
بغداد/ الزوراء:
بحث محافظ البنك املركزي، مصطفى 
مـع  االثنـني،  امـس  مخيـف،  غالـب 
ألينـا  العـراق،  السـفرية األمريكيـة يف 
املبذولة ملكافحة  رومانوسكي، الجهود 
غسـيل األموال وتمويـل اإلرهاب، فيما 
نفـى البنك املركزي العراقي منح مبالغ 
للبنـك  ماليـة للمواطنني.وذكـر بيـان 
املركـزي، تلقته «الزوراء»: أن «محافظ 
البنـك املركزي مصطفـى غالب مخيف 
اسـتقبل السـفرية األمريكية يف العراق 
ألينا رومانوسـكي والوفد املرافق لها».
البنـك  «جهـود  مخيـف  واسـتعرض 
املركـزي يف دعـم التنميـة مـن خـالل 
أدوات السياسـة النقدية واألثر املبارش 
ملبادراتـه يف مسـرية القطـاع الحقيقي 
واالسـتدامة،  العمـل  فـرص  وتوفـري 

إضافـة إىل الجهـود املبذولة يف مكافحة 
غسـيل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب من 
خالل اعتماد منظومة قانونية متكاملة 
وتطبيقها بشـكل فعال عىل القطاعات 
التـي قـد ُتسـتخدم يف ارتكابها».وأكد 
«أهمية التعاون بني البلدين يف ما يتعلق 
األدوات  وتفعيـل  النقديـة  بالسياسـة 
املالية».مـن جانبهـا، أكـدت السـفرية 
«دعمهـا البنـك املركزي واسـتقالليته 
واملساهمة يف تدريب موظفيه من خالل 
املؤسسـات املالية التـي لديها رشاكات 
مسـتمرة مع البنك املركزي».وأشـارت 
املركـزي  البنـك  سياسـة  «نجـاح  إىل 
واألسـاليب الحديثة يف إدارتهـا، والذي 
تجـىل يف مؤرشات االحتياطيات النقدية 

والذهب».

الزوراء/ خاص:
قـدم االتحـاد العـام للصحفيـني العرب 
التعزية اىل أرس ضحايا حريق كنيسة ابو 
سـيفني يف مرص والتي اسـفر عن وقوع 
عـدد مـن الوفيـات واالصابـات. وذكـر 
بيـان التحـاد الصحفيـني العـرب تلقته 
”الزوراء“: ان االتحـاد العام للصحفيني 
العرب اعرب عن خالص تعازيه يف ضحايا 

حريق كنيسة أبو سيفني الذي وقع امس 
االول، واسفر عن وقوع عدد من الوفيات 
واالصابات نتيجة هذا الحريق. واضاف: 
ان االتحاد العام للصحفيني العرب يدعو 
الله –عز وجل- ان يتغمد الضحايا بوافر 
رحمتـه، ويمـن بالشـفاء العاجـل عىل 
املصابني، وان يحفظ مرص وشعبها من 

كل سوء ومكروه .  

بغداد/ الزوراء:
اصدر زعيم التيار الصدري، السـيد مقتدى 
الصدر، امس االثنني، 7 تعليمات بخصوص 
التظاهـرة املليونية، وفيما اكد أن السـلطة 
القضائيـة ومقرها خـط أحمر.ونرش وزير 
السـيد الصـدر صالـح محمـد العراقـي يف 
تغريدة تابعتها ”الزوراء“، سـبعة تعليمات 

فيما ييل نصها: 
1 - يقـول سـماحته: ُيمنـع ذكـر اسـمي 
بهتـاف أو كالم أو صورة أو راية أو الفتة أو 

أي يشء آخر.
2 - سلمية وللنهاية بكل تفاصيلها.

3 - مطالبكـم هـي إصـالح النظـام بـكل 

وتنفيذيـاً  وترشيعيـاً  قضائيـاً  تفاصيلـه: 
ومحاسـبة الفاسـدين، ويمنـع منعـاً باتاً 

املطالبة برجوع الكتلة الصدرية للربملان.
4 - القوات األمنية والحشـد الشـعبي ليس 
أخوتكـم فحسـب بـل هـم منكـم وفيكـم 

وإليكم، والتعدّي عليهم تعدٍّ عىل سماحته.
5 - مسـرية التظاهـرة تكـون من سـاحة 

التحرير باتجاه ساحة االحتفاالت .
6 - السـلطة القضائية ومقرها خط أحمر 

وإن طالبنا بإصالحها.
7 - نظـراً لكثافة الحضـور املتوقع فنرجو 
عـدم إزعاج األهـايل.. ومع وجـود تعليمات 

أخرى فسنوافيكم بها الحقاً.

طهران / متابعة الزوراء:
أعلـن وزيـر الخارجيـة ”حسـني امـري 
األمريكـي  الجانـب  ان  عبداللهيـان“ 
إليـران  اقرتاحـني  عـىل  شـفهيا  وافـق 
وسنرسـل مقرتحاتنـا النهائيـة .وقـال 
وزيـر الخارجية، يف مؤتمـر صحفي مع 
الصحفيـني بمناسـبة يـوم الصحفـي: 
إن قـرار النظـام اسـتند إىل حقيقـة أن 
مفاوضـات فيينـا لـم تؤثـر عـىل حياة 
الشـعب، لذلك لم نرغـب يف تقديم أجندة 

عاطفيـة للبالد.. أردنا إظهار املفاوضات 
وزيـر  للشـعب.واضاف  الحقيقيـة 
الخارجية: ”يف القضايا الوطنية كل اآلراء 
متساوية، واليسـار واليمني يبحثان عن 
املصالـح الوطنيـة ، وهـذا خلق قـوة لنا 
عىل طاولـة املفاوضات، وهـذا يرجع إىل 
تثقيـف وسـائل االعالم.“واكـد أمري عبد 
اللهيـان عـن فريق التفـاوض: إن خطة 
العمـل الشـاملة املشـرتكة هـي نتيجة 
شـهور من الجهود التي بذلها زمالؤنا يف 

وزارة الخارجيـة، والتـي يمكن أن تكون 
لهـا أيًضا إشـكاليات أساسـية كوثيقة. 
لكن ما يهمنـا هو التحقق ويجب القيام 
به.وأضـاف وزيـر الخارجيـة: قد تكون 
هنـاك مشـاكل يف املفاوضـات، لـذا فإن 
االتفـاق الذي يتم التوصل إليه هو نتيجة 
مفاوضات سبع دول وكلها لديها قضايا 
ومحادثات.وتابـع: قرار البـالد أنه إذا تم 
تحديـد خطوطنـا الحمراء، فال مشـكلة 
لدينـا يف التوصـل إىل اتفاق. أحد أسـباب 

التأخري هو أننـا ال نريد تجاوز الخطوط 
الحمراء.وأضاف أمري عبد اللهيان: أمريكا 
تريد فقـط حل مشـاكلها يف املفاوضات 
وال نريد عقد اتفاق ثم نقول إن خطوطنا 
الحمـراء لم تحرتم. يجـب أن يحدثتطور 
إيجابي يف حياة الشـعب.وتابع: إذا قبلت 
آرائنا فنحن مستعدون لتلخيص االتفاق 
وإعالنه يف اجتماع وزراء الخارجية.واكد 
أمري عبد اللهيـان: عىل الجانب األمريكي 
أن يتحىل باملرونة ملا يعانيه من مشـاكل 

داخليـة، فقـد جـاء دوره. يف مفاوضات 
فيينـا، وافـق الجانـب األمريكـي عـىل 
مقرتحات إيران إىل حد نسبي يف مسألتني 
شـفويتني، يجـب تحويلهمـا إىل نـص، 
وإبـداء املرونـة يف موضوع واحـد. األيام 
القادمة أيام مهمة.وقال وزير الخارجية: 
لم نؤجـل املناقشـة االقتصاديـة، لكننا 
نناقش ثالث قضايا مـع األمريكيني عىل 
وجه الخصوص وسنعرض آرائنا يف األيام 

القليلة املقبلة“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أوضحت حركة امتداد طبيعة مبادرتها التي 
اعلنت عنها مؤخرا كخارطة طريق للخروج 
من الواقع السـيايس املزري، مشرية اىل انها 
تتأطـر بثمانية بنود، فيمـا لفتت اىل ان حل 

الربملان يجب ان تسـبقه تعديـالت معينة ال 
ان يكون بشـكل مبـارش. وقـال القيادي يف 
حركـة امتداد، مسـعد الراجحـي، يف حديث 
لـ»الـزوراء»: ان «حركـة امتـداد وحركـة 
الجيل الجديد وتحالفهمـا (تحالف من اجل 

الشـعب) وضعوا مبـادرة وطنيـة حقيقية 
ممكـن ان تطبق بشـكل واقعـي عىل ارض 
الواقع يف مجال االزمات السياسـية وانعدام 
«هـذه  ان  مضيفـا  السياسـية».  الرؤيـة 
املبـادرة تأطـرت يف ثمانيـة بنـود، منها ان 

ينتقل العمل السـيايس اىل تأسـيس حكومة 
انتقاليـة مدتها عام واحـد مصغرة، ويكون 
وزراؤها مستقلني، وتهتم بإجراء التعديالت 

يف الدستور».

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلـن الرئيس األمريكي السـابق، دونالد 
ترامب، أن مسـاعديه تواصلوا مع وزارة 
العـدل وعرضـوا مسـاعدتها، وأنه يجب 
تهدئـة األجـواء بعـد تزايـد التهديـدات 
املوجهـة ألجهـزة األمـن عقـب تفتيش 
منزله.وقال ترامب لشبكة «فوكس نيوز» 
إنه طلب مـن ممثليه التواصل مع وزارة 
العدل لعرض املساعدة وسط الغضب من 
عملية التفتيش غري املسـبوقة التي قام 

بهـا مكتب التحقيقـات الفيدرايل يف مقر 
إقامته، مشـريا إىل أن «النـاس غاضبون 
للغاية ممـا يحدث».وأكد «أننا سـنفعل 
كل ما يمكننا فعله للمسـاعدة ألنه يجب 
تهدئـة األجـواء يف البـالد»، محـذرا مـن 
أن «البلـد يف وضع خطـري للغاية.. هناك 
غضب هائل، لم أره من قبل، بسـبب كل 
عمليات االحتيال، وسـنوات من عمليات 
السـاحرات، واآلن  االحتيال ومطـاردات 
هذا».وشدد ترامب عىل أنه «إذا كان هناك 

أي يشء يمكننـا القيـام به للمسـاعدة، 
فسـأكون بالتأكيد عىل اسـتعداد للقيام 
بذلك»، معتـربا أنه «لم يكـن هناك وقت 
مثـل هـذا حيـث يتـم اسـتخدام تطبيق 
القانـون القتحـام منـزل رئيس سـابق 
للواليات املتحدة».وقـال ترامب: «عمالء 
مكتـب التحقيقـات الفـدرايل اقتحمـوا 
املكان وأخذوا مـا يريدون أخذه، وطلبوا 
من فريقي يف مبنى مـار إيه الغو إطفاء 
الكامريات، وقالوا إنه ال يمكن ألحد أن يمر 

عرب الغرف»، مشريا إىل أنه «عمالء مكتب 
التحقيقات الفدرايل يمكنهم أخذ أي يشء 
يريـدون، ووضـع أي يشء يريدون فيه.. 
كان بإمكانهـم زرع أي يشء يريدونـه».

بدورهـا، حـذرت وزارة األمـن الداخـيل 
األمريكيـة ومكتب التحقيقـات الفيدرايل 
وكاالت إنفاذ القانون املحلية وغريها من 
التهديـدات املتزايدة بعـد تنفيذ FBI أمر 
تفتيش غري مسبوق ملنتجع دونالد ترامب 
يف واليـة فلوريدا.ومنذ تنفيـذ االقتحام، 

شهد مكتب التحقيقات الفيدرايل ووزارة 
«التهديـدات  يف  زيـادة  الداخـيل  األمـن 
العنيفة» ضد املسـؤولني الفيدراليني عىل 
وسـائل التواصل االجتماعي، بما يف ذلك 
تهديد خاص بـ «وضع ما يسمى القنبلة 
القـذرة أمـام مقـر مكتـب التحقيقات 
الفيدرايل».كمـا زادت «الدعوات العامة» 
لـ»الحـرب األهليـة» و»التمرد املسـلح» 
يف األيـام األخـرية عـىل وسـائل التواصل 

االجتماعي.
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بغداد/ متابعة الزوراء:

أعلـن الرئيـس التنفيـذي لرشكـة ”فايزر“ 

املنتجة للقاحات مضـادة لفريوس كورونا، 

ألـربت بورال، أن الفحوصـات أثبتت إصابته 

بفـريوس كورونا، مشـريا إىل أنه يعاني من 

أعـراض خفيفة.وقال بـورال (60 عاما) يف 

بيان: إنه بدأ دورة العالج املضاد للفريوسات 

باسـتخدام عقـار ”باكسـلوفيد“. مشـريا 

إىل أنـه يخضـع للحجر العـام ويتبع جميع 

احتياطات الصحة العامة. وأعرب عن ثقته 

بأنه سيتعاىف ”برسعة“.يذكر أن بورال تلقى 

أربـع جرعات مـن اللقاح املضـاد لكوفيد-

19 الذي طورته رشكـة ”فايزر“ األمريكية 

ورشيكتها األملانية ”بيوتيك“.

دمشق/ متابعة الزوراء:
أعلـن التحالـف الـدويل، بقيـادة 
هجـوم  عـىل  رده  واشـنطن، 
بطائرات من دون طيار استهدف 
قاعدة التنف العسكرية يف جنوب 
رشق سوريا.وقال التحالف، الذي 
أنشـئ ملواجهة تنظيم داعش، يف 
بيان إن قواتـه ”ردت عىل هجوم 
شـنته عـدة طائـرات مسـرية يف 
محيط ثكنـة التنـف“ عند حوايل 
الساعة السادسة صباحاً (الثالثة 
بتوقيت غرينتش)، امس االثنني.
وأضاف أن قواته اعرتضت إحدى 

الطائـرات مـن دون طيـار، كما 
تـم تفجري مسـرية أخـرى داخل 
”مجمـع قـوات جيـش مغاويـر 
الثـورة“، وهـو فصيـل معارض 
يف  وينشـط  أمريكيـاً  مدعـوم 
منطقـة التنف.وأكـد البيـان ”لم 
تنجح املحاوالت األخرى لهجمات 
أحاديـة  طيـار  بـدون  املركبـات 
االتجـاه“.وأدان قائـد قـوة املهام 
اللـواء  التحالـف،  يف  املشـرتكة 
جـون برينان، العمـل واصفا إياه 
بـ“العدائي“.ولـم يوجه التحالف 
الدويل اتهامات ألي جهة، بحسب 

وكالة ”فرانس برس“.وقد أحبط 
التحالف يف مرات سابقة هجمات، 
بينها بطائرات مسرية، عىل قاعدة 
التنف، التي أنشئت يف العام 2016، 
وتقع بالقرب من الحدود األردنية 
بأهميـة  وتتمتـع  والعراقيـة، 
عـىل  تقـع  كونهـا  اسـرتاتيجية 
طريق بغداد - دمشق.وباإلضافة 
إىل قاعـدة التنـف، تنتـرش قـوات 
التحالف الدويل ضد تنظيم داعش 
يف قواعد عدة يف مناطق سـيطرة 
املقاتلني األكراد يف شمال وشمال 

رشق سوريا.
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الزوراء/ حسني فالح:
حذر االتحاد الوطني الكردستاني من 
اسـتمرار التصعيد السـيايس وتأثريه 
عىل الحياة العامة للبلد، وفيما اشـار 
اىل ان املحكمـة االتحاديـة بإمكانهـا 
حل الربملان واجـراء انتخابات مبكرة 
وفقا للدسـتور، رجح محلل سـيايس 
أن تشهد املرحلة املقبلة عصيانا مدنيا 

يف جميع مناطق العراق.
وقـال النائـب عـن االتحـاد الوطني 
فريـدون،  اسـو  الكردسـتاني، 
لـ“الـزوراء“: ان الوضع السـيايس يف 
البالد يشـهد تعقيدا كبـريا. مبينا: ان 
هناك حلني للوضع الراهن االول يتمثل 
بأن يجتمع الربملان لتشكيل الحكومة، 
وهذا يتطلب اتفاقاً مسبقاً بني التيار 
الصدري واإلطار التنسـيقي، وتحديد 
موعـد إلجـراء االنتخابـات املبكـرة، 
أو أن يضطـر الربملـان إىل حل نفسـه 
تحـت ضغـط الشـارع.وأضاف: انـه 
بإمـكان املحكمة االتحاديـة أن تتخذ 
قرارهـا اسـتناداً إىل انتهـاك الربملـان 
للمـدد الدسـتورية املتعلقة بتشـكيل 
الحكومة، وحنث الربملانيني بالقسـم 
الـذي قامـوا بتأديتـه بموجـب املادة 
الـ 50 من الدسـتور، لحماية سـيادة 
األرايض العراقية والدسـتور، حيث لم 
يتمكنوا خالل األشهر العرشة األخرية 
مـن أن يكونـوا بمسـتوى الثقة التي 
منحها املواطنون لهم، كما لم يكونوا 

جـزءاً مـن الحل.واشـار اىل: ان املادة 
الـ 64 من الدسـتور تحمل تفسريات 
مختلفـة، ويف ظل األوضـاع التي يمر 
بها العراق، بإمكانها أن تّمهد الطريق 
كـي تتمكـن املحكمـة االتحادية من 
حل الربملان اسـتناداً إىل فشـل أعضاء 

مجلـس النـواب يف تأديـة مهامهـم. 
وأوضـح: ان القانون يسـمح لإلطار 
التنسـيقي بطلب عقد جلسة مجلس 
إن  آخـر. مؤكـدا:  النـواب يف مـكان 
املـادة 21 من النظـام الداخيل ملجلس 
النواب تنص عىل أنه ”تنعقد جلسات 

املجلـس يف بغـداد ويمكـن عقدها يف 
أماكـن أخرى عنـد االقتضـاء“.  من 
جهتـه، قال املحلل السـيايس، عصام 
ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  الفيـيل، 
السـيد مقتدى الصدر قدم الكثري من 
الخيـارات الحلـول لالزمـة الراهنـة، 

خاصـة ان رئيـس مجلـس القضـاء 
اشـار اىل امكانية حـل الربملان حينما 
يتجـاوز املـدد الدسـتورية. الفتا اىل: 
ان هنـاك الكثري من الحلـول وما زال 
العـالج بيـد مجلـس القضـاء االعىل 
االزمة.واضـاف:  لحلحلـة  بالنسـبة 
ان حـل الربملان ال يعنـي نهاية العالم 
وانما ربما سـيعيد االمـور اىل اوزانها 
وكل واحـد يعـرف مسـتواه وحجمه 
االنتخابي وسـيجنب البـالد حالة الال 
اسـتقرار التـي تجـري عـىل العـراق 
اجمـع. مبينـا: ان التيـار الصدري له 
قاعـدة جماهريية كبرية ويسـتطيع 
املحافظـات  جميـع  يف  ينظمهـا  ان 
نشـاط  اي  ممارسـة  ويسـتطيع 
حكومـي قـادم خاصـة انه سـتزداد 
حـدة الزخـم امـام قـوى سياسـية 
تؤمن بقاءها بالسـلطة.وتابع: ربما 
سيكون هناك عصيان مدني يف الكثري 
مـن مناطـق العـراق. مؤكـدا: انه ال 
يستطيع احد ان يجابه التيار إذا سار 
بموضـوع العصيان املدني، اضافة اىل 
ذلـك ان الكثري من القوى السياسـية 
تتوافق مع رؤية الصدر يف حل الربملان 
او الجيـل  سـواء كان قـوى امتـداد 
الجديـد او حركات ترشيـن او الحزب 
الديمقراطي او تقدم وحتى السيادة، 
واكرب تحٍد يواجه الطبقة السياسية يف 
هذه املرحلة هو قد يكون االسـتقرار 

السيايس الذي نفتقده.
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بغداد/ الزوراء:
تمويل  إطالق  االثنني،  امس  املالية،  وزارة  بارشت 
للوزارة  بيان  آب.وذكر  لشهر  الدولة  موظفي  رواتب 
تلقته «الزوراء»: أن «دائرة املحاسبة يف وزارة املالية 
الوزارات  رواتب  تمويل  بإطالق  امس،  بارشت، 
الحايل»،  آب  لشهر  بوزارة  املرتبطة  غري  والجهات 
ابتداًء من امس  استأنفت  املحاسبة  «دائرة  أن  مبيناً 
تمويل رواتب موظفي الدولة لكل الوزارات والجهات 
غري املرتبطة بوزارة لشهر آب».ودعت الوزارة بحسب 
إىل  للوزارات  التابعة  االنفاق  وحدات  «جميع  البيان 
مراجعة مقر الوزارة / دائرة املحاسبة وحسب جدول 

املراجعة املعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل».

@Ô–√Ïfl@kmaÎä@›ÌÏ∏@÷˝†g
le@ãËì€@Ú€Îá€a
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@Úzœbÿfl@ÜÏËu@ÊbrzjÌ@ÚÓÿÌãfl˛a
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بغداد/ الزوراء:
القضـاء األعـىل  بحـث رئيـس مجلـس 
القايض فائق زيدان ورئيسـة بعثة األمم 
املتحدة يف العراق جينني بالسخارت، امس 
االثنني، دور القضاء بمعالجة االشكاليات 
الخاصـة باألزمة السياسـية.وذكر إعالم 
القضـاء يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إن 

”مجلـس القضـاء األعىل القـايض فائق 
العـام  األمـني  ممثلـة  اسـتقبل  زيـدان 
ورئيسـة بعثـة األمـم املتحـدة يف العراق 
جينني بالسخارت“.وأضاف أن ”الجانبني 
بحثا دور القضاء يف معالجة االشـكاليات 
القانونيـة التي تخص األزمة السياسـية 

التي يشهدها العراق“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت مديرية املرور العامة، البدء بإصدار 
إجازة السياقة الدولية واملعرتف بها خارج 

العراق، فيما توعدت سائقي املركبات الذين 
ال يحملون رخصة قيادة ألي سبب كان.

b‰ÓÓœ@pböÎb–fl@¿@ÊaãË�€@µya6”a@Û‹«@�bÓË–í@o‘œaÎ@bÿÌãflc@ZÊaãÌg

بغداد/ الزوراء:
اكتشاف حقول نفط وآبار كبرية وكثرية يف  الجبوري،  نينوى، نجم  أعلن محافظ 
املحافظة، تضمُّ احتياطياً كبرياً من النفط والغاز.وقال الجبوري يف ترصيح صحفي: 
إن «رشكة االستكشافات النفطية العراقية تمكنت من اكتشاف عدة حقول كبرية 
جداً يف منطقتي القيارة وتلعفر، وال تزال رشكات االستكشافات العراقية مستمرة 
بالعمل يف املحافظة».وأضاف أن «املحافظة فاتحت وزارة النفط مرات عدة بشأن 
القيارة،  حقل  يف  للنفط  مصاٍف  بإقامة  ترغب  أهلية  رشكات  من  قدمت  طلبات 
أن  إىل  الجبوري  املنطقة».وأشار  يف  املوجود  الغاز  استخدام  تريد  أخرى  ورشكات 
أن  وأكد  أو غريها»،  املصايف  اآلن إلنشاء هذه  موافقة حتى  أي  تمنح  لم  «الوزارة 
«اآلبار التي تم اكتشافها يف محافظة نينوى كثرية جداً، وتضم احتياطياً كبرياً جداً 

من النفط والغاز».
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الزوراء/ مصطفى فليح:

طبيعة  امتداد  حركة  أوضحت 

مؤخرا  عنها  اعلنت  التي  مبادرتها 

الواقع  من  للخروج  طريق  كخارطة 

انها  اىل  مشرية  املزري،  السيايس 

تتأطر بثمانية بنود، فيما لفتت اىل ان 

حل الربملان يجب ان تسبقه تعديالت 

معينة ال ان يكون بشكل مبارش.

 وقال القيادي يف حركة امتداد، مسعد 

ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الراجحي، 

الجديد  الجيل  امتداد وحركة  ”حركة 

وتحالفهما (تحالف من اجل الشعب) 

وضعوا مبادرة وطنية حقيقية ممكن 

ارض  عىل  واقعي  بشكل  تطبق  ان 

السياسية  االزمات  مجال  يف  الواقع 

مضيفا  السياسية“.  الرؤية  وانعدام 

ثمانية  يف  تأطرت  املبادرة  ”هذه  ان 

بنود، منها ان ينتقل العمل السيايس 

مدتها  انتقالية  حكومة  تأسيس  اىل 

وزراؤها  ويكون  مصغرة،  واحد  عام 

مستقلني، وتهتم بإجراء التعديالت يف 

الدستور“. 

:“البند  قائال  البنود  واستعرض   

لجنة  تشكيل  اىل  االتجاه  هو  الثاني 

من الخرباء يف القانون الدستوري من 

تالئم  دستورية  تعديالت  وضع  اجل 

وهذه  وطموحاته،  العراقي  الشعب 

البنود تعرض عىل الشعب يف استفتاء 

من اجل التصويت عليها“.

االنتقالية  الحكومة  ”قيام  وتابع 

اىل  الفاسدين  من  املدانني  بتقديم 

قانون  تفعيل  الرابع  والبند  القضاء 

اجل منع  القانون من  االحزاب وهذا 

من  السالح  تحمل  التي  االحزاب 

مضيفا  باالنتخابات“،  املشاركة 

دورها  املتحدة  االمم  تأخذ  ”وان 

املبارش يف اخذ ضمانات من االحزاب 

عىل  االعرتاض  عدم  يف  السياسية 

نتائج االنتخابات املرتقبة، وان تقوم 

السالح  منع  بإجراءات  الحكومة 

املنفلت عرب اجراء قانوني بحق الجهة 

أما  سالحها،  تسليم  عن  تمتنع  التي 

البند الثامن فهو القيام بإجراء تعداد 

سكاني شامل للعراق“.

وبنّي ان ”املبادرة وبنودها اعلن عنها 

الشعب  اجل  التحالف من  عن طريق 

لحركة  العام  االمني  طريق  وعن 

ال  السياسية  االحزاب  ولكن  امتداد، 

املبادرات  هذه  عن  اذانها  تصم  تزال 

بالسلطة  بأدواتها  متمسكة  ألنها 

والحصول عىل املكاسب“. 

واكد ان ”حركة امتداد وضعت البنود 

الخروج  اجل  من  طريق  كخارطة 

وبالتايل  حاليا،  املزري  الواقع  من 

واملهام  دستورية  بنود  هناك  طاملا 

االتجاه  فيجب  توقفت  قد  السياسية 

اىل حكومة انتقالية، وإال فإن الوضع 

ذاهب اىل ما ال يحمد عقباه“. 

يجب  ال  الربملان  ”حل  ان  اىل  ولفت   

يجب  وإنما  مبارش  بشكل  يكون  ان 

تشمل  تعديالت  اجراء  يسبقه  ان 

واخذ  االنتخابات  وقانون  الدستور 

لكي  القانون  هذا  بتطبيق  ضمانات 

تحت  شفافة  انتخابات  هناك  تكون 

ارشاف ورقابة االمم املتحدة ”.

لالنتخابات  املالية  التكلفة  وعن 

الجديدة، بنّي ان ”االحزاب السياسية 

بشكل  املال  عىل  استحوذت  والكتل 

ان  اآلن  عليها  التي  وهي  كبري 

اللجان  عرب  استحواذها  من  تخفف 

عىل  الهيمنة  وعرب  االقتصادية 

متسائال  الدولة“،  موارد  من  الكثري 

اىل  وصلنا  إذا  املال  من  الفائدة  ”ما 

الطرق  اىل  اللجوء  يجب  لذلك  الدم، 

السلمية“.

”العراق طاملا يشكو من  ان  واوضح 

تدخل الدول املجاورة وغياب الفاعلية 

يف  الدستورية  االسس  حيث  من 

ان  فيجب  االحزاب،  قانون  تفعيل 

تكون هناك رقابة وارشاف اممي عىل 

العراق اليزال تحت سلطة  ان  اعتبار 

من لم يحسن إدارته“.

حق  ”التظاهرات  ان  واختتم: 

الصوت  مع  ونحن  دستوريا  مكفول 

بحقوقه،  يطالب  الذي  الجماهريي 

احزاب  من  تظاهرات  تخرج  ان  لكن 

فهذا  السلطة  عىل  لتتظاهر  السلطة 

أمر مضحك جدا“.

بغداد/ الزوراء:
غالب  مصطفى  املركزي،  البنك  محافظ  بحث 
يف  األمريكية  السفرية  مع  االثنني،  امس  مخيف، 
العراق، ألينا رومانوسكي، الجهود املبذولة ملكافحة 
البنك  نفى  فيما  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسيل 

املركزي العراقي منح مبالغ مالية للمواطنني.
أن  ”الزوراء“:  تلقته  املركزي،  للبنك  بيان  وذكر 
مخيف  غالب  مصطفى  املركزي  البنك  ”محافظ 
ألينا  العراق  يف  األمريكية  السفرية  استقبل 

رومانوسكي والوفد املرافق لها“.
دعم  يف  املركزي  البنك  ”جهود  مخيف  واستعرض 
واألثر  النقدية  السياسة  أدوات  خالل  من  التنمية 

املبارش ملبادراته يف مسرية القطاع الحقيقي وتوفري 
فرص العمل واالستدامة، إضافة إىل الجهود املبذولة 
من  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسيل  مكافحة  يف 
خالل اعتماد منظومة قانونية متكاملة وتطبيقها 
يف  ُتستخدم  قد  التي  القطاعات  عىل  فعال  بشكل 

ارتكابها“.
يتعلق  ما  يف  البلدين  بني  التعاون  ”أهمية  وأكد 

بالسياسة النقدية وتفعيل األدوات املالية“.
من جانبها، أكدت السفرية ”دعمها البنك املركزي 
موظفيه  تدريب  يف  واملساهمة  واستقالليته 
رشاكات  لديها  التي  املالية  املؤسسات  خالل  من 

مستمرة مع البنك املركزي“.

املركزي  البنك  سياسة  ”نجاح  إىل  وأشارت 
يف  تجىل  والذي  إدارتها،  يف  الحديثة  واألساليب 

مؤرشات االحتياطيات النقدية والذهب“.
املؤسسات  تقدمه  ما  عىل  شكره  املحافظ  وقدَّم 
املايل  النظام  لحماية  األمريكية  واملرصفية  املالية 
واملرصيف العراقي ودعمها يف تطبيق أفضل املعايري 
الدولية، فضالً عّما تقدمه من دعم وخربات فنية 

وتدريب ملوظفي البنك املركزي.
منح  العراقي  املركزي  البنك  نفى  ذلك،  غضون  يف 

مبالغ مالية للمواطنني.
وذكر بيان للبنك املركزي تلقته ”الزوراء“: ان البنك 
املركزي العراقي الحظ انتشار أخبار مزيفة خالل 

االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل  املاضية  األيام 
مفادها ”قيام البنك املركزي العراقي بمنح مبالغ 

مالية للمواطنني“.
ويدعو  األخبار،  تلك  زيف  يؤكد  البنك  ان  واضاف: 
املواطنني اىل اعتماد األخبار الرسمية للبنك املركزي 
وهو  الرسمي  املوقع  عىل  تنرش  التي  العراقي 
عىل  املوّثقة  لصفحاته  إضافة    (www.cbi.iq)

الفيسبوك وتويرت.
من  النفوس  ضعاف  البنك  هذا  يحّذر  كما  وتابع: 
عليهم،  االحتيال  ومحاولة  املواطنني  استغالل 
املالحقة  يف  القانوني  حقه  استخدام  ويؤكد 

القضائية لهم.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس االثنني، 
السلف  من  جديدة  وجبة  إطالق 

لثالث فئات.
يف  للمرصف  اإلعالمي  املكتب  وقال 
بيان تلقته ”الزوراء“: إنه ”تم إطالق 
املوظفني  سلف  من  جديدة  وجبة 
والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية 
5 ماليني دينار وحتى  التي تبدأ من 
50 مليون دينار بالنسبة للموظفني 
 5 تبلغ  العقود  وسلف  واملنتسبني، 

و10 ماليني دينار“.
بعد  يتم  السلف  ”منح  أن  وأضاف 
املنح  إجراءات  جميع  استكمال 
إذ  والتعليمات،  الضوابط  وفق 
عن  السلف  عىل  التقديم  يكون 
يف  املنترشة  املرصف  فروع  طريق 
إىل  مشريا  واملحافظات“،  بغداد 
يف  مستمرة  مازالت  ”الفروع  ان 
الرتويج  معامالت  طلبات  استقبال 
ومنتسبي  للموظفني  السلف  عن 

القوات االمنية“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
البالد  يف  الطقس  حالة  االثنني، 
توقعت  فيما  الحايل،  لألسبوع 
من  بدءاً  الحرارة  بدرجات  ارتفاعاً 
للهيئة،  بيان  األربعاء.وذكر  غد 
البالد  ”طقس  أن  ”الزوراء“:  تلقته 
اىل  صحواً  سيكون  الثالثاء  اليوم 
الوسطى  املنطقتني  يف  جزئي  غائم 
والجنوبية، فيما سيكون يف املنطقة 
الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة 
يف  السابق  لليوم  مقاربة  فستكون 
أن  البيان  البالد“.وأضاف  عموم 
سيكون  األربعاء  غد  يوم  ”طقس 
املنطقتني  يف  جزئي  غائم  اىل  صحواً 
سيكون  بينما  والشمالية،  الوسطى 

أما  صحواً،  الجنوبية  املنطقة  يف 
الحرارة فسرتتفع قليالً عن  درجات 
الوسطى  األقسام  يف  السابق  اليوم 
لليوم  مقاربة  وتكون  والشمالية، 
السابق يف القسم الجنوبي من البالد“.
الخميس  يوم  ”طقس  أن  وأوضح 
مع  جزئي  غائم  اىل  صحواً  سيكون 
عن  الحرارة  بدرجات  قليل  ارتفاع 
الوسطى،  املنطقة  يف  السابق  اليوم 
بينما سيكون يف املنطقتني الشمالية 
الحرارة  والجنوبية صحواً، ودرجات 

تكون مقاربة لليوم السابق“.
وبني أن ”طقس البالد ليوم الجمعة 
غائم  اىل  صحواً  سيكون  املقبل 
مقاربة  الحرارة  ودرجات  جزئي، 

لليوم السابق يف عموم البالد“.

