارة الصناع�ة،
مطابقة للمواصفات القياسية وخاضعة
لفحوص�ات الجه�از املرك�زي للتقيي�س
والس�يطرة النوعية فضا ع�ن امتيازها
بالجودة العالية ومنافستها املستورد».

وأك�د أن «املواطن العراقي ب�ات يدرك َّ
أن
املنتج املحيل ِّ
يوفر منافع اقتصاديَّة كربى
ً
فض�ا ع�ن توفري ف�رص عمل
ل�أرسة،
والحفاظ عىل األموال داخل البلد ،وإعادة
تدويرها يف مشاريع تنموية أخرى تسهم
يف إح�داث تنمية حقيقيَّة» ،مش�ددا ً عىل
رضورة «اس�تغال ه�ذا الح�س الوطني
للف�رد العراق�ي بصفت�ه أفض�ل عمليَّ�ة
ترويجيَّة لجميع املنتجات الوطنيَّة ،وذلك
من خال تضافر جميع الجهود ولجميع
املؤسسات الحكومية ومنظمات املجتمع
املدني ووس�ائل اإلع�ام املرئية واملقروءة
واملسموعة ووسائل التواصل االجتماعي
ورجال الدين ألخذ دورهم الوطني يف دعم
املنتج الوطني وتش�جيع ش�عار صنع يف
العراق من خال حمات توعوية مستمرة
وصناع�ة رأي مح�يل يدع�م الصناع�ة
الوطنية».
وتاب�ع َّ
أن «ال�وزارة اخ�ذت ع�ىل عاتقها
مؤخ�را ً دع�م الصناع�ات الخ�راء
الصديق�ة للبيئ�ة ،وذلك من خ�ال ابرام
عق�ود اس�تثمارية م�ع رشكات القطاع
الخ�اص العراقي�ة واالجنبي�ة إلنت�اج
منتج�ات وتقديم خدم�ات جديدة تواكب
التطور العاملي الح�ايل وتعزز من التنمية
الصناعي�ة الوطني�ة ع�ن طري�ق ادخال
خط�وط انتاجية وتقني�ات غري مطروقة
سابقا ً ملنتجات جديدة يحتاجها املجتمع
مع تسارع الحداثة والتقدم عاملياً».

الرافدين يطلق قرض  150مليوناً لألطباء
وذوي املهن الصحية

بغداد /الزوراء:
اعلن م�رصف الرافدي�ن عن اطاق ق�روض تمويل
ذوي امله�ن الصحي�ة البالغ�ة  150ملي�ون دين�ار
لتموي�ل أنش�طتهم وتطوي�ر مش�اريعهم.واوضح
املكت�ب االعامي للم�رصف يف بيان :ان�ه تقرر منح
قروض  150مليونا ً كح�د اعىل لذوي املهن الصحية
من (االطباء – اطباء االس�نان – األطباء البيطريني
– الصيادل�ة – اصحاب املختربات – اصحاب املذاخر
الطبي�ة – الكيميائي�ني – والتقني�ات الطبي�ة –
املتقاعدين من اصحاب املهن املذكورة).وأش�ار اىل:
ان امل�رصف اصدر ضوابط وتعليم�ات القرض وفق
التقس�يمات املالية والتي تبدأ من  25مليونا ً ولغاية
 50مليون�ا ليك�ون مدة تس�ديد القرض  5س�نوات
وبضمان املاسرت كارد ،اضافة اىل كفيل موظف مدني

م�ن دوائر الدولة موطن لدى املرصف حرصا عىل ان
يغطي القسط الشهري والفائدة  50باملئة من صايف
راتب�ه ،اضافة اىل ضمان رهن العقار املقدم من قبل
املق�رتض لصالح امل�رصف ،وما زاد ع�ن  50مليونا ً
ولغاية  150مليون فيكون مدة التس�ديد  8س�نوات
وبكفال�ة املاس�رت كارد ،اضاف�ة اىل كفي�ل موظف
مدني من موظفي دوائر الدولة موطن لدى املرصف
حرصا عىل ان يغطي القس�ط الشهري والفائدة 50
باملئ�ة من صايف راتبه ،اضافة اىل رهن العقار املقدم
من قب�ل املقرتض لصالح املرصف .ولفت البيان اىل:
ان نس�بة الفائ�دة  5باملئة .مبينا :ان�ه يف حالة قيام
املقرتض بتس�ديد كام�ل مبلغ القرض الس�ابق وال
يوجد عليه اي مؤرشات من ناحية التلكؤ بالتس�ديد
يمنح القرض مرة ثانية ولنفس الغرض.

أسعار املواد اإلنشائية
املادة

شيش اوكراني ( 1طن)
شيش عراقي (  1طن)
سمنت عراقي مقاوم (  1طن)
سمنت عراقي ع�ادي (  1طن)
سكس رمل فحص
سكس حصو مكرس
دبل الطابوق
دبل طابوق احمر
شيش تركي (  1طن)
جص ( 1طن )

السلعة
الطماطة
اللوبيا
البطاطا
الخيار
الفلفل
الباذنجان
البصل
الجزر
فاصوليا
لهانة
قرنابيط
شجر
خس
شلغم
شونذر

ان معظ�م املبيع�ات كان�ت ع�ىل ش�كل
حواالت خارجية والتي بلغت  134مليونا
و 954الفا و 298دوالرا ،فيما ذهب املبلغ
املتبقي البالغ  73مليونا ً و 560ألف دوالر

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحد
 750دينار
 2500دينار
 750دينار
 1500-1250دينار
1500دينار
1500دينار
 750دينار
1500دينار
 3000دينار
 750دينار
 1000دينار
 1250دينار
 750دينار
 750دينار
 750دينار

 1,650,000دينار
 1,450,000.دينار
 120,000دينار
 115,000دينار
 400,000دينار
 275.000دينار
 650.000دينار
 1,100,000دينار
 1,500,000.دينار
 500,000دينار

السلعة
علبة فراولة
الربتقال
الخوخ
التفاح
الليمون
اللنكي
نارنج
املوز
رمان
رقي
بطيخ
العنب
كريب فروت
الكيوي
السندي

السعر للكغم الواحد
 1000دينار
 1250-750دينار
 2500-2000دينار
 1250-750دينار
 1000-750دينار
 1500-1000دينار
 1000دينار
 1500دينار
 1500دينار
 1000دينار
 1250دينار
 2500دينار
 1500دينار
 2000-1500دينار
 1500دينار

أسعار املواد الغذائية
املادة

زيت الطعام (  1لرت )
رز محمود (  5كغم )
رز العربة (  4,5كغم)
سكر (  1كغم )
معجون طماطم ( كبرية)
فاصوليا (  1كغم )
لوبيا (  1كغم )
باقاء(  1كغم )
عدس(  1كغم )
حمص(  1كغم )
برغل طبخ (  1كغم )
ماش(  1كغم )
كيس الطحني (  50كغم )

السعر

 3000دينار
 10000دينار
 8,500دينار
 1,250دينار

 2000دينار

 2,500دينار
 2,500دينار
 2,500دينار
 2,000دينار
 2,750دينار
 1,250دينار
 2,250دينار
 50,000دينار

أسعار اللحوم والدواجن
املادة

السعر

بشكل نقدي.وأشار ا ٕىل ان  25مرصفا قام
بتلبي�ة طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج،
و 22مرصف�ا لتلبي�ة الطلب�ات النقدية،
إضافة اىل  316رشكة توسط.

لحم غنم عراقي ( 1كغم )
لحم عجل عراقي ( 1كغم )
لحم عجل مستورد ( 1كغم )
دجاج عراقي حي (  1كغم )
سمك ك�ارب حي (  1كغم )
فخذ دجاج عراقي (  1كغم )
فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

اجنح�ة مست�وردة ( 1كغم )
اجنح�ة عراقي����ة ( 1كغم )
صدر دجاج عراقي ( 1كغم )
صدر دجاج مستورد ( 1كغم )
طبقة البيض العراقي

السعر

 14,000 – 12,000الف
 12,000 – 11,000الف
 8,000 – 7,500الف
 3750دينار
 6500 – 6000دينار
 4000دينار
 3500دينار
 4000دينار
 4000دينار
 6500دينار
 6250دينار

 6,500 – 6,000دينار

الرياضي

أصفر وأمحر

جلنة االنضباط حترم العب الصناعة
مصطفى حممد أربع مباريات

بغداد /متابعة الزوراء
أصدرت لجنة االنضباط يف االتحاد العراقي لكرة القدم ،حزمة من القرارات تخص دوريات
ُ
العراقي لكر ِة القدم اجتمعت لدراس�ة
«لجنة االنضباط يف االتحاد
الكرة .وذكر االتحاد ان
ّ
عد ٍد من الحاالتِ التي حصلت يف املسابقاتِ الكرويّة ،وأصدرت بعضا ً من القرارات فيها»،
االطالع عىل تقرير مُ رشف مبارا ِة الزوراء والصناعة ضمن الجول ِة الثانية
مبين�ا انه «بعد
ِ
َ
ُ
م�ن دوري الش�باب املُ
الع�ب فريق الصناعة
قبل
من
تج�اوز
حالة
اللجنة
وج�دت
متاز،
ِ
َ
إيقاف
بالرضب عىل أحد املش�جعني ،وعليه ق�ررت اللجنة
مصطف�ى محمد الذي اعتدى
ِ
الالعب املذكور يف أعاله أربع مبارياتٍ مُ تتالية وفق املادة  50/5انضباط».
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أمانة بغداد يتعثر أمام نفط الوسط

الطلبة الوصيف يهزم ضيفه أربيل وحامل اللقب يتجاوز امليناء بصعوبة
بغداد /متابعة الزوراء
عدسة /ياسني عامر
تمكن فري�ق الجوية من قل�ب الطاولة
ع�ىل نظريه املين�اء بنتيجة  1 - 2ضمن
الجولة  25من دوري الكرة املمتاز.
ه�ذا وكان فري�ق الصقور قل�ب تأخره
اىل فوز يف املب�اراة التي جرت عىل ملعب
الشعب الدويل امس األربعاء.
وس�جل امليناء هدف السبق عرب الالعب
مهدي عالمة يف الدقيقة  ،46فيما عادل
النتيجة الالعب املخرضم حمادي احمد
يف الدقيقة  ،52فيما س�جل هدف الفوز
للصقور الالعب احم�د لفتة يف الدقيقة
.79
وبه�ذا الف�وز وص�ل فري�ق الجوية اىل
املركز  3برصي�د  ،45فيما تجمد رصيد
امليناء عند النقطة  16يف املركز .19
ونج�ح الطلب�ة يف التغل�ب ع�ىل ضيفه
أربي�ل بهدف نظيف ام�س األربعاء عىل
ملعب الشعب الدويل.
سجل هدف الطلبة الثمني قائده محمد
زامل عند الدقيقة  65من زمن اللقاء.
به�ذا االنتص�ار رف�ع الطلب�ة رصي�ده
للنقطة  52يف وصافة الرتتيب ،بينما ظل
أربيل يف املركز  13برصيد  29نقطة.
وأحك�م الطلب�ة قبضت�ه ع�ىل أغل�ب
فرتات الش�وط األول ،وافتتح املحاوالت
الهجومي�ة عرب العبه وكاع رمضان بعد
تصويب�ة ارت�دت م�ن العارض�ة ،وعاد
الالع�ب ذات�ه الختبار الحارس حس�ني
ع�يل ،لك�ن محاولت�ه عل�ت العارض�ة
بقليل.
كما أه�در محمد جواد أس�هل الفرص
بعد مناولة متقنة من إدريسا نيانج ،لم
يحسن التعامل معها.
ع�اد الطلب�ة ليواص�ل إه�دار الفرص،
بع�د أن س�دد حم�زة عدن�ان تصويبة
من مس�افة بعيدة مرت بج�وار القائم
األيرس ،ث�م تلتها محاول�ة محمد زامل
التي لم تجد ضالتها بالش�باك واتجهت
لخارج امللعب.
وقب�ل نهاية الش�وط األول ب�  4دقائق،

عرق�ل الع�ب أربي�ل هيلو فائ�ق ،وكاع
رمضان ،ليحتسب حكم اللقاء زيد ثامر
ركل�ة ج�زاء للطلبة ،لم يحس�ن هداف
الفري�ق وكاع رمض�ان التعام�ل معها،
بعد نجاح حس�ني عيل من التصدي لها
برباعة.
وح�اول أربي�ل مباغت�ة الطلب�ة بهدف
التق�دم مع انطالقة النص�ف الثاني ،إال
أن برزان شريزاد لم يجد طريق املرمى.
وع�اد الطلب�ة ألخ�ذ زم�ام املب�ادرة
الهجومي�ة مجددا عن طري�ق محرتفه
الغاني س�تيفن باف�ور ،وتحركاته من
جهة اليمني ،ليستغل محمد زامل إحدى
تلك الطلعات ليقتنص الهدف األول بعد
تس�ديدة متقن�ة عانقت ش�باك أربيل،
وس�ط فرحة عارمة من جماهري األنيق
التي ح�رضت مبكرا اىل ملعب الش�عب
الدويل.
وحاول اكام هاش�م الرد بتصويبة عىل

بدعم وزاري واومليب ...اليوم انطالق
بطولة العرب بالشطرنج يف بغداد
بغداد/اللجنة االعالمية للبطولة
تنطلق اليوم الخميس منافسات
بطولة العرب للشباب والناشئني
بالشطرنج والتي تضيفها قاعة
قرطب�ة يف فندق املنص�ور ميليا
 ،وبحض�ور وزاري واوملب�ي
رفيع املس�توى وتس�تمر حتى
الثامن عرش من الشهر الجاري،
وبمش�اركة اكثر م�ن  95العبا
والعب�ة يمثل�ون  14دولة وهي
م�ر والجزائر وتون�س وليبيا
وموريتانيا والصومال وجيبوتي
وس�وريا ولبن�ان وفلس�طني
واليم�ن وعم�ان والبحري�ن
والع�راق البلد املنظ�م للبطولة،
وس�تكون الس�اعة الخامس�ة
عرا ً موع�دا ً النط�الق الجولة
االوىل منها ،تس�بقها يف الساعة
الرابع�ة احتفالي�ة الرتحي�ب
بالوف�ود املش�اركة ،وتح�دث
االم�ني العام التحاد الش�طرنج
ً
قائ�ال بعد غياب دام
امجد عالء
ً
الكثر م�ن  20عاما ع�ن تنظيم

البط�والت يف بغداد الحبيبة ،عاد
الع�راق وبق�وة لتنظي�م بطولة
العرب للفئات العمرية للش�باب
والناش�ئني بع�د ان ع�زز ثق�ة
االتحاد الدويل واالسيوي والعربي
م�ن خ�الل تنظي�م البط�والت
الدولية وبمش�اركة دول اوربية
واس�يوية وافريقي�ة ،مش�يدا ً
بالدور الكبري والدعم الالمحدود
من قبل وزير الشباب والرياضة
عدن�ان درجال ورئي�س اللجنة
االوملبية الوطني�ة العراقية رعد
حمودي اللذان قدما دعما ً كبريا ً
التح�اد اللعبة وتعه�دا بانجاح
مهمة العراق يف تنظيم البطوالت
يف العاصم�ة بغ�داد ،والذي من
خالله�ا س�تتوضح الص�ورة
البهية لعاصمتنا الحبيبة بغداد،
واس�تعدادها الس�تقبال الوفود
املش�اركة يف جمي�ع البطوالت،
ونق�ل رس�الة رصيح�ة للعالم
اجم�ع بان بلدن�ا الع�راق ينعم
باالمن واالمان.

اعالمنا الرياضي
مس�ؤول الش�عبة الرياضية يف القناة االخبارية
بش�بكة االعالم العراقي الزمي�ل اوس محمود،
اك�د ان (ابنت�ه) تماثل�ت للش�فاء م�ن االزمة
الصحي�ة الت�ي تعرض�ت لها قبل ف�رتة زمنية
ليس�ت بالقصرية عقب تعرضها لحادث دهس،
دعواتن�ا الصادقة للجميلة (ماريا) بالش�فاء التام
وان يمن عليها العيل القدير بالصحة والعافية التامتني.
***************
مدي�ر املكت�ب االعالمي لنادي الكهرب�اء الريايض
الزمي�ل خي�ام الخزرج�ي ق�رر خ�وض تجربة
جدي�دة بع�د انضمام�ه رس�ميا اىل فريق عمل
برنام�ج (القش�اش) الذي يقدم�ه الزميل عيل
مهدي من عيل شاشة قناة (النجباء) الفضائية،
كل االمني�ات لزميلن�ا الخزرجي بتحقي�ق النجاح
وترك بصمة مميزة يف مهمته املهنية الجديدة.

مرم�ى دولفان مهدي ،إال أن تس�ديدته
مرت جوار القائم األيرس.
وباملقاب�ل أض�اع محم�د ج�واد فرصة
جديدة بعد أن أنقذ حارس أربيل حسني
عيل تصويبته.
وبعد أن أدرك الس�وري ن�زار محروس،
س�يطرة الطلبة عىل منطقة العمليات،
زج ب  3تبدي�الت دفع�ة واحدة بإدخال
عمر عدنان وس�يفني منص�ور ومروان
حسني  ،بينما أرشك مدرب الطلبة أنس
مخل�وف ،الثنائ�ي س�ليم حميد ويارس
نعيم ،للحفاظ عىل التقدم.
وأضاف حكم اللق�اء زيد ثامر  4دقائق
كوقت بدل الضائع ،لم يس�تغلها فريق
أربي�ل للوص�ل ملرم�ى دولف�ان مهدي،
ليحق�ق الطلب�ة انتص�اره ال��  16هذا
املوس�م  ،بينم�ا تلق�ى أربيل خس�ارته
العارشة.
واقتن�ص فري�ق زاخ�و نقط�ة ثمين�ة

م�ن مس�تضيفه النجف بع�د تعادلهما
( ،)1-1مس�اء امس األربع�اء يف ملعب
النجف الدويل.
افتتح املح�رتف الربازييل كايك أوليفريا،
التسجيل لفريقه زاخو عند الدقيقة ،51
وسجل محمد عبد الكريم هدف التعديل
للنجف بالخطأ يف مرماه (.)69
وبه�ذا التعادل ،رف�ع النجف رصيده إىل
النقط�ة  37يف الرتتي�ب الس�ابع ،فيما
أصب�ح زاخو ثامنا بف�ارق األهداف عن
مستضيفه.
واتسمت املباراة باللعب الحذر من طريف
املواجه�ة ،واعتم�اد م�درب زاخ�و عبد
الوهاب أبو الهيل ،عىل الهجمات املرتدة
الرسيعة ،بينما لم يفلح أصحاب األرض
يف فك ش�فرة دفاعات الضيوف ،لينتهي
الشوط األول بالتعادل السلبي.
وتمك�ن الربازي�يل كاي�ك أوليف�ريا ،من
استغالل محاولة عرضية داخل منطقة

الج�زاء ليتابعه�ا بإتق�ان يف مرم�ى
الحارس البديل وسام محمد.
ول�م ينج�ح مهاج�م النج�ف تيريي يف
الهروب من الرقابة الدفاعية للضيوف،
فيما تكفل املغربي س�فيان طالل بشن
عدة طلعات عىل األطراف ،لم يس�تغلها
أحمد محس�ن وعيل قاس�م يف ترجمتها
إىل أهداف.
وتكف�ل مداف�ع زاخ�و وع�ىل طريق�ة
النريان العكسية ،بتسجيل هدف عكيس
من�ح التعديل ألصح�اب األرض لتنتهي
املباراة بالتعادل اإليجابي .1-1
وق�اد املح�رتف التون�يس أحم�د ب�ن
عم�ار فريق�ه نفط الوس�ط للفوز عىل
مس�تضيفه أمانة بغ�داد ( )0 - 1امس
األربع�اء يف ملع�ب أمان�ة بغداد وس�ط
العاصمة.
وس�جل أحمد بن عم�ار ه�دف املباراة
الوحيد يف الدقيقة  64من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز رفع نفط الوس�ط رصيده
إىل  44نقط�ة يف املرك�ز الخامس ،فيما
بق�ي رصيد أمانة بغ�داد عند  24نقطة
يحت�ل به�م املرك�ز الس�ادس ع�رش يف
جدول الرتتيب.
ووفق ه�ذه النتيجة عاد نفط الوس�ط
إىل س�كة االنتص�ارات بع�د  5مباريات
دون ف�وز ،بينم�ا تعرض فري�ق أمانة
بغداد للخس�ارة الثانية عىل التوايل ،بعد
هزيمت�ه يف الجول�ة املاضية م�ن فريق
النفط بنتيجة .1 - 0
وش�هدت مباراة االمس تعرض محرتف
نفط الوس�ط ،املغربي عم�ر منصوري
إلصاب�ة بليغ�ة يف ذراع�ه األيم�ن ،بعد
اصطدام�ه بالس�ياج الداخ�يل للملعب،
نق�ل ع�ىل أثره�ا إىل أحد مستش�فيات
العاصمة.
وتغل�ب نف�ط البرة عىل مس�تضيفه
الديوانية بنتيجة ( )0 - 2يف املباراة التي

أقيم�ت امس األربع�اء ،يف ملعب اإلدارة
املحلية.
افتت�ح الكامريون�ي باتري�ك نجومب�ي
التس�جيل لنف�ط الب�رة يف الدقيق�ة
 ،49وأضاف صب�اح عواد الهدف الثاني
للضيوف بالدقيقة  87من زمن املباراة.
وبهذا االنتصار ،قفز فريق نفط البرة
إىل املركز التاسع برصيد  33نقطة ،فيما
بقي الديوانية باملركز ال�  18برصيد 17
نقطة.
ونجح م�درب نفط البرة أس�عد عبد
ال�رزاق يف التف�وق باالمتح�ان األول له
بع�د اس�تالمه للمهمة بدال م�ن املدرب
املس�تقيل عماد عودة ،ليستعيد فرسان
الب�رة نغمة االنتص�ارات مجددا ،بعد
التعثر يف الجوالت املاضية.
عىل الجانب اآلخر ،فشل املدرب األردني
هيث�م ش�بول يف تحقي�ق االنتصار مع
الديوانية للمباراة الثالثة توالياً.