صالح الدين/الزوراء:
محافظة  يف  الكاز  محطات  شهدت 
طوابري  االثنني،  امس  الدين،  صالح 
االزمة  إثر  الشاحنات  من  طويلة 
نتيجة  باملحافظة  عصفت  التي 
الحكومية  املحطات  يف  الـ“شح“ 

واالهلية.
”محطات  إن  محيل  مصدر  وقال 
بالطوابري  اختناقا  شهدت  الكاز 
التي  االزمة  إثر  للشاحنات  الطويلة 
تشهدها املحافظة من شح الكاز يف 

املحطات االهلية والحكومية“.
واضاف أن ”صالح الدين تعاني من 
أزمات عديدة بدءا من ازمة البنزين، 
وصوال اىل أزمة الكاز الجديدة، والتي 
أبواب  عىل  طويلة  طوابري  خلفت 

املحطات“.

بغداد/ متابعة الزوراء:

أعلنت مديرية املرور العامة، البدء بإصدار إجازة السياقة الدولية واملعرتف 

الذين ال يحملون رخصة  بها خارج العراق، فيما توعدت سائقي املركبات 

قيادة ألي سبب كان.

القييس، يف ترصيح  زياد  العميد  العامة،  املرور  وإعالم  مدير عالقات  وقال 

املركبات بقواعد  التزام سائقي  اآلونة األخرية لوحظ عدم  إن ”يف  صحفي: 

وتعليمات املرور، ومنها الحصول عىل إجازة السوق لقيادة املركبة“.

وأضاف القييس، أن ”مديرية املرور جادة بمحاسبة سائقي املركبات الذين 

ال يحملون رخصة السياقة، سواء كان ال يحملها ألنه لم يحصل عليها من 

األساس، أو إذا كانت لديه إجازة منتهية الصالحية“.

إىل مواقع تسجيل  املركبات ”التوجه  العامة، بأصحاب  املرور  وأهاب مدير 

الضوابط  وفق  مخوالً  ليكون  عليها،  للحصول  السياقة،  إجازات  وإصدار 

والقوانني املتبعة، وتفادي العقوبات املرورية“.

السياقة  إجازة  بإصدار  العامة،  املديرية  ”مبارشة  عن  القييس،  وكشف 

ألف   64 البلد ومرتجمة بعرش لغات، وسعرها  الدولية واملعرتف بها خارج 

دينار فقط“، موضحاً أن ”الحصول عىل هذه اإلجازة يتم عرب مراجعة مقر 

املديرية العامة الواقع قرب ملعب الشعب فقط“.
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١٦/م/ د ي أ /٢٠٢٢ (تجهيز حديد مقاطع مختلف القياسات ملعامل املحوالت عىل ان يكون املنشأ آسيوي او اوربي) وحسب املواصفات 
الفنية وقائمة جدول التسليم .

              (معلنة للمرة االوىل)                                          تاريخ الغلق ( ١٤ /٢٠٢٢/٩ )
يرس (وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية 

االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 
١- عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (رشكة دياىل العامة) وعرب الربيد االلكرتوني او املوقع 

االلكرتوني للرشكة املوضح يف ادناه وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل:-
CIP مخازن رشكة  الف دوالر ال غريها) واصل  امريكي (فقط مائة وثمانية وستون  للمناقصة هي (١٦٨٠٠٠) دوالر  التخمينية  الكلفة  أ- 

دياىل العامة.
ب- مقدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو (٥٠٤٠)دوالر امريكي (خمسة االف واربعون دوالر ال غريها) واملطلوب تقديمها مع العطاء.

الغاء  للرد إال يف حال  الف دينار عراقي ال غريها) غري قابل  ج- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (١٠٠٠٠٠) دينار عراقي (فقط مائة 
املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.

د-عىل مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع (نماذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون أي 
تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل، كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.

• مالحظة: تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء 
مستندات املناقصة.

• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.
• يف حال كانت طريقة الدفع (نقدا) فيتم الدفع (بالدينار العراقي) وبما يعادل قيمة الدوالر حسب نرشة البنك املركزي العراقي ليوم اطالق 

املستحقات للمواد املجهزة.   
• تقديم تعهد خطي يف القسم القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات والرشكات التابعة لها.

٢- متطلبات التأهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء).       
٣- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد- قرب تقاطع القدس)، وان اخر موعد لتسليم 
العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف ٢٠٢٢/٩/١٤، وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
التاسعة  الساعة  العروض) يف  لجنة فتح  اآلتي (مقر رشكتنا/ غرفة  العنوان  بالحضور يف  الراغبني  او ممثليهم  العطاءات  بحضور مقدمي 
صباحا ليوم ٢٠٢٢/٩/١٥ ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب 

موعد الغلق ... مع التقدير          
     املهندس عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام / وكالة
ورئيس مجلس اإلدارة 

تعلن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) الكائنة يف محافظة كركوك عن اجراء املناقصات التالية ادناه .
   فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله :

باملناقصة  الخاصة  املواصفات  بيجي) الستالم   - الكائن يف (محافظة كركوك / طريق كركوك  الرشكة  ١- مراجعة مقر 
اعاله.

٢- تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره (١٪) ما عدا الرشكات الحكومية وتكون عل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر 
من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذ ملدة (١٢٠) مائة وعرشون يوما من تاريخ الغلق.

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

بالنسبة  الوطنية  الرشكات  تسجيل  دائرة  التجارة/  وزارة  من  صادرة  العطاء  مقدمة  الرشكة  تأسيس  شهادة  إرفاق   -٤
للرشكات العراقية و/أو هوية غرفة التجارة وشهادة تسجيل مصادق عليها من امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة.

٥- عىل كافة املشاركني إمالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النسخة االلكرتونية املؤيدة من قبلنا، ويتطلب استالم القرص 
(CD) واملتضمنة الوثائق القياسية للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلق لغرض ملئها وتوقيع املعلومات الخاصة بكم وتسليمها 

يف املوعد املحدد.
وبحضور  الرشكات  غرفة  يف  للرشكة  الرئيسية  االستعالمات  يف  مبارشة  الغلق  تاريخ  بعد  الواردة  العطاءات  فتح  يتم   -٦

اصحاب العطاءات املشاركة، ويف حالة مصادفة عطلة رسمية، فيكون اليوم الذي يليه دوام رسمي هو يوم غلق املناقصة.
٧- ان رشكة غاز الشمال غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات، ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.

٨- تهمل العطاءات املرسلة بالربيد االلكرتوني ويف حالة عدم االلتزام بتقديم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية ورشوط 
االعالن.

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

١٠- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق.
١١- للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني (www.ngc.oil.gov.iq) ويمكن مراسلتنا عرب الربيد االلكرتوني   

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

مدير القسم التجاري 
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الزوراء/ ليث جواد :
زواج القارصات ال يزال من املشـاكل 
التـي تـؤرق الشـارع العراقـي بعد 
انتقاله من القرى واالرياف اىل املدن، 
ممـا دفـع العديـد مـن االكاديميني 
ومنظمات املجتمع املدني واالنسانية 
اىل  املطالبة بمنع هذا الزواج ومعاقبة 
من يرتكب هـذه االفعال لخطورتها 

عىل املجتمع العراقي . 

Ú»ˆbö@‚˝yc
وعـن هذا املوضوع تحدثت سـندس 
رحيم/ 18 سـنة من سـكنة مدينة 
زواج  تجربتهـا مـن  الحريـة، عـن 
القـارصات لتقـول: “لقد قـام اهيل 
عامـا   14 يف سـن  وانـا  بتزويجـي 
حيث كان طموحـي انذاك ان اصبح 
محامية واعيش حياتـي مثلما اريد 
لكـن  اهـيل قامـوا بتزويجـي مـن 
شـخص اكرب مني بـ 15 سـنة ولم 

اكن اعرفه مسبقا“.
واضافـت انه ”لم تكن لدي اي فكرة 
عـن الزواج وكنت اتصـور ان الزواج 
عبـارة عـن بدلـة عـرس ومكيـاج 
وغرفـة خاصة بي لكن بعـد الزواج 
اكتشـفت الحقيقة لكـن بعد فوات 
االوان“، مبينـة انه ”يف السـنة االوىل 
كـدت اخـرس حياتي بسـبب الحمل 
لكون عمري كان صغـريا جدا انذاك 
وبـدأ عامـل عـدم االنسـجام يظهر 
علينـا بعـد االشـهر االوىل وحاولنـا 
االنفصـال لكـن االهل رفضـوا ذلك 

بحجة الفضيحة“.
واشـارت اىل انـه ”بعد مرور السـنة 
مسـدود،  طريـق  اىل  وصلنـا  االوىل 
لذا قررنـا االنفصال وعـدت اىل اهيل 
مـع طفيل الصغري الـذي اقوم حاليا 
برعايتـه بعدمـا عزفـت عـن فكرة 
الذكريـات  بسـبب  نهائيـا  الـزواج 
السـيئة التي عشـتها من وراء هذه 

التجربة الفاشلة“.
أما رياض حسن/ 40 سنة من سكنة 
لـ“الـزوراء“:  فقـال  الزعفرانيـة، 
اسـتغرب قيام بعـض االهل بتزويج 
بناتهم يف اعمـار صغرية جدا بحجة 
ان الزوج سـيقوم بالحفاظ عليها يف 
مجتمعنا هذا لكن بعد مدة تعود لهم 
الفتـاة مطلقـة معها طفـل او اكثر 
بسـبب عدم التوافق او االنسجام او 
حتى تغيري املشـاعر بني الطرفني“، 
مطالبـا االهـايل بالعمـل عـىل دعم 
الفتيات عـىل اكمال دراسـتهن بدال 
مـن اجبارهـن عـىل الزواج يف سـن 
مبكـر وقتل طموحهـن او هروبهن 
ازواجهـن بعد مدة مـن الزواج ومن 
ثم تتعـرض اىل القتل وتجلـب العار 
لذويهـا والسـبب هو االهـل يف هذه 

املشكلة”.

›íbœ@ Îãìfl
بدورها، قالت رئيسة مؤسسة الرعد 
االنسانية غيداء الدوري لـ“الزوراء“ 
ان ”زواج القـارصات هـو مـرشوع 
فاشـل وفيه خسـارة  اكثر من ربح 
فضال عن كون فيه ظلم للفتاة اكثر 
مـن الولـد الن الفتاة تكـون صغرية 
مـن خـالل اجبارها عىل الـزوج من 
شـاب بعمرها او اكرب منها بضعف 

عمرها“.
ونوهت اىل ان“ املنظمات االنسـانية 
واملجتمـع املدنـي تعترب هـذا الزواج 
فاشـال وعربنا عن رفضنا له يف اكثر 
مـن مناسـبة وطالبنـا بإيقافه النه 

يرض باملجتمع“.  
واوضحـت انـه“ نطالب مـن االهل 
ظلمهـم  وعـدم  لبناتهـم  االنتبـاه 
بهـذا الزواج بحجـة الحفاظ عليهن 
وانما نأمل منهـم دعمهن من خالل 
اكمال دراستهن لذا قمنا كمنظمات 
بتثقيـف االهـل والعوائـل من خالل 
ادخالهم بدورات تثقيفية عن طريق 
االعالنـات او البوسـرتات او االفـالم 

القصرية عن خطورة هذا زواج“.

ÚÓè–„@äbqe
فيما قالت االسـتاذة يف جامعة دياىل 
كليـة الرتبية االساسـية ا.م.د جنان 
صالح محمـد لـ“الزوراء“: ان“ لهذا 
الـزواج آثارا عدة منها  اثار نفسـية 
عـىل الفتـاة بسـبب حرمانهـا مـن 
التعليـم وكذلـك حرمانهـا مـن اهم 

مرحلـة يف حياتهـا وهـي (الطفولة 
تبنـى  فيهـا  والتـي  واملراهقـة) 

شخصيتها املستقبلية“. 
واضافت ان ”هذا الزواج سوف تكثر 
فيه الخالفات الزوجية بسـبب عدم 
نضوج احـد اطرافه وبالتايل قد يقع 
الطالق بينهما بسبب اتخاذ القرارات 
املترسعة من كال الطرفني فضال عن 
ان زواج القـارصات يـؤدي اىل زيادة 
املشـاكل الصحية وخاصة يف الحمل 
الذي يؤدي اىل االجهاض بسبب عدم 
تحمـل الفتاة القارص الحمل النها يف 

سن مبكر“.
واوضحت محمـد ان ”بعض العوائل 
اقتصـادي  مسـتوى  مـن  تعانـي 
منخفض وفقر مدقع وهذا يدفعهم 
اىل تزويـج بناتهـم  يف سـن مبكـر 
للتخلـص مـن مسـؤوليتهن واالخر 
بسبب العادات والتقاليد التي تقتيض 
زواج الفتيـات بالطريـق التقليديـة 
املجتمعـات  بعـض  يف  السـائدة 

العراقية“. 
وبينت انه“ للحد مـن هذه الظاهرة 
االجتماعيـة التـي تعد كارثـة ملا لها 
واجتماعيـة  نفسـية  ارضار  مـن 
واقتصاديـة  من خـالل توعية االباء 
واالمهـات عن طريق النـدوات وعن 
طريق وسـائل االعـالم كالتلفزيون 
والراديـو وكذلـك توعيـة الفتيات يف 
املـدارس والجامعـات واملعاهد بهذه 

الظاهرة االجتماعية الخطرية“.

fib–†¸a@xaÎå
فيما ذكر الباحث النفيس وأستاذ علم 
النفـس بجامعة بغداد احمد الذهبي 
ان“ الـزواج املبكـر (زواج األطفـال 
تحـت 18 عاًما) يعد انتهاكا لحقوق 
اإلنسان، إذ يؤثر يف الفتيات وارسهن 
مختلفـة،  بطـرق  ومجتمعاتهـن 
ويحرم الفتاة من مستقبل تستطيع 
تحقيـق أحالمها فيه ويقـوي دائرة 
القمـع ويحدد مسـتوى التعليم النه 
إذا كانـت الفتـاة أكثـر تعليًمـا قـل 
احتمـال زواجهـا املبكـًر“. الفتا اىل 
ان ”الـزواج املبكر يمنـع الفتاة من 
الحصول عىل تعليم جيد بسبب قيود 

املجتمع عليها بعد الزواج“.
 ” واضـاف 

تظهـر اآلثار 
لنفسـية  ا

للـزواج 
ملبكر  ا

عـىل الفتـاة نتيجـة فقدانهـا حنان 
ورعايـة الوالديـن وفرصـة العيـش 
الطفولـة  بمرحلـة  واالسـتمتاع 
حيـث تتعـّدد املسـؤوليات يف الحياة 
الزوجيـة ممـا يـؤّدي إىل تعرضهـا 
طبيعـة  تفهمهـا  لعـدم  للضغـط 
العالقة الزوجية فتظهر عليها بعض 
اآلثار lلنفسـّية مثل االحباط والعقد 
النفسـية كاضطرابـات يف العالقـة 
الزوجية نتيجة الخـوف وقد تحتاج 
إىل تدخـل طبـي يف بعـض lلحاالت. 
وتابـع: انـه قـد تظهر عـىل الزوجة 
أعـراض االكتئـاب والقلـق نتيجـة 

الناتجـة  الزوجيـة  املشـاكل  كثـرة 
عـن عدم تفهم الطـرف املقابل، وقد 
تظهر بعض االضطرابات الشخصية 
وصور من الهسـترييا والفصام كما 
تـزداد احتمالية اإلصابـة باألمراض 

النفسية أثناء فرتت الحمل، حيث 
تـزداد متطلبـات lلحيـاة عـىل 

كاهـل الزوجة لوجـود طفل 
متطلبـات  إىل  باإلضافـة 

الزوج واألقارب“.
ان  الذهبـي  ويـرى 

املناسـبة  ”الحلـول 
املشـكلة  لهـذه 

تكمن بما ييل منها سن قوانني تمنع 
زواج القارصات ودعم تعليم الفتيات  
اضافـة اىل تطبيـق برامـج التوعية 
املجتمع  التي يحتاجهـا  املجتمعيـة 
وتقاليـده  عاداتـه  بعـض  لتغيـري 
املتوارثـة  فضال عن تأمني متطلبات 
الحياة الكريمة ويتم ذلك عن طريق 
السعي املستمر يف تمكني املرأة سواء 

يف املجال التعليمي أو املهني“.

Ú€Ï–�€a@’¢@Ú∫ãu
فيما تقول  الباحثة االجتماعية سمر 
نـور محمد لـ“الـزوراء“: ان“ اغلب 
زواج القارصات ينتهي بالفشل وذلك 

لعدم ادراكهم ماهية الحياة الزوجية 
ومسـؤولياتها وعـدم قدرتهـم عىل 
تحمـل املسـؤولية العائليـة وبالتايل 

ينتهي هذا الزواج بالطالق“  .
واكدت انـه ”من اكـرب الجرائم التي 

ُترتكـب بحـق الطفولة هـو تزويج 
الفتيات بهذا العمـر وحرمانهن من 
ممارسـة طفولتهن أسوة بأقرانهن 
من الفتيات الن هذه املرحلة السنية 
هـي من اهم املراحـل يف حياة الفتاة 
النه لكل مرحلة عمرية العاب وحياة 
خاصة بهـم“. واضافـت ان“ بعض 

العوائل تحاول بهذا الزواج التخلص 
من مسـؤولية البنت او بسبب الفقر 
او الجهـل وبالتايل تكـون الفتاة هي 

الضحية يف هذا الزواج“.
وتابعـت ان“ العمر املناسـب للزواج 
بالنسبة للفتاة هو بعد انتهائها  من 
املرحلة الجامعية، ملاذا لعدة اسـباب 
منها تسـلحها بالشـهادة الجامعية 
التي  تسـتطيع من خاللها االعتماد 
عـىل نفسـها اضافـة اىل  تحررهـا 
اقتصاديـاً وتكون عوناً لزوجها لكي 
يعيشـوا برفاهية وخاصـة ان  بلدنا 
يمـر بظروف اقتصاديـة صعبة جدا 

وكذلـك  يكـون لديها الوعـي الكايف 
وايضـاً  املناسـب  الـزوج  الختيـار 
مسـؤولية  تحمـل  باسـتطاعتها  
الزوج واالطفال وبناء ارسة متكاملة 

متكافئة“ .

7�Ç@ãí˚fl
من جانبـه، ذكر املحامي حمزة 
العربي لـ ”الزوراء“ ان “زواج 
القارصات كان يف السـابق 
املحافظـات  يف  شـائعا 
التي تكـون ذات طابع 
ريفـي اي يف القـرى 
أمـا  واالريـاف، 

اليوم فقد انتقـل اىل العاصمة، وهذا 
مـؤرش خطري بحاجة اىل وقفة جادة 
مـن قبل املعنيـني بهذا االمـر الن له 

تداعيات عىل املجتمع“.
واضاف انه ”بعد 2014 واثناء اجتياح 
عصابات داعـش لبعض املحافظات 
وحـدوث النـزوح بـدأت العديـد من 
العوائـل بتزويج بناتهـم القارصات 
بمرحلة 10 سـنوات للحفاظ عليهن 
وهـذا خطـأ كبري الن مصـري معظم 
هـذه الزيجـات يكـون الطـالق اما 
بسـبب عدم النضوج او االسـتخدام 

الخاطئ ملواقع التواصل“.
 واشـار العربـي اىل انـه ”مـن حـق 
القارص قانونا طلـب التفريق إذا تم 
العقد دون موافقتها او دون اذن من 
القايض من خالل ابـرام عقد خارج 
املحكمـة بمـا يعـرف (عقـد رجـل 
الديـن) وتقيـم دعوى تفريـق وهذا 
حق كفله لهـا القانـون“، واصفا ” 
زواج القـارصات بأنه جهـل النه لو 
كان قطـاع التعليـم ناجحا فسـوف 
تفكـر الفتـاة بـأن تكمل  دراسـتها  
ومـن ثـم تفكـر بالـزواج وهي من 
تختـار رشيك حياتها، أمـا إذا فقدنا 
اهم ركن يف الحياة وهو التعليم فهذه 

طامة كربى“.
ويقـول قـايض األحوال الشـخصية 
نارص عمـران يف ترصيح صحفي إن 
”قانون األحوال الشخصية رقم 188 
لسـنة 1959 املعدل ويف املادة (3/1) 
عـرف الـزواج بأنـه عقد بـني رجل 
وامرأة تحـل له رشعاً غايته إنشـاء 

رابطة الحياة املشرتكة والنسل“ .
وأضاف عمـران أن ”العقد اشـرتط 
(االهليـة) يف الـزواج والتـي بينتهـا 
املـادة (السـابعة) بالعقـل وإكمال 
الثامنة عرشة“، الفتا إىل ان ”القارص 
هو الشـخص الذي لم يكمل الثامنة 
عرشة من العمـر فاألصل إن األهلية 
الخاصة بالزواج غري متحققة عمرياً 

للقارص“.
واوضح عمـران ان“ فقرات القانون  
اعتربت سـن الثامنة عرشة هو سن 
األهلية القانونية إلجراء عقد الزواج 
والـذي يعنـي أن طريف عقـد الزواج 
هما من املتمتعني باألهلية مع تمام 
العقل وهي الرشوط العامة يف العقد، 
لكن قانون األحوال الشخصية وضع 
استثناءات للرشوط العمرية فقد منح 
القايض صالحيات جوازية ملن أكمل 
الخامسة عرش من العمر وقدم طلبا 
بالزواج بـرشوط معينة منها تقديم 
الطلـب  وأهليتـه وقابليتـه البدنية 
والتـي تتحقق مـن خـالل التقارير 
الطبية وموافقة الويل الرشعي ملقدم 
الطلب القارص“. وتابع انه ”يف حالة 
امتنـاع الـويل ألسـباب غـري جديرة 
باالمتنـاع أجـاز القانـون للقـايض 
ان يـأذن بالـزواج للقـارص إذا بلـغ 
الخامسـة عرشة من العمـر مقرتنا 
بالقابلية البدنيـة والبلوغ الرشعي، 
وان تكـون هنـاك رضورة قصـوى 
اقتضـت الطلب“.ويلفـت عمران إىل 
ان ”حـدود زواج القـارص مرهونـة 
بظرفيتهـا املكانيـة والزمانيـة التي 
للقانون  اللجنة املرشعـة  اسـتقتها 
الـذي راعى ايضـا القصـور العقيل 
فقد نصت املادة السابعة/ 2 عىل انه 
للقايض أن يأذن بزواج أحد الزوجني 
املريض عقلياً إذا ثبت بتقرير عىل أن 
زواجـه ال يرض 
 ، ملجتمـع با
يف  وأنـه 

مصلحته الشـخصية إذا قبل الزوج 
اآلخر بالزواج قبوالً رصيحاً، كما ان 
قانون رعاية القارصيـن رقم (78) 
لسـنة 1980 قـد اورد يف املـادة 3/ 
أوالً/ أ : يعتـرب من أكمل الخامسـة 
عـرشة وتـزوج بـإذن مـن املحكمة 

كامل األهلية“.
ويرى القايض أن ”مرحلة زمنية من 
التطبيق القانون األحوال الشخصية 
تؤكد أنها عالجت الكثري من األوضاع 
الزوجية وسعت  للعالقات  القانونية 
اىل تنظيمهـا ضمـن إطـار التدوين 
يف السـجالت الرسـمية والعمـل عىل 
تنبيه املجتمع بخطورة الزواج العريف 
للقارصين باإلضافـة اىل وضع مادة 
عقابيـة للزيجات التـي تنظم خارج 

املحكمة“.
ويضيـف أن ”وضـع صيـغ قانونية 
االجتماعيـة  العالقـات  لتأطـري 
والدخول اليها من باب االسـتثناءات 
ال يعنـي أن القانـون يشـجع زواج 
القارصين بقدر مـا يحاول معالجة 
حالـة اجتماعيـة معالجـة قانونية 
تتجـاوز  ال  وبـرشوط  تنظيميـة 
الرشوط البدنيـة والصحية مع منح 
القـرار األخـري لسـلطة القضاء وان 
املوقـف القانونـي لـزواج القـارص 
محكـوم بمنظومـة اجتماعية مرت 
بمراحـل زمنيـة طويلـة فمـا كان 
مقبوال سابقا ابان الترشيع ال يكون 
مقبـوال بعد هـذه املرحلـة الطويلة 
كون املسـألة تتعلـق بأمزجة الناس 
ورؤاهـم ورؤيتـه الجديـدة يف زمـن 

التقنيات وااللكرتونيات“.

Ôøc@ãÌã‘m
فيما كشـف تقرير أممي عن ارتفاع 
كبري بنسب الزواج املبكر للفتيات يف 
العراق، محذراً من التأثريات السلبية 

املرتتبة عىل ذلك.
وذكر بيـان لصندوق األمـم املتحدة 
للسـكان إنه ”بحسـب نتائج املسح 
والصحـي  االجتماعـي  الوطنـي 
املتكامـل للمـرأة العراقيـة الذي تم 
تنفيذه بالرشاكة مع الجهاز املركزي 
إقليـم  إحصـاء  وهيئـة  لإلحصـاء 
كردستان، وبدعم من صندوق األمم 
املتحدة للسكان - مكتب العراق للعام 
2021، بلغت نسـبة النسـاء اللواتي 
تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً يف 
العراق %25.5، بينما أظهرت نتائج 
املسـح أّن النسـبة لنفـس املؤرش يف 
إقليم كردسـتان %22.6 من نسـب 
الزواج“. وأضاف أنـه ”لوحظ أخرياً 
ازديـاد ظاهرة الزواج املبكر بشـكل 
كبـري يف غضـون السـنوات العـرش 
املاضية، ويف أحيان كثرية تؤدي هذه 
املمارسة إىل حرمان الفتيات والنساء 
من الوصـول لعوامـل التمكني، وقد 
تضيف عبئاً وعقبـات أمام تعليمها 
وتنميتها“. وتابع ان ”االسـتثناءات 
الـواردة يف القانـون واملتعلقة بزواج 
مـن  منتقـدة  تكـون  قـد  القـارص 
القـوى املدنية إال اننـا وبموضوعية 
النقـد  ال يمكـن وضعهـا يف دائـرة 
بعيدا عـن اسـبابها املوجبـة والتي 
جـاءت يف القانـون النافـذ ملعالجـة 
وضـع اجتماعي وملصلحـة القارص 
وبخاصـة األنثى“. مبينا ”أما ان يتم 
تجاوز املرحلـة العمرية والتقسـيم 
التنظيمـي والقانونـي للـزواج عرب 
ترشيـع جديد فهو أمر يثري مشـكال 
قانونيا واجتماعيا وبخاصة ان هناك 
مشـاكل اجتماعية قانونية يسـعى 
املجتمـع جاهـدا ملعالجتهـا تتمثـل 
بازديـاد حـاالت الطـالق والتفريـق 
ومـا ينتج عنه من رشخ يف النسـيج 
االجتماعي واملعالجة اوالً اجتماعية 
توعويـة وثقافيـة واقتصادية وبناء 
بيئة اجتماعية مثقفة تعيش وضعا 
اقتصاديا اقل ما يقال عنه انه مقبول 
نسـتطيع بعد ذلك مناقشـة ترشيع 
قانوني يلغي االستثناءات الواردة يف 
زواج القارصيـن. ويؤكـد ان ”زواج 
القرص يشمل الجنسـني سواء ذكرا 
أو انثى هو شـخص يعيـش مرحلة 
عمرية لهـا اسـتحقاقاتها الحياتية 
والتـي ال نـرى ان منهـا اسـتحقاق 

الزواج ”. 
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االثنني، 

صـدور أوامـر اسـتقداٍم بحـقِّ رئيـس أحد 

دواويـن األوقـاف وعدٍد من كبار املسـؤولني 

يف الديـوان؛ إلحداثهـم عمـداً رضراً بأمـوال 

ومصالـح الجهة التي يعملـون فيها.وقالت 

دائرة تحقيقات الهيئة يف بيان ورد «الزوراء»، 

إن «محكمـة تحقيق الكـرخ الثانية أصدرت 

أمراً باسـتقدام رئيس أحد دواوين األوقاف، 

عـن تهمـة رشاء فنـدق يف إقليم كردسـتان 

دينـاٍر  بمبلـغ (٤٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليـار 

دون وجـود جـدوى اقتصاديَّـٍة»، الفتـًة إىل 

أنَّ «قرار االسـتقدام شـمل ُمدير هيأة إدارة 

أموال الوقف ومعاونه سابقاً».وأضافت، أنه 

«تـم صدور أمٍر بمنع سـفر املُتَّهمني وحجز 

أموالهم املنقولة وغري املنقولة، وذلك استناداً 

ألحـكام املادة (٣٤٠) من قانون العقوبات».

وأوضحـت أنَّ «املحكمـة أصـدرت أيضاً أمر 

اسـتقداٍم بحـقٍّ معاون آخـر للمديـر العام 

لهيأة إدارة أموال الوقف، إضافًة إىل مسؤويل 

األقسـام القانونيَّة واملاليَّة ومسـؤول شعبة 

املُوازنـة يف هيـأة إدارة أمـوال الوقف، فضالً 

عن مسؤول الشعبة القانونيَّة يف فرع الهيئة 

دت  فـي الشـعبة.وأكَّ يف كركـوك وأحـد ُموظَّ

الدائرة، حسـب البيـان، أنَّ «أمر االسـتقدام 

صـدر؛ بناًء عـىل أحـكام املـادَّة (٣٣١) من 

قانـون العقوبـات عن التهمـة ذاتها « رشاء 

الفندق».وبشـأن ذي صلة دعا رئيـس هيئة 

النزاهة جواد عالء الـساعـدي، امس االثنني، 

إىل تكويـن تكتـٍل وطنـيٍّ مناهٍض للفسـاد 

يدفُع بقوٍَّة بالضغط عىل الفاسـدين ويعضد 

تها النبيلة يف  األجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة يف مهمَّ

الحرب عىل الفسـاد وكبح جماح الفاسدين، 

ُمقرتحاً أن يكون هذا التكتُّل من اإلعالم الذي 

مات والفعاليَّات  يمثل السلطة الرابعة واملُنظَّ

املُجتمعيَّة.وأشـاد السـاعدي خالل كلمته يف 

املؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة لإلفصاح 

عن تفاصيل األعمـال التحقيقيَّة والقانونيَّة 

والوقائيَّة والتثقيفيَّـة التي أنجزتها دوائرها 

وُمديريَّـات ومكاتب التحقيـق التابعة لها يف 

عموم العراق، عدا إقليم كردستان، وحرضه 

رئيـس ديوان الرقابة املاليَّـة االتحادي وعدٌد 

من أعضـاء لجنة النزاهـة النيابيَّة والقضاة 

ونائـب رئيـس الهيئـة واملديريـن العامـني 

فيها، «بجهود الجهات الساندة لعمل الهيئة 

ووصفهم بالرشكاء الحقيقيِّني الذين أسهموا 

قتها الهيئة، ال سـيما  يف اإلنجـازات التي حقَّ

القضاء وديوان الرقابـة املاليَّة»، الفتاً إىل أنَّ 

«الهيئة تتطلَُّع أن تتخذ السلطتان الترشيعيَّة 

ة التي تسهم  والتنفيذيَّة بعض القرارات املُهمَّ

يف تطويـر العمـل الرقابـي وتجـاوز الخلـل 

الواضح الذي تركه إلغاء ُمنظومة املُفتِّشـني 

العموميِّني».وأعرب السـاعدي، عن «أسـفه 

لحـاالت الـرىش واالبتـزاز واملسـاومة التـي 

سات  يتعرَّض لها املواطن أثناء مراجعته ملؤسَّ

الدولة»، وفيما حـث «املواطنني للتعاون مع 

الهيئة عرب املبادرة لإلبـالغ عن تلك الحاالت؛ 

ـن فـرق الهيئـة مـن ضبـط املُتَّهمني  لتتمكَّ

بالجرم املشهود»، طالب بأن «تحلَّ تطبيقات 

النظم الرقميَّة والحكومـة اإللكرتونيَّة محلَّ 

احتـكاك  يمنـع  وأن  الروتينيَّـة  اإلجـراءات 

ف؛ ليسـهم ذلـك يف الحدِّ من  املواطـن باملُوظَّ

واملسـاومة».ويف  واالبتـزاز  الـرىش  حـاالت 

اسـتعراضـه ألهـمِّ ما أنجـزته الهيئة خالل 

النصف األول من العام الـجاري، أفاد رئيس 

ة التي اْسـْرتجَعْتها  الهيئة بأنَّ «األموال العامَّ

والتي صـدرت أحكاٌم قضائيَّـٌة بردِّها والتي 

ت إعادتها  منعـت وأوقفت هدرها والتـي تمَّ

ة عن طريق  حقيقًة إىل حساب الخزينة العامَّ

اإلجراءات الوقائيَّة أو الردعيَّة بلغ مجموعها 

(١,٧٧٣,٣٨٠,٠٦٣,٢٧٣) تريليـون دينـاٍر».

يف  «الهيئـة نظـرت  أن  السـاعدي  وأضـاف 

(٣٤,٢٠٩) بالغاٍت وإخباراٍت وقضايا جزائيٍَّة 

ر منه، ُموضحاً أنَّ عدد البالغات كان  مع املُدوَّ

(٨,٨٧٧) بالغــاً، فيما بلــغ عدد اإلخبارات 

ـا القضايـا الجزائيَّـة  (١٠,٥٣٥) إخبـاراً، أمَّ

فبلغت (١٤,٧٩٧) قضيَّـة كان عدد املُتَّهمني 

َهت إليهم (٩٥٥٧)  فيها (٧٧٣٩) ُمتَّهمـًا ُوجِّ

تهمـًة، الفتاً إىل أنَّ من بني املُتَّهمني يف قضايا 

جزائيَّـة (٣٩) وزيراً ومـن بدرجته، و(٢٤١) 

ني  ة واملديرين العامِّ من ذوي الدرجات الخاصَّ

ومن بدرجتهم».وأشـار إىل أنَّ «عدد املُتَّهمني 

املحالـني عـىل محكمـة املوضـوع - الجنح 

والجنايـات خالل النصـف األول للعام الحايل 

بلغ (١٧٥٤) ُمتَّهمـًا، فيما بنيَّ أنَّ تحقيقات 

الهيئة قادت إىل إصدار السـلطات القضائيَّة 

ذ منها (٣٩٦) أمراً، من  (٧٣١) أمَر قبٍض، ُنفِّ

بينهم (٨) وزراء ومن بدرجتهم، و(٥٣) من 

ة واملُديرين العامني  أصحاب الدرجات الخاصَّ

ومن بدرجتهم، ُمبيِّناً أنَّ عدد أوامر االستقدام 

القضائيَّة الصادرة بناًء عىل تحقيقات الهيئة 

َذ منها (٢,٨٢٤) أمراً،  بلـغ (٣,٨٧١) أمراً، ُنفِّ

(٣٢) وزيراً ومن  ، ُمنوِّهـًا بصدور أوامر بحقِّ

بدرجته، فضالً عن (١٤٧) من ذوي الدرجات 

العليـا واملديريـن العامني ومـن بدرجتهم».

واسـتعرض عدد املُتَّهمني املشمولني بقانون 

، ُمشرياً إىل أنَّ «عددهم بلغ خالل  العفو العامِّ

النصف األول من العام الجاري (٧٤٦) مداناً 

دة  وُمتَّهمـًا، فيما بلـغ مقدار األموال املُسـدَّ

بموجبـه (٥٢٢,٣٩٢,٥٣٧) مليـون دينار».

وعرَّج الساعدي عىل عمليَّات الضبط واألموال 

ذتها الهيئة خالل النصف  املضبوطة التـي نفَّ

األول مـن العام الجاري، ُموضحـاً أنَّ «عدد 

ذتها الهيئـة بلغ (٤٥٢)  العمليـات التـي نفَّ

عمليَّـَة ، ُضِبَط فيهـا (٣٧٨) ُمتهماً وقرابة 

نصـف مليـار دينار».وأوضـح أنَّ «الهيئـة 

عملـت يف املدَّة ذاتها عـىل (٥٨) ملفاً خاّصاً 

َز  بالهاربني املطلوبني يف قضايا الفساد، ُجهِّ

منها (٢٣) ملفاً، منها (١١) ملفاً بحق ذوي 

ني ومن  ة واملُديريـن العامِّ الدرجـات الخاصَّ

بدرجتهـم، فيمـا عملت يف الوقـت ذاته عىل 

(١٠٤) ملفـاٍت السـرتداد األمـوال املُهرَّبة، 

صدر بحقهم (١٦٦) قراراً قضائياً».وأشـار 

اسـتمارة   (٢٨,٣٤٠) الهيئـة  م  «تسـلُّ إىل 

ة املاليَّة، حيث كانت نسبة  للكشف عن الذمَّ

والـوزراء  الجمهوريَّـة  رؤسـاء  اسـتجابة 

ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة ونائبي 

رئـيس مجـلس الـنوَّاب والوزراء ورؤسـاء 

الهيئـات والجهـات غـري املرتبطة بـوزارٍة 

ـا أعضاء مجلـس النوَّاب  (١٠٠) باملائـة، أمَّ

فكانت نسـبة استجابتهم (٥١,٢٪) باملائة، 

إذ أفصـح (١٦٧) نائبـاً فقـط عـن ذممهم 

املاليَّـة مـن مجمـوع (٣٢٦) نائبـاً حتـى 

منتصـف العام».وتابـع، أنَّ «الهيئـة قامت 

تها املُقدَّمة  بمراقبة سـالمة البيانات وصحَّ

يف كشـوفات الذمـم املاليَّـة لـــ (١,٥٠٠) 

مشـموٍل توزَّعوا بـني (١٥٢) جهـًة، وتبنيَّ 

عدم مطابقة بيانات (١٦٥) من املشـمولني 

بها».وأكـد أنَّ «عـدد املُكلَّفـني الذيـن تـمَّ 

تحليـل كشـوفات ذممهـم املالــيَّـة بلـغ 

(٧٢٠) ُمكلَّفـًا، بينما بلغ عدد االسـتمارات 

م  التـي تـّم تحليلها لغـرض كشـف التضخُّ

لدى أصحابهـا (٢٩٨٢) اسـتمارة، الفتاً إىل 

القيام بعمليات االسـتيضاح واالستفسـار 

كشـف  اسـتمارات  بتقديـم  للمشـمولني 

ذممهـم املالــيَّـة، إذ بلـغ عددهـا (٢٤٥) 

اسـتيضاحاً واستفساراً، يف حني أُِحْيلَت (٧) 

ٍم  ملفاٍت إىل دائرة التحقيقات؛ لوجود تضخُّ

يف األمـوال، بينما صدر حكـٌم قضائيٌّ واحٌد 

فيمـا يخـصُّ أحـد املُكلَّفني».وأشـار إىل أنَّ 

«عمل فـرق تدقيق لوائح السـلوك ومراقبة 

األداء الوظيفـيِّ أجـرت زيـارات بـني عـدٍد 

من التشـكيالت اإلداريَّــة التابعة للوزارات 

والجهات غـري املُرتبطة بـوزارٍة بلغ عددها 

(٣٤٢) زيارًة، ُمنوِّهاً بجهود تلك الفرق التي 

نتج عن زياراتها إعداد (٢١) تقريراً ُمتنوِّعاً 

صت الخلل  منها تقارير اسـتقصائية شـخَّ

يف عمـل بعـض الـوزارات ومواضـع القوَّة 

والضعـف فيها، وُمسـتوى الخدمة املُقدَّمة 

للمواطنـني، ومسـتوى تعاطـى الرشـوة».

واختتم رئيس الهيئة بالتنويه عىل أن الهيئة 

اتفاقيـات تعـاوٍن  «أعـدَّت (٩) ُمسـوَّدات 

سـاٍت  رات تفاهـٍم مع وزاراٍت وُمؤسَّ وُمذكَّ

تـمَّ  ودوليَّـٍة،  وعربيَّـٍة  عراقيَّـٍة  حكوميَّـٍة 

ا يف إطار النشـاطات  إبرام واحـدٍة منها، أمَّ

ت إقامة (٩١)  التوعويَّـة التثقيفيَّة فقـد تمَّ

دورًة وورشًة وندوًة وحلقًة نقاشيًَّة وملتقى 

شـارك فيهـا(٢,٨٩٧) مشـاركاً، فضالً عن 

إصـدار (٣) مجالٍت وجريدٍة واحـدٍة، و(٤) 

برامج إذاعيَّة وتلفزيونيَّـة».

ÈÓœ@äbj◊@µ€Î˚èfl@…fl@“b”Î˛a@ÂÄÌÎaÎÜ@áyc@êÄÓˆä@‚á‘nèm@ÚÁaç‰€a

البرصة/الزوراء:

ضبطـت وكالة االسـتخبارات التابعة 

اىل وزارة الداخلية، امس االثنني، قرابة 

٢٠ الـف حبة مخـدرة بحوزة تاجرين 

من الجنسـية االسـيوية يف محافظة 

البرصة.

وقالت خلية اإلعالم األمني يف بيان ورد 

«الـزوراء»: ان «وكالة االسـتخبارات 

وزارة  يف  االتحاديـة  والتحقيقـات 

الداخلية ونتيجة للجهد االسـتخباري 

املكثـف لقواطع الوكالـة العاملة عىل 

تأمني السـواحل البحرية يف محافظة 

البـرصة، تمكنت من ضبط (١٩٩٨٠) 

حبـة مخـدرة بحـوزة تاجريـن مـن 

الجنسـية االسـيوية خـالل محاولـة 

تهريبها اىل داخل االرايض العراقية».

كربالء/الزوراء:

أعلنـت مديريـة زراعـة كربـالء،  
امس االثنني، فقدان مليون نخلة 
بسبب عمليات التفتيت وتجريف 
األرايض الزراعية، وفيما أوضحت 
إجراءاتهـا ملواجهـة ذلك، توقعت 
وصـول أعداد النخيل يف املحافظة 
 ٥ إىل  املقبلـة  السـنوات  خـالل 

ماليني.
وقال مديـر زراعة كربالء، مهدي 
حسن الجنابي، يف ترصيح صحفي 
إن «الهجـرة املسـتمرة إىل كربالء 
املقدسـة أدت إىل إنهاك البساتني 
عرب تجريفهـا وتفتيتها إىل قطع 

سـكنية صغرية غري مخطط لها 
مـن حيث الطـرق والخدمات؛ ما 
أربك جميع دوائر الدولة السـيما 

دائرة زراعة كربالء».
وأضاف الجنابي أن «أكثر عمليات 
التجريـف حصلت يف السـابق أما 
اآلن فإنهـا تحـدث بصـورة أقـل 
بسـبب تضافر الجهود وتشـكيل 
لجنة مـن قبـل محافـظ كربالء 
برئاسـة مدير مكافحـة اإلجرام 
وعضويـة دوائر أخـرى بضمنها 
ممثلـة  كربـالء  زراعـة  دائـرة 

بمعاون املدير».
ولفـت اىل أن «دائرة زراعة كربالء 

معنية بعملية التجريف والتفتيت 
التي تحصـل يف األرايض الزراعية 
املتعاقـد عليها مـع املزارعني ملدد 
معينـة والتـي تسـمى بالعقـود 
الزراعيـة، أمـا بالنسـبة للقطع 
املثقلة بحقوق الترصف (الطابو) 
فـإن املعني بهـذا املوضـوع هي 
دائرة التسجيل العقاري وعقارات 

الدولة».
وأشـار الجنابـي إىل أن «دائرتـه 
تحمـل عـىل عاتقها هـذا العبء 
يف  فرعيـة  لجـان  تشـكيل  عـرب 
كل شـعبة زراعية اسـمها لجنة 
التفتيـت والتجريف مهمتها رفع 

الكشـوفات يف حال حدثت عملية 
تفتيـت وتجريف يف قطعة معينة 
القانونيـة  إىل  الكشـف  وترسـل 
املوجودة يف الشعب وهي بدورها 
تعمل عـىل رفع دعـوى قضائية 
رسـمية إىل املحكمـة املختصة يف 
ذلـك املكان».وتابـع أن «زراعـة 
كربالء نقلت املوضوع من عاتقها 
وجعلتـه بيد القضـاء وليس لها 
الحـق يف التدخل بعمله وأحكامه 
أو ترشيعاتـه ألنـه هـو املختص 
أن «اإلجراءات  بالقوانني»، مبيناً 
القانونية املتخذة بحق املجرفني 
واملفتتـني ال تلبـي طموحنـا يف 
إيقاف هذه اآلفة التي آذتنا كثرياً 
وأردف  كربـالء».  محافظـة  يف 
الجنابي بالقول: إن «عدد النخيل 
يف كربـالء وصـل يف مـا مىض إىل 
أكثـر مـن ٣ ماليـني و٨٠٠ ألف 
نخلـة، أما اإلحصائية الرسـمية 
املتوفرة لدينـا يف الوقت الحارض 
فتشـري إىل مليونـني و٨٠٠ ألـف 
نخلة إىل ٣ ماليني فقط، ما يعني 
أننـا فقدنـا قرابة املليـون نخلة 
ولكـن تـم تعويضهـا بمرشوع 
فدك للعتبة الحسـينية ومرشوع 
السـاقي للعتبة العباسـية وهذا 
ما شـجع املستثمرين واملزارعني 
عىل إحيـاء زراعة نخلـة كربالء 
أن «تصل  يف الصحراء».وتوقـع، 
أعـداد النخيل خالل السـنتني أو 
الثالث سنوات املقبلة إىل ٥ ماليني 

نخلة».

النجف/الزوراء:

اعلن وزيـر الثقافة، حسـن ناظم، امس 
االثنني، اكتشـاف كنز اثـري مهم يف (تل 
اسـود) بمحافظة النجف منطقة «كري 
سعدة» ضمن حدود مدينة الكوفة من قبل 
بعثـة تنقيبية عراقية.وقـال ناظم خالل 
مؤتمر صحفي ُعقد يف مقر بناية مفتشية 
آثـار وتـراث النجف ان «االكتشـاف جاء 
من خالل عمل البعثـة التنقيبية اآلثارية 
العراقيـة يف تـل اسـود والذي تـم خالله 
اكتشاف جرة من الفخار تضم يف داخلها 
لقـى اثرية نفيسـة تتمثل بحـيل وقالئد 
وخواتم واقـراط وداليات ذهبية واحجار 
كريمـة، فضال عن ١٨ دينـارا من الذهب 
الخالص أشارت اىل الخليفة املعتمد بالله 
واملقتدر والخلفية املستكفي بالله فضالً 
عـن اكثر مـن ١٠٠ درهم مـن الفضة».
وأضـاف ان «الفرقة التنقيبية اكتشـفت 
ايضاً الكثري من املسكوكات النحاسية يف 
اماكن متفرقة مـن املوقع وهي مختلفة 
االحجـام جميعهـا وقـد اصابهـا التلف 
نتيجـة تأثـري الرطوبة واالمـالح، فضالً 
عن العثور عىل قنانـي وقوارير زجاجية 
صغـرية الحجـم وهي معمولـة بطريقة 
النفـخ الحـر ذات ابـدان كرويـة ورقبة 
طويلة وضيقة واليتجاوز سـمك الزجاج 
عن ٢ ملم».وأشـار ناظـم إىل أن «الفرقة 
التنقيبيـة عثـرت عىل الكثـري من الكرس 
الفخاريـة ضمـن طبقـات الدفـن منها 
املزجـج والـذي اتصف بجـودة الصناعة 
والوانـه الرباقة ونعومته مـن حيث دقة 
الصناعة واأللوان املسـتخدمة فيه ومنها 

ايضا ذات بريق معدني وهذه دالئل تشري 
اىل العرص العبـايس املتأخر كما ذكره لنا 
املنقبـني االثاريني».وأوضـح، أن «هيئـة 
اآلثـار والرتاث ماضيـة يف تنفيذ خططها 
العمليـة يف حقـل التنقيـب االثـاري من 
اجل اكتشاف املزيد من التطور العمراني 
والبنائي واملنجزات التي تحققت يف عرص 
سـومر وأكد وبابل واشـور بعد ان وفرت 
الـوزارة كل ما تطمـح له الهيئـة يف هذا 
املجال».وختـم الوزير ترصيحـه بالقول 
إن «الهيئة تعمل عىل مكافحة التجاوزات 
عـىل املواقع االثريـة والرتاثيـة يف جميع 
محافظـات العراق بهـدف املحافظة عىل 
آثـار العـراق مـن التلـف والضيـاع كون 
االثـار قيمة انسـانية عليا».مـن جانبه، 
أكد رئيس هيئة اآلثار والرتاث ليث مجيد 
حسـني، أن «الفرقـة التنقيبيـة اآلثارية 
العاملـة يف تـل اسـود اظهـرت تفاصيل 
الطبقـة االوىل عىل عمق ٢٠ سـم تقريبا 
والكشـف عن أرضيات مرصوفـة بمادة 
الفـريش قسـم منـه ال يـزال يف مكانه»، 
مبينا أن «القسم اآلخر تم رفعه وال زالت 
آثاره باقية يف االرضية».وأضاف حسني، 
ان «الفرقة التنقيبية العاملة ضمن هيئة 
اآلثـار والـرتاث تعمـل يف كل محافظات 
العراق من اجل اسـتظهار املواقع األثرية 
بشـكل علمـي دقيـق واخـراج القطـع 
االثريـة ودراسـتها وارسـالها اىل املتحف 
العراقـي لغـرض عـرض هـذه القطـع 
العراقـي»،  املتحـف  النـادرة يف صـاالت 
مؤكدا أن «اكتشـاف اليـوم هو واحد من 
هذه االكتشـافات املهمـة يف حقل االثار 

والرتاث».

بـدوره، أكد مديـر عام دائـرة التحريات 

والتنقيبات، عيل شـلغم: ان «االكتشـاف 
بـني  مـن  واحـد  يعـد  الحـايل  اآلثـاري 
االكتشافات األثرية املهمة يف قطاع االثار 
والرتاث ملـا يحتويه من قطع آثرية نادرة 
ومهمة من خالل ما تم اكتشافه من قطع 
اثريـة ذهبية وفضيـة ومعدنية واحجار 
وزجـاج»، الفتـا إىل أنـه «ظهـرت لـدى 
البعثة التنقيبية تفاصيل بنائية مرتبطة 
مع بعضهـا حيث شـكلت مجموعة من 
الغـرف تم اسـتظهارها بارتفاع يصل اىل 
٣٠ سـم منهـا املبني بمادة اللبن وقسـم 

اخر مبني من كرس االجر بعرض ٧سم».
يذكـر ان املوقع (تل اسـود) يشـغل جزء 
من القطعة ٢٥ كري سـعدة ضمن حدود 
قضـاء الكوفة واملوقع معلـن عن اثريته 
يف جريدة الوقائـع العراقية بالعدد ٢٣٥٩ 
يف ١٠/٤/١٩٤٦ وهو يبعد مسـافة ٢كم 
رشق مسـجد الكوفـة تعـرض املوقع اىل 
تجـاوزات كثـرية اثنـاء سـقوط النظام 
السابق واعمال تعديل وتسوية واستغلت 
ارضه الغراض الزراعة مما اثر سلباً عىل 
املوقـع اثنـاء التنقيبات التـي تجرى من 

قبل هيئة االثار والرتاث حالياً.
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بغداد/الزوراء:
أعلـن جهـاز األمن الوطني، امس االثنني، ضبط ومصادرة (٢٧٥) طنـًا من املواد الغذائية التالفة 

يف عدد من املحافظات.
وقـال الجهـاز يف بيان ورد «الزوراء»: انه «ضمن حمالت التفتيش والتدقيق التي تقوم بها مفارز 
األمـن االقتصـادي يف عمـوم محافظات العـراق، تمكنت املفـارز يف محافظات البـرصة ونينوى 
والنجف وواسط من ضبط كميات كبرية من املواد الغذائية املنتهية الصالحية مجهزة لتسويقها 
إىل املحـال التجاريـة، إذ ضبطت املفـارز يف البرصة كمية ُتقدر بنحو (٢٢٥) طنـًا مخزناً من الرز 
التالـف، كمـا ُضبط يف نينوى معمل يحتوي عىل (١٨) طناً من الشـاي املنتهـي الصالحية، أما يف 
النجـف فقـد ُضبط (٢) طن من املـواد الغذائية غري الصالحة لإلسـتهالك البرشي. فيما ضبطت 

مفارز الجهاز يف محافظة واسط معمالً غري مرخص إلنتاج مياه الرشب».
واضـاف البيـان انه «بعـد اسـتحصال املوافقـات القضائية تم إغـالق جميع املخـازن واملعامل 
املضبوطـة وإلقاء القبض عىل املسـؤولني عنها وإحالتهم إىل الجهـات القضائية لينالوا جزاءهم 

العادل، كما تمت مصادرة وإتالف جميع املواد املضبوطة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة».

البرصة/الزوراء:

أعلن مسـؤول شـعبة التنفيـذ يف مديرية 

مـاء البـرصة، نزار نـارص لعيبـي، امس 

االثنني، عن حاجة املحافظة إلـى أكثر من 

مليون مرت مكعب يـومـي إضـافـي عىل 

مـعـدل التجهيز الحايل الــذي يصل إلـى 

مليـون مرت مكعـب، لتوفري الحـد األدنى 

ملياه الرشب لعموم سكان املحافظة.

وقال لعيبي يف ترصيح صحفي: إن ”قامة 

السـد امللحـي املقـرتح عـىل مياه شـط 

العرب ونصـب محطة تحليـة عىل البحر 

بطاقـة تصـل إىل ٥ ماليـني مـرت مكعـب 

باليـوم، أصبحـا ضــرورة ملحـة، إذ لن 

تجـدي جميع الحلول نفعا يف ظل تأثريات 

التغريات املناخية وآثار الجفاف“.

عـىل  التحليـة  ”محطـات  أن  وأضـاف 

البحـر قـادرة عـىل إنتاج كميـات كبرية 

مـن الكهربـاء أيضا، مما يسـاعد بتوفري 

إيـــرادات مالية كبرية الســتــرجــاع 

كـلـفـة بـنـائـهــا خـــالل أعـــوام 

كبـري  عـــدد  وتشـغيل  مــعـــدودة 

مــن العاطلـني وتــدعـــم الــدخــل 

بــإدخـــار  لـلـفــرد  الــيــومـــي 

املبالـغ املرصوفة عـىل شـــراء املياه يف 

أمـور أخرى“.ولفـت لعيبـي إىل أنه ”عىل 

الرغـم مـن قيـام وزارة املـوارد املائيـة 

بإطالق ٩٥ مرتا مكعبا بالثانية من ناظم 

قلعة صالح، فإن معدل الرتاكيز امللحية يف 

مرشوع الرباط جنـوب املحافظة ال يزال 

مستقرا عند ٥٠٠,٧ ألف جزء من املليون، 

إذ يغـذي مناطـق الرباضعيـة والعشـار 

والتحسـينية والربـاط الكبـري ومنـاوي 

باشا، بينما يالمس معدل امللوحة يف مياه 

شـط العـرب باملناطـق املقابلـة ملناطق 

الفاو وسيحان والسـيبة ثالثني ألف جزء 

من املليـون وهو املعـدل املعتـاد يف مياه 

البحار واملحيطات، بينما ترتاوح نسـبتها 

يف مناطـق جنوب مركز قضـاء القرنة إىل 

ناحيـة الهارثـة شـمال البـرصة والقناة 

اإلروائيـة بني ألفني وثالثـة آالف جزء من 

املليـون، وتعـد أعىل من املعدل املسـموح 

وفقـا ملعايري منظمـة الصحـة العامة“.

وتابـع أن ”مشـكلة امللوحـة تسـببت يف 

موجـة نـزوح جديـدة يف مناطق شـمال 

البرصة، حيث تأتي بعد أكرب موجة نزوح 

ملربـي املـوايش والجامـوس مـن مناطق 

الفاو وأبو الخصيـب حصلت خالل العام 

 .“٢٠١٩



بغداد/ الزوراء:
أعلنـت لبنان، أمـس االثنني، عن وصول وفد عراقـي اىل بريوت لبحث آلية 

تسديد الفيول املصدر اليها البالغ قيمته 550 مليون دوالر.
وقالـت الحكومة اللبنانية إن ”وفدا عراقيـا وصل اىل بريوت يف زيارة تمتد 
ليومني للتفاوض مع الجانب اللبناني لغرض االستفادة من املبالغ املودعة 

يف املصارف اللبنانية والبالغة 550 مليون دوالر“.
واضافـت ان ”السـلطة العراقيـة ابـدت رغبتهـا يف لقاءات مـع األطراف 
اللبنانيـة وهم رئيس مجلس الـوزراء نجيب ميقاتي، وزيـر الطاقة وليد 
فياض، حاكم مرصف لبنان رياض سـالمة“، مبينة ان ”الزيارة سـتكون 
مخصصـة آللية إنفاق األموال التي يفرتض أن لبنان سـّددها للعراق ثمن 
الفيول املسـتورد بموجب العقد األخري القـايض بتزويد لبنان نحو مليون 

طن لزوم معامل إنتاج الكهرباء.
واشارت اىل انه ”حتى اآلن تراكم للعراق نحو 550 مليون دوالر، يفرتض أن 
يتفق عىل تسديدها من خالل خدمات يقّدمها الجانب اللبناني للعراقيني“، 
موضحـة أن هـذه الخدمـات تتضمن ”جانـب املستشـفيات الحكومية، 

وتسديد رسوم الطريان العراقي، ومجال الرتبية والتعليم أيضاً“.
ولفت بيان الحكومة اللبنانية إىل أن ”األمر ينسـحب أيضاً عىل املبالغ التي 
تتأتى من تجديد العقد بمليون طن إضافية من الفيول عىل مدى األشـهر 

الـ12 املقبلة“.
ووقع لبنان مع العراق اتفاقا يف تموز 2021 السترياد مليون طن من وقود 
الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء يف البالد، ووصلت اول باخرة اىل لبنان 

محملة بـ 31 الف طن من هذه املادة يف 16 أيلول العام 2021.
و“الفيول“ مزيج من الزيوت التي تبقى يف وحدة تكرير النفط بعد التقطري 
(وقـود ثقيل) ويحرق يف الفرن أو املرجـل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة 

الكهربائية أو الحركية.
واتفق العراق ولبنان عىل تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان، الذي 
يمر بأسـوأ أزمة اقتصاديـة يف تاريخه، مادة زيت الوقـود الثقيل، مقابل 

”خدمات وسلع“ سيحصل عليها العراق من لبنان.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة اسـتثمار املثنى، امـس االثنني، عن تخصيـص 200 دونم يف 
املحور الصناعي شـمايل املحافظة بقضاء النجمي إلنشاء معمل مختص 
باملـواد واألسـالك الكهربائيـة من قبل رشكـة سـنغافورية، بكلفة تقدر 

بـ215 مليون دوالر.
وقــال مدير اسـتثمار املثنى، عــادل اليارسي، يف ترصيـح صحفي: إنه 
”تم التباحث مع إحدى الرشكات السـنغافورية للمبارشة بتنفيذ املرشوع 
ضمـن توقيتـات زمنية محـددة ووفـق خمـس مراحل تتناسـب وحجم 
املـرشوع والخطوط اإلنتاجيـة للمواد والكميات املقـرر صناعتها تمهيداً 
إلنجاز املـرشوع خالل املدة الزمنية املقررة له 3 سـنوات، بكلفة تصل إىل 
215 مليـون دوالر“.وأضــاف اليـارسي أنه ”تم تخصيص 200 دونـم يف 
املحـور الصناعـي بقضاء النجمـي لتنفيذ املرشوع الـذي يضم مجموعة 
كبـرية من الجملونـات تصل إىل 100 جملـون ومبان لـــإلدارة ومحطة 
إلنتـاج الطاقـة الكهربائية ومجموعتـني من الوحـدات النمطية لـإلدارة 
واسـرتاحة العاملني باإلضافة إىل شـبكة من الطرق الرابطة بني أجــزاء 
املرشوع وربطـه بالطرق الخارجية“.وأشـــار إىل أن ”املرشوع سـينتج 
(500 (طن شهرياً من األســالك والقابلوات باإلضافة إىل محوالت القدرة 
الكهربائيـة والتجهيـزات الكهربائية كـ (البـوردات واملصابيح واملفاتيح 
الكهربائيـة) عىل اختـالف قدراتها وأنواعها وبـقــدرة انتـاجية عـالية، 
حيث يعد املرشوع من املشـاريع الساتراتيجية التي ستحقق قفزة نوعية 

يف قطاع الصناعة وتنمية االقتصاد الوطني عىل مستوى البالد“.
ولفت اليارسي إىل أن ”الهيئة تسـعى من خالل هذا املرشوع االعتماد عىل 
املنتـج الوطني وتقليل االعتماد عىل املنتج األجنبي املسـتورد لسـد حاجة 
األسـواق املحلية ودعم قطاع الكهرباء، كما أنـه يوفر فــرص عــديـدة 
لأليادي العــامـلة خالل فرتة التنفيذ والتشـغيل مما يسـاعد عىل تقليل 
الـبــطــالــــة فـــي الـمـحافـظــة حيث يوفر املـرشوع أكثر من 

(1000 فرصة عمل متنوع“.

بغداد/ الزوراء:
الفالحيـة،  الجمعيـات  اقرتحـت 
امـس االثنني، منـح املحافظات ذات 
االنتاجيـة الكبرية للقمـح، حصصاً 
مائيـة كاملة تجنبا لدخول العراق يف 

أزمة غذائية.
وقــال رئيس الجمعيـات الفالحية، 
حسـن التميمـي، يف حـوار اطلعـت 
عليـه ”الـزوراء“: إن ”الـحـصـص 
للمحافظـات  املجهـزة  املـائـيــة 
الزراعية قلت كثـرياً عن املعتاد، بعد 
عدم إيفاء تركيـا بالتزاماتها بزيادة 
الــذي  األمــر  املائيـة،  اإلطالقـات 
سينعكس سلباً عىل املـوارد الزراعية 

للبالد“.
وأضـاف التميمـي أن ”املقرتح الذي 
تقدمـت بـه الجمعيـات إىل وزارتي 
املـوارد املائيـة والزراعـة، والقايض 
بمنـح محافظـات واسـط وصـالح 
الدين وكركوك حصصاً مائية، كفيل 
بإنقـاذ العـراق من الدخـول يف أزمة 
غذائيـة، خاصـة أن هنـاك تقاريـر 
تشـري إىل وجود أزمة عاملية حقيقية 
بإنتاج الحبوب تسـتمر للعام املقبل 
وقد تتفاقم أكثر، السيما بعد ماتردد 
عن نقص الغـذاء ووجود مجاعة يف 

50 دولة بحسـب التقاريـر األممية، 
وعليـه البد من العمل بشـكل علمي 
دقيـق لرفع انتاج القمـح والحفاظ 

عىل األمن الغذائي للبالد“.
وتابـع أنـه ”يف حال اعتمـاد الخطة 
السـابقة لتوزيـع الحصـص املائية 
واملتضمنـة منـح 25 باملئـة فقـط 
مـن حاجتهـا وعدم األخـذ باملقرتح 
املحافظـات  سـتترضر  الجديـد، 
املنتجـة، فيما لو تـم منح محافظة 
واســـط الحصة كاملـة باعتبارها 
أكثـر املحافظـات املنتجـة للقمـح، 
فإنها سـتنتج مليوناً ونصف املليون 

طن، وسـتنتج كل من صـالح الدين 
وكركـوك مـن 500 ـ 600 ألف طن، 
وبذلك سـتصل املحافظات الثالث إىل 

3 ماليني طن“.
وأشار التميمي اىل ”ضــرورة اعتماد 
للتقليـل  الحديثـة  الــري  تقنيـات 
مـن اسـتهالك املــاء“، الفتـا إىل أن 
”هناك أسلوباً آخـر للري عن طريق 
اآلبــار االرتـوازيـة، فضال عن املياه 
الجوفية، إذ باإلمكان االستفادة من 
انخفاض األرايض العراقية وسهولة 
امتصـاص امليـاه بعد األمطـار التي 

شهدتها السعودية“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، 
امـس االثنني، لتسـجل 240 مليون دوالر.وذكـر مصدر أن 
البنك املركزي شـهد خالل مزاده أمس لبيع ورشاء العمالت 
االجنبية ارتفاعا يف مبيعاته لتصل اىل 240 مليوناً و121 ألفاً 
و921 دوالراً، غطاها البنك بسـعر رصف أساس بلغ 1460 

دينـاراً لـكل دوالر.وذهبت املشـرتيات البالغـة 226 مليوناً 
و421 ألفـاً و921 دوالراً، لتعزيـز األرصـدة يف الخـارج عىل 
شـكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلـغ املتبقي البالغ 
13 مليونا بشكل نقدي.وأشار املصدر إىل أن 32 مرصفاً قام 
بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و7 مصارف لتلبية 

الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة 10 رشكات رصافة.

بغداد/ الزوراء:
أكـد املستشـار الفنـي لرئيـس الـوزراء، هيثـم 
الجبوري، امس االثنني، أنه من االستحالة إعادة 

سعر رصف الدوالر إىل مكانته السابقة.
وقـال الجبـوري، خـالل حـوار متلفـز تابعتـه 
”الـزوراء“: إن ”الرجوع لسـعر الـرصف القديم 
رضب مـن الخيال، فالخسـائر التي سـيدفعها 
العـراق يف حال الرجوع سـتكون أكثـر من بقاء 

الدوالر عىل سعره الحايل“.
وأضـاف الجبوري أن ”علينا القـول كيف يمكن 
إعادة قوة الدينـار العراقي مقابل الدوالر، ولكن 
ليـس بقـرار حكومي، وهـذا األمـر يتحقق من 

خالل العرض والطلب“.
وأكد أن ”املصدر الوحيـد للدوالر يف الوقت الحايل 
هـو البنـك املركـزي، وذلـك عمـا يتسـلمه من 
دوالر من قبـل وزارة املالية عـن مبيعات النفط 

العراقي“.
ولفـت إىل أن ”نافذة بيع العملة ال يمكن إيقافها 
من قبـل الدولـة، كونها تعتـرب الدائرة لسـحب 
الدينار وضخ الدوالر، حيث تقوم بتسليم الدينار 
إىل وزارة املالية واسـتالم الدوالر بدالً عنه، من ثم 
تقوم الوزارة بتوزيع الدينار عىل أشكال مختلفة، 

منها الرواتب وكذلك املشاريع االستثمارية“.