عبد الغين شهد يعلن قائمة الوطين ملواجهيت األمارات وسوريا
بغداد /الزوراء
أعلن االتحاد العراق�ي لكر ِة القدم قائمةَ
َ
املنتخ�ب الوطن�ي ملعس�كره التدريبي يف
بغ�داد وملباراة زامبي�ا الوديّة ومواجهتي
التصفي�ات
اإلم�ارات وس�وريا ضم�ن
ِ
اآلسيوية املؤهلة إىل نهائيات كأس العالم
.٢0٢٢
ُ
القائم�ة ،الت�ي أعلنه�ا عض�و
وضم�ت
االتحاد ،الناطق الرسمي ،أحمد املوسوي،
يف املؤتم�ر الذي عق َد ام�س يف مق ّر اتحاد
الكرة )٤٦( ،العبا ً هم ٌ
كل من:
فه�د طال�ب  -ج�الل حس�ن  -دولف�ان
مه�دي  -محمد حمي�د  -محمد صالح -
عيل ياسني ،لحراسة املرمى.
أحم�د إبراهيم  -عيل فائز  -مناف يونس
 مصطف�ى ناظم  -س�عد ناطق  -ميثمجب�ار  -ك�رار عام�ر  -عباس قاس�م -
رس�الن حن�ون  -رضغ�ام إس�ماعيل -
حي�در أحم�د  -مصطفى محم�د جرب -
مهند جعاز  -حسن رائد  -حسني عمار،
لخط الدفاع.
محمد عيل عبود  -أمجد عطوان  -س�عد

عب�د األمري  -أمري العماري  -زيدان إقبال
 حس�ني ع�يل  -بش�ار رس�ن  -محم�دقاس�م  -يوس�ف فوزي  -محم�د مزهر
 ش�ريكو كريم  -حس�ني جبار  -حسنداخل  -حسن عبد الكريم  -مراد محمد -
أمري صباح  -أحمد فرحان  -عيل حصني
 جس�تن مريام  -إبراهي�م بايش ،لخطالوسط .
أيمن حسني  -عالء عباس  -وكاع رمضان
 مهند عبد الرحيم  -عيل الحمادي ،لخطالهجوم.
ُ
وس�ينخرط العب�و املنتخ�ب الوطن�ي يف
معس�كر تدريبي مُ غلق يف بغداد بالحادي
ٍ
ملعب الشعب
عرش من الش�هر الحايل يف
ِ
ُ
املب�اراة الوديّة أمام
ال�دويل ،ولن تش�هد
زامبي�ا تواجد الالعب�ني املحرتفني كونها
خارج أيام فيفا دي.
وع�ىل هام�ش مؤتم�ر إع�الن قائم�ة
املنتخب الوطني ،أكد محمد عماد املنسق
اإلعالمي للمنتخب ،أن القائمة س�تقلص
إىل  28العبا بعد مباراة زامبيا الودية التي
ستقام يف ال�  18من الشهر الجاري.

وأض�اف“ :مدرب ح�راس املرم�ى أحمد
جاس�م فضل أيضا اختي�ار  4حراس من
األس�ماء ال�  6للتواجد يف لقائي اإلمارات

وسوريا ،تالفيا ألي طارئ فني “
وتابع“ :الجهاز اإلداري للمنتخب الوطني
عم�ل عىل تأم�ني األم�ور اإلدارية لبعض

الالعب�ني املحرتف�ني يف أوروب�ا ،وس�يتم
اس�تدعائهم يف ح�ال طلب املدي�ر الفني
إضافة العبني جدد ملباراتي الحسم”.

رئيس اللجنة االوملبية يستقبل مدير الرياضة يف إقليم كردستان العراق
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
اس�تقبل رئيس اللجن�ة األوملبية الوطنية
العراقي�ة رع�د حم�ودي مدي�ر الرياضة
باقليم كردس�تان العراق الدكتور ش�اكر
أحمد سمو.
وبح�ث الجانب�ان املش�هد الري�ايض يف
مجمل البالد حيث تدارسا أبرز املعطيات
الرياضية املطروحة.
واس�تمع حمودي لرشح قدم�ه الدكتور
س�مو بصدد مف�ردات التعاون املس�تمر
ال�ذي تقدم�ه املؤسس�ات الرياضي�ة يف
االقليم ملجمل رياضة العراق.

من جانبه أش�اد رئيس اللجن�ة األوملبية
باملواقف الرياضي�ة الدائمة التي يقدمها
االقليم من استضافة البطوالت الخارجية
واملباريات املهمة واملعس�كرات التدريبية
لجمي�ع رياضي�ي الع�راق يف مختل�ف
االتحادات الوطنية.
وأك�د أيض�ا ان أف�ق التعاون ه�ذا يصب
حتم�ا ً يف الصال�ح الري�ايض العراق�ي
الع�ام ويس�تثمر ألحاط�ة الش�باب ،يف
كردستان وعموم العراق ،باالهتمام الذي
ّ
ويحرضه للمنافسات األوملبية
يس�تحقه
الخارجية.

م�ن جانب�ه أثن�ى س�مو ع�ىل حس�ن
االس�تقبال واالهتم�ام ال�ذي أواله رئيس
اللجنة األوملبية مش�يدا ً بالحراك األوملبي
العراقي ،يف املرحلة الحالية ،عىل املستوى
ال�دويل وتهيئ�ة الرياضي�ني العراقي�ني
للدورات األوملبية املركزية التي س�تنطلق
فعالياته�ا يف النص�ف الثان�ي م�ن العام
الجاري.
ً
ه�ذا وقد حرض اللقاء أيض�ا األمني العام
للجنة األوملبي�ة الوطني�ة العراقية هيثم
عبدالحمي�د واألمني امل�ايل للجنة األوملبية
أحمد صربي.
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دوري أبطال أوروبا

ليفربول يتأهل رغم اخلسارة والبافاري ميطر شباك سالزبورغ بسباعية
بوصوله لهذا الدور  18مرة.
� ل�م يتوق�ف املهاج�م البولن�دي روب�رت
ليفاندوفسكي عن اصطياد أرقام األسطورة
الراحل جريد مولر مع بايرن ميونيخ ،بعدما
تجاوز سجله التهديفي األوروبي رقميا.
وبعدما سجل هاتريك يف شباك سالزبورج،
وص�ل صاحب ال�� 33عام�ا إىل  68هدفا يف
 77مباراة باملسابقات األوروبية مع بايرن،
متجاوزا س�جل مول�ر التهديفي ،البالغ 66
هدفا يف  74مباراة.
� ش�هدت أول  23دقيقة من املباراة توقيع
ليفاندوفس�كي عىل “هاتريك” ،هو األرسع
يف تاريخ مباري�ات دوري األبطال ،متجاوزا
م�ا حقق�ه اإليط�ايل ماركو س�يموني مع
مي�الن بتس�جيله ثالثي�ة يف أول  24دقيقة
من مباراته ض�د روزنبورج النرويجي عام
.1996
فيم�ا كان الهاتري�ك ه�و الثال�ث يف قائمة
األرسع ،م�ن ناحي�ة الفرتة الت�ي احتاجها
الالع�ب بني الهدف�ني األول والثال�ث ،والتي
تراوحت بني  10و 11دقيقة.
� انض�م ليفاندوفس�كي أيض�ا لقائم�ة
تاريخية يأتي عىل رأسها الثنائي األسطوري
كريس�تيانو رونالدو وليونيل مييس ،بعدما
وص�ل إىل الهاتري�ك الخامس ل�ه عىل مدار
مسريته بالتشامبيونز ليج.
وأصبح الدويل البولندي ثالث العب يف التاريخ

يك�ف إنرت اإليط�ايل فوزه به�دف وحيد
ل�م
ِ
( ،)1-0عىل مستضيفه ليفربول اإلنكليزي،
يف إياب دور ال� 16من دوري أبطال أوروبا،
بس�بب الخس�ارة ذهابا ً  2-0يف جوس�يبي
ميات�زا فن�ال الريدز بطاقة العب�ور إىل ربع
النهائي.
وسجل هدف الفوز الوحيد مهاجم األفاعي،
األرجنتين�ي الوت�ارو مارتيني�ز يف الدقيقة
.61
ورضب باي�رن ميوني�خ بق�وّة وتغلّب عىل
ضيفه سالزبورغ النمساوي ( )7-1يف إياب
ثمن نهائي أمجد الكؤوس األوروبية.
وف�رض البولن�دي روبرت ليفاندوفس�كي
نفس�ه نجما ً للمب�اراة بتوقيع�ه لثالثية يف
الدقائق ( 12و 21من ركلتي جزاء و )23يف
حني ّ
تكفل س�ريج غناب�ري ( )31وتوماس
مول�ر ( 54و )83ول�ريوي س�انيه ()85
بتسجيل بقية األهداف.
يف املقاب�ل بص�م الدنمارك�ي موريت�س
كيارغ�ارد ع�ىل اله�دف الوحي�د للخ�ارس
)70(.
يذك�ر ّ
أن الفري�ق الباف�اري قد تع�ادل مع
منافسه ذهابا ً خارج الديار بهدف ملثله.
حقائق تاريخية:
� بل�غ بايرن ميونخ دور ال�� 8للمرة ال�20
يف دوري األبط�ال ،وه�و ما ل�م يحققه أي
فريق آخر عىل مدار التاريخ ،يليه برش�لونة

يعتقد اإلنجليزي ماي�كل أوين ،نجم ليفربول
السابق ،أن املرصي محمد صالح ،نجم الريدز
الحايل ،س�يجدد عقده يف النهاية داخل آنفيلد،
ولن يرحل عن الفريق.
وينتهي عقد ص�الح ( 29عامً ا) مع ليفربول
بنهاية املوسم املقبل ،ولم يتم التوصل التفاق
حول التجديد حتى اآلن.
وق�ال أوي�ن يف ترصيح�ات ملوق�ع “ليفربول
إيكو”“ :ستكون مفاجأة بالنسبة يل إذا غادر
ص�الح ،مل�اذا ال يبقى؟ س�يحصل عىل عرض
رائع”.
وأض�اف“ :ويف حالة رحيله ،إىل أين س�ريحل؟
ال يوجد نا ٍد يف إنجلرتا حال ًيا أكرب من ليفربول
ومانشسرت سيتي”.
وتابع“ :من املؤكد أنه لن يذهب إىل أي نا ٍد آخر

الثاني وجر املواجهة إىل شوطني إضافيني.
وق�ال ص�الح يف ترصيح�ات لش�بكة “ب�ي
تي س�بورت” عق�ب انتهاء اللق�اء“ :فريق
صعب ،يف مب�اراة الذهاب اس�تطعنا الفوز،
واألهم أننا تأهلنا”.
وع�ن إصابته إطار املرمى مرتني يف الش�وط
الثاني ،ق�ال صالح“ :رضب�ت القائم مرتني.
ال بأس ..ربما يف املباراة التالية س�أحرز ثالثة
أهداف .خرشن�ا املباراة وربم�ا يمنحنا ذلك
دفعة ،ه�ي مب�اراة جي�دة لنتعلم
منها”.
وخت�م“ :الكل يريد
الف�وز ب�دوري
أبط�ال أوروبا
و ا ل�د و ر ي
ا ملمت�ا ز ،
وسنقاتل من
أ جلهم�ا ،
فلنرى”.

متديد عقد حلبة إميوال حتى عام 2025
أعل�ن اإليطايل س�تيفانو دومينيكايل
الرئي�س واملدي�ر التنفي�ذي لبطولة
العال�م للفورم�وال  1تمدي�د عق�د
حلبة إيموال ّ
حتى عام  ،2025والتي
تس�تضيف جائ�زة إميلي�ا روماني�ا
الكربى.
ويأت�ي ه�ذا التمديد عق�ب النجاح
الذي حققه الس�باق خ�الل العامني
املاضي�ني اثر التغي�ريات التي طرأت
عىل روزنامة البطولة العاملية حينها
ج�راء تداعيات ف�ريوس كورونا ،ما
ّ
حت�م ادراجه ضم�ن روزنامة العام
الحايل.
قال دوميني�كايل مدير فريق فرياري
الس�ابق“ :يس�عدني أننا س�نواصل
رشاكتن�ا املمتازة مع إيموال لس�باق
جائ�زة إميليا روماني�ا الكربى حتى
عام .”2025
وأضاف“ :الحلبة مبدعة وكانت جز ًءا
من تاريخ رياضتنا ولقد قاموا بعمل
ال يصدق باس�تضافة سباقني خالل
الوب�اء .إنها لحظة فخر ملش�جعينا
اإليطاليني الستضافة سباقني ولكل
مش�جعينا حول العالم أن يروا هذه
الحلب�ة الرائع�ة ع�ىل روزنام�ة يف
املستقبل”.
وبدوره ،أثنى رئيس نادي السيارات

اإليطايل أنجيلو ستيكي دامياني عىل
الرشاك�ة طويلة األمد م�ع البطولة
ً
قائ�ال“ :تص�دق اتفاقي�ة
العاملي�ة،
الي�وم ع�ىل حض�ور س�باق جائزة
إميلي�ا روماني�ا الك�ربى ع�ىل حلبة
إنزو ودين�و ف�رياري يف إيموال حتى
عام .”2025
وأردف“ :تس�تحق إيم�وال ،التاريخ
الرائ�ع والعالقة القوية بني أراضيها
وعالم املحركات ،هذا التقدير .ال يعد
هذا نجاحا ً رائعا ً للرياضة يف إيطاليا
فحس�ب ،بل يع�د أيضا ً إث�را ًء كبريا ً
ألفضل سلس�لة س�باقات السيارات
الدولية”.
واستضافت حلبة إيموال للمرة األوىل
جائزة إيطاليا الكربى يف عام ،1980
قب�ل أن يق�ام الس�باق تحت اس�م
جائزة س�ان مارينو الكربى  27مرة
وتحدي�دا ً بني عام�ي  1981و2006
(ف�از بالس�باق حينه�ا االس�طورة
األملاني ميكايل شوماخر).
وف�از الربيطاني لوي�س هاميلتون
(مرس�يدس) بنس�خة عام  2020يف
طريقه إلحراز لقب الس�ائقني ،قبل
أن يحذو منافس�ه األب�رز الهولندي
ماكس فريس�تابن (ريد بول) حذوه
بإحرازه املركز األوّل يف  2021ليتوج

إعالم إلكرتوني

اسم ديوكوفيتش يظهر يف
قرعة إنديان ويلز

دخل اس�م الرصبي نوفاك ديوكوفيت�ش ،املصنف الثاني عامليا بني
العب�ي التنس املحرتفني ،يف القرعة الرئيس�ية لبطولة إنديان ويلز
لتنس األساتذة ذات األلف نقطة ،لكن لم يتضح ما إذا كان سيُسمح
لالع�ب بدخول الواليات املتحدة.ويرفض املت�وج ب� 20لقب جراند
س�الم الحصول ع�ىل التطعيم ضد فريوس كورونا املس�تجد ،وهو
ما حرمه من املش�اركة يف بطولة أسرتاليا املفتوحة ،أوىل البطوالت
األربع الكربى يف املوس�م ،وبالتايل فشل يف الدفاع عن لقبه.وأوضح
منظم�و إندي�ان ويلز يف بي�ان أن “نوف�اك ديوكوفيت�ش مدرج يف
القوائم السابقة للمشاركني يف البطولة ،لذلك سيكون يف القرعة”.
وأضافوا“ :نح�ن نجري محادثات مع فريقه ،ومع ذلك ،لم يتضح
ما إذا كان س�يتمكن من املش�اركة يف البطولة م�ن خالل موافقة
من مركز الس�يطرة عىل األمراض والوقاية منها ،من أجل الدخول
إىل البالد”.واختت�م البيان“ :س�نقدم معلومات جدي�دة بمجرد أن
نعرف املزيد”.وتحيط الش�كوك بمشاركة ديوكوفيتش من عدمها
يف البطولة األمريكية ،التي ستقام بني  8و 20مارس/آذار الجاري،
ألن اللوائح الس�ارية حاليا يف الواليات املتح�دة تمنع دخول الزوار
الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فريوس كورونا املستجد.

إشبيلية حيسم موقفه من ضم إيسكو

مايكل أوين يتوقع مستقبل صالح
يف إنجلرتا ،كما أن برشلونة وريال مدريد ليسا
أقوياء يف الوقت الحايل”.
وأكم�ل“ :ال أس�تطيع أن أتخيل انتقال صالح
إىل باري�س س�ان جريم�ان ،مل�اذا يري�د أي
الع�ب االنتق�ال للعب يف فرنس�ا وه�و يلعب
يف الربيمريلي�ج ،نف�س األم�ر ينطب�ق ع�ىل
البوندسليجا ً
أيضا”.
وزاد“ :كل الع�ب يحاول املج�يء إىل ليفربول
ومانشسرت سيتي حال ًيا ،فإذا كنت تلعب ألي
منهم ،ملاذا تريد التغيري؟!”.
وأتم“ :بالتأكيد ال أرى سب ًبا واح ًدا يمنع صالح
من البقاء ،وس�يكون مفاجئا يل إن لم أسمع
ا لتجد ي�د
ع�ن التوصل التف�اق حول
قري ًبا”.
من جه�ة أخ�رى ،اعرتف
نجم ليفربول محمد صالح،
بالصعوب�ات الت�ي واجه�ت
فريق�ه يف الخس�ارة أم�ام
ضيف�ه إنرت مي�الن  ،0-1يف
إياب ثمن نهائي مس�ابقة
دور أبطال أوروبا.
وتعذب ليفربول أمام إنرت الذي
خ�ر مب�اراة الذهاب ع�ىل أرضه
 ،0-2ول�وال ط�رد نجم الفري�ق اإليطايل
أليكس�يس سانش�يز يف الش�وط الثان�ي،
لربم�ا تمكن الضي�وف من تس�جيل الهدف

يحق�ق ذلك ،لكنه يبقى خل�ف الثنائي الذي
سجل  8ثالثيات “هاتريك” لكل منهما.
كما بات ليفاندوفس�كي ثال�ث العب أيضا
يس�جل  10أه�داف أو أكث�ر يف  3مواس�م
مختلفة بالبطولة ،بعد رونالدو ( )7ومييس
( )5مرات.
� ثالثية املهاجم البولندي مكنته من س�لب
عرش اإليفواري سباس�تيان هالر ،مهاجم
أياكس الهولن�دي ،بانتزاعه ص�دارة هدايف
البطول�ة ه�ذا املوس�م بعدما وص�ل إىل 12
هدفا ،بفارق هدف عن األخري.
� مش�اركة حارس املرمى البافاري مانويل
نوي�ر ،منحت�ه الظه�ور يف  104مباري�ات
بقميص الفريق الباف�اري بدوري األبطال،
ليصب�ح أكث�ر الح�راس مش�اركة مع�ه يف
البطول�ة عىل اإلطالق ،متجاوز األس�طورة
أوليفر كان )103(.
� ل�م يف�وت النج�م األملاني توم�اس مولر
حفل�ة الس�باعية دون أن يض�ع بصمت�ه،
مس�جال ثنائية ،رفعت رصيده التهديفي يف
البطولة إىل  52هدفا عىل مدار مسريته.
وبذل�ك ،انفرد صاحب ال�� 32عاما باملركز
الس�ابع بقائمة هدايف البطولة التاريخيني،
متج�اوزا األس�طورة تيريي هن�ري ،العب
آرس�نال وبرش�لونة األس�بق ،فيما تفصله
عن املرتبة السادسة ،التي يحتلها الهولندي
رود فان نيستلروي 4 ،أهداف فقط.
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الحقا ً يف نهاية املوسم بطالً للسائقني
للمرة األوىل يف مسريته.
ّ
ويش�كل الس�باق ع�ىل حلب�ة إنزو
ودين�و ف�رياري يف إيم�وال يف 24
نيس�ان/أبريل املقبل الجولة الرابعة
م�ن البطول�ة العاملية للع�ام الحايل،
فيما تس�تضيف حلب�ة مونزا جائزة
إيطاليا الك�ربى ،الجولة السادس�ة
عرشة من املنافس�ات ،يف  11أيلول/
سبتمرب املقبل.

كش�ف نادي إش�بيلية ،ع�ن موقف�ه من ضم
اإلسباني إيس�كو أالركون ،العب وسط ريال
مدريد ،خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
وينته�ي عقد إيس�كو مع الري�ال بنهاية
املوس�م الج�اري ،ول�م يت�م فت�ح مل�ف
التجدي�د له حتى اآلن ،وهو ما يش�ري إىل
ً
مجانا يف الصيف املقبل.
رحيله
وت�رددت أنب�اء قوي�ة خ�الل الس�اعات
املاضي�ة ،تفيد ب�أن إش�بيلية توصل التفاق
ً
مجانا بداية
مع نج�م الريال ،عىل االنتقال ل�ه
من املوسم املقبل.
وم�ع ذل�ك ،فق�د كش�ف مون�ي ،املدي�ر الريايض
إلشبيلية ،عن مدى صحة تلك األنباء ،وقال“ :لم
أس�مع جولني لوبيتيجي (مدرب إشبيلية)
يقول إنه يريد إيسكو”.