كمـا أكدت اللجنـة املالية النيابيـة، أمس، أنه يف 
حال اسـتمرار االنسداد السـيايس وبقاء الوضع 
عىل حاله، فإن عام 2023 سـيميض وفق قاعدة 

صــرف 1/12 آلخر موازنة تم إقرارها.
وقال عضو اللجنة املالية، جمال كوجر، يف حديث 
صحفـي: إنـه ”يف حـال عـدم تشـكيل حكومة 

جديـدة وعدم إقرار موازنة جديدة، فإننا سـوف 
نميض وفـق قاعدة رصف 1/12 آلخـر موازنة، 
التي كانت يف 2021 وسنميض بالجانب التشغييل 
فيها، وال يوجد أي نص يمنع امليض بتطبيق هذا 
املبدأ“.وأكد كوجر أن ”الرواتب يف جميع األحوال 
سـتبقى مستمرة سواء كانت هناك موازنة أو ال 

ألنها تشغيلية وغري مرتبطة بإقرار املوازنة“.
وبـني ّكوجر أنه ”من السـابق ألوانـه القول إنه 
لن توجـد موازنة للعام املقبـل، ألننا لم ندخل يف 
الشـهر العارش الذي يفرتض أن ترسل الحكومة 
موازنة 2023 يف منتصفه، ونحن إىل اآلن لم نصل 
إىل هذا التوقيت“، مبينا أن ”الظرف صعب ولكن 
قد يكون هناك انفـراج قريب، فالوضع العراقي 

قابل للتغري يف أي وقت“.
وبشـأن الذين تم تعيينهم مؤخرا وفــق قانون 
األمن الغذائي، أوضح أن ”هــؤالء تبقى أمورهم 
معلقة، إذ خصص مبلغ تريليون دينار لرواتبهم 
وفق قانون األمن الغذائي، وعند نفاده يحتاجون 
إىل ترشيع قانون مايل آخر عىل غرار قانون األمن 
الغذائـي يوفر لهـم الغطاء املـايل أو إقرار قانون 

املوازنة املقبل“.
وتابـع كوجر أنه ”يف حال إقرار املوازنة فسـتتم 
إضافتهــم إىل جـدول جيـم مـن جـدول القوى 
العاملة املمول مركزياً ومبالغهم سـوف تدرج يف 

قانون املوازنة العام“.
وحـّذر مظهـر محمد صالـح مستشـار رئيس 
الـوزراء، يف وقت سـابق، مما وصفـه ”الحصار 
املايل“، فيما أشار إىل أن هناك مخاوف من دخول 

2023 دون موازنة.

بغداد/ الزوراء:
االتحادية،  النزاهـة  كشـفت هيئـة 
امـس االثنـني، عـن أن تعـاون أحد 
أزالم النظام السـابق أسفر عن قرب 
اسـرتداد مليـاري دوالر، فيما أكدت 
أن بعض الـدول تتعمد عدم التعاون 

السرتداد األموال العراقية.
وقـال رئيـس هيئـة النزاهـة، عالء 
السـاعدي، يف ترصيـح صحفي: إن 
”هناك قانونا السرتداد أموال العراق 
صدر العام 2012  وحتى العام 2019 
كان يدار من قبل وزارة املالية وبعدها 
تسـلمت هيئة النزاهة إدارته“، الفتاً 
اىل إنه ”خالل هذه الفرتة كسبنا ثقة 
املواطن لإلبالغ عـن األموال العراقية 
يف الخارج من خالل إعطاء امتيازات 

للمخرب“.
”أغلـب  أن  السـاعدي  وأضـاف 
املتعاونني من ورثـة املتجاوزين عىل 
املـال العام نتيجـة االمتيـازات التي 
تمنحهـا الدولة وعدم اسـتطاعتهم 

من إكمال األوراق الرسمية“.
مبينـاً أن ”أحـد املتعاونـني وهو من 
أزالم النظـام املباد  بـني تفاصيل عن 
اموال مجموعها ملياري دوالر سيتم 
استعادتها وكذلك أخرب عن تفاصيل 
كثـرية سـواء لألمـوال املوجـودة يف 

الداخل أو خارج البالد“.
وأوضح أن ”جزءاً مـن الدول تمتنع 

التعـاون  بعـدم  عمديـة  بصـورة 
السـرتداد أموال العـراق ونحتاج اىل 
اتفاقيـات  العليـا لعقـد  السـلطات 

لتسليم املدانني واألموال العراقية“. 
مـن جانب اخر، اوضـح عضو لجنة 
النزاهـة النيابية، عـيل تركي، امس 
االثنـني، ان هنالـك محـاوالت إلبعاد 
مجلس النواب خارج عملية املراقبة 
واملحاسبة التي تجري قبل الحسابات 

الختامية للمؤسسات.
وقـال الرتكـي يف حديـث صحفـي: 
ان ”اسـاس عمـل مجلـس النـواب 
رقابي وترشيعي، والرقابي منه عىل 
املؤسسـات الحكوميـة“، مبيناً ان“ 
هنالك محاوالت إلبعاد مجلس النواب 
خارج عملية املراقبة واملحاسبة التي 
تجـري قبـل الحسـابات الختامية، 

للمؤسسات“.
وأتـم القـول“ لدينـا قانـون االمـن 
الغذائـي يحتـاج اىل رقابة خصوصا 
مـع خطـاب وزارة املاليـة باألمس، 
وهنالك جهـات تحـاول ان تصل اىل 
حسـابات ختاميـة غـري مراقبة او 

مدققة“. 
يشـار إىل ان املستشـار املايل لرئيس 
الوزراء، مظهر محمد صالح، اوضح 
الختامية  بشـأن تقديم الحسـابات 
للحكومـة الحاليـة ان هناك عاملني 
اقـرار  اساسـيني سـاهما يف تعثـر 

الحسـابات الختامية بشكل منتظم 
منذ 10 سنوات.

وقال صالـح، يف 30 حزيران املايض: 
الحاليـة  الحكومـة  ”تقديـم  إن 
للحسـابات الختامية يتطلب تقديم 
حسـابات ختاميـة تمتد مـن العام 
2020-2015، اخذيـن باالعتبـار ان 
العـام 2020 ال توجـد موازنة عامة 

مـا يقتـيض تقديم مـرشوع قانون 
يسمى موازنة واقع حال، وهي تعبري 
قانوني عن حساب ختامي وميزانية 
يف آن واحد لكون اإليرادات والنفقات 

أمست متحققة“.
مجلـس  ”مهمـة  ان  صالـح  ورأى 
النواب الرقابية بهذا الشـأن ستكون 
شـاقة قليـًال يف متابعـة اسـتكمال 

الحسـابات الختامية للبالد للسنوات 
٢٠١٣-٢٠٢١ ولكنها ستكون مثمرة 
بالتأكيد بعد تمرير الحساب الختامي 
للسـنة املالية ٢٠١٣ وترشيع قانون 
موازنـة واقـع الحـال للعـام ٢٠١٤ 
إحالـة  الحكومـة  تسـتطيع  حتـى 
بقية الحسـابات الحكومية بالتتابع 

وحسب السنوات السابقة“.
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بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، منخفضا 

بنسبة (0.47%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (502.745.728) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (791.857.522) دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (563.7) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.47) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(566.37) نقطة.
وتم تداول اسـهم (26) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (18) رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (28) 
مليون سهم بقيمة بلغت (39) مليون دينار من خالل تنفيذ (15) صفقة 

عىل اسهم ثالث رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(257) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (318) مليون دينار مـن خالل تنفيذ 

(97) صفقة عىل اسهم أربع رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الـدوالر األمريكـي مقابل الدينار العراقي بشـكل 
طفيـف، امـس االثنـني، يف البورصـة الرئيسـية بالعاصمة بغـداد، فيما 

استقرت يف اقليم كردستان.
وقـال مصـدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا 
صبـاح امس، سـعر رصف بلـغ 148550 دينارا مقابـل 100 دوالر، فيما 

سجلت اسعار الدوالر ليوم امس االحد 148525 دينارا.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع 149000 دينار لـكل 100 دوالر، 

بينما بلغت أسعار الرشاء 148000 دينار.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا، 
حيث بلغ سـعر البيع 148550 دينارا، وسعر الرشاء 148450 دينارا لكل 

100 دوالر.

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

االثنني.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوربي بلغ 373 الف دينار، وسـعر رشاء 369 الفاً، 

وهي نفس االسعار ليوم امس االحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا أيضاً عند 333 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 329 ألفا.
وفيمـا يخـص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار 21 يـرتاوح بني 375 الف دينـار و 385 ألفاً، فيما 
تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 335 الفاً و 345 الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ متابعة الزوراء 
اعلنت ادارة نادي امليناء الريايض رفضها لقرار االتحاد العراقي لكرة القدم بإقامة مباراة كأس السـوبر 
عـىل أرض ملعبهـا الجديد، معتربة هذا القرار بـ»االسـتبدادي».وقال عضو اإلدارة، عيل فاضل إن «نادي 
امليناء يرفض بشـكل قطعـي قرار االتحاد العراقي لكـرة القدم الذي حدد ملعب نـادي امليناء الحتضان 
كأس السـوبر التي تجمع بطيل الدوري والكأس فريقّي الرشطة والكرخ قبل انطالق منافسـات الدوري 
املمتـاز للموسـم ٢٠٢٢-٢٠٢٣».واضاف «فريق نادي املينـاء لكرة القدم هو من سـيفتتح امللعب كون 
امللعب ملعبه والنادي تأسـس عام ١٩٣١، ولن نسـمح التحاد الكرة ان يمرر قراره بهذا الشكل املجحف 

الذي يمس عراقة نادي امليناء».واوضح فاضل ان «ادارة امليناء غري ملزمة بقرار االتحاد األخري».

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/الزوراء
احتفـظ صبيح مراد برئاسـة 
املركـزي  العراقـي  االتحـاد 
للرماية لـدورة جديـدة امدها 
يف  وذلـك  سـنوات،  اربـع 
االنتخابـات التـي جـرت يـوم 
امس االثنني يف العاصمة بغداد 
بحضـور 25 عضـوا من اصل 
العامـة  الهيئـة  يمثلـون   26

التحاد اللعبة.
واىل جانب الرئيس صبيح مراد 
الذي احتفظ بمنصبه، فقد فاز 
بمنصب نائب الرئيس الدكتور 

مندوب مكي.
 فيما فاز بمنصب العضوية كال 
من سلمان عبد الرزاق وخضري 
عباس ومحمد سعدون ونجاح 

حسن وبشار طه عباس.

النجف/ طه شري عيل
 أقـام اتحاد غرب اسـيا بطولته 
العمريـة  للفئـات  السـنوية 
عمـان  االردنيـة  العاصمـة  يف 
هـي  دولـة   12 وبمشـاركة 
االردن والعراق ولبنان وسـوريا 
والسعودية  والكويت  وفلسطني 
عمـان  وسـلطنة  واالمـارات 
واليمن وقطـر والبحرين، حيث 
احـرز ابطالنـا املركـز الثالث يف 
بطولة غرب اسيا لفئة تحت 15 
سنة من قبل الالعب املجتهد عيل 
عمـار محمـد سـعدان والالعب 
الرائع عيل حسـن سـلمان فئه 
اثبتـا  حيـث  سـنة،   13 تحـت 
منافسـات  يف  عاليـة  كفـاءة 

الفردي والزوجي ومثال املنتخب 
العراقي خري تمثيل فنيا وتربويا 
ومدربيهـم املجتهديـن حسـني 
خضـري وعمـار محمد سـلمان 

وسالم عبد الرزاق.
وقـد اشـاد جميـع الحارضيـن 
بالبطولة ومنهم السفري العراقي 
يف االردن حيدر العذاري ورؤساء 
االتحـادات العربيـة وجميع من 
حرض املباريات باملستوى املتميز 
والرائع لالعبني االبطال الذين هم 
القاعدة االساسية لنادي النجف 
الريايض صاحب التاريخ العريق 
يف لعبـة كـرة الطاولـة العراقية 
والذين مثلوا  النادي واملنتخبات 

الوطنية سابقا.
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بغداد/ ليث العتابي
عدسة/ عمار شاكر

تواصل لعنة االصابات مطاردة نجم املنتخب 
الوطنـي والسـيلية القطـري مهنـد عـيل ، 
بعد االعـالن عن غيابه لنهاية املوسـم ، بعد 
اصابتـه بقطع يف الربـاط الصليبي، تتطلب 
اجراء عملية جراحية خالل االسبوع املقبل.

وتعرض عيل إلصابة يف مباراة فريقه السيلية 
امام الشمال ضمن الجولة الثانية من دوري 
نجوم قطـر، ليغادر املالعب مجـددا، بعد ان 
اسـتبرشت الجماهري العراقيـة وادارة ناديه 
خريا بعودة قوية عقب تسجيله اول االهداف 
لفريقـه يف مرمـى الغرافـة بالجولـة االوىل، 
وليعاد سيناريو املوسـم املايض بعد ابتعاده 

عـن ناديه أريس سـالونيكا اليوناني لنصف 
موسم.وكشـف نادي السـيلية القطري عن 
مـدة غياب مهاجـم الفريق مهنـد عيل، من 
خـالل بيـان رسـمي، طغـت عليـه عبارات 
الذهول والصدمة ، وقالت يف مطلعه “تعرب 
ادارة السـيلية عن بالغ اسـفها، وخسارتها 
الكبرية إلصابة الالعـب الدويل العراقي مهند 

عيل مهاجم الفريق االول“.
وأضاف البيان ”بعـد ان تم اتخاذ االجراءات 
والفحوصـات الالزمـة يف مستشـفى الطب 
الريايض (سـبيتار)، لتقييم حالته الصحية، 
بعد اصابته يف املباراة االخرية امام الشـمال، 
تمت إحاطتنا بـأن الالعب قد تعرض لقطع 

يف الرباط الصليبي“.

واوضح ” هذه االصابة تتطلب اجراء عملية 
جراحية خالل االسبوع املقبل“.

ونـوه النـادي اىل ” انهـا ذات االصابـة التي 
تعـرض لهـا الالعب باملوسـم املـايض ، وقد 
اجـرى تلك العملية احد االطباء االسـرتاليني 

يف النمسا“.
واشـار اىل ” ان االصابة الحالية سوف تبعده 
عـن املالعـب ملـدة تـرتاوح ما بني سـبعة و 

تسعة أشهر“.
واتم النادي“ تعد هذه االصابة خسارة كبرية 
لنادينـا ، لفقـدان العب كبـري ومميز ومؤثر 
جـدا ، ولكـن ال نملـك إال ان نقول قـدر الله 
وما شـاء فعل ، ونتمنى له الشـفاء العاجل 

والعودة الرسيعة لصفوف الفريق“.
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بغداد/ حسني عمار- حيدر عبد الجليل

اكد وزيـر الشـباب والرياضـة ، رئيس 

اتحـاد الكـرة عدنـان درجـال، صعوبة 

التعاقد مع مدرب اجنبي يف ظل الظروف 

الحالية التي يمر بها البلد.

وقال درجال: ان وضع البلد غري مستقر 

الداخـل  يف  متخوفـة  النـاس  وعمـوم 

والخارج وال يعلم الجميع ماذا سـيحل 

بالعراق يف ظـل هذه األزمة السياسـية 

لهذا مـن الصعب أن نتعاقـد مع مدرب 

اجنبي يف الوقت الحايل.

واضاف عدنـان إن“ الجهاز الفني الذي 

سـيتم التعاقـد معـه لقيـادة املنتخـب 

الوطنـي خـالل املرحلة املقبلة سـيقود 

العـراق لكأس العالـم 2026“، مبيناً أن 

” وزارة الشـباب واتحاد الكـرة لديهما 

البطولـة  يف  للمشـاركة  بديلـة  خطـة 

الرباعية ومن املمكن االستعانة بمدرب 

محـيل لقيـادة املنتخـب خـالل الفـرتة 

املقبلة“.

وبخصـوص اسـتضافة بطولة خليجي 

25 يف البـرصة، أكد درجـال أن“ العراق 

جاهـز البطولة رغم تحديـات العمل يف 

ملعب امليناء“، مبينـًا أن ”التحدي الذي 

يواجهنـا يف ملعـب املينـاء هـو تركيب 

خيمة امللعب بسبب الرياح ، وكما أُشيع 

عن وجـود 10 عمـال يف املوقع يعملون 

يف ملعـب املينـاء، وهـذا غـري صحيح، 

وستقام مباراة كأس السوبر يوم 2/10 

يف ملعب امليناء“.

وبخصـوص حقـوق البطولـة، اوضح 

درجال أن“ الجانـب العراقي ليس لديه 

اي معلومة عن بيع الحقيق أو ثمنها أو 

كم سـتكون حصة العراق من مردودات 

هذه البطولة“.

من جهتـه، منح االتحـاد العراقي لكرة 

القـدم مـدرب املنتخـب االوملبـي رايض 

شنيشل مهمة قيادة خليط من املنتخبني 

االوملبـي والوطني ببطولة األردن الودية 

املزمع إقامتها يف شهر ايلول القادم.

وقـال مصدر يف اتحاد الكـرة ان ”القرار 

جاء بسـبب تأخر تسـمية مدرب جديد 

للمنتخـب الوطنـي، نتيجـة اسـتمرار 

املفاوضات مع أسماء عدة“.

واشار اىل انه ”سيتم زج جميع املغرتبني 

لتجربتهـم، مع منـح الفرصـة لبعض 

العنارص الشبابية“.

وسـيقابل املنتخـب الوطنـي شـقيقه 

العمانـي بالبطولـة الرباعيـة الودية يف 

23 أيلول، فيما سيواجه منتخب االردن 

منتخب سـوريا، عـىل أن تقـام املباراة 

النهائية ومباراة تحديد املركزين الثالث 

والرابع يف 26 من الشهر نفسه.

ويف سـياق منفصـل، وبحضـور وزيـر 

درجـال،  عدنـان  والرياضـة  الشـباب 

عقدت اللجنة الوطنيـة العليا للنهوض 

بواقع الرياضـة العراقية، امس االثنني، 

مؤتمـرا صحفيا عىل قاعـة هيأة الرأي 

يف مقر الوزارة، بحضور وسـائل اإلعالم 

املختلفة، اسـتعرضت خاللـه آلية عمل 

اللجنة واالهـداف التي تـروم تحقيقها 

لتطويـر الرياضـة العراقيـة والنهوض 

بواقعهـا. وبني درجـال: ان اللجنة التي 

تضـم مجموعـة كبرية مـن االكادميني 

والخرباء يف املجال الريايض، تم التأسيس 

لها يف شـهر اذار املايض مـن هذا العام، 

بعد عدد من االجتماعات املشـرتكة مع 

الخـرباء واألكاديميني، تـم خالله وضع 

مجموعـة من الحلـول والتوصيات ازاء 

ما تعانيـه الرياضة العراقية من تراجع 

كبري ألسباب عدة منها الضعف اإلداري 

واملشاكل املالية وغريها من العراقيل. 

مضيفـا: ان عمـل اللجنـة ال يقتـرص 

عىل وزارة الشـباب بـل يضم العديد من 

الوزارات واملؤسسـات ذات العالقة بهذا 

الشـأن، وبالتايل هو مرشوع دولة يجب 

أن يتعـاون فيه الجميـع، وعليه وجهنا 

بتشـكيل لجنة وطنية عليا لهذا الغرض 

وسـنعرضه عىل طاولة مجلس الوزراء 

لتنال اللجنة الصفة الرسـمية وتستمر 

بعملهـا اإلصالحـي حتـى مـع تعاقب 

الحكومـات وال يقتـرص بفـرتة وزارية 

محددة. وتابع درجال:  ان اللجنة ركزت 

عىل تغيـري القوانني واللوائـح الخاطئة 

يف الرياضـة العراقية ملعالجـة األخطاء 

والسـلبيات التـي تراكمت بسـببها، إىل 

جانب وضـع الركائز األساسـية للعمل 

الريـايض وتبنـي اسـرتاتيجية لتنظيم 

العمـل الريـايض وفـق منهـج علمـي 

صحيـح يسـاهم فيـه الخـرباء وأهـل 

االختصاص.

بغداد/ متابعة الزوراء
نجح نادي القاسم الناشط بالدوري املمتاز  من التعاقد مع الالعب عيل 
محمـد الكحـيل قادما من الـزوراء، يف صفقة تمتد لعـام واحد، كما تم 
االعـالن عن التمديد للثنائي حيدر عبد السـالم وكرار نور ملوسـم اخر.
وتـم االعالن ايضا عـن الظفر بخدمات املهاجم السـنغايل تيدان كمارا، 
لينضـم اىل ممثـل مدينة بابل ، قادما من نـزوى العماني، ليكون كمارا 

املحـرتف الثالث بصفوف القاسـم ، بعد ان تم االتفاق الرسـمي بوقت 
سـابق مع  الربازييل أندرسون بالبينو قادماً من انرتنشونال دي سانتا، 
وقائد منتخب رواندا أوسـينغيمانا فوستني، الذي سبق له تمثيل رايون 
سـبورت.. وتأتي هذه التعاقـدات مع قرب انطالق تحضـريات الفريق 
للموسـم الجديد، وتحت قيادة املدرب عيل عبـد الجبار، الذي تم االعالن 

عن قيادته للمهمة التدريبية خلفا للمدرب السابق جاسب سلطان.
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عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية، الزميل غازي الشـايع، حل ضيفا يف 
برنامـج (الـكاس) الذي يبث من عىل شاشـة 
ناقـش  الفضائيـة، حيـث  نيـوز)  (آي  قنـاة 
الربنامـج دور االعـالم االيجابـي يف االنجـازات 
الرياضيـة ومسـاهمته يف ايجـاد الحلـول لكافـة 
املشـاكل التي تطـرأ عىل عمل االتحادات واالنديـة، كما ناقش الربنامج 
اسـتضافة محافظة البرصة ملنافسـات خليجي 25 التـي من املقرر ان 

تقام مطلع العام املقبل.
 ******************

الزميـل االعالمـي، عـيل البهاديل، قـرر خوض 
تجربـة جديـدة يف القنـاة الرياضيـة العراقية 
من خـالل تقديمـه برنامجا اسـبوعيا بعنوان 

(بكالوريـا)، حيث اسـتضاف البهـاديل، رئيس 
نـادي الكهربـاء الريـايض عيل االسـدي يف الحلقة 

االوىل، وبعدهـا حـل النجم الـدويل السـابق يونس عبد عـيل ضيفا عىل 
الربنامـج يف حلقته الثانية، كل االمنيـات لزميلنا بتحقيق النجاح وترك 

بصمة مميزة يف مهمته املهنية الجديدة.
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مـن بني الكثري جدا مـن الصفـات الرائعة التي تميـز النجم، رشار 
حيدر، صفة حرارة املشـاعر التي تنبثق من حرارة الطبع، تصديقا 
لنظرية لكل مسـمى من اسـمه نصيب، وهذه الصفة للوهلة األوىل 
ال يمكـن تبيـان موقعهـا، أي هل تزيـن صاحبهـا أم ال تزينه، الن 
مفعولهـا ال يظهـر يف التعامل إال بعد مدة تختـرب فيها  االقوال عىل 

بساط األفعال .
مـن اجـل هذا ال أتـردد يف القـول ان رشار حيـدر من اكثـر النجوم 
الذيـن ظلموا عىل مسـتوى االعـالم وهو اعالمـي اكاديمي احرتف 
مهنة االعالم زمنا وأحسـبه ما زال قادرا عىل مزاولتها بنجاح، وعىل 
مسـتوى زمالئـه يوم كان العبا وحـني صار إداريا، ولـم يظلم عىل 
مسـتوى أصدقائه الذين خربوا أفعاله لسـنني طويلة وأجاهر انني 

منهم .
فصداقتـي بـل إخوتي لرشار حيـدر تمتد يف عمق العمر أي لسـنيه 
البعيدة نسبيا يف حي الوشاش، فهو رشار ابن األستاذ املربي حيدر، 
عائلـة فيهـا كل ما يتمنـاه االبن يف االنتمـاء اليها، عرفتـه واخوته 
فرصنـا جميعا مع أبنـاء الحي إخوة، املرحوم نجم الزوراء سـامي 
بريرب وشـقيقه فـوزي ونجوم الزوراء العبـني ومدربني كريم رزاق 
وحجي رشـيد ومحمد عبد الصاحب ومن نجوم ومشـجعي املالعب 
الشـعبية عادل حسـني النمـر ورافع جـواد والدكتور هـادي عرب 
وخضري حسـني وخضري عيل وماجد حسـن وداوود سـلوم .. وكي 
ال أتيه يف غابة األسـماء الجميلة اخترصهـم بمجموعة مقهى ابي 
شيماء، وال انىس طبعا بشار عبدالجليل حارس مرمى الزوراء وابن 

استاذنا  الصحفي الكبري عبد الجليل موىس -رحمه الله- .
هـذه الفقرة لن تجعل املقال يف باب اإلخوانيات وإنما هي فقرة البد 
منها للدخول اىل عالم رشار حيدر ولكي نفهم انسحابه الطوعي من 
دائـرة الضوء الكرخية، هـذه الدائرة التي ما كان لها ان تتوهج لوال 
اخالص رشار حيدر وقدرته وقبلها رغبته يف العطاء وقد أعانه زمالء 

له فهموا حقيقة نيته وخربوا جمال رسيرته .
رشار حيـدر قد يبدو ثائرا للناظر ولـم ال وهو رشار إال انه يف واقعه 
هـادئ يطلب مصلحة عامـة ال تنال إال بالثورة فهـو الثائر الذي ال 
يجامل عىل حساب الحق او عىل األقل عىل ما يراه حقا، ومن حسن 
خصاله انه ال يتوانى عن العودة اىل حمى الحق إذا شعر او أدرك انه  

قد تجاوز حدود هذه الحمى.
قد نختلف مع رشار وأنا عىل املسـتوى املهني اختلفت معه يف النظر 
اىل بعض الشـؤون يف رياضتنا قبـل اكثر من عقد من الزمن، ولكنك 
يف اختالفـك معـه ال يمكنك ان تتعامل معه إال بصفته فارسـا نبيال 
يطمـح لخري أهلـه فيجتهـد واملجتهد قـد يصيب وقـد يخطئ ويف 

الحالتني ينال أجر االجتهاد .
أعلم علم اليقني ان كثريين يخشـون رصاحة رشار حيدر النه، كما 
عرفته منذ عقود، ال يمتلك مصفى كبريا يف داخله لتكرير األفكار يف 
قسـم املجاملة واملحاباة، فمصفاه هو وضع الفكرة والشـخص يف 
ميـزان الصادق ام الكاذب، الحقيقي ام املخـادع، املؤمن ام املنافق، 
لذا فإن ميزانا بهذه القسوة ينِفر منه الكثريون ممن اعتادوا اللعب 
يف املناطـق الرماديـة او الضبابية التي ال تقـوى عىل املكوث طويال  

بعد تعرضها لرشار رشار.
هـذا هو رشار حيدر النجم الكبري العبا واداريا وقبلهما انسـانا نذر 
عمـره من اجل وطنه عـىل وفق اجتهاده، فنجـح ان يكون قدوة يف 
صدق مواقفه، وان إختلف معه بعضنا يف هذا املوقف او ذاك، إال انه 
يبقى فارسـا عراقيـا أصيال ال ينبغي له أن يرتجـل وهو يف عنفوان 

حضوره وفيض عطائه.



مانشسرت/متابعة الزوراء
صحفي  تقرير  كشف 
موقف  عن  إسباني 
بيع  من  سيتي  مانشسرت 
برناردو  الربتغايل  العبه 
هذا  برشلونة  إىل  سيلفا 

الصيف.
بيب  أن  من  الرغم  وعىل 
السيتي،  مدرب  جوارديوال، 
أنه  املناسبات  الكثري من  يف  أكد 
الذين  الالعبني  عن  يتخىل  سوف 
فريقه،  االستمرار يف  يريدون  ال 
موقف  يعقد  مانشسرت  أن  إال 

برشلونة يف ضم سيلفا.
«سبورت»  صحيفة  وبحسب 
الكتالونية، فإن مانشسرت سيتي 
أو  عرض  أي  يتلق  لم  أنه  أكد 
اتصال من برشلونة لضم سيلفا، 
اآلن،  حتى  تبدأ  لم  واملفاوضات 
مع  اتصال  أي  هناك  يكن  لم  كما 

خورخي مينديز، وكيل الالعب.
ببقاء  يتمسك  السيتي  أن  وأكدت 

برناردو مع الفريق هذا املوسم، نظرًا 
مشاركته  رغم  الشديدة،  ألهميته 
بديًال يف أول مباراتني أمام وست هام 

وبورنموث.
يوم  كل  مرور  مع  أنه  وأضافت 
سيكون  االنتقاالت،  فرتة  غلق  قبل 
سيتي  مانشسرت  عىل  الصعب  من 

السماح لسيلفا بالرحيل.
برشلونة  عىل  «سيتعني  وختمت: 
تقديم عرض قوي ملانشسرت سيتي، 
خدمات  عىل  الحصول  أجل  من 
الالعب  وأن  خاصة  سيلفا،  برناردو 
الرحيل  لديه رغبة قوية يف  الربتغايل 

إىل ملعب سبوتيفاي كامب نو».

مانشسرت / متابعة الزوراء
تني  إريك  الهولندي،  بات 
ملانشسرت  الفني  املدير  هاج، 
رحيل  عىل  منفتًحا  يونايتد، 
الربتغايل كريستيانو رونالدو، 
الصيفي  املريكاتو  خالل 

الجاري.
مع  رونالدو  عقد  وينتهي 
الشياطني الحمر يف الصيف املقبل، 
آخر،  ملوسم  التمديد  إمكانية  مع 
التقارير  من  العديد  زعمت  لكن 
يفضل  كريستيانو  أن 
فريق  إىل  االنتقال 
دوري  يف  يشارك 

أبطال أوروبا.
لصحيفة  ووفًقا 
ميل»،  «دييل 
هاج  تني  فإن 
تخىل عن موقفه 
بقاء  برضورة 
مع  رونالدو 
وبات  الفريق، 

املريكاتو  نهاية  قبل  بيعه  عىل  منفتًحا 
الصيفي.

إعادة  الصعب  من  أنه  هاج  تني  ويرى 
عودة  بعد  الفريق،  داخل  رونالدو  دمج 
املوسم  إىل  متأخرًا  ماديرا  صاروخ 

التحضريي للشياطني الحمر.
تناول  أثناء  بمفرده  رونالدو  ويجلس 
الغداء يف املطعم املوجود بمركز تدريبات 
أثناء  أنه يجادل  يونايتد، كما  مانشسرت 
تني  لعب  ألسلوب  رفضه  بسبب  املران 

هاج املعتمد عىل الضغط العايل.
وقالت الصحيفة إن املزاج العام لرونالدو 
مالبس  غرفة  عىل  يؤثر  وهذا  جيد،  غري 

مانشسرت يونايتد.
يونايتد،  مانشسرت  إدارة  وترفض 
نجح  إذا  إال  رونالدو،  بيع  اقرتاحات 
النادي يف التعاقد مع صفقة بديلة للدون 

الربتغايل.
رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل  وفشل 
نجم مانشسرت يونايتد، مجدًدا يف إيجاد 
مخرج من «أولد ترافورد» خالل املريكاتو 
من  العديد  الجاري.وزعمت  الصيفي 

التقارير أن رونالدو يرص عىل الرحيل إىل 
ناٍد يشارك يف دوري أبطال أوروبا.

الربيطانية،  صن»  «ذا  لصحيفة  ووفًقا 
فإن رونالدو عرض خدماته هذا الصيف، 
رفضا  الناديني  لكن  وإنرت،  ميالن  عىل 

التعاقد معه.
الشياطني  مع  بعقد  رونالدو  ويرتبط 
إمكانية  مع   ،٢٠٢٣ صيف  حتى  الحمر 

التمديد ملوسم آخر.
يستعيد  أن  املريكاتو  يف  إنرت  ونجح 
من  لوكاكو  روميلو  مهاجمه  خدمات 

تشيليس ملدة موسم عىل سبيل اإلعارة.
مع  ميالن  تعاقد  اآلخر،  الجانب  وعىل 
ديفوك أوريجي، عرب صفقة مجانية، إثر 

انتهاء عقد مع ليفربول.
إىل  باالنتقال  رونالدو  ارتبط  أن  وسبق 
وبايرن  وتشيليس  لشبونة  سبورتنج 
ميونيخ وروما وأتلتيكو مدريد وبوروسيا 
اليونايتد  مع  الدون  دورتموند.ويعاني 
حيث  الربيمريليج،  يف  مخيبة  بداية  من 
أمام  جولتني  أول  يف  الشياطني  خرس 

برايتون (١-٢) وبرينتفورد .(٤-٠) 

                         

تورنتو / متابعة الزوراء
وضعـت الرومانية، سـيمونا هاليب، املصنفـة أوىل عاملياً 
سـابقاً، حداً ملفاجآت الربازيلية بياتريز حداد مايا بفوزها 
عليهـا 3-6 و6-2 و3-6 يف املبـاراة النهائيـة يف طريقهـا 

إلحراز لقب دورة تورونتو.
وثـأرت هاليب بالتايل لخسـارتها أمام حـداد مايا يف دورة 
برمنغهـام اإلنكليزيـة يف حزيران/يونيـو املـايض لتحرز 
لقبها التاسـع يف دورات األلف نقطة والرابع والعرشين يف 

مسريتها.
وكانـت هاليب، الفائزة بلقبني كبرييـن يف بطوالت الغراند 
سـالم (روالن غـاروس عـام 2018 وويمبلـدون 2019)، 
تخـوض اول نهائي لها منذ فوزها بدورة ملبورن الـ 250 
يف كانـون الثاني/يناير املايض، والنهائـي االكرب لها أيضا 
منذ فوزهـا بدورة روما عام 2020 علمـا بأنها عانت من 

االصابة يف األشهر االخرية يف كتفها وفخذها.
وتقدمت هاليب يف التصنيف العاملي بعد هذا الفوز 9 مراكز 
وصعدت إىل املركز السـادس، علما بأن تتويجها االحد هو 
الثالث لها يف دورة كندا املفتوحة بعد عامي 2016 و2018 

يف مونرتيال (تتناوب الدورة بني تورونتو ومونرتيال).
يف املقابـل، كانـت حـداد مايا، املصنفـة 16 عامليـاً والتي 
تقدمـت يف التصنيـف الجديد 8 مراكـز، أول برازيلية تبلغ 

نهائي إحدى دورات األلف.
وكانـت حـداد مايـا حققـت نتائج الفتـة يف هـذه الدورة 
أبرزهـا إخراجهـا البولندية ايفا شـفيونتيك املصنفة اوىل 
عامليـا، لتصبـح أول العبـة برازيلية تنجـح يف التغلب عىل 
العبـة مصنفة أوىل عىل مسـتوى العالم، قبـل ان تتخطى 
السـويرسية بيلينـدا بنشـيتش ثـم التشـيكية كارولينـا 

بليشكوفا يف طريقها اىل النهائي.
حققـت حدادا مايا بداية مثاليـة يف املباراة بعد ان تقدمت 
-3صفـر يف املجموعـة األوىل، لكـن الرومانيـة ردت بقوة 
من خـالل فوزها بسـتة أشـواط تواليا حاسـمة األوىل يف 

صالحها.
ورضبـت الربازيلية مجـدداً يف املجموعـة الثانية وتقدمت 

-4صفر قبل أن تفوز بها 6-2.
ويف الثالثة الحاسـمة، نجحـت هاليب األكثر خربة يف كرس 
إرسال منافستها يف الشوط االول ثم مرة جديدة يف الشوط 

الخ لتتقدم 1-4 ثم تفوز 3-6 بعد ساعتني و16 دقيقة.
وهـذا الفـوز الثالـث لهاليـب يف رابـع لقـاء يجمعها مع 

الربازيلية.

مدريد / متابعة الزوراء
تفادى ريال مدريد حامل اللقب حرج البداية السيئة 
يف الليغا لهذا املوسم وقلب تأخره أمام أملرييا إىل فوز 
ضمن  املتوسط  األبيض  البحر  ألعاب  ملعب  يف   ٢-١

الجولة األوىل من املسابقة.
أملرييا،  اإلسباني  الدوري  إىل  الجديد  الوافد  وصعق 
بكأس  تتويج  من  العائد  املدريدي  العمالق  منافسه 
البلجيكي  السوبر األوروبي، بهدف مبكر من توقيع 

الرجي رامازاني ٦.
وهذا أرسع هدف يتلقاه ريال مدريد يف الجولة األوىل 
من الدوري اإلسباني منذ عام ٢٠٠٧ (٥ دقائق و٥٠ 

ثانية).
التعادل  عن  البحث  يف  بعدها  امللكي  الفريق  وعانى 
حتى أدركه بواسطة لوكاس فاسكيز بعد تمريرة من 

املهاجم الفرنيس كريم بنزيمة ٦١.
ثم لعب أنشيلوتي ورقة أخرى بإرشاكه أالبا يف الربع 
الدويل  النمساوي  ألن  رابحة  فكانت  األخري،  الساعة 
قليلة  بثوان  نزوله  بعد  مبارشة  حرة  لركلة  انربى 
الحائط  فوق  من  بيرساه  ليسددها  له  ملسة  أول  يف 

لتستقر داخل الشباك ..(٧٥) 
ويف انكلرتا،، نجح توتنهام هوتسبري بفرض التعادل 
يف اللحظات األخرية عىل جاره ومستضيفه تشيليس 
اإلنكليزي  الدوري  من  الثانية  الجولة  ضمن   ٢-٢

املمتاز.
وتقدم تشيليس عرب مدافعه السنغايل كاليدو كوليبايل 
بيري  الدانماركي  بواسطة  عادل  توتنهام  لكن   ،١٩

إميل هوبريغ ٦٨.

التقدم  أعاد  جايمس  رييس  تشيليس  العب  بدوره 
رسيعاً للبلوز ٧٧.

كاين  هاري  أدرك  معدودات  بثواٍن  النهاية  وقبل 
التعادل لتوتنهام ٩٠+٦.

وصار يف رصيد فريق املدرب األملاني توماس توخيل ٤ 
نقاط، وكذلك بالنسبة لفريق املدرب اإليطايل أنطونيو 
كونتي. علماً أن املدربان طردا بعد مشادة ثانية قوية 

بينهما يف نهاية اللقاء والتي بدأيت بعد هدف توتنهام 
األول.

مقنع  غري  بفوز  موسمه  استهل  تشيليس  وكان 
خارج أرضه عىل إيفرتون ١-٠ األسبوع الفائت، فيما 
قدم توتنهام أداء مميزًا يف االنتصار ٤-١ عىل ضيفه 

ساوثهامبتون..
يف  الشاب  املهاجم  الوسط  العب  تألق  أملانيا،،  ويف 

صفوف بايرن ميونيخ جمال موسياال ليقود فريقه 
ختام  يف   ٢-٠ فولفسبورغ  ضيفه  عىل  الفوز  إىل 

املرحلة الثانية من الدوري األملاني.
وسجل موسياال (١٩ عاماً و١٥ مباراة دولية) الهدف 
دفاع  عىل  كبرياً  خطراً  وشكل   ٣٤ الدقيقة  يف  األول 
الهدف  مولر  توماس  يضيف  أن  قبل  فولفسبورغ 

الثاني .(٤٤) 
التهديفية بتسجيله للمباراة  وتابع موسياال هوايته 
فرفع  السوبر)  الكأس  (مع  املوسم  هذا  الثالثة 
رصيده إىل ٤ أهداف. كما بات موسياال صاحب الرقم 
القيايس مع ١٤ هدفاً قبل بلوغه العرشين من عمره 
يف صفوف بايرن ميونيخ، متفوقاً عىل صاحب الرقم 

القيايس السابق أويل هونيس.
مع  سلًبا  برلني  أونيون  تعادل  أخرى،  مباراة  يف 

مضيفه ماينتس.. 
ويف ايطاليا،، 

لكرة  اإليطايل  الدوري  يف  مشواره  روما  واستهل 
القدم، بالفوز عىل مضيفه سالرينيتانا (١-٠)، ضمن 

منافسات الجولة األوىل من املسابقة.
عرب  الوحيد  املباراة  هدف  جاء  أريكي،  ملعب  وعىل 

الالعب بريان كريستانتي (ق٣٣).
وبهذا الفوز، حصد روما أول ثالث نقاط له يف الدوري، 

ليصبح يف املركز السابع بثالث نقاط.
حيث  لصاحبها،  األرض  ابتسمت  الجولة  نفس  ويف 
حمل  نظيف،  بهدف  إمبويل  ضيفه  عىل  سبيزيا  فاز 

توقيع مياال نزوال (ق٣٦).
وبذلك، صار لسبيزيا ٣ نقاط يف املركز الثامن.

لندن / متابعة الزوراء
حدثت  التي  الساخنة  املناوشات  خطفت 
بني األملاني توماس توخيل مدرب تشيليس 
أنطونيو كونتي مدرب توتنهام  واإليطايل 
والذي  املثري  لندن  ديربي  يف  األنظار  كل 
الثانية  املرحلة  يف  بالتعادل (٢-٢)  انتهى 
املمتاز.وكانت  اإلنكليزي  الدوري  من 
سجل  عندما  كبرياً  توتراً  شهدت  املباراة 
هويربغ  الدنماركي  توتنهام  وسط  العب 
لندن  شمال  لفريق  األول  التعادل  هدف 
املنطقة  خارج  من  زاحفة  تسديدة  من 
اىل يمني حارس تشيليس مندي، إذ انفعل 
بخطأ  مطالباً  الحكم  عىل  رسيعاً  توخل 
من األوروغوياني رودريغو بنتانكور عىل 
بكونتي  واصطدم  الهدف  قبل  هافريتس 
الذي توجه بانفعال شديد وهو يحتفل إىل 
عىل  بلبلة  خلق  ما  تشيليس  بدالء  مقاعد 
مقاعد البدالء.وتكررت املشادة مجدداً مع 
نظريه  كونتي  صافح  إذ  املباراة،  نهاية 
كون  غاضباً  بدا  األخري  أن  إال  األملاني 
مشادة  اىل  أدى  ما  إليه  ينظر  لم  اإليطايل 

حمراء.وبعد  بطاقة  وتلقيهما  بينهما 
نهاية املباراة أكد توخيل أن مباراة توتنهام 
والتشويق،  واملتعة  بالحماس  اتسمت 
بينه وبني كونتي  أن ما حصل  إىل  مشرياً 
املدرُب  قلل  فيما  اللعبة،  من  جزءا  يبقى 
تلت  التي  املناوشة  أهمية  من  اإليطايل 
أفادت  ذاته  السياق  النهاية.يف  صافرة 

مصادر إعالمية أن االتحاد اإلنكليزي لكرة 
القدم قد يتجه إىل فتح تحقيق حول أحداث 
ما بعد مباراة تشيليس وتوتنهام بسبب ما 
جرى بني توخيل وكونتي.وسخر أنطونيو 
كونتي املدير الفني لتوتنهام، من توماس 
كونتي،  ونرش  تشلييس،  مدرب  توخيل 
صورة  إنستجرام،  بشبكة  حسابه  عىل 

للبلوز،  الثاني  بالهدف  توخيل  احتفال 
اإليطايل،  املدرب  أمام  الركض  قرر  عندما 
األول  بالهدف  أنطونيو  احتفال  عىل  للرد 
للسبريز.وكتب كونتي عىل الصورة: «أنت 
محظوظ بأنني لم أرك.. لو جعلتك تسقط 
أرضا أثناء الركض لكان األمر مستحقا».

عىل  تحصال  وتوخيل  كونتي  أن  يذكر 

األوىل،  املشاجرة  عقب  صفراء  بطاقة 
ومن ثم أشهر حكم املباراة أنتوني تايلور، 
عقب  الثنائي  وجه  يف  الحمراء  البطاقة 
نهاية اللقاء.وكان توخيل قد سخر أيضا 
إىل  أشار  اشتباكه مع كونتي، عندما  من 
ذراعه يف املؤتمر الصحفي للمباراة، كدليل 

عىل قوته أثناء املشاجرة.
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باريس / متابعة الزوراء
تواصل وسائل اإلعالم الفرنسية كشف كواليس التوتر بني نجمي 

باريس سان جريمان، كيليان مبابي ونيمار جونيور.
مبابي،  أن  إىل  الفرنسية   «GFFN» شبكة  أشارت  الصدد،  هذا  ويف 

يف  عقده  تجديد  عند  نيمار،  عن  باالستغناء  باريس  إدارة  طالب 
نهاية املوسم املايض.

وأضافت الشبكة أن مبابي يرى أن امللعب، ال يتحمل سوى ثنائي 
هجومي فقط، بعد وصول ليونيل مييس، صيف العام املايض، قادما 
تعلم  أنه  يعتقد  الفرنيس،  الالعب  أن  أيضا  برشلونة.وذكرت  من 
يركز  واآلن  املاضية،  الخمس  السنوات  نيمار، طوال  بجوار  الكثري 
األزمة بني  أن  إىل   «GFFN» ليونيل مييس.ولفتت  ليتعلم من  فقط 
مبابي ونيمار، استفحلت بتألق الالعب الربازييل يف املباريات الثالث 

األوىل للفريق البارييس، مطلع املوسم الجاري.ونوهت بأنه نشأت 
صداقة رسيعة بني نجمي بي إس جي، فور انضمامهما 

توترت  العالقة  أن  إال   ،٢٠١٧ صيف  يف  الفريق  إىل 
من  األوىل  الستة  األشهر  خالل  بينهما،  للغاية 

العام الجاري.يذكر أن باريس سان جريمان 
ربط الثنائي مبابي ونيمار، بعقدين حتى 

نيمار  عقد  ينص  ٢٠٢٥.كما  صيف 
تلقائيا،  تجديده  إمكانية  عىل 

حتى صيف ٢٠٢٧.

برمنغهام / متابعة الزوراء
الربازييل  مدافعه  إصابة  اإلنكليزي  فيال  أستون  نادي  أعلن 
دييغو كارلوس بقطع يف وتر أخيل، وبالتايل غيابه ألشهر عدة 
القادم هذا  املالعب.وتعرّض دييغو كارلوس (٢٩ عاماً)،  عن 
املوسم من إشبيلية اإلسباني مقابل صفقة بلغت ٣١ مليون 
.(٢-١) إيفرتون  فريقه ضد  مباراة  أواخر  يف  لإلصابة  يورو، 

بأن  بيان  يف  فيال  وقال 
أستون  «يستطيع 
بأن  التأكيد  فيال 
كارلوس  دييغو 
يف  لقطع  تعرض 

سيخضع  أخيل.  وتر 
جراحية  لعملية  الالعب 

اعادة  برنامج  يبدأ  أن  قبل 
تأهيل».ولم يذكر أستون فيال 

فرتة غياب كارلوس عن املالعب، 
لكن تقارير أشارت إىل هذا النوع من 

ستة  لفرتة  الغياب  يستدعي  االصابة 
كارلوس،  دييغو  األقل.وكان  عىل  أشهر 

العب نانت الفرنيس السابق، أحد أفراد منتخب 
الربازيل الذي أحرز امليدالية الذهبية يف مسابقة كرة 

القدم يف دورة األلعاب األوملبية يف طوكيو عام ٢٠٢١.
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بريوت/متابعة الزوراء: 

املهنـة  يف  يعمـل  «االرتبـاط برشيـك 
نفسـها حّمال أوجه؛ لكن أهم ما فيه 
هـو مسـاحة االهتمـام املشـرتك بني 
الزوجـني، وهـذا األمـر يجعـل مجال 
الحوار مفتوحاً بشـكل دائـم ومفيداً 
للطرفـني؛ خصوصـاً إذا كان بينهمـا 
نوع مـن الصداقـة املثمـرة إىل جانب 
مشاعر الحب واالحرتام. ولعل األفضل 
اللذيـن يتشـاركان املهنـة  للزوجـني 
نفسـها أال يعمال يف املؤسسة نفسها، 
وهذا هو حايل ورابعة. نعمل يف املجال 
نفسـه؛ لكن لكل منا مؤسسته وعامله 
وطبيعة برامجـه املختلفة عن اآلخر. 
وشـؤونها  املهنـة  همـوم  نتشـارك 
وشـجونها؛ لكن لكل منا خصوصيته 
وخصوصية املؤسسة التي يعمل فيها 
أو معهـا. العمـل يف مهنـة مشـرتكة 
جميل وإيجابي، أما العمل يف مؤسسة 
مشـرتكة فقد يكون مربكاً للطرفني؛ 
بحيث إن أي أمر يحدث داخل املؤسسة 
مع أحدهما ينعكس عىل اآلخر». هكذا 
يخترص اإلعالمي اللبناني زاهي وهبي 
يف حديث لـ«الرشق األوسـط» تجربته 
مع الزواج من زميلته اإلعالمية رابعة 

الزيات.
فظاهـرة الرشاكة ودخـول «القفص 
الذهبـي» بني نجـوم اإلعـالم يف لبنان 
رائجة منذ زمن طويل. وإذا ما حاولنا 
تعداد «ثنائياتها» املشـهورة فال بد أن 
نتذكـر مذيعـة األخبـار يف «تلفزيون 
الخـوري،  وازن  شـارلوت  لبنـان» 
وزوجهـا الراحـل إبراهيـم الخـوري 
الذي شـغل إدارة إذاعة «صوت لبنان» 
و«تلفزيـون لبنـان» لفـرتات طويلة. 
كذلـك يذكـر كثـريون زيجـات كميل 
منـىس ومـي (عبـد السـاتر) منىس، 
اللذيـن شـكال ثنائياً بـارزاً قبل وقوع 
الطـالق بينهمـا. ومن األسـماء التي 
ُحفرت يف ذهن اللبنانيني أيضاً كثنائي 
إعالمي متزوج، سـعاد قاروط وأحمد 
العيش اللذان عاشـا زمالـة طويلة يف 
«تلفزيون لبنان» تحّولت إىل قصة حب 

انتهت بالزواج. ولعل من األشهر أيضاً 
كريسـتيان أويس ونعمـت عـازوري، 
غانـم،  (صّبـاغ)  ودولـيل  وجـورج 
مذيعـا األخبـار يف تلفزيـون «إل بـي 
يس» سـابقاً. وتطـول الئحة الرشكاء 
أمثـال  املضمـار،  هـذا  يف  الحديثـني 
يمنى وسـعيد الغريب، ورابعة الزيات 
وزاهي وهبي، ونانيس السبع وفراس 
حاطـوم، وريـاض قبيـيس وجوزفني 
ديب، وأيمن القيسوني ونرسين زريق، 

وغريهم كثر.
وكل هؤالء نماذج معروفة يف املؤسسة 
الزوجية، جمعتهم املهنة يف مؤسسات 
إعالمية واحدة. فـكان اللقاء ومن ثم 
النظرة فالسـالم والكالم، ومن بعدها 

الزواج.
نجومية من نوع آخر

عادة ما تشـغل أخبار املشاهري الناس 
عىل مختلف أطيافهم. واألمر يتضاعف 
عندما يصلهم خرب ارتباط نجم بآخر. 
فيذيع الخـرب وتبقى أصداؤه حارضة 
لفرتة يف أحاديث الصالونات والجلسات 
الضيقة والواسعة. ولعل اهتمام هؤالء 
املشـاهري بنرش هذا الخرب عرب وسائل 
التواصـل االجتماعي وعـىل صفحات 
«إنستغرام» و«فيسبوك» مع تفاصيل 
حفل العرس بالصوت والصورة، يدفع 
بالنـاس أكثـر فأكثـر إىل مالحقتهـم 

وتتبع أخبارهم.
حاطـوم  فـراس  اإلعالمـي  ويعلـق 
املرتبـط بزميلته املذيعـة التلفزيونية 
نانيس السـبع: «قد نكون عشنا هذه 
النجومية، نانيس وأنا يف البداية؛ لكننا 
يف الواقع ال نهتم كثرياً بهذا املوضوع. 
وال نحاول اسـتثماره لزيادة شهرتنا، 
إال أن طبيعة عملنا تحت الضوء تسهم 

من دون شك يف هذا األمر».
بني البيت والعمل

يلفـت الحوار مع اإلعالميني املرتبطني 
الـذي  «التفاهـم»  إىل  املهنـة  بزمـالء 
يسـود عالقتهم الزوجية. وهنا يقول 
زاهـي وهبي: «برأيي، أهم ما يف املهنة 
املشرتكة بني الزوجني هو ما يتبادالنه 

من خربات وحـوارات وتجارب، فضالً 
عـن كونهمـا يفهـم بعضهمـا بعضاً 
أكثـر، انطالقـاً مـن فهمهمـا للمهنة 
بحيـث  ومتطلباتهـا،  ومسـتلزماتها 
ال يقـف أحدهما عقبـة يف وجه اآلخر 
وتطـوره املهنـي؛ بـل يغـدو داعمـاً 
والنجـاح».  التقـدم  عـىل  ومشـجعاً 
ويتابـع: «أنـا شـخصياً أشـهد عـىل 
الجهد الذي تبذله رابعـة مهنياً، وعىل 
الوقـت الذي تمضيه يف سـبيل مهنتها 
الدائـم للتقـدم  وبرامجهـا وسـعيها 
والنجاح، وهذا أمر يسعدني ويحّفزني 

بطبيعة الحال».
غانـم،  وجـورج  دولـيل  اإلعالميـان 
املتزوجـان منـذ عـام ١٩٨٧، تسـود 
«السالسـة  الزوجيـة  عالقتهمـا 
والتفاهـم» كمـا تقول دولـيل، خالل 
ثـم  األوسـط».  «الـرشق  مـع  لقـاء 
يف  يعمـل زوجـان  «عندمـا  تضيـف: 
يكونـان  فإنهمـا  نفسـها،  املهنـة 
عىل علـم مسـبق بطبيعة املشـكالت 
واملصاعب التي يمكـن أن تواجههما. 
لذلك يكون همهمـا واحداً حتى خالل 
البحث عن حل له. جـورج وأنا عرفنا 

كيـف نفصـل عالقتنـا الزوجيـة عن 
عالقتنـا العملية. فهـو كان مديري يف 
(املؤسسـة اللبنانية لإلرسـال)؛ لكنه 
لم يفـّرق يوماً بطريقتـه يف التعاطي 
م  بيني وبـني زمالئي. وأنا كنـت أتفهَّ
هذا األمـر؛ ألن املصداقية يف العمل من 
أسـاس مبادئنا». وتتابع دوليل غانم: 
«كنـا وال نـزال رشكاء يف العمـل ويف 
املنـزل، أسـاعده ويسـاعدني، أتقبل 
مالحظاتـه، والعكس صحيـح. حتى 
عندمـا حصل الخالف مع (املؤسسـة 
اللبنانيـة لإلرسـال)؛ حيـث كنا نعمل 
معاً، غادرتها أنا قبله، وهو لم يتدخل، 
حتى أنه لم يتخذ موقفاً سـلبياً تجاه 
املؤسسـة. فـكل واحد منـا كان يتخذ 
قراره بحرية ومن دون ممارسـة أي 

ضغط من طرف عىل اآلخر».
اإليجابيات تفوق السلبيات

أن وجـود  البعـض  عـادة مـا يظـن 
الزوجني بشـكل دائم يف املكان نفسـه 
هـو أمـر يبعـث عـىل القلـق أو امللل، 
وخصوصـاً أن الروتني بمـرور الوقت 
يقتل الحـب. هذا هـو رأي اإلعالميني 
أيضـاً؛ غري أنهـم يجـدون يف الرشاكة 

هذه إيجابيات كثرية تفوق السلبيات 
التـي قـد تشـوب زيجـات أشـخاص 
آخريـن. وهنـا يعلـق حاطـوم الـذي 
يعمـل يف مجـال الصحافـة التوثيقية 
واالسـتقصائية، بينما تعمـل زوجته 
يف تقديم الربامج الحوارية السياسية، 
فيقول: «مرات كثرية أتحمس للوصول 
إىل املنزل وااللتقاء بنانيس، كي أخربها 
عن قرار أو مشـكلة عيلَّ البت فيهما. 
هذه الرشاكة بيننا تقوينا، وخصوصاً 
أنها الوحيدة التي تسـتطيع أن تتفهم 
املشـكلة وتفرعاتهـا تمامـاً مثـيل... 
لكوننـا نعيش يف بيئـة مهنية واحدة. 
ثـم إن هناك مسـافات دائمـة تفصل 
بيننـا يف العمل؛ ألننـا نعمل يف مجالني 
مختلفـني، رغم وجودنا يف املؤسسـة 

ذاتها».
ومـا يقولـه فـراس يطبَّق أيضـاً عىل 
زوجـة  قبيـيس،  فاتـن  الصحفيـة 
اإلعالمـي عمـاد مرمـل التـي تقـول 
لـ«الـرشق األوسـط» يف هـذا الصدد: 
«اإليجابيـات كثـرية يف زواج مـن هذا 
النـوع. وهو ما يوثق عالقة الرشيكني 
ويجعلهـا متالحمـة بشـكل أفضل». 

وتتابع: «هذه الرشاكـة تحرض دائماً 
وأبـداً بيننـا... عندما نكتب يستشـري 
بعضنـا بعضـاً. وكذلـك األمـر عندما 

ننوي عنونة مقالة ما».
تنافس املهنة

التنافـس يف أي مهنـة حـق مـرشوع 
وطبيعـي، ولكن بني زوجني يعمالن يف 
املهنة ذاتها -ويف اإلعالم بالتحديد– أيٌّ 
من الزوجني يحظى بالنجومية أكثر؟ 
وَمـن يتنـازل عنهـا لصالـح اآلخـر؟ 

وملاذا؟
رابعـة الزيـات، زوجة زاهـي وهبي، 
واحدة من املعجبات بعمله وبقصائده 
الشـعرية حتـى قبـل ارتباطهـا بـه، 
وخـالل حديثها لـ«الرشق األوسـط» 
قالـت: «أنا أعترب نفـيس متزوجة من 
شـاعر؛ ألن نمـط الحياة الـذي يتبعه 
يسـوده الهـدوء بعيـداً عـن الصخب 
املرافق ملن تدور مهنته تحت الضوء». 
وأردفـت: «لم يقف زاهـي يوماً حجر 
عثرة يف طريقي أو حاول عرقلتي، فأنا 
شخص طموح جداً، نشيطة كالنحلة، 
وزاهي تركني ألحق بأحالمي ودعمني 
لتحقيقهـا. يف املقابـل ال بـد مـن أن 
نخـرس فرصـاً كثرية مـرات، من باب 
التنازل والتضحية، والستدراك موقف 
قد يـؤذي اآلخـر... لكـن يف عالقتنا ال 
قمع وال غرية وال عدم ثقة؛ بل نسـبة 
احرتام مرتفعة، وهي التي توقد الحب 

وتغذيه برأيي».
غانـم  دولـيل  تؤكـد  جهتهـا،  ومـن 
أن إغـراءات املهنـة كثـرية، وأن مـن 
مصاعـب حياة زوجـني إعالميني هي 
املسـؤوليات، ومـا ينتـج عنهـا مـن 
تضحيـات. وتوضـح: «مهنتنـا فيها 
مخاطر وإغـراءات وتضحيات كثرية، 
الرجـل  ومـن هـذا املنطلـق يحـاول 
اإلعالمي إبعـاد زوجته اإلعالمية عنها 
كي يحميها. وبالنسبة لجورج زوجي 
فإن العائلة عنده فوق كل اعتبار، وأنا 
أوافقه الرأي. ولذلك كان عيلَّ مرَّات أن 
أضحي بموقع أهم أشـغله أو ُيسـهم 
يف تقّدمي كإعالميـة من باب قناعتي 

هـذه. هذا األمـر انعكـس إيجاباً عىل 
جـورج، فكنـا متفاهمـني عليـه منذ 
البداية... ولقد كان عندنا الوعي الكايف 
للتعامـل مع موضـوع النجومية منذ 
بداية ارتباطنا. وبالتايل، كنا محصنني 
التكـرب  وضـد  وهجهـا  ضـد  سـلفاً 

والشعور بالغرية من نجاح اآلخر».
عن خيبات أمل

أخـرياً، ال تخلـو زيجـات اإلعالميـني 
مـن خيبـات األمـل التـي يمكـن أن 
يعيشـوها كغريهم. فأحيانـاً تحملها 
لهـم الحيـاة مـن دون سـابق إنـذار. 
ومـرات يتوقعونها بفضـل عملهما يف 
املؤسسة نفسـها. فما طبيعة خيبات 
األمـل يف حيـاة الزوجـني اإلعالميني؟ 
تردُّ رابعة: «ال شـك يف أن هناك خيبات 
عشـناها بسـبب املهنة، وال سـيما يف 
أيامنا الحالية. وهي تتعلق باملسـتوى 
االجتماعـي واالقتصادي والتلفزيوني 
الـذي وصلنـا له اليـوم. فهـذا األخري 
بـات يف تراجع مسـتمر بفضـل زمن 
وسائل التواصل االجتماعي واملنصات 
نعيشـها  خيبـات  وهنـاك  وغريهـا. 
ونتشارك فيها مع زمالء آخرين خاصة 
باملهنة وباملستوى الذي وصلته اليوم؛ 
لكننـا نحاول تجاوز هـذه الخيبات». 
أمـا دوليل فتقـول: «الخيبـات كثرية، 
ومـرات أحـّدث نفـيس فأقـول: كان 
من األجـدى بنا أال نعمل يف املؤسسـة 
نفسـها. فنشـعر جورج وأنـا وكأننا 
لم نحِم أنفسـنا عىل املستوى املطلوب 
من غـدرات الحياة. ولكـن –إجماالً- 
تجربتنـا سلسـة، ال صعوبـات ُتذكر 
فيها». وتـديل نانيس بدلوها قائلة: «ال 
يمكنني تسـميتها خيبـات أمل بقدر 
ما هـي صعوبات نجتازها متكاتفني. 
حياتنـا فيهـا كثري مـن اإلثـارة؛ ألننا 
عىل تمـاس مبارش مع ما يحصل عىل 
ل غياباً  األرض. وبالتـايل فإننـا نسـجِّ
ملحوظاً عن منزلنا وعن ابنتي سما... 
وهمنا األوحد هو تنظيـم هذا الغياب 

عنها كي ال تتأثر به سلباً».
(عن/صحيفة الرشق االوسط)
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القاهرة/متابعة الزوراء:

لـم يـأت التغيري الـوزاري يف 
مرص عىل ذكـر وزارة الدولة 
لإلعالم وتـم تجاهلها تماما، 
اسـتقالة  مـن  الرغـم  عـىل 
وزيرهـا منـذ أكثر مـن عام. 
وهو مـا يعني عـدم الحاجة 
إليهـا عمليـا وأن الحكومـة 
التـي يدار  مرتاحـة للصيغة 

بها اإلعالم حاليا.
وتجاهل التغيري الوزاري الذي 
شـمل ١٣ وزيـرا يف الحكومة 
الدولة  السبت وزارة  املرصية 
اسـتقالة  فمنـذ  لإلعـالم، 
يف  هيـكل  أسـامة  وزيرهـا 
أبريـل مـن العام املـايض لم 
يتـم تعيـني خلف لـه وبقيت 
بـال وزيـر يشـغلها، ما جعل 
الكثري من املتابعني للمشـهد 
العـام يتسـاءلون هـل هـذا 
املنصب سقط سهوا أم عمدا 

يف التغيري األخري؟
لم يكن منصـب وزير الدولة 
أول  يف  موجـودا  لإلعـالم 
حكومـة جـرى تشـكيلها يف 
عبدالفتـاح  الرئيـس  عهـد 
السـييس منذ ثمانيـة أعوام، 
عنهـا  االسـتعاضة  وتمـت 
بثـالث هيئـات تديـر اإلعالم 
املرصي، هـي: املجلس األعىل 
والهيئـة  اإلعـالم،  لتنظيـم 
والهيئة  للصحافـة،  الوطنية 
وحدثـت  لإلعـالم،  الوطنيـة 
فيهـا تغيريات عدة وحافظت 

عىل رمزيتها.
أمـىض أسـامة هيـكل نحـو 
عـام يف منصبه كان يف بدايته 
طموحا إلحـداث نقلة نوعية 
يف مسـرية اإلعـالم املـرصي، 
خاصة وأنه عمل فرتة طويلة 
صحفيـا وتقلد هذه الحقيبة 
مـن قبـل عقـب ثـورة يناير 
٢٠١١، وبعـد بضعة شـهور 
مـن تعيينـه يف املـرة الثانية 
أدراج  طموحاتـه  ذهبـت 
الريـاح بسـبب مـا طفا عىل 
السـطح من تعارض واضح 
وبـني  بينـه  املسـؤوليات  يف 
القائمني عىل الهيئات الثالث.

بدت الهيئـات كأنها يف رصاع 
إىل  الوزيـر  مـع  صالحيـات 
درجـة لم تعد له سـلطة عىل 

كل وسـائل اإلعـالم العامـة 
والخاصة، والتي من املفرتض 
رسـم  يف  هـو  يسـهم  أن 
سياسـاتها أو االطـالع عـىل 
خطوطها العامة واملشـاركة 

يف اإلرشاف عىل تنفيذها.
عىل العكـس، تطاول البعض 
مـن الصحفيـني عـىل وزيـر 
سـابقة  يف  لإلعـالم  الدولـة 
الرئيـس  عهـد  يف  نـادرة 
السييس وظهر الرجل منزوع 
لكمـات  وتلقـى  األجنحـة، 
وطعنـات واتهامات من دون 
امتـالك قدرة جيـدة عىل الرد 
إال عرب صفحته الخاصة عىل 

فيسبوك.
معـزول  وزيـر  إىل  وتحـول 
إعالميـا وسياسـيا أو شـبه 
معزول، ما اضطره إىل تقديم 
استقالته يف النهاية بعد فرتة 
مـن املراوحـة أكـدت عجزه 
املناهـض  التيـار  وانتصـار 
لـه مـن خـالل األدوات التي 
امتلكها أصحابـه املنترشون 

يف جميع وسائل اإلعالم.
انتهـت فـرتة هيـكل بمرهـا 
ورشها ولـم تسـتمر طويال، 
عىل الرغم مما صاحب تعيينه 
مـن تفـاؤل بضبـط املشـهد 
اإلعالمي ومنـع ما يحدث من 
ازدواجية بني الهيئات الثالث.