وأضاف يف ترصيحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو
اإلس�بانية“ :صحيح ،قال إنه العب جيد ،وإذا سألتني،
سأقول إنه العب جيد”.
وأتم“ :لوبيتيجي يحب إيس�كو ،وأنا ً
أيضا ،لكن ال يوجد
يشء عىل أرض الواقع”.

برشلونة يقدم عر ًضا رمسيًا لنجم املغرب
كش�ف تقرير صحفي إس�باني ،عن آخر املس�تجدات بش�أن اهتمام برش�لونة
بالدويل املغربي نصري مزراوي ،ظهري أيمن أياكس أمسرتدام.
وينته�ي عقد مزراوي يف ملعب يوهان كرويف آرينا ،بنهاية املوس�م الجاري،
وارتبط اسمه باالنتقال إىل برشلونة يف الصيف املقبل.
ً
ونقال عن فابريزي�و رومانو،
وبحس�ب صحيفة “س�بورت” الكتالوني�ة،
خبري س�وق االنتقاالت يف أوروبا ،فإن برشلونة قدم عرضه الفعيل األول،
ً
مجانا يف الصيف املقبل.
لضم مزراوي
وأضافت الصحيفة ،أن برشلونة سيواجه منافسة رشسة من جانب
ميالن وبوروسيا دورتموند ،عىل ضم ظهري أيمن أسود األطلس.
وأشارت الصحيفة ،إىل أن مزراوي قد يكون واح ًدا من بني  4أسماء
ً
مجانا يف الصي�ف املقب�ل ،إىل جانب الثالثي
س�تنضم إىل برش�لونة
أندرياس كريستنسن وفرانك كييس وسيزار أزبيليكويتا.

االحتاد الروسي لكرة القدم يستأنف عقوبات فيفا ويويفا

مفكرة الزوراء

أعلن�ت محكمة التحكي�م الريايض (كاس)
أن االتح�اد ال�رويس لك�رة القدم اس�تأنف
عقوبات االتحادين الدويل (فيفا) واألوروبي
(يويفا) للعبة باس�تبعاد جمي�ع فرقه عن
املس�ابقات الدولية عىل خلفي�ة غزو بالده
ألوكرانيا.
وطل�ب االتح�اد املح�يل للعبة م�ن “كاس”
ّ
البت
تعلي�ق تنفيذ هذه الق�رارات بانتظ�ار
به�ا ،وبالت�ايل الس�ماح للمنتخ�ب الوطني
بخ�وض امللح�ق األوروبي املؤه�ل إىل كأس
العالم  ،2022واملزمع إقامته يف نهاية آذار/
مارس الحايل.
يف الوقت الحايل ،س�تفتح املحكمة التي تتخذ
من لوزان مق�را ً لها “إجراءي�ن منفصلني”،
يس�تهدفان ع�ىل الت�وايل فيف�ا ويويف�ا من
خالل ربط حوايل خمس�ة عرش اتحادا ً وطنيا ً
يرفضون علنا ً مواجهة الروس ،بحسب بيان
صادر عن محكمة التحكيم الريايض.
وترف�ض بولن�دا رفض�ا ً قاطعا ً اللع�ب أمام
روس�يا ،بعدم�ا اتخ�ذت قراره�ا حت�ى قبل
صدور ق�رار االتحاد الدويل للعبة ،يف املواجهة
الت�ي كان من املق�رر إقامتها يف  24الش�هر
الح�ايل يف نص�ف نهائ�ي املس�ار الثان�ي من
امللح�ق األوروب�ي املؤه�ل للع�رس العاملي يف
قطر يف الفرتة بني  21ترشين الثاني/نوفمرب
و 18كانون األول/ديسمرب املقبلني.
وم�ن املتوق�ع أن ُتص�در (كاس) “يف األي�ام
املقبلة” مزي�دا ً من التفاصيل ح�ول الجدول
الزمني ورشوط هذه االستئنافات ،فضالً عن
آثارها اإليقافية املحتملة.
وإىل جانب املخاطر املبارشة لفرق وأندية كرة
القدم الروس�ية ،تعترب خط�وة األخرية املالذ
األول ضد سلسلة العقوبات التي تعرضت لها
الرياضة الروسية منذ األسبوع املايض بسبب
الحرب التي شنتها عىل أوكرانيا.
وبناء عىل توصية من اللجنة األوملبية الدولية
وبع�د ع� ّدة أيام من ال�رت ّدد ،ت ّم من�ع الروس
حتى إش�عار آخر من املشاركة يف املسابقات
الدولية وأبرزها ألعاب القوى ،هوكي الجليد،

الرغبي ،كرة السلة ،ركوب الدراجات ،التزلج
األلب�ي .كما تم اس�تبعاد روس�يا م�ن دورة
األلع�اب األوملبية الش�توية الباراملبية ،والتي
انطلقت الجمعة يف بيج�ني ،بقرار تم اتخاذه
يف اليوم السابق لحفل االفتتاح.
الفيفا يعترب بولندا متأهلة
� أكد االتحاد الدويل لكرة القدمّ ،
تأهل منتخب
بولن�دا رس�ميا ً إىل نهائ�ي املس�ار الثاني من
تصفي�ات امللحق املؤه�ل إىل نهائي�ات كأس
العالم  FIFAقطر  ،™2022وذلك عىل حساب
روسيا التي أبعدها عن املنافسات الدولية.
وكان من املقرّر أن تستضيف روسيا نظريتها
بولن�دا يف  24آذار/م�ارس الح�ايل يف نص�ف
النهائي ،ع�ىل أن يواجه املتأهل منهما الفائز
من مواجهة الس�ويد وجمهورية التش�يك يف
 29منه ،لكن فيفا قرّر اس�تبعاد روس�يا من
مسابقاته الدولية بسبب غزوها ألوكرانيا.
وق�ال الفيفا يف بيان“ :بع�د القرار الصادر يف
 28ش�باط/فرباير الذي تم اتخاذه باالشرتاك
م�ع االتح�اد األوروبي لكرة الق�دم والقايض
بتعلي�ق مش�اركة جميع الفرق الروس�ية يف
جميع مس�ابقات فيفا ويويفا حتى إش�عار
آخر ،قرّر فيفا ّ
تأهل بولندا رس�ميا ً إىل نهائي
املسار الثاني”.
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مدربو السالمة اإلعالمية يف نقابة الصحفيني العراقيني يشاركون باليـوم العاملـي للمرأة يف تونس
الس�المة املهني�ة لالتح�اد
للصحفي�ني تجاربه�ن وتحديات
املهنة يف القط�اع ،حيث أوضحت
هب�ة حس�ني ،مدرب�ة الس�المة
اإلعالمية املهنية ،اس�رتاتيجيات
نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني يف
تذليل ماتواجه املرأة يف اإلعالم.
وأكدت عىل أهمية تكثيف دورات
الس�المة املهني�ة للصحفي�ات
يف الع�راق لزي�ادة الوع�ي املهني
ولتقيي�م املخاط�ر الت�ي ق�د
تواجهه�ن يف عمله�ن بامليدان أو
داخل املؤسسة.
وش�ارك يف ال�دورة االنعاش�ية
لشبكة مدربات ومدربي السالمة
املهنية يف العال�م العربي والرشق

تونس/نينا:
ش�ارك مدربو السالمة اإلعالمية
يف نقاب�ة الصحفيني العراقيني يف
اليوم العاملي للمرأة.
ونظم االتحاد ال�دويل للصحفيني
بالتع�اون م�ع النقاب�ة الوطنية
التونس�ية ،مؤتم�را بعن�وان
(نتضامن معا ضد العنف املوجه
للم�رأة يف اإلع�الم) بمناس�بة
الي�وم العامل�ي للم�رأة واحي�اء
لجه�ود الصحفي�ات يف العال�م
ويف املنطق�ة العربية ،بمش�اركة
مدرب�ات الس�المة املهني�ة م�ن
الدول (العراق ،واالردن ،وسوريا،
وفلسطني ،ومرص ،واليمن(.
وع�رض مدربات ش�بكة برنامج

بعد توقيفه يف املطار ملدة ساعة

األوس�ط م�ن  9دول عربي�ة
م�ن (الع�راق واألردن وس�وريا
وفلسطني ومرص واليمن وتونس
والجزائر والسودان).
كم�ا ش�ارك مدرب�و نقاب�ة
الصحفيني العراقيني يف الس�المة
اإلعالمي�ة املهنية الزم�الء (هبة
حس�ني ،وسمر السعد ،ومنترص
مه�دي) بال�دورة التنش�يطية
لش�بكة مدربي الس�المة املهنية
للصحفي�ني يف الوط�ن العرب�ي
والرشق األوسط.
يشار إىل ان الدورة التنشيطية قد
نظمه�ا اتح�اد الصحفيني الدويل
بالتع�اون مع نقاب�ة الصحفيني
التونسية.

إخالء سبيل الصحفي األردني “داود كتاب”
عمّان/متابعة الزوراء:
أخل�ت األجه�زة األمني�ة األردني�ة س�بيل
الصحف�ي ،داود كت�اب ،املدير العام لش�بكة
اإلع�الم املجتمع�ي يف األردن ،ونائ�ب رئي�س
معهد الصحافة الدويل ،بكفالة ،بعدما أوقفته
ملدة س�اعة يف مطار امللكة علي�اء الدويل ،عىل
خلفية ش�كوى «جرائم إلكرتوني�ة» ،عىل أن
يراج�ع الجه�ات املختص�ة للنظر بش�كوى
الجرائم اإللكرتونية املقدمة ضده.
ويف تغري�دة له ،قال كتاب« :لقد كان احتجازا ً
قص�را ً وأطلق رساح�ي ولكنن�ي بحاجة إىل
مراجع�ة وحدة الجرائ�م اإللكرتونية يف األمن
العام غداً».
ووفق موقع «عمّان نت»« ،كان عادل س�عيد
ابو عصبة تقدم بش�كوى ض�د كتاب ،متهما ً
إياه بنرش أخبار كاذبة واإلساءة له من خالل
تقري�ر بعن�وان« :مس�تثمر أمريك�ي أردني
مس�جون عىل خلفية ش�يك م�روق» ،نرش
عىل موقع «عمان نت» يف .»2020-1-7
وكان�ت الصحفية تغريد الرش�ق ق�د أُو ِق َفت
 ،بع�د وصوله�ا إىل مط�ار عمّان أيض�اً ،عىل

خلفية ش�كوى «جرائم إلكرتوني�ة» بحقها،
بسبب تغريدة س�ابقة لها ،واستمر التوقيف
 11ساعة قبل أن ُيفرَج عنها بكفالة ،عىل أن
تراجع املدعي العام فيما بعد.
وأع�رب «مرك�ز حماية وحري�ة الصحفيني»
يف األردن يوم الثالث�اء ،عن قلقه من عمليات
حجز الحري�ة التي يتعرض له�ا الصحفيون
والصحفي�ات ع�ىل خلفية ش�كاوى قضائية
مُ قامة بحقهم .وقال «حماية الصحفيني» يف
بيان «تابعنا خ�الل اليومني املاضيني تعرض
الصحفية تغريد الرشق لالحتجاز عند عودتها
إىل األردن بسبب شكوى قضائية ،حيث بقيت

يف املطار ملدة تزيد عن  12س�اعة إىل أن ُسمح
لها باملغ�ادرة ،وذلك بعد اتص�االت وتدخالت
لضمان إخالء سبيلها ،وكل ما عرفته الزميلة
الرش�ق طوال ساعات االحتجاز أنها مطلوبة
عىل قضية جرائم إلكرتونية مُ حركة ضدها».
وأض�اف يف بيانه «وذات األم�ر تكرر بعد يوم
واح�د م�ع اإلعالم�ي داوود ُك ّتاب ال�ذي كان
عائدا من السفر ،حيث ُ
احتجز أيضا يف املطار
قبل أن ُيسمح له باملغادرة إىل بيته».
وأكد «حماية الصحفيني» أن هذه اإلجراءات
ُتمث�ل انته�اكا لحق�وق اإلنس�ان عام�ة،
ولحقوق الصحفيني والصحفيات خاصة ،وال
يجوز أن تظل «التعاميم» األمنية والقضائية
بالجل�ب واإلحض�ار ع�ىل هذا النح�و الذي ال
ُيراع�ي الحق�وق ،وضمانات حف�ظ الكرامة
اإلنسانية.
وطال�ب بوق�ف مث�ل ه�ذه اإلج�راءات التي
تنته�ك الحقوقُ ،
وتيسء لص�ورة األردن ،مع
التأكيد عىل أن حق التقايض مكفول للجميع،
واملطلوب اس�تبدال وتغير األدوات بش�كل ال
ينته�ك ،وال ينتقص من حقوق الناس .ودعا

إىل رضورة التعجي�ل يف تعديل قانون الجرائم
اإللكرتونية ،وخاصة املادة ( )11التي تسمح
بتوقي�ف ،وحب�س الصحفيني ومس�تخدمي
منصات التواصل االجتماعي ،مُ جددا تأكيده
عىل رفضه التوقيف ألنه عقوبة مُ سبقة.
وكتب الصحفي مصعب الشوابكة« :أنباء عن
توقيف املدير العام لراديو البلد ،الصحايف داود
ّ
كت�اب ،يف املط�ار ،عىل خلفية قضي�ة جرائم
إلكرتوني�ة ،بع�د س�اعات فقط م�ن توقيف
تغريد الرشق .واضح أن هناك سياسة جديدة
ته�دف إىل «التنكي�ل» بالصحفيني .الصحفي
لي�س مجرم�اً .التوقي�ف يف قضاي�ا الن�رش
عقوبة مس�بقة يجب أن تتوق�ف» .وتابع يف
تغريدة أخرى« :واضح أن اليد الرسمية تلعب
يف املش�هد وتديره يف الخف�اء ،بهدف ترهيب
الصحافة والصحفيني ،والقضاء عىل ما بقي
م�ن هام�ش صغر وضي�ق ملمارس�ة العمل
الصحف�ي يف الب�الد .أعتق�د أن داود وتغري�د
وغرهم�ا يدفع�ون ثمن�ا ً لرف�ع الص�وت يف
قضاي�ا كان يراد أن تبق�ى غائبة عن التداول
اإلعالمي».
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فرع نقابة الصحفيني يف كربالء ينظم ورشة
تدريبية عن كتابة السرية الذاتية

كربالء/نينا:
نظم فرع نقابة الصحفيني العراقيني يف كربالء املقدسة ورشة تدريبية عن كيفية كتابة
السرة الذاتية ( )cvللصحفيني وخريجي الصحافة واالعالم .
هدفت الورش�ة التي ش�ارك فيها عدد م�ن االعالميني والصحفي�ني يف املحافظة ،والتي
اقيمت يف مقر الفرع  ،لتحقيق مش�اركة اوس�ع يف االس�تحقاقات العربية والدولية من
املس�ابقات واملش�اركات وتوفر فرص العم�ل للخريجني عن طريق كتابة س�رة ذاتية
إنموذجية.
وتضمنت الورش�ة التي حارض فيه�ا املهندس (نورس عدنان) الناش�ط املدني ورئيس
ش�عبة مكافح�ة التط�رف يف محافظة كربالء املقدس�ة ،رشحا مفصال ملحاور الس�رة
الذاتي�ة وطريق�ة كتاب�ة تسلس�ل املعلوم�ات وتحديثها ،فض�ال عن طرائق اس�تهداف
الوظائف وتكييف الس�رة الذاتية بحس�ب الفرص املتاحة ،باالضافة اىل االس�تدالل عىل
املواقع الخاصة باملشاركات الدولية وورش العمل.

بعد توقفها منذ تشرين األول الماضي

السماح بعودة بث قناة «نسمة» التونسية

«نيويورك تاميز» تسحب طاقمها اإلخباري من روسيا
واشنطن/متابعة الزوراء:
قال�ت صحيفة «نيويورك تايمز» األمركية إنها ستس�حب
مؤقتا ً كوادرها من روس�يا يف أعق�اب ترشيع جديد وصف
باملتشدد ،يحظر فعليا ً التقارير املستقلة عن الغزو الرويس
ألوكرانيا.
وقالت متحدثة باس�م الصحيفة يف بيان« :يسعى الترشيع
ال�رويس الجدي�د إىل تجري�م التقاري�ر اإلخبارية املس�تقلة
والدقيقة حول الحرب ضد أوكرانيا؛ ومن أجل سالمة طاقم
التحري�ر العامل لدينا يف املنطقة ،وأمنهم؛ س�نقوم بنقلهم
خارج البالد يف الوقت الحايل».
وأض�اف البيان« :نتطلع إىل عودته�م يف أقرب وقت ممكن،
بينم�ا نراقب تطبيق القان�ون الجديد» .وأك�دت الصحيفة
أنها ستواصل تغطيتها «الحية والقوية» للحرب ،والتقارير
«الدقيق�ة» عن االجتياح الرويس ألوكرانيا ،يف ظل املحاوالت
الروسية «لخنق الصحافة املستقلة».

ويف وق�ت س�ابق ،أعلن�ت عدة مؤسس�ات إعالمي�ة كربى،
ناطق�ة باإلنكليزية ،بم�ا يف ذلك «بلومبرغ ني�وز» ،إيقاف
عملها يف روسيا ،نتيجة للقانون الجديد الذي أقرته حكومة
الرئي�س فالديمر بوت�ني .حيث ،بموجبه ،ق�د يتعرض كل

من يصف الحرب الروس�ية عىل أوكراني�ا بأنها «حرب» إىل
السجن!
وكان�ت صحيف�ة «واش�نطن بوس�ت» قد ذك�رت يف وقت
ّ
الكتاب واألماكن من بعض
سابق ،أنها ستعمد إلزالة أسماء
املقاالت التي يكتبها فريقها املقيم يف روسيا.
كما س�بق لهيئة اإلذاعة الربيطانية (بي بي يس) أن أعلنت
األس�بوع امل�ايض أنها س�تعلق عملياتها يف روس�يا؛ لكنها
ع�ادت الثالث�اء ،وأعلنت أنها ستس�تأنف العم�ل الصحفي
باللغة اإلنكليزية من البالد «بعد مداوالت متأنية».
وقال�ت «بي ب�ي يس» يف بيان« :درس�نا تداعي�ات الترشيع
الجدي�د إىل جان�ب الحاجة امللح�ة لنقل األخب�ار من داخل
روس�يا» ،مش�ددة عىل أن س�المة موظفيها يف روسيا عىل
رأس أولوياته�ا ،ومؤك�دة أنه�ا س�تنقل األحداث «بش�كل
مستقل وحيادي ،مع االلتزام باملعاير التحريرية الصارمة
لهيئة اإلذاعة الربيطانية».

تونس/متابعة الزوراء:
عادت قناة «نسمة» التونسية الخاصة للبث ابتدا ًء من يوم امس األربعاء ،بعد توقفها منذ أكتوبر/
ترشي�ن األول املايض ،بقرار من «الهيئة العليا املس�تقلة لالتصال الس�معي البرصي» (الهايكا).
وعق�دت «نس�مة» اتفاقا ً مع «الهايكا» يس�مح لها بالع�ودة إىل البث حالياً ،يف انتظار التس�وية
النهائي�ة ّ
مللفها القانوني.وتواج�ه القناة أزمة مع «الهايكا» بس�بب ملكيتها التي تعود لألخوين
نبي�ل وغازي القروي ،إذ يمنع القانون التونيس الجمع بني ملكية وس�يلة إعالمية واملش�اركة يف
الحياة السياس�ية .نبيل القروي هو رئيس حزب «قلب تونس» ومرشح سابق للرئاسة التونسية
عام  ،2019أما شقيقه غازي فنائب يف الربملان املجمدة أعماله حاليا ً.
وطلب�ت «الهاي�كا» من األخوين ق�روي التخيل ع�ن ملكية القن�اة منذ ع�ام  ،2013وصدر قرار
بإقفالها منذ عام  ،2015لكنه لم يطبق خالل السنوات املاضية ،إىل أن فرض بعد قرارات الرئيس
قيس سعيد االستثنائية ،منذ يوليو/تموز املايض.
واعترب كثرون أن تنفيذ القرار يف هذا التوقيت يمثل عقابا ً سياس�يا ً للقناة ومالكيها ،خاصة أنها
أعلنت رفضها لخطوات سعيد ،واصفة إياها باالنقالب عىل الدستور التونيس.
لكن العضو يف الهيئة ،هش�ام السنويس ،ينفي هذا االتهام .ويقول  ،إن عودة بث «نسمة» تشكل
«انتصاراً» للعاملني يف القناة ،وتؤكد أن ال اعتبارات سياسية يف تنفيذ قرار اإلغالق.

لغياب صوتها ورؤاها عن كثري من التغطيات اإلعالمية

دليل شامل يق ّدم أبرز املصادر والنصائح املتعلّقة بقضايا املرأة
باريس/متابعة الزوراء:
ّ
وآراؤه�ن ع�ن
تغي�ب أص�وات النس�اء
كث�ر م�ن التغطي�ات اإلعالمي�ة ،حيث
ُيع� ّد الوص�ول إىل مص�ادر أساس�ية
يمك�ن االعتم�اد عليها عن�د الرشوع يف
إع�داد تقاري�ر صحفي�ة ع�ن القضايا
َ
تح�ظ بتغطية
والتحقيق�ات الت�ي ل�م
كافية مثل القصص التي تتعلق بقضايا
املرأة يف الرشق األوسط أمرا ً صعباً ،وذلك
بس�بب قلة املصادر يف هذا الخصوص.
وعن�د ال�رشوع بتقاري�ر وتحقيق�ات
متعلقة بتغطية قضايا وأحداث متصلة
بحق�وق املرأة يف العال�م العربي ،يحتاج
الصحفيون إىل تجميع شامل للمعلومات
عن وضع املرأة يف املنطقة العربية.
ً
وانطالق�ا ممّ�ا س�بق ،تق� ّدم ش�بكة
الصحفيني الدوليني أبرز مصادر البيانات
واإلحص�اءات الجدي�رة بالن�رش والت�ي
تتعل�ق بقضاي�ا امل�رأة ،إضاف�ة لبعض
النصائ�ح للصحفي�ات والت�ي يمكن أن
ّ
تس�اعدهن يف مواجه�ة التحديات خالل
ّ
عملهن عىل قصص صحفية.
Women Peace and Security Index
وه�و م�ؤرش الس�الم واألم�ن للم�رأة
( )WPSالصادر ع�ن معهد جورجتاون
للم�رأة يف األم�م املتح�دة .ويركز املؤرش
عىل جميع الدول بما فيها الدول العربية
فيما يتعلق بالعنف املنظم عىل املرأة.
ويحلّل املؤرش بشكل سنوي وضع املرأة
يف ثالث�ة أبعاد ،ه�ي اإلدم�اج (التعليم،
اإلدم�اج امل�ايل ،التوظي�ف ،اس�تخدام
الهات�ف املحم�ول ،التمثي�ل الربملاني)،
والعدال�ة (عدم وج�ود تميي�ز قانوني،
االنحي�از ،القواع�د التمييزي�ة) ،واألمن
(عنف الرشيك ،س�المة املجتمع ،العنف
املنظم).

 - Homeالنساء يف األخبار وهو برنامج
يتعاون مع األفراد واملؤسسات اإلعالمية
لتقليل الفجوة بني الجنس�ني يف صناعة
اإلعالم .يعمل الربنام�ج حال ًيا مع أكثر
من  80مؤسس�ة إعالمية م�ن  17دولة
يف ث�الث مناط�ق ،من بينها (النس�اء يف
األخبار  -املنطق�ة العربية) ،ويهدف إىل
صناعة إعالمية تتس�اوى فيها النس�اء
مع الرجال.
الش�بكة الس�ورية لحق�وق اإلنس�ان |
املرأة وهي قاع�دة بيانات مجانية تض ّم
تقارير وإحصاءات من سوريا منذ عرش
سنوات وحتى اليوم .وتشمل تقارير عن
النس�اء والوضع يف س�وريا بشكل عام،
كم�ا تض�م بيان�ات وأرقامً ا ع�ن وضع
النساء يف البالد.

 Suicide Rateوه�و موق�ع متخصص
بإحص�اء البيان�ات الديموغرافي�ة يف
العالم ،كما يقدم التقارير واإلحصاءات
حول وضع النساء يف الرشق األوسط.
ش�بكة األورو متوس�طية والتي تصدر
بيانات وتقاري�ر حول النوع االجتماعي
وترك�ز ع�ىل  30دولة م�ن بينها الرشق
األوس�ط وش�مال إفريقي�ا وتس�تند إىل
بحوث مكتبية ومقابالت مع ّ
النش�طاء
يفمج�الحق�وقامل�رأةيفاملنطق�ة.
 AMNESTYمنظم�ة العف�و الدولي�ة
وه�ي حركة عاملي�ة تضم أكث�ر من 10
مالي�ني ش�خص ،يف م�ا يزيد ع�ن 150
بل�دا ً وإقليماً ،يناضل�ون من أجل وضع
حد النتهاكات حقوق اإلنس�ان ،وتنرش
املنظمة تقارير عن وضع النساء ولديها

قاع�دة بيان�ات مجانية تتعل�ق بقضايا
املرأة.
مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق
اإلنسان وتض ّم عد ًدا من االتفاقيات ،من
بينه�ا اتفاقية القضاء ع�ىل العنف ضد
امل�رأة ،وتضم هذه االتفاقي�ات القواعد
والقوانني والحقوق الخاصة بالنساء يف
العالم.
Center for Women>s Global
 Leadershipوهو مركز القيادة العاملية
للنس�اء والذي أنشئ لدراسة كيف وملاذا
يجب أن تتعلم النساء القيادة ،ولتطوير
برام�ج تعم�ل ع�ىل تدريب النس�اء من
جمي�ع األعم�ار ع�ىل أس�اليب القيادة
بفاعلية.
ويعم�ل الربنام�ج ع�ىل تعزي�ز ال�دور

القي�ادي للنس�اء وتحقي�ق العدال�ة
االجتماعية عرب العالم إضافة إىل تقديم
املنظور النس�وي يف عملية صنع القرار
عىل املس�توى املحيل ،والوطني ،والدويل
واالنطالق من مبدأ حقوق اإلنس�ان مع
الرتكيزعىلقضاياالعن�فض�دامل�رأة.
ويعترب اإلملام ب�كل القوانني واملعاهدات
واملواثي�ق الدولي�ة واملحلي�ة التي تهتم
بقضاي�ا العن�ف املبن�ي ع�ىل الن�وع
االجتماعي مهمًا عند العمل عىل تغطية
قضاي�ا تتعلق بجرائ�م العنف ضد املرأة
من بينها:
اتفاقي�ة القض�اء ع�ىل جميع أش�كال
التميي�ز ضد املرأة وه�ي االتفاقية التي
ُتعت�رب الرشع�ة الدولية لحق�وق املرأة،
تحدد ما يش�كل تمييزا ً ضد املرأة وتضع
برنامج�ا ً للعمل الوطن�ي من أجل إنهاء
هذا التمييز ،وقد اعتمدتها األمم املتحدة
يف العام .1979
اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد
ً
فريقا من  23خبرا ً مس�تقالً
املرأة تض ّم
يف مج�ال حقوق املرأة م�ن دول أعضاء
مختلفة صدقت ع�ىل االتفاقية .ويجب
عىل البلدان األطراف يف االتفاقية أن تقدم
كل أربعة أع�وام تقارير تبني بالتفصيل
امتثالها ألحكام االتفاقية.
الفري�ق العامل املعني بمس�ألة التمييز
ض�د املرأة يف ع�ام  ،2010أنش�أ مجلس
ً
عام�ال معنيا ً
حق�وق اإلنس�ان فريق�ا ً
بمسألة التمييز ضد املرأة يف القانون ويف
املمارس�ة من أجل تعزيز إلغاء القوانني
الت�ي تميز ضد املرأة و/أو التي لها تأثر
تمييزي عىل املرأة.
كم�ا تق�دم تق� ّدم ش�بكة الصحفي�ني
الدولي�ني نصائ�ح للصحفي�ات ،حي�ث
ّ
تس�اعدهن يف مواجه�ة
يمك�ن أن

ّ
عملهن ع�ىل قصص
التحدي�ات خ�الل
صحفية ،إذ تشر التقارير إىل أن النساء
ال يزل�ن يواجه�ن مضايق�ات يف غ�رف
األخب�ار وف�وارق كبرة يف األج�ور ،كما
أنه�ن يكافح�ن كث ً
را من أج�ل الحفاظ
عىل عملهن.
و أع ّد املركز ال�دويل للصحفيني ()ICFJ
بالتع�اون م�ع منظم�ة األم�م املتحدة
للرتبي�ة والعل�م والثقافة (اليونس�كو)
دراس�ة ح�ول تزاي�د العن�ف وحم�الت
الكراهية ضد الصحفيات عرب اإلنرتنت،
بس�بب العنرصي�ة والتعص�ب الدين�ي
والتحيّ�ز الس�يايس وغره من أش�كال
ّ
وتوث�ق الدراس�ة كي�ف تثني
التميي�ز.
ُ
ّ
الهجم�ات التي تش�ن ض�د الصحفيات
ّ
ّ
تقاريرهن
تنفيذه�ن
عرب اإلنرتن�ت عن
ّضهن لألذى ُ
ُ
ّ
ّ
بعدهن عن الصحافة
وت
وتعر
املستقلة.
وقد تب�ني ّ
أن آث�ار العنف ع�رب اإلنرتنت
بعيدة املدى ،وذلك بحس�ب التقرير الذي
حمل عنوان االتجاه�ات العاملية للعنف
ع�رب اإلنرتن�ت ض�د الصحفي�ات بن�ا ًء
ع�ىل املس�ح العامل�ي و 182مقابلة مع
صحفي�ات وخب�رات من جمي�ع أنحاء
العال�م .وقد ذكرت النس�اء املش�اركات
يف الدراس�ة أن العن�ف ع�رب اإلنرتنت قد
أث�ر عىل صحتهن العقلي�ة ،مما جعلهن
يخشني عىل سالمتهن الجسدية وتشويه
سمعتهن وأكثر من ذلك بكثر.
و ُيع�د دع�م غ�رف األخب�ار والف�رق
الصحفي�ة أساس� ًيا للح�د م�ن تعرض
الصحفي�ات للعن�ف ع�رب اإلنرتنت ،كما
تحتاج غرف األخب�ار إىل تعزيز ثقافتها
لتصب�ح أكث�ر دعمًا للنس�اء .و ُيش�كل
مركز االستجابة للعنف الذي تم إطالقه
يف يوليو/تم�وز م�ن قب�ل املؤسس�ة

اإلعالمي�ة الدولي�ة للم�رأة ()IWMF
واملرك�ز الدويل للصحفي�ني ( )ICFJوقد
أع� ّد ه�ذا امل�رشوع «ائت�الف مكافح�ة
العن�ف عرب اإلنرتن�ت» املؤلف م�ن أكثر
من  40منظم�ة تعمل للتوصل إىل حلول
لهذه املش�كلة املس�تمرة .ويقوم املركز
بجم�ع امل�وارد القيّم�ة يف م�كان واحد
لتقديم الدعم واملس�اعدة للمستهدفات
بهذه الهجمات عرب اإلنرتنت.
ون�رشت الش�بكة العاملي�ة للصحاف�ة
ً
دلي�ال يض� ّم م�وارد
االس�تقصائية
للصحفي�ات ،كم�ا يتن�اول الش�بكات
الدولي�ة واإلقليمي�ة ،قضاي�ا الس�المة
ً
إضاف�ة إىل جلس�ات تدريبية
والتميي�ز،
وأخب�ار عن املن�ح والزم�االت والجوائز
الخاصة بالصحفيات.
كذل�ك هن�اك العديد م�ن املنظمات التي
تدع�م الصحفي�ات ،ويمك�ن أن يك�ون
دع�م ه�ذه املنظم�ات مفي� ًدا للتعاون
وبناء الش�بكات املهنية وتبادل الخربات
من بعضها البعض ،كما يس�اعد وجود
مرش�دات عىل تحقيق أهداف مش�رتكة
ّ
توفر مس�احة آمن�ة للصحفي�ات لكي
يتقدمن يف أعمالهن.
وينص�ح ع�دد م�ن الخ�رباء يف مج�ال
اإلعالم الصحفي�ات والباحثات باالطالع
عىل هذه النس�خة املجاني�ة وهي دليل
إرش�ادي لتغطية قضايا املرأة والس�الم
واألم�ن ،ويهت�م ه�ذا الدلي�ل يف تمكني
ومس�اعدة العامل�ني والعام�الت يف
وس�ائل اإلعالم ع�ىل التغطي�ة الدقيقة
لقضاي�ا الن�وع االجتماع�ي وإدماجها
يف إنتاجه�م/ن ،وتوف�ر البدائ�ل لبن�اء
قصة صحفي�ة معمقة ح�ول القرارات
الدولية املتعلقة بالنس�اء( .عن/ش�بكة
الصحفي�نيالدولي�ني)
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لوحة الغالف يف ديوان (بريد الفتى السومري) للشاعر عدنان الفضلي
ا0د مصطفى لطيف عارف
ناقد وقاص عراقي
إن اللوحية  -بنوعيهيا لوحية الغيالف،
واللوحية الداخلية -هي اإليقونية األبرز يف
أوىل العتبيات  ،فهيي عالمية دالة تسيتقبل
ضمن انسياق تتفاعل فيها اللغية  ،واللون
 ،والحركية والقصيد العيام لهيذه العالمة
 ،أي اللوحية ،وتمثيل هذه العتبية اإليقونة
األوىل ،واألكثر وضوحيا يف رشيط العالمات
السييميائية التي يتشيكل من مجموعها ،
أي مجموع إيقونات هذا الرشيط  ،معرض
النيص  ،فاللوحية تمثيل للمكتيوب ونقل
ليه إىل صيورة /لوحية  ،وهذه الصيورة /
اللوحة هي اجتهاد مسيتمر الختزال مقول
النص الذي تتبناه هذه اللوحة سواء أكانت
لوحية غالف لعمل كاميل  ،أم لوحة داخلية
لنص محيدد  ،فاللوحة الداخلية تمثل فعال
مساعد يستمد مقاصده من الفعل الرئيس
 لوحية الغيالف  -ويجتهد مين اجل فتحمديات أوسع أمام املحفل النيص ،ويف ضوء
هذا الوصف نجد أننا أمام تقسيم بائن لهذه
العتبية  ،يتوزع عى نوعين ثابتن وقارَين
للوحة يف العمل الروائي هما  :لوحة الغالف
 ،واللوحة الداخلية  ،وهذا التقسييم يبن أن
لهيذه العتبة سيلطة اسيتقصائية للمعنى
األدبيي منطلقية وراءه بيدء مين الغالف ،
اليذي تتمركيز فيه لوحية الغيالف  ،مرورا
بحيثييات املتن األدبي الذي تقدمه – داخليا
– اللوحية الداخلية  ،وصوال إىل املعنى الدال
واملراد منها – أي من اللوحة -تمثيله ونقله
مبصيورا إىل املتلقيي  ،وعتبة لوحة الغالف
هي الشيكل الخارجي األكر لهذه العتبة /
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واملنتجية انيه النيص وعن طرييق ضبطه
نتمكين من إيصال طرود االنطباع والتأويل
بسيالمة تلق فاعل  ،عى اعتبار أن العنوان
هيو املوجيه األسياس اليذي تسرتشيد به
القراءة عن أخبار النص األدبي والغاية التي
يريدهيا  ،فهو أداة توجييه مهمة جدا بن
االداوات األخرى انه تسمية النص ،وجنسه
وانتمياؤه  ،يعيد العنيوان أول املعايري التي
يقياس يف ضوئها  -نصيا -ميدى االهتمام
بالقارئ  ،ومدى االشيتغال عى إغوائه عن
طريق هذه العارضة االشهارية  -العنوان-
أي االهتمام بالقارئ املقصود  ،املخصوص
بالخطياب ،الذي  -كما ييرى وولف -يمثل
فكيرة النيص املركزيية التيي تشيكلت يف
ذهين الكاتيب  ،فاالهتمام بالقيارئ يعني
االهتميام بالنيص نفسيه  ،الن القارئ هو

املتكفل بإعادة أنتاج النص وتشيكيله عى
الدوام ،فقد أصبح القارئ مشاركا ومتابعا
ومفرسا لكل شيفرات النيص ودالالته وفك
شفراته انه مبدع ثان للنص.
إن نظيام العنيوان يعمل وفيق قوننة غاية
يف الحساسيية  ،إذ يتبليور النص بموجبه ،
فيإذا كان العنوان طويال سياعد عى توقع
املضميون اليذي يتلوه،أميا إذا كان قصيريا
فعندها البيد من قرائن تسياعد عى التنبؤ
باملضميون ،ومين املمكين أن يكيون داال
صوتييا كان الدييوان يكيون (برييد الفتى
السومري ) للشياعر عدنان الفضيل ،أو أن
يكون عالمية محددة بنوعهيا مروية مثال
 ،أو عالمة اسيتفهام  ،أو عى شيكل نقاط
وعند ذلك يبدأ العنوان عمله بوصفه حسب
امرتيو ايكو  -مفتاحا تأويليا  ،أو مفتاحا

ُقب ُ
َّعة األسالف

إحياء املقام العراقي  ---الرتاث واألصالة

.

نهاد الحديثي
املقام العراقي هيو لون من ألوان
الغناء ،يمتد إىل سينوات موغلة يف
القدم لتصل إىل الدولة العباسيية،
ويختص املقيام العراقي ،بوصفه
واحيدا مين الفنيون املوسييقية
العربيية القديمية ،واملقيام نيوع
مين الغنياء الكالسييكي يتأليف
مين مقاطع عدة ال تقبيل الزيادة
ُ
اسيتخدم
أو النقصان،وكذليك
كأبيرز مقاميات تيالوة القيرآن
الكريم ولقراءته أصيول وقواعد،
باالرتجيال الكاميل اليذي يعتميد
عيى السيمع وينطيق بالحنجرة
وبالتنقل عى السياللم املوسيقية
بطريقية مضبوطية ،ومين أهيم
املقامات الرئيسية :مقام الرست،
ومقام النهاونيد ،ومقام الحجاز،
ومقيام البيات ،ومقام السييكاه،
ومقيام الصبيا ،ومقيام العجيم،
ومقام الكيرد ،اآلالت املوسييقية
املصاحبية للمقيام العراقي ،التي
يطليق عليها الجالغيي البغدادي،
كتسيمية معروفية ،تشيمل آلية
السنطور وهو شبيه بآلة القانون،
والجيوزة وهي آلية وترية تصنع
من غيالف جوز الهنيد وقد أخذت
من مواصفات آلة الكمان ،وهناك
آلة اإليقاع والرق ً
أيضا وهي دائمًا
تصاحب املقام العراقي ،
ازدهير املقيام كثيريا ميع نشيأة

اللوحية  ،إذ تبين – داخل متنها – أشيكاال
صغيرى لتكيون بذليك شيبكة سييميائية
تسيتطيع اإلحاطة  -تمثييال -باملنجز الذي
تغلفه ،ففي ديوان ( بريد الفتى السومري)
للشياعر عدنان الفضيل والتي كانت لوحة
غالفها من رسمها  ،تتشكل من ثالثة ألوان
متسيلطة وحاكمية عيى املرئي مين هذه
اللوحة وهي :األخيرض  ،واألحمر ،واألزرق،
األخرض :لقد تمكن من تغطية ثلث مساحة
اللوحية تقريبيا  ،واملعيروف أن هيذا اللون
رميز للخصب  ،أي انه دلييل الطاقة والقوة
والحيوية  ،ويف هيذا تجهيز وذخرية لتنفيذ
التنبييه الذي انذر به العنيوان  ،وهنا تكمن
حساسيية التوصيف اللون  ،فاألخرض أدى
دوره كدليل للخصوبة من جهة  ،ومن جهة
ثانيية أعلن ضمنييا بالتجاور ميع األلوان

األخرى أن خصوبته ستكون ذخرية لغضب
رأس الخصوبة اليورد ،أن أحوج األمر لذلك
 ،وهنا أعطى عدنان الفضيل داللة واضحة
عيى خصوبة الحيياة  ،والليون األحمر من
اللوحية يف األسيفل مع اللوحة املرسيومة
من قبيل الفنان محمد شيهاب  ،ويف األعى
لكيي يشيارك يف النقيل  /األخيذ إىل حيدود
عنيوان الديوان  ،ففي املكان األسيفل الذي
يعليو الرشييط األسيود يف أرضيية اللوحة
نيرى االصفر حيارضا بكامل قيواه اللونية
ليتواصل بذليك مع داللة الخيواء والتوقف
عن الحياة التي قدمها هذا الرشيط األسود
وبذليك يكون األصفير عالمة للبيؤس التي
حرضت واضطرت إىل انتهاك حقوق مدينة
النارصية املستلبة  ..واألزرق املمثل لعنوان
اللوحة  ،ليشيري بتماهيه هيذا أن له معنى
أخير وهذا ميا نلحظيه يف وصوليه للمكان
األعى اليذي جاء عى شيكل كلمة كبرية يف
أعى الديوان  ،وقد خط اسم الشاعر عدنان
الفضيل باللون األسود ليؤكد أن هذا االسم
ينتمي إىل الرشيط األسود يف أرضية اللوحة
 ،ليذا كتب االسيم باألعى يف حيدود اللوحة
ضمن الشكل األصفر ليكون تعبريا تشكيليا
ملا أراده العنوان  ،أي انه اخذ هذا االسيم إىل
حدود الشمس يف ارتفاعها ،و تشتمل عى
عالمات سيميائية متعددة تفيض إىل دالالت
خارجية تكشيف عنهيا بنيتها السيطحية
التي تحيل عى البنيات العميقة التي تتمثل
بالعالم الداليل .
عتبة العنوان  -:العنوان هو العتبة املقدسة
نصيا  ،فبه يتكثف املتن ومنه يأخذ هذا املتن
شيحنته التي تبقيه صالحا -وباسيتمرار-
للقراءة بكل أشيكالها املواجهة والفاحصة

الدولية العراقيية الحديثية وحتى
السبعينيات ،أضاف إليه العراقيون
ما استحسينوه من أنغيام بعض
الشيعوب الرشقيية التيي وفيدت
إليهيم  ،وكان ُي ّ
غنيى يف البدايية
يف التقالييد الدينيية والقصائيد
الصوفيية ،ويختليف الباحثيون
حول تاريخ ونشأة املقام العراقي،
ففيي حن ُيرجيع البعض جذوره
األوىل إىل حضيارة بيالد الرافديين
القديمة ،يعتقد آخرون أن بداياته
كانيت يف العر العبيايس ،ويؤكد
غريهم أن مالمحه اكتملت بالعهد
العثماني،وسياد بطيراز خاص يف
بعيض املحافظيات العراقية هي
بغداد واملوصل وكركوك والبرة