خلت الحقيبة وال تزال شاغرة 
حتـى اآلن بـال تفسـريات أو 
مربرات، وكان من املتوقع أن 
يتم تعيني وزير لها يف التغيري 

األخري أسـوة بحقيبة الصحة 
التي ظلت شـاغرة نحو عام 
منذ اعتـكاف وزيرتهـا هالة 
زايد، وجرى تعيـني وزير لها 

لسد الفراغ.
إن  مطلعـة  مصـادر  قالـت 
”سـقوط وزارة اإلعـالم من 
التغيري جاء عمدا ألن النتيجة 
التـي خلفتها تجربة أسـامة 
هيكل لم تكن إيجابية باملرة، 
وكشـفت عـن مجموعة من 
األمراض، من بينها التضارب 
يف إدارة املشـهد بـني الوزيـر 
والهيئـات الثـالث التي جرى 
الدستور،  بموجب  تشـكيلها 
بينمـا وزارة الدولـة لإلعـالم 
هي حقيبـة اختيارية، يمكن 
االسـتغناء عنهـا يف أي وقت 

واسـتدعاؤها يف أي وقت“.
تكمن أزمـة حقيبة اإلعالم يف 
تجاهل الحديث عنها يف حالتي 
وهـي  واالختفـاء،  الظهـور 
داللـة عـىل نظـرة الحكومـة 
إىل هـذا املجـال الحيـوي وما 
يعتمـل فيه، فمـع ما ينطوي 
عليه مـن أهمية فائقة، إال أن 
التعامل معـه بجدية يتصاعد 
عندمـا تكون هنـاك رضورة، 
وطاملا أن األمور تسـري بهدوء 
وبال مشـاكل حقيقيـة ال يتم 
االقرتاب منه سـلبا أو إيجابا، 
وهو عالمة أخرى عىل االرتياح 

أو عدم االنزعاج كثريا.
وأضافـت املصـادر ذاتهـا أن 
هيـكل  فشـل  أسـباب  أحـد 

يرجـع إىل اعتقـاده يف لحظة 
مـا أنه مدعوم من مؤسسـة 
الرئاسة وأقوى من خصومه، 
ما أشـعره بالثقـة والتحدي 
والرغبـة يف املنـاورة لتنفيـذ 
أهدافـه يف إحـداث تغيـري يف 
اإلعـالم، حتى تجـاوز بعض 
التـي  الحمـراء  الخطـوط 
دوره  تزايـد  تيـار  وضعهـا 
ومتحكمـا  نافـذا  وأصبـح 
يف مفاتيـح وسـائل اإلعـالم 
والهيئات املسؤولة عن إدارته 
وال يريـد التخـيل عـن املهام 

التي يقوم بها منذ سنوات.
كان الحـل األمثل مـن وجهة 
نظر الحكومـة يتمثل يف إلغاء 
منصـب وزيـر اإلعـالم تجنبا 
ألي صـداع سـيايس، ويف ظل 
النتائج القاتمة التي كشفتها 
تجربة أسـامة هيكل وما أدت 
إليـه مـن زيـادة يف االرتبـاك 
ومـا جلبتـه مـن تناقضـات 
لـم تسـتطع الحكومـة فـك 
شـفراتها خوفا مـن الصدام 
مـع مراكز قوى إعالمية نمت 
وتعمـل تحـت غطـاء بعـض 
األجهـزة السـيادية تدير دفة 
اإلعالم بالطريقـة التي تراها 

تتوافق مع سياسات الدولة.
سـواء أكان هنـاك وزير دولة 
لإلعـالم أم ال، توجـد تحوالت 
العـام،  األداء  يف  ملموسـة 
باسـتثناء بعض األخبار التي 
تتناثر من حني إىل آخر بشـأن 
اإلعداد إلطـالق قنوات جديدة 

تتوىل تقديم رؤيـة الدولة بما 
ينسجم مع أهدافها الحيوية، 
فهذا مجال يتحرك وفقا آللية 
وضعت قواعدها منذ سـنوات 
بصـورة ال تمنح أي مسـؤول 
عـن اإلعالم مسـاحة للحركة 
فالتغريد  االجتهاد منفردا،  أو 
خارج الرسب يتطلب الحصول 

عىل ضوء أخرض.
نجحـت هـذه السياسـة من 
يف  أصحابهـا  نظـر  وجهـة 
تدجني وسائل اإلعالم وضبط 
مفاصلـه عىل موجـة واحدة، 
التي كشـفتها  لكن الحصيلة 
هذه التجربة لم تمكن اإلعالم 
املـرصي مـن اسـتعادة ثقـة 
يف  ونجاحـه  فيـه  الجمهـور 
أن يعكـس السياسـات التـي 
تتبناهـا الدولة ومـا صاحبها 
يف  كبـرية  نجاحـات  مـن 
مسـرية املرشوعات التنموية، 
ولـم تحسـن غالبية وسـائل 
التحديات  التعامل مع  اإلعالم 
الخارجية، مـا أدى إىل اللجوء 

إىل وسائل إعالم أجنبية.
يشري خلو التغيري الوزاري من 
حقيبة اإلعالم إىل هامشـيتها 
الحكومـة،  نظـر  يف  أيضـا 
فمهما كانـت الخالفات فدور 
يقـوم  وأن  تنفيـذي  الوزيـر 
يصبـح  وال  اإليقـاع  بضبـط 
طرفا يف النشـاز الذي يكتنف 
بعض وسـائل اإلعـالم، األمر 
الذي جعل الرئيس عبدالفتاح 
السـييس يبدي امتعاضه أكثر 
من مـرة مـن الطريقـة التي 
يعمل بها اإلعالم، حيث يعول 
عليـه يف تنويـر الـرأي العـام 
والوقوف يف الصفوف األمامية 

للدفاع عن الدولة.
ال يعني سقوط حقيبة اإلعالم 
مـن التغيري أن الهيئات الثالث 
تقوم بمهمتها عىل أكمل وجه 
من الناحية املهنيـة، بل بقاء 
األوضاع عىل ما هي عليه دون 
حدوث تغيري حقيقي يف الفرتة 
املقبلة، فاآللية التي يتم العمل 
بها ال تنتـج إعالما قويا، كما 
يتمنى الرئيس السييس، ولذلك 
يحتاج هـذا القطـاع إىل ضخ 
دمـاء تسـتطيع التعاطي مع 
التطـورات املتسـارعة، والتي 

تتطلب قاموسا جديدا.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بالتـوازي مـع التغريات التي تطرأ باسـتمرار عىل املشـهد 
اإلعالمـي، تتغـري الطريقة التـي يتفاعل بهـا الصحفيون 
مع منظمـات املجتمع املدني. وُرسعان مـا تحّول التعاون 
يف مجـاالت مختلفة، حيث يعمل الصحفيون جنًبا إىل جنب 
مـع املنظمات غـري الربحيـة واملجتمع املدنـي، إىل طريقة 
جديـدة لرسد القصص املؤثرة.ويف هذا الصدد، قالت سـارة 
سـتونبييل، مديـرة األبحـاث لدى مركـز اإلعـالم التعاوني 
بجامعة واليـة مونتكلري، واملؤلفة املشـاركة لورقة بحثية 
حول 155 مرشوًعا تعاونًيا يف مجاالت مختلفة، إّن ”بعًضا 
مـن أهـم التحقيقـات االسـتقصائية وحمـالت املنارصة 
وأكثرهـا تأثريًا أصبحت تصـدر اآلن من خالل التعاون عرب 
املجاالت املختلفة“.ويف ويبينار أقامه مؤخرًا منتدى تغطية 
األزمـات العاملية التابـع للمركز الـدويل للصحفيني بعنوان 
”كيف وملـاذا يعمل الصحفيون ومنظمـات املجتمع املدني 
مًعا؟“، تحّدثت أليزا أبلباوم، مديرة املرشوعات لدى املركز، 
إىل ستونبييل والصحفية مونتورايو أالكا والصحفي بانكاج 
ميرشا ملناقشة تأثري التعاون عرب املجاالت املختلفة.ولفهم 
كيـف يحدث هـذا التعاون وملـاذا، من املهم اإلشـارة إىل ما 
يحفـز املنظمـات الصحفيـة يف املقـام األول:تبحـث غرف 
األخبار عن طـرق مبتكرة لنرش القصـص وجذب جمهور 
أكـرب وإحداث املزيد من التأثـريات، وهذا ما يمكن تحقيقه 
من خالل التعاون مع منظمات املجتمع املدني.من جهتها، 
قالت مونتورايو أالكا، املديرة التنفيذية ملركز وويل سوينكا 
للصحافـة االسـتقصائية بمدينـة الجـوس النيجريية، إّن 
”جماعـات املنارصة بإمكانها نرش عملك بالشـوارع وبني 
املجتمعات املختلفة“.وتسـتطيع منظمات املجتمع املدني 
أن تسـاعد مؤسسـات اإلعالم يف العثور عىل املساعدة فيما 
يتعلق بأعباء العمل. كما يمكنها مسـاعدة غرف األخبار يف 
تطوير املهارات واملعرفة بشـأن موضوعـات محددة، مثل 
النفايات اإللكرتونية يف الهند واسـتخراج النفط يف منطقة 
دلتـا النيجر.وبحسـب نصيحة أالكا، فعنـد ”عقد الرشاكة 
مـع اآلخريـن، يمكنـك رشح [املعلومات] بطـرق يفهمها 
الناس حتى نتمكن من تنشـيط مشاركتهم“.وتسـتوجب 
املرشوعات الصحفية التي تحظـى بالتغطية الجيدة رغبة 
أكـرب يف إحداث التأثـري، وهذا ما يرغـب الصحفيون به، إذ  

يريدون أن يشهدوا الفرق الذي تحدثه أعمالهم.
من جانبه، أوضح بانكاج ميرشا، املؤسـس املشـارك ملوقع 
Factor Daily، أّن الصحفيـني يتسـاءلون ”كـم مّنا يصل 

حًقـا إىل الجماهري العريضة؟“، أكثر مما يهتمون بالرتكيز 
عـىل قياس ردود األفعال وإنتاج القصص لإلعالم السـائد.
ووفًقا للجلسـة النقاشـية، فإّن تأثري املقال يمكن قياسه 
من خـالل ردود األفعال وكذلك ترجمتـه إىل لغات مختلفة 
أو تحويلـه إىل فيديوهات تفاعلية أو أغاٍن أو مرسحيات أو 
دمجه مع السياسـات العامة.تواجه املرشوعات التعاونية 
تحديـات كثـرية، مثـل ضمـان محافظـة القصـص عـىل 
منظورهـا الصحفي، بـدًال من منظور حمـالت املنارصة. 
وبحسـب نصيحـة ميرشا، فإنـه من املهـم للصحفيني أن 
يجـروا أبحاثهـم حول املنظمـات قبل اتخاذ القرار بشـأن 
كيفيـة التعـاون معها.كمـا أشـار ميـرشا إىل أّن صّنـاع 
املحتوى عرب منصات مثل يوتيوب من بني الفئات املناسبة 
للتعـاون، فهم يتيحون للصحفيـني الوصول إىل مجتمعات 
متخصصة. كما يسـتطيع هؤالء املؤثـرون جذب االهتمام 
وإحـداث التأثـري ضمـن مجموعـات معينـة، وال سـيما 
الشـباب.ونظرًا ألّن املرشوعات التعاونية ال تشـبه بعضها 
البعض، أوصت سـتونبييل بتوضيح دور كل منظمة يف كل 
مرشوع صحفي أو بحثي، ونصحت بتبني الشفافية بشأن 
توقعـات كل جانـب، بمـا يف ذلـك املعرفة وإسـناد الفضل 
واألموال ونطـاق التأثري، ونصحت كذلك بمناقشـة التأثري 
املسـتقبيل واملخاطر التي قد ينطوي عليها. وأضافت أالكا 
أّن بإمكان كتابة املقرتحات وعقد الجلسـات اإلعالمية مع 
منظمات املجتمع املدني املساعدة يف وضع أرضية مشرتكة 
وتجنـب اإلرهاق. وهكذا يسـتطيع الصحفيون االسـتماع 
إىل املشـاكل التـي تواجه املجتمـع واستكشـاف القصص 
التـي ال تحظـى بالتغطيـة الكافية.كما يمكـن للعمل مع 
منظمـات املجتمع املدني أن يسـاعد الصحفيني يف تيسـري 
الوصـول إىل املجتمعات والتعاون لسـد الفجوات املعرفية. 
ولكـن ينبغي إدراك الفرق القائـم بني الحياد أو املوضوعية 
وبـني املنارصة.. ويف هذا اإلطار، قالت أالكا إّن ”الصحفيني 
بإمكانهـم إقامة الصداقات مع الكثريين، ولكن ال يمكنهم 
اإلندمـاج مـع أي منهـم“.. ويف حـني أّن عمـل مجموعات 
املنـارصة ينطوي عىل حشـد الناس والدعـوة للتغيري، فإن 
الصحفيني يحتّجون من خالل تقديم التقارير العادلة حول 
األمـور التي تؤثر عـىل املجتمع.وأكـدت أالكا أّن الصحافة 
ليست مثل املنارصة، ومع ذلك فإنها ليست محايدة تماًما. 
وأضافت أّن ”الصحافة ليسـت مهنـة موضوعية بالكامل. 

فهي تنحاز للحقيقة وللعدالة ولحقوق اإلنسان“.
عن شبكة الصحفيني الدوليني 

النجف االرشف/ الزوراء:
الصحفيـني  نقابـة  فـرع  بحـث 
االرشف  النجـف  يف  العراقيـني 
االحمـر  الصليـب  منظمـة  مـع 
الـدورات  التعـاون إلقامـة  آليـات 

التخصصية.
وذكر بيـان لنقابة الصحفيني فرع 
النجـف االرشف تلقته ”الـزوراء“: 
ان وفدا من اللجنة الدولية للصليب 
األحمـر زار فرع نقابـة الصحفيني 
العراقيـني يف النجف االرشف ، حيث 
تقدم الوفد مسـؤولة اعالم املنظمة 
ماالفيكا سـابا وكان يف اسـتقباله 
رئيس فـرع النقابة ايـاد الجبوري 
واعالميـي  صحفيـي  مـن  وعـدد 
املحافظـة. واضاف: ان اللقاء بحث 
تفعيل آليات التواصل مابني اللجنة 
الدوليـة واألرسة الصحفيـة، فضال 
عـن اقامـة الـدورات التخصصيـة 
يف املجـاالت كافـة والتعريف بعمل 
ومشـاريعها  واهدافهـا  املنظمـة 

املنجزة . 
البيـان،  واعربـت سـابا، بحسـب 
الرتحيـب  لحفـاوة  شـكرها  عـن 
بـه  حظيـت  الـذي  واالسـتقبال 
واملقرتحات واالسـئلة التي طرحت 
والتي من شـأنها تطويـر وتفعيل 
عمـل منظمـة الصليـب األحمر يف 
النجـف االرشف. ويف ختـام اللقاء، 

أثنى الجبوري عىل مبادرات املنظمة 
نقابـة  مـع  بالتواصـل  الخاصـة 
النقابـة  ان  مؤكـدا:  الصحفيـني، 
منفتحة عىل التعاون مع املنظمات 
الدولية سـيما الصليـب األحمر بما 
يساهم يف االرتقاء بعملها وتحقيق 
أهدافهـا املنشـودة يف محافظـات 
العراق كافة سيما النجف األرشف.
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* بـكل ترحيب نود ان تعرف نفسـك 
لقرائنا مع نبذة عن نشأتك ؟

- سليم سـالم فنان موسيقي: كانت 
طفولتـي وصبـاي مليئة بألـم فراق 
االم واالب كونـي قـد غـادرت مدينة 
النارصية عام ١٩٥٨ اىل بغداد برفقة 
اخـي املعلم لكي يتـوىل االرشاف عىل 
تعليمي وتربيتي ألنـي اخوه الوحيد 
موهبتـي  لبـوادر  اكتشـافه  وعنـد 
املوسـيقية يف املراحل االوىل للدراسـة 
االبتدائية سمح يل باالنضمام اىل فرقة 
االنشاد املدريس ضمن النشاط الفني 
للمدارس ، ولكونه فنانا تشكيليا وله 
خـربة بتخريم الخشـب فقد صنع يل 
آلة موسـيقية شـبيهة بآلة القانون 
صغرية وهذا مما زاد من حبي وولعي 
للموسـيقى فكانت البداية مشـجعة 
لتنمية موهبتي املوسيقية والغنائية 
وكان ذلـك يف بدايـة السـتينات مـن 

القرن املايض .
* متى شعرت بميول للموسيقى ؟

-احسسـت بحبي للموسيقى عندما 
كنت ادندن مع نفيس بنغمات التحمل 
كلمـات يف سـن الرابعـة واكتشـفت 
املوسـيقية عندمـا صنعت  موهبتي 
شـبيهة  بسـيطة  موسـيقية  آالت 
بآلـة الكمـان والعـود وكنـت اخرج 
بواسـطتها بعض االغاني الشـائعة 
يف ذلـك الوقـت وكانت هـذه املرحلة 
يف نهايـة السـتينات فكنـت انظر اىل 
العازفني واقلد حركات اصابعهم عىل 
لوحة االصابع يف تلك االالت كالكمان 
والعود وذات مرة تمكنت اصابعي ان 
تخرح لحنا إلحدى االغاني املسموعة 
فـكان هذا الحـدث مرحلـة انتقالية 
وزادتنـي ثقـة وبعدهـا تمكنت من 
ان اشـرتي الـة عود حقيقي بسـعر 
بسـيط حـوايل ٤.٥ دينـار وصلحته 
بنصف دينار ومن هنـا بدأت مرحلة 
جديـدة يف حياتي الفنيـة حيث زادت 
ثقتي بنفـيس اكثر وتعلمت املقامات 
الرئيسـية بشكل سـماعي وتطورت 
اكثر حيث وصلت اىل ان اعزف مقدمة 
اغنية (الربيـع) لفريد االطرش وهنا 
بدأت شهرتي البسيطة بني اصدقائي 

وذهبت اىل مركز شباب .
* حدثنا عن الهوايات االوىل ؟

-نعـم يف البدايـة ويف فـرتة الشـباب 
كانـت يل هوايـة كرة القـدم كحامي 
هدف والركـض ١٠٠ مرت ثم اتجهت 
وصناعـة  االلكرتونيـات  اىل  بعدهـا 
الراديـو واجهزة االرسـال البسـيطة 
وقد شاركت يف برنامج العلم للجميع 
يف نهايـة السـتينات وحصلـت عـىل 
جائزة خاصة قيمتهـا (( ديناران )) 
ثم التأسيسـات الكهربائيـة للمنازل 

حيث قمت بتأسـيس منـزيل بنفيس 
يف نهايـة الثمانينات اضافـة لهواية 

اخرى وهي صيد السمك .

* بداية االلحان كيف كانت ؟
-قمـت بتلحـني اغنيـة من شـعر ( 
طاهر سـلمان )  وسـجلتها بصوتي 
الشـباب  مركـز  فرقـة  بمشـاركة 
الكاظمية وبعثتهـا اىل امللحن محمد 
جـواد امـوري -رحمـه اللـه- لكـي 
يوصلنـي اىل االذاعة وبعـد ان اخذها 
مني اعادها يل ولم يشجعني وقال يل 
انها تشـبه ألحاني وبعد فرتة ظهرت 
اغنية لقحطـان العطار مـن ألحانه 
تشـبه ٥٠ ٪ من اغنيتي لالسف وهي 
اغنيـة ( يحاجـي النـاس كلهـا وما 
يحاجينـي )  ولكنـي ال اسـتطيع ان 
اعـرتض يف وقتها  الني لم اكن ملحنا 
معرتفـا به ولكن لـم يثنيني ذلك من 
مواصلـة املسـرية حيـث تـم قبـول  
لحنـي  ألغنية كتـب كلماتها ( مكي 
شعبان الربيعي ) وهي بعنوان ( صد 
ورمانـي ) وغناها الراحـل املطرب ( 
عباس حسـن )  حيث تم تسـجيلها 

بتأريخ ١٥ / ٤ / ١٩٧٥  وقد اعتربت 
عىل اساسها ملحنا رسميا يف االذاعة 
العراقية وكان مهنـدس الصوت هو 

الفنان الكبري الراحل (يحيى حمدي) 
ومن ضمن الكورس النسـائي الذين 
غنوا االغنية املطربـة ( هناء واختها 
إبتسـام ) -رحمهـا اللـه- اضافة اىل 

املطربة ( غادة سالم ) .
* هـل سـاعدك احـد يف الوصـول اىل 

االذاعة والتلفزيون ؟
-من اهم االشـخاص الذين استعنت 
بهم وحاول ايصال الحاني اىل االذاعة 
وشجعني كثريا بعد ان دعاني اىل بيته 
وسـمع امكانياتي يف العزف واللحن 
هـو الفنـان الراحـل ( فؤاد سـالم ) 
-رحمـه الله- وكان ذلـك عام ١٩٧٣ 
ولم يستطع تسجيل الحاني ألسباب 
سياسـية  إىل ان إلتقتنـي الصدفـة 
بالفنـان الراحـل ( عبـاس حسـن ) 
يف مركـز شـباب الحرية عـام ١٩٧٥ 
واسمعته ألحاني واعجب بها وعرض 
عـّيل شـعرا دارميـا للشـاعر ( مكي 
الربيعـي ) وهي اغنية ( صد ورماني 

) كمـا ارشت اليها اعـاله وقال يل (( 
لقـد لحن هذه االغنيـة  عدة ملحنني 
كبار ولكني لـم اقتنع بألحانهم وإذا 
لحنتهـا واعجبني لحنك سأسـجلها 
وتصبـح ملحنـا رسـميا يف االذاعـة 
)) وقـد تـم ذلـك والحمد للـه.. ومن 
النـاس الذيـن سـاعدوني يف بداياتي 
اهيل وعائلتـي والقليل من زمالئي يف 
الجيش واصدقائي يف مراكز الشـباب 
وعند دخـويل االذاعـة دعمنـي كبار 
املوسـيقيني مثـل  (خـرض الياس ) 
عـازف النـاي وبعـض املطربني مثل 
حسني نعمة وقحطان العطار وحميد 

منصور وغريهم.
منهاجـا  لنفسـك  وضعـت  هـل   *
علميا او دراسـيا لالرتقاء بإمكاناتك 

الفنية؟
- نعـم يف عام ١٩٧٢ اشـرتيت كتاب 
تعليم الة العود للفنان السوري  (فؤاد 
محفوظ  ) وحاولـت ان اتعلم بعض 
ارسار العزف االولية عىل آلة العود وتم 
ذلك ، بعدهـا تطورت مداركي وبدأت 
أدون الحانـي بنفيس يف عـام ١٩٧٦ 
وبدأت اقرأ تاريخ املوسـيقى واالالت 
املوسـيقية وتوسـعت معلوماتي ما 

زاد من ثقافة مهنتي املوسيقية.  
* هل تتذكر اول لحن عملته ؟

-كانـت اول مقدمة موسـيقية ألول 
اغنيـة وهـي اغنيـة ( مخطوبـة )  
وكانت عىل الة العود .. نعم كان درس 
املوسـيقى والنشـيد منـذ االبتدائيـة 
وحتى املتوسـطة لـه  االهميـة لدي 
وكنت اشارك يف كل النشاطات الفنية 

لتلك املرحلتني .
* هل تتذكر بدايات التدرج املوسيقي 

واالنتماء لهذه املهنة ؟
-بعـد مرور ١٣ عامـا من تطوعي يف 
الجيش كنت يف صنـف القوة الجوية 
برتبة نائب ضابط وبعد تخرجي من 
معهد الدراسات النغمية سنة ١٩٨٤ 
حاولـت أن اغري  صنفي وادخل دورة 
العسـكرية ببغداد  املوسيقى  ضباط 
وتم ذلك يف عام ١٩٨٧ وتخرجت منها 
يف سنة ١٩٩١ برتبة مالزم موسيقي 
( قائـد جوق موسـيقي عسـكري ) 
حيث اصبحت مهنتي املوسـيقى منذ 
ذلك التأريخ وبعد تقاعدي من الجيش 
سـنة ١٩٩٨ فكرت بإكمال دراسـتي 
املوسـيقية وتم قبويل يف كلية الفنون 
الجميلة سـنة ٢٠٠٠ وبعـد نجاحي 
للسـنة الثانيـة هاجـرت اىل سـوريا 
سـنة ٢٠٠١ طالبا اللجوء عن طريق 
االمم املتحدة وبذلك تم ترقني قيدي يف 
الكلية وعند عودتـي اىل ارض الوطن 

بعد ١٠ أعـوام عـام ٢٠١٠ تم اعادة 
قيـدي واكملـت دراسـتي وحصلـت 
عىل البكالوريوس يف املوسـيقى سنة 

. ٢٠١١
* ومـا الـذي اضافته لك الدراسـة يف 

الكلية؟
-يف املعهـد والكلية درسـت آلة العود 
ولم يضيفا يل شـيئا ألني حاصل عىل 
علومها قبل دخويل لها بشكل خاص 
وبجهـود فرديـة وآلـة العـود بينـي 
وبينها عشق ال يوصف وعندما اعزف 
عليها يتم التصاقي بها ونصبح كائنا 
واحدا. أما يف املوسـيقى العسـكرية 
فقد درست كل االالت الهوائية كآالت 
الفلـوت  بآلـة  ثانويـة وتخصصـت 
مطلقـا  العـود  تنافـس  ال  ولكنهـا 

فرتكتها بعد تخرجي من الدورة .
* اكثر الفنانني الذين التقناهم اكدوا 
ان مراكـز الشـباب كان لهـا الـدور 

الكبـري يف تنميـة طاقـات الشـباب 
خاصة الفنانني؟

الخطـوات مـن مركـز  أول  -بـدأت 
شـباب الكاظمية عـام ١٩٧٢عندما 
اصبح احد اعضاء الفرقة املوسيقية  
التابعـة للمركز وقد عرفني كثري من 
املطربني وقتـذاك وقامـوا باالعتماد 

عيل بحفالتهم الخاصة والعامة
* هل انتميت اىل فرق فنية معينة ؟

-لم انتم اىل أي فرقة باسـتثناء فرقة  

املعهد والكلية .
* حدثنا عن عملك الوظيفي ؟

خمـس  الثقافـة  وزارة  يف  -عمـيل 
سـنوات فقط عملت خاللها اسـتاذا 
ملـادة النظريات املوسـيقية الرشقية 
والغربية لكل مراحل املعهد الخمسة 
اضافة اىل قيادة وتدريب فرقة املعهد  
وكان ذلك مـن العام ٢٠١٠ اىل ٢٠١٥ 
بعدهـا قدمت عىل التقاعـد بناء عىل 

طلبي .
* مـا  الخطـوات التـي وضعتك عىل 

طريق املوسيقى املهنية؟
) يف  اىل فرقـة  (جسـور  -انتمائـي 
سـوريا وفرقـة ( االرمـوي ) فرقـة 
كـورال ( لكـش ) و( جوقـة سـليم 

سالم للغناء االصيل ) يف بغداد .
* هل عملت مع كبار الفنانني ؟

-لـم اعمل مـع الفنـان منري بشـري 
-رحمه الله- ولقائي به عند اختباري 

االخري لقبويل يف املعهد عام ١٩٧٨ .
* هل شاركت يف مهرجانات ؟

مـن  العديـد  يف  شـاركت  -نعـم 
املهرجانات الغنائية واملوسيقية منذ 
الثمانينـات مثـال شـاركت يف تمثيل 
سـوريا باالسـبوع  الثقايف االرميني 
عـام  (جسـور)  فرقـة   بقيـادة 
٢٠٠٩ شـاركت باالسـبوع الثقـايف 
الرصبي العراقـي الثاني عام ٢٠١١ 
واالسـبوع الثقايف الثالث عام ٢٠١٢ 
يف بلغراد، حيث قدمت يل االوركسرتا 
(خمسـة  الرصبيـة  السـيمفونية  

مؤلفات موسيقية) من مؤلفاتي .
* مـا رأيك بالعزف املنفـرد وهل له 

عالقة ببيان امكانية الفنان ؟
- إن هناك محدودية يف تذوق العزف 
املنفـرد أو املوسـيقى املجـردة الن 
املجتمـع العراقـي بحاجـة اىل ثورة 
لتهذيب الـذوق وتمرين األجيال عىل 
السـماع وتذوق الفـن الجميل، مع 

نـدرة وجـود مؤلفني موسـيقيني يف 
العراق سـوى ١٠ مؤلفني يحتاجون 
اىل دعـم مكثـف وتواصـل لقـاءات 
فيما بينهم لتعميق التواصل إلرسـاء 
تقاليـد الفهـم الحضـاري والجمايل 

للموسيقى.
* وهـل لديـك رغبـة يف دعم نفسـك 

فنيا؟
-حقيقـة لدي رغبة يف إعـادة تجديد 
العربـي  الغنائـي  الـرتاث  وتوزيـع 
والعراقي وال تمر أمسية اقدمها دون 
أن تكـون هنـاك اغنيـة تراثية بدفق 

تحديثي يلهب حماس الحارضين.
* هـل تجـد ان املؤسسـات الفنيـة 

كافية االن ؟
-الحقيقـة ان أهـم أحالمـه بناء دار 
لألوبـرا العراقية وتأسـيس مدرسـة 
للعـود العراقي وتمكني الشـباب من 
البحـث والتدريـب بأسـلوب عرصي 

وحديث.
* حدثنـا عـن الجوائـز التي حصلت 

عليها؟
-حاصل عىل جائزة االبداع يف التأليف 
املوسـيقي مـن وزارة الثقافـة عـام 

.٢٠٠٠
ومنحت امليداليـة الذهبية يف التأليف 
العامليـة  املنظمـة  مـن  املوسـيقي 
 ٢٠١١ ويف  لعـام  جنيـف  يف   WIPO
عن عمـيل املوسـيقي) قبسـات من 
الغناء العراقي، وقدمت يل األوركسرتا 
الرصبية خمسـة مؤلفات موسيقية 

يف بلغراد ٢٠١٢.
املوسـيقى  يف  كتـب  التأليـف  يف  ويل 
وااللحان وألوبريت ومنها رأيت بغداد 
شـاركت بها  ضمن افتتاح فعاليات 
العربيـة  الثقافـة  عاصمـة  بغـداد 
٢٠١٢، وقدمت يل الفرقة السيمفونية 
العراقية القصيد السيمفوني ) طريق 
الحـق  عام ٢٠١٦ ي بغـداد .. وألفت 
املوسـيقى التصويرية ملرسحيتني يف 
السـويد وألفت ستة قطع موسيقىة 

راقصة لفرقة انكيدو يف السويد.
العمـل  وتوزيـع  تلحـني  وأنجـزت 
األوركسـرتايل  والكـورايل  الغنائـي 
الكبري) امللحمة السـيابية وهوعبارة 
عـن مختـارات من شـعر) السـياب 

.(٢٠٢١)
واسسـت جوقة سليم سـالم للغناء 
 (٢٠٢١/١١/٥ (بتأريـخ  االصيـل 
بغداد وهي فرقة غنائية تقدن الغناء 

االصيل املحيل والعربي والعاملي .
* وما  الذي لديك اآلن ؟

-اعمـل حاليا عـىل إنجـاز أول أوبرا 
عراقية (ألواح السـماء) التي تتناول 
الرسـالت السـماوية منذ خلـق آدم 

(عليه السالم) ونبينا محمد  (ص).
امللتقـى  باسـتضافة  رأيـك  ومـا   *
االذاعـي والتلفزيونـي التابع التحاد 

االدبـاء  والكتـاب العراقيـني ؟
- انا جـدا ممنون للملتقـى وبالذات 
رئيـس  الصحـن  صالـح  للدكتـور 
امللتقـى، وفعـال كانـت االسـتضافة 
محط اهتمامـي واهتمام الكثري من 
الفنانـي والضيـوف الذين عـربوا يف 
مداخالتهم عن تقديرهم للموسيقى 

وملا قدمته انا من منجزات فنية .
* شكرا لك استاذ سليم سالم الفنان 
وامللحن واملوسـيقي البارع وقد كنت 

رصيحا يف اجاباتك.
- شـكرا لكم ولجريدتكم الغراء آمال 

املزيد من التقدم واالزدهار لكم .

عازف عود محرتف، اعترب ملحناً رسمياً بتأريخ ١٥ /٤..  من مواليد ١٩٥٤ 
اتحاد  وعضو   ،١٩٨٥ عام  منذ  العراقيني  الفنانني  نقابة  عضو  العراق، 
املوسيقيني العراقيني ٢٠٠٤. . لحن العديد من األغاني لبعض املطربني العراقيني 
 ١٩٨٤  / بغداد   / املوسيقية  الدراسات  معهد  خريج   ..١٩٧٥ عام  منذ  والعرب 
وكلية الفنون الجميلة ٢٠١١-٢٠١٢، بدأ عازفا ومن ثم ملحنا لعدد من األصوات 
الخياط  مرة، وكذلك رضا  اكتشفها ألول  التي  فينوس  العراقية ومنهم  الغنائية 
وفاضل عواد والثنائي الغنائي مي ووحيد، لكنه اتجه بعد ذلك للتأليف املوسيقي 
والعزف املنفرد عىل العود.. كتب وّدرس املوسيقى العسكرية ألكثر من عرشين 
عاما، ووضع العرشات من املؤلفات املوسيقية، وكتب بحوثا نظرية لها أهميتها 

يف تطوير آلة العود.
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كشـفت إحـدى الدراسـات عـن أن 

الشـكوى لرشيـك الحياة حـول يوم 

سـيئ ليسـت وسـيلة للتنفيس عن 

الذات فحسـب، بل تسـهم يف تحقيق 

تقارب إضايف بني الرشيكني.