وكان للمقاهي العراقية دور بارز
يف تطويير هذا الفين إذ إنهيا تع ّد
ميدارس أدائية لهذا الفين الراقي
العابر للحدود ،عيام 1910م كان
بدايية إلقامية حفالت أسيبوعية
لقيرّاء املقيام ،وكان عشياق هذا
الفن يأتيون إىل املقاهي البغدادية
ليسيتمعوا إلييه ،كان للمقاهيي
البغداديية دور مهيم يف انتشيار
املقام العراقيي فضال عن األغاني
الريفية ،ونذكر عى سبيل املثال ال
للحر مقهى الزهياوي ومقهى
أم كلثيوم ومقهيى الشيابندر
ومقهيى الفضل ومقهيى عزاوي
هنياك مقاهي أخيرى كان ُيقرأفيها املقيام العراقي مثل “مقهى

الباشيا ومقهيى األسيكجية
ومقهى املشياهدة ومقهى محمد
القبانجيي .ويف هيذه املحلية كان
هنياك مقياه عيدة منهيا :مقهى
روازي ومقهيى األورتمة ومقهى
القهيوة الصغيرية .حييث كان
يقيرأ فيهيا أيضيا مطربيو املقام
أحميد زيدان ونجم الدين ورشييد
القندرجي وغريهم
ونتيجية لألوضياع السياسيية
السيائدة يف العيراق واسيتمرار
الحروب ،ومثل كل مفاصل الحياة
الثقافية،وتناقص أعداد قرّاء املقام
العراقي وقلة اهتمام املؤسسيات
املعنية بهذا الرتاث ،سيؤثران حتمًا
يف سلسيلة االنتقال بين األجيال،

عبد العزيز احليدر

األبيض
واألسود

وهذا ما أكدته منظمة اليونسيكو
عام  2007باعتبار املقام العراقي
أحيد الفنيون اإلنسيانية املهيددة
باليزوال ،وليذا كان الحفاظ عليه
وتجدييده وتطوييره مهمة ملحّ ة
قادها بعض رموز الغناء العراقي
 ،حييث تعيرّض املقيام العراقيي
للتهميش والفوىض ،بعد أن كانت
تقام األمسييات الخاصية باملقام
العراقي ،وكذلك سهرات الجالغي
البغدادي التي كانت تقام يف “خان
مرجان” األثري يف شارع الرشيد،
واليوم أصبح املقيام العراقي عى
وشيك مغيادرة دائيرة االهتميام،
نتيجة اإلهمال الرسمي لهذا الفن
العراقيي األصيل ،ورغيم تراجعه
السينوات األخيرية وغيابيه شيبه
الكامل عن وسيائل اإلعيالم ،فإن
محياوالت عدة جرت إلعادة املقام
العراقيي إىل السياحة الفنية ،عر
أعميال متفرقة قام بهيا فنانون
مقيمون داخل العراق وخارجه،
املقيام لن يموت وإنميا هو فقط
مُ غييب لعيدم تهيئية الظيروف
املناسيبة له ،مشيريا إىل أنه يدخل
يف جوانيب عدة منها تيالوة القرآن
الكريم واملناقيب النبوية ،كما أنه
يجسيد أفيراح الشيعب العراقيي
وأحزانيه ،املقيام العراقي ينطوي
عى قيم وحكم كبرية تنبه الناس إىل
أمور سيلبية ،معترا أن غيابه أدى
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ملدخيل الديوان،فهو يختر الكل  ،ويعطي
اللمحية الدالة عى النص املغليق  ،فيصبح
نصا مفتوحيا عى كل التأوييالت  ،وهنا يف
دييوان (برييد الفتيى السيومري)  ،وعيى
وجه خاص فان العنونة من كونها تشيغل
منطقة إسيرتاتيجية يف عملية التلقي ،هي
املنطقة األوىل برييا ودالليا  ،تلك املنطقة
التي يحدث فيها التصادم األول بن القارئ
،والعمل األدبيي،ويف ضوء ذلك امتلكت هذه
العنارص وظيفة خطيرة هي قيادة القارئ
إىل جغرافية العمل األدبيي ومنحه مفاتيح
استكشيافه وإضاءة مجاهله،والسييما أن
روالن بارت قد وسع مفهوم السيمياء  ،فلم
يعد محددا-كما يرى دي سوسري -بالعالمة
اللسانية ،بل بكل ما هو لفظي،أي محاولة
تطبييق اللغية عيى األنسياق  ،وقيد مثلت
الهندسة العنوانية عند عدنان الفضيل جملة
مين الوظائف التيي تعد وظائيف ترويجية
للمحتيوى الشيعري  ،ففي العنونية (بريد
الفتى السومري) التي تدل عى معنين األول
هو( بريد الفتيى)  ،واملعنى الثاني اقرب إىل
الشاعر (السومري) ألنه وصل إىل مرحلة أن
يقدم إشعاره عن طريق الريد وهي مفردة
جميلة اسيتطاع الشاعر الفضيل تجسيدها
يف عنونة ديوانه الشيعري ،ونجد الربط بن
العنيوان واملتن يتحقق يف قصائده املوجهة
للمتلقي ،وبعنوانها الداخيل توجيها خاصا،
وبذلك يمكن أوال أن نربط العنونة الرئيسية
 /الخارجيية  ،ميع العنونية الفرعيية/
الداخليية  ،ومن امليثاق التواصيل الذي يعقد
يف ضوء االرتباط املتن بن العنوان الرئيس،
والعنوان الفرعيي يتحقق العنوان يف ديوان
بريد الفتى السومر.

علي جمبل املليفي

إىل ظهيور غناء هابط يف السياحة
العراقيية .وأشيار إىل أن املقيام
العراقي انتعش كثريا يف تسعينيات
القرن املايض بفضل إنشياء “بيت
املقيام العراقي” ووجيود عرشات
القراء ،مين القارييون املعروفون
الذيين ظهروا يف القيرن العرشين،
هم محمد القبانجي ويوسف عمر
ونجم الشيخيل ورشيد القندرجي
وجمييل البغيدادي وناظيم الغزايل
وحسين خيوكية وغريهيم ،ومين
االصوات النسيائية مائيدة نزهت
وفرييدة محميد  ،وتوقيف تطيور
املقام بميوت معظم رواده الكبار،
كما تم إهماله منذ الغزو يف 2003
فلم يظهر قراء جدد للمقام،ويتهم
كثيريون وزارة الثقافية العراقيية
بالتقصري ،وقالوا إن مسؤوليها ال
عالقية لهم باملوسييقى وإنما هم
ساسية ،واعتيروا أيضيا أن دائرة
الفنون املوسييقية أول من ساهم
يف هدم بيت املقيام العراقي والفن
املقامي ،وال بد مين التذكري انه يف
عيام  1996تنبهيت وزارة الثقافة
إىل خطورة اندثيار املقام العراقي،
فتيم تأسييس فرقية إلحيياء هذا
اليرتاث ،أسيميتها (فرقية أنغيام
الرافديين) ،قدمميت مين خاللها
كثريا من الحفالت واملشياركات يف
مهرجانيات ومؤتمرات يف عدد من
البلدان العربية واألجنبية
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خد السحاب...
قصة :كرم الصباغ  -مصر
رنيت األرض؛ فيرأت الطفيل يلهيو بين
السيحاب ،يميزح ألوان قوس قزح بأشيعة
الشمس ،و يرسم معارج خرضاء ،بفرشاة
اتخذهيا من فروع األشيجار السيامقة .ما
إن يحط عيى رءوس الجبال ،حتيى تناديه
النجيوم؛ فيسيارع إىل ميداره .و ملا يغشياه
النعاس ،يتخذ خد السحاب وسادة ،و ينام.
كان الطفل ال يشيك أبدا يف نسبه؛ فهو -بال
ريب -ابن نجم وضع نطفته يف رحم سحابة
بيضياء ،هيو ابين السيماء ،وداره الفضاء
الرحب و الزرقة الصافية.
()٢
اشتهت األرض ألوان الطفل و دمه ،اشتهت
أن تتخذ من عرقه حبات مطر تروي رحمها
الظامئ ،اشتهت أن يتحول جسده إىل سماد
يشيبع تربتها الجائعة؛ فنسيجت له فخا و

غواية ،أخرجت له من رحمها دارا ،و شجرة،
و طائيرة ورقية ،و بالونيات ،و أرجوحة ،و
أرغفية ،و حلوى .و راحت تراوده ،و تغريه،
و تدعيوه إىل النيزول .و الطفيل أخرض ،بال
تجربية ،خدعتيه األرض العجوز .و ملا هبط
عليهيا ،قصيت جناحيه بمقصهيا الحاد ،و
نهتيه عن املخاطيرة و التحلييق ،علمته أن
يكيون كالطيور الداجنية .راح الطفل يطري
بالوناته و طائرته أمام الدار ،فسلبتها منه
أغصيان الشيجرة الشيائكة ،راح يتأرجح؛
فالتهيم الصدأ أرجوحته .اشيتهى الحلوى؛
فأفسيد الهواء امللوث حلواه .نهشه الجوع؛
فضنيت علييه األرض بالرغييف .الذ بالدار؛
ليتقيي بيرد الليل القيارس؛ فطردتيه منها
الشياطن و األشباح؛ صار الطفل مرشدا يف
العراء .و ملا اعرتاه السيأم ،و أثقلته الهموم
و األوجياع ،اتخذ من خرضة الحقول ألوانا،

و مين أعشياب اليراري فرشياة جديدة ،و
راح يرسيم عى مرمى البير براحا أخرض
يف آخره يقف ميالك يرفرف بجناحيه .اتخذ
الطفيل مين مالكيه املرسيوم رفيقيا آنس
وحدتيه؛ إذ نيأى الصغري بنفسيه عن اللهو
ميع من هيم يف مثل سينه؛ لقد فهيم أخريا
أنيه طييف ،و أن األرض مخادعة .و علم أن
األطياف ال تلمسها األيدي ،األطياف تعيش
يف غربة األرض الكاذبة .ظل خمس سنوات
أسيري األديم ،يلهو أمام الدار حينا ،و يبكي
تحت الشيجرة أحيانيا ،يطارد الفراشيات
تيارة ،و يسيابق الغيزالن تيارات ،و األرض
ترتصد خطواته ،تقيدها ،تسيتلب منه لذة
الركض و االنطالق ،تنزع من قلبه املرسات.
راح ينام يف العراء مرة ،و يكابد األرق مرات.
ظل يهفو إىل السيماء ،و ظلت االرض تحكم
علييه الخنياق ،و تسيتلب كل ييوم عرقه و

دموعه و شيئا من دمه.
()٣
امليالك يدعيو الطفيل رسا إىل التحلييق،
يعيريه جناحين ،و األرض ذئيب نائم يغلق
عينيا ،و يفتيح عينا أخيرى .الطفل يرضب
بجناحييه ،يعلو ارتفياع جبيل؛ فتجذبه يد
األرض الخشنة ،تلقيه يف جوف برئ سحيقة،
تضم ضلوعيه ،تدق عنقه ،تنيزع جناحيه،
تكشيف عن وجهها القبيح ،األرض دميمة،
و قعر البيرئ املظلم شييطان كريه .الطفل
يبكي وحيدا يف لجته املظلمة ،و املالك يسمع
أنينيه ،املالك يغادر كراسية الرسيم ،يمزق
أغيالل اليورق و الخييال ،امليالك يتحول إىل
حقيقية .املالك يرخي جناحيه يف قعر البرئ،
و الطفل يتعلق بريشيه املنري ،و الشييطان
يجذبيه ،و الطفيل يتشيبث بحبيل النجاة.
املالك يحمل الطفل ،و يعرج به إىل السيماء،

األرض الدميمة ترخ ،و ترسل الرياح من
جيوف الكهوف ،و تثري رميال الصحاري ،و
املالك يقياوم العواصف ،و الرمال السيوداء

الثائيرة ،املالك يصل -أخيريا -إىل النجوم ،و
يعييد الطفل إىل نجيم كان يف األصل صاحب
نطفته الطاهرة.
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احذر وامتنع من أخطاء شائعة ...

...هلا
افضل...هلا
حنو مستقبل أفضل

ملاذا قد تتصاحل الزوجة مع اخليانة أكثر من الزواج الثاني؟
ملاذا تقبل بع�ض الزوجات الخيانة
وال تقب�ل الزوج�ة الثاني�ة؟ وه�ل
هناك أس�باب بعينها تدفع الزوجة
إىل ترديد املثل الش�عبي “الزانية وال
الثانية”؟ مل�اذا قد تتصالح الزوجة
م�ع الخيان�ة أكث�ر م�ن ال�زواج
الثاني؟!
عندم�ا تج�د امل�رأة نفس�ها ب�ن
خياري�ن وه�و القب�ول بخيان�ة
زوجها ونزواته أو الزواج من امرأة
ثانية ،ملاذا قد تميل بعض النساء يف
العالم العرب�ي إىل القبول بالخيانة
أكثر من ال�زواج الثاني ،بل وهناك
من األمثال الشعبية ما يؤيد وجهة
نظرهن مثل “الزانية وال الثانية”.
تعتربها نزوة
كرام�ة امل�رأة ال تقب�ل أن يفض�ل
زوجه�ا ام�رأة أخ�رى عليه�ا
ليتزوجها ،ولكنه�ا يمكن أن تقنع
نفس�ها ب�أن الخيان�ة ه�ي مجرد
لحظة ضعف مر بها الزوج أو نزوة
عاب�رة ويمك�ن أال يع�ود إليها ،أو
مجرد طيش ومش�اعر مؤقتة ،أما
ال�زواج بأخرى يعن�ي أنه أحبها أو
شغلت حيزا ً يف قلبه وتفكريه ،وهو
م�ا ال يمكن ألي ام�رأة أن تقبله أو
تصدقه ل�ذا اقناع نفس�ها بالنزوة
أفضل كثريا ً.
الحب الجنوني
هناك بعض الزوجات تحب زوجها
بجن�ون ،ل�ذا ال تس�تطيع القب�ول
بفك�رة أن تش�اركها في�ه ام�رأة
أخ�رى ،ألن ه�ذا يمك�ن أن ي�ؤدي
أصالً الرتكابها جرائم من أجل منع
هذا الزواج ب�أي ثمن ،ولكن يمكن
أن تسامح زوجها رغم قسوة وقع
الخيان�ة عليه�ا ،ويمك�ن أن تغفر
ل�ه الخطأ م�رة لكنه�ا ال تقبل أبدا ً
بمشاركته امرأة أخرى.
الخوف من الشماتة

يمكن أن تك�ون املرأة لديها تجربة
فاش�لة س�ابقة س�واء يف الخطبة
أو ال�زواج وتخ�ى من الش�ماتة،
أو يك�ون له�ا ع�داوات أو خالفات
م�ع األه�ل أو الج�ريان أو بع�ض
الصديق�ات فتخ�ى من مش�اعر
الش�ماتة بال�زواج الثان�ي ،لك�ن
الخيان�ة غالبا ً م�ا تكون يف الرس ال
العلن ،لذا يمكن أن تكتم مشاعرها
وتقب�ل بالخيان�ة وتم�رر ه�ذه
الخطيئة مقابل تجاوز الشماتة.
الحفاظ عىل أرستها
أح�د الدوافع القوي�ة لتجاوز املرأة
ع�ن الخيان�ة مقابل ع�دم الزواج
م�ن الثانية ،أن تحاف�ظ عىل كيان
أرسته�ا م�ن التف�كك وأبنائها من
الضياع ،ألن الخيانة بالنس�بة لها،
س�تمر بهدوء ويمك�ن بطريقة أو
بأخ�رى أال تتكرر وآالمها يمكن أن
تندمل ،لكن الزواج الثاني يمكن أن

يجعل الجرح غائرا ً آلخر العمر.
الخوف من الضياع
الخ�وف من الضياع واملجهول حال
تزوج الرجل زوج�ة ثانية ،فيمكن
ً
مث�ال أن يطلقه�ا ،أو يهمله�ا ،أو
يهينه�ا ،أو يتوق�ف ع�ن اإلنف�اق
عليه�ا ،وغريها من األس�باب التي
يمك�ن أن تدور يف ذهنها ،لذا يمكن
أن تفضل الخيانة وتغفرها مقابل
عدم الزواج الثاني.
اإلحساس بالذنب
يمكن أن تغف�ر املرأة الخيانة ألنها
تش�عر بالذنب ألنها أهملت زوجها
أو ل�م تق�دم له م�ا ينبغ�ي عليها
تقديمه من اهتمام ورعاية وحب،
أو االنشغال عنه ألي سبب ،وغريها
من األس�باب التي تجعلها تتجاوز
ع�ن الخيان�ة مقاب�ل ش�عورها
باالرتي�اح لعدم تفك�ريه يف الزواج
الثاني.

مسبوسك البطاطس باجلنزبيل

البص�ل س�خنى الفرن عىل
 200درج�ة مئوي�ة ادهنى
رشائط السمبوسك بالزبدة
املذابة ث�م ضعى ملعقة من
مزي�ج البطاط�س ىف نهاية
الرشي�ط ث�م إطويه�ا م�ن
جنب إىل جن�ب لعمل قطعة
مثلثة ثم رىص السمبوس�ك

عىل صيني�ة الخبز وإدهنى
وجهه�ا بالزب�دة وك�ررى
العملي�ة حت�ى تنته�ى من
كل الحش�و و اخبزيه�ا ملدة
 20دقيق�ة حت�ى تصب�ح
هش�ة وذهبي�ةرىش قلي�ل
من القرفة عىل الوجه وهى
ساخنة ثم قدميه.

لطلة أبهى...

أقنعة البصل لشعر قوي ال يعرف التساقط

ق�د يتب�ادر إىل ذهن�ك ف�ور
س�ماعك كلمة بص�ل ،رائحته
القوية واملزعجة فقط ،ولكنك
قد تبدلن رأي�ك عندما تعلمن
بتأث�ريه الرائ�ع ع�ىل ش�عرك
وتقويته ومنع تساقطه ،حيث
س�يمنحك البصل الش�عر الذي
لطاملا حلمت به .هل تتساءلن
كيف ذلك ؟ ال تستغربي.
تعريف أيضا ً عىل :أنجح خلطات
الزي�وت الطبيعية لش�عر أكثر
كثافة
نقدم ل�ك  ،مجموعة من أقنعة
البصل لش�عر قوي ال يتساقط
أبدا ً.
القناع األول:
قطع�ي بصلت�ان كبريت�ان
بقرشهم�ا واغليهما يف لرت ماء
مل�دة  10دقائ�ق ،بعدها قومي
بتصفي�ة امل�اء ودلكي الش�عر
وفروة ال�رأس به ،واتركيه ملدة
 3-4ساعات ،ثم اغسيل الشعر
جيدا ً.
كرري العملية مرة كل أس�بوع
وستلمس�ن نتائ�ج رائعة عىل
شعرك.

الشعور بالدونية
تربي�ة اإلناث يف العدي�د من البلدان
العربية تجعلهم يشعرون بالدونية
أمام الرج�ل ،ويعتقدون من خالل
الرتبي�ة الخاطئة أن من حق الرجل
أن يفعل ما يحلو له ،وأنها يجب أن
تخضع وتتج�اوز وتقبل أي وضع
مهم�ا كان مهين�ا ً ألنه ه�و الرجل
األقوى وصاحب الحق يف كل يشء،
ل�ذا فالخيان�ة يمك�ن تقبله�ا من
خالل هذه املشاعر املختلة.
الخيانة املتبادلة
يمك�ن يف بعض الح�االت أن تكون
خيان�ة الرجل للمرأة ثمنا ً لخيانتها
له م�ن قبل ،ل�ذا فإن األم�ر يمكن
تقبله بسهولة ،بل بالنسبة لعقلية
الرج�ال يف بع�ض البل�دان العربية
يعترب ه�ذا أخف الرضر ألن الطالق
أو التش�هري أو حتى اإلي�ذاء يكون
ه�و وس�يلة الرج�ال للتعامل مع

الخيانة.
غياب املتعة
وجود مش�كلة يف العالقة الجنسية
وغي�اب املتع�ة ،والس�كوت طويالً
عىل هذا األمر ،يمكن أن يكون مربرا ً
للرجل للخيانة ،وه�و ما يمكن أن
تقبل�ه املرأة ،معت�ربة أن هذا األمر
أفض�ل من ال�زواج بام�رأة أخرى،
س�واء كانت ه�ي الس�بب يف هذه
املش�كلة أم ال ،خاص�ة وأن الرجل
يمتلك قرار التعدد من عدمه.
الرغبات الشاذة
بعض الرجال لديهم ميول ورغبات
جنس�ية ش�اذة ومنحرفة ،ويمكن
أال تس�تطيع الزوج�ة قب�ول تلبية
تلك الرغبات ،لذا يبحث عن تلبيتها
خارج املنزل ،وهن�ا تكون الخيانة
أمر يمكن التج�اوز عنه ،وتفضله
املرأة عن مشاركة زوجها مع امرأة
أخرى.
االحتكار واالمتالك
الزوجة التي تسيطر عليها مشاعر
الرغب�ة يف الس�يطرة واالحت�كار
واالمتالك لزوجه�ا ،يمكن أن تقبل
بالخيان�ة لكنها يس�تحيل أن تقبل
ب�أن تتنازل عن س�يطرتها لزوجة
ثاني�ة ،ألن ه�ذا يعني له�ا فقدان
الس�يطرة والذي يمكن أن يصيبها
بالجنون.
سهولة االنتقام
بع�ض النس�اء تعتق�د أن االنتقام
من الزوج الخائن أس�هل كثريا ً من
االنتق�ام من�ه عند زواج�ه الثاني،
لذا فه�ي تم�رر الخيانة ث�م تفكر
يف الطريق�ة التي يمك�ن أن تجعله
يدف�ع الثمن م�ن خالله�ا ،وهناك
العديد من الطرق واألس�اليب ،مثل
كتابة بعض املمتلكات أو الس�ماح
له�ا بمراقب�ة حس�ابات وس�ائل
التواص�ل االجتماع�ي أو املنع من
العالقة الحميمة وغريها.