وشـارك يف البحث الـذي عملت عليه 

100 زوج،  جامعـة جينـا يف أملانيـا 

كان نصفهـم بني الـ 20 والـ 30 من 

العمر، والنصف اآلخر بني الـ 70 والـ 

.80

وُطلـب مـن كال الرشيكـني تقييـم 

العالقة الوثيقة بينهما بشكل فردي، 

ثم شاركا يف دراسة يوميات عىل مدار 

ثالثة أسابيع، حيث أكملوا استطالعا 

عـىل هواتفهم، سـت مـرات يف اليوم  

وُطلـب منهـم مالحظة مـا إذا كانوا 

قـد عانوا مؤخـرا مـن يشء ”مزعج 

للغايـة“ ومـا إذا كانـوا قـد أخـربوا 

رشيكهم بذلك.

كمـا قامـوا بتقييم مدى شـعورهم 

بالغضـب، والحـزن، وخيبـة األمل، 

والتوتر، ومـدى قربهم من رشيكهم 

يف ذلك الوقت، و بعد سـنتني ونصف 

طلب مـن األزواج مرة أخـرى تقييم 

تقارب عالقتهم، كشـفت النتائج أن 

املشاركني أفادوا بأنهم شعروا بأنهم 

أقرب إىل رشيكهـم بعد إخبارهم عن 

حدث غري سار أو سماع يشء عنه.

ويبدو أن مشاركة هذه املشكالت مع 

رشيـك لها آثـار طويلة املـدى أيضا، 

فقد أبلـغ األشـخاص الذين أخربهم 

رشكاؤهـم بانتظـام عـن تجاربهم 

السـلبية عن زيادة يف التقارب خالل 

فـرتة 2.5 عام.اكتشـفوا أيضـا أنـه 

عندما يواجه الرجال حدثا غري سار، 

فإنهم أبلغوا عن مزاج سـلبي أقل إذا 

أخـربوا رشيكهـم بذلك، و لـم تظهر 

النسـاء نفس الفائدة ، لكنهن أبلغن 

عـن حالـة مزاجيـة أكثر سـلبية إذا 

أخربهـن رشيكهـن بتجربة سـيئة، 

قالـوا إن معرفـة أن رشيكهـم مـر 

بيـوم سـيئ جعلهـم حزينني.وكتب 

التجـارب  مشـاركة  أن  الباحثـون 

السـيئة مـع رشيك يبـدو أنها تقرب 

األزواج من جميـع األعمار معا، عىل 

املدى القصري والطويل، حتى لو كان 

لهـا تأثـريات متضاربة عـىل الحالة 

املزاجية.وأوضـح الباحثـون أنـه قد 

تفرس هذه التأثريات سـبب مشاركة 

النـاس لألخبار السـيئة مع اآلخرين 

بشكل متكرر.

تعترب الوصفات الطبيعية خيار رائع للشـعر، السيما وأن 
مواقع التواصـل االجتماعي تتغنى بتجـارب رائعة يف هذا 
الشأن، لكن بعض النساء ربما تجربن الوصفات الطبيعية 
ورغـم ذلك ال تأتي بنتيجة، بـل وبعضهن قد يجدن نتيجة 

عكسية.
وذلك يعود إىل بعض األخطاء التي يتم ممارستها من خالل 

تطبيق املاسكات الطبيعية بشكل عام.
اتبعي هذه الخطوات التالية أوًال:

نظفي شعرِك بالشامبو
تبدأ عملية وضع ماسـك الشـعر بغسل شـعرك بالشامبو 
لتنظيفـه جيـًدا أوالً اسـتخدمي شـامبو لطيـف لتنظيف 
فروة رأسـِك، و ضعي ماسك الشـعر بمجرد غسل شعرِك، 
اعـرصي املـاء الزائـد، خذي الكميـة املطلوبة من ماسـك 
الشـعر بني يديِك ابـدأي بالتطبيق من منتصف الشـعر إىل 
األطراف يمكنِك أيًضا اسـتخدام مشـط واسع األسنان أو 

تمرير أصابعِك خالل شعرِك لتوزيعه بالتساوي.
انتظر ملدة 15-10 دقيقة ثم اشطفيه

اتركي املاسك ملدة 15-10 دقيقة ثم اشطفيه باملاء البارد، 
حيث يسـاعد ذلك عىل حبس الرطوبة يف شـعرِك وإضافة 

كل الفوائد الصحية.
منشـفة جافـة بمجـرد شـطف املاسـك، جففي شـعرِك 

باملنشفة
اسـتخدمي منشـفة مـن األليـاف الدقيقة لتجنـب إتالف 
شـعرِك تأكدي من عدم فرك شـعرِك حتى ال يؤدي ذلك إىل 

تجعده وتقصفه أيًضا، تجنبي اسـتخدام مجفف الشـعر 
واتركيه يجف يف الهواء يف حالة رغبتِك يف استخدام مجفف 

الشعر ، ال تنيس استخدام واقي الحرارة من قبل.
املحظـورات التـي يجـب اتباعهـا عند اسـتخدام ماسـك 

الشعر:
1. اسـتخدامه كل يوم يؤدي االسـتخدام اليومي ملاسكات 
الشـعر إىل زيادة تشـبع الشـعر مما يجعله هًشا و يوىص 
باستخدامه مرة أو مرتني يف األسبوع عىل األكثر بعد غسل 

الشعر. 
2. تركـه لفـرتة طويلة عىل الرغم من عـدم وجود حقيقة 
مثبتة مفادها أن ترك ماسـك الشـعر لفرتة طويلة جًدا أو 
طـوال الليل يـرض بشـعرِك، إال أنه قد يجعل رأسـِك ثقيًال 
ودهنًيا ، باإلضافة إىل أن تركه لفرتة طويلة ال يعني نتائج 

أفضل. 
3. شطف الشعر بالشامبو

بعد ثالث دقائق من فرك الشـامبو ، اشـطفي فروة رأسِك 
يجب أن يكون شطف شعرِك ملدة 15 ثانية كافًيا، رغم أنك 

قد تحتاجني إىل مزيد من الوقت حسب نوع شعرِك.
عندمـا تغسـلني شـعرك ، يجـب أال تترسعـي يف عمليـة 
الشطفالشـامبو ، وليس البلسم ، هو سبب تراكم األتربة 
يف الشـعر ، لذلك يجب شـطف الشـامبو تماًما من شعرِك 

قبل استخدام البلسم. 
4.استخدام الكثري من املنتجات

عندمـا يتعلق األمر بالشـامبو ، ال يعرف الكثري من الناس 
الكميـة التي يجب أن يسـتخدموها يمكنـك تحديد كمية 
الشـامبو التي يجـب اسـتخدامها إذا كان شـعرِك قصريًا 

، يجـب أن تـؤدي كمية بحجم حبة البازالء املهمة للشـعر 
متوسط الطول ، كمية بحجم الكرز كافية.

• من فوائد الخضار للجسـم هو تحسني صحة الجسم بشكل عام حيث 
يقلل من مخاطر اإلصابة ببعض األمراض مثل أمراض القلب.

• أظهـرت العديـد من الدراسـات فوائد الخضـار للجسـم يف الوقاية من 
الكثري من أنواع الرسطان.

• من أهم فوائد الخضار للجسم, احتوائه عىل األلياف الغذائية التي تقلل 
من خطر اإلصابة بالسـمنة عـن طريق خفض  الشـعور بالجوع. ومن 
فوائـد األلياف املوجودة يف الخضار أيضاً هو الوقاية من مرض السـكري 

ومن أمراض القلب ورسطان القولون وتحسني عملية الهضم.
• مـن بني فوائد الخضار للجسـم, هو تقليل ضغط الـدم املرتفع بفضل 

احتوائـه عىل البوتاسـيوم, كما أن البوتاسـيوم له فـوائ أخرى يف تقليل 
مشاكل حصوات الكىل ويقلل من هشاشة العظام.

• يسـاعد الخضـار يف الوقايـة مـن أمراض العـني والجلـد بفضل وجود 
فيتامني أ بشكل كبري يف الخضار.

• الوقايـة من األنيميـا أحد أهم فوائد الخضار للجسـم, فهـو غني جداً 
بفيتامني ج الذي يسـاعد يف زيادة امتصاص الحديد النباتي من الجسـم 

وبالتايل الوقاية من األنيميا أو فقر الدم.
• من بني فوائد الخضار للجسـم, تقليل مخاطـر اإلصابة بأمراض الربد 

وزيادة مناعة الجسم.

• يساعد الخضار يف الحصول عىل برشة شابة لوجود الكثري من املركبات 
الغذائية الهامة لصحة البرشة مثل مضادات األكسدة وفيتامني ج واملاء.
• أحـد أهم فوائد الخضار للجسـم هـو تقليل االرهاق والقلق وتحسـني 
الحالة املزاجية للجسـم لوجود بعض املركبـات الغذائية املفيدة للتخلص 

من االجهاد واالرهاق مثل البوتاسيوم وفيتامني ج.
• وجـد أن مـن بني فوائد الخضار للجسـم أيضاً, تحسـني صحة العظام 
وتقويتهـا الحتوائـه عـىل كميات كبـرية مـن الكالسـيوم وفيتامني د و 
فيتامني ك والبوتاسـيوم واملاغنيسيوم السـيما يف الخرضوات الخرضاء 

الورقية.
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املقادير:
للصوص:

طماطم : 3 حبات (مقرشة).
الزنجبيل : ربع ملعقة صغرية.
كزبرة خرضاء : ملعقة كبرية.

الكركم : ربع ملعقة صغرية.

الكاري : ربع ملعقة صغرية.
بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغرية.

فلفل أخرض حار : حسب الرغبة.
صلصة طماطم : 2 ملعقة كبرية.

لحم مفـروم : 1 كيلو (قليل الدهن / 
مفروم مع ملعقة صغرية من الكزبرة، 

وبقدونس، وثوم، وزنجبيل).

الكاري : نصف ملعقة صغرية
فلفل أسود : نصف ملعقة صغرية

الكركم : نصف ملعقة صغرية
ملعقـة  نصـف   : مشـكلة  بهـارات 

صغرية
الحاجـة  حسـب   : التورتيـال  خبـز 
(القمح الكامل أو خبز أسـمر حسب 

الرغبة)
طريقة التحضري:

اخلطـي اللحم املفروم مـع البهارات 
جيـداً وشـكليه عـىل شـكل أصابـع 

كباب.
ضعي أصابع الكباب بأسياخ الشوي، 

وضعيهـا يف الفرن عـىل درجة حرارة 
180 ملدة 20 دقيقـة مع التقليب بني 

فرتة وأخرى حتى تمام النضج.
لتحضـري الصـوص: اخلطـي جميع 
مكونات الصوص جيداً عرب استخدام 

الخالط الكهربائي.
ضعـي الصـوص يف قـدر عـىل النـار 

وسخنيه قليالً.
ادهني الصـوص عىل الخبز األسـمر 
وقدميـه  الكبـاب  أصابـع  وضعـي 

ساخناً.
يف  الكبـاب  أصابـع  وضـع  يمكنـِك 

الصوص وتقديم الخبز بجانبه.
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يمكـن أن تجعـل بعض خيـارات نمط الحيـاة فقدان دهـون البطن 
الخطرة أمرا صعبا إن لم يكن مستحيال.

ويشـري الدكتـور دانيـال آالن إىل ارتباط دهـون البطن بزيـادة خطر 
اإلصابـة بمجموعة متنوعة من املشـكالت الصحية، بما يف ذلك مرض 
السـكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الـدم، وأمراض القلب، وارتفاع 
الكوليسـرتول، وضعف االنتصاب، وأمـراض الكبد الدهنية، ومتالزمة 

التمثيل الغذائي، وارتفاع معدل الوفيات.
وقدم الخرباء خمس عادات تبطئ من فقدان دهون البطن، وخسـارة 

الوزن:
الجلوس طوال اليوم

يقـول الباحـث يف جامعة ليسـرت الدكتور جو هينسـون: ”نحن نعلم 
أن قضـاء فرتات طويلة يف الجلـوس غري صحي وعامل خطر لإلصابة 
باألمراض املزمنة، مثل مرض السـكري مـن النوع 2 وأمراض القلب، 
وباملثل فإن كمية الدهون املرتاكمة حول أعضائنا الداخلية قد تعرضنا 

أيضا لهذه األمراض“.
ويضيف هينسون:“باسـتخدام تقنيات التصوير بالرنني املغناطييس 
وأجهـزة مراقبـة النشـاط البدني، أظهرنا أنـه كلمـا زاد الوقت الذي 
يقضيـه يف الجلوس، كلما كان االرتباط أقوى مع مسـتويات أعىل من 
الدهـون الداخليـة والبطن، كان هذا صحيحا بشـكل خاص إذا كانت 

الفرتات الطويلة من السلوك املستقر دون انقطاع“.
وبحسب هينسون تظهر النتائج أن الوصول إىل هدف حكومة اململكة 
املتحـدة املتمثل يف 150 دقيقة من النشـاط البدني املعتدل الكثافة قد 
يوفر بعض الحماية ضد اآلثار الضارة لوقت الجلوس لفرتات طويلة.

األكل كثريا
يف حـني أن فقـدان الوزن أكثر تعقيـدا من مجرد السـعرات الحرارية 
املوجـودة فيه، فـإن تناول كميـات أكرب مما تحرقه سـيبطئ فقدان 
الدهـون، حيث تقول اخصائية التغذيـة إرين كوملان :“إذا كنت ترغب 
يف إنقاص الوزن، فإن استهالك سعرات حرارية أقل مما تحرقه يوميا 

يساعدك يف الوصول إىل هدفك“.
و تقرتح مراكز السـيطرة عـىل األمراض والوقاية منهـا، تناول 500 
إىل 1000 سـعر حـراري أقل ممـا تحرقـه يوميا لتفقـد 1 إىل 2 رطل 

أسبوعيا.
قلة النوم

يؤدي عدم الحصول عىل قسـط كاٍف من النوم (أقل من سبع ساعات 
يف الليلة للبالغني األصحاء) إىل إبطاء فقدان الوزن يف البطن.

ويقـول دكتور القلب واألوعية فرييند سـومرز: ”ُتظهـر النتائج التي 
توصلنا إليها أن قلة النوم، حتى لدى الشـباب، الذين يتمتعون بصحة 
جيدة ونحافة نسبيا، يرتبط بزيادة تناول السعرات الحرارية، وزيادة 

طفيفة جدا يف الوزن، وزيادة كبرية يف تراكم الدهون داخل البطن“.
النوع الخاطئ من التمرين

يويص الخرباء بممارسـة التماريـن الهوائية بانتظـام، عندما يتعلق 
االمـر بمحاربة دهون البطن، يقول الدكتور كريس سـلينتز: ”تدريب 
املقاومـة رائع لتحسـني القـوة وزيادة كتلة الجسـم النحيـل، ولكن 
إذا كنـت تعاني من زيادة الـوزن، وتريد أن تفقد دهـون البطن، فإن 
التمارين الرياضية هي الخيار األفضل ألنها تحرق املزيد من السعرات 

الحرارية“.
التدخني

أظهرت دراسـات متعددة أن التدخني يمكن أن يؤدي إىل زيادة الدهون 
الحشـوية، حيث تقول الدكتورة يف الطب سـو بيدرسون: ”يؤثر التبغ 
عىل توزيع الدهون من خالل هرمونات مثل الكورتيزول التي تزيد من 

ترسب الدهون يف البطن“.
وتضيـف بيدرسـون:“ النيكوتني له تأثري مضاد لإلسـرتوجني، والذي 

يساعد أيضا يف جمع الدهون يف منطقة البطن لدى النساء تحديدا“.

الكذب من أسوأ الصفات التي يمكن 
أن يكتسـبها الطفل، فيصبح إنساناً 
غري موثـوق فيه، ويفقد التقدير من 
اآلخريـن، وليس هناك أشـد إحراجاً 
وال جرحاً لألبوين من رؤية طفلهما 
وهـو متمـرس يف الكـذب، ويعشـق 
التحايـل وتزييـف الحقائـق، ليبقى 
السـؤال يؤرق الوالدين: ملـاذا يكذب 

الطفل؟ وكيف يكذب؟
املستشـارة الرتبويـة غـادة سـعيد 
تخربنا باملربرات والحيل يف السـطور 

التالية:
بدايـة تشـري األسـتاذة غـادة إىل أن 
الكـذب عنـد األطفـال لـه أسـباب 
متعددة؛ كونه نتيجـة لعوامل بيئية 
وعوامـل ذاتية داخل نفـس الطفل، 

والعوامل البيئية متعددة، منها:
يمتلـك  ال  تكـذب  التـي  األرسة   .1

أبناؤها فضيلة الصدق.
2. املدرسـة، فعندما يكـذب زمالؤه 
عـىل املـدرس خوفـاً من العقـاب... 
واملـدرس عـىل املديـر إذا تأخـر عىل 
الحصـة سـتنغرس هـذه الصـورة، 

وتنطبع يف نفس الطفل.
الطفـل يف  يـراه  املجتمـع، ومـا   .3
الشـارع كالكـذب يف األسـواق، وما 
يشـاهده يف التلفـاز من مسلسـالت 
وقصـص كاذبـة، إضافـة إىل غياب 
القـدوة الحسـنة التـي تحـث عـىل 

مكارم األخالق.
أنواع الكذب:

وذكـرت غادة أنه يجـب عىل األبوين 
أن يتعرفـا عـىل نـوع الكـذب الذي 

يمارسه طفلهما؛ حتى يدركا سببه، 
ويتعرفا عىل طريقة التعامل السليم 
ملواجهته، فللكذب عـدة أنواع تتمثل 

يف ما ييل:
- الكـذب الخيايل: وهذا يعرب عن نمو 
عقيل، وال يعاقـب عليه الطفل، كأن 
يقول: رأيت أسـداً يسـري يف الشارع، 
وهنـا ال يفرق الطفل بـني الحقيقة 
يف  األرسة  دور  ويأتـي  والخيـال، 
توجيه الطفل للتفريق بني الحقيقة 

والخيال.
- الكـذب االلتبايس: قدرتـه العقلية 
للنمـو  األوىل  املراحـل  يف  وذاكرتـه 

يلتبـس فيهـا الواقـع مـع الخيال، 
بمعنـى أنـه مـن املمكن أن يسـمع 
قصـة أسـطورية، أو أن يـرى حلماً 

ويرويه عىل أنه حقيقة.
- الكـذب االدعائي: يلجأ لـه الطفل 
عندمـا يشـعر بنقـص أو حرمـان؛ 
إىل  املـرض كـي ال يذهـب  كادعـاء 
املدرسـة، أو ادعاء رشاء لعبة رفض 
األب رشاءها، وهذا الكذب له سببان، 
وهما: التباهي أمام األصدقاء، ولفت 

االنتباه وطلب العطف.
- الكـذب االنتقامـي: يظهـر عندما 
يشـعر الطفل بعدم العدل، سـواء يف 

األرسة أو املدرسـة، بمفاضلـة أحـد 
إخوته أو زمالئه عليه، فيقوم الطفل 
بتوجيـه االتهـام لغريه عنـد حدوث 

خطأ ما.
- الكـذب الوقائـي: هـو دفـاع عـن 

النفس عندما يخاف من العقاب.
- كذب تعوييض: ينتج عن الشـعور 
بالنقص سواء يف الصحة أو الجمال.

- الكـذب التقليـدي: هو عبـارة عن 
تقليـد مـن حوله حـني يكذبون عىل 

أحد أمامه.
ال  دافـع  هـذا  املـريض:  الكـذب   -
شـعوري، حيث يتأصل داخل الطفل 

نتيجة فشل أو اضطراب الشخصية، 
وال يسـتطيع أن يفرق بـني الصدق 

والكذب.
دور اإلرشـاد األرسي يف عـالج هـذه 

املشكلة:
وحول الحلول التي يجب عىل املرشد 
الرتبـوي اتباعها مـع األرسة يف هذه 
الحالة تقول غادة: «يجب االسـتماع 
إىل الوالدين بعيداً عن الطفل، ثم تحدد 
جلسات للطفل وأخرى لوالديه، بعد 
أن يحـدد نـوع الكذب، مـع رضورة 
فهـم األسـباب التي جعلـت الطفل 
يكـذب، ومعرفة سـن الطفـل لكي 
نتعرف عـىل نوع الكذب، ثم إرشـاد 
الوالديـن لتلبيـة احتياجـات الطفل 
النفسـية والجسـدية واالجتماعية، 
وتوجيـه الوالدين لعدم التفرقة بينه 
وبـني إخوتـه، كذلك توفـري جو من 
االطمئنـان واملرونة والتسـامح مع 
األطفال؛ حتى نمنـع الخوف املؤدي 
إىل الكـذب، كما يجب إرشـاد الطفل 
للفـرق بـني الصـدق والكـذب، ويف 
النهاية يجب تعليمه أن الكذب صفة 
غري مرغوب فيها، وأن الكاذب منبوذ 
مـن الجميع»، وتضيف: «عىل األم أن 
تعمـل عىل إرشاك الطفـل يف األلعاب 
الرياضية التي تزيد من ثقته بنفسه، 
وأن تعامله بحسـن نيـة، وال تعاقبه 
عىل كذبه، وتحاول مسامحته يف أول 
مـرة، واملرة الثانية البـد من تنبيهه، 
وأخـرياً العقاب بعـد الثالثة، برشط 
أن ال يكـون جسـدياً، وال يكون أمام 

اآلخرين».

No: 7777   Tue   16    Aug    2022العدد:   7777   الثالثاء    16   آب    2022



يحكـي أن يف يـوم من 
االيـام كان هناك صبي 
صغـري يراقـب جدتـه 
وهـي تكتـب رسـالة، 
فسـألها بإهتمام : هل 
حدثت  قصـة  تكتبـني 
لنا ؟ وهل يـا تري هي 
قصـة عنـي ؟ توقفت 
الكتابـة  عـن  الجـدة 
وابتسـمت ايل حفيدها 
وهي تقول : بالفعل أنا 
اكتـب عنك يا صغريي، 
ولكن االمر اكثر اهمية 
الكلمـات، هو قلم  من 

الرصاص الذي استخدمه يف الكتابة، وآمل أن تصبح مثل هذا القلم عندما 
تكرب.. تعجب الصغري من كالم جدته وبدأ يتأمل القلم الرصاص يف اهتمام 
وفضول، ولكنه لم يجد فيه أى شئ مميز أو مختلف، فسأل جدته : لكنه 
عـادي يا جدتي، ويشـبه أى قلم آخر رأيته يف حياتـي، قالت الجدة : هذا 
يعتمد عيل كيفية نظرتك ايل االشـياء، فهناك خمـس خواص للقلم، وإن 
تمكنـت من الحفاظ عليها، سـوف تعيش حياتك بسـالم دائم مع العالم 
من حولك.. القاعدة االويل هي أنك قادر عيل القيام بأشـياء عظيمة وأنت 
تسـخدم هـذا القلم، ولكـن يجب عليك أال تنـيس ابداً، ان هنـاك يداً تقود 
خطواتـك، ونطلـق عيل هذه اليد اسـم اليد االلهية، وهي دوماً سـتقودنا 
بمشـيئتها، اما القاعـدة الثانية انه يف بعض االحيان عـيل أن اتوقف عن 
الكتابة حتي ابري القلم، وهذا يجعله يتألم قليالً، ولكنه يف النهاية سوف 
يصبح مسـنوناً اكثـر وقادراً عيل اداء وظيفته بشـكل احسـن، لذا تعلم 
دائماً كيف تتحمل القليل من االلم ألن هذا سوف يجعلك شخصاً افضل يف 
املستقبل .القاعدة الثالثة هي أن القلم يتيح لنا دوماً أن تستعمل ممحاة 
إلزالة الخطأ ولكن عليك أن تدرك أن تصحيح شـئ فعلنا ليس بالرضورة 
عمالً سـيئاً، انما هو امر طبيعي وحيوي يسـاعدنا عيل البقاء عيل درب 
العدالـة، والقاعدة الرائعة ان اهم شـئ يف القلم ليس كونه من الخشـب 
أو شـكله أو مظهره، وانما مادة الغرافيت املوجودة يف داخلة، لذلك عليك 
دائمـاً االهتمام اكثر ملا يحدث يف داخلك، القاعدة الخامسـة واالخرية هي 
ان القلم دائماً يرتك اثراً .وبهذه القواعد عليك ان تعرف أن كل شئ تفعله 
يف الحياة سـوف يرتك وراءة اثراً، فحاول ان تكـون متيقظ وواعياً تماماً 

لكل أمر تقوم به .
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ليـك رغبة يف تجديد عالقتـك العاطفية اليوم. 
قد يكون الحبيب يف مكان ما بعيد عنك أو ربما 
يكـون يف رحلة تسـتغرق أياما، لذلـك قد تفكر يف 
االتصال به هاتفيا أو يف إرسـال رسـالة لتجديد الحب 
بينكما. ال داع للشـعور باإلحباط. اشـغل وقتك بقراءة 

رواية أو مشاهدة فيلم.

هذا هو الوقت املناسـب للتفكري بحكمـة وجدية. لو 
كنت قد حلمت يوما باإلقامة يف مكان ما، فأنت سـعيد 
الحظ، فاليوم يدفعك لرغبة ملحة لالنتقال من املكان الذي 
تعيـش فيه اآلن. كن متيقًظا دوًما فربما يكون لهذا االنتقال 

نتائج عىل موقفك املهني وعىل حياة أرستك.

ال تتعجـب اليـوم إذا وجـدت أن صنـدوق الـوارد مليئـا 
بالخطابات والرسـائل أو إذا نظرت يف هاتفك ووجدت أكثر 
من ١٠ مكاملات فائتة. ال تقلق فاألصدقاء أو األقارب يحملون 
لك أخبارا سـارة جدا ومعلومات يف غاية األهمية. قد تدفعك رسـالة 
من هذه الرسـائل إىل القيـام ببعض الزيارات املفاجئة ألشـخاص 
تحبهـم جدا. عىل الرغم من االرتباك الذي تشـعر به اليوم إال أن كل 

ما تتعلمه سيكون له مردود إيجابي ومثري.

اسـتغل الطاقة السـلبية اليـوم يف تحريك بعض 
العقبـات والحواجز التي تعرقـل طريقك. ال تقلق 
مـن النتائج مهما كانت األجواء مضطربة من حولك. 
ابحث عـن األمل والحب والحيوية. هناك قوى خارجية 

يف العمل تشجعك عىل البحث عن الحرية.

خطط اليوم ملا تسـتطيع القيام به فعليـا، واعلم أن هناك 
بعـض الظروف التي قـد تعرتض طريقك، فاليـوم يف الغالب 
مرهق، لذا ال تحمل نفسـك فوق طاقتها، ربما تعتقد أنك فهمت 
كل األمـور وخططـت بطريقة صحيحة، ولكن رسعـان ما تجد ما 
يعطلك عن هذا. ننصحك بالهدوء واالسرتخاء، فربما تكون منفعال 

ولكن الغضب واالنفعال ال يحالن األمور.

ربما تعـود اليوم بعض األمور التـي تجاهلتها فيما 
سـبق يف عالقتك مع شـخص ما لتطاردك. ال تقلق من 
هذه األمور فربما يسـاعدك شـخص ما عىل اجتيازها يف 
هذا الوقت. اليوم أنـت يف أفضل حاالتك العاطفية. األمور قد 

وصلت منتهاها فكن جاهزًا لذلك.

التحدث مع شـخص ما تثق فيه اليوم قد يتيح 
لك فرص عمل جديدة. تفكر اليوم يف تغيري حياتك 
املهنية. هـذه الفرص تحتاج إىل مزيـد من الحرص 
واالنتبـاه ألنـك لم تفكر فيهـا من قبل. األمـور هادئة 

فليس هناك أي داع للشعور بالتوتر أو القلق.

كن متيقًظا وحاول أن تتحمل ما قد يحدث لك، فاليوم 
غـري مناسـب للتعامل مـع بعـض املشـاكل يف الحياة 
اليومية – كإصالح بعض األغراض، املشاكل املادية، وحتي 
بعض األمـور الصحية الصغرية. ننصحـك باالهتمام باألمور 

الصغرية، فستستغرق وقتا أقل مما تتوقعه.

تعـرف اليوم طريقـا جديدا أو وسـيلة جديـدة تزيد 
بها دخلـك. تعرف اليوم معلومات جديـدة ولكنك تجد 
صعوبها يف اسـتيعابها بالكامل اليـوم، لذا دون ما تريده 
يف مفكرتـك حتى يمكن إعادة النظر فيها فيما بعد. اسـتغل 

وقتك يف املساء يف ممارسة رياضة امليش.

األمـور جيدة لديك، لكن عليك اسـتغالل هذا اليوم 
للقيـام بااللتزامات املتوقفة منذ أسـبوع أو أكثر. 
يف فـرتة ما بعـد الظهر قد يحـدث يشء أمامك يفقدك 
أعصابك، لكن لن يبقى مزاجك هكذا، فسـيبدأ بالتحسن 
مـن جديد يف املسـاء لبسـبب سـماع بعض األخبـار التي قد 

تصلك وتخص أمورك املالية أو العاطفيًة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربما تقيض وقتا لطيفا اليوم مع مجموعة 
مـن األصدقاء األعزاء عـىل قلبك. ال تخف من 
املجهول واندمج مع األصدقاء فهم يسـتطيعون 
أن يفهموك ويسـتوعبوا احتياجاتك. عليك أن تعلم 

أن الحوار هو أفضل وسيلة لتخطي أي مشكلة.

1328 - أرسة غونزاغا تسـتويل عىل السلطة 

يف دوقية مانتوفـا اإليطالية، لتظل يف الحكم 

حتى عام 1708.

1945 - الرئيـس األمريكـي هـاري ترومان 

ورئيـس الـوزراء الربيطانـي كليمنـت أتـيل 

والزعيم السـوفيتي جوزيف ستالني يعلنون 

انتهاء الحرب العاملية الثانية.

1952 - املحكمـة العسـكرية العليا يف مرص 

تعقد أوىل جلساتها بالقاهرة منذ قيام الثورة 

ملواصلة النظر يف قضية حريق القاهرة.

 1960 - اإلعـالن عـن اسـتقالل قربص عن 

اململكة املتحدة.

1962 - انضمـام الجزائـر إىل جامعة الدول 

العربية.

1971 - البحرين تحصل عىل اسـتقاللها من 

السيطرة الربيطانية.

1972 - ملك املغرب الحسن الثاني ينجو من 

محاولة اغتيال وذلك عندما تعرضت طائرته 

التـي يسـتقلها أثنـاء عودتـه إىل الرباط إىل 

إطالق نار من جانب القـوات الجوية امللكية 

املغربية خالل عملية بوراق إف 5، وتسـببت 

عمليـة االغتيـال إىل بدايـة مـا عرف باسـم 

سنوات الرصاص.

1973 - توقـف عمليات القصـف األمريكية 

عىل كمبوديا.

بوريـل  بـول  إىل  االتهـام  توجيـه   -  2001

خادم األمرية ديانـا برسقة بعض محتويات 

مسكنها الخاص.

2013 - مظاهرات ُمعارضة لالنقالب بميدان 

رمسـيس بالقاهـرة عقـب صـالة الجمعة. 

وسـقوط قتـىل وجرحـى بمحيـط مسـجد 

الفتح، وحصار املسـجد حتى صبيحة اليوم 

التايل فيما ُعرِف بأحداث رمسيس الثانية.