ما أخطاء العناية بالبشرة اليت
تظهر آثار التق ّدم يف العمر؟

تس�عى معظم النس�اء عىل الحفاظ عىل برشة ش�ابة ومرشقة دوما ً رغم
التقدم يف العمر ،فيحرص الجميع عىل إبجاد جميع السبل املتاحة للحفاظ
عىل ش�باب ونضارة الب�رشة .وقد تواجهها بعض الع�ادات الخاطئة التي
قد ُترتكب دون دراية ،وتتس�بب يف تعرض البرشة للشيخوخة رسي ًعا .تلك
األخطاء الش�ائعة ،تضيف العديد من الس�نوات لعمرك الحقيقي ،لتجعلك
تبدين أكرب ً
سنا ،وأبرز هذه األخطاء نذكر ما ييل:
إغفال اس�تخدام الرتينويدات؛ حيث أنه عىل الرغم من كونها من العنارص
القاسية ً
قليال عىل البرشة ،إال أن الرتينويدات من املكونات الف ّعالة لتجديد
خالي�ا البرشة .وينص�ح أطباء الجلد باس�تخدام القليل م�ن الرتينويدات
لتدليك البرشة ً
ليال يومً ا بعد يوم لتحسن حالة البرشة.
التأكد دائمًا من اس�تخدام كمية كافية من واقي الشمس حوايل  2ملعقة
صغرية لتغطية جميع األماكن املعرضة ألشعة الشمس من الوجه ،الرقبة،
اليدين ،الصدر وغريها .وال تنيس اختيار لوش�ن واقي من أش�عة الشمس
م�ع معام�ل للوقاية ال يقل ع�ن  .SPF 30التعرض املفرط لألش�عة فوق
البنفس�جية من األسباب األساسية وراء اإلصابة بالبقع الداكنة والتي قد
تتحول فيما بعد إىل رسطان الجلد.
إهمال احتياجات البرشة مع التقدم يف العمر ،ألنه يف هذه املرحلة العمرية
ّ
جفافا ،رقة وأكثر حساس�ية.
تق�ل إف�رازات البرشة ،مم�ا يجعلها أكث�ر
مم�ا يعني أنه م�ن الرضوري اختيار املرطب املناس�ب ال�ذي يمد البرشة
ّ
املدون�ة ع�ىل
باحتياجاته�ا .وأوىص خ�رباء العناي�ة باالنتب�اه املكون�ات
مس�تحرضات العناي�ة بالبرشة لتجنب بعض املش�كالت الش�ائعة خالل
التقدم يف العمر كاالحمرار ،حبوب البرشة والتجاعيد.
استخدام منتجات العناية يف التوقيت الخاطئ ،حيث أن اتباع روتن جمايل
من األمور الرضورية للعناية بالبرشة والحفاظ عىل الحيوية الدائمة .لكن
لكل من مستحرضاتك التجميلية توقيت مناسب خالل  .،عىل سبيل املثال،
اس�تخدمي املنتجات الغنية بمضادات األكسدة يف الصباح لحماية البرشة
م�ن عوامل التلف خالل  .،أما املقرشات كحم�ض الجليكوليك أو أحماض
الب�رشة والكوالج�ن كالرتينويدات ،فمن األنس�ب تطبيقه�ا قبل الذهاب
للنوم لتعمل عىل إصالح وتجديد خاليا البرشة.
إهمال اس�تخدام عالجات مكافحة الش�يخوخة من الس�ن املبكرة ،حيث
يويص أغلب األطباء باس�تخدام مس�تحرضات مكافحة الشيخوخة بد ًءا
من س�ن العرشين ،حيث يس�اعد ذلك عىل تجنب ظهور الخطوط الدقيقة
والتجاعي�د املبك�رة .وبارشي باس�تخدام عالجات مكافحة الش�يخوخة
مبكرًا ،اختاري أنواع اللوش�ن وس�ريوم الب�رشة الغني�ة بالببتيدات ،كما
تس�اعد الببتي�دات عىل بن�اء الكوالجن ،والذي يس�اعد ع�ىل الوقاية من
ترهالت البرشة.

كل يوم معلومة...

املطبخ ...
املقادير
بطاطس
زبدة
فلفل أحمر
بصل أخرض
زنجبيل
عجن سمبوسك
قرفة
خطوات التحضري
ىف
البطاط�ا
اش�وى
امليكرووي�ف أو الف�رن
حتى تصب�ح طرية و ذوبى
القلي�ل من الزب�دة ىف مقالة
و اق�ىل الفلف�ل األحم�ر
مل�دة  30ثاني�ة ث�م األجزاء
البيضاء من البصل األخرض
والزنجبي�ل مل�دة دقيق�ة
واح�دة اه�ريس البطاطس
ىف املق�الة و تب�ىل املزيج ثم
قلبى ىف الج�زء األخرض من
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القناع الثاني:
أحرضي  3حب�ات من البصل،
قطعيه�ا واخلطيه�ا جي�دا ً يف
الخ�الط ،ثم قوم�ي بتصفيتها
باس�تخدام فوط�ة قطني�ة
نظيف�ة حت�ى تحص�يل ع�ىل
عص�ري البص�ل ،دلك�ي ف�روة
ال�رأس ب�ه جي�دا ً واتركيه ملدة
س�اعتن م�ع تغطي�ة ال�رأس
بغط�اء بالس�تيكي ،بعده�ا
قومي بغسل شعرك جيدا ً باملاء
والشامبو .
ك�رري ه�ذا القن�اع مرت�ن يف

األس�بوع لتحصيل ع�ىل نتائج
مذهلة.
للتخلص من رائحة البصل عىل
شعرك:
ضع�ي حزم�ة م�ن البقدونس
يف لي�رت ونصف م�ن املاء املغيل
وغط�ي الوع�اء ،اتركيه�ا مدة
 20دقيق�ة حت�ى تحصيل عىل
منقوع البقدونس ،صفي املاء
جي�دا ً وأضيفي إلي�ه كأس من
الخل وقومي بش�طف الش�عر
ب�ه وس�يخلصك م�ن الرائحة
املزعجة للبصل نهائيا ً.

مع تراكم األزمات ...كيف نعاجل القلق الناجم عن متابعة األخبار؟
بس�بب التوت�رات السياس�ية،
االقتصادية والصحية عىل صعيد
العال�م ،تزي�د متابع�ة الن�اس
األخبار ،األم�ر الذي يؤثر س�ل ًبا
عىل صحّ تهم العقلية والنفسية.
فكش�ف عضو جمعي�ة باريس
للتحلي�ل النف�يس ،الدكتور بافل
كاتش�الوف أن الناس معرّضون
لتقلبات املزاج املوسمية ،ويمكن
أن يعانوا م�ن القلق عىل خلفية
األخب�ار عن املع�ارك والعمليات
الخاصة.
فالتدفق املستم ّر لألخبار السلبية
يرفع مستويات التوتر ويزيد من
أع�راض القلق واالكتئ�اب .وقد
يصل األم�ر إىل مفاقمة املخاوف
الشخصية والتسبب بردود فعل
حادة وبع�ض أعراض اضطراب
ما بع�د الصدمة الت�ي يمكن أن
تكون طويلة األمد.
وي�ؤ ّدي اإلع�الم الرقم�ي دورًا

س�لبيًّا يف هذا املجال ألنها تلعب
ع�ىل ه�ذا الوت�ر العاطف�ي من
خالل العناوين املثرية
والرتكي�ز بش�كل أس�ايس ع�ىل
تغطي�ة الك�وارث ب�دل األخب�ار
اإليجابية.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن دراس�ات
س�ابقة ،خالل فرتة ذروة تفيش
ف�ريوس كورون�ا خلص�ت إىل

أن األش�خاص املتفائل�ن وغ�ري
املؤمنن بنظرية املؤامرة شعروا
بقلق ّ
أقل من أولئك املتشائمن.
وال ّ
ب�د م�ن التش�ديد هن�ا ع�ىل
أهمية التأك�د من صحة األخبار
ً
خصوصا تلك التي يتداولها رواد
مواقع التواصل االجتماعي.
وينصح العلماء بعدم االستماع
لهذه األخبار بصورة مس�تمرة،

خاص�ة وأنه�ا تع�اد وتتك�رر.
وبتعب�ري آخ�ر ،يج�ب االبتعاد
عن متابع�ة األخب�ار بن فرتة
وأخ�رى خ�الل  ،والتج�وال يف
اله�واء الطل�ق .ألن البق�اء يف
م�كان مغلق يجعل الش�خص
يفك�ر باألفكار نفس�ها طوال
الوق�ت وغال ًب�ا ما تك�ون هذه
األخبار سلبية.
ّ
ّ
مهتمً�ا
الش�خص
وإذا كان
يف متابع�ة األخب�ار املحلي�ة
والدولية أو إذا كان مجال عمله
ّ
فالحل يكمن
يفرض علي�ه ذلك،
باالعتدال.
فيمكنه اتب�اع الخطوات التالية
للتقليل من التأثري الس�لبي لهذه
األخبار عليه:
 1اختي�ار وق�ت مح� ّدد م�نالنهارملتابع�ة ن�رشات األخب�ار
ووقت آخر لالطالع عىل ما يتداول
عىل مواقع التواصل االجتماعي

 2متابع�ة مناف�ذ إخباري�ةموثوقة وذات مصداقية عالية
3االش�رتاك يف ن�رشة إخباري�ةأو بودكاس�ت للح�د تلقائيًّ�ا من
الوقت واملحتوى املتابع
4القي�ام بنش�اط صحّ �ي بع�دمش�اهدة األخب�ار مث�ل امليش أو
االتص�ال بصدي�ق أو ممارس�ة
هواية معينة.
5التخفي�ف م�ن ضغوطات�هاألخرى.
أمّ �ا إذا ش�عر الش�خص ب�أن
االضطراب�ات النفس�ية الناجمة
ع�ن متابعت�ه األخب�ار تتفاق�م
ً
خصوص�ا م�ع اق�رتاب الربي�ع
واحتم�ال اإلصابة بتقل�ب املزاج
املوسمي فيجب عندها استشارة
الطبيب املختص وطلب املساعدة
النفس�ية .فق�د يص�ف الطبيب
أدوية مض�ادة لالكتئاب وينصح
بالخضوع لدورة عالج نفيس.

ثالثة إجراءات حامسة للتصدي ملرض الكلى املزمن وتدارك اإلهمال
بيلني إجنيسو
نائب الرئيس ملنطقة الشرق األوسط
وإفريقيا لدى “أسرتازينيكا”
ُي َع ُّد مرض الكىل املزمن أحد األسباب
الرئيس�ية للوف�اة يف جمي�ع أنحاء
العال�م ،ومن املتوق�ع أن يكون من
بن األسباب الخمس�ة األوىل للوفاة
بحلول عام .2040
ومن املؤسف حقا ً أن قلة من الناس
ع�ىل دراية به�ذا امل�رض الصامت،
حي�ث يمك�ن أن يفق�د امل�رىض ما
يصل إىل  90٪من وظائف الكىل قبل
ظهور أي أعراض.
ويُمك�ن ملرض الكىل املزمن ،الذي تم
تشخيصه بشكل متأخر أو ُت ِرك دون
ع�الج ،أن يتط�ور ويتحول إىل فش�ل
كلوي ،ويحدث تغي�ريا ً هائالً يف حياة
املرىض؛ حيث يتوج�ب عليهم حينها
إجراء غس�يل للكىل أو إج�راء عملية
لزرع الكىل.
وعىل الرغم من العبء العاملي الهائل
الذي يفرضه مرض الكىل املزمن عىل
امل�رىض واألنظم�ة الصحي�ة ،إال أنه
نادرا ً ما يُعطي صانعو القرار األولوية
لهذا املرض ،وقلي�ل من البلدان لديها
إس�رتاتيجية وطنية لتحسن الرعاية
املقدم�ة ملرض ال�كىل املزم�ن؛ وتقل
نس�بة الدول املهتم�ة بالتصدي لهذا
امل�رض ع�ن  20٪يف منطق�ة الرشق
األوسط .

ويف منطق�ة الرشق األوس�ط ،ال يزال
عبء م�رض ال�كىل املزمن والفش�ل
الكل�وي املرتبط به مرتفع�اً ،ويتزايد
ويؤث�ر حالي�ا ً يف  5إىل  10٪م�ن
السكان.
اخت�ارت رشكة أس�رتازينيكا  ،،الذي
يصادف  ،العاملي ملرض الكىل املزمن،
للمس�اعدة يف تعزيز الجهود العاملية
الت�ي ُت َ
بذل للحد من األعب�اء املتزايدة
مل�رض الكىل املزم�ن؛ وذلك من خالل
استضافة قمة مرض الكىل املزمن يف
إكسبو  2020يف دبي.
وجدت أس�رتازينيكا أن�ه من الواجب
وضع هذا امل�رض الصامت عىل رأس
جدول أعمالها يف هذه املنصة العاملية
الفري�دة؛ انطالقا ً م�ن كونها رشكة
استثمرت يف إنقاذ األرواح من أمراض

ال�كىل ،ويف البح�ث ع�ن العالج�ات
املستقبلية ألمراض الكىل املزمنة.
وتش�كل القم�ة يف ذات الوقت نقطة
التقاء ملناقشة اإلسرتاتيجية ملواجهة
األعب�اء الت�ي يفرضها م�رض الكىل
املزم�ن يف ال�رشق األوس�ط ،حي�ث
تجتم�ع وف�ود م�ن دول مجل�س
التع�اون الخليج�ي وم�ر ولبن�ان
واألردن والعراق الستكش�اف الحلول
اإلقليمية.
س�نناقش تل�ك الحلول م�ع الخرباء
يف إكس�بو ،ونعتق�د أن هن�اك ثالث�ة
إج�راءات حاس�مة يمكنن�ا اتخاذها
بصفتنا مجتمع عاملي معني بمعالجة
أعباء أم�راض الكىل املزم�ن وإحراز
تغيري حقيقي يف حياة املرىض.
أوالً؛ وربم�ا هي النقط�ة األهم نظرا ً

للطبيع�ة الصامتة للم�رض ،نحتاج
إىل العثور عىل مرىض مصابن .وهذا
يعني تحس�ن آلية جم�ع البيانات،
واملراقب�ة ،ووض�ع الفحوص�ات
املناس�بة للكشف عن املرض يف وقت
أبكر.
ويف حن تمتلك دولة اإلمارات العربية
املتح�دة واح�دا ً من أقدم الس�جالت
املخصص�ة للكىل يف العالم ،والذي تم
تأسيسه يف عام  ،1980نجد أن ُعمان
هي الدول�ة العربي�ة الوحي�دة التي
تمتلك سجالً مخصصا ً ألمراض الكىل
املزمنة؛ وهذا يرتك فجوة يف البيانات
اإلقليمية الدقيقة التي توضح التأثري
االجتماع�ي واالقتص�ادي والبيئ�ي
الحقيقي للمرض.
ثاني�اً؛ عندم�ا نجد م�رىض مصابن
بم�رض ال�كىل املزمن ،فإنن�ا نحتاج
إىل ضم�ان الوص�ول املبك�ر والعادل
إىل الع�الج .نحن نعلم أن�ه عندما يتم
ع�الج امل�رىض يف وق�ت مبك�ر ،فإن
نوعية حياتهم تتحس�ن بشكل كبري،
ويمك�ن تجن�ب التكالي�ف املرتبطة
بالفش�ل الكلوي يف املرحلة النهائية؛
بما يف ذلك غس�يل ال�كىل .ويمكن أن
تس�اعد مث�ل ه�ذه اإلج�راءات أيضا ً
يف تقليل مع�دالت الوفي�ات املرتبطة
بمرض الكىل املزمن ،والتي تعد األعىل
يف األردن واململكة العربية الس�عودية
والبحري�ن ضم�ن منطق�ة ال�رشق
األوسط.

أخرياً؛ نحتاج إىل تحويل اآلراء والرؤى
حول أمراض الكىل املزمنة إىل رشاكات
ملموس�ة بن أصح�اب املصلحة عرب
مسار املرض.
تتضم�ن أمثل�ة رشاكاتن�ا العاملية
منصة تشخيصية نقوم بتطويرها
باس�تخدام تقني�ة ،Renalytix AI
التي تس�تخدم ال�ذكاء االصطناعي
لتحس�ن تش�خيص أمراض الكىل،
وإدارة الرعاي�ة الرسيرية ،وتثقيف
ون�رش الوع�ي للطواق�م الطبي�ة
واملرىض ،وتصني�ف املرىض لتقيص
نتائج التجارب الرسيرية.
باإلضاف�ة إىل ذلك ،تس�اعد حملتنا
العاملية “تحت وطأة الضغط” The
 Pressure is Onاألطباء عىل اختبار
وظائ�ف ال�كىل أثن�اء الفحوص�ات
الروتيني�ة ،وقد ش�هدت فحص 10
مالي�ن مريض للكش�ف عن مرض
الكىل املزمن عىل مس�توى العالم يف
عام .2021
وباإلضاف�ة إىل أح�دث األبح�اث
العلمي�ة وهذه ال�رشاكات املبتكرة،
هناك الكثري م�ن الجهود التي تبذل
بالفعل للمساعدة يف تغيري مستوى
الرعاية املقدم�ة للمرىض املصابن
بأم�راض ال�كىل املزمن�ة ،ولك�ن
ملعالجة هذه األزمة الصامتة بشكل
فع�ال ،ال بد من العثور عىل املرىض،
وه�ي نقط�ة االنطالق األساس�ية
لتحقيق ذلك.

مرفأ
العدد 7677 :الخميس  10اذار 2022

أبـــــــراج

No: 7677 Thu 10 Mar 2022

www.alzawraapaper.com

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

حس��بتك روح ي��ل ج�ازي�تن��ي ب������روح
ش���ك�ث�ر ض�م�ي�تل��ك يل كلش��ي م��ا ضام
ع�م��رك م�ي��ل س���اعة ش���ب�ي�ك م�غ���رور
ت����دگ ب���اب ال��زم���ن وادف��ع���ك ارق���ام
ج�رح���ك ص��ار ش���اع�ر ب�ال��ه م�ت��روس
وم����ا ي�ك�ت���ب اذا م���و ان����ت لله��������ام
م���و ك���ل ال�ب�ي����ت ي�ن�ح�س���ب ب�ي�����ت
ال�ب�ل�ب���ل ب�ال�ق�ف���ص م�ح�ك���وم ب�ع�دام

قد يش�عر أحد الج�ريان أو األصدقاء أن�ه ليس لديه
رغبة يف التواصل مع اآلخرين .يبدو أن هذا الش�خص
ال يت�رف بطريق�ة طبيعي�ة ولكنك تري�د ان تعرف ما
هو الس�بب وراء ذلك الترف .اتركه بمفرده اآلن ،فربما
يك�ون لدي�ه بعض املش�اكل الخاصة .س�يعود إىل وضعه
الطبيعي غدا .كن صبورا.

الثور
ما الذي يعوق حريتك اليوم ويقيدك؟ ملاذا تش�عر
اليوم أن�ك تريد أن تقوم بكل املهام يف آن واحد؟ إذا
كنت تحاول أن تلفت نظر شخص ما بهذه الترفات،
فهذه فكرة سيئة للغاية .الجميع يعرف جيدا أنك شخص
ج�اد يف عمل�ك .ال تجرب نفس�ك ع�ىل القي�ام بالعديد من
األعمال املرهقة وإال ستشعر بالتعب الشديد.

من الفيسبوك

acebook

الجوزاء
ال يوجد أمامك مكان للراحة واالس�رخاء سوى
املن�زل فق�ط .ربما تجل�س وحيدا يف منزل�ك اليوم
بس�بب خ�روج جميع أف�راد األرسة من املن�زل .اخر
امل�كان املفضل واجلس في�ه واقرأ كتابا أو ش�اهد فيلما.
اتص�ل بصدي�ق أو م�ارس رياضت�ك املفضل�ة يف حديقة
املنزل.

السرطان
داف�ع عن أي ش�خص مظلوم الي�وم وال تقبل أن
يظلمك أحد او أن يفرض قوته وسيطرته عليك .إذا
هاجمك أحد األش�خاص وأهانك ،ال تكن س�لبيا ودافع
عن نفس�ك .إذا استسلمت ،ستعطي هذا الشخص فرصة
أخ�رى إلهانت�ك .اح�رام اآلخرين لك واحرام�ك لآلخرين
أيضا أمر مهم جدا اليوم.

األسد
تتعاون اليوم مع شخص ما لتقديم فكرة جديدة
للعمل .هذا الش�خص س�عيد جدا بس�بب تعاونك
معه وتشجيعه .تكسب رضا وود هذا الشخص وربما
يفاجئك هذا املساء بخرب أو بهدية .اقبل هذه الهدية فأنت
تستحقها.

العذراء
قد تكون مهموما هذا اليوم بسبب توتر عالقاتك
باآلخري�ن وتعرض�ك لبع�ض املواق�ف الصعبة .ال
تقلق ،ألن هذه الغيوم ستنقشع قريبا.
ركز عىل مش�اريعك الحالية وال تضع وقتك وخطط جيدا
ملستقبلك.