ـم طائـرة تريجانـا للخدمـات  2015 -تحطُّ

الجويَّـة الرحلـة رقـم 257 وعـىل متنها 54 

راكًبا يف ُمحافظة پاپوا ِبإندونيسيا.
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ليتني أكون مثل القلم الرصاص

يمكـن أن تخربنا نظـرات عيون 
األشـخاص حولنا عـن الكثري يف 
صفـات شـخصياتهم، إذ يقـول 
البعـض أن ”العيـون هـي نافذة 
عـىل الروح“، ولكـن األهم هو أن 
تتمتعـي بالقـدرة الكافيـة عـىل 
قـراءة مـا تقوله لِك نظـرة عني، 
حيـث يختلـف ذلك من شـخص 

آلخر.
 وأيضـاً حسـب كل موقـف يمر 
به الشـخص، خاصة أن الغالبية 
يعّربون عن مشـاعرهم بنظرات 
العـني، تحديـداً إذ لم تكـن هناك 

رغبة يف الحديث.
يف التايل أكثر من طريقة تساعدِك 
يف تحليـل الشـخصية مـن نظرة 
بالسـطور  لـِك  نقّدمهـا  العـني، 

التايل:

نظـرة طويلـة مع اتسـاع حدقة 
العني 

إذا كان الشـخص ينظـر للطرف 
اآلخر بشكل مسـتمر، ويف الوقت 
نفسـه اتسعت حدقة العني لديه، 
فهـذا دليل كبري عىل اهتمامه بما 
يقول الشـخص الذي أمامه، ويف 
كثري مـن األحيان قد تكـون تلك 
عالمـة قوية عىل اهتمـام الرجل 
باملرأة أو العكس، إذ تعني اتساع 
حدقـة العـني لشـخص مـا عند 
رؤية إنسـان آخر فهذا دليل قوي 

عىل املحبة.
ولكن من املهم الوضع يف االعتبار 
الضـوء  كميـة  كانـت  إذا  أنـه 
املوجـودة يف املكان عاليـة، فمن 
الصعب أن تتسـع حدقـة العني، 
بينما تظل النظرات الطويلة دليل 

عىل االهتمام.
نظرة مع اتصال مستمر 

االتصـال  مـع  العيـون  نظـرات 
ُتوحـي  أنهـا  رغـم  املسـتمر 
باالهتمـام، والتـي يكـون فيهـا 
الشـخص دائـم النظـر يف عيون 
اآلخر بشـكل مفرط، إال أنها غري 
الثقافات والشـعوب،  محببـة يف 
ألنهـا قد تدل عىل االهتمام املبالغ 
بـه باآلخرين وآرائهم، والشـعور 
بقلة الثقة بالنفس، وكذلك ُتوحي 
الراحة للمتلقي،  بإحساس بعدم 
ولهذا دائماً ما ُينصح بعدم النظر 
طويـًال للحيوانات األليفة لتجّنب 

أي نوع من املشاكل.
ولكـن يف حاالت أخـرى قليلة، قد 
يدل النظر بشكل مستمر، عالمة 
عىل وعـي الشـخص املُفـرط أو 
إحساسـه بالخـداع أو أن اآلخـر 
يحاول الكذب، ولهذا يطيل النظر 
الستكشـاف أمـره، ممـا ُيشـعر 
الطـرف اآلخـر أيضـاً باالرتبـاك 

وعدم الراحة.
النظـرات مـع مراوغـة االتصال 

بالعني
ملاذا نتجنب النظر إىل الشـخص؟ 
قد يكون ذلك ألننا نشعر بالخجل 
من النظر إليهم إذا كنا غري أمناء، 
ونحاول خداعهـم، ولهذا إذا كان 
الشخص يكذب أو يخفي حقيقة 
مـا، دائمـاً مـا تكشـفه نظرات 
العـني عندما يحاول تجّنب النظر 

بوضوح يف عيون الطرف اآلخر.
 نظرات العني مع الرَّمش بطريقة 

أكثر من الطبيعي
حاجتنـا  عـن  النظـر  بـرصف 

الغريزيـة إىل رمـش العـني، فإن 
تجـاه  ومشـاعرنا  عواطفنـا 
الشخص الذي نتحدث معه يمكن 
أن تجعلنـا ال شـعورًيا نزيـد من 
معّدل رمـش العني، إذ أن وميض 
أو الرمـش أكثـر مـن متوسـط 
10-6 مـرات يف الدقيقـة، مؤًرشا 
جيـًدا عـىل أن الشـخص ينجذب 
إىل الشـخص الذي يتحـدث إليه، 
ولهذا السبب ُيستخدم كدليل عىل 

املغازلة.
الغمز

يعتـرب الغمر شـكالً خادعـاً من 
املغازلـة، وهـو أمـر نفعلـه مع 
أشـخاص نعرفهـم أو عىل عالقة 
جيـدة معهـم، ويعترب جـزءا من 
ثقافات الشـعوب، بينما يف حالة 
اعتمـاد تلك النظرة مـع الغرباء، 
فربمـا تكون نـوع مـن محاولة 
فـرض السـيطرة عـىل اآلخريـن 
كي يرتبكوا ويتساءلون ملاذا قام 

الشخص بتلك الحركة.
النظرات وتحديد اتجاه العني

اتجاه نظرات العني تكشف الكثري 
أيضـاً عـن شـخصيات اآلخرين 
أو مـا يشـعرون به، عىل سـبيل 
املثـال إذا كانـت تشـري نظراتهم 
أنهـم  يعنـي  فهـذا  اليسـار،  إىل 
يحاولـون تذكر شـئ مـا، أما إذا 
كانوا يشـريون النظـر إىل اليمني 
فهـذا يعني أن لديهـم الكثري من 
األفـكار اإلبداعية، ولكن يف بعض 
األحيان قد تكـون عالمة  عىل أن 
الشـخص قد يكون مخادعاً عىل 
حسـب املوقـف، أي أنـه يحـاول 

خلق أحداث وليدة اللحظة.

ربمـا تضطر اليـوم إىل تعديـل بعض األمـور- كطريقة 
تفكريك -من أجـل التواصل مع طبيعة املواقف من حولك. 
خـذ حذرك فعىل الرغم من أن لديك رغبة شـديدة يف املجازفة 
واملغامـرة والقيـام بعمـل جديـد، إال أن لديك شـعورا أيًضا 

بالحرص والثبات، فاستمع لهذا الشعور، وال تندفع.
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اعتب عالزمان املا جمعني ويـــاك
وبدرب السراب شلون مشــــــــاني

بعد كل البنيتة وبية ما ضل حـــــيل
اجة بلحظة الزمان وهدم بنيــــــاني

وبعد جرح األمس  يا زمن ما طاب
وصدك كالو تشافيني بجرح ثـــاني
ال صاحب تركتة وال حبيب ويــــاي
وعلى صفحة حزن خطيت عنواني



قطر،  يف   ٢٠٢٢ لعام  العالم  كأس  افتتاح  يف  بأغنية  مشاركتها  إعالنها  بعد 
تستعد رحمة رياض ألكثر من خطوة مهمة خالل الفرتة القادمة.

الجديد  الغنائي  بألبومها  جمهورها  ستفاجىء  رياض  رحمة  ان  ذكر  حيث 
بأكثر من عمل باللهجة املرصية، واستقرت حالياً عىل عملني أحدهما ينتمي 
األخرية، وهي  الفرتة  يف  بها رحمة  اشتهرت  التي  الدرامية  األغنيات  لنوعية 
يف  أكدت  قد  رحمة  وكانت  عبيه،  محمد  وألحان  مايض  أحمد  كلمات  من 
ترصيحاتها الخاصة أن األلبوم يف تحضرياته األخرية؛ حيث وضعت صوتها 

عىل معظم أغنيات األلبوم املقرر طرحه قبل نهاية املوسم الحايل. 
بأحدث  العربية  الدول  من  بكثري  الرتيند  تصدرت  قد  رياض  رحمة  وكانت 
والسعودية  والكويت  العراق  من  بدايًة  للكمر»  «اصعد  الغنائية  أعمالها 

وحتى األردن واليمن والبحرين خالل الفرتة املاضية.
عىل صعيد آخر، تتحّرض رحمة إلطالق كليب غنائي جديد من ألحان محمود 
الغياث وكلمات محمد الواصف وإنتاج رشكتها الخاصة، حيث تعمل حالياً 
عىل وضع اللمسات األخرية للكليب الذي سيكون مختلفاً كثرياً عن أعمالها 
شهر  بداية  املتحدة  الواليات  يف  الغنائية  لجولتها  تستعد  كما  السابقة، 

ترشين األول/اكتوبر املقبل.

رشارة،  نداء  الفنانة،  تواصل 
أغنيات  ثالث  لطرح  التحضريات 
املقبلة  الفرتة  خالل  جديدة 
املرصية  باللهجة  إحداهما 
الخليجية  باللهجة  والثانية 
والتي  اللبنانية  باللهجة  والثالثة 
لحني  أسمائهم  عن  تكشف  لم 
واالنتهاء  األخرية  اللمسات  وضع 

من تسجيلهم.
نداء  األردنية  املطربة  وتحيي 

مرسح  عىل  غنائًيا  حفالً  رشارة 
 ٢٦ املوافق  الجمعة  يوم  الزمالك 
الجاري،  أغسطس  شهر  من 
مميزة  باقة  الحفل  خالل  وتقدم 
إىل  إضافة  أغنياتها  أشهر  من 

أغاني نجوم الزمن الجميل.
نداء  األردنية  املطربة  وطرحت 
رشارة مؤخرًا، أغنية بعنوان «أنت 
الفيديوهات  موقع  عىل  فرحة»، 
واألغنية  يوتيوب،  الشهري 

وألحان  عالء،  آية  كلمات  من 
ألكسندر  وتوزيع  رشارة  نداء 

ميساكيان.
وقبل أغنية «أنت فرحة»، طرحت 
وهي  «قالهاىل»،  أغنية  رشارة 
أحمد  الشاعر  مع  الثاني  التعاون 
حسن راؤول مع نداء واملوسيقار 
بعد  ريايش  ماري  جان  اللبناني 
التي  بالتالتة»  «حبيتك  أغنية 
مشاهدة  مليون  الـ٧٠  تخطت 

وكانت من ألحان سامر أبو طالب.
يذكر أن نداء رشارة مغنية أردنية 
حاصلة عىل لقب «ذا فويس» أحىل 
 ٢٠١٥ عام  الثالث  املوسم  صوت، 
التصويت  من  نسبة  نالت  حيث 
تفوقت بها عىل حمزة الفضالوى 
وعىل يوسف وكريستني سعيد من 
لبنان، وتميزت عن كل املتسابقات 
فرتة  طول  الحجاب،  بارتدائها 

املسابقة.

حفالً  وإليسا،  كفوري  وائل  النجمان،  أحيا 
مشرتكاً يف قاعة «هاليتش كونغري مركزي» يف 
مدينة إسطنبول الرتكّية حرضه أكثر من ٣ آالف 
بروداكشن»  إي  «أف  رشكة  ونّظمته  شخص، 
عايص،  أبي  فادي  اللبنانّي  املتعّهد  لصاحبها 
السّيدة  لصاحبتها  زويكار  رشكة  مع  بالتعاون 

كارال سعد.  
التي  العربية  الجاليات  من  نخبة  الحفل  حرض 
من  كبري  عدد  إىل  إضافة  إسطنبول،  يف  تعيش 
السياح الذي أتوا من الخليج العربّي، ومن مرص، 
هذا  لحضور  خّصيصاً  واألردن،  وفلسطني، 
الحفل املتمّيز. افتتحت إليسا الحفل بأغنية «أنا 
زهرة من الياسمني» التي أنتجها ووّزعها أسامة 

الرحباني، أتبعتها بأغنية «إىل كّل اليل بحّبوني»، 
و»بتمون»،  «كرمالك»  الرائعة  بأغانيها  وتابعت 
ورّدد  رائع،  بنحو  الجمهور  معها  تفاعل  التي 
إعجاب  أثار  بشكل  قلب  ظهر  عن  كلماتها 
إليسا نفسها التي شعرت بفرح كبري جرّاء هذا 
«نفيس  أغنية  موعد  حان  ذلك  وبعد  التفاعل.. 
بنسختها  أيضاً  الشهرية  األغنية  وهي  أقوله» 
سوييل»،  «هايدي  عنوان  تحمل  التي  الرتكّية 
إبراهيم  الكبري  الرتكي  الفّنان  غّناها  والتي 
الفّنان  فقرة  موعد  حان  ذلك،  بعد  طاتليسيس. 
وائل كفوري الذي دخل عىل أنغام أغنيته الجديدة 
«سّت الكّل»، ومنذ لحظة دخوله إىل املرسح وقف 
وقع  عىل  الرومانسية  ملك  الستقبال  الجمهور 

الجمهور  تفاعل  الحار..  وتصفيقهم  هتافاتهم 
رّددوا  التي  الكّل»  «سّت  أغنية  مع  متمّيز  بنحو 
بعد ذلك  ليقّدم كفوري  كلماتها عن ظهر قلب، 
مننجر»  «كلّنا  ومنها:  أغانيه،  أشهر  من  نخبة 
األوىل  نغماتها  الجمهور  سمع  إن  وما  التي 
حتى علت صيحاتهم، ورّددوا كلماتها مع وائل 
الحفل  هذا  خالل  وائل  قّدم  كبرية..  بحماسة 
والقديمة،  الجديدة  أغانيه  أبرز  من  كبرية  نخبة 
«سّت  بأغنية  الجمهور  طالبه  عندما  يرتّدد  ولم 
الكّل» مرّة ثانية فلّبى طلبهم بكّل رسور، ليختتم 
الحفل بأغنية «بالغرام» الشهرية جداً بنسختها 
الكبري  الرتكي  الفنان  بصوت  «آرامام»  الرتكّية 

إبراهيم طاتليسيس. 
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أعـادت زراعـة القرنيـة املصنوعة من 
الكوالجـني املأخـوذ من جلـد الخنزير 
رؤيـة 20 متطوًعا يف دراسـة تجريبية 
بـارزة.ويف انتظـار إجـراء مزيـد مـن 
االختبارات، من املأمل أن تعمل الزراعة 
الحيويـة الجديدة عىل تحسـني القدرة 
عـىل اإلبصـار للماليـني حـول العالـم 
ممـن يحتاجـون إىل إجـراء عمليـات 
واملكلفـة. الصعبـة  القرنيـة  زراعـة 
ويمكن للشخص الذي يعاني من عمى 
القرنية، أن يسـتعيد بـرصه من خالل 
إجـراء عمليـة زرع قرنية مـن متربع 
برشي، ولكن بسـبب نقـص املتربعني 
بالقرنيـة، فـإن واحـًدا فقـط من كل 
القرنيـة  70 شـخًصا مصاًبـا بعمـى 
سيحظى بعملية زرع القرنية التي تعد 
إجـراء جراحًيا معقًدا.كما أن التكاليف 
الباهظـة للجراحـة تقلـل مـن فرص 
حصول انتشارها يف البلدان املنخفضة 
الدراسـة  الدخل.بحثـت  واملتوسـطة 
يف  باحثـون  أجراهـا  التـي  الجديـدة 
جامعة لينشوبينغ السويدية، يف املقام 
األول إمكانيـة تطوير غرسـات قرنية 
ال تعتمـد عىل أنسـجة متـربع برشي، 
حيث إنه منذ أكثر من عقد من الزمان، 
سـبق أن توصل باحثـون ألول مرة إىل 
أن القرنيات االصطناعيـة كانت بدائل 
فعالـة لقرنيـات املتربع، لكنهـا كانت 
ال تـزال تعتمد عـىل الكوالجني البرشي 
املعقـد املـزروع يف املختـرب، والـذي تم 
تشـكيله عـىل شـكل قرنيات.توضـح 

الدراسة السـويدية الجديدة أنه يمكن 
إنتاج نفس القرنية االصطناعية بشكل 
فعـال باسـتخدام الكوالجـني الطبـي 
املسـتخرج من جلـد الخنازير.ويعطي 
السبق العلمي الجديد أنه سيمكن إنتاج 
كوالجـني للقرنيـات االصطناعيـة من 
مصدر رخيص ومستدام، باإلضافة إىل 
أن التقنيات الهندسـية املُحسنة تعني 
أن هـذه القرنيات املهندسـة بيولوجًيا 
يمكـن تخزينهـا بأمـان ملـدة عامـني 
تقريًبـا، عىل عكـس القرنيات البرشية 
املتـربع بها والتي يجب اسـتخدامها يف 
غضون أسبوعني من نقلها من املتربع.
يتمثل االبتكار اآلخر، الذي توصلت إليه 
الدراسـة السـويدية، يف نهـج جراحي 
جديد لزرع القرنية املُهندسة بيولوجًيا، 
إذ إنـه بدالً من الحاجـة إىل إزالة قرنية 
املريـض املوجـودة مسـبًقا جراحًيـا، 
كمـا هو الحال عنـد زرع قرنية متربع 
بـرشي، فـإن الطريقة الجديـدة ترتك 
نسـيج قرنية املريض كما هو وال يلزم 
سـوى فتح شق صغري إلدخال الغرسة 
الباحـث  الغـايل،  نيـل  الجديدة.وقـال 
الرئييس يف الدراسـة: ’يمكن اسـتخدام 
مـن  املزيـد  يف  تعقيـًدا  أقـل  طريقـة 
املستشـفيات، وبالتايل مسـاعدة املزيد 
من املـرىض‘، موضحـا أنه تـم اختبار 
األسلوب املبتكر يف عمليات زرع القرنية 
االصطناعية عىل 20 مشارًكا متطوًعا، 
14 منهم كانـوا مكفوفـني تماًما قبل 

اإلجراء الجراحي التجريبي.
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الصحفيني  نقابة  عن  تصدر  التي  «الزوراء»،  صحيفة  تحرير  أرسُة  تحتفي 
بعد  الـ٥٣  بالذكرى  احتفائها  بعد   (٧٧٧٧) العدد  بصدور  اليوم،  العراقيني، 
املائة لعيد الصحافة العراقية، وهي صدور العدد األول لـ «جريدة زوراء» يف 

.٦/١٥/ ١٨٦٩
مرور  بعد  وذلك  العراق،  يف  صدرت  جريدة  أول  فالزوراُء  معروف،  هو  وكما 
شهرين عىل تعيني مدحت باشا والياً عىل بغداد، وهي جريدة اسبوعية كانت 
تطبع بمطبعة «الزوراء» التي كانت يف الوقت نفسه مطبعة الوالية التي قام 

مدحت باشا برشائها من باريس. 
كانت الزوراء صحيفًة متوسطة الحجم بثماني صفحات، أربع صفحات منها 

باللغة العربية واألربع األخرى باللغة الرتكية.
الزوراء.. صحيفة رسمية أسسها الكاتب أحمد مدحت أفندي، وهو يف الوقت 
الفاروقي  »عزت  بعده  ليتوالها  فيها،  التحرير  رئاسة  توىل  من  أول  نفسه 
وعبداملجيد  اآللويس  شكري  ومحمد  الشواف  وطه  البغدادي  الشاوي  وأحمد 

الشاوي وجميل صدقي الزهاوي».
بعد صدور عدد اليوم ( ٧٧٧٧ ) تكون « الزوراء» قد تصدرت جميع الصحف 
الحالية، وهذا لم يأِت من فراغ بل من جهد وعطاء ومثابرة جميع  العراقية 
التحرير  رئيس  االدارة  مجلس  رئيس  مقدمتهم  ويف  فيها،  العاملني  الزمالء 

نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي.
إن ما يميز فرحتنا بصدور العدد ( ٧٧٧٧ ) عن غريه فيما يخص «صاحبة 
الظروف،  أحلك  يف  إصدارها  توقف  عدم  وأيضا  مميزا،  عددا  لكونه  الجاللة» 
السيما أيام الحظر الشامل نتيجة تفيش فريوس كورونا يف البالد.. فتّم إصدارها 
الكرتونيا وبشكل مستمر من دون انقطاع، األمر الذي أدخل الدهشة والفرحة 
لدى الزمالء والقراء.. وعىل صفحات «الزوراء» اليوم نقُف مع أكثر من ذكرى 
ومعنى وبارقة أمل، فهي ذكرى عطرة زكية لتاريخ يحتفل باملجد والسؤدد، يف 
ربط اسم جديد باسم قديم.. فيتألق الجديُد وتعود الحياة اىل القديم.. واليوم 
يستمر هذا الرصح الصحفي الكبري برئيس تحرير طموح فاق التوقعات، اتخَذ 
من النجاح والوصول اىل االهداف الصحفية قاعدًة واسعًة، ترتكز دعائمها يف 
ارض خصبة، كي يجني ما زرع فيها من ثمار العمل الصحفي… مؤيد الالمي، 
الشخصية  العرب، هذه  الصحفيني  اتحاد  العراقيني رئيس  الصحفيني  نقيب 
تمثل  ودولية،  عربية  شخصية  لتصبح  (العراق)  بلدها  أفق  تجاوزت  التي 
العراق والبلدان العربية يف كل املحافل الصحفية الدولية… رئيس التحرير الذي 
يحرص يوميا حتى الساعة األخرية لصدور العدد (قبل الطبع) عىل أن يطلع 
عىل الجريدة ولو كان يف أبعد بلد.. ال توجد امالءات يف عملنا، ونقف عىل مسافة 
واحدة من الجميع ، لدينا فضاء من الحرية املهنية، والوقوف مع هموم الناس 
وطرحها أمام أنظار املسؤولني من خالل الحوارات والترصيحات الخاصة التي 
أولويات  املناشدات،  نرش  او  االوىل  الصفحة  السيما  الجريدة  صفحات  تزين 
أخبارها  وتنرش  واالذاعات،  الفضائيات  تقرؤها  الزوراء..  الدؤوب..  عملنا 
الدولة واملؤسسات الحكومية، واملكتبات يف جميع  الوكاالت، وتصل اىل دوائر 
الصحف..  بورصة  يف  يوميا  وتباع  املدني،  املجتمع  ومنظمات  املحافظات، 
والعزُم معقوٌد عىل «الزوراء» لتقديم املزيد يف عالِم حرية الكلمة، والدفاع عن 
إنها أكثر من  الواقع..  حقوق الصحفيني، ويف تطبيق رشف املهنة عىل أرض 
ذكرى ومعنى وأمل إذاً، يجتمع فيها الجديد بالقديم، وخربة الكهولة والتجدد 
بعطاء الشباب املثابر، يف أروقة صاحبة الجاللة العراقية. «صاحبة الجاللة» 
ثوبها مرصع باألخبار واألحبار والصور الحية، التي تشري اىل عالمات معينة 
أجل  بحياتهم من  واإلعالميني، وهم يضحون  الصحفيني  متاعب  عىل طريق 
نتذكرها  ٥٠٠ شهيد،  بلغت  التي  التضحيات  الحق… هذه  كلمة  اىل  الوصول 
التحرير،  العاملني واملثابرين يف ارسة  الزمالء  الذاكرة مع كل  بوجع راسخ يف 
مع أمنياتنا بسالمة جميع الزمالء، وصاحبة الجاللة ومحبيها الذين يواصلون 

عطاءهم وابداعاتهم يوميا يف ميدان الصحافة.
أقول: رسالتنا املهنية ستستمر، ويف أحلك الظروف.. سائال املوىل -عز وجل- أن 
يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء.. ويف الختام.. أحيي جميع الصحفيني 
والكتاب والعاملني يف «الزوراء» من الذين سبقونا واملستمرين يف العمل معنا، 

والذين اعتذروا عن تكملة املشوار بسبب ظروفهم ومشاغلهم.
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كشفت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، 
مع  صداقتها  عالقة  انتهاء  عن 
نرصي،  أصالة  السورية  الفنانة 

تفاصيل  عن  اإلفصاح  رافضة 
وقعت  التي  واألزمة  الخالف 
عام. من  أكثر  منذ  بينهما 
وأوضحت مايا دياب أنها ترفض 

حياتها  تفاصيل  عن  الكشف 
الشخصية وعالقتها عىل املأل، وأن 

للنقاش  قابلة  ليست  األمور  هذه 
من خالل السوشيال ميديا.وأضافت 
مايا دياب خالل لقاء لها مع برنامج 
مع  «صداقتي  قائلة:  وود  آراب 
صداقات  وتجمعني  انتهت،  أصالة 
الفني..  الوسط  يف  آخرين  مع 
والخاصة  الشخصية  ومواضيعي 
العلن،  عىل  للنقاش  قابلة  ليست 
فرتة  منذ  مسكر  املوضوع  وهذا 
اللبنانية  الفنانة  طويلة».ونفت 
لها  بالنسبة  تطوراً  األمر  يكون  أن 
نرصي،  أصالة  تكره  بأنها  للقول 
دائماً،  الخري  لها  تتمنى  أنها  مؤكدة 
أبدا،  تقويل هيك  بقبل  ما  «ال  قائلة: 
والنجاح  الخري  بتمنالها  أصالة  أنا 

والصحة 
وهيدا  دايما.. 

حكي مش بيطلع من عندي وال من 
إال  الناس  بشوف  مش  أصال،  قلبي 
دياب كشفت  مايا  وكانت  بالحب». 
أصالة  مع  خالفها  عن  األوىل  للمرة 
إبريل ٢٠٢١ يف حوار  نرصي، خالل 
وهبة. بسمة  اإلعالمية  مع  لها 
كانت  أنها  دياب  مايا  وأشارت 
لكنه  أصالة  من  مقربة  صديقة 
الكشف  ترفض  بينهما  خالفاً  وقع 
حاجة  «حصل  قائلة:  تفاصيله  عن 

أخالقي ما تسمح يل إني أقولها».

أعلنت الفنانة اللبنانية، مرييام فارس، حضورها كأس العالم ٢٠٢٢ يف قطر، 
باملناسبة.  فني خاص  لتحضري عمل  الفيفا  تتعاون مع  أنها سوف  إىل  الفتة 
الفيفا ألكثر من  للتحضري مع  وقالت مرييام فارس يف حديث خاص: أستعد 
عمل فني سيتم اختيار واحد منها إلصدارها يف كأس العالم». كما أكدت مرييام 
خالل لقائها أنها سعيدة جداً بالنتائج التي حققتها أغنيتها «قومي» والتحدي 
عرب  العالم  حول  مشاهدة  مليارات   ٨٫٤ األغنية  حققت  حيث  أطلقته  الذي 

تطبيق «تيك توك».
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يوسف،   رانيا  املرصية،  املمثلة  قالت 
تناقش قضية مهمة خالل  إنها 
والذي  «ملك»  فيلم  أحداث 
يف  تصويره  تواصل 
مشرية  الحالية،  الفرتة 
الكثريين  هناك  أن  إىل 
حولهم  ما  يبرصون 
يدركون  ال  لكنهم 
بصرية ما بعد األحداث 

التى يعيشون بها.
أنها  «رانيا»،  وأضافت 
«ملك»  شخصية  تجسد 
خاص  حدس  تمتلك  والتي 
يجعلها ترى ما خلف األحداث والتي 
تعتربها هبة من الله لها، لتعرف األحداث 
املستقبلية بشكل روحاني ما يتسبب لها يف مشكالت بحياتها وعدم 

قدرتها عىل مواجهته.
من  آخر  وعدد  الشافعي،  نضال  يوسف،  رانيا  بطولة  من  الفيلم 
املمثلني الشباب، وكانت رانيا قد انتهت من تصوير مسلسلها «عالم 
تاني»، والذي كان من املقرر أن تشارك به يف املوسم الرمضاني املايض 
ولكن الوقت لم يكن يف صالحهم وتم تأجيله، وشارك يف بطولته نضال 
الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سمرية صدقي، صوفية، تميم 
عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد املنعم، حسام فارس، أيمن عزب، 
مصطفى حشيش، تأليف اسالم يوسف، ومن اخراج عبد العزيز حشا، 

وتدور قصة العمل حول فكرة لو علمتم الغيب الخرتتم الواقع.

@›‘‰€aÎ@Òäbvn€aÎ@Ú«b‰ó€a@paäaåÎ@pb◊ãÄÄí@Â‹»né@Ûnfl@
@Îa@bËybiäaÎ@bÄÄËmaÜaãÌg@ãÄÄÌäb‘m@7ÄÄ‡»n€aÎ@ÊbÿÄÄé¸aÎ
@AA__@ÚÌÏ‰è€aÎ@ÚÌÏ‰ÄÄè€a@—ó„Î@ÚÓ‹ó–€a@bÁãˆbÄÄèÇ
@“ã»„ @̧>€a@pb◊ãÄÄì€a@ÍâÁ@ıaÜa@Û‹«@Â†aÏæa@…ÄÄ‹�Ó€
@Ê¸@�aáu@›Ó‹‘€a@¸g@bÁãˆbÄÄèÇÎ@bËmaÜaãÌaÎ@bÄÄËˆaÜa@Â«

N�aáu@›Ó‹”@bÁÜá«@Ú¢aã€a@pb◊ãì€a

@ÚÌãèi@›‡»€a@›ñaÏm@CÔ◊å@Û‰flD
CÚÓè9@‚¸D@áÌáßa@bË‹è‹èfl@Û‹«

فيسبوك  تطبيقي  مستخدمو  ضحيتها  يقع  «مصيدة»  عن  تقني  باحث  كشف 
وإنستغرام، محذراً من أن إستخدام التصفح الداخيل للمواقع اإللكرتونية يزود تلك 
املواقع بأكواد برمجية تسمح بتتبع املستخدم.وأكد فيليكس كراوس أن املتصفح 
الداخيل لـ»فيسبوك» أو «إنستغرام» يحقن «شيفرة جافا سكريبت» يف كل موقع 
للتطبيقني من مراقبة  املالكة  التطبيقني، ما يمكن رشكة «ميتا»،  زاره مستخدم 
بطاقات  وأرقام  والعناوين  املرور  كلمات  فيها  بما  املستخدم،  تفاعالت  جميع 
 ،IOS التشغيل  نظام  عىل  التطبيقني  إصدارات  عىل  بحثه  كراوس  االئتمان.وركز 
باعتبار أن الرشكة املالكة له (أبل) تسمح للمستخدمني بإلغاء تتبع التطبيق عند 
فتحه ألول مرة، وهي الرشكة املعروفة بضمانات األمان اإللكرتوني.و أشار الباحث 
التقني إىل أن تطبيق «فيسبوك» ال يستخدم «أكواد» جمع البيانات الحساسة التي 

داخله غري  اإللكرتونية  املواقع  يبقى تصفح  ذلك  «إنستغرام»، ومع  يستخدمها 
عرب  اإلنرتنت  مواقع  بتصفح  التطبيقات  هذه  مستخدمي  كراوس  آمن.ودعا 

متصفحات خارجية، مفضًال متصفحي «سفاري» و«فايرفوكس» تحديدا، 
يف ضمانات أمن البيانات، مبيناً أنهما يحميان املستخدم من تتبع الربمجية، 

عرب تشفري التصفح.كذلك أوضح أن التطبيقات األخرى اململوكة لـ»ميتا» 
تطبيق  السيما  و»إنستغرام»،  «فيسبوك»  يف  كما  املستخدمني  تتبع  ال 
الرتاسل الشهري «واتساب»، معتربًا أن طريقة عمل األخري هي «األفضل 

للمستخدم ، واليشء الصحيح الذي ينبغي عمله».

YouTube يف متجر عرب اإلنرتنت  يعمل 
لخدمات  اشرتاكات  رشاء  يمكنك  حيث 
بث  منصة  إن  ويقال  املختلفة،  البث 
تعمل  جوجل  لرشكة  اململوكة  الفيديو 
مدار  عىل  قنوات»  «متجر  تطوير  عىل 
الـ١٨ شهرًا املاضية عىل األقل وتجري 
رشيكة  رشكات  مع  محادثات  حالًيا 
بالفعل   YouTube ويمنح  محتملة. 
املتبث  التلفزيوني  البث  مشرتكي 
مقابل ٦٥ دوالًرا يف الشهر خيار إضافة 
 HBO الوصول إىل خدمات إضافية مثل
Max، ومع ذلك، من الواضح أن املتجر 
لرشاء  طريقة  الناس  سيعطي  القادم 
خدمات البث حسب الطلب من تطبيق 
 YouTube الرئييس.ويروج   YouTube
للرشكات  رائعة  كطريقة  ملنصته 
يمكن  حيث  البث،  خدمات  لتسويق 
للمشاهدين مشاهدة املقطورات مجاًنا 
ثم  تطبيقه  أو  الويب  عىل  موقعه  عىل 
ومن  االشرتاك،  مقابل  بسهولة  الدفع 
الرشيكة  الرشكات  تضطر  أن  املحتمل 
 YouTube مع  أرباحها  مشاركة  إىل 
نظام  داخل  تتم  التي  الرشاء  لعمليات 
إن  املنشور  ويقول  األسايس.  الفيديو 
YouTube يناقش بالفعل كيفية تقسيم 
عائدات االشرتاك معهم ، عىل الرغم من 
وحتى  رشيك،  لكل  الرشوط  اختالف 
مشاركة  إىل  االضطرار  احتمال  مع 

اإليرادات مع الرشكاء ، 
املزيد من خدمات  فإن 
البث متاحة اآلن لفكرة 
التعاون. أو  التجميع 

هريش،  جيفري  وقال 
لرشكة  التنفيذي  الرئيس 

 The لصحيفة   ،  Starz
خدمات  تجميع  إن   Journal

يخلق  آخرين  العبني  مع  البث 
تجربة أفضل للمستخدمني، كما 

أنه يضع عروض مقدمي الخدمة 
أمام عدد أكرب من األشخاص ويقلل 
املشرتكني. إلغاء  احتمالية  من 

استخدام  يتم   ،YouTube حالة  ويف 
واسع  نطاق  عىل  بالفعل  التطبيق 
الذين  للمستخدمني  يوفر  أن  ويمكن 
إلدارة  واحًدا  أساسًيا  نظاًما  يدفعون 
وبالنسبة  االشرتاكات،  من  العديد 
ملقدمي خدمات البث املبارش ، فإن جعل 
يمكن  أكرب  بسهولة  متاحة  خدماتهم 
يعتقد  مما  النجاة  عىل  يساعدهم  أن 
املحللون أنه سيكون عاًما صعًبا يتميز 

بخسارة عدد كبري من املستخدمني.
عىل  القنوات»  «متجر  إن  وُيقال 
YouTube قد يبدأ يف خريف هذا العام، 
أن  بعد  يؤكد  لم  أنه  من  الرغم  عىل 
بالفعل  يجري  وأنه  موجود  املرشوع 

محادثات مع الرشكاء املحتملني.

يف رسية تامة تواصل املمثلة املرصية، منى زكي، 
شمسية»  «الم  الجديد  مسلسلها  عىل  العمل 
فقد علم بأنها بدأت بالفعل التحضري للعمل 
مع مؤلفته مريم نعوم، وعلم أيضا بأنها 
مرض  من  تعاني  امرأة  مرة  ألول  تقدم 

التوحد.
عن  بالقراءة  للشخصية  منى  وتجهز 
من  تفاصيله  كافة  ومعرفة  املرض 
ولتكون  تفاصيله  بكل  االملام  أجل 
وتقدمها  بالشخصية  دراية  عىل 

بصورتها الصحيحة.
شهر  مع  التصوير  يتم  ان  عىل 
من  يقرب  ما  خالل  أى  أكتوبر 
اللحاق  أجل  من  وذلك  شهرين 
يحدث  أن  دون  رمضان  بشهر 

تأجيالت مرة أخرى.
بطولة  شمسية»  «الم  مسلسل 
وأحمد  نصار  وإياد  زكي  منى 

رزق ويارا جربان.