الميزان
تترف بأس�لوب جاد وحازم ج�دا اليوم وربما
ترفع صوتك ع�ىل مديريك يف العمل .عىل الرغم من
أن األج�واء غري مريحة ،ولكن ه�ذا ال يعني احتمالية
حدوث مش�اكل .األمور تص�ل إىل ذروتها هذا اليوم .ابحث
عن جمالك الداخيل وجدد حماسك يف كل يوم جديد.

العقرب
أن تتخ�ذ قرارا بالزواج من ش�خص ما ،هذا أمر
ليس س�هال .أنت ش�خص تخاف من امللل والرتابة
ولذلك تخاف من ق�رار الزواج .ال تخف من هذا القرار
فالحي�اة س�تكون جميلة وش�يقة .الحقيق�ة أفضل مما
تش�اهده يف األف�الم وما تق�رأه يف الروايات .يوم مناس�ب
للتفكري يف قرار مثل هذا.

القوس
ال تلعب دور الضحية دائما ،وكن قويا وواثقا من
نفس�ك حتى ال يتالعب اآلخرون بمشاعرك .واجه
من يزعجك واجعلهم يتوقفون عن اإلساءة إليك .لديك
الق�درة عىل م�داواة جروح اآلخرين ولك�ن ال تعرف كيف
تدواي جروحك.

الجدي
ضع حدودا للتعامل مع بعض األش�خاص اليوم.
فكر يف مستقبلك املهني واملادي .هذه الفرة حرجة
جدا لذلك عليك أن تفكر كل لحظة يف طبيعة مستقبلك
بش�كل واقعي .يجب أن تفصل ب�ن الواقع والخيال حتى
تحقق النجاح يف كل مجاالت الحياة.

الدلو
هناك شخص ما يدفعك للتقدم وهذا الشخص ال
يمكن تجاهله .ربما تكون بحاجة إىل تعديل جدول
أعمال�ك أو حتى خطواتك املقبلة من أجل االس�تفادة
من الطاقة التي تتمتع بها.
لن يس�تطيع أي شخص أن يقف يف طريق شخص ناجح
مثلك.

الحوت
يتنافس العديد عىل مقابلتك اليوم بسبب وبدون
سبب .أنت تريد أن تكس�ب رضا الجميع وتريد أن
تجعلهم س�عداء .ربما يتغري مزاجك يف أقل من لحظة
فكن حذرا حتى ال ينفر اآلخرون منك.
م�ن األفضل ان تضع ح�دا لهذه املقاب�الت اليوم حتى ال
تفقد أعصابك.

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1220س�قوط مدينة بخ�ارى أمام قوات
املغول بقيادة جنكي�ز خان بعد حصار دام
ثالثة أيام ،وقام املغ�ول بطرد أهل بخارى،
وقتلوا من بقي بداخل املدينة وأنهوا عملهم
الوحيش بإحراق املدينة.
 - 1814إرغ�ام نابلي�ون بوناب�رت ع�ىل
االنسحاب من “معركة الون” يف فرنسا.
 - 1906بريطاني�ا تن�زل البارج�ة املدرعة
البحري�ة الحربي�ة إىل البح�ر يف مين�اء
بورتس�موث ،وه�ي البارج�ة الت�ي كانت
أول س�فينة يف العالم يف ذل�ك الوقت مزودة
بمح�ركات توربيني�ة ،كم�ا كان�ت يف ذل�ك
الوق�ت أك�رب س�فينة يف العالم حي�ث كان
وزنها حوايل  18ألف طن.
 - 1910إلغاء الرق يف الصن.
 - 1983إلقاء القبض عىل مجموعة يهودية
متطرف�ة حاول�ت اقتحام املس�جد األقىص

يف اللي�ل من طرف�ه الجنوبي واالس�تيطان
في�ه ،وكان بعض أفراد املجموعة مدججن
بالس�الح ويرت�دون ال�زي العس�كري
اإلرسائي�يل ويحمل�ون مع�اول وأكي�اس
مليئ�ة باملتفجرات ،وقد ذك�ر أن هؤالء من
مس�توطني كريات أربع وطالب مدرس�تها
الديني�ة وه�م أعض�اء يف حرك�ة كاخ التي
يتزعمها مائري كاهانا.
 - 1996أم�ري الكويت الش�يخ جابر األحمد
الصب�اح ورئيس فنلندا مارتي أهتيس�آري
يفتتحان برج التحرير يف مدينة الكويت.
 - 2004مجلس النواب الفرنيس يوافق عىل
مرشوع قرار يحظر ارت�داء الحجاب أو أي
رموز دينية أخرى يف املدارس واملؤسس�ات
الحكومية.
ً
أمينا عامًّ ا
 - 2016اختي�ار أحمد أبو الغيط
جدي ًدا لجامع�ة الدول العربي�ة خلفا ً لنبيل

العربي اعتبارًا من أول يوليو.
- 2017تون�س تعل�ن ع�ن عثوره�ا ع�ىل
مخطوط�ة نادرة م�ن التوراة تع�ود للقرن
الخامس عرش.
 املحكمة الدس�توريَّة يف كوري�ا الجنوبيَّةتؤيد عزل رئيسة البالد باك غن هي ،ويتسلم
الرئاس�ة باإلنابة رئيس الوزراء هوانغ غيو
أن إىل حن إجراء انتخابات جديدة.
س ُ
ُ - 2019
�قوط طائرة الخط�وط الجوية
ُ
اإلثيوبي�ة الرحلة  302بعي�د إقالعها ِبوقتٍ
قص�ري من مط�ار أدي�س أبابا ب�ويل الدويل
ٍ
ومقتل جميع ال�ر َُّكاب عىل متنها ،وعددهم
 157راك ًبا.
 - 2021وف�اة حامد باكايوكو رئيس وزراء
س�احل العاج إثر إصابته بفريوس كورونا،
ع�ن عم�ر ناه�ز  56عامً ا .وتعي�ن باتريك
أتيش قائمًا بأعمال رئيس الوزراء.

مشاكل وحلول...

أنتقد الجميع وأسعى إلى الكمال ..ماذا أفعل؟
أنا فتاة كث�رية االنتقاد ،واحب االبتعاد عن اآلخرين من الذين ارى
إن طبعه�م ال يفيدني يف يش ،كوني أري�د ان أطور ذاتي ،وأريد ان
أرتقي وهم عكيس غري مبالن ،لكن إرادتي ضعيفة.
النصائح والحلول:
 .1إن اإلنسان الشاطر هو الذي يعرف كيف يكون بن مجموعات
مختلف�ة من األصحاب ،بمعنى أن تفرقي ب�ن األصدقاء املقربن
وب�ن الزمالء وب�ن املعارف ،يعني لكل مجموع�ة ،حتى لو كانت
عبارة عن ش�خص أو ش�خصن ،أمور مشركة يمكنك أن تميض
معها وقتا ً بما يناسبك ويناسبها.
 . 2ه�ذه قاع�دة عامة  ،أم�ا يف حالتك فأنت بحاج�ة إىل أن تغربيل
دائرة صديقاتك حالياً ،وتنتقي من تنس�جم معك يف تبادل املعرفة
والخربات وتطوير الذات ،وتتباعدي تدريجيا ً عن األخريات.
ً
 .3أم�ا انتقادك مل�ن حولك فليس أمرا ً محبب�اً ،وتأكدي أن كال منا
مع�رض لالنتق�اد ،فابتعدي ع�ن تقييم من حولك به�دف الحكم
عليه�م ،بل يمكنك أن تكوني مس�اعدة لهم بط�رق ذكية وخفية،
تشعرهم بتأثريك اإليجابي عليهم.
 .4قل�يل م�ن الكالم مع الفئ�ة الثرث�ارة واختاري أوقاتا ً لنفس�ك

للتعل�م واإلط�الع ،وتقرب�ي م�ن أش�خاص تجدين لديه�م نفس
الرؤى والطموح ،واقرئي س�ري ومذكرات األشخاص الذين قدموا
لإلنس�انية خدم�ات مختلفة ،لتصفو نفس�ك وتتمتع�ي بحياتك
وصداقاتك.

اختبارات شخصية...

راقب كف يدك لتتعرف على شخصيتك
إذا اردت ان تع�رف م�ا هي ابرز
ممي�زات ش�خصيتك راق�ب كف
ي�دك وطابقها م�ع النماذج التي
نعرضه�ا يف االختب�ار الت�ايل... ،
الي�ك اختب�ار تحليل الش�خصية
هذا:
 .1لديك شخصيّة ودودة ج ّداً ،ومن
السهل عليك تكوين صداقات مع
أش�خاص جدد .طباعك س�هلة،
وأن�ت دائما ً مس�تع ّد لتجربة ّ
كل
يشء جديد ،طبعا ً ضمن املعقول.
والن�اس يتكلّمون بأحي�ان كثرية
ّ
وحنيتك.
عن طيبة قلبك
ُ .2تش�عر الن�اس م�ن حول�ك
بالراح�ة ،ولهذا فه�م يفتحون لك
قلبه�م وأفكاره�م .قلب�ك الطيّب
وش�خصيّتك اللطيف�ة وروح�ك
الحل�وة تجع�ل الن�اس يتقرّب�ون
منك بعد وقت قصري من معرفتهم

ب�ك .والناس يش�عرون أيضا ً ّ
بأنه
يمكنه�م أن يكون�وا صادق�ن
مع�ك ،وبإطالعك عىل مش�اكلهم،
وأن�ك متعاط�ف ج� ّدا ً
خصوص�ا ً ّ
معهم ،وتش�جّ عيهم ليجدوا حلوالً
مناسبة لهم.
 .3لدي�ك مواهب عديدة يف مجاالت
مختلف�ة ،والن�اس يتطلّعون إليك

سودوكـــو
وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة
الصغ�رية  ،ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة
واحدة .

عىل ّ
أنك قائدهم .بعضهم يشعرون
ببع�ض الغ�رية من�ك ،وينظ�رون
إليك بحس�د ،ولك�ن معظم الناس
معجبون بقدراتك .ستكون ناجح
ج� ّدا ً يف حيات�ك ،طامل�ا أ ّ ّن�ك ّ
تظ�ل
صادق مع نفس�ك ،وصادق بشأن
أصولك.
 .4لدي�ك قل�ب م�ن ذه�ب وتج�د

اإلكتف�اء الذات�ي عندم�ا تس�اعد
االشخاص الذين هم بحاجة إليك.
واملقول�ة القديمة “للعط�اء بركة
ّ
التلقي” هي فعليّا ً املقولة
أكرب من
ّ
تس�ري حياتك .تس� َعد للغاية
التي
عندما ُتس� ِعد اآلخري�ن .وهذا أمر
رائع يف شخصيّتك.
 .5لدي�ك ي�د مختلف�ة ع�ن األيدي
األخ�رى ،ل�ذا أنت ال تنتم�ي إىل أي
ّ
تتمتع
فئة .من هذا املنطل�ق ،أنت
بذكاء المع ج ّداً .والناس يحاولون
بش� ّدة معرف�ة م�ا ه�ي صفات�ك
ّ
ولكنهم ال يس�تطيعون
الحقيقيّة،
أن يح� ّددوا ذلك .وه�ذا األمر يعززّ
جاذبيّ��ك تجاه األفراد من الجنس
اآلخ�ر .خصوص�ا ً ّ
وأن بعض�ا ً من
اللغ�ز يكتن�ف ش�خصيّتك ،وه�ذا
سبب ّ
قوي لشعور اآلخرين نجذاب
نحوك.

كلمات متقاطعة

قصة مثل...

اللسان الحلو ..
الحية من الزاغور
يطلع ّ

يرضب للشخص الذي ينال بحلو
لسانه ما اليناله بقوة سلطانه ،
ويظف�ر بجمي�ل القول وحس�ن
ال�كالم  ،م�ا اليظفر ب�ه بطرف
السنان وح ّد الحسام .
أصله:
أن رجال كان يعيش يف بيت قديم
البنيان م�ع زوجه وولده  .وكان
يف البي�ت حيّ�ة تعي�ش يف جح�ر
يف أح�د حيطان�ه منذ أم�د بعيد
 .وكان الرج�ل يك�ره أن تعي�ش
الحيّة يف بيته  ،ويخىش منها عىل
ول�ده  .ويف ذات ي�وم رأى الرجل
الحيّ�ة ته� ّم بدخ�ول جحره�ا ،
فأرسع إليه�ا ليقتله�ا  ،ولكنها
اس�تطاعت أن تفلت من�ه  ،وأن
تدخل جحره�ا فتنجو بحياتها .
ومن�ذ ذلك اليوم أضم�رت الحيّة
للرجل وأهل بيته رشا .
ويف صب�اح ذات يوم  ،رأت الحيّة
رب�ة البيت تع� ّد الفطور لزوجها
وولده�ا  ،فتضع اللب�ن يف أواني
ّ
تص�ف تل�ك األ وان�ي عىل
 ،ث�م
منضدة الطع�ام  .فرأت الفرصة
مواتية لإلنتقام من الرجل وأهل
بيت�ه  ،فج�اءت إىل اللبن فذرفت
فيه من الس�م الزع�اف مايكفي
لقتل أناس كثريين  .ثم عادت إىل
جحرها فدخلت فيه .
وبعد مدة وجيزة استيقظ الرجل
م�ن نوم�ه  ،فس�معت الحيّ�ة
زوجته تلومه عىل كراهيته للحيّة
ومحاول�ة قتله له�ا  .وقالت له :

(( إن�ت هوايه غلط�ان  ..هاذي
الحيّة س�اكنة ويانا من سنن ..
وص�ارت واحدة من أهل البيت ..
وآن�ي أحبها مثل م�ا أحب ولدي
))  .فأجابه�ا  (( :والله يامرة ..
آن�ي هم متندم عىل عميل  ..ومن
اآلن فصاع�دا راح أعام�ل الحيّة
مث�ل ماتعامليها إن�تِ  ..وأحبها
مثل ما تحبيها ))  .وكانت الحيّة
تنصت مل�ا قاله الرج�ل وزوجته
 ،فلق�ي ذل�ك القول منه�ا قبوال
حس�نا  ،وندم�ت عىل م�ا فعلت
من ذرف الس�م يف أواني الحليب
 .فأرسعت خارج�ة من جحرها
 ،وذهب�ت إىل حي�ث يوجد بعض
الرم�اد  ،فتمرغ�ت في�ه  .ث�م
راحت إىل أوان�ي الحليب فجعلت
تغط�س يف األواني آني�ة بعد آنية
حتى لوّثت الحليب كله بالرماد ،
فصار غري قابل للرشب  ،وأنقذت
ّ
محتم .
تل�ك العائلة م�ن م�وت
ث�م علمت املرأة بأم�ر الحية مع
الحلي�ب  ،وخروجها من جحرها
لتلوّث�ه  .كم�ا علم�ت أن الحيّ�ة
إنما فعل�ت ذلك بعد اس�تماعها
لكالمه�ا وكالم زوجه�ا  .فقالت
يف ذلك :
“ لس�ان الحل�و  ...يطلّ�ع الحيّة
من الزاغور “ .
ث�م عل�م الن�اس بذل�ك األم�ر ،
فعجب�وا من فعل الكالم الطيب ،
والقول املعروف يف الناس .
وذهب ذلك القول مثال...

هـــــل تعلــــم؟

ه�ل تعلم أن الثعلب إذا اش�تد ب�ه الجوع يس�تلقي عىل ظهره ويحتبس نفس�ه إىل داخ�ل بدنه حتى ينتفخ فيظ�ن الطري أنه ميت
فيقع عليه فيثب الثعلب عىل الطري و يأكله .
هل تعلم أن الفيل أطول عمرا ً من الجمل  ..إذ يعيش حوايل سبعنس�نة بينما يعيش الجمل خمس و عرشين س�نة و هو أقر من
عمر الحصان الذي يعيش خمسا ً و ثالثن سنة .
ه�ل تعل�م أن من ب�ن الحيوانات الثدي�ة يعتق�د أن الفيل يعيشأطول حياة قد تصل إىل  150أو  200سنة ،والحصان يعيش أحيانا ً
فوق ال�� 50عاماً .ومن بن الطيور فإن النس�ورتعيش أيضا ً أكثر
من  100س�نة .أما بط�ل الحياة الطويلة فهي الس�لحفاة ،فهناك
س�لحفاة مش�هورة جدا ً تدعى سلحفاة مويش�يوس عاشت بكل
تأكيد  152سنة ومنهم من يعيش أكثر من 200س .
أفقي
.1أقىس املواد يف الطبيعة  -يرق ويتقبل التغيري.
.2أرق أنواع الحرير  -يف أقدام الخيل.
.3أعلنت للمأل  -خريات يهبها الخالق ملخلوقه ويزيدها.
.4ليث (معكوسة)  -ثلثا واد.
.5نعمل عمال ونداوم عىل عمله  -عكس.
.6بقايا زائدة يف آخر الطعام  -من أطراف االنسان.
.7ثلثا جاد  -رمز الكربيت يف الكيمياء  oتقوى ومراقبة احكام الدين.
.8تقال للموافقة  -اسناد  -دافع وحمى.
.9أمرية ويلز الراحلة  -ما يعتليه امللك.
.10من مشتقات الحليب (معكوسة)  -واضع نظرية التطور.
رأيس
.1يف الفم  -نوع صغري من الجراد.
.2قارب بمحرك  -من أوزان الشعر.
.3معلمات  -غفا (معكوسة).
.4العودة عن رأي خاطئ.
.5من صفات النظم الدكتاتورية والعنرية واملحتلة.
.6ود شديد.
.7عنر مشع.
.8وزن (معكوسة)  -من جواهر البحر  -ثلثا عون.
.9يجتم�ع للمناقش�ة لتحقي�ق أك�رب كس�ب  -حديث وفيه س�مات
العر.
.10نزوره ونردد عليه  -أعلن صدور أو االنتهاء من عمل يشء جديد.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
القرية النائمة ..سكانها يدخلون
في نوبات نوم أليام !

“القريـة النائمة” :هكذا ُسـميّت
كاالتيش التـي تبعد  150ميالً عن
الحدود الروسية الجنوبية.
النـوم سـلطان يف هـذه القريـة،
حيـث يسـقط السـكان فجأة يف
نوبات مـن النوم أليـام متواصلة
ال يسـتطيعون النهـوض أو
االسـتيقاظ خاللهـا ،األمـر الذي
ّ
حري العلماء لسنوات.
ففـي ربيـع عـام  ،2013كانـت
املـرة األوىل التي يدخل فيها  8من
ّ
سـكان كاالتيش يف نوبـات نوم..
وكان ذلك يف عطلة نهاية أسـبوع
واحـدة ،وعندمـا اسـتيقظوا بعد
ً
شيئا باملرّة.
أيام لم يتذكروا
وارتفـع عـدد اإلصابـات بهـذه
النوبـات إىل  ،152إذ بدأ السـكان،
كبار وأطفـال ،ينامون واحدا تلو
اآلخر ،بغض النظـر عن موقعهم
أو مـا يفعلون ..ومل ّدة  6أسـابيع
بعد االسـتيقاظ من نوبـة النوم،
عانـى هؤالء من أعـراض منهكة
كالدوخـة والغثيـان والصـداع
الشـديد وفقـدان الذاكرة وضغط
الـدم املرتفع .هذا وعانى األطفال
من هلوسـات خطـرية مثل رؤية
ثعابـني يف فراشـهم باإلضافة إىل
شعور مسـتمر بالخمول وفقدان
الذاكرة.
واألعـراض شـملت الحيوانـات
ً
أيضا .وأشارت سيّدة إىل أن ّ
قطتها
ّ
بدأت تترصف بغرابة وتدق رأسها
بالحائط ّ
حتـى وصل بها األمر إىل
مهاجمة الكلب!
ويف ّ
ظل حـرية العلماء مما يحدث
يف هـذه القريـة الصغـرية ،كانت

تك ّهنات السـكان تقول إن مصدر
املشـكلة هـو منجـم اليورانيـوم
املهجور من الحقبة السـوفياتية
واملوجود عـىل أعتاب القرية الذي
أُغلق يف التسـعينات بعد أن كانت
ُتسـتخرج منـه مـا ّدة اليورانيوم
املسـتخدم يف تشـغيل األسـلحة
النوويـة السـوفياتية ومحطـات
الطاقة آنذاك.
ّ
لكن الحكومة الكازخية حسـمت
الجدل بعـد أكثر من  700يوم من
البحث ..فخلصـت التحقيقات إىل
أن سبب النوم املفاجئ هو ارتفاع
مسـتويات أول أكسـيد الكربون
والهيدروكربونـات يف الهـواء ،إذ
بيّنـت االختبارات أن املسـتويات
أعـىل بعـرش مـرات مـن املعـ ّدل
الطبيعي!
فرغم إغـالق مناجـم اليورانيوم،
يبـدو أن مسـتوى أول أكسـيد
الكربـون مرتفعا يف هـواء القرية
مع قلة نسبة األكسجني.
ّ
ولحـل هـذه املشـكلة قـررت
السلطات نقل السكان إىل مناطق
أخـرى تفاد ًيـا السـتمرار نوبات
النوم ..وبالفعـل ،ت ّم توطني 100
شـخص من السـكان عام 2015
يف منطقـة أكموال  -وهي منطقة
إدارية تبلغ مساحتها  56500ميل
مربع يف شـمال كازاخستان .لكن
ً
ساكنا يعيشون
ال يزال هناك 425
يف القرية ويرفضون الرحيل فيما
تؤكد السلطات أنها إعادة توطني
طوعيـة واعـدة الباقـني بتوفـري
ّ
كافـة مسـتلزماتهم ّ
حتـى يقرّر
آخر شخص مغادرة القرية.

(أبل) تكشف عن معالجها الجديد
M1 Urtla
كشـفت رشكة (أبل) عن تحديث لجهـاز  iPad Airبعد عام ونصف من
إعـادة تصميم الجهاز اللوحي عىل طـراز  ،iPad Proحيث ال يزال جزءا
كبريا من إعادة التصميم سليما.
ولكن تم تحديث طراز  iPad Airالجديد بمعالج  M1أرسع ،والذي ظهر
ألول مرة يف أجهزة  Macمن أبل ،كما أنه يدعم شـبكات الجيل الخامس
 ،5Gكمـا أن منفـذ  USB-Cيصل إىل الضعف مع رسعـات نقل بيانات
تصل إىل  10جيجابت يف الثانية.
وسـيتوفر بسـعر يبدأ من  599دوالرًا لطراز  Wi-Fiفقـط ،ويرتفع إىل
 749دوالرًا إلصدار  Wi-Fiو ،Cellularوسـيأتي بسعة تخزين تبلغ 64
جيجابايت أو  256جيجابايت.
وتشـمل األلوان املتاحة الرمادي والـوردي واألرجواني واألزرق والفيض
 /الذهبي الذي تطلق عليه أبل اسـم “ ،”Starlightوسيتم فتح الطلبات
ً
معروضا للبيع اعتبارًا
املسبقة يوم الجمعة ،وسـيكون الجهاز اللوحي
من  18مارس.
وتقـول رشكة (أبـل)“ :إن معالج  M1الخاص بــ  ،iPad Airوالذي تم
تضمينـه ً
أيضا يف أحدث جهـاز  ،iPad Proيحتوي عـىل وحدة معالجة
مركزية ثمانية النواة أرسع بنسـبة تصل إىل  60باملائة من معالج A14
 Bionicاملوجـود يف طراز الجيل األخري ،ويحتوي عىل معالج رسـومات
ثماني النوى مع ضعف قوة الرسومات لسابقه”.

جوجل تصدر أداة لمكافحة التحرش
والتعليقات المسيئة
تقوم وحـدة  Jigsawمن جوجل
بإصدار رمز ألداة مفتوحة املصدر
ملكافحـة التحرش تسـمى -H
 .rassment Managerتسـتخدم
األداة املخصصـة للصحفيـني
وغريهم من الشخصيات العامة،
واجهـة برمجة تطبيقـات -Ji
 saw’s Perspectiveللسـماح
للمسـتخدمني بفـرز التعليقات
التي ُيحتمل أن تكون مسيئة عىل
منصـات الوسـائط االجتماعية
بد ًءا من تويرت.
لقـد ظهـر ألول مـرة كرمـز
مصـدر للمطورين للبنـاء عليه،
ثـم تم إطالقـه كتطبيق وظيفي
لصحفيـي مؤسسـة Thomson
 Reuters Foundationيف يونيو.
يمكـن لــ -Harassment Ma
 agerحال ًيـا العمـل مـع واجهة
برمجة تطبيقـات تويرت للجمع
بـني خيـارات اإلرشاف  -مثـل
إخفـاء الـردود عـىل التغريدات

وكتـم الحسـابات أو حظرهـا -
مع نظام تصفية وإبالغ جماعي
حسبما نقل .The Verege
يقـوم املنظور بالتحقق من لغة
ً
بحثـا عن مسـتويات
الرسـائل
“السمية” بنا ًء عىل عنارص مثل
التهديـدات واإلهانـات واأللفاظ
النابية.
يقـوم بفـرز الرسـائل يف قوائم
انتظـار عـىل لوحـة املعلومات،
حيـث يمكـن للمسـتخدمني
معالجتهـا عىل دفعـات بدالً من
معالجتها بشكل فردي من خالل
أدوات اإلرشاف االفرتاضيـة يف
تويرت.
يمكنهـم اختيـار تعتيـم نـص
الرسـائل أثنـاء قيامهـم بذلـك،
بحيـث ال يحتاجون إىل قراءة كل
واحـدة ،ويمكنهـم البحـث عن
الكلمات الرئيسـية باإلضافة إىل
استخدام قوائم االنتظار التي تم
إنشاؤها تلقائ ًيا.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
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بثالثية العازف العاملي نصري مشة

حضور عراقي مشرق يف مهرجان «أيام
املوسيقى العربية» بربلني
ضمّن برنامج «أيام املوسيقى العربية» الذي
اقيم يف قاعة املوسيقى الشهرية بالعاصمة
األملانية برلني «بيري بوليز سال» ،والتي
صممها املهندس املعماري فرانك جريي،
تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات ،والتي
تجمع بني الشعر واملوسيقى والسينما والفن
التشكييل ،بمشاركة كوكبة من أهم الفنانني
العرب العامليني ،حيث رافق نصري شمة أسماء
فنية وموسيقية المعة كـ :أبو ذكري ،وهاني
البدري ،وأنور أبو دراغ ،وبشري غربي ،وفنان
الخط العربي العاملي نجا مهداوي.
وقدم املوسيقار العراقي نصري شمة ،يف
املهرجان «ثالثية نصري شمة» ،يرافقه عازف
آلة القانون الرتكي الشهري إيتاش دوغان،
وعازف الفالمنكو والغيتار كارلوس بينيانا،
إىل جانب عرض حي للخط العربي مع الفنان
التونيس العاملي ،نجا املهداوي.
وأبحر الجمهور يف ليلة عراقية خالصة مع أهم
املوسيقيني العراقيني ،يوم الثاني من مارس،
مع «مقامات ثالثية» ،ألستاذ املوسيقى
العربية ومغني املقام العراقي أنور أبو دراغ،
الذي يعد أحد أشهر العازفني العراقيني عىل
آلة الجوزة وآلة العود ،يرافقه الفنان والعازف
واملؤلف املوسيقي العراقي خالد محمد عيل،
وعازف آلة القانون حسن فالح.
كما التقى الجمهور هاني البدري ،عازف

مطر ساخن

األزمة األخالقية
يف عامل اليوم
الناي ومحارض املوسيقى العربية واملقامات،
والحاصل عىل جائزة الدولة التشجيعية يف
مرص ،برفقة محمد عرفة ،عازف الدرامز،
ومحمد عصام عازف البيانو ،يف «ثالثية هاني
البدري».واختتمت «أيام املوسيقى العربية»،
يف الخامس من مارس ،مع «ثالثية التوأم
الغربي» ألستاذ املوسيقى العازف وامللحن
بشري الغربي ،يصاحبه عازف الكمان محمد
الغربي ،باإلضافة إىل تقديم أمسية شعرية
للشاعر والكاتب والصحايف العماني ،سيف
الرحبي ،مؤلف املجموعة الشعرية الثالثة

رضوى الشربيين تنفي دخوهلا
عامل الفن والتمثيل
كشفت اإلعالمية املرصية ،رضوى الرشبيني ،خالل تكريمها يف ملتقى
«هي تقدر «  ،She Canالذي ّ
ّ
مؤسسة  ،Enterprenelleعن
تنظمه
حقيقة الشائعات املتناقلة حول دخولها عالم الفن.
وقالت رضوى يف ترصيحات صحفية « :أنا مستحيل أدخل مجال التمثيل،
عشان التمثيل ده إمكانيات وأنا معنديش امكانيات التمثيل ،ومش كل
اليل عنده حضور وقبول يمثل ،التمثيل ده إمكانيات وطريقة
وإحساس وحضور مش عندي ،وكل واحد يعرف نقاط ضعفه
ونقاط قوته وكدا».
يذكر أن اإلعالمية املرصية قد و ّهت رسالة اىل جميع
ً
ّ
تخيل الظروف
قائلة« :أوعي
السيدات خالل تكريمها،
والناس ،وأي حاجة تمنعك من أي حلم ،اشتغيل عىل
نفسك بجد».

أثار الفنان املرصي ،حسني
فهمي ،الجدل ،وذلك خالل
الندوة التي أُقيمت لتكريمه
عىل هامش «مهرجان األقرص
للسينما األفريقية» ،حيث
انتقد ترصفات بعض
الفنانني الذين
يستعرضو ن

شاركت الفنانة املرصية ،زينة،
عب حسابها الخاص يف تطبيق
تبادل الصور (إنستغرام) مقطع
فيديو ظهرت فيه وهي توجّ ه
نصيحة ملتابعيهاُ ،
وتسمع
يف خلفيته أغنية الفنانة
اللبنانية إليسا «هنغني
كمان وكمان».
ً
قائلة:
وكتبت زينة
«قد تأتيك النعمة ألنك
تمنيتها لغريك» ،وهو
ما علّق عليه الكثري
من جمهورها الذين
أكدوا أن تمني الخري
وال ُبعد
لآلخرين
عن الحسد من أهم
الصفات الجيدة التي
ّ
يتحىل بها اإلنسان.
يجب أن
وكانت زينة قد نرشت أخريا ً صورة تجمعها
باثنتني من صديقات الطفولة يف إحدى
الرحالت ،وعلّقت عليها بقولها «أحبكن
كلكن» ،وتلقت تعليقات من عدد من
صديقاتها اللواتي أكدن أنهن يحببنها
أيضاً.
ُيذكر أن آخر أعمال زينة هو مسلسل
«كله بالحب» ،الذي ُعرض يف رمضان
 ،2021وشاركها يف بطولته النجوم
أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر
ومصطفى درويش ومحسن منصور
وريم البارودي وسامر املرصي
وغريهم ،وهو من تأليف ورشة أحمد
الشخيبي ،وإخراج عصام عبدالحميد.

تغريدات

سروة عبد الواحد

«أجراس نشوة الطرب» عام  ،1985والتي تعد
بمثابة صوت جديد مهم يف الشعر العربي.
وقالت هدى إبراهيم الخميس ،مؤسس
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،املؤسس
واملدير الفني ملهرجان أبوظبي« :يلعب
مهرجان أبوظبي منذ تأسيسه دورا ً متفردا ً يف
الحفاظ عىل اإلرث املوسيقي العربي والتعريف
به حول العالم ،بالرشاكة مع أهم املؤسسات
الثقافية واملهرجانات الدولية ،وعىل خشبات
أبرز قاعات الفنون ،دعما ً ألعمال العرض األوىل
واإلنتاج والتكليف الحرصي.

حسني فهمي يستهزئ من
تصرفات حممد رمضان

زينة تثري قلق
متابعيها بآخر
فيديو نشرته

عزت الشابندر

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

ممتلكاتهم أمام الجمهور،
من خالل مواقع التواصل
االجتماعي.
وأكد فهمي أن هناك فنانا ً
يستعرض داخل طائرته
الخاصة ،مؤكدا ً أنه ال يريد
ذكر اسمه ،بالقول« :هناك
فنان اآلن يستعرض داخل
طيارته الخاصة ويوجه
حذاءه للكامريا ،وهذا الترصف
مرفوض».
وعلّق الجمهور عىل الفيديو
بأن الفنان حسني فهمي
يقصد بكالمه الفنان محمد
رمضان ،ألنه معروف بنرش
فيديوهات كثرية من داخل
الطائرات الخاصة.
وتحدث حسني فهمي خالل
الندوة عن دور الوسامة يف
مسريته الفنية وكيف ّ
أثرت
يف اختياراته ألدواره،
وأوضح أنه لم يعتمد
عىل وسامته يف
اختياراته الفنية،
مضيفاً« :أنا راجل
سينما،
دارس
طول عمري مش
الشاب الوسيم
اليل بيقف قدام
يضبط
املرايا
شعره».

أمحد اجلنديل

ُ
الفعل األخالقي القائم عىل النفعية السلبية واملصالح التي ال تعرف
الرشعية وال تهتم بمصالح الشعوب والذي ينحرص يف سياسات الحروب
والتجويع والرسقة مسخ هذا العالم الجميل وصادر سحره وجعله يضج
بكل صور القبح واملآيس والويالت ،واالنحالل االخالقي الخانق لإلرادة
الخرية يف مجال السياسة واالقتصاد والعسكر والثقافة وما نتج عنه
من اعراف وتقاليد فاسدة دفع العالم اىل رشيعة الغاب ،واصبحت القوى
الرشيرة هي املتحكمة يف مصري الدول الضعيفة وشعوبها.
هذا العالم القبيح الذي ترسم خريطته قوى كبى تستند يف جميع
تحركاتها عىل سلسلة من االكاذيب قد غادر مفهوم االخالق ،فكثرت
املجاعات وانترشت االزمات وانحدر االنسان فيه اىل مستنقع االنحطاط
والتخلف.
هذه االرض الواسعة واملرتامية االطراف لو استثمرت وفق منطق االخالق
ملا شاهدنا شعوبا جائعة وال برشا تفتك به االمراض ،وهذا العالم الذي
يعاني من تصدعات سياسية عمية كان نتيجة حتمية لغياب االخالق.
هذا الغرب االنيق الرقيق املتحرض ارتكب أبشع الجرائم بحق الشعو،
وما زال النموذج الفرنيس قائما يف مخيلتنا عندما قاتلت فرنسا بأبناء
مستعمراتها ،وكانت جميع حروبها وقودها سكان افريقيا ومن وسط
غربها وخاصة من كينيا والسنغال وساحل العاج ،وما زالت سياسة
التمييز العنرصي قائمة حتى يومنا هذا ،وتجارة الرقيق وحرب االفيون
وغريها ماثلة امامنا.
وهذه بريطانيا العظمى بكل ما تدعيه من نبل وغطرسة وتحرض قد
خلفت ماليني الهنود الذين ماتوا بسبب الجوع نتيجة سياسات ترششل،
وما فعلته يف ايرلندا والعراق وفلسطني وغريها من الدول والشعوب التي
عانت االمرين جراء سياستها الغاشمة.
وهذه امريكا الجالسة عىل عرش العالم نحتاج اىل عرشات املجلدات
التي تتضمن جرائمها ابتدا ًء من قتل الهنود الحمر اىل جرائمها يف اليابان
ويف الرشق األوسط ،ومن يريد التعرف ولو من باب االشارة فليذهب اىل
فيتنام ليشاهد تأثري السالح الكيميائي املعروف باسم العامل البتقايل
والذي يعاني منه الشعب الفيتنامي حتى يومنا هذا ويرى بعينيه التأثري
البيئي االكثر تدمريا من االسلحة.
يقول الرئيس االمريكي بايدن حول انكار ترامب لنتائج االنتخابات بأنه
(يبعث رسالة مروعة) ،وال اعرف هل هناك أكثر ترويعا من احتالل
دول بكل صنوف االسلحة الفتاكة واملحرمة دوليا ،وفرض حصار عىل
الشعوب من اجل اخضاعها وذلها؟ وهل هناك أكثر همجية من رسقة
خريات الشعوب وابادة االبرياء واالطفال والنساء عىل حد سواء؟
لقد انتجت كل الدول الكبى دون استثناء سياسات ال تعرف االخالق،
وعينت حكومات تدور بفلكها تتمتع بكل مظاهر الغطرسة التي ال
تقرتب من االخالق.
هذا العالم يحتاج اىل سياسة جديدة ونظام دويل جديد يضع املقياس
االخالقي يف سلم أولياته لكي يتمتع العالم باالمان والرفاهية
واالستقرار.
إىل اللقاء…

إهلام الفضالة ضحية زوجها يف «حوبيت»
«ما يفعله كل إنسان من
خري أو رش مع اآلخر،
يرتد عليه ويعود
إليه سلبا ً كان أم
إيجابا ً يف دنياه أو
يف اآلخرة» ..بهذا
الكالم تستهل النجمة
إلهام الفضالة حديثها
عن فكرة عملها الدرامي الجديد
«حوبتي» من تأليف عبد الله الرومي
وإخراج حاتم حسام الدين وهو من
«عروض شاهد األوىل» ،ويقدم عىل «شاهد
 .»VIPويضم إىل الفضالة ،كل من شهاب جوهر،
القديرة أسمهان توفيق ،غدير السبتي ،إيمان
فيصل ،رندا حجاج ،منصور البلويش ،حسن مناف،
غدير زايد وآخرين.
هي حكاية غرام ،التي تحب زوجها ثنيان حد
الجنون ،وتتحول إىل ضحية بسببه ،إذ تراه صاحب
ّ
يمت إىل هذه الصفات
مبادئ وأخالق مع أنه ال
بيشء .ويخلص العمل إىل أن لكل شخصية حوبة
أو جزاء يف هذه الحياة ،متضمنا ً تفاصيل وقصص
تتسيدها الدراما والعاطفة والحب والخيانة.
توضح إلهام الفضالة أن «العمل يطرح قصة غرام،
وهي امرأة محبة لزوجها ويمكن القول إن حبها له

أعمى ،يمنعها أن ترى أخطاءه ،حتى أنها
شكت بخيانته لها ،يعرف جيدا ً
ّ
إذا
كيف يجعلها تصدق بأنها تتوهم،
وأالّ شيئا ً صحيحا ً مما تشك به».
تتوقف عند إيجابية التمثيل أمام
زوجها شهاب جوهر مرة جديدة
بعد «أمينة حاف» و»من بعدي
الطوفان» ،فتقول« :أنا إنسانة
محافظة بطبيعتي ،وال أجد أن من
املناسب يل تقديم بعض املشاهد ،لكن
فكرة أنني أقف أمام زوجي وأمثل معه،
تجعلني مرتاحة أكثر يف تنفيذ هذه املشاهد،
ذات املواصفات الخاصة ،وتسمح يل بأن آخذ راحتي يف
بعض اللقطات ،كما أن هذا األمر يعطي مصداقية أكب
وواقعية يف التمثيل ،علما ً أنني حني أسمع كلمة أكشن
من املخرج ،أنىس أن املمثل أمامي هو زوجي ،وأترصف
معه كزميل».
وعن التعاون مع كاتب شاب هو عبد الله الرومي ،تشري
الفضالة إىل «»يف «حوبتي» لفتني جمال القصة وسرتونها
وتعرفون عما أتحدث» ،مردفة بالقول« :نحتاج ألن يأخذ
الشباب فرصتهم ليس عىل مستوى الكتابة الدرامية
فقط ،بل يف كل مكان ،ال سيما أن الشباب أفكارهم جديدة
وتغيريية ،ولديهم رؤية مغايرة وتف ّهم أكب للمجتمع
الحديث الذي يعيشون فيه ويعرفون تفاصيله».

تسريب صورة جواز سفر أجنلينا جولي إىل وسائل التواصل االجتماعي

التهاون املتعمّد يف تشــكيل احلكومة وبقاء البالد
حتت تص ُرف وزارات ( تصريف االعمال ) الضعيفة
واملبهمة الصالحية ،مع املستجدات اخلطرية اليت
جتــري يف العامل وقد جتتــاح املنطقة ،واالرتفاع
وباب
املثري يف ســوق أســعار النفط خيانة للعــراق ٌ
إضافية من أبواب الفساد والسرقة .
يف ظــل غياب املصانع واحنســار الزراعــة وعدم وجود
فرص عمــل للشــباب ،نطالــب باســتمرار املنحة اليت
اطلقتها احلكومة ملدة  ٣أشهر للشعب العراقي كافة من
زاخو اىل البصرة نتيجة ارتفاع ســعر النفط وكي تعمل
احلكومة مببدأ النفط ملك للشــعب ،وتشــغل املصانع
واملعامل والقطاع الزراعي باملتبقي من الوفرة.

ترسّبت صورة جواز سفر صورة سفرية
املفوضية السامية التابعة لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،أنجيلينا جويل ،إىل
وسائل التواصل االجتماعي.ويف التفاصيل،
الترسيب جاء خالل زيارة جويل إىل اليمن
تسليط الضوء عىل اآلثار الكارثية للنزاع
املستمر منذ سبع سنوات .وأشارت
الصحف إىل أن الصورة ترسبت من حساب
ً
تزامنا مع زيارة
شخص موجود يف اليمن،
نجمة هوليوود إىل عدن رغم أن موقع
«فيسبوك» يسعى باستمرار ملحاربة
املحتوى الذي ينتهك الخصوصية.وأثار
الترسيب غضب الشعب اليمني ،فأطلق
مؤثرون ومثقفون وسم أو هاشتاغ
#حقك_علينا_يا_أنجلينا ،لالعتذار من
جويل نيابة عن  30مليون إنسان يمني
ّ
واملجاعة.وعبوا
يرزحون تحت خط الفقر
من خالل هذا الوسم عن تقديرهم زيارتها
ولفتتها اإلنسانية.وكانت جويل قد وصلت
عدن يوم األحد للمايض بحسب منشور
عىل حسابها عب «انستغرام» أعلنت فيه

أنها ستلتقي العائالت النازحة والالجئني
وتظهر دعمها للشعب اليمني .وقالت:
«سأبذل قصارى جهدي عىل أرض الواقع
يف األيام املقبلة ..وبينما نشاهد الفظائع يف
أوكرانيا ،فإنني أدعو لوقف الرصاع هناك
ووصول املساعدات اإلنسانية ،وأنا هنا
يف اليمن لدعم األشخاص الذين هم أيضا

يف أمس الحاجة إىل السالم».وتعتب جويل
أن الوضع يف اليمن يعد من أسوأ األزمات
اإلنسانية يف العالم .ويف هذا اإلطار كانت
ً
الفتا منشورها الذي اعتبت فيه أن كل
ّ
الالجئني
واملرشدين من اليمن وأفغانستان
ّ
والصومال وأوكرانيا
يستحقون معاملة
وحقوقا ً متساوية.

